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भधूमका 
प्रकृधत र समाजको यथाथालाई बझु्ने क्रममा मानि जातीले संगालेका अनभुि एिम ्अनभुधूतहरूलाई ज्ञान 
भधनन्त्छ । अनभुि, प्रयोग, णचन्त्तन जस्ता माध्यमबाट माधनसले यस्तो ज्ञान प्राधि गनुालाई धसकाइ भधनन्त्छ 
। ज्ञानको हस्तान्त्तरि र उत्पादन गने प्रविmया णिक्षा हो । तसथा णिक्षा र धसकाइ दिैुलाई ज्ञान, सीप, 

अनभुि प्राधिको प्रविmयाकै रुपमा बझु्न सवकन्त्छ । मानि जातीको विकासको प्रारणभभक चरिदेणख नै 
ज्ञान तथा अनभुिको हस्तान्त्तरि प्रविmया िरुू भएको हो । नयाुँ नयाुँ खोज र आविस्कारको 
पररिामस्िरूप णिक्षाको दायरा फरावकलो बन्त्दै गएको छ । विज्ञान र प्रविधिले यसलाई थप सिलीकरि 
गरेको छ । व्यणक्तको सिााङ्गीि विकासका लाधग अन्त्तरधनवहत प्रधतभा र क्षमताको प्रस्फुटन गराउन े
सािनको रूपमा णिक्षालाई केणन्त्ित गना थाधलएको छ । ज्ञान धनमाािका अनधगणन्त्त तररकाहरू प्रयोगमा 
आएका छन ्। प्रविधिले धसङ्गो ब्रभहाण्डभरको ज्ञान एिम ्जानकारीहरू एउटै कोठाधभरबाट प्राि गना 
सवकन ेअिसर जटुाउनकुो साथै आफ्नो बौवद्धक उन्नयन गना सक्ने पररणस्थधत धसजाना गररददएको छ । 
णिक्षाले विश्वका विधभन्न देिको राजनीधतक, आधथाक, सामाणजक तथा सांस्कृधतक पररितानमा महत्िपूिा 
योगदान गरेको छ ।  

ऐेधतहाधसक सभ्यताको पररदृश्यबाट हेदाा नेपाल दािाधनक णचन्त्तन, ज्ञान धनमााि परभपरा र धसकाइ 
संस्कृधतको के्षरमा उन्नत र सभपन्न मलुकु हो । पच्चीस सय बषा अगाधड प्रादभुााि भएको  बधु्द दिानमा 
व्यिणस्थत रुपमा व्याख्या भइ अभ्यास समेत हुुँदै आएको प्रज्ञा, िील र समाधिको णचन्त्तन णिक्षाक्षेरको 
बहसमा आज पयान्त्त उणिकै महत्िपूिा छ । णिक्षाले बौणध्दकताको साथै िील र आचरिलाई पधन 
सभयक बनाउन धसकाउन ुपछा र बावहरी ज्ञानको साथै आत्मणचन्त्तन र जीिनको अथा खोज्ने तलु्याउन ु
पछा भने्न बधु्दणिक्षा एक्काइसौँ िताधदीको जवटल संसारमा झनै सान्त्दधभाक भएको छ ।  

अवहले हामीले हाधसल गरेको लोकतन्त्रको सिलीकरिका लाधग णिक्षा अपररहाया भएको छ भने णिक्षा 
प्रिाली स्ियणभभर पधन लोकतान्त्रीकरि उिीकै आिश्यक छ । यसका लाधग णिक्षाके्षरको व्यापक 
सिुार एिम ्पररितानको खाुँचो छ । अबको णिक्षाले “समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली” भने्न हाम्रो राविय 
आकाङ्क्क्षा पूरा गनाका धनणभत महत्िपूिा भधूमका खेल्न सक्नपुछा । नागररक चेतना अधभबवृद्ध गदै 
मौधलक सभ्यता, संस्कृधत, आचरि र व्यािहारको धनमााि एिम ्प्रिद्र्िन गनुा पदाछ । । 

गरुूकुल णिक्षा पद्धधतबाट विकधसत हुुँदै प्रविधियकु्त आिधुनक णिक्षा प्रिालीको विकाससभम आइपगु्दा 
नेपालको णिक्षाके्षरले विधभन्न आरोह अिरोह पार गररसकेको छ । राविय णिक्षा आयोगको “नेपालमा 
णिक्षा” नामक प्रधतिेदन, २०११ ले णिक्षाको योजनाबद्ध विकासको थालनी ग¥यो । समयक्रमसुँगै 
सिााङ्गीि राविय णिक्षा सधमधतको प्रधतिेदन, २०१८, राविय णिक्षा पद्धधतको योजना (२०२८–३२), 
राविय णिक्षा आयोगको प्रधतिेदन २०४९, उच्चस्तरीय राविय णिक्षा आयोगको प्रधतिेदन २०५५, 

उच्चस्तरीय कायासधमधतको प्रधतिेदन २०५८ लगायतका विधभन्न आयोग एिम ् सधमधतबाट प्राि 
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सझुािहरूका आिारमा नेपालको णिक्षा प्रिालीमा सिुारको प्रयास जारी राणखएको यथाथा सिाविददतै छ 
। 

यसै क्रममा णिक्षाक्षरेमा यगुान्त्तकारी पररितानको मागाधनदेि गने नीधत, रिनीधत, कायानीधत, संयन्त्र र 
प्रिाली प्रस्ताि गने उद्देश्यसवहत नेपाल सरकार (मन्त्रीपररषद्) ले उच्चस्तरीय राविय णिक्षा आयोग 
गठन गरी कायाादेिसवहत णजभमेिारी प्रदान गररएकामा नेपाल सरकारप्रधत कृतज्ञता व्यक्त गदै सभमाननीय 
प्रिानमन्त्री ज्यूप्रधत हाददाक आभार प्रकट गदाछु । 

विगतको धनरन्त्तर प्रयासबाट णिक्षाक्षेरमा प्रसस्त उपलणधिहरू हाधसल भएका छन ्। नेपालको णिक्षामा 
अिश्य पधन िेरै चनुौधतहरु छन ्तर णिक्षा के्षरका हाम्रा केवह सूचकहरुलाई धनयाल्दा हाम्रा उपलणधिहरु 
विकास र आयस्तरमा नेपाल सरहका अन्त्य देिका उपलणधिसुँग तलुनायोग्य छन ्। प्राथधमक तह 
(कक्षा १ देणख ५), आिारभतू तह (कक्षा १ देणख ८) र माध्यधमक तह (कक्षा ९ देणख १०) को खदु 
भनाादर क्रमिः ९७.३ प्रधतित, ९१.७ प्रधतित र ४३.९ प्रधतित पगेुको छ । विद्यालय णिक्षा र 
उच्च णिक्षा दिैुको भनाादरमा लैंधगक समता सूचकाङ्क १.० (समदर) मा पगेुको छ । देिभर विद्यालय 
िैणक्षक संस्थाहरूको व्यापक विस्तार भएको छ । णिक्षामा पहुुँच बढाउन िैकणल्पक तथा खलुा णिक्षाका 
अिसरहरू समेत प्रदान गररएको छ । ४७ णजल्लाहरू साक्षर घोषिा भैसकेका छन ्। २०७६ 
साललाई साक्षर नेपाल बषाको रूपमा घोषिा गररसवकएको छ । आगामी बषा मलुकुबाट धनरक्षरता 
उन्त्मलुन हनुे अिस्थामा हामी पगेुका छौं । 

राजनीधतक तथा संिैिाधनक पररितानले मलुकुको आधथाक तथा सामाणजक के्षरका हरेक पक्षमा 
पररितानका लाधग ढोका खोधलददएको छ । हामी अझै पधन काननुी तथा प्रिासधनक सङ्क्िmमिमा छौं 
। यधतबेला आम नेपाली जनताले मलुकुको णिक्षा के्षरमा यगुीन पररितानको अधभलाषा राखेका छन ्। 
समाजिाद उन्त्मखु संघीय लोकतान्त्रीक गितन्त्रात्मक राज्य व्यिस्था अनरुूपको णिक्षा प्रिाली विकास 
गनुा आजको प्रमखु दावयत्ि हो । वि.सं. २०२८ सालदेणख धनरन्त्तरतामा अणघ बवढरहेको नेपालको 
णिक्षालाई पररिधतात सन्त्दभामा नयाुँ दृवष्टकोि, नीधत तथा कायाक्रमका साथ अगाधड बढाउन ुपरेको छ 
भने णिक्षा के्षरलाई अझ बवढ गधतणिल बनाउन नयाुँ काननुी तथा संस्थागत प्रबन्त्ि गनुा परको छ । 

विगतका सबल एिम ्असल नीधत तथा अभ्यासहरूलाई धनरन्त्तरता ददुँदै विगतमा झेल्नपुरेका कदठनाइबाट 
पाठ धसकेर भािी ददिा तय गना जरुरी छ । तसथा यस प्रधतिेदनले ितामान णिक्षा प्रिालीका राम्रा 
पक्षको धनरन्त्तरता, सान्त्दधभाक तर कमजोर पक्षको सबलीकरि र अनतु्पादक एिम ्गलत पक्षको अन्त्त्य 
गने कुरालाई प्रस्थानविन्त्द ुबनाएको छ । यसले णिक्षालाई उन्नत र समदृ्ध समाज विकासको आिारका 
रूपमा आत्मसात ्गदै णिक्षा प्राधि र व्यिस्थापनमा प्रगधतिील विधि, प्रविधि, संयन्त्र र सभबन्त्िहरूको 
धनमााि गदै राविय आिश्यकतालाई सभबोिन गने ददिामा धनदेणित गरेको छ । 
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“सामाणजक न्त्यायसवहत स्िस्थ, सभ्य र सक्षम जनिणक्त उत्पादन राि धनमाािको ददिा ! 

व्यणक्तको सिााङ्गीि विकास र सामाणजक आधथाक रुपान्त्तिका लाधग गिुस्तरीय णिक्षा !!”  

भने्न णिक्षाके्षरको दूरदृवष्ट धनमााि गररएको छ । यसले “समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली” भने्न दीघाकाधलन 
सोचलाई साकार पाना णिक्षाक्षेरको योगदानलाई प्रिाहीकरि गने धनणित छ । दूरदृवष्टलाई केन्त्िमा 
राखेर णिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू, एक्काइसौं सताधदीभरका लाधग २५ बषे रिनीधत, णिक्षाका 
मागाधनदेिक धसद्धान्त्तहरू अणघ साररएको छ ।  

संवििानप्रदि मौधलक अधिकारको िास्तविक कायाान्त्ियनका लाधग स्पष्ट खाका कोना जरूरी छ । 
नेपाली भधूममा उत्पधत भएका बौद्ध दिान, सांख्य दिान र िैि दिान लगायत पूिीय णचन्त्तन, संस्कृधत र 
सभ्यतामा आिाररत णिक्षा प्रिाली विकास गना जोड ददुँदै हाम्रो मौधलक संस्कृधतमाधथ भएको पािात्य 
संस्कृधतको धनिााि अधतक्रमिलाई न्त्यूनीकरि गने रिनीधतहरू तय गनुापछा । विज्ञानलाई जीिनपद्धधत 
बनाउने तथा प्रविधिलाई उत्पादन िणक्तको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन विज्ञान तथा प्रविधि र णिक्षालाई 
एकै धसक्काका दइु पाटा मानेर सुँगसुँगै अणघ बढाउनपुछा । हामीले विज्ञानलाई जीिन पद्धधत बनाउनकुा 
साथै प्रविधिको अधिकतम ्प्रयोग गरी निप्रितानउन्त्मखु उदीयमान विश्व पररिेिमा सक्षम एिं प्रधतस्पिी 
विश्वस्तरीय जनिणक्त विकास गनुा पने भएको छ । 

णिक्षामा विकासको दृवष्टकोिलाई जोड्नकुा साथै सिुासन प्रिद्र्िनमा वििेष ध्यान ददन ु आजको 
आिश्यकता हो । आिारभतू णिक्षालाई सिासलुभ बनाई अधनिाया तथा धनःिलु्क गने, माध्यधमक णिक्षामा 
विवििीकरि गरी धनःिलु्क रूपमा उपलधि गराउने, उच्च णिक्षालाई अनसुन्त्िान तथा निप्रितानमाफा त 
ज्ञानमा आिाररत समाज धनमाािमा केणन्त्ित गने, धनरक्षरता उन्त्मूलन गनुाका साथै आजीिन धसकाइ लाधग 
पयााि अिसर प्रदान गने, प्राविधिक तथा व्यािसावयक णिक्षामा समतामूलक पहुुँच एिम ्गिुस्तर सधुनणित 
गने, िासकीय संयन्त्रहरूको पनुःसंरचना गरी जिाफदेही, पररिाममखुी जनमैरी बनाउने जस्ता विषयहरू 
णिक्षा नीधतका मखु्य प्राथधमकता हनु ्। सबैका लाधग गिुस्तरीय णिक्षा, जीिनपयान्त्त धसकाइ, ददगो 
विकासका लाधग णिक्षा, समतामूलक समािेिी णिक्षा, अधिकारमा आिाररत णिक्षा जस्ता विषयहरू हाम्रा 
प्रधतिद्धताहरू हनु ्। 

णिक्षालाई पूिाािारको पधन पूिाािारको रूपमा विकास गना यस के्षरमा लगानी बवृद्ध गनुाका साथै समग्र 
कायासभपादनमा कायादक्षता, प्रभािकाररता, धमतव्यवयता प्रिद्र्िन गदै िैणक्षक सेिाप्रिाहलाई जनमखुी 
बनाउन ु पधन उिीकै महत्त्िपूिा छ । णिक्षाके्षरमा लगानी बवृद्ध गरी भौधतक, िैणक्षक र मानिीय 
पूिाािारहरूको सिलीकरिका माध्यमबाट उपयकु्त िैणक्षक िातािरि धनमाािमा जोड ददनपुछा । 
सािाजधनक विद्यालयमा पयााि दक्ष णिक्षकको आपूधता, धसकाइ प्रविmयामा सिुार, पूिाािार धनमााि, सिुासन 
प्रिद्र्िन, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन प्रिालीमा सिुार, चसु्त व्यिस्थापन, रुपान्त्तरिकारी सिल नतेतृ्ि, 

णिक्षामा प्रविधिको एवककरि, विद्यालय समदुाय सभबन्त्ि सदुृढीकरिमाफा त सािाजधनक णिक्षाको 
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रूपान्त्तरि गनुापछा । णिक्षामा धनजी के्षरको लगानीलाई धनयमन गदै सेिामूलक बनाउनकुा साथै धनजी 
विद्यालयलाई क्रमिः गैरनाफामखुी सामाणजक संस्थाको रूपमा विकास गररन ुपदाछ । 

उच्च णिक्षाको िासकीय संयन्त्रमा सिुार गना आिश्यक छ । अधिकारसभपन्न उच्च णिक्षा आयोगको 
गठन गरी उच्च णिक्षालाई व्यिणस्थत गनुाका साथै विश्वविद्यालयको प्राणज्ञक स्िायिता एिम ्स्ितन्त्रतामा 
कुनै असर नपारी सरकारको धनयमन र धनयन्त्रि प्रिाली विकास गनुापछा । यसले िणक्त सन्त्तलुन र 
धनयन्त्रिको मान्त्यतालाई मूता रुप ददुँदै सिुासन प्रिद्र्िनमा टेिा प¥ुयाउुँछ । यसका अधतररक्त णिक्षक 
उत्पादन र छनोट प्रविmयामा सिुार, समग्र प्रिालीमा रुपान्त्तरि, विकृधत एिम ्बेधथधतहरूको धनराकरि 
गदै देि विकासका लाधग आिश्यक उच्चस्तको दक्ष जनिणक्त उत्पादन गना जरूरी छ ।  

प्राविधिक णिक्षाको विस्तार, नयाुँ संरचना धनमााि, संघीय संरचना अनकुुलका संयन्त्रहरू स्थापना, लगानी 
अधभबवृद्ध, िासकीय प्रिालीमा पररितान जस्ता विषय यस के्षरका सिुार के्षरहरु हनुर ्् ्  । णिक्षालाई 
सीपसुँग, सीपलाई श्रमसुँग, श्रमलाई रोजगारीसुँग¸ रोजगारीलाई उत्पादनसुँग र उत्पादनलाई समवृद्धसुँग 
जोड्ने गरी हाम्रो णिक्षा प्रिालीलाई अग्रगामी ददिामा धनदेणित गनुापछा । प्राविधिक जनिणक्त उत्पादन 
गदाा पधन समाज विज्ञान, सामाणजक व्यिहार, आचरि, सामूवहक जीिनिैली आदद जस्ता विषयिस्तहुरुमा 
पधन यथोणचत ध्यान प¥ुयाउन ुपदाछ ।  

सभपूिा विद्यालयहरूलाई पूिातः पूिाािारयकु्त, सरुणक्षत, धसकाइका लाधग अनकुुल िातािरियकु्त बनाउनपुछा 
। सफा, स्िच्छ, स्िस्थ र हररत पथृ्िीमाधथ भािी पसु्ताको अधिकार स्थावपत गना हररत िैणक्षक संस्था 
एिम ्बहृत ् हररयाली कायाक्रम सञ्चालनमा जोड ददनपुछा । णिक्षालाई विद्यालयको कोठाधभर मार 
सीधमत नगरी यसलाई समदुायसुँग जोड्दै राविय विकासको संबाहक बनाउनपुछा । तसथा समदुायमा 
आिाररत पररयोजना, खोज, अनसुन्त्िान, अध्ययन, निप्रितान जस्ता धसकाइका तररकाहरू अिलभबन गनुापछा 
।  

वहजो हामी णिक्षिमा केणन्त्ित धथयौं तर अब धसकाइमा केणन्त्ित हनुपुछा । णिक्षकले णिक्षि गने हैन 
सहजीकरि गरी बालबाधलकाको धसकाइ सधुनणित गनुापछा । न्त्यूनतम ्धसकाइ उपलणधिस्तर णिक्षकको 
जिाफदेवहताधभर पदाछ । ज्ञान, सीप धसकाउने परुानो मान्त्यतालाई “धसक्नको लाधग धसकाउन”े 
धनमाािबादी णचन्त्तनले प्रधतस्थापन गनुापछा । विगतको बन्त्द कक्षाकोठामा आिाररत णिक्षालाई खलुा, 
प्रविधिमैरी, स्िःधसकाइधतर लैजानपुछा । िास्तविक कक्षाकोठामा प्रत्यक्ष साक्षात्कारबाट हनुे णिक्षि 
धसकाइ प्रविmयालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भच ुाअल धसकाइधतर विकधसत गदै लैजानपुछा । ज्ञान, 

सीप तथा सूचनाका असीधमत सािनहरूको उच्चतम ्उपयोग गरी व्यणक्तको बहबुौवद्धकताको आिारमा 
धसकाइ गना पाउन ेगरी धसकाइ प्रविmयामा रूपान्त्तरि गनुापछा । सबैलाई अनकुुल िातािरिमा अनकुुल 
तररकाबाट धसक्न पाउने णिक्षा प्रिाली विकास गनुापछा । णिक्षाधभरको विभेद, बणञ्चतीकरि, कमी, अभाि, 

नकारात्मक प्रभाि, दवु्र्यिहार अन्त्त्य गरी स्िस्थ, सखुी र सरुणक्षत धसकाइ िातािरि धसजाना गररनपुछा र 
णिक्षालाई समाजमा रेहेका असमानता, वहंसा, दवु्र्यिहार, भेदभाि र अन्त्िविश्वास अन्त्त्य गने सिक्त 
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माध्यमका रुपमा विकास गररन ुपछा । प्रविधिको विकास र णिक्षामा आन्त्तररकीकरिबाट सिुासन 
कायम गनुापने छ । प्रविधिलाई िैणक्षक गिुस्तर .उकास्ने सािनको रुपमा प्रयोग गनुापछा । 

उपयुाक्त विषयहरूलाई प्रधतिेदनले स्पष्ट ददिाधनदेि गरेको छ । विद्यमान अिस्थाको विश्लषेिका 
आिारमा समस्याहरूको पवहचान गरी भािी ददनमा अिलभबन गनुापने नीधत, रिनीधतहरूलाई सझुािको 
रूपमा प्रस्ततु गररएको छ । सझुाि कायाान्त्ियनका लाधग अल्पकाधलन तथा दीघाकाधलन कायासूची 
धनमााि गनुाका साथै विधभन्न तहका सरकारको णजभमेिारी समेत वकटान गरी कायाान्त्ियनयोग्य बनाउन 
प्रयास गररएको छ । देिका लाधग आिश्यक विषयगत दक्ष जनिणक्त प्रके्षपि तथा मानिस्रोत विकास 
योजना तजुामका लाधग छुटै्ट धनदेिक सधमधत एिम ्प्राविधिक कायादल गठन भई काम अणघ बढाइएकोले 
यस प्रधतिेदनमा सो विषयमा विस्ततृ सझुाि प्रस्ततु गररएको छैन ।  प्रधतिेदनले सझुाएका विषयहरूको 
बस्तगुत कायाान्त्ियनमा सहयोग एिम ्सहजीकरि गना विज्ञहरूसवहतको संयन्त्र धनमााि गरी थप अध्ययन 
तथा अनसुन्त्िान गदै अणघ बढ्नपुने मैले महिसु गरेको छु । 

आयोगले तोवकएको ५ मवहना ७ ददनको समयािधिधभर कायायोजना धनमााि, विषयगत समूह गठन एिम ्
पररचालन, विज्ञहरूसुँग परामिा, सन्त्दभा ग्रन्त्थको अध्ययन, सरोकारिालाहरूसुँग सझुाि संकलन, प्रादेणिक 
तहमा अन्त्तरविmया, राविय सभमेलन लगायतका महत्िपूिा कायाप्रविmया अिलभबन गरी व्यापक छलफल 
र बहसका आिारमा आफ्नो प्रधतिेदन तयार पारेको छ । यस प्रविmयामा केिल णिक्षाकमी र 
णिक्षाप्रमेमीहरूको मार सहभाधगता नभई राजनीधतक, आधथाक, सामाणजक र सांस्कृधतक के्षरका 
व्यणक्तहरूको समेत सहभाधगता रहेको छ । संघीय संरचना अनरुूप संघ, प्रदेि र स्थानीय तीनै तहका 
जनप्रधतधनधि तथा सभबद्ध पक्षहरूको भािना प्रधतविणभित गना प्रयास गररएको छ । उपलधि सीधमत 
समयधभर पधन अधिकतम ्जनसहभाधगता जटुाउन भरमग्दूर प्रयास गररएको र णिक्षाका कैयौं मदु्दाहरुमा 
राविय सहमधत समेत जटुाउने अिसर धमलेकाले प्रधतिेदनलाई सभबद्ध सबैले आत्मसात ्गनुाहनुेछ भने्न 
विश्वास पधन धलएको छु । 

यो आयोगले २०७४ भाि १९ मा तत्काधलन उप प्रिानमन्त्री तथा णिक्षा मन्त्री गोपालमान शे्रष्ठको 
अध्यक्षतामा गदठत उच्चस्तरीय णिक्षा आयोगबाट प्रस्ततु प्रारणभभक प्रधतिेदनको समेत स्िाधमत्ि ग्रहि 
गरेको छ । यसैगरी प्रधतिेदन तयार पाने क्रममा मन्त्रीपररषद् र मन्त्रालयबाट गदठन विधभन्न 
कायादलहरुले पेि गरेका सझुािहरुलाई पधन महत्िपूिा सन्त्दभा सामग्रीको रुपमा आयोगले ग्रहि गरेको 
छ ।  

प्रधतिेदन तयारीको क्रममा संघीय सरकारका सभमाननीय प्रिानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेि, सरकारका 
मखु्यमन्त्रीज्यूहरू, प्रदेि सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, संघीय र प्रदेि संसदका सदस्यज्यूहरु, राजनैधतक दलका 
प्रधतधनधिहरू, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एिं प्राध्यापकहरू, विद्यालयका णिक्षकहरू, व्यिस्थापन 
सधमधतका पदाधिकारीहरू, कमाचारीहरू, विधभन्न पेिागत संघ संस्थाका प्रधतधनधिहरू, िैणक्षक संस्थाका 
प्रधतधनधिहरू, विद्यार्र्थीहरू, अधभभािक, िवुद्धणजिी, णिक्षाप्रमेी, समाजसेिी, परकार, उद्योगी, व्यापारी, 
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पेिाकर्र्मी, गैर सरकारी क्षेरका प्रधतधनधिहरू, णिक्षाक्षरेमा विmयाणिल विधभन्न समूहका प्रधतधनधिहरूको 
उपणस्थधतमा प्रदेिस्तरमा सञ्चाधलत कायािाला र अन्त्तवक्रिया कायाक्रमहरू सञ्चालन गदै राविय णिक्षा 
सभमेलनबाट महत्िपूिा राय, सझुाि सङ्कलन गररएको छ । यसक्रममा अमूल्य सझुाि ददनहुनुे सबै 
महानभुािहरूलाई िन्त्यिाद ददन चाहन्त्छु ।  

आयोगका सभपूिा सदस्य ज्यूहरूको धनरन्त्तरको लगाि, वक्रयािीलता र महत्िपूिा योगदानबाट प्रधतिेदन 
तयार भएको छ । यस अिसरमा आयोगका सदस्यहरूलाई हाददाक िन्त्यिाद ज्ञापन गदाछु । आयोगको 
सणचिालयमा रहेर व्यापक लगाि र मेहनतसाथ योगदान गनुाहनुे आयोगका सदस्य-सणचि श्री 
बैकुण्ठप्रसाद अयााल तथा कमाचारीहरू डा. भोजराज काफ्ले, डा. मकुुन्त्दमणि खनाल, श्री रामबन्त्ि ुसिेुदी, 
श्री हररप्रसाद खनाल, श्री बौद्धराज धनरौला, श्री गोविन्त्दप्रसाद अयााल, श्री रमाकान्त्त िमाा, श्री िकुदेि 
नेपाल, श्री यिुराज दाहाल र श्री यादि प्रसाद आचाया लाई िन्त्यबाद ददन चाहन्त्छु । आयोग तथा 
आयोगको अध्यक्षको रुपमा मलाई धनरन्त्तर सहयोग गनुाहनुे मन्त्रालयका उपसणचि श्री पषु्पराज ढकाल 
र अनसुन्त्िानकताा श्री प्रकाि खधतिडालाई पधन िन्त्यिाद ददन चाहन्त्छु । प्रधतिेदनको विषयिस्त ुर 
भाषा सभपादनमा सहयोग गनुाहनुे विज्ञहरूसमेत िन्त्यिादका पार हनुहुनु्त्छ । यस अिसरमा आयोगको 
काममा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग प¥ुयाउनहुनुे सभपूिा महानभुािलाई हाददाक िन्त्यिाद ज्ञापन 
गना चाहन्त्छु । 

िन्त्यिाद ! 

 

२०७५ पौष २२     

        धगरीराजमणि पोखरेल 

 (मन्त्री¸ णिक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधि) 

     अध्यक्ष 

उच्चस्तरीय राविय णिक्षा आयोग¸ २०७५ 
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प्रधतिेदनको सारािं  
१. उच्चस्तरीय राविय णिक्षा आयोगको गठन 

संिैिाधनक व्यिस्था, िासन प्रिालीमा आएको पररितान र "समदृ्ध नेपाल सखुी नपेाली" सरकारको 
दूरदृवष्टलाई केन्त्िमा राखेर णिक्षाको विकास माफा त समाजिाद उन्त्मखु आधथाक सामाणजक रूपान्त्तरि र 
लोकताणन्त्रक, समािेिी एिम ् समतामूलक समाज धनमाािका लाधग सङ घ, प्रदेि र स्थानीय तहका 
सरकारका णजभमेिारी एिं कायाक्षेरका सभबन्त्िमा तथ्यपरक अध्ययन विश्लषेि गरी धसफाररससवहतको 
प्रधतिेदन प्रस्ततु गना नेपाल सरकार मन्त्रीपररषद्को २०७५ असार ३२ को धनिायबाट माननीय णिक्षा, 
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री धगररराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राविय णिक्षा 
आयोग गठन भएको हो । पधछ आयोगको धनिायले नेपाल णिक्षक महासङ्घका अध्यक्षलाइा आमणन्त्रत 
सदस्यको रुपमा मनोनयन गररएपधछ यो २५ सदस्यीय बनेको धथयो ।  

आयोगको मखु्य उद्दशे्य नेपालको ितामान अिस्थाको विश्लषेि गरी णिक्षाको विकासका धनणभत अिलभबन 
गनुापने उपायहरूका सभबन्त्िमा सझुाि ददन,ु णिक्षा क्षेरमा रूपान्त्तरिको खाकासवहतको मागाधनदेिन गनुा 
र संवििानले पररकल्पना गरेको समाजिाद उन्त्मखु अथातन्त्रको विकासका धनणभत आिार प्रदान गनुा 
रहेको छ ।  

२. अध्ययनको प्रकृया  

आयोगले प्रधतिेदन तयारीका क्रममा नेपालले गरेका अन्त्तरााविय प्रधतबद्धताहरु, दीगो विकासका लक्ष्यहरु, 

विधभन्न अनसुन्त्िानहरुका धनष्कषाहरु, विश्वसनीय राविय एिम ्अन्त्तरााविय संस्थाका प्रधतिेदन र तथ्याङ्कहरु, 
प्रमखु राजनैधतक दलहरूका घोषिापर र उच्चस्तरीय णिक्षा आयोग २०७४ को प्रधतिेदनलाई समेत 
ग्रहि गरी अध्ययन विश्लषेि गरेको धथयो । अध्ययन तथा राय सझुाि सङ्कलनका लाधग लणक्षत समूहसुँग 
संस्थागत छलफल, स्थलगत भ्रमि, अिलोकन, सामूवहक छलफल, व्यणक्तगत भेटघाट, इमेलजस्ता 
माध्यमहरू प्रयोग गररएको धथयो । आयोगले विधभन्न आठिटा विषयगत समूहहरु गठन गरी छुट्टाछुटै्ट 
िा संयकु्त रुपमा झण्डै ४००० भन्त्दा बवढ णिक्षाका सरोकारिालाहरुसुँग प्रत्यक्ष भेटघाट एिं छलफल, 

णिक्षालयहरुमा स्थलगत अध्ययन अिलोकन, अन्त्तरवक्रया र अन्त्य सभिणन्त्ित सरेकारिालाहरुका 
संस्थाहरु सुँग सघन छलफल गरेको धथयो । प्राि सझुािहरु एवककृत गरी प्रारणभभक मस्यौदा तयार 
गरी उक्त मस्यौदामाधथ थप सझुाि सङ्कलन गना स्थानीय सरोकारिालाहरुसमेतको उपणस्थधतमा 
प्रदेिस्तरीय सझुाि संकलन कायािाला र अन्त्तरवक्रया कायाक्रम सञ्चालन गरीएको धथयो । त्यहाुँबाट 
प्राि सझुािहरुलाई समािेि गरी पवहलो मस्यौदा तयार पाररएको धथयो । पवहलो मस्यौदामाधथ छलफल 
गना २०७५ पौष ५ र ६ गते काठमाडौंमा सभमाननीय प्रिानमन्त्री के.पी. िमाा ओलीज्यूको प्रमखु 
आधतथ्यतामा राविय णिक्षा सभमेलन आयोजना गररएको धथयो । आयोगले २७ धनयधमत एिम ्औपचाररक 
र कयौं अनौपचाररक बैठकहरु गरी अणन्त्तम प्रधतिेदन तयार गरेको धथयो ।   

३. प्रधतिेदनको खाका 
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प्रधतिेदनमा णिक्षाको दरुदृवष्ट, मागादिाक धसद्धान्त्त, णिक्षाको राविय उद्देश्यहरु समािेि गरी प्रारणभभक 
बालविकास णिक्षादेणख उच्च णिक्षासभमका पहुुँच, समता, गिुस्तर, सङ्गठनात्मक तथा व्यिस्थापकीय 
पक्ष सवहतको पषृ्ठभधूम¸ विगत तथा ितामान अिस्थाको विश्लषेि¸ प्रमूख समस्या¸ मदु्दा तथा चनूौती, सझुाि 
र सझुाि कायाान्त्ियनका लाधग सरकारका तहगत भधूमका र णजभमेिारीहरू उल्लेख गररएको छ । 
सझुािअन्त्तगात नीधतगत सझुािहरु र रिनीधतक मागाणचर समािेि गररएको छ । णिक्षामा गिुस्तर, 
पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन, णिक्षक व्यिस्थापन, िैणक्षक नेततृ्ि, णिक्षाको प्रिासधनक सङ्गठन संरचना, 
समािेिीता, पूिीय दिान र णिक्षा, मातभृाषामा णिक्षा, परभपरागत णिक्षा प्रिाली, पसु्तकालय व्यिस्थापन, 
विज्ञान, प्रविधि, इणन्त्जधनयररङ्ग र गणित, अनसुन्त्िान र विकास, णिक्षामा सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, 
सरुणक्षत िातािरि र धसकाइ, विदेिी बोडाबाट सञ्चाधलत णिक्षि संस्थाहरु, णिक्षामा िसुासन, णिक्षामा 
लगानी लगायतका विषयमा विधभन्न ३१ िटा पररच्छेदहरुमा प्रधतिेदनलाई संगदठत गररएको छ ।  
गिुस्तरीष णिक्षाको विकासमाफा त समनु्नत र समदृ्ध राि धनमाािलाई दूरदृवष्टको रुपमा प्रस्ततु गदै 
णिक्षाका मागादिाक धसद्धान्त्तहरु र राविय उद्देश्यहरु प्रस्ततु गररएको छ । त्यसैगरी तहगत सरकारका 
णजभमेिारी, तत्कालीन, मध्यकालीन र दीघाकालीन नीधत एिं रिनीधतहरु तय गररएको छ । साथै, यी 
सझुािहरुको प्रभािकारी कायाान्त्ियनका लाधग संघ, प्रदेि र स्थानीय तहले अपनाउनपुने धबधि, प्रकृया र 
संगठनात्मक संरचनाहरुको ढाुँचा समेत धसफाररस गररएको छ ।  

४. णिक्षा विकासको ितामान अिस्था 

णिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो । णिक्षालाई ज्ञानमा आिाररत समाजको माध्यमबाट मलुकुको ददगो 
िाणन्त्त र समवृद्धका लाधग धनविाकल्प माध्यमको रूपमा स्िीकार गररुँदै आएको छ । नेपालको संवििानमा 
णिक्षासभबन्त्िी हकलाई मौधलक हकका रुपमा प्रत्याभतू गररएको छ । साथै णिक्षालाई िैज्ञाधनक, 

प्राविधिक, व्यािसावयक, सीपमूलक तथा रोजगारमूलक बनाउुँदै णिक्षामा राज्यको लगानी अधभिृवद्ध गदै 
लैजाने नीधत अिलभबन गररएको छ । ितामानसभम आइपगु्दा पररमािात्मक दृवष्टकोिबाट नेपालको 
णिक्षामा उल्लेख्य उपलव्िी हाधसल भएको छ । प्रारणभभक बालविकास केन्त्िको संख्या ३६५६८, 
विद्यालयहरुको संख्या ३५६०१, उच्च णिक्षा प्रदान गने विश्वविद्यालय सवहतका क्याभपसहरु १४०७, 
प्राविधिक णिक्षालयहरु ८७६, छोटो अििीको सीपमलुक ताधलम प्रदान गने संस्थाहरु १०७८, 

सामदुावयक धसकाइ केन्त्िहरु २१५१ र ७७ लाख भन्त्दा बवढ विद्याथीहरु र उक्त संस्थाहरूमा कररि 
५ लाखको संख्यामा जनिणक्तहरु कायारत रहेका छन ्। आधथाक िषा २०७४/७५ को अन्त्त्यसभममा 
१५ देणख ६० िषा उमेर समूहको प्रौढ साक्षरता दर ८२ प्रधतित पगेुको छ भन े१५ देणख २४ िषा 
उमेर समूहको यिुा साक्षरता दर ९० प्रधतित भन्त्दा माधथ पगेुको छ । पूिा प्राथधमक णिक्षाको अनभुि 
सवहत कक्षा १ मा भनाा हनुे बालबाधलकाको संख्या ६६.३ प्रधतित पगेुको छ । कक्षा १ देणख ५ 
सभमको खदु भनाा दर ९७.२ प्रधतित र कक्षा १ देणख ८ सभमको खदु भनाादर  ९२.५ प्रधतित  
पगेुको छ ।  माध्यधमक तह (कक्षा ९-१२) मा भने धनणित उमेर समूहका बालबाधलका मध्ये हालसभम 
४३.९ प्रधतित मार बालबाधलका भनाा भएका छन ्। यसैगरी विद्यालय णिक्षा र उच्च णिक्षा दिैु 
तहमा लैवङ्गक समता सूचकाङ्क १ : १ रहेको छ । उच्च णिक्षामा सहजै देणखने भनाा दर कररब १५ 
प्रधतित पगेुको देणखन्त्छ ।  



xii 
 

५. ितामान समस्या र चनुौधतहरू 

उणल्लणखत उपलव्िीहरू भएतापधन हाम्रो णिक्षा प्रिालीमा थपु्र ैसमस्याहरु रहेका छन ्। ती समस्याहरूको 
समािान धबना मलुकुको सामाणजक आधथाक रुपान्त्तरि सभभि देणखुँदैन । पहुुँचमा सन्त्तोषजनक उपलव्िी 
हाधसल गरेको भएपधन सबैका लाधग गिुस्तरीय णिक्षाको सधुनणितता गना अझै सवकएको छैन । वििेष 
लणक्षत समूहका बालबाधलकाको पहुुँच सधुनणित गरी भनाा भएका विद्याथीको धनरन्त्तरता कायम गदै 
अपेणक्षत रूपमा धसकाइ उपलणधि हाधसल गराउने काया अझै समस्याको रूपमा रहेको छ । तहगत, 
क्षेरगत एिं विषयगत रूपमा सबै विद्यालयमा णिक्षक व्यिस्थापन गना सवकएको छैन । प्राविधिक 
णिक्षालाई णिक्षाको मूल िारको रूपमा विकास गरी कामको संसारमा सीपयकु्त सक्षम जनिणक्त उपलव्ि 
गराउन सवकएको छैन । उच्च णिक्षामा तोवकएको िैणक्षक िषामा तह पार गनेको सङ्क्ख्या बढाउन 
सवकएको छैन । उत्पाददत जनिणक्तले योग्यता अनसुारको रोजगारी प्राि गना सकेका छैनन ्। णिक्षाका 
सबै तह तथा क्षेरमा आम नागररकले प्रत्याभतू गने गरी सिुासन कायम गना सवकएको छैन । 
सािाजधनक र धनजी णिक्षाको लगानीको स्पष्ट आिार र त्यस्ता िैणक्षक संस्थाको उणचत व्यिस्थापन गने 
काया ब ाँकी नै छ । यूिा र प्रधतभािाली नागररकहरुको पलायनको विषय जवटल बन्त्दै जान ुजस्ता 
विषयहरु णिक्षाका प्रमखु समस्याका रूपमा रहेका छन ्। 

मलुकुको िासकीय संरचनामामा पररितान भई विद्यालय णिक्षाको णजभमेिारी स्थानीय सरकार मातहत 
रहेको सन्त्दभामा विद्यालय णिक्षाको सिासलुभता, समन्त्यावयकता, गिुस्तरको सधुनणितता सवहत सािाजधनक 
णिक्षाप्रधतको आकषाि अधभिृवद्ध गनुा', मौधलक हकको रूपमा अधनिाया र धन:िलु्क णिक्षाको कायाान्त्ियन 
गरी सािाजधनक णिक्षामा गिुात्मक रुपान्त्तरि गनुा प्रमखु चनुौधतको रूपमा रहेको छ । यसका साथै 
विद्याथी संख्याको अनपुातमा णिक्षक दरबन्त्दी धमलान तथा पनुविातरि गनुा, िैणक्षक सिुासन र 
उिरदावयत्ि अधभिृवद्ध गनुा, सिै प्रकारका णिक्षि संस्थामा भौधतक पूिाािार सवहतको आकषाक तथा 
भयरवहत धसकाइ िातािरि सधुनणित गनुा, प्राविधिक तथा व्यािसावयक णिक्षा र ताधलमको विकासको 
लाधग भौधतक पूिाािार, प्राविधिक जनिणक्तको उपलधिताको लाधग आिश्यक पने स्रोत सािनको 
व्यिस्थापन गनुा पधन चनुौधतका रूपमा रहेका छन ्। विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हनुे जनिणक्तलाई 
अन्त्तरााविय स्तरमा समकक्षी र प्रधतस्पिी बनाउन,ु प्राविधिक उच्च णिक्षाको अिसर विस्तार गदै ज्ञान 
र प्रविधिमा आिाररत अथातन्त्र प्रिद्धान गने निीन सोच र निप्रितािीलतालाई िास्तविक जीिनमा उताना', 
णिक्षा क्षरेमा सिुासन, उिरदावयत्ि र सहभाधगताको अधभिृवद्ध गना', क्षमतािान ्यिुालाइा स्िदेिमै सेिा 
गने अिसरको धसजाना गनुा र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले ल्याएका विविि अिसरहरूको सदपुयोग गना 
सक्ने सक्षम जनिणक्त उत्पादन गनुा आजको णिक्षाका प्रमखु चनुौतीहरु हनु ्। 

६. सभभािना र अिसरहरु   

णिक्षालाई मौधलक हकको रूपमा स्थावपत गदै अधिकार र णजभमेिारी सवहत स्थानीय सरकारलाई 
व्यिस्थापकीय स्िायिता प्रत्याभतू गराउने संिैिाधनक आिार भएकाले णिक्षामा सहभाधगता र पहुुँचमा 
िृवद्ध गरी गिुस्तर सिुार गना सवकने अिसर धसजाना हनु,ु साक्षरता दरमा भएको िृवद्ध, विद्यालय तहको 
खदु भनाा दर र लैवङ्गक समता सूचकाङ्क समदरमा पगु्न,ु णिक्षामा समािेिी सहभाधगता अधभिृवद्ध हनु,ु 
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सािाजधनक विद्यालय प्रधतको चासो र जन अपेक्षा बढ्दै जान ुअिसरका रूपमा रहेका छन ्। प्राविधिक 
णिक्षालाई हरेक स्थानीय तहसभम सिासलुभ गराउन े तथा प्राविधिक उच्च णिक्षालाई प्रिद्धान गदै 
रोजगारीका अिसरमा िृवद्ध गने सरकारको नीधत रहन,ु साझेदारीमा लगानी अधभिृवद्ध गना सवकने अिस्था 
देणखन,ु तीनै तहका सरकारको क्षमता विकास गदै णिक्षाको व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी तलु्याइ िैणक्षक 
सेिा प्रिाहमा सिुार गना सवकने अिसर रहेको छ । प्राविधिक णिक्षाको विस्तारमाफा त ्स्िदेिमा नै 
रोजगारीका अिसर धसजाना गरी देिको आधथाक विकासमा टेिा परु्र् याउन सक्ने एिं रोजगारीको खोणजमा 
बावहर पलायन भएका यिुा जनिणक्तलाई स्िदेिमा नै वफताा गना सवकने िातािरि तयार हनु,ु गिुस्तरीय 
िैणक्षक िातािरि धसजाना गदै खोज र अनसुन्त्िानमा आिाररत उच्च णिक्षाको विकास गरी नेपाललाई 
विविि विषयमा उच्च णिक्षाको अध्ययन केन्त्ि बनाउन सवकने िातािरि तयार हनु ुयस के्षरका प्रमखु 
अिसरहरु हनु ्। 

७. णिक्षाका दूरदृवष्ट र राविय उद्दशे्यहरू 

णिक्षाको विकासद्वारा रािको समतामूलक समवृद्ध हाधसल गना नेपालको णिक्षाको दूरदृवष्ट तय गररएको 
छ:  

"सामाणजक न्त्यायसवहत सभ्य, समनु्नत, स्िस्थ जनिणक्त उत्पादन राि धनमाािको ददिा ! 

व्यणक्तको सिााङ्गीि विकास र सामाणजक आधथाक रूपान्त्तरिका लाधग गिुस्तरीय णिक्षा !" 

 उक्त दूरदृवष्ट प्राधिका लाधग धनभन नीधतगत व्यिस्थातफा  नेपालको णिक्षा प्रिाली पररलणक्षत हनुे छः 

१. सबैका लाधग गिुस्तरीय सािाजधनक णिक्षाको सधुनितता भएको हनु ेछ । गिुस्तरीय णिक्षाका 
लाधग णिक्षि संस्थाहरूको छनोट गनुापने पररणस्थधत आउने छैन । सबै तह र प्रकारका णिक्षि 
संस्थामा भौधतक पूिाािार र धसकाइ िातािरि विकास भएको हनुे छ । 

२. मलुकुको आधथाक, सामाणजक, सांस्कृधतक र राजनीधतक कारिले कुनै पधन बालबाधलकाले धबचैमा 
पढाइ छोड्नपुने अिस्था धसजाना हनुे छैन । नेपालमा सबै बालबाधलकाले विद्यालय णिक्षा परुा 
गरेका हनुे छन ्। 

३. सबै णिक्षि संस्थामा पेसागत रूपमा दक्ष, स्िप्ररेरत र उिरदायी णिक्षक उपलधि भएका हनुे छन ्
। णिक्षि पेसा समाजमा उच्च सभमाधनत पेसाका रूपमा स्थावपत भएको हनुे छ । उच्च योग्यता 
र सीप भएका मेिािी व्यणक्तहरू णिक्षि पेसामा आकवषात भएका हनुे छन ्। णिक्षकको छनोट 
योग्यता र क्षमताको आिारमा धनष्पक्ष तिरले गररने छ । 

४. हरेक विद्याथी आफ्नो क्षमता र प्रधतभाको प्रस्फुटन र विकास गने अिसर पाएका, स्िािलभबी, 
धसकाइप्रधत उत्प्ररेरत तथा ज्ञान धनमाािमा संलग्न भएका हनुे छन ् । उनीहरू मानिीय 
मूल्यमान्त्यतामा प्रधतबद्ध, कताव्य र अधिकारप्रधत सचेत, समालोचनात्मक चेतनायकु्त, समदुायमखुी, 
वििेकिील र नैधतकिान हनु ेछन ्। 

५. जनसङ्क्ख्या, भगूोल र सामदुावयक आिश्यकताका आिारमा णिक्षि संस्थाहरू र सीप तथा प्रविधि 
विकास केन्त्िहरू स्थापना र सञ्चालन भएका हनुे छन ् । सबै णिक्षि संस्थाहरू आिश्यक 
पूिाािारको सधुनणिततासवहत प्रभािकारी धसकाइ केन्त्िको रूपमा विकधसत भएका हनुे छन ्। 
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६. सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका, वििेष आिश्यकता भएका र विविि कारिले धसकाइ क्षमता 
कमजोर भएका विद्याथीका लाधग धसकाइका अिसर सधुनणित भएको हनुे छ । अपाङ्गताको 
प्रकारअनसुार वििेष एिम ्समािेिी णिक्षाको प्रबन्त्ि हनुे छ । 

७. माध्यधमक तहसभमको णिक्षा धनःिलु्क र अधनिाया भएको हनुे छ । विद्यालय तह उिीिा गरेका 
हरेक विद्याथी आफ्नो क्षमता र प्रधतभा उजागर गरेका जीिनोपयोगी, रोजगारमूलक सीपयकु्त 
जनिणक्त हनुे छन ्। 

८. ज्ञान धसजाना गना सक्ने विश्वविद्यालय स्तरको णिक्षा, रोजगारीमूलक प्राविधिक तथा व्यािसावयक 
णिक्षा र सीप विकासको अिसर सधुनणित भएको हनुे छ । रोजगारी र अध्ययनलाई सुँगसुँगै 
लैजान ेव्यिस्था हनुे छ । उच्च णिक्षाका विद्याथी राविय तथा अन्त्तरााविय, आिश्यकताअनरुूप 
अध्ययन तथा अनसुन्त्िान गना सक्ने, अत्यािधुनक प्रविधि उपयोग गना सक्ने, ददगो विकासमा टेिा 
पुायाउने र समूहमा धमलेर काम गने दक्षता हाधसल गरेका हनुे छन ्। 

९. समदुाय र णिक्षालयबीच समन्त्िय र सद्भाि कायम भई जीिन्त्त सभबन्त्ि स्थावपत भएको हनुे छ 
। विद्याथीको धसकाइ प्रवक्रयामा समदुायको सवक्रय सहभाधगता र संलग्नता भएको हनुे छ । 
धसकाइ केन्त्िको रूपमा णिक्षालयले स्थानीय तहमा रहेका रैथाने ज्ञान, सीपहरूको खोजी गरी 
धतनलाई आिधुनक ज्ञान र सीपसुँग एकीकृत गरेका हनुे छन ्। 

१०. औपचाररक (Formal), अनौपचाररक (Non-formal), तथा अरीधतक (Informal) णिक्षाबीच 
अन्त्तरसभबन्त्ि स्थावपत गरी योग्यताको समकक्षता, गधतिीलता र पारगभयता (Mobility and 

Permiability) सधुनणित भएको हनुे छ । 

११. राविय योग्यताको प्रारूपमा आिाररत णिक्षा प्रिालीको विकास गररने छ । तहगत रूपमा 
योग्यताको िगीकरि गरी प्राविधिकबाट सािारि र सािारि णिक्षाबाट प्राविधिक णिक्षा प्रिेि 
गने ढोका खलुा गररन ेछ । औपचाररक णिक्षा पद्धधतधभर नसमेवटएका व्यणक्तका लाधग उनीहरूको 
परभपरागत सीप र ज्ञानमा आिाररत अनभुिलाई णिक्षाको मूल िारमा आउन सक्ने गरी योग्यताको 
प्रारूपअनरुूप के्रधडट स्थानान्त्तरि गने व्यिस्था हनुे छ । 

१२. प्रत्येक िैणक्षक संस्था भच ुाअल धसकाइ केन्त्िको रूपमा विकास भएको हनुे छ । ज्ञानको धसजाना 
तथा विस्तार र णिक्षि धसकाइमा अत्यािधुनक प्रविधिको प्रयोग भएको हनुे छ । 

१३. यिुा तथा ियस्कहरू व्यािसावयक तथा प्राविधिक णिक्षा एिम ्सीपमूलक ताधलमका माध्यमबाट 
दक्ष तथा उत्पादनिील जनिणक्तमा पररित भई राविय तथा अन्त्तरााविय स्तरमा प्रधतस्पिाा गना 
सक्षम भएका हनुे छन ्। 

१४. िैणक्षक गिुस्तर सधुनणित गना राविय एिम ्अन्त्तरााविय अनभुि तथा अभ्यास समेतका आिारमा 
िैणक्षक गिुस्तर मानक तथा मापदण्ड तयार भएका र प्रयोगमा आएका हनुे छन ्। गिुस्तरीय 
णिक्षि धसकाइका लाधग प्रधतस्पिाात्मक गिुस्तरीय बहपुाठ्यपसु्तक नीधत कायाान्त्ियनमा आएको 
हनुे छ । परीक्षा प्रिालीलाई ज्ञान र सीपको साथै अपेणक्षत व्यिहाररक पररितान परीक्षि गने 
भरपदो सािनको रूपमा व्यिणस्थत गररएको हनुे छ । 
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१५. विश्वविद्यालय तथा उच्च िैणक्षक संस्थाहरूलाई राविय आिश्यकता र अन्त्तरााविय विकाससुँग 
आबद्ध गरी उच्च स्तरको मानि संसािन विकास गना सक्ने उत्कृष्ट प्राणज्ञक केन्त्िका रूपमा 
विकास गररएको हनुे छ । 

१६. मलुकुको सङ्घीय संरचनाअनकूुल प्रादेणिक विविितालाई सभबोिन गने गरी स्थानीय आिश्यकतामा 
आिाररत णिक्षा पद्धधतले प्राथधमकता पाएको हनुे छ । णिक्षा प्रिाली आधथाक तथा सामाणजक 
रूपान्त्तरिको आिार हनुकुा साथै सकारात्मक सोचयकु्त, देिप्रमे तथा विश्व बन्त्ितु्िको भािनाले 
प्ररेरत, स्िािलभबी, स्िस्थ तथा खसुी एिम ्सखुी नागररक उत्पादन गना सक्षम भएको हनुे छ । 

णिक्षाका राविय उद्दशे्यहरु 

१. व्यणक्तमा अन्त्तधनावहत गिु, क्षमता र प्रधतभाहरुको प्रस्फुटन गदै िारीररक, मानधसक, आणत्मक, 

सामाणजक, सभिेगात्मक तथा बौवद्धक आयामहरुको अधभिृवद्ध गरी व्यणक्तको सबाावङ्गि धबकासमा टेिा 
प¥ुयाउन ु। 

२. प्रत्येक व्यणक्तमा राि र रावियताप्रधत धनष्ठा, मलुकुको सािाभौमसिा, राविय एकता र अखण्डताप्रधत 
प्रधतिद्ध, समानता, समािेणिता र सामाणजक न्त्यायका मान्त्यता अनरुूपको आचरि, सङ्घीय 
लोकताणन्त्रक गितन्त्रका मूल्य-मान्त्यता, आफ्नो नागररक अधिकार र कताधय प्रधत सजगता अधभबवृद्ध 
गनुा । 

३. व्यणक्तमा असल चररर, नैधतकता, स्ि-अनिुासन, धनष्पक्षता, सकारात्मक सोच, सवहष्ितुा, समानभुधुत, 

सदाचाररता, आत्मसंयम, िैयाता, लगनिीलता, उिरदावयत्िबोि, सेिाभाि, विश्वबन्त्ितु्िको भािना, स्िस्थ 
जीिन र रहनसहनप्रधत प्रधतबद्धता जस्ता मानिीय गिुहरुको विकास गनुा ।   

४. श्रमप्रधत आस्थािान, उत्पादनमखुी, धसजानिील, उद्यमिील, धसपयकु्त, र रोजगार उन्त्मखु मानि 
संसािनको विकास गरी देिले धलएका आधथाक-सामाणजक तथा ददगो धबकासका लक्ष्यहरु हाधसल 
गना र मलुकुलाई समतामलुक तथा समदृ्ध राि बनाउन योगदान प¥ुयाउन ु। 

५. प्रत्येक व्यणक्तलाई बैज्ञाधनक दृवष्टकोि, आलोचनात्मक सोच, सजृनात्मकता, तावका क क्षमता, धनिाय 
तथा नतेतृ्ि क्षमता, अनकुुलन क्षमता, समस्या समािान गना सक्ने, बहभुाषामा संचार गना सक्न ेर 
निीनतम प्रविधिको उपयोग गना सक्न ेक्षमता अधभिृवद्ध गरी सहकाया सीप, सामाणजक र सांस्कृधतक 
सीप जस्ता व्यिहार कुिल धसपयकु्त जनिणक्तको रुपमा राविय तथा अन्त्तरााविय रुपमा प्रधतस्पिाा 
गना सक्षम तलु्याउन ु।  

६. व्यणक्तमा नेपालको मौधलक दिान, संस्कृधत, भाषा, सावहत्य, कला, इधतहास, जीिनिैली, आदिा तथा 
िैणिष्यहरूको अध्ययन, मनन र णचन्त्तनका साथै धतनीहरूको संरक्षि, सभििान र विस्तारतफा  
वक्रयािील रहने भािना जागतृ गदै विश्व सभ्यता र संस्कृधतको समेत ज्ञान प्रििान गनुा । 

७. णिक्षाको बधलयो आिार तयार गरी व्यणक्तलाई आजीिन धसकाइमा संलग्न हनु अधभप्ररेरत गनुा तथा 
जीिनमा आिश्यक ज्ञान र सीपलाई धनरन्त्तर अद्याबधिक गना सक्षम बनाउन ु। 

८. प्रत्येक व्यणक्तलाई नेपालको भौगोधलक, सांस्कृधतक, िाधमाक, जातीय, भावषक धबधबिता प्रधत सजग 
बनाउदै विधभन्न समदुाय, संस्कृधत, भाषाहरु बीच श्रद्धा र समभाि सवहत समाजमा िाणन्त्त, सवहष्ितुा 
र समझदारी विकास गनुा । 
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९. प्रत्येक व्यणक्तलाई प्राकृधतक सभपदा र पयाािरिको संरक्षि, संििान र कुिल सदपुयोग गना, विपदको 
पवहचान, न्त्यूनीकरि र धयबस्थापन गना र आफ्नो जीिनिैली र धयबहारले प्रकृधत र समदुायमा पाना 
सक्ने प्रभाि प्रधत सजग रही ददगो समाजको विकासमा सहभागी बनाउन ु।    

८. धसफाररसहरू 

1. समग्रमा नेपालको णिक्षा प्रिालीलाई एउटा पद्धधतबाट चलाउन यो प्रधतिेदनले धनदेणित गरेको छ 
। णिक्षाको सैद्धाणन्त्तक दृवष्टकोिसवहत कायाान्त्ियनका लाधग सङ्घीय, प्रादेणिक र स्थानीय सरकारको 
भधूमका स्पष्ट पारेको छ । विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतलाई प्राणज्ञक िातािरि बनाउने र 
प्रिानाध्यापकलाई प्राणज्ञक पररिाम ददने नतेतृ्िको रुपमा व्यिस्था गना सझुाएको छ । धनजी 
लगानीका णिक्षि संस्थाहरुलाई सेिामखुी बनाउदै धनजी, गठुी र सहकारी अन्त्तगात सञ्चाधलत सबै 
विद्यालयहरुलाई एउटै ढाुँचामा ल्याउन सझुाएको छ । विद्यालय एिं उच्च णिक्षा संस्थाहरुको 
समायोजन र नक्साङ्कनद्वारा सेिा प्रिाहको के्षर धनिाारि गना सझुाइएको छ । यसले विषयगत 
णिक्षकको अभाि र णिक्षक दरिन्त्दी धमलानको समस्या हल हनुसक्ने सभभािना उजागर गरेको 
छ । णिक्षामा कायारत जनिणक्त सबैको सेिाप्रिेिको न्त्यूनतम योग्यतामा िृवद्ध गना धसफाररस 
गरेको छ । 

2. बाल विकास र णिक्षाबारे अििारिात्मक स्पष्टता ल्याउने, दक्ष णिक्षकको व्यिस्था, पोषियकु्त 
खानाको बस्दोबस्त, धसकाईको िातिारि र वकताबी पठनपाठनबाट बालबाधलकालाई मकु्त राख्न,े 
आिारभतू णिक्षाको सिुारको लाधग णिक्षि पद्धधतमा सिुार गरी यसलाई ब ल मैरी बनाउने, 
परीक्षा प्रिालीमा पररितान गने, सबैका लाधग अधनिाया र धनिलु्क णिक्षा प्रदान गने, लणक्षत समूहको 
भनाा र धनरन्त्तरता सधुनणित गने, दक्ष विषयगत साथै कक्षागत णिक्षकको व्यिस्था गने, मातभृाषा 
र बहभुाषामा पठनपाठन गने र माध्याधमक विद्यालय अन्त्तगातको प्राथधमक तहका लाधग छुटै्ट 
संयोजकको व्यिस्था गने जस्ता आिारभतू णिक्षा सिुारका धसफाररसहरु रहेका छन ्।   

3. माध्यधमक तहमा विषय णिक्षकको अधनिाया व्यिस्था, सूचना प्रविधि कक्षा सवहतका न्त्यूनतम 
पूिाािारहरुको सधुनणितता, विद्याथीहरुलाई धसजानिील¸ समालोचक¸ अनसुन्त्िानकताा बनाउन,े 
प्रभािकारी णिक्षि विधि र मूल्याङ्क्न पद्धधत अिलभिन¸ गिुस्तरीय णिक्षाका सूचकहरु धनमााि गरी 
विद्यालयहरुको स्तरीकरि, प्रिानाध्यापकको सिल नेततृ्ि, व्यिस्थापन सधमधतको विद्यालय 
संचालनमा प्रभािकारी भधुमका र समदुायको णिक्षा के्षरमा सकृय योगदान जस्ता सझुािहरु प्रस्ततु 
गररएको छ  

4. उच्च णिक्षालाई मलुकुको समवृद्धको आिार मान्त्दै नेपाललाई उच्च णिक्षा अध्ययनको केन्त्ि 
बनाउन सवकने सभभािना सवहत सिुारको लाधग विश्वविद्यालय संचालन स्िायिता, दधलय 
राजनीधतबाट मकु्त विश्वविद्यालय, संबन्त्िन र धनयमनका मापदण्डको पालना, योग्यतामा आिाररत 
पदाधिकारीहरुको छनौट प्रिाली, विदेिी विश्वविद्यालय सभबन्त्िन मापदण्ड, बहसुांस्कृधतक विश्व 
विद्यालय, अनसुन्त्िान र विकासमा जोड, प्रके्षपिका आिारमा जनिणक्त उत्पादन र सबै विषयगत 
क्षेरमा पारगभयता र उच्च णिक्षा तहको पूिाताको लाधग ६ मवहनादेणख १ बषा सभमको राविय 
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विकास सेिा सञ्चालन गना पधन प्रधतिेदनले सझुाएको छ । विश्वविद्यालयमा प्रधतस्पिााबाट योग्य 
र सक्षम व्यणक्तलाई नेततृ्िमा छान्न नीधत र विधि सझुाएको छ । 

5. प्राविधिक तथा व्यािसावयक णिक्षा र ताधलमको अिसरमा विस्तार, कायामलुक सीप विकास ताधलम, 

राविय आिश्यकता र श्रम बजारको मागसुँग तादाभयता राख्ने्न प्राविधिक णिक्षाको विस्तार, 
प्रदेितहमा अनसुन्त्िान र निप्रितानमूखी बहपु्राविधिक विद्यालयहरु स्थापना¸ राविय व्यािसावयक 
योग्यता प्रारुपको विकास¸ एवककृत प्राविधिक तथा व्यािसावयक णिक्षा र ताधलम ऐन, जनिणक्त 
विकासको लाधग प्राविधिक णिक्षा प्रणिक्षिको विस्तार¸ एकीकृत संघीय प्रावििक णिक्षा कोषको 
स्थापना, गधतिीलता र पारगभयता, रैथाने सीपको प्रमािीकरि, यिुा लणक्षत सीप विकासका 
कायाक्रमको विकास जस्ता धसफाररसहरु गररएको छ ।  

6. णिक्षामा गिुस्तर सिुारको धनणभत दक्ष णिक्षकको व्यिस्था, सजृनात्मक र उत्सकुता बढाउन े
पाठ्यक्रम, आफै खोज गने क्षमता विकास, णिक्षि विधिमा विवििता, पाठ्यक्रममा आिाररत णिक्षि 
पद्दधत,  पाठ्यक्रमलाइ जीिनोपयोगी¸ सीपमूलक र व्यिाहररक बनाउने¸ संघीय सरकारले मूख्य 
पाठ्यक्रम धनमााि गरी प्रदेि र स्थानीय तहले ऐणच्छक र स्थानीय पाठ्यक्रम धनमााि गने, धनरन्त्तर 
मूल्याङ्कनलाई णिक्षि धसकाइको अधभन्न अङ्गका रुपमा अधनिाया गने र णिक्षि पररषद्को स्थापना 
गरी धसकाइको गिुस्तर सिुार गने कायालाई प्राथधमकता ददइएको छ ।  

7. णिक्षा क्षेरको व्यिस्थापकीय सक्षमता अधभिृवद्धको लाधग जिाफदेही नेतृत्ि, उच्च णिक्षा 
व्यिस्थापनको लाधग उच्च णिक्षा नीधत पररषदको प्रस्ताि सवहत नयाुँ ढाुँचा र नेततृ्िको प्रस्ताि, 
विश्वविद्यालयतहमा प्रभािकारी व्यिस्थापनका लाधग बोडा अफ ट्रष्टीको व्यिस्था¸ उच्च णिक्षा 
कायाकारी पदहरुमा खलुा प्रधतस्पिााबाट छनौट लगायतका सझुािहरु छन ।  

8. अनगुमन, मलु्याङ्कन, सपेुररिेक्षि र पषृ्ठपोषिको लाधग विषय विज्ञको समूह धनमााि, विषयगत 
णिक्षकको संजाल बनाउने, सबै तहको णिक्षालाई प्रविधिमैरी बनाउने, अधतररक्त र 
सहकृयाकलापलाई अधनिाया बनाउने, बहसंुस्कृधतमा जोड ददने, पिुीय र परभपरागत णिक्षामा 
अध्ययन र अनसुन्त्िान गने, प्रकोपको रासबाट माधथ उठेर प्रकृधतसुँगको साधमप्यतामा अध्ययनको 
िातािरि बनाउने, जीिन र जगतबीचको अन्त्तरसभबन्त्िको महत्िबारे बझुाउने, मवहला, अपांगता 
भएका व्यणक्त, दधलत, जनजाधत र सबै खाले विवििता भएका विद्याथीहरुका लाधग उपयकु्त धसकाइ 
मैरी िातािरि तयार पाने जस्ता कुरा सझुाईएको छ ।  

9. विज्ञान, प्रविधि, इणन्त्जधनयररङ्ग र गणितको विषय सबै तहमा समािेि गने, सािारि णिक्षामा 
जीिनोपयोगी सीप र प्राविधिक णिक्षामा काया नैधतकता, सौन्त्दयाता समािेि गने, आजीिन¸ 
िैकणल्पक¸ खलुा र अनौपचाररक णिक्षालाई व्यापक बनाइ त्यस्तो णिक्षा प्रदान गने संस्था र 
संरचनाहरु धनमााि तथा प्रिदान गदै सिै नागररकहरुलाई धनरन्त्तर रुपमा धसक्ने िातािरिको 
धसजाना गना आिश्यक पने नीधत, रिनीधत र संरचनाहरु सझुाइएको छ । पररिधतात सन्त्दभामा 
ज्ञान अध्यािधिक गना, पसु्तकालयको विस्तार, प्रविधिमैंधर पसु्तकालय, धबद्यतुीय कक्षामा जोड सवहत 
आजीिन णिक्षालाई धसकाई केन्त्िसुँग जोड्ने र खलु्ला धसकाईको प्रििान गने कुरा धसफाररस 
गररएको छ ।  
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10. मातभृाषालाई माध्यम भाषाका रुपमा व्यिस्था गना सवकने̧  कक्षा १―३ सभम नेपाली र अंग्रजेी 
दिैु भाषालाई विषयका रुपमा र अरु सिै विषयहरु मातभृाषामा णिक्षिको व्यिस्था¸ बहभुाषी 
समदुायमा मातभृाषामा आिाररत बहभुाषी णिक्षि पद्दधत अिलभिन तथा मातभृाषालाई भाषाको 
रूपमा, विषयको रूपमा, र माध्यमको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने, िैणक्षक गिुस्तर परीक्षिका लाधग 
राविय गिुस्तर परीक्षि तथा प्रत्यायन प्राधिकरि स्थापना गने¸ णिक्षामा सिुासन कायम गना 
णिक्षक सरुिालाई कानूनी रुपमा व्यिणस्थत गने¸ सबै प्रकारका राजनीधतक हस्तके्षपबाट िैणक्षक 
संस्थाहरुलाई मकु्त गने¸ विश्वविद्यालयहरुलाई उत्कृष्टताको केन्त्िका रुपमा विकास गने¸ िैणक्षक 
परामिा प्रदायक संस्थाहरुलाई मापदण्डका आिारमा सञ्चालन¸ धनयमन र धयिस्थापन गने¸ उच्च 
प्राणज्ञक अनसुन्त्िान केन्त्िहरु स्थापना गने¸ हरेक स्थानीय तहमा एक प्राणज्ञक पररषद स्थापना गने 
लगायतका धसफाररसहरु गररएको छ । 

९. रूपान्त्तरिको मागाणचर   

संिैिाधनक प्राििान र समाजिाद उन्त्मखु आधथाक -सामाणजक रुपान्त्तरिका लाधग संघीय संरचना 
अनकूुलको नयाुँ णिक्षा प्रिालीको विकास गनुा अपररहाया भएको छ । णिक्षालाई प्रधतस्पिी, प्रविधिमैरी, 
रोजगारमूलक र उत्पादनमखुी बनाई राविय आिश्यकता र  जनिणक्त आपूधता बीच सन्त्तलुन कायम 
गरी समग्र णिक्षा प्रिालीमा सिुासनको प्रत्याभधूत ददलाउन राज्यको पनुासंरचना  अनकूुल णिक्षाको समग्र 
नीधतगत पररितानको आिश्यकता रहेको छ । ददगो विकास, उच्च तथा फरावकलो आधथाक िृवद्ध, 
सन्त्तधुलत र सदुृढ अथातन्त्रको विकास, उत्पादनमणुख, रोजगारी प्रििाक, आत्मधनभार समनु्नत रािको 
विकासका लाधग णिक्षा एउटा माध्यम हो, प्रमखु आिार हो । णिक्षाबाट नै अनिुाधसत, राि र रावियता 
प्रधत िफादार, सच्चरररिान, स्िािलभिी नागररकको विकास सभभि हनु्त्छ । त्यसबाट मार देि समवृद्धको 
बाटोमा अगाधड बढ्छ । यसको लाधग णिक्षामा आमलु पररितान आिश्यक छ भने्न धनष्कषाका साथ 
धनभनानसुार रुपान्त्तरिको मागाणचर प्रस्ततु गररएको छ:  
1. णिक्षामा गिुस्तर सिुारको लाधग सबै तहमा कायारत णिक्षकहरुको सेिा प्रिेिको न्त्यूनतम 

योग्यतामा िृवद्ध गने । बालविकास केन्त्िको णिक्षकको योग्यता हाललाई कक्षा बाह्र उिीिा िा 
सो सरह बनाउने र क्रमि: स्नातक तह उिीिा हनुे व्यिस्था गने । आिारभतू तहको णिक्षकको 
न्त्यूनतम योग्यता स्नातक र माध्यधमक तहको णिक्षकको लाधग स्नातकोिर गने । बालविकास 
णिक्षकहरूको पाररश्रधमक, सेिा, िता र सवुििा नेपाल सरकारको सोही योग्यताअनसुार कायारत 
अन्त्य णिक्षकसरह बनाउने । 

2. आिारभतू णिक्षालाई धन:िलु्क गने संिैिाधनक प्राििानलाइ कायाान्त्ियन गने । धनःिलु्क 
णिक्षाअन्त्तगात भनाा िलु्क, पढाइ िलु्क, परीक्षा िलु्क र पाठ्यपसु्तक बापतको िलु्क तथा अन्त्य 
कुनै पधन प्रकारका औपचाररक तथा अनौपचाररक िलु्कहरु नधलन े व्यिस्था गने । क्रमि: 
स्टेिनरी, ददिाखाजा र पोिाक पधन धनिलु्क गदै जाने । 

3. सािाजधनक विद्यालयबाहेकका कभपनी, सहकारी, गठुी लगायतबाट सञ्चाधलत सभपूिा 
विद्यालयहरुलाई एक दिकधभरमा एउटै साझा ढाुँचाधभर ल्याउन े । हाललाई कभपनी ऐन 
अन्त्तगातका धनजी लगानीका विद्यालयहरुलाई संक्रमिकाधलन व्यिस्थापनका रुपमा गैरनाफामखुी 
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सेिामूलक सामाणजक संस्था (Non profitable Social Institution) का रुपमा रुपान्त्तरि गने 
। प्रभािकारी अनगुमन र धनयमन पद्दधत लागू गने । 

4. संवििानले आिारभतू णिक्षा अधनिाया भनेको सन्त्दभामा अधनिाया णिक्षा भन्नाले अधनिाया भनाा, 
धनयधमत हाणजरी, अध्ययनमा धनरन्त्तरता र अधनिाया रुपमा धनिााररत धसकाइ उपलणधि हाधसल गने 
विषयलाई बझु्नपुने । सो बमोणजम सन ्२०३० सभममा माध्यधमक णिक्षालाई पधन सबैको लाधग 
अधनिाया गने । 

5. प्राविधिक णिक्षामा पहुुँच स्थावपत गनाका लाधग कक्षा नौ देणख सािारि णिक्षा र प्राविधिक तथा 
व्यािसावयक णिक्षाको िारको व्यिस्था गने र धनणित मापदण्डको आिारमा एक िारबाट अको 
िारमा प्रिेि पाउने नीधत अिलभिन गने । 

6. सरकारी कोषबाट तलब सवुििा उपभोग गने हरेकले आफ्ना सन्त्तानलाई सािाजधनक विद्यालयमा 
नै पढाउनपुने कानूनी धयिस्था गने ।  

7. सबै उच्च णिक्षाका संस्थाहरूलाई स्तरीकृत गना, सञ्चालन र व्यिस्थापनमा एकरूपता ल्याउन 
राविय उच्च णिक्षा ऐन तजुामा गने । उच्च णिक्षालाई अनसुन्त्िानमलुक बनाउन र णिक्षक 
विद्याथीलाई अनसुन्त्िानमा प्ररेरत गना राविय अनसुन्त्िान कोषको स्थापना गने । उच्च णिक्षामा 
कायारत जनिणक्तको छनौटको सङ्क्क्रमिकालीन व्यिस्थापनका लाधग एकल विश्वविद्यालय सेिा 
आयोगको व्यिस्था गने । उच्च णिक्षाको गिुस्तर धनिाारि तथा प्रत्यायन गना एक स्ितन्त्र 
गिुस्तर धनिाारि तथा प्रत्यायन प्राधिकरि रहने व्यिस्था गने र धनणित मापदण्डका आिारमा 
स्िचाधलत प्रिाली विकास गरी गिुस्तर प्रत्यायन गने । 

8. धर.वि.को पनुःसंरचना गरी यसलाई धर.वि. प्रिालीमा ढालेर विधभन्न विश्वविद्यालयमा विभाजन गने 
र धतनलाई भौगोधलक र विषय विणिष्टताका आिारमा प्राणज्ञक स्िायितासवहत आिश्यकताअनसुार 
सङ घीय सरकार िा प्रदेि सरकारको सेिाके्षरधभर रहने व्यिस्था गने । विश्वविद्यालयहरूलाई 
अनसुन्त्िान केणन्त्ित बनाउने, विज्ञान प्रविधि र अनसुन्त्िान तथा निप्रितानमा बढी जोड ददने र सन ्
२०३० सभममा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउने । 

9. विश्वविद्यालय सञ्चालन गनाका लाधग बोडा अफ ट्रस्टीको व्यिस्था गने । बोडाको अध्यक्ष प्राणज्ञक 
के्षरको व्यणक्त हनुे । काया योजना प्रस्ताि, योग्यता, प्राणज्ञक तथा विज्ञान, प्रविधि र अनसुन्त्िानका 
के्षरमा परु्र् याएको योगदान, विणिष्ट कायाअनभुि, व्यिस्थापन दक्षता लगायतका छनोट मापदण्डका 
आिारहरूमा खलुा प्रधतस्पिााबाट विश्वविद्यालयको कुलपधतको छनोट गने । उच्च णिक्षामा 
प्राध्यापन र अनसुन्त्िान गना चाहने व्यणक्तहरूको राविय योग्यता परीक्षा सञ्चालन गने । 

10. विश्वविद्यालय अन्त्तगातको णिक्षािास्त्र संकायको संरचनामा पररितान गरी तीन प्रकारका णिक्षा 
णिक्षिका कायाक्रमहरु:  प्राणज्ञक कोसा (Academic Course), णिक्षि विधि सभबन्त्िी कोसा 
(Pedagogical Course) र पेिागत दक्षता अधभिृवद्ध कोसा (Professional Development 

course) सञ्चालनको व्यिस्था धमलाउने । णिक्षि पेिामा आिद्ध हनुको लाधग णिक्षि विधि 
सभबन्त्िी कोसा (Pedagogical Course) अधनिाया गने ।  
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11. मेिािी र क्षमतािान व्यणक्तलाई णिक्षि पेिामा आकवषात गना विश्वविद्यालय णिक्षामा उच्च स्थान 
हाधसल गरेका व्यणक्तलाई सोझै णिक्षि पेिामा प्रिेि गना सक्न ेअिसर प्रदान गने । णिक्षि 
पेिामा रहेका णिक्षकहरुको प्रत्येक ५ िषामा णिक्षि अध्यापन अनमुधतपरको निीकरि गने । 
णिक्षि अध्यापन  अनमुधतपरको कायाको लाधग एउटा स्िायि णिक्षि पररषद (Teaching 

Council) को गठन गने ।  

12. हरेक विद्यालयमा आगामी ५ िषा धभर विद्याथी संख्याको अनपुातमा आिश्यक संख्यामा विषयगत 
णिक्षकको व्यवस्थ  गरे्न । सबै विद्यालयमा न्त्यूनतम एक जना कमाचारी र आिश्यकतानसुार 
विद्यालय सहायक, विद्यालय सहयोगी, खेलकुद तथा सहवक्रयाकलाप णिक्षक/कमाचारीको धयिस्था 
गने । 

13. गरुुकुल, गभुबा/गोन्त्पा र मदरसा जस्ता विद्यालयको धनयमन र सहजीकरिका लाधग सबैको 
प्रधतधनधित्ि हनु ेगरी एकीकृत णिक्षा िोडा गठन गने । स्थानीय तहमा पधन गरुुकुल गभुबा/गोन्त्पा 
र मदरसा णिक्षा सधमधत गठन गने ।  

14. संघीय तहमा राविय योग्यता प्रारूप (National Qualification Framework) तयार गरी सोको 
आिारमा अनौपचाररक णिक्षाब ट प्राि स्िआणजात ज्ञान र सीपलाई प्रमािीकरिको व्यिस्था धमलाई 
औपचाररक र अनौपचाररक णिक्षा पद्धधतको बीचमा दोहोरो प्रिेिपद्धधत, प्राविधिक िारब ट सािारि 
िार तथा सािारि िारब ट प्राविधिक िारमा जान सक्न/ेपाउने व्यवस्थ  गने साथै धसप परीक्षि 
र प्रमािीकरिका आिारमा समेत समान तहको औपचाररक धडग्री सरहको मान्त्यता िा समकक्षता 
प्रदान गने । राविय व्यािसावयक योग्यता प्रारूपका आिारमा सबै प्रकारका धसपहरूको परीक्षि 
गरी प्रत्यायन गने ।  

15. राविय योग्यता प्रारूपका आिारमा विद्याथीको क्षमता र इच्छाअनसुार नयाुँ विषय िा कायाक्रममा 
अध्ययनका लाधग परुा गनुापने सताहरू परुा गरी िा धनणित तयारी कोसा िा धब्रजकोसा  परुा गरी 
जनुसकैु सङ काय िा विषयमा (जस्तै मानविकी ब ट नधसाङमा) अध्ययन गना जान सक्ने व्यिस्था 
गने ।  

16. एक विश्वविद्यालयबाट अको विश्वविद्यालयमा र  एक विषयबाट अको विषयमा जाुँदा के्रधडट 
ट्रान्त्स्फर हनुे व्यिस्था गने, स्नातक िा स्नातकोिर तहमा अध्ययनरत विद्याथीहरूलाई छ 
मवहनादेणख एक िषासभम सामाणजक सेिाका लाधग समदुायमा अधनिाया जान ुपने व्यिस्था गने ।  

17. प्राविधिक तथा व्यािसावयक णिक्षा र ताधलमको विकासका धनणभत गररने लगानीलाई एकीकृत 
(सङ्घीय तहमा TVET कोषको स्थापना गने, सभपूिा िैदेणिक सहायता पधन सोही कोष माफा त नै 
पररचालन हनुे व्यिस्था गने, प्रादेणिक तह तथा स्थानीय तहमा हनुे लगानीलाई पधन सोही कोष 
माफा त प्रिाह हनुे व्यिस्था गने ।  

18. विद्यालयको प्राणज्ञक नतेतृ्िका रूपमा प्र.अ. लाई छुटै्ट पदका रूपमा विकास गने र सभपूिा प्राणज्ञक 
व्यिस्थापनको स्िायिता प्र.अ.लाई ददने । णिक्षकसेिा आयोगले कभतीमा ५ िषा णिक्षि अनभुि 
भएका णिक्षकहरूमध्येबाट नेततृ्ि परीक्षिको परीक्षा धलई प्र.अ.मा धसफाररस हनुे व्यिस्था गने 
।  
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19. गिुस्तरीय िैणक्षक सेिा प्रिाहका लाधग वहमाली र धबकट पहाडी क्षेरका विद्यालयलाई अपिादमा 
राखेर णिक्षक विद्याथी अनपुात प्रारणभभक बालविकासमा १:२० आिारभतू तहमा १:३० र 
माध्यधमक तहमा १:४० कायम गने र राविय तहमा दरबन्त्दी धमलान गरी स्थाधनय तहको दरबन्त्दी 
यवकन भएपिात सोही अनपुाधतक आिारमा हरेक िषा विद्यालय णिक्षक दरबन्त्दी धमलान गने । 

20. अपाङ्गता भएका व्यणक्तको अधिकारसभबन्त्िी ऐन (२०७४) अनसुार दि प्रकारका अपाङ्गता भएका 
बालबाधलकहरूको िारीररक तथा बौवद्धक क्षमता अनसुारको भौधतक, िैणक्षक तथा अन्त्य 
सामग्रीहरूको प्रबन्त्ि गने । 

21. सरकारका तीन िटै तह (सङ घ, प्रदेि र स्थानीय) बाट आफ्नो कुल बजेटको न्त्यूनतम २० देणख 
२५% र कुल ग्राहास्थ उत्पादनको कभतीमा ६ प्रधतित बजेट णिक्षा क्षेरमा विधनयोजन गनुापने 
नीधतगत व्यिस्था गने । णिक्षाको विकासको लाधग आिश्यक विणिय स्रोतको व्यिस्थापनमा 
तीनै तहको सरकार णजभमेिार रहने व्यिस्था गने । 

22. उच्च पिातीय पाररणस्थतीय प्रिाली र जलश्रोतजस्ता नेपालकै विणिष्टीकृत वििेषता केणन्त्ित विषयमा 
अन्त्तराावियस्तरको उत्कृष्ट अनसुन्त्िान केन्त्िको स्थापना तथा विकास गरी नेपाललाई  उच्च णिक्षा 
अध्ययनको लाधग दणक्षि एधसयाको उत्कृष्ठ स्थान बनाउने । त्यस्ता विषयलाई रािको पवहचान 
बनाउने । 

23.  सातिटै प्रदेिमा नमूना बहपु्राविधिक णिक्षालयको स्थापना¸ प्राविधिक जनिणक्त तयार गना राविय 
जनिणक्त विकास¸ अनसुन्त्िान तथा उद्धमणिलता विकास केन्त्िको स्थापना गने । सिै स्थानीय 
तहमा स्थानीय आिश्यकतालाई सभबोिन र उत्पादनलाई ददगो बनाउन, स्थानीय सीप¸ श्रम¸ पूुँजी 
र प्रविधिको प्रिदान गना, रोजगारी र स्िरोजगारीको अिसरमा िृवद्ध गना र आधथाक संिवृद्धमा टेिा 
पयुााउन कणभतमा एउटा सीप विकास केन्त्ि स्थापना गने । 

24. समदुायमा आिाररत धसकाइलाई प्रिाधलगतरुपमा सदुृढ तलु्याउन हरेक स्थानीय सरकार 
अन्त्तगातको प्रत्येक िडामा सामदुावयक धसकाइ केन्त्ि स्थापना गने, अनौपचाररक माध्यमबाट 
धडणजटल साक्षरता र आिारभतू सूचना प्रविधि णिक्षा कायाक्रम सञ्चालन गने । सामदुावयक धसकाइ 
केन्त्िहरू (सामदुायीक पसु्तकालय, सूचनाकेन्त्ि र धसकाइ) लाई सदुृढ गदै आजीिन धसकाइ, 
धनरन्त्तर णिक्षा र सीप विकासको केन्त्ि बनाउने।  

 
१०. धनश्कषा 

सरकारले णिक्षा के्षरमा पररितानको आिश्यकतालाई आत्मसात गरेर धसफाररस सवहतको प्रधतिेदन पेि 
गना आयोग गठन गररएकोले आयोगले औलं्याएका अिसर र सभभािनाको खोजी गदै धसफाररस 
कायाान्त्ियन हनुेछन ्भने्नमा आयोग विश्वस्त छ । णिक्षाको दूरदृवष्टलाई केन्त्िमा राखेर राविय उद्देश्य 
प्राधिको लाधग गररएका धसफाररस र रूपान्त्तरिको मागाणचरको कायाान्त्ियनबाट नेपालको णिक्षा के्षरमा 
अग्रगामी फड्को माने र नयाुँ िैणक्षक प्रिाली स्थावपत हनुमेा आयोग विश्वस्त छ । प्रधतिेदनमा धसफाररस 
भएका विषयहरुको कायाान्त्ियनको लाधग संघीय सरकार, सातै प्रदेि सरकार, सबै स्थानीय तहको 
सरकार, णिक्षासङ्ग सरोकार राख्न े संघ संस्थाहरु, नागररक समाज, णिक्षाविद, िैणक्षक अधभयन्त्ताहरु 
प्राणज्ञक एिं िैणक्षक प्रिासधनक संरचनाका पदाधिकारीहरु सबैमा आयोग हाददाक अवपल गदाछ ।  
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परिच्छेद १  

प्रािम्भिक 

१· पषृ्ठिमूि  

"सिदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली" यमिबेला नेपालको िाष्ट्रिय अठोट बनेको छ । िलुकुको सिग्र 
ष्ट्रिकासका नीमि¸ िणनीमि ि काययक्रिहरूलाई मनदेम्िि गने आधाि बनेको छ । िािले संिैधामनक 
प्रािधान, आिमधक योजना¸ ददगो ष्ट्रिकास लक्ष्य २०३०¸ म्िक्षासभबन्धी अन्ििायष्ट्रिय प्रमिबद्धिा ि 
नेपाली जनिाले मनिायचनिार्य ि ्व्यक्त गिेका अपेक्षालाई िागयदियनका रूपिा आत्िसाि ्गदै सिाजिाद 
उन्िखु आमथयक सािाम्जक रूपान्ििणिार्य ि ् सिषृ्ट्रद्ध हामसल गने सङ कल्प गिेको छ । उक्त 
सङ कल्पको सर्ल कायायन्ियनका लामग आिश्यक पने आमथयक¸ िौमिक, सािाम्जक, सांस्कृमिक¸ 
संस्थागि ि प्रिासमनक लगायिका पूिायधािहरूको पमन पूिायधाि म्िक्षा िएकाले गणुस्ििीय म्िक्षािा 
सबै नागरिकको सििािूलक पहुुँच स्थाष्ट्रपि गनुय िािको प्रिखु आिश्यकिा हो ।    

नेपालको संष्ट्रिधानले सङ घीय लोकिाम्न्िक िासन व्यिस्थाका िाध्यिद्वािा िलुकुको ददगो ष्ट्रिकास, 

िाम्न्ि, सिुासन ि सिषृ्ट्रद्धको लक्ष्य प्रामिका लामग नागरिकको म्िक्षा पाउने अमधकािलाई िौमलक 
हकका रूपिा प्रत्याििू गिेको छ । सििािूलक, सीपिूलक, व्यिहारिक एिि ्िैज्ञामनक गणुस्ििीय 
म्िक्षा सिदृ्ध नेपालको आधाििीला हो । व्यम्क्त, परििाि, सिदुाय ि िािकै सिनु्नमिको जग हो । 
संष्ट्रिधानको ििय ि िािना हो । अिː संिैधामनक प्रािधानलाई सिेि व्यिहाििा स्थाष्ट्रपि गनयका लामग 
सदुृढ नयाुँ िाष्ट्रिय म्िक्षा प्रणाली ष्ट्रिकास गनुय अपरिहायय मथयो ।   

सङ घीय संिचनाअनरुूप नयाुँ िाष्ट्रिय म्िक्षा प्रणाली ियाि गनयका लामग दीघयकालीन असि पाने 
अिधािणागि, संिचनागि, नीमिगि िथा स्रोिव्यिस्थासभबन्धी सिस्या िथा िदु्दाहरूिा ष्ट्रिषयष्ट्रिज्ञका 
साथै सबै िहका सिकािका मनिायम्चि पदामधकािी ि सबै िप्काका नागरिक अगिुामबच घमनििू 
छलर्लको जरुिी मथयो । त्यसका लामग सङ घीय संिचनाअनरुूप प्रािम्भिक बालम्िक्षा, ष्ट्रिद्यालय 
म्िक्षा, प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहसभिको म्िक्षा, 
जीिनोपयोगी म्िक्षा, खलुा िथा दूि म्िक्षा, अनौपचारिक िथा मनिन्िि म्िक्षा, पिभपिागि म्िक्षा, ष्ट्रििेष 
म्िक्षा, सिािेिी म्िक्षालगायिका क्षेििा िाष्ट्रिय िथा िहगि उदे्दश्यहरू िय गनुयपने आिश्यकिा मथयो 
। िािी नीमि, िणनीमि ि संिचना, पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास, िूल्याङ कन प्रणाली, म्िक्षािा 
लगानी ि उत्पादन, म्िक्षािा जनिम्क्त व्यिस्थापन ि आिश्यक क्षेिगि एिि ् उपक्षेिगि खचय ि 
त्यसको लाि-लागिको यथाथय ष्ट्रिश्लेषणसष्ट्रहि उम्ल्लम्खि ष्ट्रिषयक्षेििा नीमिगि िथा संिचनागि 
परििियनको आिश्यकिा देम्खएको मथयो । 

नेपाल दाियमनक पिभपिा, िौमलक म्चन्िन, अपाि प्राकृमिक स्रोि ि िौगोमलक एिि ्जैष्ट्रिक ष्ट्रिष्ट्रिधिाका 
दृष्ट्रिकोणबाट सिदृ्ध िलुकु िएकाले हाम्रो म्िक्षा प्रणालीले हाम्रा लकेुका सभिािना ि क्षििा उजागि 
गिी सबै नागरिकलाई त्यसको अनिुमूि ददलाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, यसले सिाजिा 
िहेका ष्ट्रििेद¸ असिानिा¸ अन्याय ि नकािात्िकिा अन्त्य गिी सािाम्जक न्यायिा आधारिि सिदृ्ध 
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एिि ्सिनु्नि नेपाल मनिायणको पूिायधािका रूपिा िहत्त्िपूणय िमूिका मनिायह गने पमन अपेक्षा गरिएको 
छ ।   

२. आयोगको गठन प्रष्ट्रक्रया¸ उद्दशे्य ि पदामधकािीहरू 

िासन व्यिस्थािा आएको परििियन, सिकािले िाखेको दूिदृष्ट्रि ि जनचाहनालाई सभबोधन गने 
उदे्दश्यसष्ट्रहि नेपालको संिधैामनक व्यिस्था ि सिाजिाद उन्िखु आमथयक सािाम्जक रूपान्ििणका 
लामग सङ घीय संिचनािा आधारिि लोकिाम्न्िक, सिािेिी एिि ्सििािूलक सिाज मनिायणका लामग 
सङ घ, प्रदेि ि स्थानीय िहलाई सिेट्ने गिी म्िक्षािा परििियन गनुयपने आिश्यकिा िहससु िएको छ 
। सोहीअनरुूप म्िक्षाका दूिदृष्ट्रि, नीमि, िणनीमि ि संिचना, सिकािका िहगि म्जभिेिािी एिि ्
काययक्षेिका सभबन्धिा िथ्यपिक अध्ययन ष्ट्रिश्लेषण गिी नेपाल सिकािसिक्ष मसर्ारिससष्ट्रहिको 
प्रमििेदन प्रस्ििु गने उदे्दश्यसष्ट्रहि नेपाल सिकाि िन्िीपरिषद्को मिमि २०७५।३।३२ को 
मनणययबाट िाननीय म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िी मगरििाजिणी पोखिेलको अध्यक्षिािा २४ 
सदस्यीय उच्चस्ििीय िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोग गठन िएको हो । पमछ आयोगको मनणययले नेपाल 
म्िक्षक िहासङ्घका अध्यक्षलार्य स्थायी आिम्न्िि सदस्यको रुपिा िनोनयन गरिएपमछ यो २५ 
सदस्यीय बनेको मथयो । 

आयोग गठनको िखु्य उदे्दश्य िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लेषण गिी म्िक्षाको ष्ट्रिकासका मनम्भि अिलभबन 
गनुयपने उपायहरूका सभबन्धिा सिकािलार्य सझुाि ददन,ु सघीयिा कायायन्ियनको सापेक्षिािा म्िक्षा 
क्षेििा रूपान्ििणको खाकासष्ट्रहि िागयमनदेिन गनुय ि संष्ट्रिधानले परिकल्पना गिेको सिाजिाद उन्िखु 
अथयिन्िको ष्ट्रिकासका मनम्भि आधाि प्रदान गनुय िहेको मथयो ।  

३· आयोगको कायायदेि 

१. सिाजिादउन्िखु अथयिन्ििा टेिा परु् याउने गिी म्िक्षाको दीघयकालीन सधुािको एकीकृि 
िागयम्चि  

२. प्रािम्भिक बालम्िक्षादेम्ख उच्च म्िक्षाका ष्ट्रिषयिस्िहुरू सभबन्धी नीमि, िणनीमि ि संिचना  

३. जीिनोपयोगी म्िक्षा, अनौपचारिक म्िक्षा, खलुा म्िक्षा, पिभपिागि म्िक्षा, ष्ट्रििेष म्िक्षा, सिािेिी 
म्िक्षा, मनिन्िि म्िक्षा, जीिनपययन्ि म्िक्षा, पूियज्ञान व्यिस्थापन म्िक्षालगायिका िैकम्ल्पक म्िक्षा 
नीमि, िणनीमि ि संिचना  

४. प्राष्ट्रिमधक िथा व्याििाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि नीमि, िणनीमि ि संिचना  
५. िाष्ट्रिय पाठ यक्रि प्रारूप, पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास नीमि ि िूल्याङ कन 

प्रणालीसभबन्धी नीमि, िणनीमि ि काययनीमि  

६. पिीक्षा िथा िूल्याङ कन ि प्रिाणपिसभबन्धी नीमि ि संिचना  

७. िाष्ट्रिय आिश्यकिा ि म्िक्षाका परियोजना, मिनका काययक्षििासष्ट्रहिको सिग्र ष्ट्रिश्लेषणात्िक 
िागयम्चि । 

८. िाष्ट्रिय स्िििा ष्ट्रिद्याथी उपलम्धध पिीक्षणसभबन्धी नीमि ि िणनीमि  

९. म्िक्षािा लगानी ि उत्पादनसभबन्धी नीमि ि िणनीमि  
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१०. म्िक्षािा जनिम्क्त ष्ट्रिकास ि व्यिस्थापनसभबन्धी नीमि ि िणनीमि  

११. िाष्ट्रिय म्िक्षा योजना कायायन्ियनका लामग आिश्यक क्षिेगि एिि ्उपक्षेिगि खचय ि त्यसको 
लागि-लािको यथाथय ष्ट्रिश्लेषण  

१२. म्िक्षा ि व्याििाष्ट्रयक िामलिसभबन्धी अन्य सिसािष्ट्रयक ष्ट्रिषयिस्िहुरू 

४· सियसीिा  

यस उच्चस्ििीय िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोगलाई कायय प्रािभि गिेको मिमिले ४ िष्ट्रहनामिि अम्न्िि प्रमििेदन 
नेपाल सिकाि सिक्ष पेि गने सियसीिा िोष्ट्रकएको मथयो । अयोगले श्रािण १६ गिे पष्ट्रहलो बैठक 
बसी कायय प्रािभि गिेको मथयो । आयोगले कायय प्रािभि गिेको मिमिले ४ िष्ट्रहना 
(२०७५।०८।१६ सभि) िा अम्न्िि प्रमििेदन ियाि गनय सिय अपगु िएकाले सिय थप गनय 
िाग गिेअनसुाि मिमि २०७५।०८।१० को िम्न्िपरिषद्को मनणययबिोम्जि ३७ ददन थप गिी मिमि 
२०७५।०९।२३ कायि गरिएको मथयो ।  

५· ष्ट्रिषयगि सिूहहरू (Thematic Groups) गठन ि काययष्ट्रििाजन 

आयोगको पष्ट्रहलो बैठकबाट ष्ट्रिमिन्न आठ िटा ष्ट्रिषयगि सिूहहरू मनिायण गरिएको मथयो । यी 
सिूहहरूिा १. प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास िथा आधािििू म्िक्षा, २. िाध्यमिक म्िक्षा, ३. प्राष्ट्रिमधक िथा 
व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा (म्िक्षािा प्रष्ट्रिमधसिेि), ४. उच्च म्िक्षा, ५. आजीिन मसकार् ि अनौपचारिक 
म्िक्षा, ६. म्िक्षािा गणुस्िि, ७. सिािेिी म्िक्षा ि ८. म्िक्षािा सिुासन, ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ि 
साझेदािी िहेका मथए । ष्ट्रिषयगि सिूहहरूलाई ष्ट्रिम्िष्ट्रिकृि रूपिा अध्ययन गिी प्रमििेदन ियाि गने 
म्जभिेिािी ददर्एको मथयो । ष्ट्रिषयगि सिूहहरूिा आयोगका पदामधकािीहरु ि सम्चिालयका 
कियचािीहरूको काययष्ट्रििाजन मनभनानसुाि मथयो : 

 
ष्ट्रिषयगि सिूह काययष्ट्रििाजन 
प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास िथा  
आधािििू म्िक्षा 

संयोजक ː प्रा. डा. िीनबहादिु ष्ट्रिि   
सदस्य  ː प्रा. डा. िािस्िाथय िाय  
सदस्य  ː श्री लक्ष्िण ििाय 
सहसम्चि ː श्री सूययप्रसाद गौिि  
उपसम्चि ː श्री हरिप्रसाद खनाल¸ आयोगको सम्चिालय 
उपसम्चि ː श्री यिुिाज पौडेल¸ आयोगको सम्चिालय 

िाध्यमिक म्िक्षा   
 

संयोजक ː श्री श्यािकुिाि शे्रष्ठ 
सदस्य  ː श्री ििेि कुिाि मसलिाल  
सदस्य  ː श्री चक्रिान ष्ट्रिश्वकिाय  
सदस्य  ː श्री बाबिुाि थापा 
सहसम्चि ː श्री टेकनािायण पाण्डे  
उपसम्चि ː श्री िािबन्ध ुसिुदेी¸ आयोगको सम्चिालय  
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प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा 
  
 

संयोजक ː प्रा. डा. टंकनाथ ििाय  
सदस्य  ː प्रा. डा. कृष्ण पौडेल  
सदस्य  ː प्रा. डा. िमनष पोखिेल  
सहसम्चि ː डा. हरिप्रसाद लभसाल 

उपसम्चि ː डा. िकुुन्दिम्ण खनाल¸ आयोगको सम्चिालय 
उच्च म्िक्षा   
 

संयोजक ː डा. गंगालाल िलुाधि   
सदस्य  ː प्रा. डा. सजुनबाब ुििहठ्ठा  
सदस्य  ː प्रा. डा. िािदा थपमलया 
सहसम्चि ː डा. लेखनाथ पौडेल  
उपसम्चि ː श्री गोष्ट्रिन्द प्रसाद अयायल¸ आयोगको सम्चिालय 
िा. अ.  ː श्री यादि आचायय 

आजीिन मसकार्, िैकम्ल्पक िथा 
अनौपचारिक म्िक्षा  
 

संयोजक ː श्री ष्ट्रििलकुिाि रु्याुँल   
सदस्य  ː डा. सिुन आचायय  
सहसम्चि ː श्री कृष्णप्रसाद काप्री 
सहसम्चि ː श्री चडुािम्ण पौडेल 
उपसम्चि ː श्री ििाकान्ि ििाय 
उपसम्चि ː श्री सकुदेि नेपाल¸ आयोगको सम्चिालय 

सिुासन, ष्ट्रित्त िथा साझेदािी   
 

संयोजक ː डा. उषा झा  
सदस्य  ː डा. बाििुाि अमधकािी  
सदस्य  ː श्री िैकुण्ठप्रसाद अयायल  
सहसम्चि ː श्री दीपक ििाय 
उपसम्चि ː श्री जयाप्रसाद आचायय  

म्िक्षािा गणुस्िि   
 

संयोजक ː धमनिाि पौडेल (मड.आि. पौडेल)   
सदस्य  ː श्री नन्दकुिाि थापा िगि 
सदस्य  ː श्री खगिाज बिाल 
सहसम्चि ː डा. िलुसी थपमलया  
सहसम्चि ː श्री केिि दाहाल  
उपसम्चि ː श्री बौद्धिाज मनिौला¸ आयोगको सम्चिालय 

म्िक्षािा सिािेिीकिण संयोजक ː प्रा. डा. ष्ट्रिद्यानाथ कोर्िाला   
सदस्य  ː प्रा. डा. िाििी जोिी  
सदस्य  ː डा. सदानन्द कुँ डेल  
सहसम्चि ː श्री देिकुिािी गिुागाईं  
उपसम्चि ː डा. िोजिाज ििाय काफ्ले¸ आयोगको सम्चिालय 
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प्रमििदेनको िाषा सभपादन गनुयहनेु िहानिुािहरु 

१. ददिाकि ढङे्गल 

२. म्चिञ्जीिी बिाल 

३. गणेि प्रसाद िट्टिार् 

आयोगको काययिा खष्ट्रटनहुनेु सम्चिालय कियचािीहरु  

१ यिुिाज दाहाल¸ िाखा अमधकृि 

२ यादि प्रसाद आचायय िाखा अमधकृि 

३ यज्ञप्रसाद सिुेदी¸ प्राष्ट्रिधक सहायक  

४ िािा िेग्िी¸ कायायलय सहयोगी 

 

६· आयोगको काययप्रष्ट्रक्रया िथा काययष्ट्रिमध ि बैठक  

आयोगले मिमि २०७५ श्रािण १६ गिे बसेको पष्ट्रहलो बैठकबाट मिमि २०७४ िाद्र ११ गिेको 
िम्न्िपरिषद्को मनणययबिोम्जि ित्कामलन उपप्रधान िथा म्िक्षा िन्िी गोपालिान शे्रष्ठको अध्यक्षिािा 
गदठि उच्चस्ििीय म्िक्षा आयोग (अनसूुची १) को िस्यौदा प्रमििदेनको अपनत्ि ग्रहण गिी उक्त 
प्रमििेदनिा प्रस्ििु मसर्ारिसहरूलाई सिेि आधाि िानी अध्ययन प्रष्ट्रक्रया प्रािभि गने मनणयय गिेको 
मथयो । प्रस्ििु प्रमििदेन ियाि गनयका लामग ष्ट्रि. सं. २०१० सालदेम्ख हालसभिका म्िक्षा आयोगका 
प्रमििेदनहरूको ष्ट्रिश्लषेण¸ हालसभिका ष्ट्रिकास योजनाहरूको लेखाजोखा¸ प्रिखु िाजनीमिक दलका 
चनुािी घोषणापिहरूको अध्ययन¸ ष्ट्रिमिन्न अनसुन्धानका मनष्कषय ि अन्ििायष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन 
गरिएको मथयो । त्यसै गिी नेपालको संष्ट्रिधानिा उम्ल्लम्खि म्िक्षासभबन्धी िागयदियनिा आधारिि िई 
िथ्याङ क सङ कलन गने प्रश्नािली बनाई ष्ट्रिमिन्न िाध्यिहरूिार्य ि ् सिोकाििालाहरूबाट िाय 
सझुािहरू सङ कलन गरिएको मथयो । 

उम्ल्लम्खि आठिटा ष्ट्रिषयगि सिूहहलाई ष्ट्रिम्िष्ट्रिकृि रूपिा अध्ययन गिी प्रमििेदन ियाि गने 
कायायदेि िोष्ट्रकएबिोम्जि हिेक सिूहले छुटै्ट िथा संयकु्त रूपिा ष्ट्रिमिन्न सिोकाििालासुँग छलर्ल 
काययक्रिहरू सञ्चालन गिी िाय सझुािहरू सङ कलन गिेका मथए । ष्ट्रिषयगि सिूहहरूबाट आफ्नो 
सिय ि अध्ययनको आिश्यकिाबिोम्जि ष्ट्रिज्ञ, अनसुन्धानकिाय, िैम्क्षक अमियन्िा, म्िक्षक, ष्ट्रिद्याथी, 
अमििािक, संस्थागि ष्ट्रिद्यालयका प्रमिमनमध¸ पेिागि सङ गठनका प्रमिमनमधलगायिका 
सिोकाििालाहरूसुँग गहन छलर्ल काययक्रिहरू सञ्चालन गिी िाय सझुािहरू सङ कलन गरिएको 
मथयो । प्रमििदेन ियािीका क्रििा अध्ययन िथा िाय सझुाि सङ कलनका लामग लम्क्षि सिूहसुँग 
छलर्ल काययक्रि, स्थलगि भ्रिण, अिलोकन, सािूष्ट्रहक छलर्ल, र्िेलजस्िा िाध्यिहरू प्रयोग 
गरिएको मथयो । दद्वत्तीय स्रोिका रूपिा अन्ििायष्ट्रिय दस्िािेज अध्ययन, ष्ट्रिज्ञका ष्ट्रिश्लेषण, ष्ट्रिगिका 
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प्रमििेदनको अध्ययन, िाजनैमिक दलका घोषणापिको अध्ययन, अनसुन्धानात्िक लेख, पिपमिकाका 
सिाचाि एिि ् खोजिूलक लेख, अनगुिन प्रमििेदन, यनेुस्कोलगायिका ष्ट्रिश्वसनीय अन्ििायष्ट्रिय 
संस्थाका प्रकािन ि प्रकाम्िि िएका आमधकारिक िथ्याङ कहरू प्रयोग गरिएको मथयो ।  

यो प्रमििेदन ियािीका क्रििा िूख्यि: चाि चिणहरू पाि गरिएको मथयो : 

पष्ट्रहलो चिण : आठिटा ष्ट्रिषयगि सिूहहरूको गठन पमछ सभिाष्ट्रिि सबै सिोकाििालाहरूसुँग 
ष्ट्रिषयगि सिूहहरूले संयकु्त िा छुट्टाछुटै्ट छलर्ल, क्षेि भ्रिण िथा िैम्क्षक संस्थाहरूको अिलोकन 
गिी िाय सझुािहरू सङ कलन गिेका मथए । हिेक ष्ट्रिषयगि सिूहले सभबम्न्धि ष्ट्रिषयक्षेिका अनिुिी 
व्यम्क्त¸ अनसुन्धानकिाय एिि ्ष्ट्रिज्ञ¸ म्िक्षक िथा ष्ट्रिद्याथीका सङ घ सङ गठनका प्रमिमनमधहरू ि अन्य 
सिोकाििालाहरुसुँग आिश्यकिाअनसुाि छलर्ल िथा अन्िष्ट्रकय याहरूको आयोजना गिी सिस्याहरूको 
पष्ट्रहचान गदै िायसझुािहरू सङ कलन गिेका मथए । यस क्रििा सबै ष्ट्रिषयगि सिूहहरूले कुल 
१,६२३ जनासुँग औपचारिक रूपिा छलर्ल गिेका मथए िने अनौपचारिक रूपिा त्यो िन्दा बढी 
सिोकाििालाहरूसुँग पमुगएको मथयो । 

दोस्रो चिण : पष्ट्रहलो चिणको छलर्लबाट प्राि िाय सझुािहरूलाई मलष्ट्रपबद्ध गिी प्रदेिगि रूपिा 
प्रदेि सिकाि, प्रदेिसिा ि सिोकाििाला िथा आि नागरिकहरूसुँग काययिाला एिि ्अन्िष्ट्रक्रय या गिी 
सझुाि सङ कलनका लामग प्रािम्भिक खाका ियाि पारिएको मथयो । सो खाकाका आधाििा मिमि 
२०७५।०८।१० देम्ख १७ गिेसभिको अिमधिा साििटै प्रदेििा बृहि ् िाय सझुाि सङ कलन 
काययिाला ि अन्िष्ट्रक्रय या काययक्रिहरू िथा िैम्क्षक संस्थाको अिलोकन भ्रिण काययक्रिहरू आयोजना 
गरिएको मथयो । साििटै प्रदेििा जभिा १,८२४ जनासुँगबाट प्रत्यक्ष रूपिा िायसझुाि सङ कलन 
गरिएको मथयो ।यसबाहेक आयोगको र्िेलिार्य ि प्राि सझुािहरू ि सिोकाििालाहरुले ददएका 
िागपि, ज्ञापनपि ि मलम्खि िौम्खक सझुािहरूलाईसिेि प्रमििेदन ियाि गदाय सिािेि गरिएको 
मथयो ।   

िेस्रो चिण : प्रदेिगि रूपिा प्राि सझुािहरूलाई सिािेि गिी सबै ष्ट्रिषयगि सिूहहरूमबच िूख्य िदु्दा 
िथा चनूौिी ि प्रमििदेनिा सिेष्ट्रटनपुने सझुािका सभबन्धिा साझा सहिमि कायि गदै प्रािम्भिक 
प्रमििेदन ियाि गरिएको मथयो । प्रािम्भिक प्रमििेदन बढुानीलकण्ठ स्कुल¸ बढुानीलकण्ठ काठिाडौिा 
मिमि २०७५ पौष ५ ि ६ गिे आयोजना गरिएको दरु् ददने िाष्ट्रिय िैम्क्षक सभिेलनिा प्रस्ििु 
गरिएको मथयो । िाष्ट्रिय सभिेलनिा प्राि सझुािहरू ि ष्ट्रिज्ञ ि सिोकाििालासुँगको गहन छलर्लबाट 
प्राि सझुािहरूसिेिलार्य सिेटेि परििाजयन गदै यसको अपनत्ि िृष्ट्रद्ध गरिएको मथयो ।  

सभिाननीय प्रधानिन्िी के पी ििाय ओलीज्यूको प्रिखु आमिथ्यिा िथा िाननीय म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा 
प्रष्ट्रिमध िन्िी एिि ्आयोगका अध्यक्ष मगरििाजिम्ण पोखिेलज्यूको अध्यक्षिािा सञ्चालन िएको उक्त 
सभिेलनिा पूियप्रधानिन्िीज्यूहरू िाननीय िाधि कुिाि नेपाल ि झलनाथ खनाल, पूियम्िक्षा 
िन्िीज्यूहरू, प्रदेिका िखु्यिन्िी ि सािाम्जक ष्ट्रिकासिन्िीज्यूहरू, ष्ट्रिमिन्न िाजनैमिक दलका नेिाहरू, 
ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका उपकुलपमिहरू, पदामधकािीहरु िथा प्राध्यापकहरू, नेपाल सिकािका 
सम्चिज्यूहरू, पूिय सम्चि एिि ्प्रिासकहरु, म्िक्षाष्ट्रिदहरू, म्िक्षक, अमििािक, व्यिस्थापन समिमिका 
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पदामधकािीहरू, िैम्क्षक संस्थाका सञ्चालकहरू, पिकािहरु लगायि अन्य ष्ट्रिष्ट्रिध क्षेिबाट प्रमिमनमधत्ि 
गने चाि सय पचासिन्दा बढी सिोकाििालाहरूको सष्ट्रक्रय उपम्स्थमि िहेको मथयो । सिोकाििालाहरु 
िथा अन्ििष्ट्रक्रयािा सहिागीहरुको ष्ट्रिििण परिच्छेदको अन्त्यिा उल्लेख गरिएको छ । 

चौथो चिण : यस चिणिा िाष्ट्रिय सभिेलनपमछ आयोगका सदस्यहरूबाट गरिएको परििाजयनिा 
देम्खएका ष्ट्रििाददि िदु्दाहरूिा सभबम्न्धि सिोकाििालाहरूसुँग आयोगका अध्यक्षसष्ट्रहि सदस्यहरुको 
ष्ट्रिमिन्न चिणिा गहन छलर्लहरू आयोजना गरिएको मथयो । िूख्यिया संस्थागि म्िक्षा, उच्च 
म्िक्षा, प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा योग म्िक्षासभबद्ध सिोकाििालाहरूका िदु्दाहरूका सभबन्धिा घनीििू 
छलर्ल गिी प्राि सझुाि ि साझा मनष्कषयलाई सिाििे गिेि प्रमििेदन ियाि गरिएको मथयो । 
ित्पश्चाि ् ष्ट्रिषयिस्ि ुसभपादन, िाषा सभपादनलगायिका प्राष्ट्रिमधक प्रष्ट्रक्रयाहरू पूिा गिी प्रमििदेनलाई 
अम्न्िि स्िरूप प्रदान गरिएको मथयो ।  

यस क्रििा आयोगका २७ िटा औपचारिक ि कयौं  अनौपचारिक बैठकहरू िएका मथए । हिेक 
ष्ट्रिषयगि सिूहहरूले आिश्यकिानसुाि छलर्ल, अन्िष्ट्रक्रय या िथा बैठकहरु आयोजना गिेका मथए । 
त्यसैगिी आिश्यकिानसुाि क्षेि भ्रिण काययक्रिहरूसिेि गरिएको मथयो । सबै ष्ट्रिषयगि सिूहहरूले 
औपचारिक रूपिा प्रत्यक्ष छलर्ल गरिएका सिोकाििालाहरूको जभिा सङ्खख्या (सबै ष्ट्रिषयगि सिूह¸ 
प्रदेि ि िाष्ट्रिय सभिेलनसष्ट्रहि) करिब ४,००० िहेको छ । अनौपचारिक रूपिा हजािौँ 
सिोकाििालाका सझुािहरू सिेष्ट्रटएका छन ्।    

७· प्रमििेदनको ढाुँचा  

प्रस्ििु प्रमििेदन ३2 परिच्छेदहरूिा सङ गदठि गरिएको छ । आठ िटा ष्ट्रिषयगि सिूहहरूका 
छुट्टाछुटै्ट प्रमििदेनहरु ि अम्घल्लो बषय गदठि उच्चस्ििीय म्िक्षा आयोगको िस्यौदा प्रमििदेनसिेिका 
ष्ट्रिषयिस्िहुरूलाई पनुसयिूहीकिण गिी ३२ िटा परिच्छेदहरू मनिायण गरिएको हो । प्रमििदेनका 
हिेक परिच्छेदहरु एउटा िलु ष्ट्रिषय िा अन्िसयभबम्न्धि बहषु्ट्रिषयिा अधारिि छन ् । प्रत्येक 
परिच्छेदिा पषृ्ठिमूि¸ ष्ट्रिगि िथा िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लेषण¸ प्रिूख सिस्या¸ िदु्दा िथा चनूौिी, 
सझुाि ि सझुाि कायायन्ियनका लामग सिकािका िहगि िमूिका ि म्जभिेिािीहरू उल्लेख गरिएको छ 
। सझुािअन्िगयि सभबम्न्धि ष्ट्रिषयिा सिकािले अिलभबन गनुयपने नीमि ि िणनीमिहरू उल्लेख 
गरिएको छ ।  
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ष्ट्रिषयगि सिूह ि प्रदेिस्ििीय िथा िाष्ट्रिय िैम्क्षक सभिेलनिा िाय सझुाि सङ कलन गरिएका 
सिोकाििालाहरूको ष्ट्रिििण  

(क) ष्ट्रिषयगि सिूहहरूले गिेका छलर्लको ष्ट्रिििण 

१. प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास िथा आधािििू म्िक्षा (जभिा ९८ जना)   

सिोकाििालाहरूको ष्ट्रिििण                      सङ्खख्या   

सभबम्न्धि ष्ट्रिषयक्षेिका अनिुिी व्यम्क्तहरू    २१ जना  

अनसुन्धानकिायहरू                             २८ जना   

म्िक्षक एिि ्ष्ट्रिज्ञहरू                            ४० जना   

अन्य क्षेिका व्यम्क्तहरू                           ९ जना   

ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिद्यालयहरू भ्रिण (धनषुा, िहोत्तिी लगायि) गिी ष्ट्रिद्याथी, म्िक्षक प्र.अ.हरूसुँग 
अन्ििष्ट्रक्रया  

२. िाध्यमिक म्िक्षा (जभिा ४८१ जना)   

सिोकाििालाहरूको ष्ट्रिििण              सङ्खख्या   

सभबम्न्धि ष्ट्रिषयक्षेिका अनिुिी व्यम्क्तहरू                   २१ जना   

अनसुन्धानकिाय एिि ्ष्ट्रिज्ञहरू                            २८ जना   

उत्कृि ि किजोि नमिजा िएका ष्ट्रिद्यालयका म्िक्षक एिि ्प्र.अ.हरू   ३० जना   

सिुक्षा मनकायबाट सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयका प्र.अ.हरू                ४ जना   

साियजमनक िथा मनजी गठुीबाट सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयका प्रमिमनमधहरू  १८ जना   

िाषासभबन्धी अमियन्िाहरू                               २० जना   

दमलि आन्दोलनसभबद्ध अमियन्िा एिि ्म्िक्षाष्ट्रिदहरू               २८ जना   

संस्थागि ष्ट्रिद्यालयका सञ्चालकहरू                        २५ जना   

म्िक्षकका सङ घ सङ गठनहरूका प्रमिमनमधहरू                     २० जना   

धामियक म्िक्षासभबद्ध व्यम्क्तहरू                            २५ जना   

चेिनािा आधारिि म्िक्षासभबद्ध अमियन्िा एिि ्ष्ट्रििेषज्ञहरू         १० जना   

पाठ यक्रि िथा िूल्याङ कनसभबद्ध ष्ट्रिज्ञहरू                     ५ जना   

दिबन्दी मिलान काययदल सभबद्ध पदामधकािीहरू               ३ जना   
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ष्ट्रिद्यालय भ्रिण (काठिाण्डौँ, िक्तपिु, लमलिपिु, काभ्र,े मसन्धलुी, धनषुा, िहोत्तिीका २० ओटा 
ष्ट्रिद्यालयहरू, स्थानीय सिकािका प्रमिमनमधहरू, प्र.अ. ि म्िक्षकहरू, ष्ट्रिद्याथीहरू, िदिसा, 
प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिद्यालयहरूलगायि)                        किीब २५५ जना   

३. उच्च म्िक्षा (जभिा २२० जना) 

सिोकाििालाहरूको ष्ट्रिििण                                सङ्खख्या  

सभबम्न्धि ष्ट्रिषयक्षेिका  अनिुिी व्यम्क्तहरू              २६ जना  

मनजी िथा साियजमनक सङ घसंस्था, क्याभपससभबद्ध पदामधकािीहरू   ३५ जना   

मनजी क्याभपससभबद्ध व्यम्क्तहरू                            २५ जना   

ष्ट्रिद्याथी सङ गठनका पदामधकािीहरू                        १५ जना   

ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूका प्रमिमनमधहरू, अनसुन्धानकेन्द्रका पदामधकािीहरू १३ जना   

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूका सेिा आयोगका पदामधकािीहरू  ि पिीक्षा मनयन्िकहरू १८ जना   

नमसयङ परिषद् ि स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठानका प्रमिमनमधहरू            ११ जना   

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका डीन एिि ्अन्य पदामधकािीहरू                   १९ जना   

स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठानका उपकुलपमि, िेक्टि ि िम्जिािहरू            ७ जना   

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूका ष्ट्रििागीय प्रिूखहरू                         १२ जना   

उपकुलपमि, िेक्टि िथा िम्जिािहरू                                 १९ जना   

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूका प्राध्यापक सङ घ िथा कियचािी पदामधकािीहरू         १५ जना   

उच्च म्िक्षाका ष्ट्रिज्ञहरू                                         ६ जना   

४. प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा (जभिा ७१ जना) 

सिोकाििालाहरूको ष्ट्रिििण                                  सङ्खख्या  

सभबम्न्धि ष्ट्रिषयक्षेिका  अनिुिी व्यम्क्तहरू                  २५ जना   

अनसुन्धानकिायहरू एिि ्ष्ट्रिज्ञहरू                            १७ जना   

अन्य क्षेिका ष्ट्रिज्ञहरू                                        १३ जना   

प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा सञ्चालन गिेका ष्ट्रिद्यालयहरूका म्िक्षक एिि ्प्र.अ.हरू   १६ जना   

५. म्िक्षािा गणुस्िि (जभिा ४०७ जना) 

सिोकाििालाहरूको ष्ट्रिििण                                   सङ्खख्या   

सभिम्न्धि ष्ट्रिषयक्षेिका  अनिुिी व्यम्क्तहरू                 ३४जना  
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ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसभबद्ध अनसुन्धानकिायहरू एिि ्ष्ट्रिज्ञहरू         ३७ जना   

अन्य क्षेिका ष्ट्रिज्ञहरू                                    ३६ जना   

अनसुन्धान संस्थाहरू, नास्ट, यमुनसेर्सभबद्ध व्यम्क्तहरू         २५ जना   

पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िकका लेखक एिि ्ष्ट्रिज्ञहरू              ४४ जना   

म्िक्षकका सङ घ सङ गठनहरू                              १७ जना  

ष्ट्रिद्याथी ि म्िक्षकहरू                                ४३ जना   

संस्थागि ष्ट्रिद्यालयसभबद्ध व्यम्क्तहरू                              ४१ जना   

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूका प्राध्यापक एिि ्उच्च म्िक्षा ष्ट्रिज्ञहरू          २१ जना   

प्र.अ. हरू                                                १४ जना   

ष्ट्रि.मन., स्रोि व्यम्क्त लगायिका व्यम्क्तहरू     ४४ जना   

पाठ यक्रि ष्ट्रिज्ञ एिि ्दैिी प्रकोप व्यिस्थापनसभबद्ध व्यम्क्तहरू         १० जना   

अन्य ष्ट्रिज्ञ, सिोकाििालाहरू लगायिका व्यम्क्तहरू    ४१ जना   

६. म्िक्षािा सिािमे्ििा ि सिसािष्ट्रयक ष्ट्रिषय (जभिा ९२ जना)  

सिोकाििालाहरूको ष्ट्रिििण                                    सङ्खख्या   

सभिम्न्धि ष्ट्रिषयक्षेिका  अनिुिी व्यम्क्तहरू                       ९ जना   

गैिसिकािी िथा अन्ििायष्ट्रिय गसैससभबद्ध व्यम्क्तहरू           २२ जना   

ष्ट्रििेष म्िक्षा ष्ट्रिज्ञहरू                                          ३८ जना   

अनसुन्धानकिायहरू ि ष्ट्रिष्ट्रिध क्षेिका व्यम्क्तहरू                  १३ जना   

७. सिुासन ष्ट्रित्त ि साझेदािी (जभिा १२२ जना)  

सिोकाििालाहरूको ष्ट्रिििण                                    सङ्खख्या   

म्िक्षाका लामग िाष्ट्रिय अमियान नेपालका प्रमिमनमधहरूसुँग छलर्ल     ६ जना   

िाहाि म्िक्षक ि म्िक्षक प्रमिमनमधहरू                            १२ जना   

ष्ट्रिद्यालय कियचािी परिषद्सभबद्ध पदामधकािीहरू                    १३ जना   

अपाङ गिा िएका व्यम्क्तहरू                                    १४ जना   

म्िक्षाका ष्ट्रिज्ञहरू                                           २२ जना   

प्याधसन िथा एन प्याधसनका प्रमिमनमधहरू                       २२ जना    
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ष्ट्रिमिन्न म्जल्लाका सभिम्न्धि ष्ट्रिज्ञहरू                              १६ जना   

मसटीर्मिटी, काठिाण्डौँ ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, नेपाल म्िक्षक िहासङ घ, नैपाल िैम्क्षक पिाििय सङ घ 
लगायिका प्रमिमनमधहरू                                        १७ जना   

८. आजीिन मसकार्, िकैम्ल्पक म्िक्षा ि अनौपचारिक म्िक्षा (जभिा १३२ जना) 

सिोकाििालाहरूको ष्ट्रिििण                                    सङ्खख्या   

ष्ट्रिषयक्षेिका अनिुिी व्यम्क्तहरू                                   ३ जना   

ष्ट्रिज्ञहरू                                                  २१ जना  

कायायलय प्रिूख, ष्ट्रिषयगि प्रिखु, ष्ट्रिषयसुँग सभबम्न्धि व्यम्क्तहरू          १५ जना  

सिकािी, गैसस, सािदुाष्ट्रयक सङ घ संस्था आदद सभबद्ध प्रमिमनमधहरू    ७१ जना  

सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्र स्ियभि ू लगायि थप ४ स्थानिा स्थानीय सिकाि, सिोकाििाला, 
अमििािक लगायिकासुँग व्यम्क्तहरू           २२ जना   

 (ख) प्रदेिस्ििीय छलर्ल सभबन्धी ष्ट्रिििण 

मिमि २०७५।८।१० गिेदेम्ख १७ गिेसभिको अिमधिा साििटै प्रदेिहरूिा बृहि ् िायसझुाि 
सङ कलन काययिालाहरू आयोजना गरिएको मथयो ।  

प्रदेि नं. १  (३८६ जना) 

िखु्य काययक्रि िाननीय िखु्यिन्िी िेिधन िाई, सिािखु िाननीय प्रददप िण्डािी, सािाम्जक 
ष्ट्रिकास िन्िी िाननीय जीिन म्घमििे, िन िथा पययटन िन्िी िाननीय जगददि कुमसयि, िाननीय 
सांसदहरू, प्रिखु  सम्चि, सम्चिज्यूहरू, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका पदामधकािीहरू, स्थानीय िहका 
प्रिखुहरू म्जल्ला सिन्िय समिमिका पदाधकािीहरू, कायायलय प्रिखुहरू, ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन 
समिमिका पदामधकािीहरू, प्रधानाध्यापक िथा म्िक्षकहरू, म्िक्षक िहासङ घ, अमििािक सङ घ, 
नेपाल अपाङ ग िहासङ घ प्याधसन ि एन प्याधसन, ष्ट्रिद्यालयका कियचािी, ष्ट्रिद्याथी, गैससका 
प्रमिमनमध, पिकाि, अमििािक, उपकूलपमि, डीन, संकाय प्रिखु, प्राध्यापक, कियचािी, ष्ट्रिद्याथी 
(पूिायञ्चल ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, पषु्पलालचोक¸ मबिाटनगि, धिान उपिहनगिपामलका, धिान सकुुना 
बहिुखुी क्याभपस सकुुना िोिङ  सत्यनािायण िाष्ट्रि, मिल्स िाष्ट्रि, िधपुमि आधािििू ष्ट्रिद्यालय, 
मबिाटनगििा) सुँग थप  छलर्ल।    

प्रदेि नं. २  (२४० जना) 

सािाम्जक ष्ट्रिकास िन्िी, सम्चि, नगिपामलकाका िेयि, उपिेयि, म्जल्ला सिन्िय समिमि 
सिापमि, स्थानीय म्िक्षा प्रेिी, म्िक्षाका ष्ट्रिज्ञ, गाउुँपामलकाका प्रिखु िथा अन्य व्यम्क्तहरू, 
प्राध्यापक, ष्ट्रिद्याथी, अमििािक, म्िक्षक¸ प्रधानाध्यापक ि सियसाधािण सिोकाििालाहरू 
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प्रदेि नं. ३  (२५० जना)  

िैम्क्षक ष्ट्रिज्ञ िथा सािदुाष्ट्रयक क्याभपसका प्रिखुहरू ि िैम्क्षक ष्ट्रिज्ञ िथा पूियम्िक्षा सेिाका 
कियचािीहरू िैयाुँ देिी क्याभपस िििपिु, स्िाल हेिेन स्कूल ि ष्ट्रिश्वप्रकाि िाध्यमिक 
ष्ट्रिद्यालयका म्िक्षक¸ ष्ट्रिद्याथी, प्रधानाध्यािक, आदद  

िािपिु कृष्ट्रष क्याभपसका प्राध्यापकहरु, स्थानीय िहका ३ म्जल्लाका म्िक्षा हने कियचािी िथा 
एक जना, म्िक्षा ष्ट्रिकास िथा सिन्िय एकार्, नेपाल पोमलटेम्क्नक र्म्न्स्टच्यटु िििपिुका 
प्रम्िक्षकहरु¸ ष्ट्रिद्याथी प्रधानाध्यापक¸ प्राचायय आदद देिघाट प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाका 
सिोकाििला, हाम्रो प्रम्िक्षण िामलि केन्द्र, हेटौँडा क्याभपस हेटौँडाका म्िक्षक¸ ष्ट्रिद्याथी, 
प्रधानाध्यापक, ष्ट्रिद्यालयका प्रमिनमनमधहरू, आधमुनक िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयका म्िक्षक¸ ष्ट्रिद्याथी 
प्रधानाध्यापक, प्रदेि िहका जनप्रमिमनमध, ष्ट्रिज्ञ ि म्िक्षाका अन्य सिोकाििलाहरू   

गण्डकी प्रदेि  (१७८ जना)  

ष्ट्रि. सं. २०७५ िङ मसि १४ का बृहि ्अन्ििष्ट्रक्रया एिि ्काययिालाका सहिागीहरू– सािाम्जक 
ष्ट्रिकास िन्िी, सम्चिहरू, नगिपामलकाका िेयि, उपिेयिहरू, म्जल्ला सिन्िय समिमि सिापमि, 
स्थानीय म्िक्षा प्रेिीहरू, म्िक्षा ष्ट्रिज्ञहरू, कणायली प्रदेिका दगुयिबाट आएका गाउुँपामलकाका 
प्रिखुहरू िथा अन्य व्यम्क्तहरू, प्राध्यापकहरू, ष्ट्रिद्याथीहरू, अमििािकहरू । 

प्रदेि नं. ५  (१७८ जना)  

श्री िहाकष्ट्रि देिकोटा िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालय, प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा सनुिल, निलपिासी, कोरिया नेपाल 
प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालय, िािनगि रूपन्देहीकि व्यिस्थापक, प्रम्िक्षकहरु, सािाम्जक ष्ट्रिकास 
िन्िालयका प्रमिमनमधहरु, कामलका िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालय म्िक्षक िथा ष्ट्रिद्याथीहरु, बटुिल, 
रूपन्देही, िािनगि सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्र, रूपन्देही बटुिलका पदामधकािीहरु, काययिालाका 
१२ म्जल्लाका सहिागीहरू  

प्रदेि सिाका िाननीय सदस्य, स्थानीय िहका प्रिखु िथा उपप्रिखु, कायायलय प्रिखु, 
व्यिस्थापन समिमि, म्िक्षक िहासङ घ, प्याधसन िथा एनप्याधसन, बालष्ट्रिकास सहयोगी, ष्ट्रिद्यालय 
कियचािी, क्याभपस प्रिखु, प्रधानाध्यापक, म्िक्षक ि सङ घसंस्था िथा कियचािी ।  

कणायली प्रदेि  (२५० जना)  

िूख्य िन्िी, सािाम्जक ष्ट्रिकास िन्िी, सम्चिहरू, नगिपामलकाका िेयि ि उपिेयिहरू, म्जल्ला 
सिन्िय समिमिका सिापमिहरू, स्थानीय म्िक्षा प्रेिीहरू, म्िक्षा ष्ट्रिज्ञहरू, कणायली प्रदेिका 
दगुयिबाट आएका गाउुँपामलकाका प्रिखुहरू त्था अन्य व्यम्क्तहरू, प्राध्यापकहरू, ष्ट्रिद्याथीहरू, 
अमििािकहरू, संस्थागि ष्ट्रिद्यालय सञ्चालकहरू, पूियम्िक्षा प्रिासकहरू, म्िक्षाका कियचािीहरू, 
सियसाधािणहरू ि ष्ट्रिद्याथीहरू लगायि अन्य ।  
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सदुिुपम्श्चि (३८४ जना)  

सािाम्जक ष्ट्रिकास िन्िी, िन्िीहरू, प्रदेि सिाका सदस्यहरू, सािाम्जक ष्ट्रिकास िन्िालयका 
सम्चिहरू, नगिपामलका प्रिखु ि उपप्रिखुहरू, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका डीन िथा प्राध्यापकहरू, 
गाउुँपामलकाका अध्यक्ष िथा उपाध्यक्षहरू, प्र.अ.हरू, म्िक्षकहरू, अमििािकहरू, अपाङ ग सङ घ 
सङ गठनका प्रमिमनमधहरू, जेष्ठ नागरिक सङ घका प्रमिमनमधहरू, पिकािहरू, गैससका प्रमिमनमधहरू, 
िाजनीमिक दलका प्रमिमनमधहरू ि अन्य ।   

प्रदेि स्िििा जभिा संख्या  १,८२४ जना  

छलर्लिा गरिएका सिोकाििालाहरूको सङ्खख्या (सबै ष्ट्रिषयगि सिूहहरू ि प्रदेिसष्ट्रहि) : ३,४४७  

(ग) िाष्ट्रिय िैम्क्षक सभिेलनसभबन्धी ष्ट्रिििण 

बढुामनलकण्ठ स्कुल¸ बढुामनलकण्ठिा आयोजना गरिएको िाष्ट्रिय िैम्क्षक सभिेलन (सहिागी 
सङ्खख्या ४५०) 

उच्चस्ििीय िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोगले िाष्ट्रिय स्ििका सिोकाििालाहरूसुँग प्रािम्भिक िस्यौदा 
प्रमििेदनिा व्यापक छलर्ल गिी थप परििाजयन गने उदे्दश्यले मिमि २०७५ पौष ५ ि ६ गिे 
िाष्ट्रिय म्िक्षा सभिेलनको आयोजना गिेको मथयो । सभिाननीय प्रधानिन्िी के पी ििाय 
ओलीज्यूको प्रिखु आमिथ्यिा िथा िाननीय म्िक्षा ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधिन्िी मगरििाजिम्ण 
पोखिेलज्यूको अध्यक्षिािा सञ्चालन िएको सभिेलनिा पूिय प्रधानिन्िीज्यूहरू िाननीय िाधि 
कुिाि नेपाल िथा झलनाथ खनाल, पूिय म्िक्षािन्िीज्यूहरू, प्रदेिका सािाम्जक 
ष्ट्रिकासिन्िीज्यूहरू ष्ट्रिमिन्न िाजनीमिक दलका नेिाहरू, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका उपकुलपमिहरू िथा 
प्राध्यापकहरू, नेपाल सिकािका सम्चिज्यूहरू, म्िक्षाष्ट्रिद्हरू, म्िक्षक िथा अमििािकहरू, 
व्यिस्थापन समिमिका पदामधकािीहरू, िैम्क्षक संस्थाका सञ्चालकहरूलगायिका ४५० बढी 
सिोकाििालाहरूको सष्ट्रक्रय उपम्स्थमि िहेको मथयो । पष्ट्रहलो ददन काययक्रिको औपचारिक 
उदघाटन सभिाननीय प्रधानिन्िीज्यूबाट सभपन्न िई सभिेलनको उदे्दश्य िथा प्रष्ट्रक्रयािामथ 
िाननीय म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िीज्यूबाट प्रकाि पारिएको मथयो । सभिाननीय 
प्रधानिन्िीज्यूले आफ्नो उदघाटन िन्िव्यका क्रििा म्िक्षाले एक्कार्सौँ ििाधदी सहुाउुँदो गरिखाने 
सीपयकु्त जनिम्क्त ियाि गनुयपने, ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा पूिा गिेि पमन मनिक्षि िहनपुने िियिान 
अिस्थािा आिूल परििियन हनुपुने जस्िा कुिािा जोड ददनिुएको मथयो । त्यसैगिी अन्य ष्ट्रिम्िि 
अमिमथज्यूहरूले म्िक्षािा सबैको पहुुँच ि गणुस्ििीय म्िक्षाका लामग िहत्त्िपूणय सझुािहरू प्रस्ििु 
गदै सभिेलनको सर्लिाको ििुकािना व्यक्त गनुयिएको मथयो ।  

सभिेलनको दोस्रो ददन सहिागीहरूलाई पष्ट्रहलो ददन ष्ट्रिििण गरिएको अयोगको प्रािम्भिक िस्यौदा 
अध्ययन गिी छलर्लका लामग आग्रह गरिएको मथयो । दोस्रो ददनको प्रािभििा सखेुिको 
जनज्योमि िा. ष्ट्रि. ले म्िक्षालाई सिाजसुँग जोडी व्यािहारिक ि सीपयकु्त म्िक्षा प्रदान गरििहेको 
उत्कृि उदाहिणको प्रस्िमुि गिेको मथयो । ित्पश्चाि ्िाननीय अथयिन्िी यिुिाज खमििडाज्यूबाट 
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सिग्र म्िक्षा क्षेिको ष्ट्रिकास िथा स्रोि व्यिस्थापन सभबन्धिा ष्ट्रिचाि ि िागयदियन प्राि िएको 
मथयो ।  िाननीय म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधिन्िीज्यूबाट सिीक्षा िथा िागयदियन प्रस्ििु िएको 
मथयो । पष्ट्रहलो चिणपश्चाि ्सहिागीहरूका पाुँचओटा सिूहहरू मनिायण गिी सझुाि सङ कलनका 
लामग छलर्ल िथा अन्ििष्ट्रक्रया गरिएको मथयो । सघन छलर्लबाट प्राि सझुािका 
मनचोडहरूलाई हिेक सिूहहरूबाट प्रस्ििुीकिण गरिएको मथयो । दोस्रो ददनको अम्न्िि सििा 
पूियम्िक्षािन्िी सिेन्द्रनाथ िकु्ला िथा नेपाली कांग्रसेका बौष्ट्रद्धक नेिा प्रदीप मगिीज्यूले आफ्ना 
िहत्त्िपूणय अमिव्यम्क्तहरू प्रस्ििु गनुयिएको मथयो । अन्त्यिा िाननीय म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा 
प्रष्ट्रिमधिन्िीज्यूले छलर्लका क्रििा प्राि सझुािहरू सिािेि गिी अम्न्िि प्रमििदेन ियाि गरिने 
ि यो प्रमििेदन िािका लामग िएकोले कुनै एक व्यम्क्त, पाटीष्ट्रििेषको िाि निएि सबैको साझा 
सभपम्त्त िएको ष्ट्रिचाि व्यक्त गदै सभिेलनको सिापन गनुयिएको मथयो ।  
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परिच्छेद २  

नेपालिा म्िक्षाको ष्ट्रिकास 

१. पषृ्ठिमूि  

नेपालको अनौपचारिक म्िक्षाको र्मिहास िूलिः पूिीय दियन¸ धामियक पिभपिा ि पषृ्ठिमूििा आधारिि 
मथयो । प्राम्चनकालदेम्ख नै नेपाल ज्ञानको मसजयनाको थलो िहेको अमिलेखहरुबाट देम्खन्छ । नेपाली 
िमूििा ष्ट्रिकास िएका बदु्ध, साङ्खख्य, िैि दियनहरू आत्िानिुमूि¸ खोज ि व्यािहारिक जीिनिा 
प्रमिष्ट्रिभबनका दृष्ट्रिले उल्लेख्य छन ् । ष्ट्रहन्द ु िठिम्न्दि, गभुबा, िम्स्जद आददिा हनेु धामियक 
ष्ट्रिषयिस्ििुा केम्न्द्रि म्िक्षा पद्धमि लािो सियसभि नेपाली सिाजिा मथयो । धामियक संस्थाहरूिा 
हनेु यस ष्ट्रकमसिको म्िक्षा पमछ घिघििा ष्ट्रिस्िाि िएको देम्खन्छ । धामियक संस्था, परििाि हुुँदै टोल 
ि सिदुायिा ष्ट्रिस्िाि हुुँदै गएको पिभपिागि म्िक्षा पद्धमिले अधयऔपचारिक म्िक्षाको स्िरूप ग्रहण 
गदै आधमुनक रूपिा ष्ट्रिकमसि िएका अधयऔपचारिक ष्ट्रिद्यालयहरूलाई िाष्ट्रिय स्िरूप ददई 
औपचारिकिा ददर्एको मथयो । त्यस्िा म्िक्षालय सािदुाष्ट्रयक स्िमित्ि ि नेपाली िौमलक स्िरूपिा 
ष्ट्रिकमसि हुुँदै गए ।  

धामियक संस्था ि धामियक पषृ्ठिमूििा सञ्चालन िएका ष्ट्रिद्यालयहरूको एउटा धाि आधमुनकीकिण हुुँदै 
आधमुनक म्िक्षालयिा रूपान्ििण िएको देम्खन्छ िने अकायमिि त्यही धामियक पषृ्ठिमूिका पिभपिागि 
म्िक्षालयहरूको छुटै्ट धाि आजपययन्ि धामियक म्िक्षालयको रूपिा अम्स्ित्ििा देम्खन्छन ्। गरुुकुल, 

संस्कृि ष्ट्रिद्यापीठ, गभुबा/गोन्पा, ष्ट्रिहाि, िदिसालाई यस धाििा िाख्न सष्ट्रकन्छ। कमिपय यस्िा 
ष्ट्रिद्यालयहरूले आफ्नो पिभपिागि पष्ट्रहचानलाई कायिै िाखेका छन ्िने अमधकांि यस्िा संस्थाहरूले 
क्रिि: आधमुनक म्िक्षाका ष्ट्रिषयिस्ि ु ग्रहण गदै पिभपिागि ि आधमुनक म्िक्षाको मिम्श्रि 
म्िक्षालयका रूपिा ष्ट्रिकास िर्िहेको देम्खन्छ । ष्ट्रििेष गिी आधमुनक बजािको प्रमिस्पधायिा उिन 
सक्ने सािथ्ययसष्ट्रहिको जनिम्क्त मनिायण गनुयपने दाष्ट्रयत्ि त्यस्िा म्िक्षालयहरूिा मसजयना हुुँदै जाुँदा  ि 
अमििािक िथा ष्ट्रिद्याथीहरूको आकषयण बढ्दै जाुँदा क्रिि: धामियक/सासं्कृमिक पषृ्ठिमूिका 
ष्ट्रिद्यालयहरू रूपान्िरिि हुुँदै गए । सिकालीन धामियक दियनबाहेक ष्ट्रिज्ञान ि प्रष्ट्रिमधिा सिेि नेपाली 
सिाजिा पिभपिादेम्ख  िहेका ि आजयन िएका ज्ञान सिदुायिा हस्िान्ििण हुुँदै गएको देम्खन्छ । 
खास गिी नेपाली सिाजिा पिभपिागि र्म्न्जमनयरिङ ष्ट्रिधा, औषधी ष्ट्रिज्ञान, प्राकृमिक/आयिेुददक 
म्चष्ट्रकत्सा, कला, साष्ट्रहत्य, संस्कृमिको क्षेििा उल्लेख्य रूपिा ज्ञानको ष्ट्रिकास िई अनौपचारिक 
ढङ गबाट हस्िान्ििण िएको पार्न्छ । नेपालका िठिम्न्दि, चैत्य, गभुबा आददिा देम्खने र्म्न्जमनयरिङ, 

िैथाने िैद्य, कष्ट्रििाजहरूको औषधी ष्ट्रिज्ञान, मिमथला िोजपिुी कला, संस्कृमि ि साष्ट्रहत्य, खस आयय 
संस्कृमि ि साष्ट्रहत्य, ष्ट्रकिाि, मलभब ुसिदुायको संस्कृमि ि साष्ट्रहत्य, थारुलगायि नेपालका ६० िन्दा 
बढी जनजामिहरूका िैथाने ज्ञान िथा सीपहरूको अनौपचारिक म्िक्षािार्य ि पसु्िान्िि हुुँदै आएको छ 
। म्िक्षाको यस्िो अनौपचारिक स्िरूप नेपाली सिाजिा आजपययन्ि छ । औपचारिक ि अनौपचारिक 
रूपिा सञ्चामलि यस्िा पिभपिागि म्िक्षण संस्थािा अभ्यासिा िहेका पूिीय दियन ि धियसभबन्धी 
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आत्िानसुािन¸ योग¸ ध्यानलगायिका ष्ट्रिषयको सिसािष्ट्रयक िहत्त्ि ि औम्चत्यबािे अपेम्क्षि  खोज¸ 
अनसुन्धान ि प्रिधयन हनु सकेको छैन ।  

२. म्िक्षाको र्मिहास 

(क) प्राचीनकालीन म्िक्षा (ष्ट्रि.सं. १९१० िन्दा अगामडको सिय)  

पिभपिागि रूपिा चल्दै आएका सािाम्जक िूल्य ि िान्यिा एक ष्ट्रपुँढीबाट अको ष्ट्रपुँढीिा हस्िान्ििण 
हुुँदै आएको पार्न्छ । िैददक कालिा आिा ि बबुापमछ ऋष्ट्रषिमुनहरूबाट मनदेम्िि म्िक्षा  प्रिखु 
रूपिा िहेको मथयो । ऋष्ट्रष आश्रि  पठनपाठनका िखु्य केन्द्र हनु्थे । त्यमिखेिको गरुु आज्ञा  
अष्ट्रहलेको म्िक्षा ऐनमनयिजस्िो हनु्थ्यो । प्राचीनकालको संस्कृि म्िक्षा पिभपिा िैददक धियबाट 
अनपु्राम्णि मथयो । िदेिा आधारिि िएकाले संस्कृि म्िक्षालाई िैददक म्िक्षा पमन िमनन्छ । संस्कृि 
म्िक्षा पिभपिालाई गरुुकुल म्िक्षा पमन िने्न गिेको पार्न्छ । प्राचीन म्िक्षा पद्धमििा िाजकुल पद्धमि, 

ष्ट्रपिकुृल पद्धमि, ऋष्ट्रषकुल पद्धमि ि गरुुकुल म्िक्षा पद्धमि प्रचलनिा िहेका मथए । यी प्रणालीिध्ये 
गरुुकुल म्िक्षा प्रणाली आधमुनक ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा प्रणालीको प्रािभि नहुुँदासभि प्रचमलि मथयो । 
िैददक म्िक्षािा िैददक संष्ट्रहिा, िदेिेदाङ ग, दियन, नीमििास्त्र, ज्योमिष, आयिेुद, िीिांसा, व्याकिण, न्याय, 

श्रमुिस्िमृि आदद ष्ट्रिषयहरू अध्यापन गिार्न्थ्यो । 

प्राचीनकालिा संस्कृि म्िक्षा पिभपिाजस्िै बौद्ध म्िक्षा पमन उम्त्तकै प्रचमलि मथयो । प्राचीन नेपालका 
िङृ गी, खजुयरिका ि गिु ष्ट्रिहाि बौद्ध धियका िखु्य केन्द्र मथए । त्यहाुँ प्राकृि िथा पाली िाषा, बौद्ध 
दियन िथा साष्ट्रहत्य, मिष्ट्रपटक, जािक आदद ष्ट्रिषयहरू पढार्न्थे । बौद्ध म्िक्षा पिभपिािा गरुुका 
रूपिा मिक्षुद्वािा म्िक्षा ददर्न्थ्यो ।बौद्ध म्िक्षािा िणय िेद मथएन । बौद्ध धिय दियनको प्रमिपादनपमछ 
ष्ट्रिहाि, गभुबा ि मिक्षुका सङ घहरू बौद्ध म्िक्षाका केन्द्र मथए । 

र्स्लाि दियनिा आधारिि िदिसा म्िक्षा प्रणाली पमन नेपालका केही स्थानहरूिा पिभपिागि रूपिा 
चल्दै आएको पार्न्छ । र्स्लाि धिय संस्कृमिअनसुाि ददर्ने म्िक्षा िदिसा म्िक्षा हो । र्स्लाि धिय 
संस्कृमिप्रमि आस्थािान ्िई आधािििू ष्ट्रक्रयाकलाप गने ि उदुय अिेमबक िाषा प्रयोग गदै कुिान पाठ 
गने पिभपिा यसिा पार्न्छ । हजिि िहुभिदको अिी उपदेि एिि ् र्स्लाि धिय संस्कृमििा 
आधारिि िदिसा म्िक्षा प्राचीन कालदेम्ख चल्दै आएको पार्न्छ ।  

नेपालको पूिी क्षेििा ष्ट्रकिाि, िनु्धिुलगायिका ष्ट्रिमिन्न धिय, संस्कृमििा आधारिि िौमलक म्िक्षा 
पिभपिा पमन अम्स्ित्ििा िष्ट्रहआएको  पार्न्छ । यस्िा म्िक्षा केन्द्रहरू सभबम्न्धि सिदुायद्वािा आफ्नै 
साधन, स्रोििा सञ्चालन िएका मथए । 

मलच्छष्ट्रिकालिा कला, संस्कृमिका साथै म्िक्षाको ष्ट्रिकासिा पमन ध्यान गएको पार्न्छ । त्यस बेला 
िदे, व्याकिण, न्याय, दियन, साष्ट्रहत्य, ज्योमिष आदद ष्ट्रिषयिा उच्च स्ििको पढार् हनेु गिेको मथयो । 
नेपालीहरू त्यस बेला उच्च म्िक्षाका लामग नालन्दा ि ष्ट्रिक्रिम्िला ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय जाने गिेका मथए । 
िाजा िानदेि ि अंििुिाय पमन ष्ट्रहन्द ुि बौद्ध धियिा सिान आस्था िाख्न ेहनुाले नेपालिा बौद्ध ि ष्ट्रहन्द ु
दिुै धिय र्स्टाएको पार्न्छ । मलच्छष्ट्रिकालीन म्िक्षा िूलिः धियप्रधान मथयो । मलच्छष्ट्रिकालिा 
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िाजा अंििुिायले म्िक्षा आजयनका लामग िैि, िैष्णि ि बौद्ध सभप्रदायिा म्िक्षण संस्थालाई िगीकिण 
गिी मिन्नामिनै्न म्िक्षा ददने प्रचलन चलाएका मथए । 

िल्लकालिा संस्कृि िाषाको ष्ट्रिकास िएको पार्न्छ । जयम्स्थमि िल्लले म्िक्षा केन्द्रका रूपिा 
िहेका िम्न्दि ि िठहरूिा हेिष्ट्रिचाि गनय गठुीको व्यिस्था गिी म्िक्षा ष्ट्रिकासिा जोड ददएका मथए । 
पाटनका िाजा मसष्ट्रद्धनिमसंह िल्लले धियबाट म्िक्षालाई छुट यार्ददएका मथए ।यस अम्घसभि म्िक्षा 
धियका िाध्यिद्वािा ददर्न्थ्यो । त्यसै बेलादेम्ख धामियक संस्था िा ष्ट्रयनका प्रिखुबाट म्िक्षा ददने काि 
बन्द ियो ।  

ष्ट्रि.सं. १८२५ िा नेपालको एकीकिण िएपमछ सैमनक जिानका टुहिुा बच्चाहरूलाई िािको िर्य बाट 
सैमनक म्िक्षा ददने ि सैमनक सेिािा ििी गने कायय िएको मथयो । यसै बेला िाज्यको िर्य बाट 
छाििृम्त्त ददने प्रथाको सरुुिाि िएको मथयो । त्यस सियिा संस्कृि ि र्ािसी पढ्न िथा ष्ट्रिमिन्न 
ज्ञान, सीप मसक्न छाििृम्त्त ददएि ष्ट्रिद्याथीलाई देिबाष्ट्रहि पठार्एको  मथयो । त्यस अिमधिा आफ्नो 
संस्कृमि ि पिभपिाको संिक्षण ि ष्ट्रिकासका लामग संस्कृि म्िक्षािा ध्यान ददएको पार्न्छ । 
ित्कालीन िाह िासकहरूबाट लेखक, कष्ट्रि िथा ष्ट्रिद्वान ्हरूको कदि गने पिभपिा कायिै िहेको 
पार्न्छ । नेपालको एकीकिणपमछको अिमधिा म्िक्षाका ष्ट्रिकासका खासै उल्लेखनीय काययहरू हनु 
सकेनन ् । यसप्रकाि आददकालदेम्ख िाणाकाल अगामडसभि आआफ्नै िैददक पिभपिा ि धामियक 
आस्थाअनसुाि  म्िक्षा व्यिस्थालाई सिाजले अष्ट्रिम्च्छन्न िाख्दै आएको पार्न्छ । 

(ख) िाणाकालीन म्िक्षा ( ष्ट्रि.सं. १९१० देम्ख  ष्ट्रि.सं. २००७ सभि) 

िाणाकालीन सियिा म्िक्षाको ष्ट्रिकासका लामग केही उल्लेखनीय प्रयास िएका मथए । त्यस 
अिमधको म्िक्षा िासककेम्न्द्रि मथयो । सीमिि जाि, संस्कृमि, िाषा ि िगूोलका जनिािा सीमिि हनु ु
ि आिजनिाको सहज पहुुँच नहनु ुचाष्ट्रहुँ त्सस बेलाको म्िक्षाको किजोिी मथयो । यस अिमधिा िाणा 
िासकले आफ्ना सन्िानका लामग िहि, आिश्यकिा अथिा बाध्यिाले आफ्नो िासनका सरुुिािी 
चिणिा कमिपय ष्ट्रिद्यालयहरू खोलेका मथए । जङ गबहादिु िाणाले बेलायि भ्रिणपमछ आफ्ना 
सन्िानलाई अङ्खग्रजेी म्िक्षा ददन ष्ट्रि.सं. १९१० िा थापाथली दिबाििा खोलेको दिबाि स्कुललाई 
नेपालिा आधमुनक र्मिहासको पष्ट्रहलो ष्ट्रिद्यालयको रूपिा मलर्न्छ । आफ्नै सन्िानलाई िए पमन 
म्िक्षा देिमििै ददने सोचले खलेुको यस ष्ट्रिद्यालयिा केही पमछ िािदािका सन्िमिलाई ि मबस्िािै 
सियसाधािणका लामग प्रिेि खलुा गरियो । ष्ट्रि.सं. १९७५ िा िएको मिििुन चन्द्र कलेजको 
स्थापनालाई नेपालको उच्च म्िक्षाको र्मिहासिा अको िहत्त्िपूणय परिघटनाको रूपिा मलर्न्छ 
।यसको सभबन्धन सरुुिा कलकत्ता ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसुँग िएको मथयो िि १९८० देम्ख उक्त कलेजको 
सभबन्धन पटना ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसुँग ियो । ष्ट्रि.सं. १९८० देम्ख उक्त कलेजको नाि मिििुन चन्द्रको 
सट्टा मिचन्द्र कलेज बनार्यो । िाणािासनको त्यस अिमधिा िाज्यबाहेक नागरिक िहबाट पमन 
स्ि:स्रू्िय रूपिा ष्ट्रिद्यालयहरू खोमलएका मथए । िाणा परििािबाहेक नागरिक िहबाट ष्ट्रिद्यालय 
सञ्चालन गने पष्ट्रहलो आमधकारिक पहल ष्ट्रि.सं. १९३२ िा बालागरुु षडानन्द अमधकािीबाट स्थापना 
िएको ददङ्खला पाठिाला मथयो। यसका साथै लोकिाज पाण्डेले आफ्नै घििा खोलेको पाठिाला जंग 
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िहादिुका छोिा जीिजङ्गले ष्ट्रि.स. १९३१ सालिा पिपुिी िाजिाजेश्विी घाटिा मनजी खचयिा खोलेको 
संस्कृि पाठिाला ित्कामलन प्र.ि. चन्द्रिििेिका ज्िाईं जयपथृ्िी िहादिु मसंहले ष्ट्रि.सं. १९६३ 
सालिा खोलेको सत्यिादी स्कूल, ष्ट्रि.सं. १९८५ िा नेपालगञ्जका साह ु िंगलप्रसादले खोलेको 
िंगलप्रसाद स्कूल (हाल िंगलप्रसाद िा. ष्ट्रि.), जगििहादिु अिात्य ि म्ििप्रसाद मिश्रले ष्ट्रि. सं. 
१९८१ साल कामियक २७ गिे मनजीिििले खोलेको िादगाउुँ अंग्रजेी स्कूल (हाल पद्म हार्स्कूल) 
मथए । नािको िीचिा अंग्रजेी लेम्खएको यो नै नेपालको पष्ट्रहलो मनजी स्कूल हो । सेिािूलक िािले 
खोमलएका िि सिकािी सहायिा नपाएका िा नमलएका ि मनजी िथा व्यम्क्तगि प्रयाििाट खलेुका 
यस्िा ष्ट्रिद्यालयहरुलाई मनजी ष्ट्रिद्यालयको रूपिा िहेका मथए । िि ष्ट्रि.सं. १९९५ िा िाि जनिाको 
िर्य बाट प्रार्िेट स्कुल खोल्न स्िीकृमि ददर्यो ।िाणाकालीन सियिा संस्कृि म्िक्षालाई प्राथमिकिा 
ददएको देम्खन्छ । ष्ट्रि.सं. १९२७ िा खोमलएको िानीपोखिी पाठिालािा नािायणष्ट्रहटी पाठिालाका 
छािसिेि िाखी पठनपाठन गिार्एको मथयो । ष्ट्रि.सं. १९५८ िा पोखिािा संस्कृि पाठिाला 
स्थापना िएको मथयो । यसको सभबन्धन बनािसम्स्थि िािाणसी संस्कृि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसुँग मथयो ।  

िाणाकालिा संिचनाको ष्ट्रहसाबले पमन म्िक्षालाई व्यिम्स्थि गनय खोम्जएको देम्खन्छ । ष्ट्रि.सं. 
१९१५िा म्िक्षा मनदेम्िक कायायलय ि म्िक्षा ष्ट्रििागको स्थापना गरिएको मथयो । ष्ट्रि.सं.१९६७ िा 
पासजाुँच अड डाको स्थापना गरिएको मथयो । यसलाई ष्ट्रि.सं. २०१८ असाि ३१ िा पिीक्षा 
मनयन्िण कायायलयिा परिणि गरियो । केटाकेटी पढाउने ष्ट्रकिाब िजुयिा अड डाको स्थापना, पासजाुँच 
अड डाको स्थापना, िाषा पाठिालाहरूको मनिीक्षण गनय पाठिाला बन्दोबस्ि र्न्सपेक्टिी अष्ट्रर्स 
साथसाथै से्रस्िा पाठिालाको पमन स्थापना गरियो । से्रस्िा पाठिालालाई व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको 
रूपिा पमन हेनय सष्ट्रकन्छ । ष्ट्रि.सं. १९९८ िा म्चर् र्न्सपेक्टि अर् स्कुलको स्थापना गरियो । 
ष्ट्रि. सं. २००७ िा म्िक्षा िन्िालयको स्थापना िई नपृजङ िाणा प्रथि म्िक्षा िन्िी बने ।  

िाणाकालीन सियिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको जग पमन बसार्एको पार्न्छ । ष्ट्रि.सं. 
१९८७ िा िसन्िपिुको कुिािी चोकिा िीििििेिले टेम्क्नकल स्कुल स्थापना गिेका मथए । 
ष्ट्रि.सं. १९९९िा ओििमसयि िामलि यसैिा सरुु ियो । यही टेम्क्नकल स्कुलको र्म्न्जमनयरिङ 
िाखालाई   ष्ट्रि.सं.२०१६िा औपचारिकरूपिा र्म्न्जमनयरिङ स्कुलका रूपिा पनुः सङ गठन गरिएको 
मथयो । ष्ट्रि.सं. १९८५ िा कृष्ट्रष स्कुलको स्थापना ि िाजकीय आयिेुददक स्कुलको स्थापना िथा 
ष्ट्रि.सं. १९९० िा मसमिल िेमडकल स्कुलको स्थापना िएको मथयो । ष्ट्रि.सं. १९९१ िा लमलि 
कलासभबन्धी म्िक्षा ददन लमलि कला ष्ट्रिद्यालय स्थापना ियो । ष्ट्रि.सं. १९९५ िा यसलाई 
जदु्धकला पाठिाला नािकिण गरियो । ष्ट्रि.सं. २००२ िा १४ ओटा आधाि स्कुलको स्िीकृमि मलई 
आधाि पाठिाला स्थापना ियो । यसबाहेक ष्ट्रि.सं. १९९६ िा घिेल ु र्लि प्रचािक अड डाको 
स्थापना िएको मथयो । ष्ट्रि.सं. १९९६ िा घिेल ुर्लि प्रचािक अड डाको स्थापना िएको मथयो । 
त्यस्िै िाणाकालीन सियिा नै िाहाचलिा पष्ट्रहलो आधाि म्िक्षक प्रम्िक्षण केन्द्रको स्थापना गिी 
गणुस्ििीय म्िक्षक उत्पादनको लामग संिचना स्थापना िएको मथयो । ष्ट्रि.सं. १९८० िा कन्या 
पाठिाला स्थापना ियो । ष्ट्रि.सं. २००२ िा कन्या िा.ष्ट्रि. सरुुिाि ियो । ष्ट्रि.सं. २००५ िदौिा 
काठिाडौँिा िन्टेश्विी पूियप्राथमिक ष्ट्रिद्यालयको स्थापना ियो । िाणाकालिा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय खोल्न पमन 
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पहल गरिएको मथयो । ष्ट्रि.सं. २००५ िदौ १० गिे डार्िेक्टि जनिल अर् पम्धलक र्न्स्रक्सनिा 
िगृेन्द्र िििेिको अध्यक्षिािा २५ सदस्यीय प्रथि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय योजना कमिसन गठन िएको मथयो 
। ष्ट्रि.सं. २००५ िा म्िक्षा ष्ट्रििागको िामसक पमिका नेपाल म्िक्षा (आधाि म्िक्षा) प्रकािन सरुु 
ियो । 

नेपालको िाष्ट्रिय पनुजायगिणका र्मिहासका अगिुा िामनएका िोिीिाि िट्ट ि जयपथृ्िीबहादिु मसंहजस्िा 
िहान ् प्रमििाहरूका सभपकय िा आएका ि अपेक्षाकृि उदाि िासक िामनएका िाणा प्रधानिन्िी 
देििििेिका पालािा िाषा पाठिालाको स्थापना गिी िलुकुका ष्ट्रिमिन्न िागिा प्राथमिक म्िक्षा ददने 
परिपाटीको थालनी ियो । उनले ष्ट्रि. सं. १९५७ चैि १५ गिेका ददन १६ िटा पाठिालाको 
व्यिस्था गिेका मथए । उनका पालािा छोटै सियिा ५७ िटा पाठिाला खलेुका मथए िने नेपालिि 
३०० िटा पाठिाला खोल्ने योजना मथयो । देििििेिले ष्ट्रिद्याथीहरूलाई लेख्न ेमसलोट ि “अक्षिाङ्क 
म्िक्षा” नािको पसु्िक मनःिलु्क ष्ट्रिििण गने व्यिस्थासिेि मिलाएका मथए । जयपथृ्िीबहादिु मसंह 
द्वािा मलम्खि उक्त “अक्षिाङ्क म्िक्षा” नेपाली िाषाको पष्ट्रहलो पाठ्यपसु्िक हो ।   

अड्डाहरूिा लेखापढी गने, ष्ट्रहसाब–ष्ट्रकिाब िाख्नजेस्िा काि गने मनजाििी कियचािी ियाि गने उदे्दश्यले 
ष्ट्रि. सं. १९६२ िा से्रस्िा पाठिाला खोमलयो । ष्ट्रि.सं. १९८१ िा से्रस्िा पाठिालािा ष्ट्रहसाब, लेखा, 
से्रस्िा ि औठँा ष्ट्रिषयका अमिरिक्त नेपाली ि साष्ट्रहत्य ष्ट्रिषय थपी ६ पासे बनार्एको मथयो । 
जदु्धिििेिका पालािा ६ पासेलाई मनजाििी प्रथि ि ११ पासेलाई मनजाििी दद्विीय िमनन्थ्यो । 
यस्िा िहहरू १४ पासेसभि हनेु गिेको पार्न्छ । त्यमि बेलाको सािथ्ययअनसुाि आि जनिाको 
पहुुँचका लामग ष्ट्रिद्यालयहरूको ष्ट्रिस्िाि ि पाठ यक्रििा सिसािष्ट्रयक परििाजयनको अभ्यास गिेको 
उदाहिण पमन देख्न सष्ट्रकन्छ । िाणाकालीन सियिा िात्कालीन िासकहरूले बाध्यिाले िाि निएि 
देििा म्िक्षा ष्ट्रिकासको रुम्चसिेि देखाएको िथ्य पमन पार्न्छ । साथै देिको म्िक्षा कस्िो बनाउने 
िने्नबािे त्यस अिमधिा बेलाबेलािा बहस पमन चलाएको देम्खन्छ । ष्ट्रि.सं. १९४२ िा नेपालको 
िाष्ट्रिय म्िक्षाको स्िरूप ि िािी ददिाबािे ऐमिहामसक छलर्ल िएको ि पढार्को िाध्यि अङ्खग्रजेी, 
संस्कृि ि नेपाली हनुपुनेिा बहस िएको पमन पार्न्छ । िाणा प्रधानिन्िी िीि िििेिले सियप्रथि 
औपचारिक रूपिा िात्कालीन सियिा उपलधध ष्ट्रिद्वान ्हरूमबच नेपालका लामग कस्िो म्िक्षा चाष्ट्रहन्छ 
िने्न सिालिा बहस चलाएका मथए । उनले नेपालका लामग प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको 
खाुँचो औल्याउुँदै आफ्ना छोिा गेहेन्द्र िििेिलाई प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा पढ्न जापान पठाएका मथए । 
िीििििेिपमछ देििििेिले नेपाललाई चाष्ट्रहएको म्िक्षा कस्िो हनेु िने्न बहसलाई अम्घ बढाए । 
लािो बहसपमछ उनले नेपालको म्िक्षा िाष्ट्रिय आिश्यकिािा आधारिि हनुपुछय िने्न मनष्कषय मनकालेका 
मथए । उनको यस मनष्कषयलाई कायायन्ियन गनय बझाङ गी िाजा जयपथृ्िीिहादिु मसंहलाई अम्घ 
सािेका मथए ।  

िाणकालिा प्राय आफ्नै िािदािहरूलाई म्िक्षा प्रिासनको म्जभिेिािी ददएको देम्खन्छ । दिबाि 
स्कुलको पष्ट्रहलो डार्िेक्टििा जङ गबहादिुका ठार्ुँला छोिा जनिल बबिजङ्ग िाणाको मनयमु्क्त गरियो 
। ष्ट्रि.सं. १९३२ िा म्िक्षा मनदेिकिा धीििििेि मनयकु्त िए । त्यसपमछ म्िक्षा मनदेिकिा 
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केदािनिमसंह िाणा, खड गनिमसंह िाणा, चन्द्रिििेि, िीििििेिलाई मनयकु्त िएको पार्न्छ । ष्ट्रि.सं. 
१९९२ िा डार्िेक्टि जनिल अर् पम्धलक र्न्स्रक्सनलाई सल्लाह ददन म्िक्षासभबन्धी २२ 
सदस्यीय पष्ट्रहलो म्िक्षा बोडय गठन ियो । १९९६िा िाघ ८ गिे ४२ दर्ा िएको म्िक्षाको 
र्म्स्िहाि जािी ियो । यसिा म्िक्षािा सङ गठन, पाठ यक्रि, स्कुल सञ्चालक समिमि, स्कुल मनिीक्षण, 

सिकािी सहायिा, र्ी मलएि पढाउने जस्िा ष्ट्रिषय सिािेि गरिएका मथए । यी िथ्यहरूबाट 
िाणाकालिा नेपालको म्िक्षा ष्ट्रिकासका लामग िाज्यका िर्य बाट बहस चलाई दूिगािी प्रिािका 
नीमिहरू बनार्एका मथए िने्न िथ्य उजागि हनु्छन ्। िाणाकालिा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय खोल्न पमन पहल 
गरिएको मथयो । ष्ट्रि.सं. २००५ िदौ १० गिे डार्िेक्टि जनिल अर् पम्धलक र्न्स्रक्सनिा िगृेन्द्र 
िििेिको अध्यक्षिािा २५ सदस्यीय प्रथि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय योजना कमिसन गठन िएको मथयो । 
िाणाकामलन अिमधिा नेपालिा ३२१ ओटा प्रा.ष्ट्रि., २०३ मिमडल स्कुल, ११ ओटा िा.ष्ट्रि., २१ 
ष्ट्रिद्यालय, २ ओटा उच्च म्िक्षण संस्था,  एउटा िहाष्ट्रिद्यालय, ४० ओटा जमि धामियक िथा अन्य 
िैम्क्षक संस्थाहरू ि  ३१ ओटा पसु्िकालय िहेको िथ्याङ क पार्न्छ । िाणाकालिा नेपालको 
साक्षििा २ प्रमििि मथयो जसिा ०.७ प्रमििि िष्ट्रहला साक्षििा मथयो ।  

(ग) प्रजािन्ि िथा पञ्चायिकालीन म्िक्षा (२००७ सालदेम्ख २०४६ सालसभि) 

नेपालको िैम्क्षक र्मिहासिा २००७ सालदेम्ख २०४६ सालमबचिा िाज्यका िर्य बाट िएका िीन 
ओटा परिघटनाहरू िहत्त्िपूणय िामनन्छन ्। २००७ िा प्रजािन्ि स्थापना िएपमछ २०१० सालिा 
गठन िएको नेपाल िाष्ट्रिय म्िक्षा योजना आयोग ि त्यसका मसर्ारिसहरू िथा   ष्ट्रि.सं.२०२८ 
सालको नयाुँ म्िक्षा योजना ि २०३२ सालिा नयाुँ म्िक्षाको िध्यािमध िूल्याङ कनको 
मसर्ारिसबिोम्जि २०३७ पमछ मनजी ष्ट्रिद्यालय खोल्न ददने नीमिगि व्यिस्था नेपालको म्िक्षािा 
िहत्त्िपूणय परिघटना मथए । ष्ट्रि.सं. २००७ को िाजनीमिक परििियनपमछ नेपालको बदमलुँदो 
परिम्स्थमििा नेपालको ष्ट्रिकासको एजेन्डालाई अम्घ बढाउन योजनाबद्ध म्िक्षा ष्ट्रिकासको आिश्यकिा 
िहससु गिेि ष्ट्रि.सं. २००९ िा रुद्रिाज पाण्डेको अध्यक्षिािा २० सदस्यीय म्िक्षा आयोगको 
स्थापना ियो । उक्त आयोगले ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिज्ञको सिेि पिािियिा जनिाको घिदैलािै पगुी िाय 
सङ कलन गिी प्रमििदेन ियाि गिेको मथयो । सिाजका साधािणदेम्ख म्िम्क्षि िगयसुँग सिेि प्रश्नािली 
सिेक्षण गिी छलर्ल गिेि िाय सङ कलन गिेको उक्त आयोगले म्िक्षा िन्िालयअन्िगयि ित्काल 
एउटा अनसुन्धान ष्ट्रििाग खोल्ने, मन:िलु्क ि देििि साियजमनक म्िक्षाको एउटै पद्धमि कायि गने ि 
म्िक्षाका मनम्भि पयायि खचय थेग्न िाजकि ि दस्ििुको सभपूणय सधुािको आिश्यकिा औलँ्याएको मथयो 
। यसका साथै एकैखालको म्िक्षा, योजनाबद्ध िैम्क्षक ष्ट्रिकास ि पाठ यक्रिको आिमधक सिीक्षा, 
बहउुदे्दश्यीय ष्ट्रिद्यालय, िाष्ट्रिय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्थापना, िात्कालीन मनिक्षििा उन्िूलनका लामग प्रौढ 
म्िक्षाको ष्ट्रिस्िाि यसका िहत्त्िपूणय मसर्ारिसहरू मथए । 

नेपालको म्िक्षाका लामग जग बसाउने ष्ट्रहसाबले म्िक्षक िहाष्ट्रिद्यालयको स्थापना, म्िक्षा छापाखाना, 
म्िक्षाका संिचनाहरूको ष्ट्रिकेन्द्रीकिण, म्िक्षािा आमथयक ष्ट्रिकेन्द्रीकिण, सािदुाष्ट्रयक केन्द्रको रूपिा 
ष्ट्रिद्यालयको ष्ट्रिकास, सािदुाष्ट्रयक पसु्िकालय आददका मसर्ारिसहरू ज्यादै िहत्त्िपूणय मथए । म्िक्षालाई 
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सािाम्जक सधुािसुँग जोड्ने ष्ट्रिषय, म्िक्षकहरूको हकष्ट्रहिको संिक्षण ि िैम्क्षक मनयिकाननुहरूको 
िृष्ट्रद्ध गने मसर्ारिस पमन नेपालको म्िक्षा ष्ट्रिकासका लामग िहत्त्िपूणय मथए । पमछल्ला िषयहरूिा यस 
आयोगका मसर्ारिस क्रिि: लागू पमन िएका मथए । पञ्चायिी व्यिस्थाअनकूुलको म्िक्षाका लामग 
गठन िएको सिायङ गीण िाष्ट्रिय म्िक्षा समिमि २०१८ ि त्यसको प्रमििेदनले पञ्चायिी व्यिस्थाअनकूुल 
म्िक्षा ियाि गनय खोजे पमन १० काययददनिा ियाि गरिएको यो आयोगको प्रमििेदनले त्यमि प्रिाि 
देखाउन सकेन ।  

मनजी पहलिा ष्ट्रिद्यालय खोल्ने प्रयास िाणाकालदेम्ख नै िएको मथयो । स्थानीय सािदुाष्ट्रयक प्रयासबाट 
स्थापना गरिएका  त्यस्िा ष्ट्रिद्यालयहरुलाई िाज्यले अनदुान नददए पमन मिनीहरुको ध्येय िनुार्ा 
आजयन गने मथएन । िि िाज्यसुँग सञ्चालन अनिुमि मलर्एको मथयो । २००६ सालको असोजिा 
र्ादि िासयल िोिान काठिाडौँ आएका बखि ित्कालीन म्िक्षा मनदेिक िगृेन्द्रिििेिसुँगको छलर्ल 
पमछ नेपालिा ‘मिसन स्कुल सञ्चालन हनेु ियो । िाजा मिििुनले गोदाििीको गषृ्िकालीन दिबाि 
प्रदान गिे । त्यहाुँ सेन्ट जेमियसय स्कुल खलु्यो ि २००८ साल असाि १७ गिे ६५ जना ष्ट्रिद्याथीका 
साथ पठनपाठन थामलयो । लगतै्त जािलाखेलिा सेन्ट जेमियसय स्कुलको िाखा ि सेन्ट िेरिज स्कुल 
पमन खलु्यो । सरुुिा सो स्कुलको नाि ‘गोदाििी पम्धलक स्कुल िनी िाम्खएको मथयो । 

प्रजािन्ि प्रामि पश्चाि ्सत्यनािायण िहादिु शे्रष्ठले आरु्ले म्िक्षा क्षेििा लाग्ने चाहना िाख्दै एउटा 
आिासीय ष्ट्रिद्यालय खोल्न चाहेको र्च्छा िाजा मिििुन संग िाख्दा र्ष्ट्रपयङ म्स्थि आफ्नो ऐमिहामसक 
दििाि Garden of Paradise (स्िगयको िगैंचा) जहां िहादिु िाहले िन्दी जीिन ष्ट्रििाएका मथए) 
प्रदान गिी नयाुँ ििन मनिायण गनय एक हजाि रुपैया सिेि िकस ददएका मथए ।प्रजािन्ि प्रामिपमछ 
मनजी पहलिा मब स २००८ िा मिििुन आदिय हार्स्कुल खलु्यो । २००८ सालिै स्ियभि ू
िहाष्ट्रिहाि क्षेििा मिक्षु अििृानन्दले आनन्दकुटी ष्ट्रिद्यापीठ स्थापना गिे । प्रजािन्िको प्रामिपमछ 
हरििििेिले ष्ट्रि.सं. २००८ सालिा िालाजिुा िनस्थली ष्ट्रिद्याश्रि खोले । उक्त ष्ट्रिद्याश्रिको जग्गा 
ि लगानी व्यम्क्तगि नै मथयो । पमछ बनस्थली ष्ट्रिद्याश्रि ि मसद्धाथय बोमडयङ स्कुललाई गामियो । 
मसद्धाथय बनस्थली र्म्न्स्टच्यटु नािकिण ियो । िियिानिा सो स्कुल साियजमनक गठुीका रुपिा 
सञ्चामलि छ ।  

मिििुन आदिय हार्स्कुल स्थापना पश्चाि सत्यनािायणबहादिु शे्रष्ठले २०१७ सालिा थापाथलीिा 
िहेन्द्र आदिय ष्ट्रिद्याश्रि स्थापना गिे । पमछ सिकािद्वािा अमधग्रहण गरिएको सािदोबाटोको जग्गा 
िाजा िहेन्द्रसुँग िाग गिी स्कुललाई सािे । हाल त्यो स्कुल गठुीका रुपिा सञ्चामलि छ । 
सत्यनािायणबहादिुले २०२२ सालिा हाल ष्ट्रहिालय होटेल िएको स्थानिा आदिय ष्ट्रिद्या िम्न्दि 
स्थापना गिे । िानििनिा पिुानो दिबाि ष्ट्रकनेि सारिएको यो मनिान्ि मनजी स्कुल हो । 
पानीपोखिीिा २०२२ सालिा िाििको दाम्जयमलङ मनिासी स्टेरे्न डेमिड प्रधानले सेक्सष्ट्रपयि स्कुलको 
स्थापना गिे । पमछ त्यो स्कुलको नाि िानिुक्त िेिोरियल आिासीय ष्ट्रिद्यालय बनार्यो । 

२०२२ सालिै बालिुाटाििा पद्मिििेिको दिबाि िाडािा मलई बसन्िबहादिु शे्रष्ठले िोडयन र्म्ङ्खलस 
स्कुल सञ्चालन गिे । २०२३ सालिा न्यू र्म्ङ्खलस स्कुल नािाकिण गरियो । २०२४ सालिा पनुः 
नाि परििियन गिी अिि आदिय ष्ट्रिद्यालय बनार्यो । २०२३ सालिा िािि कामलभपोङ मनिासी 
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निजीिकुिाि मसंहले गणबहालिा र्म्ङ्खलस ष्ट्रप्रपेटिी स्कुल (ईपीएस) स्थापना गिे । हाल उक्त स्कुल 
एनकेमसंह िेिोरियल र्पीएस र्म्ङ्खलस स्कुलका नािले परिम्चि छ । २०२४ सालिा दामनयल 
खामलङले नक्सालिा ष्ट्रहिालय ष्ट्रिद्या िम्न्दि स्थापना गिे । यादिप्रसाद जोिीले सन ् १९६८ िा 
ज्ञानेश्वििा सष्ट्रहद िेिोरियल स्कुल स्थापना गिे । जियन सिकािले आमथयक सहयोग ददएपमछ मिसेज 
फे्रम्ङ्खलङको नेितृ्ििा ज्ञानेश्वििा िहेन्द्रििन कन्या ष्ट्रिद्यालय सञ्चालनिा आयो । िाष्ट्रिय म्िक्षा पद्दमि 
योजना लागू हुुँदासभि उपत्यकामिि िमु्स्कलले १५ िटा मनजीस्ििका स्कुल सञ्चालनिा िहे । िि 
मिनलाई ‘बोमडयङ स्कुल िाि िमनन्थ्यो मनजी स्कुल िमनदैन मथयो ।  

ष्ट्रि.सं. २०२८ सालको नयाुँ म्िक्षा योजना नेपालको म्िक्षा ष्ट्रिकासको सन्दियिा िहत्त्िपूणय परिघटना 
मथयो । उक्त योजनाले ष्ट्रिद्याथीलाई स्िािलभिी, उत्पादनिखुी, िोजगाििखुी ि देि ष्ट्रिकासको लामग 
आिश्यक प्राष्ट्रिमधक जनिम्क्त ियाि गने उदे्दश्य सष्ट्रहि ष्ट्रिद्यालयका व्यािसायीक म्िक्षा ि प्राष्ट्रिमधक 
म्िक्षािा जोड ददएको मथयो । योजनाले िात्कालीन सियिा सिदुायले स्थापना गिेका 
ष्ट्रिद्यालयहरूलाई िाज्यको िूल प्रिाहिा ल्याउन ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षक कियचािीहरूको स्थाष्ट्रयत्िका 
लामग िाज्यले ष्ट्रिद्यालयहरूको स्िामित्ि ग्रहण गदै म्िक्षक िथा कियचािीहरूको िलबको समुनम्श्चििा 
गने नीमि मलयो । एक ष्ट्रहसाबले देिका ष्ट्रिमिन्न िागिा ष्ट्रिमिन्न सिदुायमबच छरिएि िहेका 
ष्ट्रिद्यालयलाई स्थाष्ट्रयत्ि ददुँदै म्िक्षक कियचािीको पेसाको प्रत्यािमूि गरियो िि त्यसले ष्ट्रिद्यालय ि 
सिदुायमबचको पिभपिागि सभबन्ध सहयोगलाई टुटार्ददयो । त्यमि बेलाको नीमिको परिणािस्िरूप 
छुट्दै गएको ष्ट्रिद्यालय सिाजको सभबन्धको परिणाि आज पमन नेपालको साियजमनक म्िक्षा 
दाष्ट्रयत्िष्ट्रिहीन देम्खएको छ । ष्ट्रिद्यालयप्रमि स्थानीय सिाज नजोमडएका कािण आजका साियजमनक 
ष्ट्रिद्यालयहरू सबैका ष्ट्रिद्यालय हनु सकेका छैनन ् । ष्ट्रिद्यालय अपेम्क्षि रूपिा कसैप्रमि उत्तिदायी 
िएको देम्खुँदैन । २०३७ साल पमछ औपचारिक रुपिा सिकािले मनजी िििबाट व्यम्क्तलाई 
ष्ट्रिद्यालय खोल्न स्िीकृि ददन िरुु गिे देम्ख हाल कभपनी िथा गठुी (साियजनीक िथा मनजी)को 
रुपिा ष्ट्रिद्यालयहरु ि मनजी िथा सािदुाष्ट्रयक संस्थाको रुपिा कलेजहरु सञ्चालन िएकाछन ् । 
यसमबचिा म्िक्षालाई व्यिम्स्थि ि संस्थागि रूपिा अम्घ बढाउन कमिपय संस्था ि संिचनाहरू 
स्थापना ि परििाजयन हुुँदै गए ।  

पञ्चायिकालीन सियिा िाष्ट्रिय ष्ट्रिकास सेिा जस्िा कमिपय नीमि िथा काययक्रिहरू पमन ल्यार्एका 
मथए जनु आजपययन्ि िहत्त्िपूणय लाग्छन।् ष्ट्रि.सं. २०२२ असोज ११ गिेका ददन िाष्ट्रिय सेिा दलको 
गठनलाई उल्लेख्य काययक्रिको रूपिा मलन सष्ट्रकन्छ । स्नािक प्रथि िषय ि स्नािकोत्ति प्रथि िषय 
उत्तीणय गिेका सबै छािछािाले १० िष्ट्रहनासभि िाष्ट्रिय सेिा दलिा िहेि काि गनुयपथ्यो । म्िक्षा, 
स्िास्थ्य ि कृष्ट्रष सेिा दलिध्ये उनीहरूले कुनै एक दलिा संलग्न िई ग्रािीण क्षेििा मबिाउनपुदयथ्यो 
। यसबाहेक कणायली प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालय स्थापना, िेमडयो नेपालबाट म्िक्षक िामलि प्रसािण, संस्कृि 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्थापना, प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद्को स्थापनालाई िहत्त्िपूणय 
कदिको रूपिा मलन सष्ट्रकन्छ । ष्ट्रि.सं.२०२० िा २८ गाष्ट्रिस ि २ ओटा नगिपामलकािा मनःिलु्क 
िथा अमनिायय म्िक्षाको सरुुिाि गने पहललाई पमन उल्लेख्य घटना िान्न सष्ट्रकन्छ ।   
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 ष्ट्रि.सं. २०२८ िा नयाुँ म्िक्षा पद्धमिको योजना कायायन्ियनसुँगै ष्ट्रिद्यालयको सङ्खख्याको आधाििा 
मनिीक्षक व्यिस्था गिी मनिीक्षण ि सपुरििके्षण काययलाई मनयमिि िैम्क्षक सधुाििा केम्न्द्रि ि 
व्यिम्स्थि बनाउने प्रयास िएको देम्खन्छ । पाठ यक्रि िथा पाठ यसािग्री ष्ट्रिकास एिि ्
व्यिस्थापनका लामग  ष्ट्रि.सं. २०२८ िदौ ५ िा पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्रको स्थापना ियो । उच्च 
म्िक्षाको ष्ट्रिस्िािसुँगै प्रिािकािी मनयिनका लामग  ष्ट्रि.सं. २०३९ को िाही उच्च म्िक्षा आयोगको 
मसर्ारिसबिोम्जि  ष्ट्रि.सं. २०४३ िा नेपाल संस्कृि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय स्थापना ियो ।जीिनोपयोगी 
सीपसष्ट्रहिको म्िक्षाको आिश्यकिाबिोम्जि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको ष्ट्रिकास ि ष्ट्रिस्िािको 
क्रििा केन्द्रीय मनयिनकािी मनकायको रूपिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् ऐन 
२०४५ बिोम्जि प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् स्थापना ियो ।  

िैक्षम्णक ष्ट्रक्रयाकलापलाई प्रिािकािी ि गणुस्ििीय बनाउन  ष्ट्रि.सं. २०३७ िा ग्रामिण ष्ट्रिकासका 
लामग सेिी परियोजनाको सरुुिाि ियो । यसैको जगिा िैम्क्षक प्रष्ट्रक्रयािा सधुािका लामग प्राथमिक 
म्िक्षा परियोजना  ष्ट्रि.सं. २०४२ िा लाग ुियो ि यस परियोजनाले प्राथमिक िहिा पहुुँच ि गणुस्िि 
सधुाििा ष्ट्रिमिन्न प्रयासहरू गिेको पार्न्छ । म्िक्षा ऐनको २०४५ िएको संिोधनले म्िक्षाको 
व्यिस्थापन ि मनयिन सभबन्धिा प्राथमिक म्िक्षालाई कक्षा ५ सभि बनाउने¸ म्जल्ला म्िक्षा 
मनिीक्षकको कायायलयलाई म्जल्ला म्िक्षा कायायलयिा रुपान्ििण गने¸ म्जल्ला म्िक्षा समिमिलाई 
म्जभिेिाि बनाउने¸ ष्ट्रिद्यालयलाई अनदुान ददने सभबन्धिा ि ष्ट्रिद्याथी िलु्क जस्िा पक्षिा  िहत्त्िपूणय 
सधुािका प्रयास गिेको देम्खन्छ । ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको ष्ट्रिस्िाि स्िरूप कक्षा ११ ि १२ लाई 
ष्ट्रिद्यालय िह िानी उच्च िाध्यमिक िहको रूपिा सञ्चालन¸ व्यिस्थापन ि मनयिन गनय उच्च 
िाध्यमिक म्िक्षा ऐन २०४६ जािी िई कायायन्ियनिा आयो । यसिी हेदाय यस अिमधिा नेपालको 
म्िक्षा ष्ट्रिकासिा िहत्त्िपूणय सधुाि िएको देम्खन्छ । 

(घ)  प्रजािन्ि िथा लोकिन्िकामलन म्िक्षा (२०४६ देम्ख हालसभिको म्िक्षा) 

नेपालको म्िक्षा ष्ट्रिकासको र्मिहासिा २०४६ पमछको अिमधलाई उदािीकिण िथा 
ष्ट्रिश्वव्यापीकिणको प्रिाि िथा म्िक्षाको ष्ट्रिस्िािको रूपिा मलर्न्छ । यस अिमधिा ष्ट्रिश्वव्यापी 
िैम्क्षक¸ आमथयक ष्ट्रिकासका एजेन्डाबाट नेपालको म्िक्षा नीमि ि ददिा परििियन िएको पार्न्छ । 
सबैका लामग म्िक्षा जोभटेन िथा डकाि सभिेलनका िागयदियन¸ ददगो ष्ट्रिकास¸ अमधकाििा आधारिि 
म्िक्षा¸ ष्ट्रिश्वधयापीकिणले मसजयना गिेका िैम्क्षक अिसिहरू िथा म्िक्षािा सिािेिीकिणका िदु्दाहरूले 
पयायि स्थान प्राि गिे । र्लस्िरूप म्िक्षािा मनजी क्षेिको व्यापक ष्ट्रिस्िाि¸ िैम्क्षक ष्ट्रिकासिा 
उल्लेख्य िािािा अन्ििायष्ट्रिय सहयोग ि साझेदािी¸ म्िक्षािा सूचना प्रष्ट्रिमधको प्रयोग जस्िा नयाुँ 
सरुुिािहरू सिेि िए । यसबाट सकािात्िक ि नकािात्िक दिु ै प्रिािहरू देम्खए । एकािर्य  
म्िक्षाको पहुुँचिा िीव्र िृष्ट्रद्ध ियो¸ म्िक्षा हिेक नागरिकको अमधकािका रूपिा स्थाष्ट्रपि ियो¸ म्िक्षािा 
सीिान्िीकृि¸ दमलि¸ िष्ट्रहला आददको पहुुँचिा उल्लेखनीय िृष्ट्रद्ध ियो िने अकोिर्य  म्िक्षािा मनजी 
क्षेिको प्रिेि सिकािी मनयिनको दायिािा आउन नसकी आलोचनाको ष्ट्रिषय बन्दै गयो । 
सािदुाष्ट्रयक म्िक्षाको गणुस्िििा ह्रास आउुँदै गयो ि सीपिूलक म्िक्षािा यिुाहरूको पहुुँच ष्ट्रिस्िाि  
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हनु सकेन । िाजनीमिक द्वन्द्व ि अम्स्थििा¸ सिकािको किजोि मनयिन¸ म्िक्षािा अनािश्यक रूपको 
िाजनीमिक हस्िक्षपे¸ दण्डहीनिा¸बढ्दो सिुक्षा खचयका कािण साियजमनक म्िक्षाको गणुस्िि अपेम्क्षि 
रूपिा उठ्न िने सकेन । 

सन ्१९९० को जोिष्ट्रटन म्िक्षा सभिेलनले सबैका लामग अमनिायय प्राथमिक म्िक्षाको आिश्यकिालाई 
ष्ट्रििेष िहत्त्ि ददयो । सबैका लामग म्िक्षा अमियानको  िखु्य लक्ष्य सबैका लामग ष्ट्रिश्वव्यापी 
प्राथमिक म्िक्षाको पहुुँच मथयो । सन ्२००० िा अष्ट्रफ्रकी िलुकु सेनेगलको डकाििा सभपन्न ष्ट्रिश्व 
म्िक्षा सभिेलनले सन ् २०१५ सभिका लामग घोषणा गिेका छ ओटा मनधायरिि लक्ष्यिध्ये सबै 
बालबामलकाका लामग प्राथमिक म्िक्षािा पहुुँचको समुनश्चििा गने दोस्रो लक्ष्य ि गणुस्ििीय म्िक्षाका 
सबै पक्षिा सधुाि ल्याउने छैटौँ लक्ष्य आधािििू म्िक्षासुँग सभबम्न्धि मथए । सबैका लामग म्िक्षा 
ग्लोबल िोमनटरिङ रिपोटय (२००८) ले प्राथमिक म्िक्षालाई आधािििू म्िक्षाको िागका रूपिा 
स्िीकाि गर् यो । नेपाल सिकािले यस्िा अन्ििायष्ट्रिय प्रमिबद्धिाहरूलाई कायायन्ियन गनयका लामग 
सबैका लामग मन:िलु्क ि अमनिायय म्िक्षाको काययक्रि ल्यायो । 

सिकािले सबैका लामग मन:िलु्क ि अमनिायय म्िक्षाको काययक्रिको लक्ष्यलाई पूिा गनय सबैका लामग 
म्िक्षा िाष्ट्रिय कायययोजना (२००१-२०१५) लाई आधाि बनाएि सबैका लामग म्िक्षा (२००४-

२००९)  ि  ष्ट्रिद्यालय क्षेि सधुाि योजना (२०६६ - २०७२) कायायन्ियनिा ल्यार्यो । यस 
काययक्रिले कक्षा १ देम्ख ८ लाई आधािििू िह िानेको मथयो । म्िक्षा ऐन ि मनयिािलीले 
यसलाई सभबोधन गिेपमछको िियिान ष्ट्रिद्यालय संिचनािा प्रािम्भिक बालम्िक्षादेम्ख कक्षा ८ सभिलाई 
आधािििू िहका रूपिा अङ गीकाि गरिएको छ ।  

संिचनात्िक ष्ट्रिकासका दृष्ट्रिले नेपालको म्िक्षा ष्ट्रिकासको मनम्भि यो अिमध सन्िोषजनक देम्खन्छ। 
ष्ट्रि.सं. २०४९ देम्ख म्िक्षािा ठुलाठुला परियोजनाहरू सरुु िए । सेिी परियोजना ि प्राथमिक म्िक्षा 
परियोजनाको परिष्कृि रूपिा आधािििू िथा प्राथमिक म्िक्षा परियोजना पष्ट्रहलो ि दोस्रो लागू िए । 
ष्ट्रि.सं. २०५१ िा स्थापना िएको ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोग, अनौपचारिक म्िक्षा परिषद्, प्राष्ट्रिमधक 
म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद्¸ िैम्क्षक जनिम्क्त ष्ट्रिकास केन्द्र, बे्रल पसु्िकालय स्थापनालाई 
यस अिमधका िहत्त्िपणय प्रयासको रूपिा मलन सष्ट्रकन्छ । त्यस्िै पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र, िाष्ट्रिय 
म्िक्षक सेिा आयोग, ष्ट्रिद्यालय म्िक्षक ष्ट्रकिाबखाना, काठिाण्डौ ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, पूिायञ्चल ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, 

पोखिा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, लमु्भबनी बौद्ध ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, लगायिका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्थापना यस अिमधका 
िहत्त्िपूणय उपलम्धध हनु ्िि जनु उदे्दश्यका साथ यी संस्थाहरू स्थापना िएका मथए मिनको गणुस्िििा 
िने अपेम्क्षि उपलम्धध देम्खन सकेन ।  

ष्ट्रि.सं.२०६३ िा िलुकु िाजिन्िात्िक व्यिस्थाबाट गणिन्िात्िक िासन व्यिस्थािा प्रिेि गिेपश्चाि ्
म्िक्षालाई िौमलक हकका रूपिा व्यिस्था गदै म्िक्षािा सिािेिीकिण¸ सििाको समुनम्श्चििा जस्िा 
पक्षहरूिा उल्लेखनीय बढोत्तिी हुुँदै गयो । यस अिमधिा म्िक्षािा संस्थागि ष्ट्रिकासको दृष्ट्रिले 
िहत्त्िपूणय थालनीहरू गरिए, र्लस्िरूप मनजी लगानीिा सञ्चालन गरिने प्राष्ट्रिमधक िहाष्ट्रिद्यालय 
(कलेज/ क्याभपस) सभबन्धिा बनेको आधािििू नीमि २०६३, खुला िथा दूि मसकार् नीमि २०६३¸ 
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म्िक्षाको सञ्चाि िणनीमि २०६३, अनौपचारिक म्िक्षा नीमि, २०६३¸ प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा एिि ्िामलि नीमि २०६९¸ अपाङ गिा िएका व्यम्क्तका लामग सिािेिी म्िक्षा नीमि २०७३¸ 
उच्च म्िक्षा नीमि २०७२ लगायिक िहत्त्िपूणय नीमिहरू मनिायण गरिए । ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा गणुस्िि 
सधुािको िहत्िपूणय उदे्दश्यसष्ट्रहि ष्ट्रिद्यालय क्षेि ष्ट्रिकास योजना सञ्चालनिा ल्यार्एको छ । म्िक्षा 
प्रामिको िढ्दो चाहना पूिा गनय̧  कािसंग ैम्िक्षा प्रामिको अिसि िढाउन¸ उच्च म्िक्षािा पहुुँच ष्ट्रिस्िाि 
गनय ि प्रष्ट्रिमधको प्रयोगबाट म्िक्षा ष्ट्रिस्िाि गनय नेपाल खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्थापना िएको छ 
।त्यसैगिी िध्य पम्श्चि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, सदुिु पम्श्चि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, कृष्ट्रष िथा बन ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय 
लगायिका ष्ट्रिश्विद्यालय सष्ट्रहि प्राष्ट्रिमधक िथा बहपु्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयहरुको स्थापना यस अिधीका 
िहत्िपणुय उपलव्धीहरु हनु ्।  

नेपालको अन्िरिि सष्ट्रिधान २०६३ िा काननुिा उल्लेख िएबिोम्जि िाध्यमिक िहसभि मन:िलु्क 
म्िक्षाको व्यिस्था गने िने्न व्यिस्था गरिएको मथयो िने नेपालको संष्ट्रिधानले आधािििू िहसभि 
अमनिायय ि मन:िलु्क िथा िाध्यमिक िहसभि मन:िलु्क म्िक्षाको िौमलक हकको व्यिस्था गिेको छ 
। ष्ट्रिद्यालय िहको म्िक्षाको म्जभिेिािी स्थानीय िहिा ि उच्च म्िक्षाको म्जभिेिािी प्रदेि ि संघीय 
िहिा िहने व्यिस्था गिे ििोम्जि संघीय काननु ििोम्जि प्रदेि ि स्थानीय िहले आफ्ना 
म्जभिेिािीका ष्ट्रिषयिा काननु िनाई िैम्क्षक व्यिस्थापन ि मनयिन गनुयपनेछ । म्िक्षािा जनआकाुँक्षा 
ििोम्जि सधुािको लामग हालको संिैधामनक व्यिस्था िहत्िपूणय आधाि बन्नसक्ने देम्खन्छ । हालको 
िैम्क्षक काययददिाले म्िक्षािा मनजी क्षेिको िमूिका ि सहिामगिालाई िाज्यको आिश्यकिाबिोम्जि 
मनयिन गिी सेिािूलक बनाएि सािदुाष्ट्रयक म्िक्षालाई गणुस्ििीय¸ सिाििेी¸ सििािूलक बनाउुँदै 
सिाजिादउन्िखु आमथयक सािाम्जक रूपान्ििणको आधािका रूपिा स्थाष्ट्रपि गने संिैधामनक िागयदियन 
गिेको छ । सङ्खक्षपेिा ष्ट्रि.सं. २०४९ देम्ख २०७५ सभिको अिमधिा नेपालको म्िक्षािा 
परििाणात्िक पक्षिा पयायि ष्ट्रिस्िाि िए िापमन गणुात्िक रूपिा अपेम्क्षि लक्ष्य हामसल नगिेको 
देम्खन्छ । 

 

 

 

 

 

http://moe.gov.np/article/202/education-communication-strategy-2063.html
http://moe.gov.np/article/197/non-formal-education-policy-2063.html
http://moe.gov.np/article/197/non-formal-education-policy-2063.html
http://moe.gov.np/article/705/inclusive-edication.html
http://moe.gov.np/article/705/inclusive-edication.html
http://moe.gov.np/article/691/higher-education-policy-2072.html


26 
 

परिच्छेद : ३ 

म्िक्षाको दिुदृष्ट्रि, िागयदियक मसद्घान्ि ि िाष्ट्रिय उद्दशे्य 

म्िक्षाको दूिदृष्ट्रि 

म्िक्षा देि ष्ट्रिकासको पूिायधािको पमन पूिायधाि हो । व्यम्क्तत्ि ष्ट्रिकासको संिाहक हो, सािाम्जक 
आमथयक रूपान्ििणको िाध्यि हो । त्यसैले म्िक्षाको ष्ट्रिकास ष्ट्रिश्वव्यापी साझा िदु्दा हो । नेपालको 
संष्ट्रिधानले पमन यही ष्ट्रिषयलाई आत्िसाि ्गदै म्िक्षालाई नागरिकको िौमलक हकको रूपिा उल्लेख 
गिेको छ । संिधैामनक हकको प्रत्याििू गिी सबै नागरिकलाई सबै िह एिि ् ष्ट्रिधाको म्िक्षािा 
सििािूलक पहुुँच समुनम्श्चि गनय, ददगो ष्ट्रिकासका लक्ष्य हामसल गनय, नेपाललाई सन ्२०३० सभििा 
िध्यि आय िएको िलुकुको रूपिा ष्ट्रिकास गनय, म्िक्षालाई िोजगाििखुी बनाउन, गणुस्ििीय 
म्िक्षािार्य ि ् सिाजिादउन्िखु अथयिन्िको ष्ट्रिकास गनय, सङ घीय संिचनाअनसुाि म्िक्षा प्रणाली 
सञ्चालन गनय िथा म्िक्षाको ष्ट्रिकासद्वािा सिुासन ि सिषृ्ट्रद्ध प्राि गनय सिग्र म्िक्षा प्रणालीिा परििियन 
आिश्यक पदयछ। उक्त परििियनसष्ट्रहि म्िक्षाको ष्ट्रिकासद्वािा िािको सिषृ्ट्रद्ध हामसल गनय नेपालको 
म्िक्षाको दूिदृष्ट्रि िय गरिएको छ : 
 

"सािाम्जक न्याय सष्ट्रहि सभ्य सिनु्नि स्िस्थ जनिम्क्त उत्पादन िाि मनिायणको ददिा ! 

व्यम्क्तको सिायङ्गीण ष्ट्रिकास ि सािाम्जक आमथयक रूपान्ििण का लामग गणुस्ििीय म्िक्षा !" 
 

 उक्त दूिदृष्ट्रि प्रामिका लामग मनभन नीमिगि व्यिस्थािर्य  नेपालको म्िक्षा प्रणाली परिलम्क्षि हनेु छः 

१. सबैका लामग गणुस्ििीय साियजमनक म्िक्षाको समुनश्चििा िएको हनेु छ । गणुस्ििीय म्िक्षाका 
लामग म्िक्षण संस्थाहरूको छनोट गनुयपने परिम्स्थमि आउने छैन । सबै िह ि प्रकािका म्िक्षण 
संस्थािा िौमिक पूिायधाि ि मसकार् िािाििण ष्ट्रिकास िएको हनेु छ । 

२. िलुकुको आमथयक, सािाम्जक, सांस्कृमिक ि िाजनीमिक कािणले कुनै पमन बालबामलकाले मबचैिा 
पढार् छोड्नपुने अिस्था मसजयना हनेु छैन । नेपालिा सबै बालबामलकाले ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा पिुा 
गिेका हनेु छन ्। 

३. सबै म्िक्षण संस्थािा पेसागि रूपिा दक्ष, स्िप्रेरिि ि उत्तिदायी म्िक्षक उपलधध िएका हनेु 
छन ्। म्िक्षण पेसा सिाजिा उच्च सभिामनि पेसाका रूपिा स्थाष्ट्रपि िएको हनेु छ । उच्च 
योग्यिा ि सीप िएका िेधािी व्यम्क्तहरू म्िक्षण पेसािा आकष्ट्रषयि िएका हनेु छन ् । 
म्िक्षकको छनोट योग्यिा ि क्षििाको आधाििा मनष्पक्ष िििले गरिने छ । 

४. हिेक ष्ट्रिद्याथी आफ्नो क्षििा ि प्रमििाको प्रस्रु्टन ि ष्ट्रिकास गने अिसि पाएका, स्िािलभबी, 
मसकार्प्रमि उत्प्ररेिि िथा ज्ञान मनिायणिा संलग्न िएका हनेु छन ् । उनीहरू िानिीय 
िूल्यिान्यिािा प्रमिबद्ध, कियव्य ि अमधकािप्रमि सचेि, सिालोचनात्िक चेिनायकु्त, सिदुायिखुी, 
ष्ट्रििेकिील ि नैमिकिान हनेु छन ्। 
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५. जनसङ्खख्या, िगूोल ि सािदुाष्ट्रयक आिश्यकिाका आधाििा म्िक्षण संस्थाहरू ि सीप िथा 
प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिकास केन्द्रहरू स्थापना ि सञ्चालन िएका हनेु छन ् । सबै म्िक्षण संस्थाहरू 
आिश्यक पूिायधािको समुनम्श्चििासष्ट्रहि प्रिािकािी मसकार् केन्द्रको रूपिा ष्ट्रिकमसि िएका हनेु 
छन ्। 

६. सबै प्रकािका अपाङ्गिा िएका, ष्ट्रििेष आिश्यकिा िएका ि ष्ट्रिष्ट्रिध कािणले मसकार् क्षििा 
किजोि िएका ष्ट्रिद्याथीका लामग मसकार्का अिसि समुनम्श्चि िएको हनेु छ । अपाङ्गिाको 
प्रकािअनसुाि ष्ट्रििेष एिि ्सिािेिी म्िक्षाको प्रबन्ध हनेु छ । 

७. िाध्यमिक िहसभिको म्िक्षा मनःिलु्क ि अमनिायय िएको हनेु छ । ष्ट्रिद्यालय िह उत्तीणय 
गिेका हिेक ष्ट्रिद्याथी आफ्नो क्षििा ि प्रमििा उजागि गिेका जीिनोपयोगी, िोजगाििूलक 
सीपयकु्त जनिम्क्त हनेु छन ्। 

८. ज्ञान मसजयना गनय सक्ने ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय स्ििको म्िक्षा, िोजगािीिूलक प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासको अिसि समुनम्श्चि िएको हनेु छ । िोजगािी ि अध्ययनलाई सुँगसुँग ै
लैजाने व्यिस्था हनेु छ । उच्च म्िक्षाका ष्ट्रिद्याथी िाष्ट्रिय िथा अन्ििायष्ट्रिय, आिश्यकिाअनरुूप 
अध्ययन िथा अनसुन्धान गनय सक्ने, अत्याधमुनक प्रष्ट्रिमध उपयोग गनय सक्ने, ददगो ष्ट्रिकासिा 
टेिा पुययाउने ि सिूहिा मिलेि काि गने दक्षिा हामसल गिेका हनेु छन ्। 

९. सिदुाय ि म्िक्षालयबीच सिन्िय ि सद्भाि कायि िई जीिन्ि सभबन्ध स्थाष्ट्रपि िएको हनेु छ 
। ष्ट्रिद्याथीको मसकार् प्रष्ट्रक्रयािा सिदुायको सष्ट्रक्रय सहिामगिा ि संलग्निा िएको हनेु छ । 
मसकार् केन्द्रको रूपिा म्िक्षालयले स्थानीय िहिा िहेका िैथाने ज्ञान, सीपहरूको खोजी गिी 
मिनलाई आधमुनक ज्ञान ि सीपसुँग एकीकृि गिेका हनेु छन ्। 

१०. औपचारिक (Formal), अनौपचारिक (Non-formal), िथा अिीमिक (Informal) म्िक्षाबीच 
अन्ििसभबन्ध स्थाष्ट्रपि गिी योग्यिाको सिकक्षिा, गमििीलिा ि पािगभयिा (Mobility and 

Permiability) समुनम्श्चि िएको हनेु छ । 

११. िाष्ट्रिय योग्यिाको प्रारूपिा आधारिि म्िक्षा प्रणालीको ष्ट्रिकास गरिने छ । िहगि रूपिा 
योग्यिाको िगीकिण गिी प्राष्ट्रिमधकबाट साधािण ि साधािण म्िक्षाबाट प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा प्रिेि 
गने ढोका खलुा गरिने छ । औपचारिक म्िक्षा पद्धमिमिि नसिेष्ट्रटएका व्यम्क्तका लामग 
उनीहरूको पिभपिागि सीप ि ज्ञानिा आधारिि अनिुिलाई म्िक्षाको िूल धाििा आउन सक्ने 
गिी योग्यिाको प्रारूपअनरुूप के्रमडट स्थानान्ििण गने व्यिस्था हनेु छ । 

१२. प्रत्येक िैम्क्षक संस्था िच ुयअल मसकार् केन्द्रको रूपिा ष्ट्रिकास िएको हनेु छ । ज्ञानको 
मसजयना िथा ष्ट्रिस्िाि ि म्िक्षण मसकार्िा अत्याधमुनक प्रष्ट्रिमधको प्रयोग िएको हनेु छ । 

१३. यिुा िथा ियस्कहरू व्यािसाष्ट्रयक िथा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा एिि ्सीपिूलक िामलिका िाध्यिबाट 
दक्ष िथा उत्पादनिील जनिम्क्तिा परिणि िई िाष्ट्रिय िथा अन्ििायष्ट्रिय स्िििा प्रमिस्पधाय गनय 
सक्षि िएका हनेु छन ्। 

१४. िैम्क्षक गणुस्िि समुनम्श्चि गनय िाष्ट्रिय एिि ्अन्ििायष्ट्रिय अनिुि िथा अभ्यास सिेिका आधाििा 
िैम्क्षक गणुस्िि िानक िथा िापदण्ड ियाि िएका ि प्रयोगिा आएका हनेु छन ्। गणुस्ििीय 
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म्िक्षण मसकार्का लामग प्रमिस्पधायत्िक गणुस्ििीय बहपुाठ्यपसु्िक नीमि कायायन्ियनिा आएको 
हनेु छ । पिीक्षा प्रणालीलाई ज्ञान ि सीपको साथै अपेम्क्षि व्यिहारिक परििियन पिीक्षण गने 
ििपदो साधनको रूपिा व्यिम्स्थि गरिएको हनेु छ । 

१५. ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा उच्च िैम्क्षक संस्थाहरूलाई िाष्ट्रिय आिश्यकिा ि अन्ििायष्ट्रिय ष्ट्रिकाससुँग 
आबद्ध गिी उच्च स्ििको िानि संसाधन ष्ट्रिकास गनय सक्ने उत्कृि प्राम्ज्ञक केन्द्रका रूपिा 
ष्ट्रिकास गरिएको हनेु छ । 

१६. िलुकुको सङ्घीय संिचनाअनकूुल प्रादेम्िक ष्ट्रिष्ट्रिधिालाई सभबोधन गने गिी स्थानीय 
आिश्यकिािा आधारिि म्िक्षा पद्धमिले प्राथमिकिा पाएको हनेु छ । म्िक्षा प्रणाली आमथयक 
िथा सािाम्जक रूपान्ििणको आधाि हनुकुा साथै सकािात्िक सोचयकु्त, देिप्रेि िथा ष्ट्रिश्व 
बन्धतु्िको िािनाले प्रेरिि, स्िािलभबी, स्िस्थ िथा खसुी एिि ् सखुी नागरिक उत्पादन गनय 
सक्षि िएको हनेु छ । 

 

म्िक्षाको िागयदियक मसद्धान्िहरू 

नेपालको संष्ट्रिधानको प्रस्िािनाले लोकिाम्न्िक िूल्य िान्यिािा आधारिि सििािूलक िथा 
सिाजिादउन्िखु सिदृ्घ सिाज मनिायण गने परिकल्पना गिेको छ । साियजमनक म्िक्षाको संिचना, 
प्रष्ट्रक्रया ि चरिििा पमन िदनकूुल सधुाि िथा परििियन गनुय आिश्यक िएको छ । िाज्य प्रणालीले 
देििा िगीय, जािीय, क्षेिीय, िाष्ट्रषक, धामियक, लैङ मगक ष्ट्रििेद अन्त्य गदै सिानिा ि सािाम्जक न्याय 
स्थापना गने अठोट गिेको परिप्रके्ष्यिा म्िक्षा स्ियि ्मिि िहेका यस्िा ष्ट्रििेदलाई मनिािण गदै 
म्िक्षालाई सिाजिा िहेका ष्ट्रििेद अन्त्य गने सिक्त िाध्यिका रूपिा ष्ट्रिकास गनुय अपरिहायय हनु 
गएको छ । 

संष्ट्रिधानको धािा ३१ िा उल्लेख िएबिोम्जि प्रत्येक नागरिकलाई िाज्यबाट आधािििू िहसभिको 
म्िक्षा अमनिायय ि मन:िलु्क िथा िाध्यमिक म्िक्षा मनःिलु्क पाउने हक हनेु छ । साथै  उक्त धािाले 
अपाङ ग, दमलि ि आमथयक रूपले ष्ट्रिपन्न नागरिकलाई उच्च म्िक्षा सिेि मन:िलु्क हनेु व्यिस्था गिेको 
छ । प्रत्येक बालबामलकाको प्रािम्भिक बाल ष्ट्रिकासको हकसिेि सिुम्क्षि गरिएको छ । संष्ट्रिधानले 
म्िक्षालाई िजै्ञामनक, प्राष्ट्रिमधक, व्यािसाष्ट्रयक, सीपिूलक, िोजगाििूलक एिि ्जनिखुी बनाउुँदै सक्षि, 

प्रमिस्पधी, नैमिक एिि ् िाष्ट्रिय ष्ट्रहिप्रमि सिष्ट्रपयि जनिम्क्त ियाि गने िाध्यिको रूपिा अङ गीकाि 
गिेको छ । 

नेपाली ष्ट्रिम्िििा¸ नेपालका िौमलक दियनका उपयोगी िान्यिा¸ म्िक्षाको ष्ट्रिश्वव्यापी अिधािणा¸ 
सिाजिादउन्िखु सिािेिी लोकिन्िको प्रत्यािमूि नेपालको म्िक्षाको दाियमनक आधाि 
(Philosophical foundation) हनेु छ ।  

िामथ उल्लेख गरिएका दाियमनक आधाि, संिैधामनक व्यिस्था ि देिको ऐमिहामसक सांस्कृमिक धिोहि 
िथा िािले  मलएका  सािाम्जक आमथयक ष्ट्रिकासका लक्ष्यलाई सिेि दृष्ट्रिगि गिी नेपालको िाष्ट्रिय 
म्िक्षाका मनभनमलम्खि िागयमनदेिक मसद्घान्ि प्रस्िाि गरिएको छ : 
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१. िौगोमलक, िगीय, जािीय पषृ्ठिमूि, मलङ ग,अपाङ गिा, िाषा एिि ् संस्कृमििा आधारिि कुनै पमन 
प्रकािको िेदिािमबना सबैका लामग उच्च गणुस्ििको म्िक्षािा पहुुँच समुनम्श्चि हनेु म्स्थमि मनिायण 
गरिने छ । साथै ष्ट्रिमिन्न पषृ्ठिमूि िएका ष्ट्रिद्याथीहरू एउटै ष्ट्रिद्यालयिा मिलेि पढ्ने िािाििण 
मसजयना गरिने छ । 

२. म्िक्षा साियजमनक सेिा ि हिेक नागरिकको िौमलक अमधकािको ष्ट्रिषय िएकाले सबै िहका 
सिकािहरूले म्िक्षािा पष्ट्रहलो प्राथमिकिाको लगानी गने नीमि अपनाउने छन ्। म्िक्षािा िाज्यले 
लगानी अमििृष्ट्रद्घ गदै म्िक्षाको नार्ािूलक व्यापािीकिणलाई मनयिन गदै यसलाई गैिनार्ािूलक 
एिि ्सेिािूलक क्षेिका रूपिा रूपान्ििण गने छ । 

३. म्िक्षालाई उत्पादन ि िोजगािीसुँग सभबद्ध गदै सङ घ, प्रदेि, ि स्थानीय िहको सिायङ गीण िथा 
ददगो ष्ट्रिकासको आिश्यकिा परिपूमिय गने प्रिखु िाध्यिका रूपिा अबलभबन गरिने छ । 

४. सैद्धाम्न्िक ि व्यािहारिक ज्ञानमबच हाल देम्खएको दिुी अन्त्य गदै सबै िहको म्िक्षाले व्यम्क्तलाई 
स्िािलभबी ि जीिनोपयोगी सीपहरू मसकाउुँदै सक्षि िथा आत्िमनियि बन्न जोड ददने छ । 

६. म्िक्षालाई जीिनपययन्ि चमलिहने प्रष्ट्रक्रयाका रूपिा ष्ट्रिकास गदै सबै उिेिका िामनसहरूलाई 
ष्ट्रिमिन्न िाध्यिद्वािा जीिनिि मसष्ट्रकिहने अिसि प्रदान गरिने छ l यसको मनमित्त औपचारिक 
अनौपचारिक ि अिीमिक म्िक्षामबचको अन्योन्याम्श्रि सभबधलाई सदुृढ गरिने छ l अनौपचारिक ि 
अिीमिक क्षेिका आम्जयि ज्ञान िथा सीपहरूलाई खास संयन्ििार्य ि ् िापन गिेि आमधकारिक 
िान्यिा ददने व्यिस्था गरिने छ ।  

७. म्िक्षाले हिेक सिदुायको आफ्नो पष्ट्रहचानप्रमि सजग ि गौिििाली अनिुिू गिाउुँदै सबैको िाषा, 
धिय िथा संस्कृमिलाई सभिानजनक ढङ गले स्िीकाि गने ि ष्ट्रिष्ट्रिधिाको सभिान गने कुिा हिेक 
ष्ट्रिद्याथीलाई मसकाउने छ । बहिुाष्ट्रषक नीमिअनरुूप प्राथमिक िहिा आफ्नो िाििृाषािा म्िक्षा 
प्राि गने अिसि ि अमधकाि सिुम्क्षि गदै िाििृाषाहरू ि अन्ििायष्ट्रिय सभपकय  िाषाहरू मसक्ने 
मसकाउने व्यिस्था गरिने छ ।  

८. हिेक व्यम्क्तिा कुिल सञ्चाि सीप, मसजयनात्िक क्षििा, अन्िषेणकािी, ष्ट्रििेकिील ि 
सिालोचनात्िक प्रिृम्त्त, सिस्या सिाधान गनय सक्ने िथा मनणयय मलन सक्ने क्षििा जस्िा उपयोगी 
सीप मसक्न  सहयोग पगु्ने गिी म्िक्षण, िूल्याङ कन िथा पिीक्षा प्रणालीिा अग्रगािी ि 
रूपान्ििणकािी सधुाि गरिने छ । 

म्िक्षाका िाष्ट्रिय उद्दशे्यहरु 

"गणुस्ििीय म्िक्षािा सिान अिसि 

सभ्य, सिनु्नि ि सिदृ्ध/सिल िाि मनिायणको आधाि" 

 

उपिोक्त आदिय िाक्य सष्ट्रहि नेपालको म्िक्षाको िाष्ट्रिय उदे्दश्यहरु िपसील अनसुाि मनधायिण गरिएको 
छ । 
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१. व्यम्क्तिा अन्िमनयष्ट्रहि गणु, क्षििा ि प्रमििाहरुको प्रस्रु्टन गदै िािीरिक, िानमसक, आम्त्िक, 

सािाम्जक, सभिेगात्िक िथा बौष्ट्रद्धक आयािहरुको अमििृष्ट्रद्ध गिी व्यम्क्तको सबायष्ट्रङ्गण मबकासिा 
टेिा प¥ुयाउन ु। 

२. प्रत्येक व्यम्क्तिा िाि ि िाष्ट्रियिाप्रमि मनष्ठा, िलुकुको साियिौिसत्ता, िाष्ट्रिय एकिा ि अखण्डिाप्रमि 
प्रमििद्ध, सिानिा, सिािेम्ििा ि सािाम्जक न्यायका िान्यिा अनरुूपको आचिण, सङ्घीय 
लोकिाम्न्िक गणिन्िका िूल्य-िान्यिा, आफ्नो नागरिक अमधकाि ि कियधय प्रमि सजगिा 
अमिबृष्ट्रद्ध गनुय । 

३. व्यम्क्तिा असल चरिि, नैमिकिा, स्ि-अनिुासन, मनष्पक्षिा, सकािात्िक सोच, सष्ट्रहष्णिुा, सिानिुमुि, 

सदाचारििा, आत्िसंयि, धैययिा, लगनिीलिा, उत्तिदाष्ट्रयत्िबोध, सेिािाि, ष्ट्रिश्वबन्धतु्िको िािना, 
स्िस्थ जीिन ि िहनसहनप्रमि प्रमिबद्धिा जस्िा िानिीय गणुहरुको ष्ट्रिकास गनुय ।   

४. श्रिप्रमि आस्थािान, उत्पादनिखुी, मसजयनिील, उद्यििील, मसपयकु्त, ि िोजगाि उन्िखु िानि 
संसाधनको ष्ट्रिकास गिी देिले मलएका आमथयक-सािाम्जक िथा ददगो मबकासका लक्ष्यहरु हामसल 
गनय ि िलुकुलाई सििािलुक िथा सिदृ्ध िाि बनाउन योगदान प¥ुयाउन ु। 

५. प्रत्येक व्यम्क्तलाई बैज्ञामनक दृष्ट्रिकोण, आलोचनात्िक सोच, सजृनात्िकिा, िाष्ट्रकय क क्षििा, मनणयय 
िथा नेितृ्ि क्षििा, अनकुुलन क्षििा, सिस्या सिाधान गनय सक्ने, बहिुाषािा संचाि गनय सक्ने ि 
निीनिि प्रष्ट्रिमधको उपयोग गनय सक्ने क्षििा अमििृष्ट्रद्ध गिी सहकायय सीप, सािाम्जक ि 
सांस्कृमिक सीप जस्िा व्यिहाि कुिल मसपयकु्त जनिम्क्तको रुपिा िाष्ट्रिय िथा अन्ििायष्ट्रिय 
रुपिा प्रमिस्पधाय गनय सक्षि िलु्याउन ु।  

६. व्यम्क्तिा नेपालको िौमलक दियन, संस्कृमि, िाषा, साष्ट्रहत्य, कला, र्मिहास, जीिनिैली, आदिय िथा 
िैम्िष्यहरूको अध्ययन, िनन ि म्चन्िनका साथै मिनीहरूको संिक्षण, सभिधयन ि ष्ट्रिस्िाििर्य  
ष्ट्रक्रयािील िहने िािना जागृि गदै ष्ट्रिश्व सभ्यिा ि संस्कृमिको सिेि ज्ञान प्रिधयन गनुय । 

७. म्िक्षाको बमलयो आधाि ियाि गिी व्यम्क्तलाई आजीिन मसकार्िा संलग्न हनु अमिप्रेरिि गनुय 
िथा जीिनिा आिश्यक ज्ञान ि सीपलाई मनिन्िि अद्याबमधक गनय सक्षि बनाउन ु। 

८. प्रत्येक व्यम्क्तलाई नेपालको िौगोमलक, सांस्कृमिक, धामियक, जािीय, िाष्ट्रषक मबमबधिा प्रमि सजग 
बनाउदै ष्ट्रिमिन्न सिदुाय, संस्कृमि, िाषाहरु बीच श्रद्धा ि सििाि सष्ट्रहि सिाजिा िाम्न्ि, सष्ट्रहष्णिुा 
ि सिझदािी ष्ट्रिकास गनुय । 

९. प्रत्येक व्यम्क्तलाई प्राकृमिक सभपदा ि पयायििणको संिक्षण, संिधयन ि कुिल सदपुयोग गनय, 
ष्ट्रिपदको पष्ट्रहचान, न्यूनीकिण ि धयबस्थापन गनय ि आफ्नो जीिनिैली ि धयबहािले प्रकृमि ि 
सिदुायिा पानय सक्ने प्रिाि प्रमि सजग िही ददगो सिाजको ष्ट्रिकासिा सहिागी बनाउन ु।    
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परिच्छेद ४  

आधािििू म्िक्षा 
(क)  प्रािम्भिक िालष्ट्रिकास ि म्िक्षा 

१. पषृ्ठिमूि  

गियदेम्ख आठ िषयसभिको उिेिलाई अन्ििायष्ट्रिय स्िििा प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासको अिमध िामनन्छ । 
ष्ट्रिकासात्िक िनोिैज्ञामनकहरूले जन्िपमछको पष्ट्रहलो पन्र ददनलाई निजाि अिस्था, पन्रददनपमछ दईु 
िषयसभिको अिस्थालाई िैिि अिस्था ि त्यसपमछ दईु िषयदेम्ख ५/६ िषयको अिस्थालाई 
पूियिाल्यिस्था िानेका छन ्। बालष्ट्रिकासका दृष्ट्रिले गिायिस्थादेम्ख आठ िषयसभिकै अिमध सबैिन्दा 
संिदेनिील िामनएको छ । यो उिेि सिूहका बालबामलकाको िनोसािाम्जक ष्ट्रिकासका आधाििा 
ष्ट्रयनीहरूको मसक्ने िरिका सिान हनु्छ । यस उिेििा बालबामलकाहरूले सािग्रीको प्रयोग गिेि, खोज 
िथा अन्िषेण गिेि  ज्ञानेम्न्द्रयहरूको प्रयोग गदै मसक्दछन ्। यसका लामग उनीहरूलाई सिुम्क्षि ि 
उत्प्रेिणािूलक िािाििणको आिश्यकिा पदयछ । बालबामलकाको िम्ष्िष्क ि स्नाय ु प्रणालीको 
ष्ट्रिकासको अध्ययन गदाय बालबामलकाको िम्ष्िष्क पष्ट्रहलो िीन िषयसभि अमि नै िीव्र रूपिा ष्ट्रिकास 
िएको हनु्छ ि ५ िषयसभिको उिेििा ददिागको ९० प्रमििि ष्ट्रिकास हनु्छ । यस अिस्थािा 
ष्ट्रिकास हनेु िम्ष्िष्कसुँग मसङ गो जीिनको आधाि हनेु िएकाले यस अिस्थािा उनीहरूलाई पोषणयकु्त 
खाना, स्िास्थ्य, सिसर्ार्, अन्ििष्ट्रक्रयात्िक िािाििण िथा िात्सल्यियी व्यिहाि जस्िा सिुक्षात्िक 
ित्त्िहरूको आिश्यकिा िहेको हनु्छ । यो उिेि जीिनिरिको ष्ट्रिकासको पूिायधाि ि िष्ट्रिष्यको 
िैम्क्षक सर्लिाको आधाि हो ।  

िामनस जन्िुँदा प्राकृमिक रूपिा सिान हनेु ि उसको परििािको सािाम्जक ि आमथयक अिस्थाका 
कािणले ष्ट्रििेद हनु सक्ने अको िहत्त्िपूणय पक्ष हो । त्यसैले आधमुनक िाज्य व्यिस्थािा सिान 
अिसिको बालष्ट्रिकासको प्रयास गरिएको हनु्छ । प्रािम्भिक बाल्यािस्थािा पाउने ष्ट्रिमिन्न प्रकािका 
अनिुिहरू, सिस्या ि चनुौिीहरूले उनीहरूको जीिन पययन्ि हनेु ष्ट्रिकास ि मसकार्िा प्रत्यक्ष असि 
पादयछ । प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासको अिसिले बालबामलकाको िैम्क्षक सर्लिा, स्िस्थ जीिन अमन 
दीघयकालीन मसकार् अिसिहरूका लामग पूिायधाि ियाि गदयछ । यस सियिा बालबामलकािा 
आत्िष्ट्रिश्वास, आत्िसभिान, आत्िमनयन्िण, सकािात्िक सभबन्ध,  ज्ञानको प्रिधयन ि सीपको ष्ट्रिकास 
जस्िा पक्षहरूको ष्ट्रिकास हनेु हनु्छ । यस अिस्थाका हिेक बालबामलकाका व्यम्क्तगि 
स्नायपु्रणालीिा, म्िक्षक, हेिाल ुिा अमििािकसुँगको सभबन्ध, िािीरिक स्िास्थ्य ि पोषणयकु्त खानाको 
अिसि िथा िनोसािाम्जक अिसिले प्रिाष्ट्रिि गरििहेको हनु्छ ।  

अिाबक्र, प्रह लाद ि अमििन्यकुा पौिाम्णक कथाले गियस्थ म्ििलेु पमन सनु्न सक्छ ि प्रमिष्ट्रक्रया ददन 
सक्छ िने्न कुिा पूिीय संस्काििा स्थाष्ट्रपि छ । िािाििणसुँग जन्िको सभबन्ध िहने कुिा ष्ट्रिज्ञानले 
सिेि म्स्िकािेकाले यस कुिािा थप बल मिलेको छ । िंिाणगुि गणु ि बाह य िािाििणसुँगको 
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मनिन्िि अन्ििष्ट्रक्रयाले बालबामलकाहरूलाई मसकार्का लामग ियािी गदै िष्ट्रिष्यिा पार्ने िैम्क्षक 
सर्लिा, िाम्रो स्िास्थ्य ि िािीरिक अिस्थालाई मनधायिण गदयछ ।  

२. नेपालिा प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासको ऐमिहामसक ष्ट्रिकास 

औपचारिक म्िक्षाको ियािीका लामग ि सिायङ गीण बालष्ट्रिकासिा सघाउने अमिप्रायले बालष्ट्रिकासको 
क्षेििा ष्ट्रिमिन्न प्रयासहरु िएका छन ् । प्राथमिक म्िक्षािा सहिागी गिाउनपूुिय बालबामलकाको 
हेिष्ट्रिचाि ि ियािीको उदे्दश्यले ष्ट्रि.सं २००६ िा पष्ट्रहलोपटक काठिाडौँिा िन्टेश्विी स्कुलको 
स्थापना गरिएको मथयो । ष्ट्रि.सं २०२१ िा नेपाल बालसङ गठनको स्थापना िएपमछ म्जल्ला 
म्जल्लािा प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासका काययक्रिहरू बालिम्न्दििार्य ि ् सरुु िएका मथए । 
बालबामलकाहरूलाई कुपोषणबाट बचाउने उदे्दश्यले ष्ट्रि.सं २०२६ सालिा ष्ट्रिश्व खाद्य काययक्रिले 
देिका ३४ म्जल्लािा पोषण काययक्रि सञ्चालन गिेको मथयो ।६ िषयिमुनका बालबामलकाका लामग 
सािौँ योजनाले स्पि सभबोधन गिेको मथयो । ष्ट्रि.सं २०४७ िा म्िि ु कक्षा काययक्रिका लामग 
सखेुििा म्िक्षक िामलि आयोजना िएको मथयो ।  

प्राथमिक म्िक्षा परियोजनाको अिमधिा म्िि ु कक्षा केन्द्र खोमलए पमन परियोजना सिाि हनेु 
बेलासभििा त्यसको सङ्खख्या करिब ८०० को हािाहािीिा मथयो । ष्ट्रि.सं २०५६ िा म्िक्षा 
ष्ट्रििागको स्थापना िएि ष्ट्रििागमिि प्रािभििा म्िि ु िाखा ि पमछ प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास िाखािा 
रूपान्ििण िएपमछ प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास ष्ट्रिस्िािको काययक्रिले गमि मलएको देम्खन्छ । ष्ट्रि.सं 
२०६१ िा बनेको प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास िणनीमि पि ि ष्ट्रि.सं २०६२ िा बनेको प्रािम्भिक 
बालष्ट्रिकास पाठ यक्रि (ददग्दियन) ि ष्ट्रि.सं २०६५ िा ष्ट्रिकास िएको प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासको 
िाष्ट्रिय न्यूनिि िापदण्ड यस क्षेििा ष्ट्रिकास गरिएका िहत्त्िपूणय दस्िाबेज ि प्रयासहरू हनु ्।  

सबैका लामग म्िक्षा िाष्ट्रिय कायययोजनािा सन ्२०१५ सभििा देििरि ७४ हजाि बालष्ट्रिकास केन्द्र 
खोल्ने िहत्त्िाकाङ्खक्षी नीमि मलर्एको मथयो । उक्त कायययोजनाले प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रिा ३ ि 
४ िषयका बालबामलकालाई सिेट्ने गिी काययक्रि सञ्चालन गिेको मथयो । ष्ट्रि.सं २०६६ िा आिभि 
िएको ष्ट्रिद्यालय क्षेि सधुाि काययक्रििा बालष्ट्रिकास केन्द्रलाई एक िषे (४ िषयको उिेि) बनाएको ि 
सोही कुिालाई ष्ट्रिद्यालय क्षेि ष्ट्रिकास काययक्रि २०७४ ले पमन मनिन्िििा ददएको छ । संयकु्त िाि 
सङ घद्वािा जािी ददगो ष्ट्रिकास लक्ष्यिा  सन ्२०३० सभििा सबै बालक ि बामलकाको गणुस्ििीय 
प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास ि हेिचाहको सषु्ट्रिधा ष्ट्रिस्िाि गिी प्राथमिक म्िक्षाका लामग ियाि पाने िने्न कुिा 
उल्लेख छ । बालसहिामगिा, बालिचािट, बालअमधकाि ि बाल संिक्षणजस्िा अन्ििायष्ट्रिय 
बालअमधकािसभबन्धी िहासम्न्धिा उम्ल्लम्खि बालअमधकािका पक्षलाई कायायन्ियन गने कुिा 
प्रािम्भिक बालष्ट्रिकाससुँग पमन जोमडएको पक्ष हो । नेपालको संष्ट्रिधानिा प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासलाई 
बालबामलकाहरूको हकिा रूपिा व्याख्या गरिएपमछ यसले थप िहत्त्ि पाएको छ । 
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३. ष्ट्रिगिका म्िक्षा आयोगका मसर्ारिसिा प्रािम्भिक बाल ष्ट्रिकास  

नेपाल िाष्ट्रिय म्िक्षा योजना आयोग २०११ को प्रमििेदनले पूियपाथमिक िह खोल्नपुने सझुाि ददएको 
मथयो ।  ष्ट्रि.सं २०१८ को सिायङ गीण िाष्ट्रिय म्िक्षा समिमिले पूियपाथमिक िहलाई ष्ट्रििेष जोड 
ददएको मथयो । यसले प्राथमिक म्िक्षा ५ िषयको ि उिेि नाघेपमछ िाि सरुु गरिन्छ िमनएकाले 
पूियप्राथमिक म्िक्षालयका लामग पमन सिकाि ि जनिाको िर्य बाट सकेको प्रबन्ध हनु ुआिश्यक छ, 
उपयकु्त खेलकुद ि िनोिञ्जनको व्यिस्थासष्ट्रहिका बालउद्यान प्रत्येक सहिको प्रत्येक टोलिा ि 
प्रत्येक गाउुँिा कििा कि १/१ ओटाका दिले हनु ु बाञ्छनीय छ िमन सझुाि ददएको मथयो । 
िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोग २०४९ ले प्राथमिक ष्ट्रिद्यालय जाने उिेि नपगुेका िि ४ िषय उिेि पगुेिा 
बालबामलकालाई अमििािकहरूसुँग केही िलु्क मलई पूियप्राथमिक म्िक्षा ददने सझुाि ददएको मथयो । 

उच्चस्ििीय िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोग २०५५ ले पूियप्राथमिक म्िक्षालाई ष्ट्रिद्यालयीय म्िक्षाको संिचनासुँग 
एकीकृि गने, यस िहको अिमध एक िषयको हनुपुने ि यसिा प्राथमिक ष्ट्रिद्यालयिा जाने उिेि नपगुेका 
िि ४ िषय उिेि पगुेका बालबामलकाहरूलाई प्रिेिका मनमित्त योग्य िानु्नपने सझुाि ददएको मथयो । 

यस आयोगले पूियप्राथमिक म्िक्षालाई ष्ट्रिकासात्िक ष्ट्रक्रयाकलाप ि कक्षा १ को ियािीकै रूपिा 
मलनपुने ि यसको सञ्चालनिा बहपुक्षीय साझेदािीको परिकल्पना गिी सझुाि ददएको पार्न्छ । ष्ट्रि.सं 
२०५८ िा गदठि म्िक्षासभबन्धी उच्चस्ििीय काययसमिमिको प्रमििेदनिा  दईु िषे म्िि ु ष्ट्रिकास 
काययक्रि सञ्चालन गने ि उक्त काययक्रिका लामग सभबम्न्धि गाउुँ ष्ट्रिकास समिमि ि नगिपामलकािा 
एकििु अनदुान पठाउने सझुाि ददर्एको देम्खन्छ ।  

४. ष्ट्रिद्यिान अिस्था ि ष्ट्रिश्लेषण  

नेपालको संष्ट्रिधानले प्रत्येक बालबामलकालाई आफ्नो पष्ट्रहचानसष्ट्रहि नािाकिण ि जन्िदिायको हक 
हनेु¸ प्रत्येक बालबामलकालाई परििाि िथा िाज्यबाट म्िक्षा, स्िास्थ्य पालनपोषण, उम्चि स्याहाि, 

खेलकुद, िनोिञ्जन िथा सिायङ गीण व्यम्क्तत्ि ष्ट्रिकासको हक हनेु¸ प्रत्येक बालबामलकालाई प्रािम्भिक 
बालष्ट्रिकास िथा बाल सहिामगिाको हक हनेु जस्िा ष्ट्रिषयिस्िलुाई िौमलक हकका रूपिा स्थाष्ट्रपि 
गिेको छ । िियिान संिैधामनक प्रािधानअनसुाि िाध्यमिक म्िक्षासभिको व्यिस्थापन िथा 
सञ्चालनको अमधकाि स्थानीय िहिा मनष्ट्रहि छ ।  

प्रािम्भिक बालष्ट्रिकाससभबन्धी िणनीमि पि, २०६१ ले नेपालिा ष्ट्रिमिन्न नािबाट सञ्चामलि प्रािम्भिक 
बालष्ट्रिकाससभबन्धी काययक्रिहरू (जस्िै: नसयिी, ष्ट्रकन्डिगाटेन, बालष्ट्रिकास केन्द्रहरू) जनुसकैु नािबाट 
सञ्चालन िएका िए िापमन सबै काययक्रिहरूले बालबामलकाको सिायङ गीण ष्ट्रिकासका लामग आिश्यक 
सबै सेिाहरू प्रदान गनुयपछय िने्न कुिा ष्ट्रकटान गिेको छ । यसले ष्ट्रििन्न िहिा बालबामलकासुँग 
सभबम्न्धि सेिा प्रदायकहरूका मबचिा आपसी स्रोि साधनहरूको परिचालन गनय सिन्िय गनुयपने कुिा 
उल्लेख गिेको छ ।   

म्िक्षा ऐनको आठौं संिोधनिार्य ि ्िाज्यले चाि िषय पूिा िएका सबै बालबामलकालाई कभिीिा एक 
िषयको प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास िथा म्िक्षा अमनिायय प्रदान गने प्रमिबद्धिा जनाएको छ । ष्ट्रिद्यालय क्षेि 
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ष्ट्रिकास योजनाले एक िषयको प्रािम्भिक बालम्िक्षा िथा ष्ट्रिकासलाई आधािििू म्िक्षाको एउटा अङ्गको 
रूपिा व्यिम्स्थि गने  कुिा उल्लेख छ । सो दस्िािेजले अमििािक म्िक्षालाई एउटा िखु्य 
िणनीमिका रूपिा मलई सिदुायको बालष्ट्रिकास केन्द्र ि बालबामलकाहरूको म्िक्षािा संलग्निा बढाउने 
योजना िाखेको देम्खन्छ । यसले प्रािम्भिक बालम्िक्षा िथा बालष्ट्रिकास केन्द्रिा काययिि 
बालम्िक्षकहरूको न्यूनिि योग्यिा बढाउने ि पेिागि उन्नमि गने योजना बनाएको िए िापमन सो 
अनसुाि हनु सकेको छैन ।  

हाल नेपालिा ३६५६८ ओटा बालष्ट्रिकास केन्द्रहरू (फ्लास रिपोटय २०७४, म्िक्षा ष्ट्रििाग)  
सञ्चालनिा छन ् । जसिध्ये म्िक्षा िन्िालयिार्य ि ् (सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालय ि सिदुायिा आधारिि 
केन्द्रहरू) ३०४४८ िटा छन ् िने ६१२० िटा संस्थागि ष्ट्रिद्यालयद्वािा सञ्चामलि छन ् (म्िक्षा 
ष्ट्रििाग, २०७४) । हाल बालष्ट्रिकास केन्द्रिा बालबामलकाको कूल िनाय दि ८४.१ प्रमििि िहेको 
छ । हाल ६६.३ प्रमििि बालबामलकाहरू (म्िक्षा ष्ट्रििाग २०७४) बालष्ट्रिकास काययक्रिको 
अनिुमूिसष्ट्रहि कक्षा १ िा प्रिेि गिेको देम्खन्छ । प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासको अनिुि मलएि कक्षा १ 
िा प्रिेि गिेका बालबामलकाको िैम्क्षक उपलम्धध दि बढी हनेु गिेको ि िामथल्ला कक्षािा उनीहरू 
सधैँ सष्ट्रक्रय िहने गिेको सिोकाििालाहरु व्यक्त गदयछन ्। यस ष्ट्रहसाबले बालष्ट्रिकास केन्द्रको पहुुँच 
सबै बालबामलकािा ष्ट्रिस्िाि गनुय आिश्यक देम्खएको छ । िि उम्ल्लम्खि िथ्याङ कले अझै  

सालाखाला १६  प्रमििि बालबामलका सो अिसिबाट िम्ञ्चि छन ् िने्न देखाउुँछ । यस सिूहिा 
ष्ट्रििेष गिी दगुयि क्षेिका¸ आमथयक ि सिाम्जक रूपिा पछामड पिेका दमलि िथा जनजामिका 
बालबामलकाहरू बढी िािािा देम्खन्छन ्।  

साियजमनक ष्ट्रिद्यालयिा चाि िषय उिेि पगुेकालाई एक िषे बालष्ट्रिकास काययक्रि सञ्चामलि छन ्। 
संस्थागि ष्ट्रिद्यालयहरूिा म्िि ु स्याहाि (Day Care Center, Play School), िन्टेश्विी, नसयिी ि 
ष्ट्रकन्डिगाटेन काययक्रिहरू चल्ने गिेका छन ् । जनुसकैु नािबाट सञ्चालन िएका िए पमन सबै 
काययक्रिहरूले बालबामलकाहरूको सिायङ गीण ष्ट्रिकासका लामग आिश्यक सबै सेिाहरू प्रदान गनय 
सकेका छैनन ् । यस्िा र्िक र्िक प्रकािका काययक्रि कसिी चलेका छन,् िी काययक्रिका  
पाठ यक्रि िथा िापदण्ड के हनु ्िने्न ष्ट्रिषयिा ध्यान पगुेको देम्खुँदैन । सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालय िथा 
सिदुायिा नेपाल सिकाि, म्िक्षा िन्िालयको अनदुानबाट सञ्चामलि बालष्ट्रिकास केन्द्रहरूका लामग 
मनम्श्चि पाठ यक्रि ि व्यिस्थापनका लामग न्यूनिि िापदण्डको व्यिस्था गरिएको छ । चाि िषय 
उिेि नपगुेका बालबामलकाको सिायङ गीण ष्ट्रिकासका लामग यी कुिा पयायि छैनन ्।  

बालष्ट्रिकास केन्द्रिा सहजीकिण गने बालम्िक्षकहरू अमधकांि स्थानीय िष्ट्रहला हनु ुसकािात्िक एिि ्
सबल पक्ष हो । यसले स्थानीय िाषाको प्रयोगिा मनकै बल परु् याउुँछ िि पमन अझै यस्िा कमिपय 
स्थानहरू छन,् जहाुँ र्िक िाििृाषी सहजकिायबाट केन्द्रिा सहजीकिण हनेु गिेको छ ि 
बालबामलकािा सिस्या देम्खएका छन ्। ष्ट्रिकमसि सािग्रीहरू र्िक र्िक िाषािा ष्ट्रिकास गने कुिा 
उम्त्तकै जष्ट्रटल छ । स्थानीय िाषा एकै निएि र्िक र्िक सिूह िएको स्थानिा िाििृाषािा 
मसकार् गने कुिा मनकै कदठन छ ।  
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संष्ट्रिधानि: प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास िथा म्िक्षा व्यिस्थापन गने म्जभिेिािी स्थानीय सिकािको िएको 
सन्दियिा नीमिगि¸  सङ गठनात्िक ि काययक्रिगि  अलिल देम्खएको छ । त्यसै गिी िौमिक 
पूिायधािहरू ज्यादै किजोि हनुु̧   बालबामलकाको सिायङ गीण ष्ट्रिकासिन्दा औपचारिक रूपिा पढाउने 
ि जाुँच मलने पक्ष¸ मनधायरिि िाष्ट्रिय न्यूनिि िापदण्ड, प्रािम्भिक मसकार् िथा ष्ट्रिकास िापदण्ड, 

अमििािक म्िक्षाको प्याकेज ि प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासको पाठ यक्रि कायायन्ियन पक्ष ष्ट्रर्िलो हुुँदा 
गणुस्ििको पक्ष मनकै किजोि देम्खएको छ । 

अन्ििायष्ट्रिय स्िििा ८ िषयको उिेिसभि िम्ष्िष्क मनिायणको संिदेनिील उिेि िएको अध्ययन 
अनसुन्धानबाट पषु्ट्रि िर्सकेको सन्दियिा यस उिेि सिूहका बालबामलकालाई अनौपचारिक म्िक्षाको 
िाध्यिबाट मसकार् िथा ष्ट्रिकासको अिसि प्रदान गने प्रािधान िहेको पार्न्छ । नेपालिा पमन हाल 
४ देम्ख ८ िषय उिेि सिूहका बालबामलकालाई एष्ट्रककृि पाठ यक्रि ि बालिैिी म्िक्षण ष्ट्रिमधबाट 
मसकार् गने प्रष्ट्रक्रयाको सरुुिाि िएको सन्दियिा यसलाई बालष्ट्रिकासको उिेिको रूपिा िानी म्िक्षा, 
स्िास्थ्य, पोषण ि उत्प्रिेणालाई एकीकृि रूपिा लैजान ष्ट्रढला िर्सकेको छ । 

प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासको हक समुनम्श्चि गने ि प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रको अिसि प्रदान गिी 
मसकार्को जग बसाउने िथा सिायङ गीण ष्ट्रिकासिा टेिा परु् याउने काययिा देहायअनसुािका चनुौिी ि 
सिस्याहरू िहेका देम्खन्छन ्।  

५. सिस्या िथा  चनुौिीहरु   

• प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासको अिस्थाका बालबामलकाको खेलकुद, िनोिञ्जन िथा प्राकृमिक सािाम्जक 
अन्ििष्ट्रक्रयाको पक्षलाई सबलीकिण गने गिी उम्चि िािाििणको प्रबन्ध गनुय  

• चाि िषयिमुनका बालबामलकाहरूको सिायङ गीण ष्ट्रिकासका लामग आिश्यक व्यिस्था गनुय 
• आिश्यकिाअनसुाि नक्िाङ्कनका आधाििा बालष्ट्रिकास केन्द्रहरूको  व्यिस्थापन गनुय  

• बामलका, अपाङ गिा िएका बालबामलका, जेलिा िहेका बालबामलका, अनाथ (टुहिुा) बालबामलका, 
सडक बालबामलका िथा अन्य जोम्खििा िहेका बालबामलकालाई प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रको 
सेिा अिसि प्रदान गनुय  

• प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रका ष्ट्रक्रयाकलापलाई बालबामलकाकै िाििृाषािा मसक्न मसकाउन 
उपयकु्त व्यिस्था गनुय  

• सबै प्रकािका ष्ट्रिद्यालय िथा सिदुायिा सञ्चामलि पूियप्राथमिक ि प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रमबच 
सिय ि पाठ यक्रि कायायन्ियनको  सभबन्धिा सिन्िय िथा एकरूपिा कायि गनुय   

• प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रिा उपयकु्त योग्यिा िएका म्िक्षक (सहजकिायको) को व्यिस्था 
(योग्यिा ष्ट्रकटान, मनयमु्क्त, सेिा सिय सषु्ट्रिधा ि िामलि) गनुय ि ष्ट्रटकार्िाख्न ु 

• न्यूनिि िापदण्ड¸ मसकार् ष्ट्रिकास िापदण्ड िथा अन्य दस्िाबेजहरूको प्रिािकािी रूपिा 
कायायन्ियन गनुय  

• म्िि ु स्याहाि¸ िन्टेश्विी¸ नसयिी केजी आदद नािबाट सञ्चामलि ष्ट्रिमिन्न नािका केन्द्रका 
ष्ट्रक्रयाकलापको व्यिस्थापन, अनगुिन ि मनयिनलाई प्रिािकािी बनाउन ु
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• प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास ि प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रको पाठ यक्रि िथा सािाग्री (सिायङ गीण 
ष्ट्रिकासका लामग) को व्यिस्था गनुय  

• प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासको व्यिस्थापन ि सञ्चालनका लामग सिकािका िीनै िह ि सिोकाि िाख्न े
अन्िििन्िालयको सिन्ियात्िक िमूिका ि क्षििा अमििृष्ट्रद्ध गनुय 

• प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रका ष्ट्रक्रयाकलाप ि म्िक्षालाई बालबामलकाको सिायङ गीण ष्ट्रिकासको 
िियअनसुाि सञ्चालन गनुय  

• प्रािम्भिक बालहेिचाह, पोषण, सिुक्षा ि मसकार्का सभबन्धिा अमििािक जागिण गनुय 

६. नीमिगि सझुािहरू 

• पिभपिादेम्ख प्रचलनिा िहेका बालसंिक्षण ि हेिष्ट्रिचािका सािाम्जक पिभपिालाई कायि िाख्दै 
थप उन्नि बनाउन ि सिायङ गीण ष्ट्रिकासिा नपगु िएका ष्ट्रक्रयाकलापलाई अपनाउन 
अमििािकहरूलाई प्ररेिि गने गिी स्थानीय िहका म्िक्षा, स्िास्थ्य, सिुक्षालगायिका मनकायहरूको 
संयकु्त सहिामगिाबाटै अमििािक जागिण काययक्रि सञ्चालन गने,  

• गियििी िष्ट्रहला ि निजाि म्ििकुो स्िास्थ्य िथा हेिचाहका लामग स्थानीय सिकाििार्य ि ्
घिघिकै पष्ट्रहचान ि सेिा ददने व्यिस्था मिलाउने । यसप्रकािको सेिाबाट गियििी िष्ट्रहलाले 
पाउनपुने हेिष्ट्रिचाि ि खाना िथा पोषण ि उपयकु्त िािाििण िएनिएको समुनम्श्चि गदै सधुािका 
लामग कायय गने । यसप्रकािको सेिाबाट बालबामलकािा कुनै प्रकािका अपाङ गिा िा जष्ट्रटल िोग 
िए िीनको पष्ट्रहचान गिी बेलैिा उपचािात्िक प्रष्ट्रकया अपनाउन सघाउने नीमि बनाउने,  

• स्थानीय सिकािले प्रत्येक िडा िथा टोलिा बालबामलकाहरूलाई खेलाउन लैजान मिल्ने 
बालउद्यान बनाई त्यस्िा उद्यानिा ष्ट्रिमिन्न प्रकािका खेलका सािग्रीहरू उपलधध हनेु व्यिस्था 
मिलाउने,  

• दैमनक काििा व्यस्ि िई बालबामलकाका हेिष्ट्रिचाि गनय नभ्याउने घिपरििािका बालबामलकाका 
लामग स्थानीय सिकािको अनिुमि मलएि िोष्ट्रकएको िापदण्ड पालना गने गिी सािदुाष्ट्रयक िा 
मनजी िििले बालहेिचाह केन्द्र खोल्न सक्ने व्यिस्था गने । यस्िा केन्द्र अथिा गृहहरूिा 
पढाउन नपार्ने सिय िथा बालबामलकाका सिुक्षा, पोषण, खेलसािग्री ि स्थान, ियन कक्ष, घि 
अथिा कोठाको अनकूुलिा ि हेिष्ट्रिचाि गने व्यम्क्तको योग्यिा ि क्षििा आदद ष्ट्रिषय अमनिायय 
रूपिा िापदण्डिा उल्लेख गने  

• मनभन आय िएका सिदुाय ि दगुयि क्षेिका बालबामलकाका लामग मनिलु्क बाल हेिचाह केन्द्र 
सेिा प्रदान गने  

• कािकाजी घिपरििािका चाि िषयिमुनका बालबामलकाका लामग खोमलने हेिचाह िथा ददिा स्याहाि 
केन्द्रका लामग आिश्यक पने िापदण्ड मनधायिण गनय बालष्ट्रिकास परिषद् स्थापना गने, बालष्ट्रिकास 
परिषद्ले प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास समिमिलाई सहजीकिण िा िागयमनदेि गने   

• स्थानीय सिकािले यस्िा केन्द्रहरूका लामग दद्वपक्षीय िथा बहपुक्षीय सहयोग परिचालन गने । 
िोष्ट्रकएको िापदण्ड पालन िएनिएको कडार्का साथ कभिीिा एक हिािा एकपटक अनगुिन 
गने    



37 
 

बालष्ट्रिकास केन्द्रको व्यिस्थासभबन्धी सझुािहरू 

• दगुयि¸ ष्ट्रपछमडएका ि मसिान्िकृि सिूहका बालबामलकाहरूलाई सभबोधन हनेु गिी हालको 
बालष्ट्रिकास केन्द्रको नक्साङ्कन गिी पनुष्ट्रियििण गने । स्थानीय सिकािले गने यस काययिा प्रदेि 
सिकाि ि आिश्यक पदाय संघ सिकािले सहजीकिणको िमूिका मनिायह गने ।  

• दिबन्दी प्राि गनुयपने कािणसष्ट्रहि नयाुँ बालष्ट्रिकास केन्द्र स्थापना गनय चाहेिा स्थानीय सिकािले 
सङ घीय सिकािको स्िीकृमििा िाि त्यस्िा केन्द्र स्थापना गने िि आफ्नै स्रोििा सञ्चालन गनय 
स्िीकृमि मलर्िहन नपने । िोष्ट्रकएको योग्यिािाहक म्िक्षक िथा िौमिक पूिायधािष्ट्रिना केन्द्र 
स्थापना िथा ष्ट्रिस्िाि गनय नपार्ने व्यिस्था गने । 

• प्रमि बालष्ट्रिकास केन्द्र २० बालबामलका िहने गिी केन्द्र ष्ट्रिििण िथा स्थापना गने िि ष्ट्रहिाली 
क्षेििा १० बालबामलकालाई न्यूनिि सङ्खख्या िान्न सष्ट्रकने । बालष्ट्रिकास केन्द्रहरूको 
स्थापनाको म्जभिेिािी स्थानीय सिकािले मलने । 

• बामलका, अपाङ गिा िएका बालबामलका, आिाबिुा निएका बालबामलका, सडक बालबामलका िथा 
अन्य जोम्खििा िहेका बालबामलकालाई सभबोधन गने ष्ट्रििेष नीमि िथा काययक्रि सिकािका िीनै 
िहिा ष्ट्रिकास गने ।सोही अनसुािको पिुायधाि ि सािाग्रीको व्यिस्था गने । 

• िाििृाषािा मसक्न मसकाउन पाउने अिस्थाका लामग स्थानीय िहिा योजना मनिायण ि 
कायायन्ियनको व्यिस्था गने । मिम्श्रि िाषी सिूह िएका स्थानिा अमििािक िथा स्थानीय ष्ट्रिज्ञ 
िा बषु्ट्रद्धजीिीको सहयोगिा केन्द्रका ष्ट्रक्रयालाप सञ्चालन गने गिाउने । 

• िाििृाषािा मसकार् गने िािाििण मिलाउन स्थानीय िहिा नै सोही िाषा जाने्न ष्ट्रिज्ञको सहायिाले 
आिश्यक सािग्री बनाउने काययलाई प्रोत्साहन गने । 

• ष्ट्रिद्यालयिा सञ्चालन गरिने प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्र  ष्ट्रिद्यालयको हािामिि िि अलग्गै  ििन 
िथा िौमिक संिचनािा सञ्चालन गने । ष्ट्रिद्यालय पगु्न टाढा िएका कािण सिदुायिा सञ्चालन 
गरिने बालष्ट्रिकास केन्द्रलाई नम्जकको ष्ट्रिद्यायलयको सिन्ियिा सिदुायिा सञ्चालन गने व्यिस्था 
मिलाउने । 

• प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रिा िनाय हनेु बालबामलकाहरूले कुनै िलु्क मिनुयनपने िथा उनीहरूका 
लामग ददिा खाजाको व्यिस्था गने । 

• सबै प्रकािका ष्ट्रिद्यालयिा ४ िषय उिेि पगुेका बालबामलकाका लामग िोष्ट्रकएको न्यूनिि 
िापदण्डको आधाििा एक िषे प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्र सञ्चालन गने ।  

• बालष्ट्रिकास केन्द्रको म्िक्षकको योग्यिा हाललाई कक्षा बाह्र उत्तीणय िा सोसिह बनाउने ि 
क्रिि: स्नािक िह उत्तीणय हनेु व्यिस्था गने । बालष्ट्रिकास म्िक्षकहरूको पारिश्रमिक सेिा 
सषु्ट्रिधा नेपाल सिकािको सोही योग्यिाअनसुाि काययिि अन्य म्िक्षकसिह बनाउने ।यस िहका 
म्िक्षक छनोट गदाय प्रयोगात्िक ि मलम्खि दबैु प्रकाििा पिीक्षा मलने व्यिस्था गने । 

• हाल काि गरििहेका बालष्ट्रिकास म्िक्षकहरूको िोष्ट्रकएअनसुाि न्यूनिि योग्यिा नपगु्ने िए 
उनीहरूलाई योग्यिा िृष्ट्रद्धको अिसि प्रदान गने ।   
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• बालष्ट्रिकास म्िक्षक बालिनोष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषय िा प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास ष्ट्रिषय मलएि कक्षा बाह्र 
उत्तीणय गिी आधािििू िामलि मलएको हनुपुने । अन्य ष्ट्रिषय मलएि बाह्र कक्षा उत्तीणय गिेकाको 
हकिा िामलििा बालष्ट्रिकास ि बालिनोष्ट्रिज्ञानको थप ष्ट्रिषय िाम्खन ुपने ।  

• स्थानीय िहको सपुिीिके्षण िोिििा प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासको ष्ट्रक्रयाकलाप सहजीकिण िथा 
व्यिस्थापन गने क्षििा िथा सीप िएका व्यम्क्तलाई सिािेि गने ।बालष्ट्रिकास म्िक्षकलाई 
मनजको काययसभपादनको आधाििा प्रत्येक िषय िूल्याङ्कन गिी पिुष्कृि गने ।  

• बालबामलकाको सिसर्ार्, खाजा िथा अन्य काययिा सहयोग परु् याउन एकजना सहयोगीको 
अमनिायय व्यिस्था गने  

• िौमिक पूिायधािका लामग आधमुनक सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधयकु्त न्यूनिि िापदण्ड बनाई सबै 
प्रकािका बालष्ट्रिकास केन्द्रहरूिा अमनिायय लाग ुगने । नयाुँ बालष्ट्रिकास केन्द्र खोल्ने अनिुमि 
ददुँदा न्यूनिि िापदण्डलाई स्थापनाको पूियसिय बनाउने । 

• केन्द्रले प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास पाठ यक्रिको सािान्य खाका अथिा स्िरूप स्पि हनेु गिी प्रारूप 
ियाि गने ि सोही आधाििा स्थानीय िहिा मसकार् गने गिी स्थानीय ष्ट्रिषयिस्ि ुसिािेि िएको 
पाठ यक्रि बनाउने । 

• प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रका कक्षािा बालबामलकाले म्चि हेने, पसु्िक पल्टाउने, िङ िने, 
निनुाहरू बनाउने जस्िा ष्ट्रक्रयाकलाप गरुन ्िने्न उदे्दश्यले आिश्क पसु्िक लेखन सािग्री, मनिायण 
सािग्री, खेल सािग्री िथा पूिय साक्षििालाई सघाउने सािग्रीहरूको व्यिस्था गने  

• सङ घीय स्िििा एक  अमधकािसभपन्न िाष्ट्रिय बालष्ट्रिकास परिषद् गठन गने । यसको सिन्ियिा 
सबै सङ घसंस्था¸ मनकायहरू¸ म्िक्षा िन्िालय ि अन्य िन्िालयमबचिा सिन्ियका लामग िापदण्ड 
ियाि गने । सोही प्रकािले प्रदेििा प्रदेि स्ििीय बालष्ट्रिकास परिषद्  ि स्थानीय िहिा 
प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास समिमि गठन गने   

• प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास परिषद्ले बालबामलकाको सिायङ गीण ष्ट्रिकासका लामग स्थानीय िहिा 
सङ गठनात्िक संिचना ि क्षििा ष्ट्रिकास¸  अमििािक म्िक्षा¸ स्िास्थ्य सेिा¸ पोषण¸ आपि ्कालीन 
सेिा जस्िा पक्षलाई सभबोधन गनय लगानी¸ स्रोिको परिचालन ि व्यिस्थापनका पक्षिा पथ 
प्रदियन गने ।  

• प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासका सभबन्धिा अमििािकलाई जागिृ िलु्याउन स्थानीय िहबाटै अमििािक 
म्िक्षा काययक्रि गने व्यिस्था मिलाउने  

• बालष्ट्रिकास केन्द्रका लामग ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिका कुनै सदस्यको संयोजकत्ििा 
अमििािक िथा प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रिा सहयोग गने सहयोगीहरूसिेि िहने गिी केन्द्र 
व्यिस्थापन उपसमिमि गठन गने   

• प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रहरूको अनगुिन िथा मनिीक्षणका लामग िहगि संयन्ि ष्ट्रिकास गने 
। प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रको सपुरििके्षण गनय स्थानीय िहिा ष्ट्रक्रयािील हनेु सपुरििेक्षकको 
क्षििा ष्ट्रिकास गने िथा सपुरििेक्षण िोस्टििा प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासको ष्ट्रिषयिा ष्ट्रिज्ञ व्यम्क्तलाई 
सिािेि गिी कायय म्जभिेिािी ददने   
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(ख) आधािििू म्िक्षा 
 १ पषृ्ठिमूि 

िानिजीिन यापनका लामग चाष्ट्रहने आधािििू सीप ि ज्ञान आजयन गिी घिपरििाि िथा सिदुायिा 
आर्ना कुिा अमिव्यक्त गनय ि सिाजिा घलुमिल िई जीिनयापन गनय सहज बनाउने म्िक्षा नै 
आधािििू म्िक्षा हो । यस िहको म्िक्षाले बालबामलकाको व्यिहािलाई परििाि िथा सिाज 
अनकूुल बनाउने हुुँदा व्यिहाि मनिायण ि सािाम्जकीकिणका ष्ट्रहसाबले पमन यो िहत्त्िपूणय अिमध हो 
। बालबामलकाको िम्ष्िष्क ष्ट्रिकासलगायि सिायङ गीण ष्ट्रिकासको दृष्ट्रिले पमन आधािििू म्िक्षा 
व्यम्क्तको जीिन ि िामथल्लो िहको म्िक्षाको िहत्त्िपूणय आधाि हो । आफ्नो सिदुाय ि िािको 
सष्ट्रक्रय सदस्य ि नागरिकका रुपिा चाष्ट्रहने ज्ञान ि सीप पमन यस िहको म्िक्षाले प्रदान गदयछ 
त्यसैले यस िहको म्िक्षालाई ष्ट्रिश्वव्यापी रूपिा सबैका लामग म्िक्षा  (२००० -२०१५), 
सहस्राधदी ष्ट्रिकासका लक्ष्य (२००० -२०१५) िथा ददगो ष्ट्रिकासका लक्ष्यहरू (२०१५-२०३०) 
सिेिले यसलाई उच्च िहत्त्ि ददएको पार्न्छ । नेपालले पमन यी ष्ट्रिषयलाई उच्च िहत्त्ि ददुँदै 
आएको छ ।  

आधािििू म्िक्षाको अिधािणा, उदे्दश्य  िथा काययक्रििा ष्ट्रिष्ट्रिधिा पार्न्छ । म्िक्षाको िहगि 
िगीकिणको अन्ििायष्ट्रिय िापदण्डअनसुाि औपचारिक म्िक्षाको आठ िा नौ िषयको अिमधलाई 
आधािििू म्िक्षाको िह िामनन्छ । यस िहको म्िक्षालाई अन्ििायष्ट्रिय रूपिा अमनिायय म्िक्षाको 
अिमध िामनन्छ ।आधािििू म्िक्षाको िखु्य उदे्दश्य आधािििू मसकार् सीप ि आधािििू मसकार् 
आिश्यकिा पूमिय गिाउन ु हो। आधािििू म्िक्षालाई िाध्यमिक म्िक्षाका लामग ियािी गनय ि 
आधािििू जीिनोपयोगी म्िक्षा प्रदान गने अिधािणासुँग जोड्नपुदयछ । आधािििू म्िक्षा सबैका 
लामग अथयपूणय जीिनोपयोगी ज्ञान , सीपको आजयन गनय सक्षि बनाउने हनुपुछय । यसले सिाजिा 
िाम्न्ि, सद् िाि, म्स्थििा, प्रजािन्िको िूल्य िान्यिालाई बझु्न सक्ने योग्य नागरिक ियाि गनुयपदयछ 
। आधािििू म्िक्षाले गणुस्ििीय जीिन  ि सिाजिादउन्िखु म्िक्षा  नीमिलाई सहयोग 
परु् याउनपुछय ।आधािििू म्िक्षालाई जनुसकैु स्िििा िहेका व्यम्क्तको अन्िमनयष्ट्रहि क्षििालाई 
पष्ट्रहचान गने अिसिका रूपिा मलनपुदयछ ।  

नेपालको संष्ट्रिधानले सबैको म्िक्षा प्राि गने अमधकािलाई समुनम्श्चि गिेको छ । आधािििू 
म्िक्षालाई मन:िलु्क ि अमनिायय गरिएको छ । सिकािले ददगो ष्ट्रिकासका लक्ष्य प्राि गने 
प्रमिबद्धिा जनाएको छ । अन्ििायष्ट्रिय प्रमिबद्धिाहरू ि नेपालको संष्ट्रिधानको ििय ि िािनालाई 
दृष्ट्रिगि गिेि ष्ट्रिद्यालय क्षेि ष्ट्रिकास योजना (२०१६-२०२३)  ले कक्षा १ देम्ख ८ लाई 
आधािििू म्िक्षाका रूपिा कायायन्ियन गने गिी योजना गिेको छ ।  

२. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण  

नेपालिा प्रािम्भिक बालम्िक्षादेम्ख कक्षा ८ सभिको म्िक्षालाई आधािििू म्िक्षाका रूपिा स्िीकाि 
गरिएको छ । संष्ट्रिधानको धािा ३१ को उपधािा १ िा प्रत्येक नागरिकलाई आधािििू म्िक्षािा 
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पहुुँचको हक हनेु छ िमनएको छ । त्यसै गिी उपधािा २ िा यस्िो म्िक्षा अमनिायय ि मन:िलु्क 
हनेु कुिा उल्लेख छ । उपधािा ४ िा  दृष्ट्रिष्ट्रिहीन नागरिकलाई बे्रलमलष्ट्रप िथा बष्ट्रहिा ि स्िि िा 
बोलाईसभबन्धी अपाङ गिा िएका नागरिकालाई साङ केमिक िाषाको िाध्यिबाट काननुबिोम्जि 
मन:िलु्क म्िक्षा पाउने ि उपधािा ५ िा नेपालिा बसोबास गने प्रत्येक नेपाली सिदुायलाई 
काननुबिोम्जि आफ्नो िाििृाषािा म्िक्षा पाउने ि त्यसका लामग ष्ट्रिद्यालय िथा िैम्क्षक संस्था 
खोल्ने ि सञ्चालन गने हक हनेु छ िने्न कुिा उल्लेख छ । साष्ट्रिकको म्िक्षा ऐनिा प्रािम्भिक 
बालम्िक्षादेम्ख कक्षा ८ सभिलाई आधािििू म्िक्षाको रूपिा मलर्एको छ ।  

२.१.  आधािििु म्िक्षािा पहुुँचको अिस्था 

िामलका नं १: ष्ट्रिद्यालय सङ्खख्या ि िनायको अिस्था २०७४ 

ष्ट्रिद्यालयको 
प्रकाि 

प्राथमिक (१-५) मनिाष्ट्रि (६-८) आधािििू १-८  

छािा छाि जभिा छािा छाि जभिा छािा छाि जभिा 

सबै 
सािदुाष्ट्रयक 

 

१,७०४,६६६ 

 

१,६०७,३९६ 

 

३,३१२,०६२ 

 

८०२,७२४ 

 

७४१,९३७ 

 

१,५४४,६६१ 

 

२,५०७,३९० 

 

२,३४९,३३३ 

 

४,८५६,७२३ 

संस्थागि ३०४,६४८ ३५३,३०६ ६५७,९५४ १४०,६८६ १८१,३६९ ३२२,०५५ ४४५,३३४ ५३४,६७५ ९८०,००९ 

जभिा २,००९,३१४ १,९६०,७०२ ३,९७०,०१६ ९४३,४१० ९२३,३०६ १,८६६,७१६ २,९५२,७२४ २,८८४,००८ ५,८३६,७३२ 

स्रोिः फ्ल्यास  रिपोटय म्िक्षा ष्ट्रििाग २०७४ 

म्िक्षा ष्ट्रििागद्वािा २०७४ सालिा प्रकाम्िि िथ्याङ कअनसुाि आधािििू िहिा (िामलका नं १) 
कुल ५८ लाख ३६ हजाि ७ सय ३२ जना ष्ट्रिद्याथी िहेका छन ्। कुल सङ्खख्यािा सािदुाष्ट्रयक 
िर्य  ८३.२% ि मनजी ष्ट्रिद्यालयिर्य  १६.७९% बालबामलकाले अध्ययन गरििहेको देम्खन्छ । 
ष्ट्रिद्यालय िनायको ष्ट्रिगि ६ िषयको प्रिृम्त्तलाई िलुनात्िक रूपिा ष्ट्रिश्लषेण गदाय प्राथमिक िह ि 
सिग्र आधािििू िहिा िाष्ट्रषयक िृष्ट्रद्धदि ऋणात्िक ( िामलका नं २ ) देम्खन्छ अथायि ् प्रमििषय 
बालबामलकाको सङ्खख्या घट्दै गएको देम्खन्छ । आधािििू िहिा यो १.८ प्रमििषय ऋणात्िक 
(िामलका नं २) िएको देम्खन्छ ।  

िामलका नं २: आधािििू िहिा ष्ट्रिद्याथी िनायको प्रिृम्त्त 

िह २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ २०१६ २०१७ 
िाष्ट्रषयक 
िषृ्ट्रद्धदि 

प्राथमिक 
१- ५ 

४,५७६,६९३ ४,४०१,७८० ४,३३५,३५५ ४,२६४,९४२ ४,१३५,२५३ ३,९७०,०१६ -२.८ 

मनिाष्ट्रि 
६-८ 

१,८२३,१९२ १,८२८,३५१ १,८३५,३१३ १,८६२,८७३ १,८५९,३५९ १,८६६,७१६ ०.५ 

आधािििू 
१-८ 

६३९९८८५ ६२३०१३१ ६१७०६६८ ६१२७८१५ ५९९४६१२ ५८३६७३२ -१.८ 
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स्रोिः फ्ल्यास  प्रमििेदन म्िक्षा ष्ट्रििाग २०७४ 

म्िक्षा ष्ट्रििाग (२०७४) को िथ्याङ कअनसुाि नेपालिा हाल ३५६०१ ष्ट्रिद्यालयिध्ये ३५३९३  
आधािििू ष्ट्रिद्यालयहरू छन ् (िामलका १)। आधािििू म्िक्षािा धामियक ष्ट्रिद्यालयिर्य  िदिसा 
सबैिन्दा बढी ९०७, गभुबा/ ष्ट्रिहाि ११४ ि आश्रि गरुुकुल १०० गिी ११२१ िैम्क्षक संस्था 
िहेका छन ्। 

िामलका नं ३ : ष्ट्रिद्यिान धामियक ष्ट्रिद्यालयहरूको ष्ट्रिििण 

धामियक ष्ट्रिद्यालय 
जभिा सङ्खख्या 

एकार्िा 
िहगि ष्ट्रिद्यालय सङ्खख्या 

प्राथमिक मनिाष्ट्रि आधािििू 

िदिसा ९०७ ९०७ ३३ ९०७ 

गभुबा/मबहाि ११४ ११४ ११ ११४ 

आश्रि/ गरुुकुल १०० १०० ३१ १०० 

जभिा ११२१ १,१२१ ७५ १,१२१ 

धामियक प्रकृमिका पिभपिागि म्िक्षा प्रदान गने ष्ट्रिद्यालयहरू िूलप्रिाहीकिणका लामग सिकािी 
अनदुान जाने गिी व्यिम्स्थि गने प्रयास गरिए पमन मसकार्को गणुस्िि िथा पाठ्यक्रिको पूणय 
कायायन्ियनको अिस्थाको प्रिािकािी अनगुिन िथा िूल्याङ्कन हनु नसकेका गनुासाहरू समुनन्छन ्
।  

२०७४ सालको िथ्याङ कले त्यस िषय िनाय िएका  ष्ट्रिद्याथीिध्ये  सबैिन्दा बढी ष्ट्रिद्याथी कक्षा १ 
(१६.१ %) िा िहेको देम्खएको छ ।कक्षा १ देम्ख ८ सभििा कक्षा १ देम्ख ५ सभिका 
बालबामलकाको प्रमििि ६८ देम्खन्छ । त्यसकािण मसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप व्यिस्थापन िथा 
लगानीका क्रििा प्राथमिक िहिा ज्यादा ध्यान ददनपुने देम्खन्छ । 

(क) पमछपिेका जनजामिको िनाय ि पहुुँचको अिस्था 

अत्यन्ि ष्ट्रिपन्न िथा पमछपिेका बनकरिया, बिाि,ु बोटे, चेपाङ, दनिुाि, धानकु, हाय,ु झाुँगड, 
ष्ट्रकसान, कुसनु्डा, लाप्चा, िाझी, िेचे, कुसबामडया, िाजी, िाउटे, सिाि ,मसंसा, मसयाि, सिेुल, थािी ि 
थनुािको ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा सहिामगिा अत्यन्ि न्यून िहेको छ । प्राथमिक िहको कुल िनायिा 
यी जामिका बालबामलकाहरूको अंि ०.८२ प्रमििि ि मनभनिाध्यमिक िहको कुल िनायिा ०.६५ 
प्रमििि िाि िहेको िथ्याङ क फ्ल्यास रिपोटयिा उम्ल्लम्खि छ ।  

(ख) िमु्स्लि ि दमलिहरूको पहुुँचको अिस्था 

म्िक्षा ष्ट्रििागले सन ् २०१७ िा  ष्ट्रिद्यालयबाष्ट्रहि िहेका बालबामलकाका सभबन्धिा बािा, पसाय, 
िहोत्तिी, िौिहट ि सलायही गिी पाुँच म्जल्लािा सिेक्षण गिेको मथयो । घिधिुीिा आधारिि उक्त 
सिेक्षणले ३-४ िषय, ५-१२ िषय ि १३-१६िषय गिी िीन सिूहका बालबामलकाको िथ्याङ क 
सङ कलन गिेको मथयो । उक्त सिेक्षणअनसुाि ३-४ िषय सिूहका १०९६२, (५-१३) िषय उिेि 
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सिूहका ५८४९१ ि (१३-१६) िषयका ३०३८४ गिी कुल ९९८३७ बालबामलका 
ष्ट्रिद्यालयबाष्ट्रहि िहेको देखाएको मथयो । ष्ट्रिद्यालय जाने उिेि अथायि ् ५ देम्ख १२ िषय उिेि 
सिूहको सङ्खख्या अमधक देम्खन ुि ५ देम्ख १६ िषयसभिका बालबामलकाहरूको सङ्खख्या ८८८७५ 
पार्नलेु ष्ट्रिद्यालयबाष्ट्रहि िहेका बालबामलकाको ियािह म्चि प्रस्ििु गदयछ । यसिी ष्ट्रिद्यालयबाष्ट्रहि 
िहने बालबामलकािा सबैिन्दा बढी िमु्स्लि (४३.६%) ि त्यसपमछ दमलिहरू (२६.८ %) िएको 
िथ्याङ क पमन सिेक्षणले देखाएको मथयो ।  

(ग) अपाङ ग बालबामलकाको पहुुँचको अिस्था 

अपाङ गिा िएका बालबामलकाको म्िक्षािा पहुुँच समुनम्श्चि गनुय िाज्यको संिधैामनक दाष्ट्रयत्ि हो । 
नेपालको संष्ट्रिधानको धािा ३१ को उपधािा ३ ि ४ ले यस सभबन्धिा स्पि ष्ट्रकटान गिेको छ 
। अपाङ गिा िएका बालबामलकाको िनाय प्रमििि मनकै कि अथायि ् १.१० प्रमििि ( फ्ल्यास 
प्रमििेदन २०७४) िहेको छ । यसले ष्ट्रिद्यालयबाष्ट्रहि िहेका बालबामलकािा अपाङ गिा िएका 
बालबामलकाको सङ्खख्या धेिै हनु सक्ने सङ केि गदयछ । आधािििू िह कक्षा १-८ िा कुल 
६३९४९ बालबामलका िनाय िएको देम्खन्छ जनु कुल िनायिा १.१० प्रमििि िाि हो । 
अपाङ गिा मनिपेक्ष प्रकािको िाि निएि र्िक र्िक हनेु िएकाले बालबामलकालाई आधािििू 
म्िक्षाको हक प्रदान गनय उनीहरूका आिश्यकिा, रुम्च, क्षििालाई पष्ट्रहचान गिी िदअनरुूप 
मसकार् व्यिस्थापन गनुयपने िएकाले यो मनकै चनुौिीपूणय देम्खन्छ । ष्ट्रिमिन्न प्रकािका अपाङ गिा 
िएका बालबामलकालाई आधािििू म्िक्षाको पहुुँच समुनम्श्चि गनुय चनुौिीपूणय छ । यस क्षेििा 
काययिि म्िक्षकहरूका पमन सिस्या िहेका छन ् । उनीहरूलाई अन्य आधािििू ष्ट्रिद्यालयका 
म्िक्षकसिहको सिकक्षिा ि सेिासषु्ट्रिधा प्रदान गनुयपने सिस्या िहेका छन ्।    

२.२  िैम्क्षक सक्षििा िथा गणुस्ििको अिस्था 

िैम्क्षक गणुस्िि आर्ैँ िा एक सापेम्क्षि कुिा हो । यसको मनिपेक्ष परििाषा छैन । िैम्क्षक 
उदे्दश्य ि यस क्षेििा गरिएका लगानी िथा प्रष्ट्रक्रया एिि ्िापन गरिएका नमिजासुँग िलुना गिेि 
सिग्र िैम्क्षक गणुस्ििको व्याख्या गरिन्छ । धयबस्थापन,  म्िक्षण स्िि,  लगानी, मबद्धामथयको 
ष्ट्रटकाउ दि, िैम्क्षक उपलम्धध जस्िा िानक िथा िैम्क्षक सूचकहरूबाट हेदाय आधािििू िहको 
िैम्क्षक अिस्था त्यमि उत्साहजनक देम्खदैन ।सन ्१९९७ िा आधािििू िथा प्राथमिक म्िक्षा 
परियोजनाले कक्षा ३ िा गिेको उपलम्धध स्ििको नमिजािा नेपाली ष्ट्रिषयिा ष्ट्रिद्याथीको औसि 
उपलम्धधस्िि ४५.५६ मथयो । सन ्२०१२ ि २०१५ िा िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रबाट 
गरिएको उपलम्धध पिीक्षणको नमिजा हेदाय यस ष्ट्रिषयिा क्रििः ६२.६% ि ५१.५% िहेको 
देम्खन्छ । सन ्२०१२ को िलुनािा उपलम्धध बढेको देम्खए पमन सन ्२०१५ ले पनु ह्रास 
आएको देखाउुँछ । िथ्याङ कले गम्णि ष्ट्रिषयको उपलम्धध पमन सोही क्रििा बढ्दै पनु: ह्रासोन्िखु 
िएको  देखाउुँछ । 
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िामलका नं ४: ष्ट्रिषयगि उपलम्धध 

ष्ट्रिषय २०१२  २०१५ को औसि  उपलम्धध  

गम्णि ५९.४ (कुल १६८७४ ष्ट्रिद्याथी) ४५.३ (कुल १६३२७  ष्ट्रिद्याथी) ४५.५६ 

नेपाली ६२.६ (कुल १४४४७ ष्ट्रिद्याथी) ५१.५ (कुल १६७८९ ष्ट्रिद्याथी)  ४३.८१ 

सािाम्जक   ५०.३९  

     स्रोिः म्िक्षा ष्ट्रििाग, ष्ट्रिद्यालय िथ्याङ क, २०१७–१८ 

िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रले कक्षा ५ का सभबन्धिा गिेको पिीक्षणको सन ्२०१२ ि सन ्
२०१५ को नमिजा अिलोकन गदाय (िामलका नं ६) गम्णि, नेपाली ि अङ्खग्रजेी िीनै ष्ट्रिषयको 
उपलम्धधस्िि सन ्२०१२ को िलुनािा ह्रासोन्िखु देखायो । म्िक्षकले िामलि मलने दि बढेको 
छ । प्रधानाध्यापक व्यिस्थापनका ष्ट्रिषयिा प्रम्िम्क्षि हनेु अिसि अझ धेिैले पाएका छन ् । 
िैम्क्षक गणुस्ििका ष्ट्रिषयिा थप म्चन्िन िएको छ । ददिा खाजालगायि  छाििृम्त्तका कुिा अम्घ 
बढेका छन ्। यी सबै कुिाको बाबजदु उपलम्धधस्िि अझै  ह्रासोन्िखु देम्खन्छ ।  

 

िामलका नं ६: कक्षा ५ को औसि उपलम्धध दि 

ष्ट्रिषय २०१२को नमिजा (औसि उपलम्धध) २०१५ को औसि उपलम्धध 

गम्णि ५३.३(कुल १२८७२ ष्ट्रिद्याथी) ४८.७ (कुल १३११३ ष्ट्रिद्याथी) 

नेपाली ५९.७ (कुल १३४२६ष्ट्रिद्याथी) ४६.३ (कुल १६७८९ ष्ट्रिद्याथी) 

अङ्खग्रजेी ५३.६(१३१२३)  ४६.८ (कुल १३१४६ ष्ट्रिद्याथी) 

 स्रोिः म्िक्षा ष्ट्रििाग, ष्ट्रिद्यालय िथ्याङ क, २०१७–१८ 

कक्षा ८ को उपलम्धधस्िि (िामलका नं ७) हेदाय पमन सन ्२०११ िा गम्णि ष्ट्रिषयिा औसि 
उपलम्धध ४३ िहेकािा सन ्२०१३ िा ३५ िा, नेपाली ४९ बाट ४८ िा झिेको देम्खन्छ । 
पिीक्षणको यस नमिजाले हाम्रो िैम्क्षक स्िि िामथ गएको छ िने्न आधाि िेट्न सष्ट्रकुँ दैन ।  

िामलका नं ७: कक्षा ८ को औसि उपलम्धध दि 

ष्ट्रिषय २०११को नमिजा (औसि उपलम्धध) २०१३ को औसि उपलम्धध 

गम्णि ४३ (कुल १६००६ ष्ट्रिद्याथी) ३५ (कुल १४३८४ ष्ट्रिद्याथी) 

नेपाली ४९ (कुल १६३१९ष्ट्रिद्याथी) ४८ (कुल १४७५० ष्ट्रिद्याथी) 

स्रोिः म्िक्षा ष्ट्रििाग,  ष्ट्रिद्यालय िथ्याङ क, २०१७–१८ 
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(क) िनायदि ि ष्ट्रिद्यालय बाष्ट्रहिको अिस्था 

िामलका नं ८:  िनायदि ि ष्ट्रिद्यालयबाष्ट्रहि िहेका बालबामलका 

िनायदि सूचक  प्रमििि  ष्ट्रिद्यालय बाष्ट्रहि  

 कक्षा एकको खदु िनायदि ९५.९ ४.१ 

 कक्षा ५ को खदु िनायदि       ९७.२ २.८ 

आधािििू िहकक्षा (१ देम्ख ८ ) खदु िनायदि  ९२.३ ७.७ 

ष्ट्रिद्यालयिा ष्ट्रटकाउ दि 
  

आधािििू िहको म्िक्षा पूिा गने दि ७०.७ 
 

स्रोि : फ्ल्यास  प्रमििेदन  २०७४ 

२०७४ सालको िथ्याङ कलाई दृष्ट्रिगि गदाय नेपालिा प्राथमिक ष्ट्रिद्यालय उिेिका ९७.२% ि 
आधािििू िहिा ९२.३% बालबामलका (िामलका नं ८) ष्ट्रिद्यालय िनाय िएको देम्खन्छ । 
आधािििू िहका करिब ८ प्रमििि ष्ट्रिद्यालय आउन बाुँकी छन ्। बालबामलका ष्ट्रिद्यालयिा िनाय 
िएि िा मबचैिा छोड्ने िथा कक्षा दोहोर् याउने अिस्थाले आधािििू म्िक्षाको िान्यिालाई किजोि 
बनाएको छ । आधािििू िहको ष्ट्रटकाउ दि करिब ७७.४% िहेको िए पमन ७०% ले िाि यस 
िह पूिा गिेको िथ्याङ कले देखाएको छ । यसबाट अझै ष्ट्रिद्यालयबाष्ट्रहि िहेका ि ष्ट्रिद्यालयिा 
प्रिेि गिेि पमन ष्ट्रटकाउ दि कि िहेको अिस्था देखाउुँछ । 

िामलका नं ९:  कक्षा १ ि ८ का ष्ट्रिद्याथीहरूको उत्तीणय ि कक्षा छोड्ने दिको अिस्था 
कक्षा सिूह २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ 

उत्तीणय दोहोर् याउने उत्तीणय दोहोर् याउने उत्तीणय दोहोर् याउने उत्तीणय दोहोर् याउने 

१ छाि ७८.४ ६.२ ८१.१ ४.९ ८०.९ ४.९ ८२ ४ 

छािा ७८.३ ६.७ ८१.९ ४.७ ८०.९ ४.७ ८३ ३.३ 

जभिा ७८.४ ६.४ ८१.५ ४.८ ८०.९ ४.८ ८२.५ ३.६ 

१-५ जभिा ८६.७ ४.२ ८८.४ ३.९ ८८.२ ४ ८९.५ ३.६ 

८ छाि ८९.६ ५.९ ९०.८ ५.२ ८९.९ ५.७ ९०.३ ५.६ 

 छािा ८९.३ ६.१ ९१ ५.२ ९०.१ ५.७ ९०.९ ५.३ 

 जभिा ८९.५ ६ ९०.९ ५.२ ९० ५.७ ९०.६ ५.५ 

६-८ जभिा ९०.१ ५.३ ९०.९ ४.४ ९०.७ ४.९ ९१.७ ४.४ 

स्रोिः फ्ल्यास प्रमििेदन २०७१, २०७२, २०७३ ि २०७४, म्िक्षा ष्ट्रििाग 

चाि िषयको कक्षा उत्तीणय ि कक्षा छोड्ने दिको प्रिृम्त्तलाई हेदाय कक्षा १-५ िा २०७१ सालिा 
४.२  प्रमििि िहेकोिा चाि िषयपमछ यो ३.६ िा झिेको देम्खन्छ । त्यस्िै कक्षा ६-८ िा २०७१ 
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सालिा ५.३ िहेकािा चाि िषयपमछ ०.९ प्रमििि (िामलका नं ९)  अङ कले िाि घटेि ४.४ 
प्रमििििा पगुेको देम्खन्छ । २०७१ सालको िलुना गदाय कक्षा छोड्ने दििा चाि िषयसभि पमन 
कुनै उल्लेख्य सधुाि देम्खुँदैन । कक्षा उत्तीणय दिको अिस्था पमन म्स्थि जस्िो देम्खन्छ । कक्षा 
१ देम्ख ५ िा अझै कुल ३.६ (िामलका ९)  प्रमििि कक्षा छोड्ने दि हनु ुम्िक्षा प्रणालीको सखुद् 
परिणाि होर्न । कक्षा छोड्ने दि कक्षा ८ को हकिा अझ ज्यादा देम्खन्छ । घट्ने दििा पमन 
उत्ताि चढाि देम्खनलेु यसिा धेिै सधुािका प्रयत्नहरू आिश्यक छन ्िने्न देखाउुँछ । िथ्याङ कको 
यस म्चिले िैम्क्षक सधुािका लामग गरिएका काययक्रिहरू प्रिािकािी निएको िा ष्ट्रिकास क्रििा 
िाि िएको जस्िो देम्खन्छ ।  

२.३ म्िक्षक व्यिस्थापनको अिस्था 

आधािििू ष्ट्रिद्यालय ि ष्ट्रिद्याथीको सङ्खख्याको अनपुाि १:१६६ िहेको छ । आधािििू िहिा १ 
लाख २६ हजाि ३७२ म्िक्षक सिकािी अनदुान प्राि ि करिब ६६¸९९२ हजाि मनजी।स्थानीय 
स्रोिबाट गिी १ लाख ९३ हजाि ३६४ म्िक्षकहरूले सो िहको सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा अध्यापन 
गदयछन ् । नेपाल सिकािको स्िीकृि दिबन्दीको ष्ट्रिििणबाट हेदाय आधािििू िहिा म्िक्षक 
ष्ट्रिद्याथी अनपुाि (िामलका १० ) सबैिन्दा बढी प्रदेि नं २ िा देम्खएको छ (१:६५)  देम्खन्छ िने 
सबैिन्दा कि गण्डकी प्रदेििा  (१:२३) देम्खन्छ । यसबाट म्िक्षक दिबन्दी ष्ट्रिििणिा मिलान 
गनुयपने अिस्था ि थप्नपुने दबैु अिस्था झल्कन्छ ।  

 िामलका नं १०: स्िीकृि दिबन्दीिा म्िक्षक ष्ट्रिद्याथी अनपुाि 

प्रदेि प्राथमिक मनिाष्ट्रि आधािििू 

प्रदेि १ २५ ५० ३० 

प्रदेि २ ५९ ९२ ६५ 

प्रदेि ३ २४ ४८ २९ 

गण्डकी प्रदेि  १८ ४२ २३ 

प्रदेि ५ ३८ ७१ ४५ 

कणायली प्रदेि ४० ८० ४७ 

सदूुि पम्श्चि प्रदेि  ४० ७१ ४७ 

कुल ३३ ६० ३८ 

स्रोिः फ्ल्यास प्रमििेदन २०७४ 

सबै प्रकािका म्िक्षक गिेि आधािििू सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा कुल १२६३७२  म्िक्षक स्िीकृि 
दिबन्दीिा िहेका छन ्जसिध्ये िष्ट्रहला म्िक्षक ५१७२८ िहेका छन ्। सबैिन्दा कि िष्ट्रहला 
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म्िक्षक प्रदेि २ (३७९४) िा देम्खएका छन ्। जनु  परुुष म्िक्षक  (११६६९ ) को िलुनािा िीन 
गणुािन्दा कि हो ।  

दिबन्दी पनुष्ट्रियििण सझुाि काययदल २०७५ को प्रमििेदनले २५५५ आधािििू ष्ट्रिद्यालय म्िक्षक 
दिबन्दीष्ट्रिहीन िएको देखाएको छ िने ४९५५८ आधािििू िहका म्िक्षक अपगु िएको देखाएको 
छ ।आधािििू म्िक्षािा गणुस्िि किजोि हनुिुा म्िक्षक दिबन्दी कि हनु ु िथा सिानपुामिक 
ष्ट्रिििण हनु पमन देम्खएको छ ।  

(क) िष्ट्रहला ि दमलि म्िक्षकको अिस्था 

म्िक्षा ष्ट्रििागद्वािा प्रकाम्िि २०७४ सालको फ्ल्यास प्रमििदेन अनसुाि देििरिका सबै 
ष्ट्रिद्यालयहरूका प्राथमिक, मनभनिाध्यमिक ि िाध्यमिक िहिा क्रिि:  ४४.६%, ३०.५% ि 
१९.२% िहेको छ । सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिर्य  िने यो क्रििः ४१% २५.४% ि १५.९ % िहेको 
देखाएको छ । कुल जनसङ्खख्याको ५१.५ प्रमििि िष्ट्रहला अंििध्ये िष्ट्रहला म्िक्षककोिपिा 
उपम्स्थमि न्यून िहेको स्पि छ । त्यस्िै िलुकुको कुल जनसङ्खख्यािा १३.२ प्रमििि दमलिहरू 
िहेका छन ् (िाष्ट्रिय जनगणना २०६८) । म्िक्षकका रूपिा दमलिहरूको प्रिेि पमन न्यून छ । 
२०७४ को फ्ल्यास प्रमििदेनिा उल्लेख िएअनसुाि  प्राथमिक, मनभनिाध्यमिक ि िाध्यमिक 
िहिा दमलि  म्िक्षकको सहिामगिा क्रििः ५.६%, ४.५% ि ५.४% िहेको छ ।  

२.४ आधािििू िहको म्िक्षािा लगानीको स्िरूप ि प्रिृम्त्त 

मन:िलु्क ि अमनिायय आधािििू म्िक्षा िाज्यको दाष्ट्रयत्िमिि पछय । यसिा गरिएको लगानी िने 
मनकै कि छ । म्िक्षा बजेट कुल बजेटको १० प्रमिििको हािाहािीिा िािै छ । आधािििू 
म्िक्षा मन:िलु्क ि अमनिायय गने ि सबैलाई म्िक्षा ददने कायय चनुौिीपूणय छ । यसका लामग कुल 
म्िक्षा बजेटको ष्ट्रहस्सा बढ्नपुने हो िि ष्ट्रिगि १० िषयदेम्खको लगानीको प्रिृम्त्त घट्दो क्रििा 
देम्खन्छ । आ.ि. २०६५/०६६िा म्िक्षा क्षेिको कुल बजेटको ६३.६ प्रमििि यस क्षेििा खचय 
िएको देम्खन्छ ।त्यसपमछ क्रििः किी आउदै आमथयक िषय २०७५/ ०७६ िा ४७.७ प्रमििििा 
घटेको देम्खन्छ । 

 िैम्क्षक गणुस्ििका कुिा गदाय त्यसिा गरिने लगानीले धेिै कुिािा अन्िि ल्याउुँछ । िैम्क्षक 
सािग्री िथा अन्य िौमिक ि िानिीय स्रोि िथा िािाििण मनिायण गनय गरिने खचयले मसकार् 
िािाििण मनिायण गने हनुाले िैम्क्षक क्षेििा लगानी बढाउन ुअपरिहायय छ ।  

३. प्रिखु िदु्दा िथा चनुौिी  

आधािििू िहको ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा गणुस्ििीय म्िक्षा आजयन गनय पाउने बालबामलकाको िौमलक 
हक ि अमधकािलाई समुनम्श्चि गिी आधािििू म्िक्षाको ष्ट्रिकास, ष्ट्रिस्िाि ि गणुस्िि 
सधुािलगायिका काययिा मनभनअनसुािका िदु्दा िथा चनुौिी िहेका छन ्:  

• ष्ट्रिपन्न ,अपाङ गिा िएका, दमलि िौगोमलक कदठनार्िा िहेका, िौसिी बसार्सिार् गने 
ष्ट्रिद्याथीलाई आधािििू म्िक्षाको अिसि िा पहुुँच समुनम्श्चि गनुय   



47 
 

• मन:िलु्क ि अमनिायय म्िक्षाको प्रिािकािी कायायन्ियनको लामग स्थानीय सिकािहरूलाई 
सक्षि िलु्याउन ु ि यसको ििय अनसुाि सबै बालबामलकाहरूलाई अमनिायय रुपिा मनिलु्क 
पढ्न पाउने धयबस्था गने आधािििू म्िक्षािा सान्दमियकिा ि गणुस्िििा सधुाि गनुय 

• आधािििू िहिा मसकार्को िाध्यि िाषा, िाििृाषा, नेपाली िाषा ि अन्य िाषाहरूको को 
सन्िमुलि प्रयोग ि पठनपाठन गनुय 

• ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिद्यालयहरूिा िहेका असिान म्िक्षक दिबन्दीको पनुष्ट्रिििण ि सिायोजन ि थप 
दिबन्दी व्यिस्था गनुय 

• म्िक्षक व्यिस्थापन (म्िक्षक ि प्रधानाध्यापकको मनयमु्क्त, पदस्थापना, िृम्त्तष्ट्रिकास, उत्प्रेिणा, 
िामलि, लैङ मगकिा आदद  ) गनुय 

• ष्ट्रिद्यालयको िौमिक पूिायधाि (िौचालय¸ कक्षाकोठा¸ म्िक्षक¸ खेलिैदान¸ पसु्िक ि आधािििू 
िैम्क्षक सािग्री) व्यिस्थापन । अपाङ गिािैिी ष्ट्रिद्यालयको िौमिक संिचना ि म्िक्षण मसकार् 
िािाििणको ष्ट्रिकास गनुय  

• ष्ट्रिमिन्न प्रकृमिका ष्ट्रिद्यालयको सिायोजन ि सिकक्षिा कायि गनुय 
• सिाजको आिश्यकिा ि अन्ििायष्ट्रिय िूल्यिान्यिा अनसुािको पाठ यक्रि ि पाठ यपसु्िकको 

ष्ट्रिकास ि पाठ यक्रििा आधारिि बालकेम्न्द्रि  म्िक्षण मसकार् ष्ट्रक्रयाकलापको ष्ट्रिकास गनुय 
• ष्ट्रिद्यालय सिुासन (ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापनिा सघाउने मनकाय, ष्ट्रित्तीय अनिुासन, सिुासन, 

जिार्देही, पािदम्ियिा कायि गनुय 
• ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षण मसकार्लाई बालिैिी बनाउन ु 

• संस्थागि ष्ट्रिद्यालयलाई  सेिािखुी बनाउन ु 

• ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षण मसकार्को अनगुिन िूल्याङ कन ि सपुरििेक्षण (प्राष्ट्रिमधक सहायिा) 
लाई म्िक्षण मसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप िथा मसकार् व्यिस्थापनको अमिन्न अङ ग बनाउन ु

४. सझुािहरू 

(क) आधािििू म्िक्षाको पहुुँच ष्ट्रिस्िािसभबन्धी सझुाि 

• अमनिायय आधािििू म्िक्षाको सर्ल कायायन्ियनको लामग हिेक स्थानीय सिकािले आफ्नो 
क्षेिको म्िक्षा मबकासको मनमित्त गाउुँ िा नगि म्िक्षा योजना ियाि गने । सो  योजनािा 
मबद्याथी िनायको िियिान अिस्था, मबद्याथीको मबद्यालय छोड्ने दि, मबद्यालयहरूको िैम्क्षक िथा 
िौमिक समुबधा ि  म्िक्षक उपलधधिाको अिस्था, जनसंख्या िृष्ट्रद्ध दि, मबद्याथी िनायको 
मबगिको िृष्ट्रद्धदि  आददको ष्ट्रिश्लेषण गिी मबद्यालय उिेिका सबैलार् िनाय गिाउने ि 
गणुात्िक म्िक्षा ददन स्पस्ट योजना ियाि गने सो योजना ियाि गनयका लामग आिश्यक 
प्रामबमधक सहयोग प्रदेि सिकािले व्यिस्था गने l यस प्रकािको योजना स्थानीय सिदुाय, 
मबद्यालय िथा अन्य सिोकाििालाहरूसंगको सहिामगिािा सभपन्न गने।   

• स्थानीय सिकािका प्रत्येक िडा अन्िगयि हिेक घि परििािको िहिा मबद्यालय पिुय उिेिका 
ि मबद्यालय उिेिका सबै बालबामलकाको सचुना संकलन गने ि मबद्यालय गए नगएको 
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अनगुिन गनयको लामग ष्ट्रििेष परिचय पिको व्यिस्था गने l  उपिोक्त परिचयपिका 
आधाििा मबद्यालय गर्िहेका ि नगएका बालबामलकाको अनगुिनको धयबस्था मिलाउने l 

उपलधध िथ्याङ्कको आधाििा मबपन्न, दमलि, अपाङ्गिा िएका मबिेष सहयोग पिुाउन ु पने 
बालबामलकाको सिूह पष्ट्रहचान गने 

• स्थानीय सिकािका प्रत्येक िडाले िैम्क्षक सिको आिभििा िडा समिमि, स्थामनय मबद्यालय, 
म्िक्षक, बाल क्लब ि अन्य सिोकाििालाहरू सिेिलार् परिचालन गिी मबधाथी िनाय 
अमियान सञ्चालन गने l  ५ देम्ख १२ बषय सभिका बालबामलकालाई मनिलु्क ि अमनिायय 
म्िक्षाको धयबस्था िएको ि सो उिेििा िनाय नगिाएिा काननु अनसुाि दण्डनीय हनेु कुिा 
अमििािकहरूलाई बोध गिाउने  

• स्थानीय सिकािको क्षेिमिि के कमि कुन स्थानिा कुन िहका ि कुन प्रकाि (मनम्ज िा 
साबयजमनक) का मबद्यालय छन ् ि मिनीहरूिा के कमि कक्षा संचालनिा छन ् ि के कमि 
मबद्याथी िनायको क्षििा छ सो कुिा यष्ट्रकन गनय, िैम्क्षक समुबधाहरूलाई सिानपुामिक 
ष्ट्रिििणको समुनम्श्चि गनय  मबद्यालय नक्साकंन ि पनुनायक्संकन गने।   

• मबद्यालयहरूको अिस्था पष्ट्रहचान गिी कुन मबद्यालय गाभ्न ुपने िा मिलान गनुय पने िा बन्दै 
गनुय पने हो सो कुिाको मनणयय गनय हिेक स्थानीय सिकाि ले नक्सांकनको अभ्यास दरु् िषय 
मिि पिुा गने । ष्ट्रिद्यालयहिको मिलान गदाय सबैलाई पायक पने स्थानिा सके सभि ठुला 
सार्जका ष्ट्रिद्यालयहरू स्थापना गनय जोड ददर् िौमिक पूिायधाि िथा िैम्क्षक समुबधा सभपन्न 
ष्ट्रिद्यालय बनाउने नीमिलाई ष्ट्रिस्िाि गने l  

• आधािििू िहिा ४०० िा सो िन्दा बढी मबद्याथी िएका ठुला, २०० देम्ख ४०० सभिका 
िझौला,, ि २०० िन्दा साना गिी मिन प्रकािका आधािििू मबद्यालय मबकास गने धयबस्था 
गने। कुनै अिस्थािा धेिै मबद्यालय गािी आिािीय मबद्यालय संचालन गनुय पने िएिा सोष्ट्रह 
अनसुािको धयबस्था गने l  आधािििू िहका बालबामलकाले आधा घण्टाको दिुीिन्दा ज्यादा 
ष्ट्रहंड्ननुपने गिी ष्ट्रिद्यालय मिलान िा स्थापना गने l  

• आफ्नो क्षेिमििका बालबामलकालाई आधािििू म्िक्षाको अमधकाि समुनम्स्चि गने काि 
स्थानीय सिकािको िएकोले मबद्यालय सेिा क्षेि (school catchment area/school 
zoning) ष्ट्रकटान गरि खास सेिा क्षेि मििका बालबामलकाहरू आफ्नो सिदुाय मिि िहेको 
मबद्यालयिा अध्ययन गिाउने धयबस्था गने   

• मबद्यालय सेिा क्षेि मनधायिणका आधाि ि िानक हरू संम्घय म्िक्षा िन्िालयले िोक्ने ि 
आबस्यक पिे प्रदेिले आफ्नो आबस्यकिाअनकुुल सिायोजन गने  ि यसको कायायन्ियन 
स्थानीय सिकािले गने. कुनै िौगोमलक िा प्राकृमिक कािणले िा अन्य कािणले एक सेिा 
क्षेि मििका बालबामलका अको क्षेििा अध्ययन गनुय पने अिस्था िएका स्थानीय सिकािले 
अको क्षेिसंग सहकायय गिी धयबस्था मिलाउने l  

• आधािििू िहदेम्ख प्रािभि गरि यो धयबस्था पिीक्षणका रुपिा प्रदेिका ३-३ गाउ िा 
नगिपामलका मिि क्रिि: िाध्यमिक िहसभि कायायन्ियनिा ल्याउने l पिीक्षण गने कायय 
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संघीय सिकािले गने ि उक्त अनिुिका आधाििा एक दिक मिि देिका सबै क्षेि मिि 
सेिा क्षेिको व्यिस्था लाग ु गने  l सबै प्रकािका मबद्यनलयहरूलार् जोमनङ्गको आधाििा 
धयबम्स्थि गने आिश्यकिा निएका स्थानिा मबना योजना मबद्यालय खोल्ने परिपाटी बन्द गने 
। 

• मबद्यालय सेिा क्षेि मनधायिणका आधाि ि िानक हरू संम्घय म्िक्षा िन्िालयले िोक्ने ि 
आबस्यक पिे प्रदेिले आफ्नो आिश्यकिाअनकुुल सिायोजन गने  ि यसको कायायन्ियन 
स्थानीय सिकािले गने.  

• कुनै िौगोमलक िा प्राकृमिक कािणले िा अन्य कािणले एक सेिा क्षेि मििका बालबामलका 
अको क्षेििा अध्ययन गनुय पने अिस्था िएका स्थानीय सिकािले अको क्षेिसंग सहकायय गिी 
धयबस्था मिलाउने l  

• सबै प्रकािका ष्ट्रिद्यालयहरूलार् जोमनङ्गको आधाििा धयबम्स्थि गनय आिश्यकिा निएका 
स्थानिा मबना योजना मबद्यालय खोल्ने परिपाटी बन्द गने 

• स्थानीय िौगोमलक, प्राकृमिक िा अन्य अबस्थालाई ध्यानिा िाखी आधािििू िहको १ देम्ख 
८ सभि संचामलि कक्षाहरू, आधािििू िहको १ देम्ख ५ सभि संचामलि कक्षाहरू ि 
आिश्यकिाको आधाििा कक्षा १ देखी ३ सभि का कक्षाहरू सञ्चालनका सबै ष्ट्रिकल्पहरू 
खलु्ला गने । 

• मनकै दगुयि, पािलो बम्स्ि िएका क्षेिहरूिा ठुला मबद्यालय संचालनिा ल्याउन नसष्ट्रकने 
अिस्थािा बहकुक्षा चलाउने गिी ष्ट्रिस्िारिि स्कुलहरू संचालनिा ल्याउने l यस्िा स्कुलहरूिा 
काि गने म्िक्षकहरूलाई मबिेष िामलि ि प्रोत्साहन को व्यिस्था गने l 

• औपचारिक म्िक्षाको घेिामिि प्रिेि गनय नसकेका िा नसक्ने बालबामलकाका लामग िैकम्ल्पक 
िथा लम्चला िाध्यिबाट ददर्ने म्िक्षा पद्धमिलाई मनिन्िििा ददने िि िी ष्ट्रिद्यालयबाट ददर्ने 
मसकार् सहजीकिणिा कुनै ह्रास आउन नददनका लामग न्यूनिि िौमिक िैम्क्षक पूिायधाि ि 
सािग्रीहरूको व्यिस्थापन समुनम्श्चि गने  l यस्िा अनौपचारिक मबद्यालय िा केन्द्रहरूबाट 
अध्ययन पिुा गिेका बालबामलकालार् सिकक्षिाको व्यिस्था गनय संम्घय सिकािले ियाि 
गिेका िानकहरूका आधाििा स्थानीय सिकािद्वािा उनीहरूको िैम्क्षक उपलम्धधको 
सिकक्षिा िोक्ने l  यस्िा अनौपचारिक िाध्यि बाट अध्ययन पिुा गिका ष्ट्रिद्याथीलाई पेिािा 
लाग्ने िा उच्च अध्ययन गनय सक्ने अिसि खोमलददने । 

• स्थानीय सिकािका नगि म्िक्षा समिमि ि सभबम्न्धि अमधकािीहरूले आफ्नो क्षेि मििका 
अपांगिा िएका, दमलि, मबपन्न, जनजामि ि कदठन परिम्स्थमि बाट आएका बालबामलकाहरूलाई 
मबद्यालायिा ल्याउन ि मिनीहरूलाई ष्ट्रटकार् िाख्न मबिेष सिाबेिी काययक्रि ियाि गने l 

  (ष्ट्रिस्ििृ जानाकािीको लामग सिािेिी म्िक्षाको परिच्छेद हेनुयहोला)  

(ख)  मन:िलु्क ि अमनिायय आधािििू म्िक्षाको कायायन्ियन 

• स्थानीय सिकािले अमनिायय आधािििू म्िक्षा सभबम्न्ध नीमि लाग ुगनय पूिय ियािीका रुपिा 
बालबामलकाको िथ्यांक संकलन ि लम्क्षि बालबामलकाको पष्ट्रहचान ि ष्ट्रिद्यालयको अिस्था ि 
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सिदुायिा िहेका बालबामलकालाई िनाय गनय सक्ने क्षििाको अध्ययन गिी ष्ट्रिद्यालयको 
ष्ट्रिस्िाि िा नयाुँ मबद्यालय स्थापनाको व्यिस्था गने। 

• प्रदेि सिकािले मबद्यिान काननु अन्िगयि िही अमनिायय म्िक्षा लाग ुगनय कसको के िमूिका 
हनेु सो को बािेिा मनदेम्िकाहरू ियाि गिी ष्ट्रिििण गने मिनै िहका सिकािको सिन्ियिा 
आधािििू म्िक्षा सभबम्न्ध काननुका बािेिा जानकािी ि जागिण पैदा गनय आबश्यक िेला, 
प्रचाि प्रसािको धयबस्था गने । 

• अमनिायय म्िक्षा िन्नाले आधािििू िहका उिेि सिहुका सबै बालबामलकाहरूको आफ्नो क्षेि 
मििको मबद्यालयिा अमनिायय ष्ट्रिद्याथी िनाय, अमनिायय मनयमिि हाम्जिी, अमनिायय अध्ययनिा 
मनिन्िििा, अमनिायय मनधायरिि मसकार् उपलम्धध हामसल गने ष्ट्रिषयलाई सभझनपुने। यो धयबस्था 
लाग ु गनुय स्थानीय सिकाि, घि परििाि, अमििािक, स्थानीय मबद्यालय सबैले साझा 
म्जभिेिािीका रुपिा मलने l  

• साियजमनक ष्ट्रिद्यालयिा अध्ययन गने ष्ट्रिद्याथीको लामग आधािििू म्िक्षा अमनिायय िथा 
मनःिलु्क प्रदान गनय ष्ट्रिम्त्तय व्यिस्था संघ, प्रदेि ि स्थानीय सिकािकासाझेदािीिा ि 
व्यिस्थापकीय म्जभिेिािी स्थानीय सिकािले मलनपुने । 

• मनःिलु्क म्िक्षा अन्िगयि िनाय िलु्क, पढार् िलु्क, पिीक्षा िलु्क ि पाठ्यपसु्िक बापिको 
िलु्क िथा अन्य कुनै पमन प्रकािका औपचारिक िथा अनौपचारिक िलु्कहरू नमलने व्यिस्था 
गने  

• हिेक मबद्यालयले एक म्िक्षा पिोपकािी िा कल्याणकािी कोष स्थापना गिी सो कोषिा  
सिाजसेिी, चन्दा दािा, पूिय मबद्याथी, धयापािी िा जो सकैु बाट मबद्यालय मबकासको मनमित्त दान 
िा आमथयक सहायोग मलन सक्ने व्यिस्था गने । 

• आमथयक रुपले ष्ट्रिपन्न, दगुयि क्षेि ि िानि ष्ट्रिकास सूचकाकंिा पमछ पिेका क्षेि ि िगयकालाई 
प्राथमिकिा ददुँदै स्टेसनिी, ददिा खाजा ि पोिाक स्थानीय िहले क्रििः कायायन्ियन गने 

• आफ्ना अमििािाक्को र्च्छािा साियजमनक मबद्यालयिा अध्ययन नगिी मनम्ज, सहकािी िा गठुीिा 
संचामलि मबद्यालयिा िनाय िएका बालबामलकाहरूलाई िाज्यको लगानी निहने l िि त्यस 
प्रकािका ष्ट्रिद्यालयहरूलार् सिकािले अन्य प्रकािको सहयोग िा प्रोत्साहन ऐनले िोके 
बिोम्जि सिकािले उपलव्ध गिाउने ।   

• मनजी लगानीिा संचामलि ष्ट्रिद्यालयहरूले १० देम्ख १५ प्रमििि मबद्याथीहरूलाई पूणय रुपिा 
मनिलु्क म्िक्षा प्रदान गनुय पने सो को लामग स्थानीय सिकािहरूले आफ्नो क्षेिमििका  
गरिब, मबपन्न, दमलि, अपाङ्ग, छािाहरूको पष्ट्रहचान गने      

• अमनिायय म्िक्षाको कायायन्ियन िाष्ट्रिय प्राथमिकिाको मबषय िएकोले त्यसको काययन्ियन सष्ट्रह 
रुपिा िए निएको अनगुिन गनय स्थामनय सिकािहरूले एक अमनिायय म्िक्षा अनगुिन समिमि 
गठन गने ि कुनै एक व्यम्क्तलार् म्जभिेिाि अमधकािीको रुपिा िोक्ने l प्रदेि ि संम्घय 
िन्िालयहरूले पमन अमनिायय म्िक्षाको कायायन्ियनको अनगुिनलामग आबस्यक संयन्ि ियाि 
गने।   
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• स्थामनय सिकािहरूलाई प्रोत्साहन ददन ि उनीहरूका बीच प्रमिस्प्रधा पैदा गिी अमनिायय 
उिेिका सबै बालबामलकालार् मछटो िन्दा मछटो मबद्यालयिा पयुायई आधािििू म्िक्षा समुनम्श्चि 
गनय सक्षि िएका गाउुँ ि नगि पामलकहरूलार् िाष्ट्रिय पिुस्कािको व्यिस्था गने यसको 
मनमित्त िूल्यांकनका सूचकहरूको ष्ट्रिकास गने     

• अमनिायय म्िक्षा अन्िगयि बाल कक्षा िा कक्षा १ िा िनाय िएका सबै बाल्बामलकाहरू 
आधािििू िहको पिुा चक्र नहनु्जेल सभि मबद्यालयिा ष्ट्रटकाउनको लामग मबद्यालय छोड्ने 
जोम्खि िा िहेका बालबामलकाहरूको पष्ट्रहचान गनय ि उनीहरूलाई मनिन्िि सहयोग गनय 
मबद्यालय छोड्ने प्रिृमिको िोकथाि काययक्रि (dropout prevention programme) लाग ु
गने यस्िा बालबामलकाहरूलाई घि परििाि देम्ख मबद्यालय सभि मनिन्िि अनगुिन, 
सिसल्लाह, िेन्टरिङ्ग, सधुािात्िक म्िक्षणको व्यिस्था गने  

(ग) आधािििू म्िक्षाको सान्दमियकिा ि उपयोमगिा 

• आधािििू िहिा कुनै व्यािसाय ष्ट्रििेषिा बालबामलकालार् दक्ष बनाउने उदे्दश्य हदैुन यसको 
िखु्य उदे्दश्य बालबामलकाहरूिा िाध्यमिक िह ि जीिनका लामग चाष्ट्रहने आधािििू सीपहरू 
मसकाउन ुहो िथाष्ट्रप यस िह देम्ख नै उनीहरूको धयधिायीक िथा प्रामबमधक मबषय हरू प्रमि 
रुम्च ि  सािान्य ज्ञान बधाउन  सष्ट्रकन्छ । िसथय  कक्षा १ देम्ख नै बालबामलकाको 
स्ििअनसुािको स्िािलभबनसभबन्धी ष्ट्रिषयिस्ि ु सािाम्जक अध्ययनिा सिािेि गिी 
व्यािहारिक मसकार् गने  

• कक्षा ५ िन्दा िामथ पगुेपमछ स्थानीय पाठ यक्रिका रूपिा स्थानीय कला, म्िल्प (जस्िै: 
िाद्यिादन, र्लाि, सनुचाुँदीका काि, कामलगडी, म्चि अथायि ्थान्का आदद)को मसकार् गने । 
मसकार्का लामग स्थानीय दमलि िथा अन्य सभबम्न्धि दक्ष व्यम्क्तलाई प्रोत्साहन गने  

• कक्षा ४ देम्ख नै पाठ यक्रििा घिपरििािका कािसुँग मिल्दाजलु्दा ज्ञान, सीप सिािेि 
गरिएका स्िािलभबी म्िक्षा िा गृहष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयको अंि सिािेि गने । यस्िा ष्ट्रिषयहरू 
स्थानीय पाठ यक्रिको रूपिा पमन िाख्न े 

• ष्ट्रिद्यालयहरूिा किेसािािी अमनिायय गिी रू्ल िथा  बोटमबरुिा लगाउने, निनुा खेिी गने 
जस्िा प्रयोगात्िक ष्ट्रक्रयाकलाप गिाउने । यसका लामग हिेक ष्ट्रिद्यालयिा खाली जमिन िा 
किेसािािी अमनिायय हनुपुने प्रािधान िाख्न े  

• व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिषयको अध्ययन अध्यापनको गहृकायय िा परियोजना कायय प्रयोगात्िक बनाउने 
। व्यिहारिकिा ि मसजयनात्िकिा अमििृष्ट्रद्ध गने ष्ट्रकमसिबाट बाल-केम्न्द्रि म्िक्षण मबमधहरूको 
प्रयोगिा जोड ददने । कक्षा ३ सभिका बालबामलकालाई  उनीहरूका घिपरििाि, सिाज 
प्रकृमिका कुिाहरू, घटना िणयन िथा उनीहरूलाई िन पने खालका कुिा सनुाउन प्ररेिि 
गिाउने । सैद्धाम्न्िक  लेखन गिी व्यस्ि बनाउने खालको गृहकायय मनषेध गने   

• ष्ट्रिद्यालयले परििाि िथा सिदुायले िनाउने सांस्कृमिक पियहरूिा सष्ट्रक्रय सहिागी हनेु, 

पखु्र्यौली िा िैथाने रूपिा ष्ट्रिकमसि हुुँदै आएका सीप ष्ट्रिकास काययिा सहिागी हनेु अिसि 
प्रदान गने ।  
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• बालबामलकाका मसकार्लाई पारििारिक पेसाअनसुािका काययसुँग जोड्ने अिसि ददुँदै परियोजना 
खोज िथा अन्िषेण आददलाई यसैसुँग मिलाउने गिी मसकार् गिाउने खालका पाठ यक्रि ि 
पाठ यिस्ि ुियाि गने  

• आधािििू िहका िामथल्ला कक्षाहरू कक्षा ६, ७, ८ िा व्यािसाष्ट्रयक मबषयहरू प्रमिको 
झकुाि बढाउन सािान्य प्रकृमिका पूिय व्यािसाष्ट्रयक मबषयहरू लाग ुगने धयबस्था मिलाउने । 
व्यािसाष्ट्रयक िथा प्रामबमधक मबषयहरूलाई ष्ट्रिद्याथी बीच जनष्ट्रप्रय बनाउन िा त्यस प्रमि 
उनीहरूको रुम्च उत्पन्न गनय अमियानहरू संचालन गने    

 (घ)  गणुस्िििा सधुाि 

• संम्घय सिकािले आधािििू िह पिुा गिे पश्चाि बालबामलकाले हामसल गनुय पने िाष्ट्रिय 
मसकार् सक्षििाहरू ष्ट्रिकास गने ि मि सक्षििाहरूका आधाििा पाठ्यक्रि िथा पाठ्यपसु्िक 
ष्ट्रिकास, म्िक्षक िामलि, म्िक्षक छनोट, म्िक्षण ि िलु्यांकन गनय आिश्यक मनदेिनहरू ियाि 
गने। 

• आगािी एक दसक मिि आधािििू िहिा अध्यापन गने सबै म्िक्षकको हालको न्यनुिि 
योग्यिा बाट बढाएि कम्भििा स्नािक ि एक बषयको म्िक्षक िामलि गनुय पने l  हाल काययिि 
कि योग्यिाका म्िक्षकलाई िैम्क्षक योग्यिा बढाउने अिसि प्रदान गने िा सियािमध थपेि 
सषु्ट्रिधासष्ट्रहि अिकाि िोज्न लगाउने l  

• म्िक्षक प्रम्िक्षण काययक्रिहरूिा ि म्िक्षण पेिा दबैुिा उच्च िैम्क्षक उपलम्धध िएका िा 
उच्च ग्रडे प्राि गिेका व्यम्क्तहरूलाई प्रमिस्पधाय ि क्षििाका आधाििा छनोट गने l म्िक्षक 
िामलि िथा प्रिेि परिक्षा छनोटिा आबस्यक सधुाि गने 

• म्िक्षकिा अमनिायय रुपिा हनु ु पने व्यििाष्ट्रयक दक्षिाहरू मनधायिण गरि सो दक्षिाका 
आधाििा िामलि िा म्िक्षक धयबस्थापनका अन्य काययहरू गने 

• सञ्चाि ि प्रमबमधलार् एक मबषय िन्दा पमन म्िक्षण मसकार् प्रष्ट्रक्रयाको अमिन्न अंगका रुपिा 
ष्ट्रिकास गने ।  मसकार्लाई आधमुनक सूचना िथा प्रष्ट्रिमधसुँग जोड्दै सािग्रीयकु्त ि 
व्यािहारिक बनाउने गिी म्िक्षक ियािी गने सेिाकालीन िथा पबुयसेिाकमलन िामलिहरूिा 
सबैलार् म्िक्षण मसकार्िा सञ्चाि िथा प्रमबधीको प्रयोगका बािेिा मसक्ने अबसि प्रदान गने 

• हिेक मबद्यालयिा आधमुनक सञ्चाि िथा प्रमबमध ि अन्य आबस्यक िैम्क्षक समुबधा ि 
सािग्रीको मबकास लार् िाष्ट्रिय प्राथमिकिाका रुपिा मलई आधमुनक सूचना प्रष्ट्रिमध ि िैम्क्षक 
सािग्रीयकु्त पूिायधाि िापदण्ड बनाएि देििरिका सबै ष्ट्रिद्यालयिा पगु्ने गिी यसको 
व्यिस्थापन गने l प्रत्येक मबद्यालयिा पसु्िकालयको स्थापना गिी बालबामलकाहरूले  पढ्ने 
बानीको ष्ट्रिकास गने 

• संम्घय िन्िालयले आधािििू मबद्यालयका गणुात्िक स्ििहरू मनधायिण गने सो बिोम्जि हिेक 
प्रदेि ि स्थानीय सिकािले आफ्नो क्षेि मििका आधािििू ष्ट्रिद्यालयको मिन मिन बषयिा 
िौमिक िथा अिस्था, िैम्क्षक अिस्था, मसकाई बािाबिण, म्िक्षण मसकार् स्िि, बालबामलकाको 
मसकार् उपलम्धध, म्िक्षक कायय सभपादन, मबद्यालय सिदुाय सभबनध, िैम्क्षक नेितृ्ि, स्रोि 
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परिचालन आदद सिस्ि पक्षहरूको िलु्यांकन गिी ष्ट्रिद्यालयहरूको स्ििीकिण गने ि यसको 
नमिजा पािदिी गने 

• ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलम्धधसुँग म्िक्षकको काययसभपादनलाई जोड्ने ि मसकार्लाई 
सधुािात्िक बनाउन मनिन्िि िूल्याङ कन पद्धमिलाई जोड ददने  

• र्िक र्िक प्रकृमिका आधािििू ष्ट्रिद्यालयका मसकार्लाई सिान बनाउन िैम्क्षक पूिायधाि 
सिान बनाउने ि  स्िि पष्ट्रहचान गिी सधुाि गने  

• सािदुाष्ट्रयक िथा गठुी सबै ष्ट्रिद्यालयिा एकै प्रकािको पाठ यक्रि अमनिायय रूपिा लाग ुगने  

• स्थानीय स्िििा नै व्यािहारिक ि सैद्धाम्न्िक पिीक्षा सञ्चालन गने िथा कक्षा ८ को पिीक्षा 
पमन स्थानीय स्िििा नै सञ्चालन गने  

• आधािििू म्िक्षालाई गणुस्िियकु्त बनाउन स्थानीय िहबाटै मनयमिि अनगुिन ि मनिीक्षण ि 
सपुरििके्षणको व्यिस्था गने । स्थानीय िहबाट गरिने अनगुिन अिस्थाअनसुाि स्थलगि 
िथा ष्ट्रिद्यिुीय दबैु प्रकािका िाध्यिबाट गने  

• हिेक ष्ट्रिद्यालयका प्रधानाध्यापकले अधयिाष्ट्रषयक ि िाष्ट्रषयक रूपिा ष्ट्रिद्यालयको व्यिस्थापकीय 
गमिष्ट्रिमध ि मसकार् गणुस्ििको ष्ट्रिषयिा स्थानीय िहका प्रिखुसिक्ष प्रमििदेन बझुाउने 

• कक्षा १ देम्ख ५ सभि अध्ययन गने बालबामलका प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास चिणबाटै गमु्ििहेको 
हनेु हुुँदा उनीहरूको मसकार्लाई एकोहोिो उदे्दश्यिर्य  िाि केम्न्द्रि नगिी उनीहरूको 
सिायङ गीण ष्ट्रिकासका पक्षहरू (जस्िै: िािीरिक, सािाम्जक, संिेगात्िक िथा बौष्ट्रद्धक 
ष्ट्रिकास)िा जोड ददने । यसका लामग उनीहरूलाई पोषणयकु्त खाजा, स्िास्थ्य उपचाि सेिा, 
खेलकुद िथा िनोिञ्जनका लामग सािग्री व्यिस्था  िथा बालिैिी अन्ििष्ट्रक्रयात्िक मसकार् 
िािाििण समुनम्श्चि गने  

• म्िक्षकको काययसभपादन िूल्याङ कन म्िक्षकको हाम्जिी, ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलम्धध, मसकार् 
ष्ट्रक्रयाकलाप सभबन्धिा गरिएका अनसुन्धान, िैम्क्षक सािग्री मनिायण, निप्रिियनात्िक कायय, 
अमिरिक्त ि सहकाययकलाप आयोजना, सपुरििेक्षकको िोहिििा सञ्चालन गिेका कक्षा सङ्खख्या 
ि िाष्ट्रषयक प्रमििेदन जस्िा स्पि ि पािदिी सूचकका आधाििा गने व्यिस्था गने   

• िाष्ट्रषयक काययसभपादनको िूल्याङ कनिा उत्कृि हनेु म्िक्षकलाई ष्ट्रिद्यालय िथा स्थानीय 
सिकािले िाष्ट्रषयक रूपिा पिुस्काि िथा सभिान ददने । उत्कृि कायय सभपादनका आधाििा 
स्थानीय सिकािले मसर्ारिस गिी पठाएका म्िक्षकलाई प्रदेि ि सङ घीय सिकािले पमन 
पिुस्कृि गने व्यिस्था गने   

• धेिै अध्ययनहरूले अत्यमधक मसकार् बोझ ि गृह काययले बालबामलकाहरूको खास गिी 
प्रािम्भिक कक्षाहरूिा अनाबस्यक िनाब मसजयना गिी उनीहरूको िािीरिक, िानमसक िथा 
बौष्ट्रद्धक मबकासिा आघाि पगु्ने कुिा उजागि गिेका छन ्। िसथय अनाबस्यक गृहकायय ददने 
यो अस्िस्थ परिपाटीलाई प्रािम्भिक कक्षाहरूिा (बाल म्िक्षा देम्ख कक्षा ३ सभि )  पूणय 
रुपिा बन्द गरिन ुपछय। अन्य कक्षाहरूिा के कमि ि कुन उदेश्यका लामग गृहकायय ददने 
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िने्न बािेिा स्पष्ठ नीमि बनाउने  l यसको साथसाथै अमिरिक्त पाठ्यपसु्िकको बोझबाट पमन 
बालबामलकाहरूलार् िकु्त गने l  

• मबद्यालय बालबामलकाको सबंमगन मबकासको िखु्य स्थल हो त्यसैले हिेक मबद्यामथयलाई आफ्नो 
चाहना, र्च्छा, िथा क्षििा अनकुुल ष्ट्रिमिन्न खेलकुद, साष्ट्रहत्य, कला, हाम्जिी जिार् जस्िा 
अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापहरूिा सहिागी बने्न अिसि ददने । प्राम्ज्ञक ष्ट्रिकास संगसंगै िािीरिक, 

िानमसक, बौददक िथा सभबेगात्िक मबकासका अिसि प्रदान गनय अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापलाई 
मबद्यालय म्िक्षाको अमिन्न िाग बनाउने ि यसलार् म्िक्षक ि प्रधान्यापक्को मनयमिि कािको 
रुपिा उल्लेख गने 

(ङ.)  बहिुाषा 

• नेपाल बहिुाषी िलुकु िएकोले आधािििू िहका प्रािम्भिक कक्षािा िलुि िाििृाषािा 
आधारिि बहिुाषा म्िक्षणको नीमि मलईनेछ जस अन्िगयि पष्ट्रहलो िाषा िा िाि ृिाषा पष्ट्रहले 
मसक्ने  ि अन्य िाषाहरूिा मबस्िािै संक्रिण गदै जाने अबसि मसजयना गरिनेछ l  प्रािम्भिक 
कक्षाहरूिा िाििृाषािा बमलयो आधाि ियाि िएिा बालबामलकाको िैम्क्षक उपलम्धध बढ्ने, 

मबद्यालय छोड्ने दि घट्ने,  िैम्क्षक चक्र पिुा नहनु्जेल मबद्यालय िहने  ि अन्य िाषाहरूिा 
सिेि दखलिा हामसल गनय सष्ट्रकने कुिा अध्ययनले देखाएका छन ्। िसथय आधािििू िहिा 
बालबामलकाहरूिा िाििृाषािा मनपणुय बनाउदै अन्य िाषाहरूिा दखल बनाउने नीमि लीर्नेछ l   

• िाििृाषालाई िाध्यि िाषाको रूपिा कभिीिा कक्षा ३ सभि अमनिायय गने । नेपाली ि 
अङ्खग्रजेी िाषाबाहेक आधािििु िहिा अन्य मबषय जस्िै मबज्ञान, गम्णि, सािाम्जक जस्िा मबषय 
को लामग  िाध्यिको रुपिा िाििृाषा बनाउने ।  

• िाििृाषासभबन्धी  पाठ यसािग्री,  म्िक्षण सािग्रीहरू, िथा ष्ट्रिद्यिुीय सािग्रीहरू स्थानीय िहिा 
नै मनिायण गिी ष्ट्रिििण गने  

• एकल िाििृाषी ष्ट्रिद्याथी िएका ठाउुँिा सोही िाषािा मसकार् सहजीकिण गनय सक्ने 
म्िक्षकलाई त्यस ठाउुँिा परिचालन गने । म्िक्षक र्िक िाषीको िएिा मनजलाई ष्ट्रिकास 
गनय िामलि ददने    

• दद्विाषी बालबामलका िएको ष्ट्रिद्यालयका ष्ट्रिद्याथीहरूलाई एकअकायको िाषा मसक्न प्रोत्साष्ट्रहि 
गने  म्िक्षकले पमन ष्ट्रिद्याथीको िाषा मसकी सहजीकिण गनय गिाउन प्रोत्साष्ट्रहि गने   

• बहिुाषी कक्षाकोठािा िाििृाषािा आधारिि बहिुाषी म्िक्षण पद्धमि लाग ु गने । बहिुाषी 
बालबामलका िएका ष्ट्रिद्यालयिा सबैले बझु्ने िाषािा मसकार् सहजीकिण गने ।यस्िा बहिुाषी 
ि दद्विाषी बालबामलका िएका ष्ट्रिद्यालयको मसकार्िा सहजीकिण गनय िद्दि परु् याउन  
िाििृाषाष्ट्रिद् िथा िाषा बोल्ने व्यम्क्तलाई िैिमनक िा अिैिमनक म्िक्षक िा सहजकिायका 
रूपिा किाि िा आंम्िक रूपिा मनयमु्क्त गिी सािग्री मनिायणकिायको रूपिा ष्ट्रिद्यालयले सेिा 
मलने प्रबन्ध मिलाउने 

• आधािििू ष्ट्रिद्यालयिा िाििृाषा ि अन्य िाषाको ष्ट्रिकास ि ष्ट्रिद्याथीको पठन िथा सजृनात्िक 
क्षििाको ष्ट्रिकास गनय िाष्ट्रषक सिदुायअनसुाि बालसाष्ट्रहत्यका काययक्रिहरू आयोजना गने  
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• स्थानीय सिकािद्वािा िाििृाषा, मलष्ट्रप, साष्ट्रहत्य एिि ्संस्कृमि संिक्षण, ष्ट्रिकास िथा पठनपाठनको 
काि समुनम्श्चि गने ।  

(च) दिबन्दी मिलान िथा पनुष्ट्रियििण 

• हाल ष्ट्रिमिन्न स्थानीय िहिा िहेका म्िक्षक दिबन्दी कहाुँ कमि हो सोको स्पि ष्ट्रिििण 
सङ घबाट प्रदेििा पठाउने । प्राथमिकिाका साथ िाष्ट्रिय स्िििा दििन्दी मिलान गने  

• थप आिश्यक पने म्िक्षक दिबन्दी स्थानीय सिकािले आिश्यकिाका आधाििा प्रदेिसुँग 
सिन्िय गिी मसजयना गने ि आिश्यकिा ि िागका आधाििा ष्ट्रिििण गने  

(छ) म्िक्षक व्यिस्थापन 

•  आधािििू िहिा कक्षा १ देम्ख ३ सभि कक्षा म्िक्षण पद्धमि अपनाउने ि  कक्षा चाििन्दा 
िामथ ष्ट्रिषयगि रूपिा म्िक्षक व्यिस्था गने  । म्िक्षक िामलििा प्राथमिक िहका म्िक्षकले 
अमनिायय रुपिा मबषयगि म्िक्षण, बह ु कक्षा म्िक्षण जस्िा मबषयिा ज्ञान ि सीप ष्ट्रिकास 
गिेको हनु ुपने   

• प्रमि कक्षा न्यूनिि ३० मबद्याथीका लामग एक म्िक्षक हनेु गिी िामलिप्राि ि दक्ष म्िक्षकको 
िाध्यिबाट मसकार् गनय पाउने बालबामलकाको अमधकािलाई समुनम्श्चि गने । 

• आधािििू िहिा म्िक्षकको अस्थायी मनयमु्क्त गनुयपदाय म्िक्षक िामलि हामसल गिी म्िक्षण 
अध्यापन सिेि ्हामसल गिेका व्यम्क्तहरू िध्येबाट दिखास्ि आह िान गिी स्थानीय सिकािले 
गठन गिेको छनोट समििले मलम्खि िथा प्रयोगात्िक परिक्षणका आधाििा मनयमु्क्त गने 
म्िक्षक छनोटिा  मबषयगि दक्षिाका अमिरिक्त म्िक्षण पेिा लगाि ि ससाना बालबामलका 
प्रमिको लगाि िए निएको मनम्श्चि गने l  

• म्िक्षक सेिािा अपाङ गिा िएका, िष्ट्रहला, दमलि िथा जनजामिको प्रिेिलाई म्िक्षण पेिािा 
प्रोत्साहन गनय सिक्तीकिणका काययक्रि गने   

(ष्ट्रिस्ििृ जनाकािीको लामग म्िक्षक ि प्रधानाध्यापकको व्यिस्थापन सभबम्न्ध परिच्छेद हेनुयहोला ) 

(ज) ष्ट्रिद्यालयको िौमिक पूिायधाि 

• ष्ट्रिद्यालय ििन मनिायण ि त्यसमिि आिश्यक पने  पक्षहरू (जस्िै: ष्ट्रिद्यालय ििन िथा 
कक्षाकोठा, ष्ट्रिद्याथी, म्िक्षक, खानेपानी िथा िौचालय, पसु्िकालय, खेलिैदान, प्रयोगिाला 
किेसाबािी आदद) को व्यिस्थापनलाई पष्ट्रहलो प्राथमिकिािा िाखी बजेट ष्ट्रिमनयोजन गने  l 

आधािििू िहका मबद्यालयहरूिा हनु ुपने न्यनुिि समुबधाहरू सभबम्न्ध िानदण्ड ियाि गने 
। मबमबधिालार् ख्याल गिी देि िरि एकै प्रकािको िानदण्ड लाग ु गनय नसष्ट्रकने हनुाले 
स्थामनय आिश्यकिालाई ध्यानिा िाखी प्रदेि सिकािले िौमिक समुबधा सभबम्न्ध िानदण्ड 
िोक्ने काि गने  

• ष्ट्रिद्यालयले िोग चलन गिेको जग्गालाई ष्ट्रिद्यालयको नाििा नािसािी गिाउने व्यिस्था गने 
ि जग्गा निएका ष्ट्रिद्यालयलाई जग्गा उपलधध गिाउन स्थानीय सिकािले लगानी गने  



56 
 

• ष्ट्रिद्यालय ििन प्राकृमिक ष्ट्रिपद्को ष्ट्रहसाबले पमन कि जोम्खियकु्त िएको ठाउुँिा 
बालबामलका ि म्िक्षक िथा अमििािकका लामगसिेि उपयकु्त हनेु गिी बनाउने 

• ष्ट्रिद्यालय ििन, कक्षाकोठा, खेलिैदान ि खेलसािग्री, र्मनयचि, पसु्िकालय, बकु कनयि,  िौचालय, 

ष्ट्रपउने पानी, ष्ट्रिद्यालय घेिाबाि, प्राथमिक उपचाि बाकस ि प्रयोगिालालाई ष्ट्रिद्यालयको अनिुमि 
ददनिुन्दा अम्घ नै समुनम्श्चि िएको हेिेि ददने ि निएका ष्ट्रिद्यालयहरूलाई मनम्श्चि 
सियसीिामिि पूिा गने गिी  मसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन गने व्यिस्था मिलाउने   

(झ) ष्ट्रिमिन्न प्रकृमिका ष्ट्रिद्यालयको सिायोजन ि सिकक्षिा 

• सबै प्रकृमिका ष्ट्रिद्यालयिा सिान स्ििको म्िक्षकको व्यिस्था गने  

• आधािििू िैम्क्षक सािग्री िथा आधमुनक सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधलगायिका न्यूनिि 
सािग्रीहरू अमनिायय रूपिा हनेु व्यिस्था मिलाउने  

• एक अकायसुँग मसक्नै पने अमनिायय व्यिस्था कायि गिी स्थानीय सिकािले मनजी गठुी, धामियक 
िथा साियजमनक ष्ट्रिद्यालयका म्िक्षक, कियचािी ि व्यिस्थापकको पािस्परिक भ्रिण, िैम्क्षक  
िथा व्यिस्थापकीय सीप आदान प्रदान गने व्यिस्था मिलाउने  

• मनजी, साियजमनक, धामियक, सहकािी, गठुी कुनै पमन ष्ट्रिद्यालयले ष्ट्रिदेिी नाि िाख्न नपाउने 
नीमिगि व्यिस्था गने   

• स्थानीय िहबाटै  आिमधक रुपिा  सबै प्रकृमिका ष्ट्रिद्यालयको मसकार् स्िि जाुँच गने  ि 
देम्खएका सिस्या सधुाि गनय लगाउने  

• सबै प्रकृमिका ष्ट्रिद्यालयिा मसकार् सहजीकिण गने म्िक्षकहरूलाई आिमधक रुपिा  िेला 
गिी िैम्क्षक गमिष्ट्रिमध िथा प्रगमिसभबन्धी सिीक्षा गने   

• साियजमनक ष्ट्रिद्यालयका अमिरिक्त अन्य प्रकािका मबद्यालयिा पमन  अनगुिन मनिीक्षण ि 
प्राष्ट्रिमधक सहायिा  प्रदान गने गने व्यिस्था मिलाउने  

(ञ) पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िकिा सधुाि 

• पाठ्यक्रि सभबम्न्ध िाष्ट्रिय नीमि ि प्रारुप संघले बनाउने  पाठ यक्रििा िखु्य ि साझा 
(common core subjects) ष्ट्रिषयहरू सङ घले मनधायिण गने अन्य ष्ट्रिषयहरू प्रदेि ि  स्थानीय 
सिकािद्वािा स्थानीय पाठ यक्रिको रुपिा मनधायिण गने 

• गम्णि, अङ्खग्रजेी िाषा, सािाम्जक, व्यािसाष्ट्रयक िथा  स्िािलभबनका ष्ट्रिषयहरू आददिा पमन 
स्थानीयकिण गिी मसकार् गने काििा सभबम्न्धि  स्थानीय सिकाि िथा ष्ट्रिद्यालयलाई  
सक्षि बनाउने   

• बहपुाठ यपसु्िक नीमिका आधाििा बहपुाठ यपसु्िकको उपलव्धिा गिाउने  

• कक्षा १ देम्ख ३ सभिको पाठ यक्रि िखु्य ष्ट्रिषयिस्ि ु(मथििा आधारिि )िा आधारिि बनाएि 
ष्ट्रिकास गने  
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  (ट) ष्ट्रिद्यालय सिुासन  िथा धयबस्थापन 

• मबद्यालय संचालनका लामग आिश्यक स्रोि साधन ि िैम्क्षक, आमथयक िथा धयबस्थापकीय 
अमधकाि ष्ट्रिद्यालयको िहिा ष्ट्रिकेम्न्द्रि गने ि ष्ट्रिद्यालयहरूलाई स्ििाम्िि ि जिार्देही 
संस्थाका रुपिा संचालन गनय िद्दि पयुायउने । संम्घय िन्िालयले प्रत्येक िहका साियजमनक 
ष्ट्रिद्यालयका अमधकाि क्षेि सभबन्धिा एक प्रारुप मनधायिण गने 

• आधािििू िहको लामग अलग प्रधानाध्यापकको िा आधािििू िहको र्न्चाजय व्यिस्था गने 
। िाध्यमिक िहिा संचामलि आधािििू कक्षाका लामग एक अलग सहायक प्रधाध्यापकको 
व्यिस्था गने l प्रधानाध्यापकको मनमित्त धयबस्थापकीय ि िैम्क्षक नेितृ्ि मलन सक्ने व्यम्क्त 
प्रमिस्पधायत्िक प्रष्ट्रक्रयाद्वािा छनोट गने धयबस्था गने । प्रधानाध्यापकलार् ष्ट्रिद्यालय 
संचालनको पणुय म्जभिेिािी ददर् अमधकाि सभपन्न गने ि प्रमिर्लका आधाििा िलु्यान्कन गने 
व्यिस्था गने l  

• प्रत्येक मबद्यालयिा अमििािक हरू िध्येबाट अमििािक, चन्दा दािा, सिाजसेिी, प्रधानाध्यपक 
िथा म्िक्षक, दमलि, िष्ट्रहला िथा अन्य सिोकाििालाहरू सिेि िहने गिी एक मबद्यालय 
धयबस्थापन समिमि गठन गने व्यिस्था गने   

• मबद्यालयको मबकास ि खासगिी बालबामलकाको मसकार्िा अमििािकको सहिामगिा बढाउन 
अमििािक -म्िक्षक अमििािक संघको सिेि धयबस्था गने l म्िक्षक अमििािक सङ घले 
ष्ट्रिद्यालयको सािाम्जक पिीक्षण गने ि अमििािक िेलािा प्रस्ििु गने परिपाटी बसाल्ने  

• आिमधक रूपिा ष्ट्रिद्यालयले आफ्नो ष्ट्रिद्यालयका काययकलाप, िैम्क्षक प्रगमि ि आयव्ययको 
अिस्था अमििािक सङ घ ि ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिसिक्ष प्रस्ििु गने व्यिस्था गने  ि 
िाष्ट्रषयक रुपिा स्थामनय सिकाि सिक्ष पेि गने    

• ष्ट्रिद्यालयिा काययिि म्िक्षक ि कियचािीको लामग व्यििाष्ट्रयक आचािसंष्ट्रहिा (professional 

code of conduct) मनिायण गिी सोष्ट्रह अनसुाि काि िए निएको अनगुिन गने 

• ष्ट्रिद्यालयलाई बालबामलका िैिी बनाउुँदै बालबामलकालाई िािीरिक िथा िनोिजै्ञामनक कुनै 
पमन प्रकािको दण्ड िथा दवु्ययिहाि गनय मनषेध गने   

• म्िक्षकलाई प्रिासमनक रूपिा प्रधानाध्यापकप्रमि ि मसकार् उपलम्धधका लामग ष्ट्रिद्याथी िथा 
अमििािकप्रमि जिार्देही बनाउने । प्रधानाध्यापक मसकार्का लामग ष्ट्रिद्याथी ि अमििािक 
िथा व्यिस्थापनका ि मसकार् दबैुका लामग स्थानीय सिकािप्रमि जिार्देही हनेु व्यिस्था गने  

• म्िक्षक मनयमिििा ि िैम्क्षक गणुस्िि अमििृष्ट्रद्घका लामग प्रधानाध्यापकले अनगुिन िथा 
कक्षा मनिीक्षण गने । म्िक्षकको अमनयमिििा ि त्यसले ल्याउन सक्ने क्षमिका लामग 
प्रधानाध्यापकलाई काििाही गने अमधकाि ददने   

• मनधायरिि िैम्क्षक सूचक ि ष्ट्रिद्याथी िैम्क्षक उपलम्धधका आधाििा म्िक्षक िथा 
प्रधानाध्यापकको काययसभपादन िूल्याङ कन गने । ि सोष्ट्रह अनसुाि दण्ड ि पिुस्कािको 
धयबस्था गने  
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(ठ) ष्ट्रिद्यालयको अनगुिन मनिीक्षण ि िैम्क्षक सपुरििके्षण 

• मबद्यालय िहको म्िक्षाको धयबस्थापकीय म्जभिेिािी स्थानीय सिकािको िएको ि म्िक्षा 
मबकासको िूल जोड पहुुँच बाट गणुात्िक अमििृष्ट्रद्धिा िहेकोले स्रोि केन्द्रले गने कािहरूिा 
परिबियन गनुयपने ।   

• ष्ट्रिद्यालयको मनिीक्षण िथा सपुरििेक्षण को बियिान धयबस्थ्िा व्यापक सधुाि ल्याउने l सो 
अनसुाि सपुिीिेक्षकको न्यनुिि योग्यिा स्नािकोत्ति कायि गिी म्िक्षा प्रिासन िथा 
सपेुरिबेक्षण सभबन्धी िामलि अमनिायय गने । सपुरििके्षकको काि कियव्य ि अमधकाि 
स्थानीय म्िक्षा ऐन िथा मनियािलीिा नै स्पि पाने   

• सपुरििके्षकले आफ्नो क्षेिमिि ष्ट्रिषयगि रूपिा नै म्िक्षण मसकार् ष्ट्रक्रयाकलापको अनगुिन 
अिलोकन गिी निनुा पाठ प्रदियन िथा मसकार् िागयदियन गनय सक्ने गिी  स्थानीय 
मबद्यालयहरूिा काययिि म्िक्षकहरू िध्ये बाट मलड िा िास्टि ष्ट्रटचिको छनोट गने ि 
मिनीहरूलाई म्िक्षक सपेुरिबेक्ष्ण ि म्िक्षक सहयोगको काििा लगाउने  यस्िा म्िक्षकहरू 
म्िक्षणिा प्रिािकारििा िा क्षििा प्रदियन गिेका व्यम्क्त हनु ुपने 

• स्थानीय सपुरििके्षक ि मलड िा िास्टि ष्ट्रटचि लार् मनयमिि रुपिा आफ्नो कक्षाको 
अिलोकन िथा सपुरििके्षण गिी म्िक्षण सधुािका लामग पषृ्ठपोषण ददन आिन्िण गने 
प्रािधान अथिा म्जभिेिािी म्िक्षकलाई ददने ि मबद्यालय मििै ि अन्य ष्ट्रिद्यालयका 
म्िक्षकहरूको कक्षा अबलोकन गने व्यिस्था मिलाउने   

• सपुरििके्षक ि ष्ट्रिद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट िामसक रूपिा आफ्नो क्षेि ि ष्ट्रिद्यालयिा 
िएका िैम्क्षक सपुरििेक्षण ि त्यसबाट मसकार् सधुाििा पािेको ि पानय सक्ने सभिािनासिेि 
आकलन गरिएको प्रमििेदन स्थानीय सिकािको म्िक्षा एकार्िा अमनिायय रूपिा बझुाउने 
व्यिस्था गने  

• प्रधानाध्यापकले अमनिायय रूपिा आिश्यकिाअनसुाि कक्षा सपुरििके्षण गने  ि म्िक्षकसुँग 
छलर्ल गने िथा ष्ट्रिद्याथी जस्िै म्िक्षकको हाम्जिी पमन सूचना पाटीिा साियजमनक गने 
व्यिस्था मिलाउने  

• स्थानीय सिकाि प्रिखु उपप्रिखु म्िक्षा प्रिखु ि सभबम्न्धि िडाका िडाध्याक्षले ष्ट्रिद्यालयको 
सिग्र अिस्था ि सपुरििके्षणको अिस्थाको अनगुिन िथा िूल्याङ कन गने   

(यस सभबन्धी थप ष्ट्रिििण मनिीक्षण िथा सपुरििके्षण सभबन्धी परिच्छेदिा उल्लेख गरिएको छ  ) 

(ड) अपाङ गिा िएका ि अन्य मबिेष लम्क्षि सिहुका बालबामलकाको मसकार्  

• प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासदेम्ख नै बालबामलकाको अपाङ गिाको पूियपष्ट्रहचान (early screening) 

गनय म्िक्षक िामलििा यस ष्ट्रिषयलाई सिािेि गने  

• सबै स्थानीय िहिा स्िास्थ्यकिीसष्ट्रहिको अपाङ गिा सहयोग िथा पिाििय कक्ष िाख्न े। उक्त 
डेस्कले अपाङ गिा पष्ट्रहचान गने िथा िगीकिण गिी कस्िो प्रकािको ष्ट्रिद्यालयिा पठाउने हो 
सोको मनधायिण िथा मसर्ारिस गने  
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• साधािण अिस्थाका बालबामलकासुँग बसेि अध्ययन गनय सक्ने बालबामलकाका लामग 
उनीहरूका अपाङ गिाको अिस्थाअनसुाि आिश्यक पने सािग्रीहरू ष्ट्रिद्यालयले नै उपलधध 
गिाउने नीमि मलने. ष्ट्रििेष बालबामलकाका लामग चाष्ट्रहने सािग्री (जस्िै: छडी, बे्रल पसु्िक 
आदद)को सिमु्चि प्रबन्ध गने  

• ष्ट्रििेष ष्ट्रिद्यालयहरूको स्थापना ि सञ्चालन सङ घीय सिकािले गने ि प्रदेि िथा स्थानीय 
सिकािले आफ्नो क्षेिमिि सञ्चामलि त्यस्िा ष्ट्रिद्यालयहरूको सञ्चालन िथा व्यिस्थापनिा 
सघाउने  

• अपाङ गिा िएका बालबामलकाहरूको मसकार्लाई सभिि िएसभि अपाङ गिाको अिस्था हेिी 
अन्य आधािििू ष्ट्रिद्यालयको मसकार्सुँग सापेक्ष बनाउने कोमसस गने  

• अपाङ गिा िएका ष्ट्रिद्यालयिा मसकार् गने म्िक्षकलाई अन्य आधािििू िहको म्िक्षकसिह 
बनाउने  

• ष्ट्रिद्यालयको िौमिक संिचना अपाङ्गिैिी हनेु गिी मनिायण गने । 

• अिक्त िा घि ि ष्ट्रिद्यालय गनय गिाउन असिथय िि ष्ट्रिद्यालयिा अध्ययन गनय सक्ने प्रकािका 
अपाङ गिा िएका बालबामलकाका लामग पायक पने स्थानिा आिश्यकिाको आधाििा 
छािािाससष्ट्रहिको ष्ट्रििेष ष्ट्रिद्यालय सञ्चालन गने । साधािण ष्ट्रिद्यालयिा जान असिथय िि 
ष्ट्रििेष कक्षािा िाि अध्ययन गनय सक्नेलाई ष्ट्रििेष ष्ट्रिद्यालयिा नै पठनपाठनको व्यिस्था 
मिलाउने   

• स्थानीय सिकािले अपाङ गिा िएका बालबामलकाका लामग सभिि िए सभि मनयमिि 
स्कुलहरूिा अध्ययन गने बािाबिण बनाउन  बालबामलकाका आिश्यकिा अनकुुलका िौमिक 
समुबधा ष्ट्रिकास गने ि उनीहरूका आिश्यकिा बिोम्जि न्यनुिि सािाग्रीहरूको धयबस्था गने 
l   

• अपाङ ग िएका िथा दृष्ट्रिष्ट्रिहीनका लामग ष्ट्रिद्यालय आििजािि गनय आिश्यक सािग्री 
ष्ट्रिद्यालयिार्य ि ्मन:िलु्क उपलधध गिाउने  

• ष्ट्रिपन्न, दमलि, जनजामि िथा कदठन परिम्स्थमििा िहेका अन्य अमििािकका छोिाछोिीलाई 
उनीहरूको अिसि लागिलाई सभबोधन गने गिी छाििृम्त्त ददने  

• िौसिी बसार्ुँसिार् गने अमििािकका बालबामलकाको लगि स्थानीय सिकािले िाख्न े ि 
बसार्ुँसिार् गिी जाने ठाउुँिा त्यहाुँ बसञु्जले पायकको ष्ट्रिद्यालयिा अध्ययन गने व्यिस्था 
मिलाउने । त्यस ष्ट्रिद्यालयबाट र्केपमछ अध्ययन गिेको ष्ट्रिद्यालयले पठाएको प्रगमि 
ष्ट्रिििणको आधाििा र्ष्ट्रकय ने स्थानको ष्ट्रिद्यालयले अमनिायय रूपिा त्यस्िा बालबामलकालाई 
िनाय गिेि मसकार् सञ्चालन गने । यसको अनगुिन सभबम्न्धि स्थानीय सिकािले गने  

• ष्ट्रिपन्निाका आधाििा छाििृम्त्त ददने व्यिस्था मिलाउने ि यसको म्जभिेिािी स्थानीय 
सिकािले  मलने  

• िष्ट्रहनािािी िथा छाउपडी प्रथाजस्िा कािणले हनेु छािा अनपुम्स्थमिलाई घटाउन अमििािक 
जागिण गने ि ष्ट्रिद्यालयिा स्यामनटिी प्याडसष्ट्रहिको अलग िौचालय अमनिायय गने  
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• दमलि िगयका बालबामलकािा छुिाछुिका कािण हनेु िनोिैज्ञामनक प्रिाि ि िेदिािलाई अन्ि 
गनय ष्ट्रिद्यालयिा छुिाछुि प्रथा पूणय उन्िूलन गदै सबैलाई सिान व्यिहाि गनय ि मसकार्िा 
सिान अिसि ददन ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षकहरू पूणय म्जभिेिाि बनु्नपने व्यिस्था गने  

(ढ) मनजी लगानीका ष्ट्रिद्यालयको व्यिस्थापन  

• सबै प्रकािका मबद्यालयिा सिान गणुस्ििको म्िक्षा बालबामलकाहरूलाई उपलधध छ िने्न 
कुिा समुनम्स्चि गनय स्थामनय सिकािले मबद्यालय म्िक्षाका िहत्िपणुय कुिाहरूिा मनयिन गने, 
मनजी लगानीका ष्ट्रिद्यालयको पाठ्यक्रि, िौमिक िािाििण, म्िक्षक िथा कियचािी व्यिस्थापन, 

आमथयक व्यिस्थापन, ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन लगायिका ष्ट्रिषयिा मनयिन गने । 

• नया संम्घय म्िक्षा ऐन लाग ु िए पश्चाि कभपमन ऐन अन्ििगिका मनजी लगानीका 
ष्ट्रिद्यालयहरू संक्रिणकामलन व्यिस्थापनका (Transitional strategy) रुपिा गैिनार्ािखुी 
सेिािूलक सािाम्जक संस्था (Non profitable Social Institution) का रुपिा रुपान्ििण गने 
। ि आगािी एक दिक मिि कभपनी, सहकािी, गठुी लगायिबाट सञ्चामलि सभपूणय 
ष्ट्रिद्यालयहरूलाई एक दिकमिििा एउटै ढाुँचामिि ल्याउने ।  

• कभपनी स्िामित्ििा िहेका ष्ट्रिद्यालयहरू गैिनार्ािलुक िैम्क्षक गठुीिा िा जान चाहेिा 
त्यस्िा ष्ट्रिद्यालयलाई िाज्यले म्िक्षक िामलि¸ जग्गा िम्जिेिन, गाडीको िन्साि िहिलु, सूचना 
प्रष्ट्रिमध सािग्री ि कभप्यटुिको िन्साि िहिलु लगायिका सषु्ट्रिधा उपलधध गिाउने।  
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परिच्छेद ५ 
िाध्यमिक म्िक्षा 

१.पषृ्ठिमूि  

सबैको लामग गणुस्ििीय म्िक्षाको एजेण्डा बीसौँ ििाधदीको पूिायधयसभि सिाजिादी ि लोकिाम्न्िक 
सिाजिादी िलुकुको िाि एजेण्डाका रुपिा िहेको मथयो । ।पमछल्लो सियिा आएि  म्िक्षा 
साियजमनक सेिा हो, यसिा सबैको सििािूलक पहुुँच हनुपुछय ि यो धयम्क्तगि नार्ा आजयनका लामग 
धयापाि गने मबषय होर्न िने्न मसध्दान्िलाई सिाजिादी िलुकुले िाि होर्न, पुुँजीिादी िलुकुले सिेि 
म्स्िकाि गिेका छन ्। संयकु्त िाि संघको ित्िािधानिा ददगो ष्ट्रिकास लक्ष्य सन ्२०३० अन्ििगि 
गणुस्ििीय म्िक्षािा सबैको सििािूलक पहुुँचलाई आफ्नो िखु्य नािा बनाएको म्स्थमि छ । िाज्यको 
प्राथमिकिा सष्ट्रहिको लगानीिा साियजमनक म्िक्षा ि सबैको लामग एउटै गणुस्ििको ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको 
एजेण्डाका पक्षिा आजको जस्िो अनकूुल ि सियसभिि ष्ट्रिश्व परििेि यसअम्घ मथएन ।  

िौमिक सषु्ट्रिधाहरुको ष्ट्रिस्िाि, संचाि िथा र्न्टिनेट प्रष्ट्रिमधिा आएको धयापक परििियन, कृष्ट्रष 
उत्पादनको प्रष्ट्रिमधिा आएका परििियनहरू सुँगै नेपालको िासन प्रणाली िथा िाजनीमिक परििेििा 
व्यापक परििियनहरू आएको छ । िलुकु संष्ट्रिधानिः लोकिाम्न्िक िूल्य िान्यिािा आधारिि 
सिाजिादिर्य  उन्िखु िएको छ । उदाििादी अथयिन्ि अष्ट्रहले लोककल्याणकािी चरििको मिम्श्रि 
अथयिन्ििा रुपान्िरिि िएको छ । अन्य सिाजिादी िलुकुिा झैँ नेपालिा पमन म्िक्षा, स्िास्थ्य, 

िोजगािी, आिास, खाद्यान्नलाई संिैधामनक िौमलक अमधकािको रुपिा परििाष्ट्रषि गदै िाज्यको दाष्ट्रयत्ि 
अन्ििगि िाम्खएको छ ।   

ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिमध संचाि क्षेििा आएको परििियनले म्िक्षाको पहुुँच, गणुस्िि, ष्ट्रिमध, ि साधनिा पमन ठूलो 
हेिरे्ि ल्याएको छ । म्िक्षण सभिन्धी ष्ट्रिमध, प्रष्ट्रिमध ि पध्दमििा पमन परििियन िएको छ । दक्ष 
म्िक्षक ि अत्याधमुनक प्रष्ट्रिमधको सम्भिश्रणबाट पष्ट्रहले िन्दा मनकै कि खचयिा ि सियिा धेिै मसकार् 
उपलम्धध हामसल गनय सष्ट्रकने िस्िगुि म्स्थमि पैदा िएको छ । दूिम्िक्षण िार्य ि अब एकैजना मबषय 
म्िक्षकबाट एक सियिा धेिै स्थानिा म्िक्षण सभिि हनेु म्स्थमि छ । ष्ट्रिद्यालयिा म्िक्षणका लामग 
अब म्िक्षकको संख्या झन ्झन ्घट्दो क्रििा हनेु  ि  कभप्यटुि, संचाि प्रष्ट्रिमध ि र्न्टिनेटको प्रयोग 
बढ्दो क्रििा हनेु सभिािना छ । यसिी गणुस्ििीय म्िक्षािा सििािूलक सिािेिी पहुुँच पष्ट्रहले 
िन्दा िाम्रोसंग साकाि पानय सष्ट्रकने सभिािना पैदा िएको छ ।  

नेपालको संष्ट्रिधानले म्िक्षालाई नागरिकको िौमलक हक ि िाज्यको म्जभिेिािीको रुपिा परििाष्ट्रषि 
गदै आधािििू िहको म्िक्षा मनिलु्क ि अमनिायय ि िाध्यमिक म्िक्षा मनिलु्क हनेु, गरिब, दमलि, 

असहाय ि अपाङ्गको लामग उच्च म्िक्षासिेि मनिलु्क हनेु व्यिस्था गिेको छ । म्िक्षािा िाज्यको 
लगानी बढाउुँदै मनजी लगानीिा िहेका ष्ट्रिद्यालयलाई मनयिन ि धयिस्थापन गदै त्यसलाई सेिािूलक 
बनाउने ि उच्च म्िक्षा सिेि मनिलु्क बनाउुँदै लैजाने ष्ट्रिषय संष्ट्रिधानिा उल्लेख छ । सिकािले 
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अमनिायय िथा मनिलु्क म्िक्षा ऐन कायायन्ियनिा ल्याएको छ । यसले मनिलु्क ि अमनिायय म्िक्षालाई 
परििाष्ट्रषि गदै िाििृाषािा ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको हकलाई सिेि संस्थागि गिेको छ । 

नेपालको संष्ट्रिधानले एकामिि देिलाई सिाजिाद उन्िखु घोषणा गिेको छ िने अकोमिि संम्घयिालाई 
िाज्यप्रणालीका रुपिा अबलभबन गिेको छ । सिाजिाद उन्िखुिा अन्िगयि िाध्यमिक म्िक्षाको 
सभपूणय म्जभिेिािी िाज्यले आफ्नो काुँधिा बोक्दै यो िहको म्िक्षािा नार्ािलुक मनम्जकिणलाई   
सेिािूलक बनाएको छ िने संम्घयिा अन्िगयि िाध्यमिक िहको सभपूणय अमधकाि स्थानीय िहलाई 
सभुपेको छ । 

नेपालिा कक्षा ८ देम्ख १२ सभिको म्िक्षालाई िाध्यमिक म्िक्षाका रुपिा मलर्एको छ । 
िाध्यमिक म्िक्षाको िखु्य उदे्दश्य िलुकु ि प्रदेिको आिश्यकिा अनसुािको प्रािम्भिक स्ििको दक्ष 
जनिम्क्त उत्पादन गनुय हो। आधािििू िहको मसप मसकेि िा प्रािम्भिक स्ििको प्रामबमधक दक्षिा 
हामसल गिेि पेिागि ष्ट्रहसाबले स्ििोजगािी िा िोजगािीिा जान जान चाहनेहरूको लामग यो मबद्यालय 
म्िक्षाको सबैिन्दा मनणाययक खमु्ड्कलो हो। हिेक व्यम्क्तमिि लकेुि िहेको गणु, क्षििा ि प्रमििाको 
पष्ट्रहचान गिी त्यसको प्रस्रु्टन ि ष्ट्रिकास गने दोस्रो िहत्िपणुय ठाउुँ पमन िाध्यमिक िह नै हो। 
हिेक व्यम्क्तिा सिालोचनात्िक ि बैज्ञामनक दृष्ट्रिकोण मनिायण ि िािप्रेिी,  सिदुायिखुी, ष्ट्रििेकिील ि 
उद्यििील चरिि मनिायण पमन यो िहको मबद्यालय म्िक्षाको एउटा िखु्य काि हो। साथै, उच्च 
म्िक्षालाई आधािििू म्िक्षामसि जोड्ने िखु्य सेि ुपमन यष्ट्रह िहको मबद्यालय म्िक्षा हो। यही हनुाले 
िाध्यमिक म्िक्षा िनेको सिस्ि म्िक्षा प्रणालीिा िध्यििी िि अमि िहत्िपूणय खमु्ड्कलो हो।   

सबैका लामग सििािलुक ढङ्गले गणुस्ििीय म्िक्षा प्रदान गने, लोकिाम्न्िक िथा सिाजिादी िलु्यिा 
आधारिि स्िािलभबी, उत्पादनिूलक ि श्रिप्रमि आस्थािान जनिम्क्तको ष्ट्रिकास नै िाध्यमिक 
म्िक्षाको सैद्धाम्न्िक आधाि िहेको छ । 

त्यसैगिी िानि अमधकािको ष्ट्रिश्वव्यापी घोषणापि १९४८, िष्ट्रहला अमधकाि सभबन्धी अमिसम्न्धहरु, 

िाल अमधकाि सभबन्धी िहासम्न्ध १९८९, सिैकालामग म्िक्षा सभिेलनहरुिा गिेका प्रमििद्धिाहरु, 
ददगो ष्ट्रिकासका लक्ष्यहरु २०३० लगायििा नेपालले जनाएका प्रमििद्धिाहरु पमन नेपालको सिग्र 
म्िक्षा ष्ट्रिकासको िागयदियक आधािका रुपिा िहेका छन ्।  

२.० िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण 

२.१ िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयसभबन्धी िियिान अिस्था  

िियिान म्िक्षा ऐन िथा मनयिािलीले ष्ट्रिमिन्न ढंगबाट ष्ट्रिद्यालयहरु सञ्चालन गनय सष्ट्रकने व्यिस्था 
गिेको छ । अध्यापन गरिने ष्ट्रिषयिस्िकुा आधाििा साधािण, संस्कृि ि व्यािसाष्ट्रयक धािहरुको 
व्यिस्था गिेको छ िने स्रोि ि व्यिस्थापनको आधाििा सिकाििाट मनयमिि अनदुान प्राि गने 
सािदुाष्ट्रयक ि अनदुान प्राि नगने ष्ट्रिद्यालयहरुलाई संस्थागि ष्ट्रिद्यालयका रुपिा व्यिस्था गरिएको छ 
। संस्थागि ष्ट्रिद्यालयहरु कभपनी िा िैम्क्षक गठुी अन्िगयि सञ्चालन गनय सक्ने ि िैम्क्षक गठुी 
अन्िगयि पमन मनजी ि साियजमनक गठुीहरुको व्यिस्था गरिएको छ । त्यसैगिी पिभपिागि 
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ष्ट्रिद्यालयहरु (गरुुकुल, गभुबा ि िदिसाहरु),  ष्ट्रिदेिी बोडयबाट सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयहरु, कुटनीमिक 
मनकायबाट सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयहरु, ष्ट्रििेष ष्ट्रिद्यालयहरु, सिुक्षा मनकायहरुबाट सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयहरु  ि 
िहीद प्रमिष्ठानबाट सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयहरु पमन िहेका छन ्।  

िैम्क्षक िथ्याङ्क २०७४ अनसुाि सबै प्रकृमिका ष्ट्रिद्यालयहरूको कुल संख्या ३५,६०१ िहेको छ । 
त्यसिध्ये िाध्यमिक िहका ष्ट्रिद्यालयको संख्या ९,४४७ िहेको छ । नेपालका कुल ष्ट्रिद्यालयिध्ये 
२६.५ प्रमििि ष्ट्रिद्यालयहरू िाध्यमिक िहका छन ्।  

िामलका १:  नेपालको िाध्यमिक म्िक्षाको संम्क्षि झलक 

ljj/0f  ;+Vof ;du|df k|ltzt 

b]zel/sf s'n ljBfno ;+Vof  #%,^)! !)) 

s'n dfWolds ljBfno (,$$& @^=% 

! b]lv !@ sIffdf s'n ljBfyL{  &#,(!,%@$ !)) 

dfWolds ljBfnodf s'n ljBfyL{ -sIff ( / !) df_ (,&),&@) !#=! 

dfWolds ljBfnodf s'n ljBfyL{ -sIff !! / !@ df_ %,*$,)&@ &=( 

ljBfnodf s'n lzIfs (सव ैप्रकारका ववद्यालयहरु) ३¸२५¸५१८ !)) 

सामुदाययक ववद्यालयहरुमा कुल स्वीकृत दरबन्दी  १¸०९¸११८  

सामुदाययकdfWolds ljBfnodf s'n lzIfs -sIff ( / !) 

df_ 

       १९¸५१७ स्थायी ९८४५¸अस्थायी २९२८¸ 
राहत दरबन्दी  ६७४४ 

सामुदाययक dfWolds ljBfnodf s'n lzIfs -sIff !! / 

!@ df_ 

५९५९ स्थायी दरबन्दी १९१८¸ राहत 
दरबन्दी ३९४१  

;fd'bflos ljBfnox¿  @&,**# &*=# 

s'n ;fd'bflos ljBfnodWo] hDdf dfWolds txsf 

;fd'bflos ljBfnox¿ -sIff ( / !)_ 

^,@#) @@=# 

s'n ;fd'bflos ljBfnox¿dWo] dfWolds txsf 

;fd'bflos ljBfnox¿ -sIff !! / !@_ 

@,&!) (=& 

s'n lghL k|s[ltsf ;+:yfut ljBfnox¿ ^,%^^ 
!*=७ 

s'n ;+:yfut ljBfnox¿dWo] dflj txsf ljBfnox¿ -

sIff ( / !)_ 

#,!*^ $*=% 

स्रोि फ्लास प्रमििेदन (सन ्२०१७–१८) म्िक्षा मबिाग, म्िक्षा िथा ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिमध िन्िालय 
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यी ष्ट्रिद्यालयहरुिा करिब १० लाख मबद्याथीहरु अध्ययन गदयछन । देि िि ३ लाख २५ 
हजाि म्िक्षकहरु िध्ये करिब २० प्रमििि िाध्यमिक िहिा काययिि छन ्l  

hg;+Vof / dfWolds ljBfnosf] k|b]zut ljt/0fsf] cj:yf 

 
;|f]t M ˆnf; l/kf]6{ @)&$÷&%,  lzIff laefu, lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqfno 

प्रदेिगि ष्ट्रहसाबले िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयको ष्ट्रिििण जनसंख्याको सापेक्षिािा सिानपुामिक देम्खदैन । 
जनसंख्याको सापेक्षिािा प्रदेि २ िा हाल उपलधध मबध्यालयहरुको संख्या अपयायि देम्खन्छ ।  

२.२ िाध्यमिक म्िक्षािा पहुुँचको अिस्था  

२०७४ सालको िथ्याङ्क अनसुाि कक्षा १ देम्ख ५ कक्षासभिको खुद ष्ट्रिद्याथी िनाय दि 
९७.२ प्रमििि छ । अथायि प्राथमिक िहिा पढ्ने उिेिका बालबामलकािध्ये खामल २.८ 
प्रमििि ष्ट्रिद्याथीहरू िाि ष्ट्रिद्यालय बाष्ट्रहि छन ्। यसले ष्ट्रिद्याथी िनायका ष्ट्रहसाबले अमधकांि 
प्राथमिक ष्ट्रिद्यालयिा पढ्ने उिेिका बालबामलकाको लामग ष्ट्रिद्यालयसभि पहुुँच छ िने्न 
देखाउुँछ । कक्षा १ देम्ख ८ सभिको खुद िनाय दि पमन ९२.३ प्रमििि िहेको छ । 
यसको ििलब कक्षा एकदेम्ख आठसभि पढ्ने उिेिका ७.७ प्रमििि ष्ट्रिद्याथीहरू िाि 
ष्ट्रिद्यालय बाष्ट्रहि िहेका छन ्। 

ष्ट्रिसं २०७४ सालको िथ्याङ्क अनसुाि कक्षा १ देम्ख ५ कक्षासभिको खुद ष्ट्रिद्याथी िनाय दि 
९७.२ प्रमििि छ ि कक्षा १ देम्ख ८ सभिको खुद िनाय दि पमन ९२.३ प्रमििि िहेको छ 
। यसले देखाउुँछ ष्ट्रक ष्ट्रिद्याथी िनायका ष्ट्रहसाबले आधािििू िहिा पढ्ने उिेिका 
बालबामलकाको लामग ष्ट्रिद्यालयसभि उल्लेखनीय पहुुँच छ ।  

िि िाध्यमिक िहको खुद िनाय दि िने उत्साहजनक देम्खदैन l ४६ प्रमििि  ष्ट्रिद्याथी  
िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालय बाष्ट्रहि छन ्। ष्ट्रटकाउ दिलाई मनयाल्दा ४३ प्रमििि मबद्याथीहरु कक्षा 
दिको अध्ययन पिुा नगिी मबद्यालय छोडछन ् l ८३  प्रमििि ष्ट्रिद्याथीहरू कक्षा बाह्र पिुा 
गदैनन ् . ष्ट्रिद्याथीले कक्षा छाड्ने, दोहोयायउने ि अनपुम्स्थि हनेु दि िामथल्ला कक्षाहरुिा क्रिि 
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बढ्दै गर्िहेको देम्खन्छ । पारिबारिक गरिबी िथा बेिोजगािी, बालष्ट्रििाह, बालश्रि, सौचालय 
लगायि बालबामलका िैिी िौमिक समुबधाको अिाि आदद यसका प्रिखु कािणहरु हनु ्। 

        िामलका २: िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा ष्ट्रिद्याथी िनाय ि ष्ट्रटकाउको िियिान म्स्थमि २०७४ 

ljj/0f  k|ltzt  ljBfno aflx/ /x]sf] ljBfyL{ 

k|ltzt  

sIff Psb]lv cf7sf] v'b egf{ b/  (@=# &=& 

sIff Psb]lv afx|sf] v'b egf{ b/  $#=( $^=! 

ljBfnodf l6sfp b/   मबचैिा पढाई छोड्न ेदि 

cfwf/e"t txsf] lzIff k'/f ug]{sf] b/   &)=& २९.३ 

sIff !) ;Ddsf] l6sfp b/  %&=! ४२.९ 

sIff !@ ;Ddsf] l6sfp b/  !&=@ ८२.८ 

स्रोि फ्लास प्रमििेदन (सन ्२०१७–१८) म्िक्षा मबिाग, म्िक्षा िथा ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिमध िन्िालय 

२.३ िाध्यमिक िहिा गणुस्ििको अबस्था   

सािान्यिया अमििािक, सिकाि, ष्ट्रिद्याथी, म्िक्षक, ष्ट्रिद्यालयलगायि अमििािकहरुसिेि सिैले 
स्ििीकृि पिीक्षाहरुिा ष्ट्रिद्याथीले प्राि गिेको परििाणात्िक अंकलाई नै गणुस्ििको िखु्य 
आधाि बनाएको पार्न्छ । मब सं  २०७३ िा िएको कक्षा ८ को ष्ट्रिद्याथी मसकार् 
उपलव्धी पिीक्षणले ष्ट्रिद्याथीहरूको उपलम्धधको िाष्ट्रिय िूल्याङ्कनिा ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको औसि 
मसकार् उपलम्धध ५० प्रमििििन्दा पमन िल देम्खएको छ जसअनसुाि नेपालीिा ४८, 

गम्णििा ३५ ि सािाम्जकिा ४१ ि ष्ट्रिज्ञानिा ४१ छ । िाध्यमिक म्िक्षाको जग 
आधािििू म्िक्षािा गम्णि, ष्ट्रिज्ञान, सािाम्जक िथा िाषा जस्िा ष्ट्रिषयहरुिा सिेि अत्यन्ि न्यून 
िैम्क्षक उपलम्धध हनुलेु िष्ट्रिष्यको दक्ष प्राष्ट्रिमधक जनिम्क्त उत्पादनको जग नै किजोि हनेु 
देम्खएको छ ।  

िामलका ३ @)&# ;fnsf] P;=O=O k/LIffdf kl/0ffdsf] ;f/f+z 

ljj/0f  ljBfyL ;+Vof  k||ltzt  

s'n P;=O=O k/LIff lbg] ljBfyL{ ;+Vof $,$%,%^^ !)) 

aL Kn; / Tof] eGbf dfly cyf{t &) k|ltzt / ;f]eGbf a9L c+s Nofpg]  !,^&,#!@ #* 

l; Kn; / Tof] eGbf d'lg cyf{t ^) k|ltzt eGbf d'lgsf] kl/0ffd Nofpg]  @,&%^%% %( 

To;dWo] !=(% lhlkO -u|]8 8L, 8L Kn;, O / Pkm_ cyf{t #) c+s eGbf 

d'lgsf] kl/0ffd Nofpg]  

 $! 

;|f]t Mk/LIff lgoGq0f sfof{no, @)&$  



66 
 

एस.र्.र् पिीक्षाको नमिजालाई सिेि गणुस्ििको एक सूचक िानेि ष्ट्रिश्लेषण गदाय ष्ट्रि.सं २०७३ 
सालको पिीक्षािा सी प्लस िन्दा कि नमिजा हामसल गने ष्ट्रिद्याथीहरू सिैिन्दा बढी छन ् िि 
उच्चिि ग्रडे प्राि गने ष्ट्रिद्याथीहरुको संख्या मनकै सानो छ । सी प्लस िन्दा कि नमिजा हामसल गने 
ष्ट्रिद्याथीहरू ५९ प्रमििि छन ्िने बी प्लस िन्दा िामथको अंक ल्याउने ष्ट्रिद्याथी केिल २४ प्रमििि 
छन ्। उत्तीणयहरुिध्ये पमन अमधकांि अथायि ४१ प्रमििि सी ि डी ग्रडेिा उत्तीणय िएका छन ्। 
कक्षा १२ को उत्तीणयदि ५० प्रमििि िन्दा कि िहेको छ । ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा पूिा गने िध्ये पमन 
८० प्रमिििको हािाहािी ष्ट्रिद्याथीहरु सािान्य म्िक्षािा जाने गिेका छन ्।  

ष्ट्रिद्यालयहरुिा सूचना प्रष्ट्रिमधको प्रयोगिार्य ि मसकार्को गणुस्ििीयिाका लामग व्यिस्था गरिएको 
कभप्यूटिलाई कभप्यूटि साक्षििािा िाि सीमिि गरिएको छ । कभप्यूटिका िाध्यिबाट सूचना 
प्रष्ट्रिमधको प्रयोग गिी हिेक ष्ट्रिषयिस्िहुरुिा ष्ट्रिद्याथीहरुलाई ज्ञानको आमधकारिक स्रोििामथको पहुुँच 
स्थाष्ट्रपि गिाई ज्ञान मनिायणको सहज िािाििण मनिायण गने काि मनकै कि िाि ष्ट्रिद्यालयहरुिा हनेु 
गिेको छ । 

आयोगको स्थलगि अध्ययनिा धेिैजसो ष्ट्रिद्यालयिा केिल पाठ्यपसु्िकिा िाि आधारिि िएि 
पढाउने गिेको पार्एको छ । िामलि प्राि म्िक्षक िएि पमन म्िक्षकले मलएको िामलि कक्षा 
कोठािा प्रयोगिा आएको पारं्दैन । यसले िैम्क्षक गणुस्ििको लक्ष्य प्रामििा कदठनार् हनेु मनम्श्चि नै 
छ । अमधकांि ष्ट्रिद्यालयहरुको म्िक्षा कक्षाकोठा ि पाठ्यपसु्िकमििै सीमिि छ । केिल 
पाठ्यपसु्िकिखुी म्िक्षण प्रष्ट्रक्रया छ ि सियिा पाठ्यपसु्िक नपगु्दा ष्ट्रिद्यालयिा मनयमिि पढार् 
प्रिाष्ट्रिि हनेु गिेको छ  । मसकार्लाई ििपिको प्रकृमि, िािाििण, सिाज ि सिदुायसुँग आिद्ध गनय 
सष्ट्रकएको छैन । दक्ष ष्ट्रिषयगि म्िक्षकको अिाि, म्िक्षण ष्ट्रिमध प्रिािकािी हनु नसक्न ुअष्ट्रहलेको 
गणुस्ििीयिािा ह्रास आउनकुो िखु्य कािणका रुपिा देम्खन्छ । म्िक्षकहरूलाई प्रदान गरिएको 
सषु्ट्रिधा ि बृम्त्तष्ट्रिकासका अिसिहरू म्िक्षक उत्प्रेिणाको लामग पयायि देम्खएका छैनन ्। ष्ट्रिद्यालय 
म्िक्षािा ष्ट्रिद्यिान यी सिस्याहरुले नेपालको सिग्र  ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको गणुस्िि किजोि बनेको 
देम्खन्छ । अमधकांि ष्ट्रिद्यालयिा पसु्िकालयको सिेि अिाि छ । ष्ट्रिद्याथी ि म्िक्षकहरु दिुैिा 
पसु्िक अध्ययन गने, िकय  िहस गने, र्िक ष्ट्रिचािलाई सभिान गने जस्िा अभ्यासहरु मनकै कि िाि 
हनेु गिेको छ । 

२.४ म्िक्षक िथा कियचािी व्यिस्थापन  

िाध्यमिक िहिा गणुस्ििीय मसकार् नहनुकुो िखु्य कािण गणुस्ििीय मबषय म्िक्षकको अिाि हो । 
देििरिका अमधकांि ष्ट्रिद्यालयिा योग्यिाप्राि दक्ष ि स्िउत्प्रेरिि  ष्ट्रिषय म्िक्षक ज्यादै न्यून छन ्। 
म्िक्षक दिबन्दी पनुष्ट्रियििण सझुाि काययदल २०७५ अनसुाि देििरिका कुल ९४४७ िटा िाष्ट्रििा 
हाल काययिि म्िक्षक १९,५१७ छन ्। िि ष्ट्रिद्याथी संख्या िथा ष्ट्रिषयगि आिश्यकिाका आधाििा 
हेदाय िाध्यमिक िहिा जभिा आिश्यक म्िक्षक दिबन्दी संख्या ४३,०१२ देम्खन्छ । यस ष्ट्रहसाबले 
२४,३८४ म्िक्षक अपगु देम्खन्छ । 
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b]zel/sf cfwf/e"t / dfWolds ljBfnodf lzIfs b/aGbLsf] cj:yf @)&$ 

tx  xfn  sfo{/t  cfjZos  a9L x'g]  ck'u x'g]  Pshgf lzIfs 

klg gePsf 

ljBfno  

! dfq 
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ePsf 

ljBfno  

@ eGbf 
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ePsf 
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!))^*% !)#%)@ @%^$* @@@^% !$*! @$)$ %#)* 

cfwf/e"t- 

lgDg 

dfb\olds_   
@%^*& %)#(! !*^$ @&@*( !)&$ !#%& $#%& 
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$#,)!@ ^$) @$,#*$ %)& @)@! @*$& 

;|f]t M lzIfs b/aGbL k'glj{t/0f ;'emfj sfo{bn @)&%sf] k|ltj]bg  

 

म्िक्षक दिबन्दीको अिाि देम्खएको छ । २0७३ सालको िथ्याङ्कअनसुाि देििरिका ६५०१  
िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयिध्ये ७१ िटािा िाि ष्ट्रिज्ञान, गम्णि ि अंग्रजेी मबषयका सोही िहका मबषयिगि 
म्िक्षक िहेका छन ्। १०२ िटािा िाि गम्णि ि अंग्रजेी मबषयका सोही िहका म्िक्षक छन ् । 
१०४  िटािा िाि मबज्ञान  ि अंग्रजेी मबषयका सोही िहका म्िक्षक छन ् । 

काययदलको प्रमििदेन अनसुाि देििरिका ५०४ िटा िाष्ट्रििा एक जना पमन म्िक्षक दिबन्दी उपलधध 
छैन । ७१४ िटा िाष्ट्रििा एकजना िाि मबषय म्िक्षक उपलधध छ । २०२१ िटािा दईु जना 
िाि मबषय म्िक्षक छन ् । त्यसै गिी प्रमििेदनले कक्षा १ देम्ख ५ सभि पढार् हनेु प्राष्ट्रििध्ये 
१४८१ िटा िथा कक्षा ६ देम्ख ८ कक्षासभि पढार् हनेु आधािििू ष्ट्रिद्यालय १०७४ िटा सिेि 
गिी कुल ३०६४ ष्ट्रिद्यालयिाा ष्ट्रिषय म्िक्षकको एउटा पमन दिबन्दी छैैन । त्यसको असि िाष्ट्रि 
िहको म्िक्षण ि मसकार्िा परििहेको छ ।  

प्रमििेदनले देििरिका २७,२०५ ष्ट्रिद्यालयिध्ये २,८०५ िटा अथायि १० प्रमििि ष्ट्रिद्यालयिा १० 
िन्दा किको अनपुाििा ष्ट्रिद्याथी म्िक्षक अनपुाि िहेका ष्ट्रिषय पमन उजागि गिेको छ । ६,७८८ 
ष्ट्रिद्यालयिा अथायि २५ प्रमििि ष्ट्रिद्यालयिा एक म्िक्षक बिाबि १० देम्ख २० जनासभि ष्ट्रिद्याथी 
िहेका छन ्। देिका कुल ३५ प्रमििि अथायि ९,४९४ ष्ट्रिद्यालयिा ष्ट्रिद्याथी म्िक्षक अनपुाि १ २० 
िा सोिन्दा कि छ । यदद ष्ट्रिद्यालयहरूको सिन्याष्ट्रयक ढंगले नक्साङ्कन, मिलान ि पनुष्ट्रियििण गने  ि 
असन्िमुलि ष्ट्रिििणलाई सन्िमुलि बनाउने हो िने दिहजाि िन्दा बढि मबषय म्िक्षक आपमुिय हनुसक्ने 
देम्खन्छ ।  
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२.५ न्यनुिि िौमिक पूिायधािको अिस्था  

फ्ल्यास प्रमििदेन २०७४ अनसुाि संख्यात्िक रुपिा ष्ट्रिद्यालयको संख्या बढेको िएिापमन अमधकांि 
ष्ट्रिद्यालयको न्यनुिि िौमिक पूिायधािको अिस्था किजोि नै िहेको छ । प्राि िथ्याङ्क अनसुाि 
कभप्यटुि पगुेका ष्ट्रिद्यालयहरु १२ प्रमििि िाि छन ्। ईन्टिनेट सषु्ट्रिधा पगुेका ष्ट्रिद्यालयहरु १३ 
प्रमििि छन ्। ष्ट्रिजलुी सषु्ट्रिधा पगुेका ष्ट्रिद्यालयहरु ३५  प्रमििि छन ्। पानीको सषु्ट्रिधा पगुेका 
ष्ट्रिद्यालयहरु्  ८२ प्रमििि छन ्। प्रयोगयोग्य कक्षाकोठा िएका ष्ट्रिद्यालयहरु ७२ प्रमििि, पक्की 
ििन िएका ष्ट्रिद्यालयहरु ५९ प्रमििि, छािािैिी िौचालय िएका ष्ट्रिद्यालयहरु ७१ प्रमििि ि 
सािान्य िौचालयको प्रिन्ध िएका ष्ट्रिद्यालयहरु ८४ प्रमििि छन ्। 

dfWolds ljBfnodf Go'gtd ef}lts k"jf{wf/sf] cj:yf 

 

स्रोि M फ्ल्यास प्रमििेदन २०७४ 

२.६  पिभपिागि ष्ट्रिद्यालयको म्स्थमि  

नेपालिा धामियक प्रकृमिका पिभपिागि ष्ट्रिद्यालयहरू लािो सियदेम्ख अम्स्ित्ि िहेका छन ् । 
आधमुनक प्रकृमिका िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालय अम्स्ित्ििा आउन ुअम्घ धामियक प्रकृमिका ष्ट्रिद्यालयहरू नै 
िूल रुपिा देििरि अम्स्ित्ििा मथए । मिनीहरूिा प्राथमिक िहदेम्ख उच्च म्िक्षा िहको म्िक्षण हनेु 
गदयथ्यो । िैददक दियनिा आधारिि गरुुकुल म्िक्षा, िदु्ध दियनिा आधारिि गोन्पा-मबहाि म्िक्षा ि 
र्स्लाि धियिा आधारिि िदिसाहरू नेपालका सबैिन्दा पिुाना संगदठि ष्ट्रिद्यालयहरू हनु ्।  

पिभपिागि ष्ट्रिद्यालयिध्ये सबैिन्दा ठूलो अनपुाि (८१ प्रमििि) िदिसाको िहेको छ । गोन्पा- 
मबहािको अनपुाि १० प्रमििि ि गरुुकुलको ९ प्रमििि छ । यस्ता ष्ट्रिद्यालयिा िाध्यमिक 
ष्ट्रिद्यालयको संख्या धेिै छैन । देििरििा कुल ३१ िटा िाध्यमिक िहका धामियक ष्ट्रिद्यालय छन ्। 
त्यसिध्ये पमन १७ िटा िदिसा नै छन ्ि १३ िटा गरुुकुल छन ्। िाध्यमिक िहको गोन्पा एउटा 
िाि िहेको छ । 
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धामियक प्रकृमिका पिभपिागि ष्ट्रिद्यालयहरूको म्स्थमि 

Wffld{s ljBfno  ;a} txsf ljBfno 

 ;+Vof         k|ltzt 

tx cg';f/ wfld{s ljBfnosf] ;+Vof 

dfWolds pRrdfWolds 

db/;fx¿ ()& *! !& $ 

uf]Gkf / ljxf/  !!$ !) ! ) 

cf>d÷u'?s'n !)) ( !# @ 

hDdf  !!@! !)) #! ^ 

;|f]t M ˆnf; k|ltj]bg @)&$÷&%, lzIff laefu  

२.७ िाध्यमिक िहिा सिुासन ि नेितृ्ि  

प्रधानाध्यापक ष्ट्रक्रयािील ि उत्प्रेरिि िएका सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयहरू िलुनात्िक रुपिा िाम्रो 
अिस्थािा छन ्। जहाुँ प्रधानाध्यापक, म्िक्षक ि धयिस्थापन समिमिको बीच िाम्रो संयोजन छ¸ िी 
सबैिा सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालय प्रिािकािी ि गणुस्ििीय छन ् । 

सिुासन ि प्रिािकािी ष्ट्रिद्यालय नेितृ्िको अिािका कािण अमधकांि सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयहरुका 
गणुस्िि किजोि िहेको िथ्य ष्ट्रिमिन्न अनसुन्धानहलेु सिेि देखाएका छन ् । ष्ट्रिद्यालयिा स्थानीय 
सिदुायको मनिीक्षण ि सपुरििके्षण ज्यादै किजोि  बनेको छ । स्थानीय िह िखयिै मनिायम्चि िएको 
छ ि अनिुिको अिाििा उसको मनिीक्षण ि सपुरििके्षण पमन प्रिािकािी हनु पाएको छैन । 
परिणाििा ष्ट्रिद्यालयको सिुासन किजोि बन्दै गएको पार्एको छ । ष्ट्रिद्यालय सिुासन किजोि 
हनुिुा ष्ट्रिद्यालय ि म्िक्षकको िृम्त्तष्ट्रिकासलाई िैम्क्षक उपलम्धधसुँग िस्िगुि रुपले जोड्न नसष्ट्रकन ु
प्रिखु म्जभिेिाि देम्खएको छ¸ । परिणािस्िरुप जस्िोसकैु मसकार् निीजा िएिापमन जिार्देही बनु्न 
नपने अिस्था मसजयना िएको छ । 

प्रधानाध्यापक ष्ट्रिद्यालयको प्रिासक िाि निएि सभपूणय प्राम्ज्ञक उन्नयन, सिुासन ि व्यिस्थापनको 
लामग म्जभिेिाि अमधकािी हो । आफ्नो ष्ट्रिद्यालयको पष्ट्रहलो ि प्रिािकािी सपुरििेक्षक हो । ष्ट्रिद्यालय 
ि सिाजलाई जोड्ने सेि ुहो । सबै प्रकािका द्वन्द्व ि असिझदािी व्यिस्थापन गने व्यिस्थापक हो 
। प्र.अ.को प्रिािकारििाबाट नै ष्ट्रिद्यालयहरुले किजोि स्रोि साधनका बीचबाट पमन उत्कृि नमिजा 
हामसल गिेका उदाहिणहरु प्रिस्ि छन ्। यद्यष्ट्रप अष्ट्रहले पमन प्र.अ.लाई प्राम्ज्ञक स्िायत्तिा, क्षििा, 
कुिलिा, छनौट ि उत्प्रेिणाका दृष्ट्रिबाट सबल बनाउनिर्य  ध्यान गएको छैन । ष्ट्रिद्यालयमििका 
मनणययहरुिा सहिामगिात्िक पद्धमिको संस्थागि ष्ट्रिकास हनु सकेको छैन । सबै ष्ट्रिद्यालयहरुिा 
िियिान म्िक्षा ऐन ि मनयिािलीले िोकेका न्यूनिि योग्यिा ि अनिुि िएका प्र.अ. पमन छैनन ्। 

  २.८ ष्ट्रिद्यालय स्िामित्ि   

िाष्ट्रिय म्िक्षा पद्धमिको योजना २०२८ िन्दा अगामड सिदुायको स्िामित्ििा िहेको नेपालको ष्ट्रिद्यालय 
व्यिस्थापन उक्त योजना पश्चाि केम्न्द्रकृि गिी सिकािी मनयन्िण मिि ल्यार्यो । िि पनुः ष्ट्रि.सं 
२०३७ िाट मनजीक्षेिलाई सिेि ढोका खलुा गरियो िने म्िक्षा ऐनको सािौं सिोधनबाट ष्ट्रिद्यालयको 
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व्यिस्थापन सिदुायिा हस्िान्ििण गने अिधािणा अगामड िढार्यो । िि यस अमियानले अपेम्क्षि 
सर्लिा प्राि गिेन । हाल आएि नेपालको संष्ट्रिधानले स्थानीय सिकािहरुलाई नै िाध्यमिक 
िहसभिको ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापनको म्जभिेिािी सभुपेको अिस्था छ । यद्यष्ट्रप म्िक्षालाई संघ, प्रदेि ि 
स्थानीय सिै िहहरुको साझा अमधकाि सचुीिा िाखेको छ ।  

ष्ट्रिद्यालय ि सिदुायको सभबन्ध सदुृढ हनु नसक्न ुनै ष्ट्रिद्यालयप्रमि सिदुायको अपनत्ि किजोि हनुकुो 
िूख्य कािण हो । ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापनिा िास्िष्ट्रिक सिोकाििालाहरुको सहिामगिाको समुनम्श्चििा 
हनु सकेको देम्खंदैन । अमधकांि ष्ट्रिद्यालयहरुिा अमििािकहरु ि सिोकाििालाहरुको नाििा 
संभ्रान्ििगीय अमधपत्य छ । ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमििा अमििािकहरुको सहिामगिा किजोि छ 
। िि जहाुँ ष्ट्रिद्यालयले अमििािकहरुको सहिामगिा िएको छ त्यहाुँ ष्ट्रिद्याथी उपलम्धध, उपम्स्थमि, 

सिुासन ि अपनत्ििा उल्लेखनीय रुपिा अमििृष्ट्रद्ध िएको छ । एकै प्रकृमिको संिचनाले पमन सिय, 

परििेि ि स्थान अनसुाि र्िक र्िक निीजा देखाएका छन ्।  

व्यिस्थापन समिमििा स्थानीय सिकािका मनिायम्चि पदामधकािीहरुले नेितृ्ि प्रदान गने किै 
िाजनीमिक व्यम्क्तत्ि ि कही ँ अमििािकहरुिाट नै नेितृ्ि गने गिी स्थानीय म्िक्षा मनयिािलीहरु 
मनिायण गरिएको देम्खन्छ । यस्िा अभ्यासहरु किै िाधक ि किै साधक देम्खएका छन ्। यद्यष्ट्रप 
नेितृ्िको सोच ि िैली िथा िजष्ट्रिजी अमधकािलाई सन्िलुनिा िाख्न कुनै पमन स्िरुपिा 
सिेकाििालाहरुको सष्ट्रक्रय प्रमिमनमधत्ििा ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमि प्रिािकािी हनुसक्छ । 
अमधकांि ष्ट्रिद्यालयहरुिा ष्ट्रिद्यालय ि सिदुायिीचको सभबन्ध प्रिािकािी िहेको पार्एन । यस्िो 
परििेिलाई संिोधन गने िमलयो संस्थागि प्रणालीको ष्ट्रिकास आिश्यक छ ।  

२.९ ष्ट्रिद्यालयको ष्ट्रित्तीय स्रोि व्यिस्थापन 

म्िक्षािा लगानीको िियिान िझुार्िा एकरुपिा देम्खंदैन । यसलाई मनिपेक्ष ढंगले केिल म्िक्षक 
खचय ि ष्ट्रिद्यालय िौमिक पूिायधािलाई िाि केन्द्रिा िाखेि हेने िि यसको िहआुयामिकिालाई 
आत्िसाि नगरिएको देम्खन्छ । सिाजिादउन्िखु सिषृ्ट्रद्ध, सििािूलक ि सिािेिी आमथयक ष्ट्रिकास, 
गरििी मनिािण ि सभिानजनक िोजगािीको िखु्य आधाि गणुस्ििीय म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासका 
अिसिहरु हिेक नागरिकहरुको पहुुँचिा पिुयाउन ु पछय । त्यसका लामग हाल म्िक्षािा गरिएको 
लगानी पयायि देम्खदैन । उपलव्ध स्रोिलाई प्राथमिकिा प्राि न्यूनिि मसकार् उपलधधीको मसजयना 
गनयका लामग आिश्यक पने क्षेिहरुिा केन्द्रीि गनुयपने देम्खएको छ ।  

म्िक्षाको गणुस्ििीयिािा परििियन ल्याउन सबै िहका सिकािले म्िक्षािा मबिेष गिी ष्ट्रिद्यालय 
म्िक्षािा पयायि स्रोिको व्यिस्था गनुय अपरिहायय हनु्छ िि नेपालिा िने म्िक्षािा सिकािको लगानी 
घट्दो क्रििा देम्खन्छ । कुल िाष्ट्रिय बजेटको म्िक्षा क्षिेिा ष्ट्रिमनयोजन िएको बजेट २०६७/०६८ 
िा सबिन्दा बष्ट्रढ १७.१ प्रमििि पगुेको मथयो । त्यसपमछका बषयिा म्िक्षा बजेटको अंि घट्दै 
२०७३िा आईपगु्दा ११.१ प्रमििििा झिेको देम्खन्छ । २०७४/७५ िा ९.९ प्रमििि ि 
२०७५/७६ िा १०.२ प्रमििि िहेको छ । मनःिलु्क िाध्यमिक म्िक्षाको कायायन्ियनको लामग कुन 
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कुन पक्षिा मनःिलु्क गरिने हो यसको दीगो स्रोिको व्यिस्थापनका उपायहरुको खोजी गनुय 
अत्यािश्यक िएको छ ।  

ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा सिकािी, मनजी, सािदुाष्ट्रयक ि पारििारिक एिं व्यम्क्तगि गिी ष्ट्रिष्ट्रिध पािहरुको 
लगानी िहेको छ । यसलाई मनःिलु्क म्िक्षाको ििय ि ढाुँचामिि सिायोजन गने कायय चनूौमिपणुय 
िहेको छ । यसैगिी म्िक्षािा व्यम्क्तगि लगानीिा िषृ्ट्रद्ध िर्िहेको छ¸ यसको अथय नागरिकको 
म्िक्षाप्रमिको जागरुकिा ि चासोिा उल्लेख्य रुपिा प्रगमि िर्िहेको छ । यो चासोलाई गणुस्ििीय 
म्िक्षाका लक्ष्य प्रामिका लामग उजायका रुपिा उपयोग गनुयपने आिश्यकिा देम्खन्छ । स्थानीय 
सिकािहरुले उपलधध स्रोिलाई म्िक्षक ि ििन मनिायणिा िाि केम्न्द्रि गिेको पार्एको छ । 
उपलधध स्रोिलाई कुिल ढंगले गणुस्ििीय म्िक्षा  प्रबध्दयन गने पक्षहरुिा लगानी गरिने पद्धमि ि 
सोचको किी देम्खन्छ ।  

२.१० म्िक्षक िथा ष्ट्रिद्यालय कियचािी व्यिस्थापन  

जनिम्क्त व्यिस्थापन प्रिािकािी ष्ट्रिद्यालय ि गणुस्ििीय म्िक्षाका लामग सिैिन्दा िहत्िपूणय ित्ि हो 
। योग्य ि दक्ष जनिम्क्तको व्यिस्था गिेि िाि हुुँदैन¸ त्यसको उम्चि परिचालन, उत्प्रेिणा, 
िनोिललाई अमििृष्ट्रद्ध गदै मनिन्िि रुपिा पेिाप्रमि प्रमििद्ध ि मनष्ठाका साथ सिष्ट्रपयि िहने िािाििण 
मसजयना गनुय आिश्यक हनु्छ ।  

म्िक्षा नीमि, ऐन, लगानी सिैको उद्धशे्य म्िक्षक ि ष्ट्रिद्याथीिीचको जीिन्ि अन्ििष्ट्रक्रयािा िि पने हुुँदा 
योग्य, उत्प्ररेिि, दक्ष ि सिष्ट्रपयि म्िक्षकको व्यिस्था अमनिायय पूियििय हो । म्िक्षा क्षेिका िेधािी 
ष्ट्रिद्याथीहरु म्िक्षण पेिािा चाहेि पमन प्रिेि गरििहेका छैनन ्िने अकोिर्य  गम्णि ष्ट्रिज्ञान लेखा ि 
प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिषयहरुिा म्िक्षकको अिाि छ । म्िक्षकलाई अनसुन्धानिूखी बनाउन सष्ट्रकएको छैन । 
म्िक्षकहरूिा मनिन्िि अध्ययन गने, खोज गने ि आफ्ना ज्ञान ि सीपलाई िाजगीकिण गरििाख्न ेप्रिृम्त्त 
देम्खंदैन । म्िक्षण पेिालाई संक्रिणकालीन िोजगािीका रुपिा िाि िझु्ने गिेको पार्न्छ । म्िक्षण 
संस्थाहरुमिि िाजनैमिक दलहरुको अमधक दबाब प्रिाि ि हस्िक्षेपले म्िक्षकको व्यिासाष्ट्रयकिा, 
पेिागि नैमिकिा ि पष्ट्रिििालाई किजोि बनाएको छ ।  

िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयहरुिा ष्ट्रिद्यालय कियचािीहरुको व्यिस्थापनको सिस्या सिेि टड्कािो िहेको छ 
। ष्ट्रिद्यालयिा कायायलय सहयोगी कियचािीको लामग सिकािले अनदुान उपलधध गिाउुँदै आएको 
अिस्था छ जनु सिकािले मनधायिण गिेको श्रमिकको न्यनुिि पारिश्रमिक िन्दा पमन मनकै कि छ 
।िि ष्ट्रिगििा दििन्दीिा मनयमु्क्त पाएि काययिि ष्ट्रिद्यालय कियचािीहरु एकििु अनदुान अन्ििगि 
सेिािि िहनपुदाय उत्प्रेिणाको किी, पेिागि सिुक्षाको अिाि, िृम्त्त  ष्ट्रिकासको अिसि नहनु ु िथा 
सेिा सषु्ट्रिधािा सिकािकै त्यष्ट्रह िहको कियचािी िन्दा न्यूनिा ष्ट्रिद्यालय कियचािी व्यिस्थापनिा 
देम्खएको एउटा प्रिखु सिस्या देम्खएको छ । िसथय यसको न्यायोम्चि सिाधान ि श्रमिक सभबम्न्ध 
ऐन मनयिको पालना हनेु गरि नीमि बनु्न आिश्यक छ । 
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२.११ िाध्यमिक म्िक्षािा सिाििेीिाको अिस्था  

िाध्यमिक िहिा दमलि ि जनजामिको प्रमििि मिम्श्रि देम्खन्छ । फ्लास प्रमििेदन २०७४।७५ 
अनसुाि कक्षा ९ देम्ख १० सभिको कुल ष्ट्रिद्याथी िनायिध्ये ११.१ प्रमििि दमलि छन ् िने  
जनजामि ३३.८ प्रमििि छन ्। त्यस्िै कक्षा ११ ि १२ िा दमलि ष्ट्रिद्याथी ६.५ प्रमििि छन ्िने 
जनजामिको २३.३ प्रमििि देम्खन्छ। कुल जनसंख्यािा १३.८ प्रमििि िहेको दमलि सिदुायका 
बालिामलकाहरुको िनाय दि थोिै देम्खन्छ । त्यसैगिी दमलि ष्ट्रिद्याथीिध्ये ५१.१ प्रमििि छािाहरू 
देम्खन्छन ्जनु छाििन्दा केही बढी हो ।  जनजामििा यो अनपुाि ५३.२ प्रमििि देम्खन्छ जसलाई 
सिािेिीिाको कोणबाट सन्िोषजनक िन्न सष्ट्रकन्छ । सिग्रिा िष्ट्रहला म्िक्षक अनपुाि १९.२ 
प्रमििि छ िने िाध्यमिक म्िक्षकिध्ये िष्ट्रहला म्िक्षकको अनपुाि १६.९ प्रमििि, दमलि म्िक्षकको 
प्रमििि ५.४ ि जनजामि १९.५ प्रमििि छ । 

३. िाध्यमिक म्िक्षाका िखु्य सिस्याहरू 

आजको िाध्यमिक म्िक्षा ि िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयका सिस्याको कुिा गदाय गणुस्ििको सिस्या िखु्य 
सिस्या हो । िाध्यमिक म्िक्षा ि िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयका सिस्याहरुलाई मनभनानसुाि ष्ट्रिषयगि रुपिा 
प्रस्ििु गनय सष्ट्रकन्छ । 

३.१ गणुस्िि सभिन्धी सिस्याहरू 

• गणुस्ििीय म्िक्षाको परििाषा ि बझुार् नै दोषपूणय हनु ु । केिल अंग्रजेी बोल्न ु िथा 
गम्णि, ष्ट्रिज्ञान ि आधमुनक प्रष्ट्रिमधिा िाम्रो हनुलुाई िाि गणुस्ििीय म्िक्षाको रुपिा बमु्झन ु
। चरिि ि दृष्ट्रिकोण मनिायण ि प्रिृम्त्त परििियनकै पक्ष छुट्न ु  

• अमधकांि ष्ट्रिद्यालयिा दक्ष ि उत्प्रेरिि मबषय म्िक्षक दििन्दीकै अिाि िहन ु। कैयन 
मबद्यालयिा प्रा ष्ट्रि म्िक्षकले िा ष्ट्रि कक्षा धानु्न पने अिस्था  हनु ु

• प्रअलाई ददएको अमधकाि िथा पारिश्रमिक ि सषु्ट्रिधाहरू पयायि ि उत्प्रेिक हनु नसक्न ु

• कैयन  ष्ट्रिद्यालयिा पसु्िकालय, ष्ट्रिज्ञान प्रयोगिाला, कभप्यटुि प्रयोगिाला, छािाका लामग  
िौचालय लगायिका अत्यािश्यक न्यनुिि िैम्क्षक िथा िौमिक पूिायधाि नहनु ु 

• धेिै म्िक्षक िामलिप्राि िए पमन िामलि कक्षा कोठािा प्रायिः प्रयोगिा आउन नसक्न ु 

• म्िक्षण मसप ि िामलिलाई मनिन्िि अद्यािमधक गरि िाख्न ुपने प्रणालीको अिाि 
हनु ु  

• अस्थायी , अनदुान ि िाहिमििको म्िक्षक धेिै हनु ु। 

• सपुरििके्षण ि मनिीक्षण व्यिस्था किजोि हनु ु

• ष्ट्रिद्यालयको लामग आएको सिकािी अनदुान िलब ित्ताको लामग िाि ठीक्क हनु ु । 
म्िक्षणको गणुस्िि सधुानय बजेट नै नहनु ुिा अमि कि हनु ु

• ष्ट्रिद्यालयिा कियचािीको अिाि हनु ु। िएकालाई पमन ज्यादै न्यनु िलब सषु्ट्रिधा हनु ु
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३.२ पहुुँच सभिन्धी सिस्याहरू 

• ठूलो अनपुाििा िाष्ट्रििा पढ्ने उिेिका बालबामलकाहरू ष्ट्रिद्यालय बाष्ट्रहि हनु ु। ष्ट्रििेषिः 
ष्ट्रिपन्न िगय, दमलि सिदुाय ि छािाहरू  िाध्यमिक म्िक्षाको पहुुँचबाट बाष्ट्रहि हनु ु 

• बीचैिा पढार् छोड्नेको दि अमधक हनु ु 

• दगुयि ि पहाडिा मबद्यालय पगु्न एकदेम्ख मिन घण्टासभि ष्ट्रहंड्नपुने म्स्थमि ष्ट्रिद्यिान हनु ु

• मनिलु्क िमनएपमन आधािििू ि िाध्यमिक म्िक्षा यथाथयिा मनिलु्क नहनु ु 

• सिकािले ददई आएको सीिान्िीकृि ि दमलि सिदुाय छाििृम्त्त काययक्रि आिश्यकिाको 
मसद्घान्ििा आधारिि नहनु ुि ज्यादै थोिै हनु ु

• म्िक्षकहरूिा िष्ट्रहला, दमलि ि जनजामि म्िक्षकको अनपुाि अमि थोिै हनु ु

 ३.३ म्िक्षण ष्ट्रिमध ि मसकार् प्रष्ट्रक्रया सभिन्धी सिस्याहरू  

• म्िक्षण ष्ट्रिमध ि पिीक्षा प्रणाली पिभपिागि प्रणालीिा आधारिि हनु ु 
• ष्ट्रिद्याथी स्ियंलाई सिालोचक, अन्िषेक ि मसजयनिील बनाउने ष्ट्रकमसिको म्िक्षण ष्ट्रिमधको 

प्रयोग नहनु ु 
• ष्ट्रिद्यिान म्िक्षक िामलिले कक्षा कोठािा प्रयोग िर्िहेको पिभपिागि म्िक्षण ष्ट्रिमधिा 

िाम्त्िक परििियन ल्याउन नसक्न ु 
• मबषयहरू दैमनक जीिनिा उपयोगिा आउन सक्ने ढंगले नमसकार्न ु 
• म्िक्षण प्रष्ट्रक्रया पाठ्यक्रििा आधारिि निएि पाठ्यपसु्िकिा आधारिि हनु ु  
• ष्ट्रिद्यिान म्िक्षक िामलिले कक्षा कोठािा प्रयोग िर्िहेको पिभपिागि म्िक्षण ष्ट्रिमधिा 

िाम्त्िक परििियन ल्याउन नसक्न ु 
• म्िक्षणको लामग आधमुनक संचाि प्रष्ट्रिमध प्रयोगिा ल्याउन नसक्न ु 

३.४.  मनजी ष्ट्रिद्यालय सभिन्धी सिस्याहरू 

• अमधकांि मनजी ष्ट्रिद्यालय सेिािूलक निएि िनुार्ािूलक हनु ु।  

• मनजी ष्ट्रिद्यालयको िलु्क संिचना, म्िक्षकलाई ददर्ने िलब सषु्ट्रिधा, आयव्ययको पािदिी 
ष्ट्रहसाबष्ट्रकिाब, पाठ्यक्रि िथा पाठ्यिस्ि,ु न्यनुिि िौमिक पूिायधाि ि छाििृम्त्तको कुनै 
पमन िहको सिकािबाट कडार्पूियक मनयिन ि अनगुिन नहनु ु। 

• अमििािकहरू अंग्रजेी िाध्यििा म्िक्षा ि ‘गणुस्ििीय म्िक्षा’को आकषयणले गदाय 
सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालय छोडेि मनजी ष्ट्रिद्यालय मिि ज्यादा आकष्ट्रषयि हन ु।  

• मनजी ष्ट्रिद्यालयबाट उत्पाददि ष्ट्रिद्याथीहरूिध्ये अमधकांि देििा काययिि निएि ष्ट्रिदेिमिि 
पलायन हनु ु 

३.५  धामियक प्रकृमिका पिभपिागि ष्ट्रिद्यालयका सिस्याहरू  

• धामियक प्रकृमिका पिभपिागि ष्ट्रिद्यालयिा ददर्ने िाष्ट्रि ि त्योिन्दा िामथको म्िक्षािा ददर्ने 
प्रिाणपिलाई  सिकक्षिाको िान्यिा नददर्न ु। 
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• ष्ट्रिद्यालयबाट उत्पाददि ष्ट्रिद्याथीको लामग सभिम्न्धि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा उच्च म्िक्षाको लामग 
ष्ट्रव्रज कोसय ि अन्य सहजीकिण व्यिस्था  नहनु ु। 

• गोन्पा म्िक्षािा ११ ि १२ कक्षाको लामग पाठ्यक्रि ि पाठ्यपसु्िक मनिायण िर्सकेि 
पमन म्स्िकृमि नददर्न ु।  

• गोन्पा म्िक्षाका ष्ट्रिद्याथीले लमु्भिनी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा सहज प्रिेि पाउन  कदठनार्  हनु ु। 

• संघ ि प्रदेििा मिनै्न अमधकािसभपन्न धामियक प्रकृमिका पिभपिागि म्िक्षाका परिषद नहनु ु
। स्थानीय िहिा पमन गोन्पा, िदिसा ि गरुुकुल म्िक्षा समिमि नहनु ु। 

• केही िदिसािा ५ कक्षासभिको लामग पाठ्यपसु्िक म्स्िकृि िएि पमन लागू नहनु ु। 

३.६ अन्य प्रिखु सिस्याहरू  

• सिदुाय ि ष्ट्रिद्यालयका बीच जीिन्ि सभिन्ध टुट्न ु।  

• ष्ट्रिद्यालयका दलीय िाजनीमिको प्रिाि अमधक हनु ु, म्िक्षकहरु दलीय िाजनीमििा हनु ु। 

• साियजमनक िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयको स्िामित्ि कसको िने्न सिस्या पैदा हनु ु।  

• िाध्यमिक म्िक्षािा संघ, प्रदेि ि स्थानीय िहको साझा िथा मबम्िष्ट्रिकृि िमूिका ससु्पि 
ढंगले परििाष्ट्रषि नहनु ु।  

अिसि, उपलम्धध ि सबल पक्षहरू  

हाम्रो साि ुयमिबेला सिस्याहरू िाि छैनन,्  अिसि, उपलम्धध ि सबल पक्षहरू पमन त्यम्त्तकै छन ्।  

म्िक्षाप्रमि आि नागरिकको जागरुकिा ि चाहना बढेको छ । आफ्ना सन्िानलाई कुनै पमन िूल्यािा 
िाम्रो म्िक्षा ददनपुछय िने्न ि म्िक्षाको लामग िन रु्काएि खचय गने प्रिृम्त्त अमििािकहरूिा पष्ट्रहलेको 
िलुनािा उल्लेख्य िािािा बढेको छ । यो साियजमनक म्िक्षालाई सबल पानयका लामग , म्िक्षािा 
सिदुाय ि अमििािकको सहिामगिा बढाउनका लामग मनकै ठूलो अिसि हो ।  

देििि कक्षा आठसभिको हाम्रो खदु िनाय दि ९० प्रमििििन्दा िामथ छ । आज देिको कुल नि 
यिुाहरूिध्ये ७१ प्रमिििले आधािििू िह पाि गछयन ्। ५७ प्रमिििले कक्षा १० पिुा गछयन । 
अमन १७ प्रमिििले कक्षा १२ सिेि उत्तीणय गछयनै् । हाम्रा सालाखाला दईुिा एक यिुा िाध्यमिक 
िह उत्तीणय छन ् । हिेक छ जनािा एकले बाह्र कक्षा पास गिेका छन ्। यसिी हाम्रो ष्ट्रिद्यालय 
म्िक्षािा पहुुँचको म्स्थमि खिाब छैन । म्िक्षािा सबै नागरिकको पहुुँच ष्ट्रिस्िािको कोणबाट हेदाय यो 
ष्ट्रिद्यालय िहको म्िक्षािा देिले हामसल गिेको उल्लेख्य उपलम्धध ि सबल पक्ष पमन हो ।  

२००७ सालिा ११ िटा ि २०४७ सालको प्रािभििा १९५३ िटा िहेका नेपालका िाध्यमिक 
ष्ट्रिद्यालयहरू २०७४ सालिा ९४४७ पगुेका छन ्। यो २००७ सालको िलुनािा ८५९ गणुा ि 
२०४७ सालको िलुनािा झण्डै पाुँच गणुा बृष्ट्रद्ध हो । २००७ सालसभि िहि बजाििा िाि सीमिि 
ि २०४७ सालसभि केही िहि ि गाउुँहरुिा िाि सीमिि आधािििू िथा िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयहरु 
अष्ट्रहले हिेक नगिपामलका , गाउुँपामलका ि िडािा सिेि पगुेका छन ्।  
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२००७ सालिा िाष्ट्रि िहिा १६८० ष्ट्रिद्याथी िहेको ि  २०४७ सालिा त्यही िहिा कुल ३ लाख 
६५ हजाि ष्ट्रिद्याथी िहेकोिा २०७४ सालिा कक्षा ९ ि १० िा ९ लाख ७० हजाि ७२० ष्ट्रिद्याथी 
पगुे िने कक्षा ११ ि १२ िा ५ लाख ८४ हजाि पगुेका छन ्। दबैु मिलाउुँदा झण्डै साुँढे १५ 
लाख ष्ट्रिद्याथी हनुजान्छ जनु िाष्ट्रि िहको ष्ट्रिद्याथी संख्यािा २००७ सालको िलुनािा ९८० गणुा ि 
२०४७ को िलुनािा सिा चाि गणुा बृष्ट्रद्ध हो ।  

स्ििणीय छ, २००८ सालिा नेपालको जनसंख्या ८४ लाख ७३ हजाि मथयो िने २०४८ सालिा यो 
१ किोड ८५ लाख मथयो । अष्ट्रहले त्यो बढेि २ किोड ९१ लाख पगुेको छ । यसिी जनसंख्या 
२००७ सालको िलुनािा साुँढे िीन गणुा बढ्न ुि २०४८ सालको िलुनािा डेढ गनुा िाि बढ्न ु
िि ष्ट्रिद्यारथ्ी ि ष्ट्रिद्यालय सख्या िने त्यो िन्दा कैयन ्गणुा ज्यादा बढ्नलेु हािीले सिग्र ष्ट्रिद्यालय 
म्िक्षा ि िाध्यमिक म्िक्षािा पहुुँचको ष्ट्रिस्िािको कोणबाट मनकै िाम्रो ि गौिियोग्य प्रगमि गिेका छौँ 
िने्न देम्खन्छ ।  

त्यस्िै आि साक्षििा ८२ प्रमििि पगुेको छ, जनु २००७ सालमा दईु प्रमििि िाि मथयो । यो 
ष्ट्रिद्यालय िहको म्िक्षािा देिले हामसल गिेको उल्लेख्य उपलम्धध हो ।  

सिािेिीिाको क्षेििा पमन ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा हाम्रो प्रगमि उल्लेख्य छ । कक्षा ९ ि १० िा 
छािाहरूको िनाय दि ५२ प्रमििि िहेको छ । कक्षा ९ ि १० िा दमलि ष्ट्रिद्याथी िनाय दि ११ 
प्रमििि छ जनु जनसंख्याको सापेक्षिािा ३ प्रमिििले िाि कि हो । त्यसिध्ये दमलि छािाको 
िनाय दि ५१ प्रमििि छ । कक्षा ११ ि १२ िा दमलि िनाय दि ६.५ प्रमििि पगुेको छ । यो 
िि २००७ साल ि २०४७ सालको िलुनािा उल्लेख्य प्रगमि हो ।  

त्यस्िै कक्षा ९ ि १० िा जनजामि ष्ट्रिद्याथी िनाय दि ३४ प्रमििि पगुेको छ । यो उनीहरूको 
जनसंख्या िन्दा ३ प्रमििि िाि कि हो । कक्षा ११ ि १२ िा जनजामि ष्ट्रिद्याथीको खदु िनाय दि 
२३ प्रमििि पगुेको छ । यो २००७ ि २०४७ सालको सापेक्षिािा िाम्रो प्रगमि हो । िधेिी ि 
सीिान्िीकृि  सिदुायको िनाय दिबािे िमगयकृि िथ्याङ्कहरू उपलधध छैनन ्। यी सबै कोणबाट हेदाय 
हािी ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा मनिाम्िन ुपने म्स्थमि छैन । मबगिको िलुनािा हाम्रो प्रगमि गौिियोग्य छ । 
हािीले ष्ट्रिद्यालय संख्या ि पहुुँचको दृष्टटकोणबाट िाम्र ैप्रगमि गिेका छौं । हािी पमछ पिेको म्िक्षाको 
गणुस्िििा ि  ष्ट्रिद्यालयको योजनािद्ध ि सिन्याष्ट्रयक ष्ट्रिििणिा हो । 

४. सझुािहरू 

• िोजगाििूलक धयािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि जीिनउपयोगी स्िािलभिी सीपका िामलिहरुलाई  हिेक 
साधािण िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयमिि  ल्याई मनिलु्क सिेि बनाएि सबैको मनम्भि पहुुँचयोग्य बनाउने ।    

• कक्षा नौदेम्ख उच्च म्िक्षािा जान चाहनेहरूको लामग मबिेष साधािण म्िक्षाको धाि, िोजगाििूलक 
िा स्ििोजगाििलुक पेिा धयिसायिा जान चाहनेहरूको लामग धयाबसाष्ट्रयक मसप िामलि सष्ट्रहिको 
साधािण म्िक्षाको धाि, प्रामबमधक ि उच्च प्रामबमधक म्िक्षािा जान चाहनेहरुको लामग प्रामबमधक 
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धयाबसाष्ट्रयक म्िक्षाको धािको प्रािभि गने।एक धािबाट अको धाििा मनम्श्चि िापदण्डको 
आधाििा प्रिेि पाउने नीमि अिलभिन गने । 

• िाध्यमिक म्िक्षािा सािदुाष्ट्रयक नैमिक िथा नागरिक म्िक्षा ि नेपालिा पैदा िएका िौमलक 
दियन, पमुबयय दियन संस्कृमि िौमलकिा िथा ष्ट्रिमिन्न थरिका सिाजिादी दियनको अध्ययन योग िथा 
ध्यानको अभ्यासलाई अमनबायय बनाई लाग ुगने 

• हिेक व्यम्क्तको प्रमििा प्रस्रु्टन ि मबकासका लामग अमिक्त ष्ट्रक्रयाकलाप ि खेलकुदलाई हिेक 
मबद्यालयिा पाठ्यक्रिकै अमिन्न अंग बनाउने नीमि लाग ुगने 

• िहिी क्षेि ि यािायािका ष्ट्रहसाबले सगुि क्षेििा धेिै ष्ट्रिद्यालय िएका, न्यनु ष्ट्रिद्याथी िएका, िा 
ष्ट्रिद्याथी म्िक्षक अनपुाि अत्यन्ि न्यनु िएका स्थानिा ष्ट्रिद्यालयहरू घटाउने, एकआपसिा मिलान 
गने ि िैम्क्षक जनिम्क्त ि िौमिक पूिायधािसभपन्न ठूला ष्ट्रिद्यालय ि आिासीय िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालय 
बनाउने नीमि अिलभिन गने  । 

• म्िक्षाका लामग ष्ट्रिम्त्तय स्रोिको व्यिस्थापन गनय संघ, प्रदेि, ि स्थानीय सिकािले क्रिि:  
७०:१५:१५ प्रमिििको अनपुाििा स्रोि जटुाउने नीमि अिलभिन गने  ।  

• िोष्ट्रकएको मबषयिा िाास्टसय मडग्रीिा उविणण व्यम्क्त िाि िाध्यमिक िहको मबषय म्िक्षक हनुसक्ने 
नीमि अिलभिन गने ।  

• हालको म्िक्षक सेिा आयोगलाई स्िायत्त संिधैामनक आयोगको रुपिा रुपान्ििण गने ि यसलाई 
म्िक्षक ष्ट्रिकासका सिग्र नीमि िथा िापदण्ड ष्ट्रिकास गने, म्िक्षकको लामग योग्यिा मनधायिण गने 
िथा अध्यापन अनिुमि पि प्रदान गने मनकायको रुपिा ि संघीय म्िक्षक सेिा आयोगले ियाि 
गिेको िापदण्डको आधाििा  ष्ट्रिद्यालयका म्िक्षक िथा कियचािीको मनयमु्क्त ि बढुिाको 
मसर्ािीि गनय प्रदेि िहिा म्िक्षक सेिा आयोगको ष्ट्रिस्िाि गने । 

• हाल उच्च िाष्ट्रििा काययिि म्िक्षकहरुलाई िाध्यमिक िहका म्िक्षकका रुपिा मनयमिि गनय 
ऐनिा आिश्यक दिबन्दी िथा अन्य धयबस्था गने । 

१ िाध्यमिक म्िक्षािा सििािूलक पहुुँच अमििृष्ट्रद्ध 

• िाध्यमिक म्िक्षालाई मनिलु्क बनाउुँदै आगािी सन ्२०३० सभििा अमनिाययसिेि बनाउने 

• धेिै ष्ट्रिद्याथीले बीचैिा पढार् छोड्ने ि ष्ट्रिद्यालय बाष्ट्रहि हनेु सिस्या सिाधान गनय प्राथमिकिाका 
साथ अमििािक केन्द्रीि सचेिना¸ गरिबी ि बेिोजगािी मनिािण अमियान िथा अमििािकलाई 
अनदुान काययक्रि सञ्चालन  गने । ष्ट्रहिाली ि पहाडी क्षिेिा सबै ष्ट्रिद्याथीको पहुुँच अमििृष्ट्रद्ध गनय 
आिासीय ष्ट्रिद्यालय ष्ट्रिस्िाि गने  

• उद्यििीलिा, िोजगािी ि धयािसाष्ट्रयकिा ष्ट्रिकास गनय हिेक साियजमनक िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयिा 
सीपिूलक ि धयािसाष्ट्रयक म्िक्षा ष्ट्रिस्िाि गने  
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• औपचारिक िाध्यमिक म्िक्षािा आउन असिथय लाखौँ यिुाको िोजगािीिूलक िाध्यमिक म्िक्षािा 
पहुुँच अमििृष्ट्रद्ध गनय अनौपचारिक ि आजीिन मसकार्को अिधािणालाई धयािहारिक रुप प्रदान 
गने 

• हिेक स्थानीय िहिा कभिीिा एउटा साधनसभपन्न प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालय स्थापना ि ष्ट्रिकास गने  

२ गणुस्ििीय साियजमनक म्िक्षाको समुनम्श्चििा  

• सबै साियजमनक ष्ट्रिद्यालयको गणुस्िििा सधुाि ल्याउन देििरिका सबै ष्ट्रिद्यालयिा पाुँच िषयमिि 
गणुस्ििीय ि स्िउत्प्रेरिि मबषय म्िक्षकको आपूमिय गने 

• साियजमनक ष्ट्रिद्यालयको िैम्क्षक नेितृ्ि ि धयिस्थापनलाई प्रिािकािी बनाउन प्रधानाध्यापकलाई 
म्जभिेिाि ि अमधकािसभपन्न बनाउने ।  

• सबैिन्दा िेधािी ि योग्य व्यम्क्तलाई म्िक्षक पेिािा आकष्ट्रषयि गनय म्िक्षकका िलब सषु्ट्रिधा ि 
िृम्त्त ष्ट्रिकासको अिसिलाई सिान िहका अन्य सेिा िन्दा कम्भििा १० प्रमििि ज्यादा िलब 
ददने। मबषय म्िक्षक अिाि हनेु गम्णि , मबज्ञान, अंग्रजेी ि प्रामबमधक मबषयिा िने ष्ट्रिद्यालयको 
आमथक अिस्था अनसुाि बढी आकषयक िलब ददन सष्ट्रकने नीमि अबलभबन गने.  

• सबै ष्ट्रिद्यालयिा आगािी दि िषयमिि मनभन न्यनुिि िौमिक पूिायधाि पयुायउने - 

▪ साधनसभपन्न कक्षा कोठा सष्ट्रहिको सिुम्क्षि ष्ट्रिद्यालय ििन,   

▪ पसु्िकालय ि पयायि पसु्िक 

▪ ष्ट्रिज्ञान प्रयोगिाला ि उपकिण   

▪ धयािसाष्ट्रयक प्रयोगिाला ि त्यसका लामग आिश्यक जिीन, 

▪  कभप्यटुि प्रयोगिाला, औषधी उपचाि कक्ष, आर्.मस.टी कक्षा कोठा, ि खेलकुद िैदान 
।  

• साियजमनक म्िक्षाको सबलीकिण ि यसिामथको जनष्ट्रिश्वास ष्ट्रिकास गनय म्िक्षक स्ियि ्ि सिकािी 
कोषबाट िलब सषु्ट्रिधा उपिोग गने हिेकले आफ्ना सन्िानलाई साियजमनक ष्ट्रिद्यालयिा नै पढाउन ु
पने कानूनी  धयिस्था गने ।  

• ष्ट्रिद्यालयको नक्साङ्कन गिी सािाम्जक न्याय, जनसंख्याको ष्ट्रिििणको प्रिृम्त्त ि ष्ट्रिद्यालयको िूिय 
आिश्यकिाको मसद्धान्ि अनसुाि न्यनु ष्ट्रिद्याथी िएका ष्ट्रिद्यालयहरू मिलान गने, ठूला िौमिक 
पूिायधाि सभपन्न ि िैम्क्षक जनिम्क्तयकु्त ष्ट्रिद्यालय बनाउने नीमिलाई देिधयापी रुपिा ष्ट्रिस्िाि गने 

• हिेक ष्ट्रिद्यालयको सेिा क्षेि परििाष्ट्रषि गिी सो मििका ष्ट्रिद्यालयहरुिा  बालबामलकाहरुलाई िनाय 
गनुयपने अमनिाययिा गने 

• सिदुाय ि ष्ट्रिद्यालयको बीचिा प्रिािकािी सभिन्ध ष्ट्रिकमसि गनय ष्ट्रिद्यालय धयिस्थापन समिमिको 
पनुसयिचना गिी ष्ट्रिद्याथी एिं िास्िष्ट्रिक अमििािकहरुको सहिामगिा समुनश्चििा गने ।  

• िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयिा कक्षा नौदेम्ख नै दैमनक जीिनिा उपयोगिा सािान्य स्िािलभिी सीपहरू ि 
केही सािाम्जक सीपको धयािहारिक ज्ञान ददने धयिस्था गने । 
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३ म्िक्षकसभबन्धी व्यिस्था  

• सबै साियजमनक ष्ट्रिद्यालयिा गणुस्ििीय ि स्िउत्प्रेरिि मबषय म्िक्षकको आपूमिय गने । 

• म्िक्षणको लामग आिश्यक क्षििा ि उत्प्रेिणा निएका, कक्षागि पिीक्षा परिणाि ि ष्ट्रिद्याथीको 
मसकार् उपलम्धधको िापनिा किजोि म्िक्षकलाई ष्ट्रििेष उपदान काययक्रििार्य ि ससभिान 
मबदार् गने । िि यसअम्घ आरू्लाई सधुाने ि आफ्नो म्िक्षण सीप ि ष्ट्रिमधलाई पनुिायजगीकिण 
गने अिसि प्रदान गने । यसका मनम्भि ष्ट्रिस्ििृ काययष्ट्रिमध ि कायययोजना बनार् लागू गने ।  

• हालका िाहि ि अनदुान म्िक्षक कोटा लगायिलाई स्थायी म्िक्षक दिबन्दीिा रुपान्िरिि गने ि 
म्िक्षक दिबन्दी स्थायी िाि िहने धयिस्था  गने । म्िक्षक सेिा आयोगको प्रमिस्पधायत्िक 
पिीक्षािार्य ि छनोट गिी दक्ष ि उत्प्ररेिि सबैलाई आगािी िीन बषयमििै स्थायी म्िक्षक 
दिबन्दीिा रुपान्िरिि गने नीमि अिलभिन गने । 

• ित्कामलन आिश्यकिा पूमियको लामग बढीिा एक िैम्क्षक सिको अिमधका लामग िाि किाििा 
म्िक्षक िहने धयिस्था गने । म्िक्षक सेिा आयोगबाट स्थायी ष्ट्रिज्ञापनको नमिजा प्रकािन गदाय 
िैकम्ल्पकको सूची पमन प्रकािन गने ि िैकम्ल्पक सूचीिा पिेकाहरुबाट िाि किाि म्िक्षक िनाय 
गने व्यिस्था गने । मबमिन्न मबषयका सिायमधक िा िोष्ट्रकएको उच्च अङ्क ल्याएका िेधािी 
व्यम्क्तलाई प्रधानाध्यापकले स्थानीय सिकाि ि ष्ट्रिद्यालय धयिस्थापन समिमिको पिािियिा सोझै 
रिक्त दिबन्दीिा बढीिा एक बषयका लामग किाििा मनयकु्त गनय सक्ने नीमिगि व्यिस्था गने ।  

• म्िक्षक सेिा आयोगले धयािहारिक कक्षा प्रदियनलाई अष्ट्रहले ऐम्च्छक मबषय बनाई िहेकोिा 
अबदेम्ख धयािहारिक कक्षा प्रदियनलाई पमन अमनिायय मबषय बनाउने । साथै आधमुनक प्रष्ट्रिमध 
अपनाएि म्िक्षकको म्िक्षण प्रमििा ि उत्प्रेिणा स्िि जाुँच्न सक्षििा, प्रमििा िथा उत्प्रेिणा पिीक्षण 

(aptitude test) मलने व्यिस्था अमनिायय  बनाउने । 

•  कुनै पमन ष्ट्रिद्यालयिा एकजना म्िक्षक काययिि िहने अिमध बढीिा पाुँच बषयको बनाउने 
त्यसपमछ स्ििः सरुिा गरिने नीमि बनाउने । 

• ष्ट्रिद्यालयिा िष्ट्रहला म्िक्षकको उपम्स्थमि (मनयमु्क्त) िा िृष्ट्रद्ध गने । आगािी १० बषयमिि 
िाध्यमिक िहिा १६ प्रमििि िहेको िष्ट्रहला म्िक्षकको अनपुािलाई दोधबि बनाएि ३३ प्रमििि 
प¥ुयाउने ि २० बषयमिि यो अनपुाि ५० प्रमििि पयुायउने नीमि अपनाउने ।  ष्ट्रिद्यालय नेितृ्ििा 
िष्ट्रहलाको उपम्स्थमि समुनम्श्चि गनय कानूनिा नीमिगि धयिस्था गने ।   

• ष्ट्रिद्यालयको सेिा क्षेिको सीिामिि दमलि, सीिान्िीकृि ि लोपोन्िखु सिदुायहरूको बसोिास 
िएिा कभिीिा एकजना त्यो सिदुायको म्िक्षकलाई मनयमु्क्तको लामग प्राथमिकिा ददने । 

• देििरिका सबै म्िक्षकलाई म्िक्षक िामलिका बह ु ष्ट्रिमधहरु प्रयोग गिेि २ बषयिा िामलि प्राि 
बनार् सक्ने ।  

• दक्ष म्िक्षक आपूमिय ि गणुस्ििीय म्िक्षाको लामग म्िक्षक िामलिको धयिस्था गनय हिेक प्रदेििा 
म्िक्षण एकेडेिीको धयिस्था गने । यसका लामग संघ िथा प्रदेि सिकािले म्िक्षण कलेज 
(कलेज अर् एजकेुिन) िा खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको ष्ट्रिकल्प सिेि अबलभिन गने । 
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• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अन्िगयिको म्िक्षा िास्त्र संकायको संिचनािा परििियन गिी िीन प्रकािका म्िक्षा 
म्िक्षणका काययक्रिहरु:  प्राम्ज्ञक कोसय (Academic Course), म्िक्षण ष्ट्रिमध सभबन्धी कोसय 
(Pedagogical Course),ि पेिागि दक्षिा अमििृष्ट्रद्ध कोसय (Professional Development course) सञ्चालन 
गने ।म्िक्षण पेिािा आिद्ध हनेुहरुको लामग म्िक्षण ष्ट्रिमध सभबन्धी कोसय (Pedagogical Course) 
अमनिायय गने ।   

• म्िक्षक िामलिको लामग स्थानीय सिकािको मसर्ािीििा प्रदेि सिकािले म्िक्षण एकेडेिी िा 
म्िक्षण कलेजमसि बाष्ट्रषयक सभझौिा गने ि सभझौिा बिोम्जि िामलि प्राि म्िक्षक आपूमिय गने 
प्रणाली प्रािभि गने  

• आिश्यकिा अनसुाि म्िक्षक िामलिको लामग सिकािको लगानीिा िैदेम्िक अध्ययनिा सिेि 
पठाउने प्रिन्ध गने । सर्ल ि िाम्रो कािबाट ख्यामि किाएका प्रअ ि म्िक्षकहरूको िोस्टि 
मनिायण गने ि उक्त िोस्टिबाट लािो ष्ट्रिदाको सियिा ष्ट्रिद्यालयगि िा क्षेिगि छोटो अिमधको 
म्िक्षक िामलि सञ्चालन गने व्यिस्था गने ि प्रत्येक दईु िषयिा सघन पनुिायजगीकिण िामलिको 
व्यिस्था गने  

• म्िक्षकका लामग आिश्यक न्यनुिि सक्षििाको िापदण्ड िोक्ने । म्िक्षकले कुनै पमन उपायबाट 
उक्त सक्षििा हामसल गनयसक्ने ष्ट्रिकल्प खलुा गने । म्िक्षक छनौटको लामग उक्त सक्षििालाई 
आधाि मलने ।  

• िामलि ददने प्राम्ज्ञक मनकायले िामलिको कक्षािा िर्िहेको प्रयोग सभबन्धिा हिेक बषय कभिीिा 
एक पटक अमनिायय रुपिा अनगुिन ि सपुरििेक्षण गने िथा िेस्रो संस्थाबाट सिेि अनगुिन 
गिाउने । 

• म्िक्षक सेिा आयोगबाट मलम्खि¸ प्रयोगात्िक ि िौम्खक पिीक्षा सञ्चालन गिेि िाि म्िक्षक 
छनौट गिी मसर्ारिस गने ि  स्थानीय सिकािबाट मनयमु्क्त गने प्रणाली अिलभबन गने ।  

• हिेक बषय लािो मबदािा िोस्टिमििका प्रम्िक्षक िा मबषयष्ट्रिज्ञ आिन्िण गिी स्थानीय िहिा एक 
िहीने िा १५ ददने म्िक्षक िामलिको धयिस्था गने । यसको लामग स्थानीय सिकािले 
सहजीकिण गने । प्रअले ष्ट्रिद्यालयिा िाम्रो मसकार्का लामग उच्च िूल्याङ्कन गरिएका 
म्िक्षकहरूको प्रस्िमुि ि अनिुि साटासाट गने मनयमिि व्यिस्था मिलाउने ।  

• कुनै पमन प्रकािको िामलि हामसल गिेको हिेक म्िक्षकलाई िामलिको प्रकृमि हेिी आमथयक 
प्रोत्साहन ददने नीमि अिलभिन गने । 

४ अनिुमिपि सभिन्धी नीमि ि संिचना   

• म्िक्षण पेिािा िहेका म्िक्षक अथिा िष्ट्रिष्यिा म्िक्षण पेिािा प्रिेि गनय चाहने दक्ष िथा 
उत्प्रेरिि म्िक्षकका लामग म्िक्षण अनिुमिपि प्रदान गने, नष्ट्रिकिण गने, साथसाथै िोष्ट्रकएको 
िापदण्ड पूिा नगनेहरुको अनिुमिपि खािेजीसभि गने अमधकािसष्ट्रहिको एउटा स्िायत्त म्िक्षण 
परिषद (Teacher Council) को गठन गने ।  

• लार्सेन्स मलएि बसेकाहरुको लामग िरुूको लामग आगािी दईु बषय मिि अमनिायय रुपिा 
पनुनयिीकिण गनुय पने मनयि ि काननु मनिायण गने । एकपटक म्िक्षण अनिुमिपि प्राि गिेका 
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म्िक्षकहरूले आरू्ले प्राि गिेको अनिुमिपिको हिेक पाुँच–पाुँच बषयको अन्ििालिा पनुः 
नष्ट्रिकिण गनुयपने नीमि अिलभिन गने 

• हिेक पटक अनिुमि पि नष्ट्रिकिण गनयका लामग म्िक्षकले कुनै पमन िाध्यिबाट िोष्ट्रकएको 
सक्षििा हामसल गनय िामलि िा पनुिायजगीकिण िामलि मलएि मलम्खि िथा प्रयोगात्िक पिीक्षा 
उत्प्रेिणा ि सक्षििा िापन पिीक्षा (aptitude test ) अन्ििायिाय ि कक्षा कोठािा म्िक्षणको धयिहारिक 
प्रदियन जस्िा प्रयोगात्िक पिीक्षािा उत्तीणय हनुपुने नीमि अिलभिन गने । 

५ िैम्क्षक नेितृ्ि िथा प्रधानाध्यापक   

• ष्ट्रिद्यालयको गणुस्िि सधुानय दक्ष, उत्प्ररेिि प्रधानाध्यापकको लामग अलग दििन्दी धयिस्था गने 
िथा आकषयक िलबिान ि सषु्ट्रिधाको धयिस्था गिेि प्रधानाध्यपकिा सक्षि ि क्षििािान 
व्यम्क्तलाई आकषयण गने ।  

• प्रधानाध्यापक हनु कभिीिा पाुँच बषयको िाध्यमिक म्िक्षकको अनिुि सिेि हनुपुने व्यिस्था गने 
ि प्रधानाध्यापकको ित्ता िलबिानको १५ प्रमििि कायि गने ।  

• प्रअलाई मनयमु्क्त ददुँदा स्थानीय िहले ष्ट्रिद्यालय सधुाि सभिन्धी योजनािा आधारिि पाुँच बषे 
सभझौिा गने । प्रधानाध्यापकले पमन हिेक बषय आफ्ना म्िक्षकसुँग म्िक्षण ि मसकार् अिस्थािा 
सधुाि सभिन्धी सभझौिा गने ि त्यसको मनयमिि सभपरिक्षण गने । ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन 
समिमिको मनणयय ि मसर्ारिसिा बढीिा थप एक अिमधसभि काययकाल थप गनय सक्ने व्यिस्था 
गने ।  

• स्थानीय सिकािले प्रधानाध्यापकले कायययोजना ि कायायदेि पिुा गिेको िा नगिेको सभबन्धिा 
िापदण्ड बनार् सूचकको आधाििा हिेक बषय मनयमिि रुपिा अनगुिन ि सपुरििके्षण गने 
धयिस्था गने ।  

• िाम्रो नमिजा ल्याउन सर्ल िएको िा ष्ट्रिद्याथीहरूको बाष्ट्रषयक िूल्याङ्कनिा िाम्रो मसकार् िएको 
म्िक्षकलाई पिुस्कृि गनयसक्ने अमधकाि प्रधानाध्यपकलाई प्रदान गने ।  

• प्रधानाध्यापकले पमन म्िक्षकसुँग म्िक्षण ि मसकार् उपलधधी सधुाि सभिन्धी हिेक बषय किाि 
सभझौिा गने नीमि अिलभिन गने । 

६ अमनिायय ि मनिलु्क म्िक्षा 
• अमनिायय म्िक्षा िन्नाले अमनिायय ष्ट्रिद्याथी िनाय, अमनिायय मनयमिि हाम्जिी, अमनिायय अध्ययनिा 

मनिन्िििा, अमनिायय मनधायरिि मसकार् उपलम्धध हामसल गने ष्ट्रिषयलाई सभझनपुने । 

• मनःिलु्क म्िक्षाअन्िगयि िनाय िलु्क, पढार् िलु्क, पिीक्षा िलु्क ि पाठ्यपसु्िक बापिको िलु्क 
िथा अन्य कुनै पमन प्रकािका औपचारिक िथा अनौपचारिक िलु्कहरु नमलने व्यिस्था सभझनपुने 
। 

• आमथयक रुपले ष्ट्रिपन्न, दगुयि क्षेि ि िानि ष्ट्रिकास सूचकांकिा पमछ पिेका क्षेि ि िगयकालाई 
प्राथमिकिा ददुँदै स्टेसनिी, ददिा खाजा ि पोिाक स्थानीय िहले क्रििः कायायन्ियन गदै 
िाध्यमिक िहसभि पणुय मनिलु्क गने 
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• साियजमनक ष्ट्रिद्यालयिा अध्ययन गने ष्ट्रिद्याथीको लामग आधािििू म्िक्षा अमनिायय िथा मनःिलु्क ि 
िाध्यमिक म्िक्षा मनःिलु्क प्रदान गनय ष्ट्रिम्त्तय व्यिस्था संघ, प्रदेि ि स्थानीय सिकािका  
साझेदािीिा ि व्यिस्थापकीय म्जभिेिािी स्थानीय सिकािले मलनपुने । 

• सािाम्जक दाष्ट्रयत्ि अन्िगयि मनजी लगानीका ष्ट्रिद्यालयहरुले १० देम्ख १५ प्रमििि ष्ट्रिद्याथीहरुलाई 
मनःिलु्क म्िक्षा प्रदान गनुयपने । यसिी मनःिलु्क म्िक्षा प्रदान गनयका लामग िापदण्डका आधाििा 
स्थानीय िहले बालबामलका छनोट गने िा सो अनसुािको िकि मनिलु्क म्िक्षा कोषिा जभिा 
गनय लगाउने ष्ट्रिकल्प स्थानीय िहलाई हनेु व्यिस्था गने । िा हिेक मनम्ज क्षेिका मबद्यालयले 
आफ्नो आयको १० देम्ख १५ प्रमििि स्थानीय िहको लोककल्याणकािी मनिलु्क म्िक्षा कोषिा 
जभिा गने ि प्रदेि सिकािमसिको साझेदािीिा त्यो िकि मबपन्न, दमलि ि मसिाम्न्िकृि सिदुायको 
िैम्क्षक उन्नमिको लामग खचय गने नीमि अबलभबन गने ।  

• मनिलु्क म्िक्षा िाष्ट्रिय अमियानिा सिदुायको सिेि सहिामगिा िहोस ्िन्नाका लामग ष्ट्रिद्यालयले  
सिदुायिा िहेको पिोपकािी िािनालाई प्रयोग ि परिचालन गदै ष्ट्रिपन्न ि सीिान्िीकृि सिदुायका 
अमििािकलाई कुनै थप आमथयक िाि नपने गिी स्थानीय सिकािमसिको सिन्ियिा 
‘लोककल्याणकािी मनिलु्क म्िक्षा कोष’ मनिायण गने नीमि अिलभिन गनयसक्ने व्यिस्था संघीय 
म्िक्षा ऐनिा गने ।  

• त्यो कोषबाट अत्यन्ि मबपन्न बगयका छािछािालाई पढार् बीचैिा नछोड्नका लामग मबिेष 
सहमुलयि प्रदान गने ।   

• सिदुायको ष्ट्रिद्यालयिा स्िामित्ि बृम्ध्द गनयका लामग सिदुायले िा सिदुायका कुनै पमन सदस्यले 
ष्ट्रिद्यालयलाई दानदािन्य ददन सक्ने नीमिगि धयिस्था गने । ष्ट्रिद्यालयको िैम्क्षक गणुस्िििा 
सधुाि ि िैम्क्षक ि िौमिक पूिायधाि मनिायण गनय सिदुायक सहयोग परिचामलि गनय सष्ट्रकने 
नीमिगि धयिस्था संघीय म्िक्षा ऐनिा  गने । ष्ट्रिद्यालयले यसका लामग ष्ट्रिद्यालय ष्ट्रिकास कोषको 
स्थापना गनयसक्ने धयिस्था गने । यस्िो कोषिा कसैले पमन स्िेम्च्छक आधाििा सहयोग प्राि 
गनय सक्ने । 

• अमनिायय ि मनिलु्क म्िक्षा ि गणुस्ििीय म्िक्षािा सबैको पहुुँच सभिि बनाउनका लामग अष्ट्रहले 
िाध्यमिक म्िक्षाको लामग मबमनयोम्जि गरििहेको कुल िैम्क्षक बजेटको ष्ट्रहस्सा १९ प्रमिििबाट 
२५ प्रमििि पयुायउने । 

७ मनजी  ष्ट्रिद्यालय   

• कभपमन ऐन अन्ििगिका मनजी लगानीका ष्ट्रिद्यालयहरु संक्रिणकामलन व्यिस्थापनका रुपिा 
गैिनार्ािखुी सेिािूलक सािाम्जक संस्था(Non profitable Social Institution)का रुपिा रुपान्ििण 
गने । मनजी लगानीका ष्ट्रिद्यालयहरु ित्कालै साियजमनक  िैम्क्षक गठुीिा रुपान्िरिि हनु चाहेिा 
िाज्यले प्रोत्साहन उपलधध गिाउने ।  

• साियजमनक ष्ट्रिद्यालयबाहेक कभपनी, सहकािी, गठुी लगायिबाट सञ्चामलि सभपूणय ष्ट्रिद्यालयहरुलाई 
एक दिकमिििा एउटै साझा साियजमनक गठुीको ढाुँचामिि ल्याउने । ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा िहेका 



82 
 

मनजी ि साियजमनक गठुीको धयिस्था अन्त्य गदै दबैुलाई एकै प्रकािको साियजमनक िैम्क्षक 
गठुीिा रुपान्िरिि गने नीमि अपनाउने ।  

• कभपनी स्िामित्ििा िहेका ष्ट्रिद्यालयहरू गैिनार्ािलुक िैम्क्षक गठुीिा जान चाहेिा त्यस्िा 
ष्ट्रिद्यालयलाई िाज्यले म्िक्षक िामलि¸ जग्गा िम्जिेिन, गाडीको िन्साि िहिलु, सूचना प्रष्ट्रिमध 
सािग्री ि कभप्यटुिको िन्साि िहिलु, प्राष्ट्रिमधक ि धयािसाष्ट्रयक म्िक्षा चलाउने लगायिका 
सषु्ट्रिधा उपलधध गिाउने ।  

• स्थानीय सिकािले िैम्क्षक गठुी अन्िगयिका ि मनजी लगानीका ष्ट्रिद्यालयिा मनभन कुिाहरूको 
मनयिन गने ।      

▪ ष्ट्रिद्याथीबाट मलर्ने िलु्क स्थानीय सिकािले िोकेबिोम्जि हनेु । 

▪ म्िक्षक िथा कियचािीलाई ददर्ने िलब सषु्ट्रिधा साियजमनक ष्ट्रिद्यालयको सिह हनेु । 

▪ पाठ्यक्रि एउटै हनुपुने । 

▪ न्यनुिि िाष्ट्रिय िापदण्ड ििुामबक आिश्यक न्यनुिि िौमिक पूिायधाि ि योग्य ि दक्ष 
िैम्क्षक जनिम्क्त िथा ष्ट्रिद्यालय कियचािी हनुपुने ।  

▪ ष्ट्रिद्यालयको हिेक आमथयक कािोबाि, कुनै पमन प्रकािको िलु्क िा म्िक्षक कियचािीको िलब 
सषु्ट्रिधाको िकु्तानी बैँष्ट्रकङ कािोबािबाट िाि हनुपुने । 

▪ काननु ि मनयििा िोष्ट्रकएको ढाुँचािा िोष्ट्रकएको ष्ट्रिमधबाट ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमि गठन 
हनुपुने । 

• स्थानीय सिकाििा दिाय नगने, स्थानीय सिकािले ददएको मनदेिन पालना नगने िा उपिोक्त 
मबषयको मनयिनको कुनै पमन िीषयकिा असर्ल िएका ष्ट्रिद्यालयको दिाय खािेज गने अमधकाि 
स्थानीय िहमसि हनेु । 

८ ष्ट्रिद्याथी म्िक्षक अनपुाि  

• म्िक्षक ष्ट्रिद्याथी अनपुािबािे ष्ट्रहिाली ि मबकट पहाडी क्षेिका ष्ट्रिद्यालयलाई अपिादिा िाखेि 
प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास कक्षािा एक म्िक्षक बिाबि २० जना, आधािििु िहिा एक म्िक्षक 
बिाबि ३० जना ि िाध्यमिक िहिा एक म्िक्षक बिाबि ४० जना ष्ट्रिद्याथी कायि गने । 
त्यसअनसुाि म्िक्षक दिबन्दी मिलान गने । 

९ ष्ट्रिदेिी सभिन्धनिा सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयहरु  

• ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाका कुनै पमन िहिा कुटनीमिक मनयोगिार्य ि सञ्चालन हनेु ष्ट्रिद्यालयबाहेक ष्ट्रिदेिी 
सभिन्धनका ष्ट्रिद्यालय खोल्न िथा सञ्चालन गनय नपाउने व्यिस्था गने ।  

(यससभबन्धी ष्ट्रिस्ििृिा ष्ट्रिदेिी सभिन्धनिा सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालय िीषयकिा उल्लेख गरिएको छ ) 
१० अन्य ष्ट्रिद्यालयहरु  

• अपांगिा िएका , ष्ट्रििेष म्स्थमि िएका व्यम्क्तका लामग सिकािद्वािा सञ्चामलि ष्ट्रििेष म्िक्षाका  
ष्ट्रिद्यालयहरु, सिुक्षा मनकाय¸ मनजाििी सेिा, िहीद प्रमिष्ठान ि सिकािद्वािा सञ्चामलि ष्ट्रििेष 
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प्रकािका  ष्ट्रिद्यालयहरुको सञ्चालन सभबन्धी अनिुमि¸ स्िीकृमि¸ मनयिन¸ मनरिक्षण ि िेखदेख 
संघीय सिकािबाट हनेु व्यिस्था गने ।   

११ िाध्यमिक िहको पाठ्यक्रि  

• संघले िाष्ट्रिय पाठ्यक्रिको प्रारुप िाि मनिायण गने । प्रारुप अनसुािको पाठ्यक्रि ि पाठ्यपसु्िक 
प्रदेि ि स्थानीय िहले सिन्ियात्िक ढंगले मनिायण गने ।  

• पाठ्यक्रि ष्ट्रिकासको मनम्भि स्थानीय िहको क्षििा ष्ट्रिकास गने, क्षििा ष्ट्रिकास हनु नसकेका 
स्थानीय िहिा स्थानीय िहको पिािियिा पाठ्यक्रि ि पाठ्यपसु्िक मनिायणका लामग प्रदेि 
सिकािले सहजीकिण गने व्यिस्था गने ।  

• हिेक चाि चाि बषयिा पाठ्यक्रिको पनुिािलोकन ि परििाजयन गने ।  

• कक्षा नौ देम्ख नै प्रािभि हनेु गिी िाध्यमिक िहको पाठ्यक्रििा िोजगाििूलक पेिागि िथा 
धयािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप िामलिको ष्ट्रिषय सिािेि गने ।  

• पाठ्यक्रिलाई जीिनउपयोगी ि स्िािलभिनिखुी बनाउन िाध्यमिक िहको पाठ्यक्रििा 
स्िािलभिनिखुी ि जीिनोपयोगी सीपसुँग सभबम्न्धि ष्ट्रिषय सिािेि गने । व्यम्क्तलाई नैमिकिान , 
र्िान्दाि ि चरिििान बनाउनको लामग नागरिक िथा नैमिक म्िक्षा मबषय िाख्न े।  

• कक्षा नौदेम्ख िाध्यमिक िहिा साधािण ि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसायीक धाि छुष्ट्रट्टने गिी 
िाध्यमिक िहको पाठ्यक्रिको पनुसंिचना गने । कभप्यटुि ि अत्याधमुनक सूचना प्रष्ट्रिमध 
सभिन्धी सीप िाध्यमिक िहको पाठ्यक्रििा सिािेि गने ।  

• हिेक ष्ट्रिषयको पाठ्यक्रिलाई धयािहारिक ि जीिनउपयोगी बनाउने ।  

• स्थानीय संस्कृमि, व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िाषासभबन्धी ष्ट्रिषयका पाठ्यक्रि आिश्यकिा अनरुुप 
स्थानीय िहले बनाउने  

• आधािििू ि िाध्यमिक िहको पाठ्यक्रििा गृहष्ट्रिज्ञानको रुपिा हिेकको जीिनिा प्रयोगिा 
आउने सािान्य प्लम्भबङ, ष्ट्रिद्यिुीय सािान जडान िथा िियि, कभप्यटुि ि ईलोक्रेमनक सािान 
िियिसंग सभिम्न्धि सीप, खाना पकाउने सीप, सािान्य कृष्ट्रष िथा किेसािािी खेिीको सीप, पौडी 
खेल्ने सीप, नक्सा पढ्ने ि बनाउने सीप,  राष्ट्रर्क मनयि बझु्ने सीप, आत्िसिुक्षा सीप लगायिका 
जीिनउपयोगी सीप पाठ्यक्रििा सिािेि गने ।  

(यससभबन्धी ष्ट्रिस्ििृिा पाठ्यक्रि िथा िलू्याङ्कन िीषयकिा उल्लेख गरिएको छ) 

१२ प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक सीप 

• नक्साङ्कनको आधाििा हिेक स्थानीय िहिा कभिीिा एउटा साधनसभपन्न प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिद्यालय ि 
सीप ष्ट्रिकास केन्द्रको प्रिन्ध गने ।  

• संघ, प्रदेि ि स्थानीय िहको आमथयक , सािाम्जक , सांस्कृमिक ष्ट्रिकासको आिमधक योजनाअनसुाि 
मनम्श्चि संख्यािा दक्ष जनिम्क्त मनिायणको दीघयकालीन ि अल्पकालीन योजना बनाउने । 
िाध्यमिक म्िक्षाबाट प्रािम्भिक स्ििको दक्ष जनिम्क्त उत्पाददि हनेु व्यिस्था गने  ।  

(यससभबन्धी ष्ट्रिस्ििृिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि िीषयकिा उल्लेख गरिएको छ  ) 
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१३  म्िक्षक संगठन ि िाजनीमिक दलसुँग सभबध्दिाबािे 

• म्िक्षक िथा ष्ट्रिद्यालय कियचािीहरूको पेिागि हक, ष्ट्रहि, अमधकाि ि सिुक्षाका लामग एउटा िाि 
आमधकारिक पेिागि संगठन िहने व्यिस्था गने ।  

• कुनै पमन ष्ट्रिद्यालय म्िक्षकले कुनै पमन िाजनीमिक दलको समिमि पदामधकािी हनु नपाउने आचाि 
संष्ट्रहिा ि कानूनको व्यिस्था गने  

१४  ष्ट्रिद्यालय कियचािी  

• हिेक ष्ट्रिद्यालयिा कम्भििा एक जना ष्ट्रिद्यालय कियचािी िहने व्यिस्था गने । ष्ट्रिद्याथी संख्या ि 
ष्ट्रिद्यालयको प्रकृमिअनसुाि आिश्यक संख्यािा प्रिासमनक काि गने कायायलय सहायक, लेखापाल, 
कायायलय सहयोगी, खेलकुद िथा सहष्ट्रक्रयाकलाप म्िक्षक िहने धयिस्था गने ।  

• ष्ट्रिद्यालय कियचािीहरुको लामग सिान योग्यिाका म्िक्षक सिह दिबन्दी, िलब सषु्ट्रिधा, संचयकोष, 
उपदान ि मनिृम्त्तििण सषु्ट्रिधा प्रदान गने ।  

• लािो सिय ष्ट्रिद्यालयिा काि गिेि सेिा मनिृत्त िर्सकेका स्थायी कियचािीहरुलाई मनिृम्त्त ििण 
िथा उपदानको सषु्ट्रिधा प्रदान गने ।  

१५  ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमि सभबन्धिा 

संष्ट्रिधानले िाध्यमिक िहसभिको म्िक्षाको व्यिस्थापनको म्जभिेिािी स्थानीय िहलाई ददएको 
सन्दियिा ष्ट्रिद्यालयिा व्यिस्थापन समिमिको गठन ि त्यसको स्िरुप के कस्िो हनेु िने्न ष्ट्रिषय 
संघीय ऐनद्वािा मनधायिण गनेछ । प्रत्येक ष्ट्रिद्यालयको लामग छुट्टाछुटै्ट व्यिस्थापन समिमि नचाष्ट्रहन 
सक्छ । कुनै िौगोमलक क्षेि िा िडाका ष्ट्रिद्यालयहरुको लामग एउटा व्यिस्थापन समिमि 
बनाउन िा कुनै अगिुा ष्ट्रिद्यालय ि अरु सहयोगी ष्ट्रिद्यालयलाई सिेटेि एउटा व्यिस्थापन समिमि 
बनाउन िा सबै ष्ट्रिद्यालयिा छुट्टाछुटै्ट व्यिस्थापन समिमि बनाउन पने पमन हनु सक्छ । त्यसको 
मनधायिण स्थानीय िहले गनय सक्ने व्यिस्था गनपुदयछ । संघीय म्िक्षा ऐनले त्यसको नीमिगि पक्ष 
िाि मनधायिण गिेि त्यसको संिचनागि ढाुँचा, सदस्यहरुको संख्या ि प्रकािको मनधायिण गनुयपदयछ 
।  

ष्ट्रिद्यालयको सिुासन ि प्रिािकािी धयिस्थापनका लामग स्थानीय िहको सिकाि ि ष्ट्रिद्यालय 
व्यिस्थापन समिमि म्जभिेिाि हनुपुदयछ । अिः ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमि गठन गदाय त्यसै 
ष्ट्रिद्यालयिा आफ्ना सन्िान पढार्िहेको अमििािक ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमििा आउने िि 
ष्ट्रिद्यालयले िास्िष्ट्रिक अमििािकत्ि नपाउने म्स्थमि हनुहुुुँदैन । यसको लामग, 

• मबद्यालय ि सिदुायका बीच जीिन्ि सभबन्ध मनिायण गनय , ष्ट्रिद्यालय सभिन्धी नीमिगि मनणयय गनय, 
आिश्यक सबै सहयोग गनय,  मबद्यालय ि स्थानीय सिकाि ि सिदुायको बीच पलुको रुपिा काि 
गनय ि ष्ट्रिद्यालयका लामग सिदुायको िर्य बाट सहयोग जठुाउन ष्ट्रिद्यालय धयिस्थापन समिमिलाई 
म्जभिेिाि बनाउने । 



85 
 

• ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिको गठन ष्ट्रिद्यालयका िास्िष्ट्रिक अमििािक,  म्िक्षाप्रेिी  िा संस्थापक 
परििािका सदस्यिध्येबाट छनोट हनेु धयिस्था गने । समिमििा िगीय, जामिय, लैष्ट्रङ्गक ि 
सािाम्जक संिचना अनरुुप सिािेिी प्रमिमनमधत्ि हनेु धयिस्था गने ।  

• ष्ट्रिद्यालयको नीमि मनिायणको िथा सिदुायको परिचालन सभबम्न्ध म्जभिेिािी ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन 
समिमिलाई ि नीमि काययन्ियन, दैमनक िैम्क्षक ष्ट्रक्रयाकलाप,  मबद्यालयका प्राम्ज्ञक िथा प्रिासमनक 
काययको म्जभिेिािी प्रधानाध्यापकिा िहने व्यिस्था गने ।  

• म्िक्षक प्रधानाध्यापकप्रमि ि प्रधानाध्यापक ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमि ि स्थानीय सिकािप्रमि 
उत्तिदायी हनुपुने व्यिस्था गने ।  

१६· स्थानीय सिकाििा िैम्क्षक प्रिासन ि नीमि सभिन्धी संिचना   

• स्थानीय िहिा िाध्यमिक म्िक्षा सभिन्धी अमधकािको सही प्रयोग ि ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको सिस्ि 
नीमि मनणयय ि नेितृ्िको लामग प्रत्येक स्थानीय िहिा ‘म्िक्षा िथा सािाम्जक ष्ट्रिकास प्रिखु’ िहने 
व्यिस्था गने । स्थानीय सिकािको प्रिखु, उपप्रिखु िा िडाअध्यक्षहरूिध्येबाट म्िक्षा सभिन्धिा 
ज्ञान िएको ि अनिुिी धयम्क्तलाई प्रिखु िोक्ने ।  

• म्िक्षा िथा सािाम्जक ष्ट्रिकास प्रिखुको अध्यक्षिािा एउटा स्थानीय म्िक्षा समिमिको व्यिस्था गने 
। त्यसिी गठन िएको समिमिले स्थानीय सिकािको अमधकाि सूचीमिि िही म्िक्षा सभबन्धी 
नीमि मनिायण, योजना िजुयिा, बजेट ष्ट्रिमनयोजन, कायायन्ियन िथा अनगुिन सिेि गने । 

• उक्त समिमि काययिि  िा अनिुिी ि प्रमिष्ट्रष्ठि प्रधानाध्यापकहरू, म्िक्षक, म्िक्षाष्ट्रिद ि स्थानीय 
म्िक्षा अमधकािीसिेि िहने गिी सानो िि प्रिािकािी ढंगको गठन गनुय उपयकु्त ।  

• समिमिले िजुयिा गिेको नीमि, काययक्रि, बजेट, योजना िथा काययक्रिहरूको प्रिािकािी 
कायायन्ियनका लामग प्रिासकीय काि गनय नगि/ गाउुँ म्िक्षा अमधकािीको व्यिस्था गने । 

• ष्ट्रिद्यालय सपुिीिके्षणको लामग एक स्थानीय िहिा कम्भििा एक सपुिीिके्षकको व्यिस्था गने । 
सपुरििके्षकको िखु्य काि मनधायरिि म्िक्षा नीमि ि िानकअनकुुल मबद्यालयहरू संचालन िए 
निएको मनरिक्षण गनुय ि ष्ट्रिद्यालयको अनगुिन गनुय हनेुछ । 

१७ धामियक प्रकृमिका पिभपिागि ष्ट्रिद्यालय  

• धामियक प्रकृमिका पिभपिागि ष्ट्रिद्यालयको मनयिन ि सहजीकिणका लामग गरुुकुल, गभुबा/गोन्पा 
ि िदिसा सबैको प्रमिमनमधत्ि हने गिी एकीकृि धामियक म्िक्षा परिषद गठन गने । त्यसअन्िगयि 
३ िटा छुट्टाछुटै्ट समिमि संघ ि प्रदेि िहिा िहने व्यिस्था गने । स्थानीय िहिा पमन गरुुकुल 
गभुबा/गोन्पा ि िदिसा म्िक्षा समिमि गठन गने ।  

• धामियक प्रकृमिका पिभपिागि ष्ट्रिद्यालयबाट प्रदत्त प्रिाणपिहरूलाई सिकक्षिा प्रदान गने । यी 
ष्ट्रिद्यालयहरूलाई िूल प्रिाहिा ल्याई संचालन गनयका लामग ष्ट्रिस्ििृ काययष्ट्रिमध मनिायण गने 
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• सभिम्न्धि मबषयिा नेपालका ि ष्ट्रिश्वका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा उच्च म्िक्षािा अध्ययनिा जानका लामग 
ष्ट्रव्रज कोसय ि सिकक्षिा प्रिाणपि सष्ट्रहि अन्य सिन्िय ि सहजीकिण कायय गरिददने ।  

• िूल प्रिाहीकिणक काययक्रि अनसुाि धामियक प्रकृमिका पिभपिागि ष्ट्रिद्यालयिा म्िक्षण हनुपुने 
िनेि थष्ट्रपएका अंग्रजेी, ष्ट्रिज्ञान, गम्णि, िाषा, सािाम्जक अध्ययन जस्िा मबषयिा मबषय म्िक्षकको 
लामग स्थायी म्िक्षक दििन्दीको व्यिस्था गने िा यसको लामग आिश्यक खचय धान्न पयायि हनेु 
गिी एकिषु्ठ अनदुान ददने ।  

• धामियक प्रकृमिका पिभपिागि ष्ट्रिद्यालयिा समिमि गठन गदाय सभिम्न्धि संस्कृमि, परििेि अिस्था 
अनरुुप हनेु गिी गने । 

• यस्िा ष्ट्रिद्यालयिा िूल प्रिाहीकिणका लामग िोष्ट्रकएको पाठ्यक्रि अनरुुपको पाठ्यक्रि म्िक्षण 
गने म्िक्षकको लामग म्िक्षक अनिुमि पि आिश्यक पने िि पिभपिागि पाठ्यक्रिका हकिा 
िने अनिुमि पि आिश्यक नपने धयिस्था गने । 

• िधु्द दियन, सांख्य दियन ि िैि दियन सभिन्धी संस्कृि, पाली, िोट िाषा ि अन्य िाषािा िहेका 
अनमगन्िी दाियमनक, सािाम्जक ि ऐमिहामसक िहत्िका िचना ि उदूय िाषािा िहेका र्स्लािी  
धियग्रन्थहरु, दाियमनक िचना ि साष्ट्रहत्यलाई िाज्यको लगानीिा नेपाली ि अन्य स्थानीय िाषािा 
अनिुाद गने । त्यसिा अनसुन्धान गनय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि िहाष्ट्रिद्यालय िथा अध्येिाहरूलाई 
छाििृम्त्त सषु्ट्रिधा सष्ट्रहि उत्प्रेरिि गने ।  

१८ िाध्यमिक िहिा िाषा  

• प्रत्येक िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयिा कक्षा ९ देम्ख १२ सभि अंग्रजेी, नेपाली ि स्थानीय 
िाििृाषाहरूको औपचारिक अध्यापन हनेु ।  

• स्थानीय िाििृाषाको कक्षा कोठािा म्िक्षण,  म्िक्षक, पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्िक ि अन्य िैम्क्षक 
सािग्री उपलधध गनय िाज्यले म्जभिेिािी मलने ि लगानी गने । 

• पाठ्यक्रििा िाषाको ष्ट्रिकल्पिा अन्य मबषय निाखी िाषा नै िाख्न े। संस्कृि िाषा अध्ययन गनय 
चाहने हिेकले पढ्न सक्ने गिी िाध्यमिक िहिा यसलाई र्च्छाधीन मबषय बनाउने । 

• िाध्यमिक म्िक्षािा बहिुाषी कक्षाकोठािा िाििृाषािा आधारिि बहिुाषी म्िक्षण पद्धमि लाग ुगने 
।   

१९ म्िक्षण मसकार् ष्ट्रिमध 

• िियिान म्िक्षण मसकाई पद्दमििा परििियन गिी म्िक्षक ज्ञान ि खोजको सहजकिाय ि पथप्रदियक 
िाि हो, ज्ञानको खोजकिाय ि मनिायणकिाय ष्ट्रिद्याथी स्ियि ्हो िने्न धािणा ष्ट्रिकास गनय म्िक्षण ि 
मसकाईका अत्याधमुनक ष्ट्रिमध ि प्रष्ट्रिमध अिलभिन गने ।  

• म्िक्षणिा सहिामगिािूलक ष्ट्रिमध, परियोजना ष्ट्रिमध,  सिहु कायय िथा प्रस्ििुी कायय,  निप्रिियन ष्ट्रिमध, 

सेिीनाि ष्ट्रिमध, काययिाला ष्ट्रिमध आदद अपनाउने । त्यसैगिी िूल्याङ्कन ि पिीक्षािा पमन सिहु 
कायय, परियोजना कायय,  प्रस्िमुि कायय, स्ििन्ि लेखन कायय, अन्िेषण काययिा जोड ददने ।  

२० ष्ट्रिद्यालय ि सिदुायबीचको अन्िसयभबन्ध  
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• सिदुायलाई ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रकमसिका िैथाने ि पिभपिागि ज्ञान ि सीपको स्रोिकेन्द्र िान्दै सिदुायिा 
िहेका दक्ष ष्ट्रकसान, श्रमिक,  दमलि, अनिुिी कामलगढ िथा अन्य सिदुायको ज्ञान ि सीपको 
खोज गनय ि मसक्न ष्ट्रिद्याथी ि म्िक्षकलाई प्रोत्साष्ट्रहि ि परिचामलि गने नीमि अिलभिन गने  । 
सिदुायका व्यम्क्तहरूलाई आफ्नो अनिुि, ज्ञान ि सीपबािे प्रिचनको मनम्भि ष्ट्रिद्यालयका कक्षा 
कोठािा मनिन्िणा गने । िी ज्ञान ि सीपको आधमुनकीकिण गने, प्रिाम्णकिण गने िथा 
सिकक्षिा प्रदान गने ।   

• सिदुायिा िहेको साुँस्कृमिक पछौटेपन ि मनिक्षििा उन्िूलन गनय स्थानीय सिदुायसुँगको 
साझेदािीिा ष्ट्रिद्यालयका म्िक्षक ि ष्ट्रिद्याथीलाई अमििािक म्िक्षा काययक्रििा परिचालन गने ।  

• सिदुायलाई ष्ट्रिद्यालयको ष्ट्रिपद ि सिस्या सिाधान गने काययिा सहिागी गिाउने नीमि अिलभिन 
गने   
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परिच्छेद ६ 

उच्च म्िक्षा 
१. पषृ्ठिमूि 

औपचारिक म्िक्षा प्रणालीको स्नािकदेम्ख ष्ट्रिद्यािारिमध िहसभिको म्िक्षालाई उच्च म्िक्षाका रूपिा 
मलर्एको छ । ष्ट्रिद्यालय िहको आधािििू ि िाध्यमिक िह पाि गिी उच्च िहको ज्ञान, सीप ि 
प्रिाणपिका लामग उच्च म्िक्षािा प्रिेि गने काननुी व्यिस्था ि प्रष्ट्रक्रया िहेको छ । िसथय उच्च 
म्िक्षालाई िेस्रो िहको म्िक्षा (Tertiary Education) पमन िमनन्छ ।  

ष्ट्रिद्यालय िहपमछको म्िक्षा उच्च म्िक्षा िएकाले ियस्क ि पाका िामनसले आजयन गने म्िक्षाको 
रूपिा संसाििि यसको पष्ट्रहचान छ । ज्ञानको उत्पादन ि प्रयोग, ष्ट्रिचािको ष्ट्रिकास ि पिीक्षण, ददगो 
ष्ट्रिकास, िाष्ट्रिय ष्ट्रिकासलाई चाष्ट्रहने जनिम्क्त उत्पादन ि ष्ट्रिश्वव्यापी प्रमिस्पधी नागरिक ियाि गने 
यसको उदे्दश्य हनु्छ । म्िक्षण कायय, अनसुन्धान ि ष्ट्रिस्िारिि काययक्रि (सािदुाष्ट्रयक सेिा ि उत्पादन) 
यसका प्रिखु काययिार्य ि ्उच्च म्िक्षाको उदे्दश्य प्राि गने प्रयास हनु्छ । 

जनिम्क्त ष्ट्रिकासलाई सिग्र ष्ट्रिकासको आधाि स्िभि िामनन्छ । िािलाई चाष्ट्रहने उच्च स्ििीय 
जनिम्क्त उच्च म्िक्षाको िाध्यिबाट उत्पादन गरिन्छ । जहाुँ उच्च म्िक्षा सबल ि गणुस्ििीय छ 
त्यहाुँको जनिम्क्त पमन सक्षि छन ्ि त्यस देिको ष्ट्रिकास पमन द्रिु गमििा अम्घ बढेको छ । ष्ट्रिज्ञान 
ि प्रष्ट्रिमधिा आश्चययलाग्दा आष्ट्रिष्काि ि निप्रिियनहरू हनेु क्रि िीव्र छ । ष्ट्रयनै िफ्िाि ि िीव्रिासुँग ै
आरू्लाई रूपान्ििण गनय सक्ने व्यम्क्त, सिाज ि िाििािै अब ष्ट्रटक्ने म्स्थमि िहन्छ । ज्ञानको िीव्र 
ष्ट्रिस्िािसुँगै समृ्जि परििेिले एकामिि िानि जीिनलाई सखुी बनाएको छ िने अकायमिि सािाम्जक 
अम्स्थििा, असिानिा, द्वन्द्व ि बैचैनी सिेि जन्िाएको छ । धनी ि गरिबमबचको खाडल अझ 
र्िाष्ट्रकलो हुुँदै छ, सहि ि गाउुँमबचको खाडल अझ गष्ट्रहरिुँदै छ । साथै मडम्जटल मडिार्डको कािणले 
सािाम्जक असन्िलुन बढ्दै छ । उच्च म्िक्षाले यी सिग्र परिििे ि चनुौिीलाई सभबोधन गनुयपछय ।   

ष्ट्रिश्विा उच्च म्िक्षालाई आधमुनकीकिण ि ज्ञानिा आधारिि सिाज मनिायणको िूल साधन िामनएको 
छ । उच्च म्िक्षाको िाध्यिबाट नयाुँ नयाुँ आष्ट्रिष्काि गदै आमथयक, प्राष्ट्रिमधक ि प्राम्ज्ञक ष्ट्रहसाबले 
अधबल बने्न प्रमिस्पधायिा अमधकांि देि दौमडिहेका छन ्। ष्ट्रिश्वस्ििको ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय बनाउने अमियान 
यसैको उदाहिण हो ।  

नेपालिा म्िक्षाको सरुुिाि पूिीय दियन ि गरुुकुल पद्धमिबाट िएको पार्न्छ । प्राचीन ि 
िध्यकालिा सोही पद्धमिबाट म्िक्षाको ष्ट्रिकास ि ष्ट्रिस्िाि िएको देम्खन्छ ।औपचारिक म्िक्षा ि 
संस्थागि व्यिस्थाको अिाििा िाििलगायिका देििा म्िक्षा मलन जानपुने बाध्यिा िहेको मथयो । 
नेपालिा ष्ट्रि.सं. १९७५ िा मिचन्द्र कलेजको स्थापना नै उच्च म्िक्षाको सरुुिाि िामनन्छ । ष्ट्रि.सं. 
२०११ को नेपाल िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोगको प्रमििदेनको मसर्ारिसका आधाििा ष्ट्रि.सं. २०१६ िा 
मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्थापना िएको हो । उच्च म्िक्षाको िाग ि आकाङ्खक्षा बढ्दै गएको 
सन्दियिा मनजी क्षेिको सहिामगिा, बहषु्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको अिधािणा िथा क्षेिीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको 
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अिधािणाको कायायन्ियन गदै हाल ११ ओटा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि छ ओटा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय स्ििका 
स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठान सञ्चालनिा िहेका छन ्ि १४०७ कलेजहरूिा करिब ३ लाख ६१ हजाि 
ष्ट्रिद्याथी अध्ययनिि िहेको देम्खन्छ । 

(क) ष्ट्रिगि आयोगका प्रमििदेनिा उच्च म्िक्षा 

उच्च म्िक्षाका सभबन्धिा नेपालिा यसअम्घ गठन िएका ष्ट्रिमिन्न आयोगले ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्थापना, 
ष्ट्रिस्िाि, गणुस्िि सधुाि िथा व्यिस्थापन सभबन्धिा ष्ट्रिमिन्न सझुाि प्रस्ििु गिेका छन।्िाष्ट्रिय म्िक्षा 
योजना आयोग २०११ ले िाष्ट्रिय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्थापना गने, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िाजनीमिक प्रिािबाट 
अलग िहनपुने, प्रजािाम्न्िक प्रणाली यसको िासन हनुपुने उल्लेख गिेको मथयो । म्िक्षािा आिूल 
परििियनको लक्ष्य मलएको िाष्ट्रिय म्िक्षा पद्धमिको योजना २०२८ ले प्रिेि पिीक्षाको योग्यिाका 
आधाििा उच्च म्िक्षाको अिसि ददने, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सेिा आयोग िहने, सिस्िि मनधायिण समिमिको 
व्यिस्था गने, व्यािहारिक अथिा प्रयोगात्िक अनिुि ददने प्रकािको काययक्रि िहने, एक िह पास 
गिेपमछ मनम्श्चि अिमधसभि काि गरिसकेपमछ प्रिेि पिीक्षा पास गिेि िामथल्लो िहिा पढ्ने, पिीक्षािा 
सधुाि गने, सेिेस्टि प्रणाली लागू गने, प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिषयको सभपूणय खचय सिकािले व्यहोने ि अरू 
ष्ट्रिषयका हकिा म्िक्षक िलबको २५-५० प्रमिििसभि खचय सिकािले व्यहोने, िाष्ट्रिय ष्ट्रिकास 
सेिालाई पढार्को अमिन्न अङ ग बनाउने सझुाि ददएको मथयो । िाही उच्च म्िक्षा आयोग २०३९ 
ले प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिषयिा प्रिेि पिीक्षाका आधाििा ष्ट्रिद्याथी िनाय गने, पाठ यक्रिको प्रिािकारििा ि 
गणुस्िि िूल्याङ कन ि अनसुन्धान प्रष्ट्रक्रया बसाल्ने, स्नािक ि स्नािकोत्ति िहिा टियपेपि, केस स्टडी, 
स्थलगि कायय, िोधकायय आददलाई बढािा ददने, प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षाको ष्ट्रिस्िाि गने, साधािण 
ष्ट्रिषयिा मनजी क्षेिका क्याभपसहरूको ष्ट्रिस्िाि चाल ु िाख्न,े खलुा उच्च म्िक्षाको संस्थागि व्यिस्था 
गने, कुल बजेटको म्िक्षािा १० प्रमििि ि सोको कभिीिा ३० प्रमििि उच्च म्िक्षािर्य  
छुट याउनपुने, संस्कृि उच्च म्िक्षाका मनम्भि अलग ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्थापना गने जस्िा मसर्ारिस 
गिेको मथयो ।  

िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोग २०४९ ले मनजी क्षेिबाट उच्च म्िक्षा सञ्चालन गनय प्रोत्साष्ट्रहि गने, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय 
अनदुान आयोगको स्थापना गने, ष्ट्रिकेम्न्द्रि व्यिस्थापनबाट म्िक्षाको गणुस्िि बढाउन 
बहषु्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको मसद्धान्िलाई व्यिहाििा कायायन्ियन गिाउने, खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्थापना गने, 

जनसहिामगिा परिचालनका लामग क्याभपस सञ्चालक समिमि िहने, िाष्ट्रिय ष्ट्रिकास सेिालाई के्रमडट 
जभिा नहनेु गिी स्िचे्छाका आधाििा सञ्चालन गने, गणुस्िियकु्त पाठ यपसु्िक ि पाठ यसािग्रीको 
व्यिस्था गने ष्ट्रिषयिा मसर्ारिस गिेको मथयो । उच्चस्ििीय िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोग २०५५ ले 
श्रिबजाि सूचना प्रणालीको उपयोग गिी उच्च म्िक्षा प्रदान गनय योजना ि काययक्रि ष्ट्रिकास गने, 

िानिीय संसाधनको योजनाअनरुूप पाठ यक्रि ियाि गने, प्रादेम्िक असन्िलुन कि गिाउने, पूिायञ्चल ि 
पोखिा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयलाई क्षेिीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका रूपिा ष्ट्रिकास गने, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय स्थापनाका लामग 
िैम्क्षक/प्राम्ज्ञक पूिायधािहरू समुनम्श्चि गने, प्राष्ट्रिमधक क्षिेलाई प्राथमिकिा ददने, सभबन्धन नीमििा 
पनुििलोकन गने,  खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्थापना गने, लागि पूिणको मसद्धान्िका आधाििा सिकािी 
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मनियििालाई क्रििः कि गने, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगको िमूिकालाई प्रिािकािी बनाउने, मनजी 
क्षेिले अमिरुम्च देखाएका क्षेििा प्रोत्साहन गने, िलु्क मनधायिण गने, उपलधध िैम्क्षक िौमिक 
सषु्ट्रिधाका आधाििा गने, प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षण संस्थालाई मनम्श्चि िापदण्डमिि िहेि िाि सभबन्धन 
ददने नीमि अिलभबन गिी गैिसिकािी क्षेिलाई प्रोत्साहन ददुँदै जाने, प्राष्ट्रिमधक म्िक्षािर्य  ष्ट्रिद्याथीहरूको 
िलु्कबाट सञ्चालन खचयको २० देम्ख ३० प्रमििि उठाउनपुने उल्लेख िएको मथयो । 

(ख) िाजनीमिक दलका घोषणापििा उच्च म्िक्षा 

िाज्यको नीमि मनिायणिा सिोपिी िमूिका िहेको िाजनीमिक दलका चनुािी घोषणापििा उच्च 
म्िक्षालाई सलुि ि गणुस्ििीय बनाउने, साधन सभपन्न बनाउने¸ अनसुन्धानिार्य ि ् ष्ट्रिज्ञिा ि 
ष्ट्रििेषज्ञिाको ष्ट्रिकास गरिने, अनसुन्धान केन्द्र स्थापना गरिने, प्रदेि स्िििा स्ििीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय 
स्थापना गरिने, ष्ट्रिपन्न एिि ् प्रमििािाली ष्ट्रिद्याथीहरूलाई उच्च म्िक्षाको अिसि उपलधध गिाउन 
ष्ट्रिद्याथी सहमुलयि व्यिस्था गने, सिकािी छाििृम्त्तिा अध्ययन गने ष्ट्रिद्याथीलाई स्थानीय स्िििा कायय 
िा सेिा गनय प्रोत्साहन गने, ष्ट्रिद्याथीलाई सिाजसेिािा लगाउने, ष्ट्रिमिन्न अन्ििायष्ट्रिय संस्थाहरूको 
सिन्ियिा ष्ट्रिद्याथीहरूिा ष्ट्रिम्िि क्षििा ष्ट्रिकास गने, िोजगाििूलक ि व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षािा जोड ददने, 

देिका ष्ट्रिमिन्न क्षेििा गणुस्ििीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको ष्ट्रिस्िाि गनेजस्िा पक्षहरू उल्लेख िएको छ । 

सञ्चाि िाध्यिहरूिा ष्ट्रिमिन्न सिसािष्ट्रयक ष्ट्रिषयिस्ि ुआउने गछयन ् । सञ्चाि िाध्यििा उम्ल्लम्खि 
ष्ट्रिषयिस्ि ु ित्कालीन सिाजका प्रमिष्ट्रक्रया पमन हनु ् । म्िक्षा क्षेि सिकािको प्राथमिकिाको क्षेि 
बनु्नपने,  संस्थागि जिार्देही अमििृष्ट्रद्ध गिी सिुासन कायि गनुयपने¸ गणुस्िि सधुाि गिी िाष्ट्रिय 
अन्ििायष्ट्रिय प्रमिस्पधायत्िकिा िृष्ट्रद्ध गनुयपने¸ सूचना प्रष्ट्रिमधको उपयोग बढाउनपुने ि उपयकु्त िैम्क्षक 
िािाििण मसजयना गनुयपने कुिाहरू सञ्चाि िाध्यििा उल्लेख िएको पार्न्छ । 

(ग) उच्च म्िक्षाको सैद्धाम्न्िक आधाि  

उच्च म्िक्षाको सैद्धाम्न्िक दृष्ट्रिकोणअन्िगयि ज्ञानप्रमिको अनिुाग एिि ् उच्चस्ििको ज्ञान आजयनिा 
जोड ददने ज्ञानमििांिीय दृष्ट्रिकोण¸ सत्यको खोजीिा लामगिहने ित्िमििांिीय दृष्ट्रिकोण ि स्थानीय ि 
ष्ट्रिश्वस्ििको अन्िेषणसुँग परिम्चि िही ष्ट्रिश्वव्यापी प्रमिस्पधायिा उिन सक्षि जनिम्क्त उत्पादनिा जोड 
ददने िूल्यिास्त्रीय दृष्ट्रिकोण िहेका छन ्।िियिानिा ज्ञानिा आधारिि सिाजको मनिायण, नयाुँ ज्ञानको 
मनिायण, निप्रिियन ि ष्ट्रिकास जस्िा सैद्धाम्न्िक िान्यिािा उच्च म्िक्षा अमडएको छ । नेपालले उच्च 
म्िक्षाको िाध्यिबाट ष्ट्रिश्वस्िििा िएको नयाुँ आष्ट्रिष्काि ि ज्ञानको ष्ट्रििािसुँगै आरू्लाई रूपान्िरिि 
गनुयपने छ, प्रमिस्पधायिा उिानुयपने छ, ष्ट्रिश्वस्ििको सक्षि नागरिक उत्पादन गनुयपने छ । साथै देिको 
सक्षििा, आिश्यकिा, ष्ट्रिषेििा ि िौमलकिाअनरुूपको उत्पादनिील, श्रििील, िािप्रेिी ि कियव्यमनि 
उच्च स्ििको जनिम्क्त उत्पादन गनय उच्च म्िक्षालाई स्ििीय ि व्यिम्स्थि रूपिा सञ्चालन गनुय 
आिश्यक िहेको छ । 
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(घ) उच्च म्िक्षािा िियिान ष्ट्रिश्वव्यापी प्रिृम्त्त 

ष्ट्रिश्वव्यापीकिणको बहाबसुँगै उच्च म्िक्षािा पमन परििियन आएको छ । उच्च म्िक्षािा निउदाििाद 
व्यापकरूपिा प्रयोगिा आएको छ ।व्यिस्थापनिा नयाुँ साियजमनक व्यिस्थापनको िान्यिा प्रबल 
बनेको छ ।उपलम्धधिा आधारिि उत्तिदाष्ट्रयत्िको िान्यिा प्रचलनिा आएको छ । अकायमिि ज्ञानिा 
आधारिि सिाजिा बजाि अथयिन्िको िान्यिाले प्रश्रय पाएको छ । यनै िान्यिाको जगिा 
ष्ट्रिश्वस्ििका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय स्थापना गने दौड चमलिहेको छ । यसले प्रमिस्पधायबाट उत्कृििामिि जाने 
िान्यिालाई आत्िसाि गिेको छ । अष्ट्रहले ष्ट्रिश्वका अमधकांि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू ष्ट्रिश्वस्ििका 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका सूचीिा अगामड आउने भयािाथनुिा लागेका छन ्। यसले गदाय ष्ट्रिश्वका अमधकांि 
देिहरूले उच्च म्िक्षािा लगानी बढाएका छन ्। अनसुन्धानिा जोड ददएका छन ्। प्रकािनिा खचय 
गिेका छन ् । योग्य प्राध्यापकहरूलाई आकष्ट्रषयि गिेका छन ् िि यस अमियानले धनी ि गरिब 
िािका मबचको खाडल िने झनै बढाउने खििा छ ।  

अन्ििायष्ट्रिय उच्च म्िक्षाको िियिान म्चि हेदाय स्िायत्तिाले मनकै ठुलो स्थान पाएको देम्खन्छ । 
पाठ यक्रि मनिायण, अनसुन्धान, म्िक्षण, पिीक्षा ि प्रिाणपि ददने सभिका अमधकािसष्ट्रहि स्िायत्त 
संस्थाका रूपिा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू चलेका छन ् िने सभबन्धन ददने ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय थोिै छन ्। किै 
सभबन्धन ददने ि सभबन्धन नददने ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िनी िगीकिण गिेको पार्न्छ । त्यस्िै अनसुन्धान 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, म्िक्षण ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, ष्ट्रिम्ििीकृि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िनेि पमन िगीकिण गिेको देम्खन्छ ।  

अष्ट्रहलेको ष्ट्रिश्वव्यापी प्रचलन िनेको ज्ञानिा आधारिि अथयिन्िको ष्ट्रिकास हो । यसलाई ददगो ि 
सिुम्क्षि लगानी िामनएको छ ।उच्च म्िक्षािा अनसुन्धानको िाध्यिबाट नयाुँ ज्ञानको मनिायण गने, 

आष्ट्रिष्काि गने ि त्यसैको िाध्यिबाट आमथयक सािाम्जक सिषृ्ट्रद्ध हामसल गने अमियान िियिान ष्ट्रिश्विा 
चलेको देम्खन्छ ।  

अष्ट्रहले ष्ट्रिश्वका िीष्ण िम्ष्िस्कलाई देििा मित्र्याउने िखु्य साधन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयलाई बनार्एको छ । 
अनसुन्धान ि उच्च गणुस्ििीय म्िक्षा ददने गिी अन्य देिका बौष्ट्रद्धक जिािलाई आकषयण गिी ज्ञानिा 
आधारिि सिाज मनिायणिा उपयोग गने प्रमिस्पधाय पमन चमलिहेको छ । सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको 
व्यापक प्रयोग िएको छ, त्यसैबाट नयाुँ प्रष्ट्रिमधको ष्ट्रिकास पमन िएको छ । त्यसै गिी उच्च म्िक्षािा 
प्राष्ट्रिमधक धािलाई ष्ट्रििेष जोड ददई उत्पादकत्ि बढाउने काययिा िल्लीन िएको पार्न्छ ।  

२. उच्च म्िक्षाको िियिान अिस्था  

२.१ उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूको ष्ट्रिििण  

देिका लामग आिश्यक िध्यि िथा उच्चस्ििीय जनिम्क्त ियाि गने उच्च म्िक्षाको उदे्दश्य िहेको 
छ । नेपालिा उच्च म्िक्षा प्रदान गने सिकािी सािदुाष्ट्रयक ि मनजी िैम्क्षक संस्थाहरू सञ्चालनिा 
िहेका छन ्। साधािण ि प्राष्ट्रिमधक दईु प्रकािको उच्च म्िक्षा धाि िहेको छ । उच्च म्िक्षािा 
स्नािक ३ देम्ख ५ िषे¸ स्नािकोत्ति २ िषे¸ एि ् ष्ट्रर्ल ् डेढ िषे ि ष्ट्रिद्यािारिमध ३ देम्ख ५ िषे 
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काययक्रि सञ्चालनिा िहेका छन ्। स्नािक िहको अिमध ष्ट्रिष्ट्रिध िहेको कािण िाष्ट्रिय अन्ििायष्ट्रिय 
सिकक्षिा हनेु गिी मिलान गरिनपुने आिश्यकिा छ ।  

िामलका : ष्ट्रिश्व ष्ट्रिद्यालय/प्रमिष्ठान ि ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्या २०७४ 

मसनं ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय प्रमिष्ठान स्थापना 
(ष्ट्रि सं) 

आंमगक 
क्याभपस 

सािदुाष्ट्रयक 
क्याभपस 

मनजी 
क्याभपस 

जभिा 
क्याभपस 

जभिा 
ष्ट्रिद्याथी 

1 मिििुन ष्ट्रिष्ट्रि 2016 60 524 577 1,161 2,84,453 

2 नेपाल संस्कृि ष्ट्रिष्ट्रि 2043 14 2 2 18 1,471 

3 काठिाण्डौ ष्ट्रिष्ट्रि 2048 6 0 15 21 16,658 

4 पूिायञ्चल ष्ट्रिष्ट्रि 2051 5 6 130 131 23,539 

5 पोखिा ष्ट्रिष्ट्रि 2053 4 0 58 62 26,032 

6 लमु्भबनी िौद्ध ष्ट्रिष्ट्रि 2061 1 0 5 6 196 

7 कृष्ट्रष िथा पिषु्ट्रिज्ञान ष्ट्रिष्ट्रि 2067 2 0 0 2 1,563 

8 िध्यपम्श्चि ष्ट्रिष्ट्रि 2067 1 0 0 1 3,046 

9 सूदिुपम्श्चि ष्ट्रिष्ट्रि 2067 1 0 0 1 2,211 

10 ष्ट्रिष्ट्रप कोर्िाला स्िास्थ्य 
ष्ट्रिज्ञान प्र 

2050 1 0 0 1 1,448 

11 िाष्ट्रिय म्चष्ट्रकत्सा ष्ट्रिज्ञान प्र 2059 1 0 0 1 90 

12 पाटन स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्र  2064 1 0 0 1 350 

13 कणायली स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान 
प्र  

2072 1 0 0 1 0 

14 िाष्ट्रिय खलुा ष्ट्रिष्ट्रि 2073 0 0 0 0 635 

15 िाजष्ट्रषय जनक ष्ट्रिष्ट्रि 2073 0 0 0 0 0 

 जभिा  98 532 777 1,407 3,61,712 

स्रोिः ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोग, २०७५ 

उच्च म्िक्षण संस्थाहरू कुल १४०७ िध्ये ९८ (६.९७५) िाि आङ मगक छन ्िने सबैिन्दा बढी 
७७७ (५५.२२५) मनजी ि ५३२ (३७.८१५) सािदुाष्ट्रयक िहेका छन ्। ष्ट्रिद्याथी िनायको अिस्था 
अध्ययन गदाय ३३.७२५ आङ मगक, ३०.७१५ सािदुाष्ट्रयक ि ३५.५७५ मनजी कलेजहरूिा अध्ययन 
गदयछन ्। कुल ष्ट्रिद्याथीहरूिध्ये ५२.१५५ िष्ट्रहला ि ४७.८५५ परुुष िहेका छन ्(स्रोिः ष्ट्रिष्ट्रिअआ 
२०७४)। यो अन्ििायष्ट्रिय अिस्थासुँग िलुना गदाय मनकै सखुद् पक्ष देम्खन्छ । उम्ल्लम्खि 
िथ्याङ कले आङ मगक क्याभपसिर्य  ष्ट्रिद्याथी आकषयण देम्खन्छ िि पयायि सङ्खख्यािा ि सबै क्षेििा 
आङ मगक क्याभपस पगु्न सकेको देम्खुँदैन । 
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२.२ उच्च म्िक्षाको नीमि िथा काननु 

नेपालको संष्ट्रिधानले सङ घीय सिकािअन्िगयि केन्द्रीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि प्रदेि सिकािअन्िगयि प्रादेम्िक 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहने स्पि व्यिस्था गिेको छ । ११ ओटा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू ि छ ओटा स्िास्थ्य 
ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठानहरू आफ्ना छुट्टाछुटै्ट ऐनअन्िगयि सञ्चामलि छन ्। सबै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयलाई मनदेिन ि 
मनयिन गनय सक्ने गिी कुनै पमन एकीकृि काननु िने बन्न सकेको छैन । सिग्र उच्च म्िक्षालाई 
व्यिस्थापन ि सिन्िय गनय उच्च म्िक्षा नीमि ष्ट्रि.सं. २०७२ कायायन्ियनिा आएको छ ।  

२.३ उच्च म्िक्षाका प्रकािहरू 

उच्च म्िक्षािा अध्ययन गरिने ष्ट्रिषयिस्िकुो प्रकृमिको आधाििा िूलिः साधािण ि प्राष्ट्रिमधक गिी दईु 
प्रकाििा ष्ट्रििाजन गनय सष्ट्रकन्छ ।  

(क) साधािण उच्च म्िक्षाः नेपालिा १० ओटा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले साधािण धािका ष्ट्रिषयहरू सञ्चालन 
गिेका छन ् । म्िक्षािास्त्र¸ िानष्ट्रिकी िथा सािाम्जक िास्त्र, व्यिस्थापन, काननु जस्िा ष्ट्रिषयहरू 
साधािण ष्ट्रिषयअन्िगयि पदयछन ् । उच्च म्िक्षाका ७९.७ प्रमििि ष्ट्रिद्याथीहरूले साधािण धािका 
ष्ट्रिषयहरू पढ्दछन ् । व्यिस्थापन सङ कायिा ४२.२५ प्रमििि¸ म्िक्षािास्त्र सङ कायिा २४.८३ 
प्रमििि¸िानष्ट्रिकी िथा सािाम्जक िास्त्रिर्य  १०.७४ प्रमििि¸काननुिर्य  १.७१ प्रमििि, संस्कृििर्य  
०.०८ प्रमििि ि बौद्ध अध्ययनिर्य  ०.०५ प्रमििि ष्ट्रिद्याथी छन ्। नेपालको श्रिबजाि ि ष्ट्रिम्िि 
अिस्थालाई हेदाय साधािण धाििा ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्या अत्यमधक छ । यस धािबाट उत्पाददि जनिम्क्तिा 
ष्ट्रिम्िि सीप हामसल हनु नसकेकाले ठुलो सङ्खख्यािा कािष्ट्रिहीन िएका छन ् । यसले बौष्ट्रद्धक 
बेिोजगाि बढाएको छ ।  

(ख) प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षाः म्चष्ट्रकत्सा, र्म्न्जमनयरिङ, कृष्ट्रष िथा िन, खाद्यप्रष्ट्रिमध, सूचना िथा सञ्चाि, 

ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध जस्िा ष्ट्रिषयहरू प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षाअन्िगयि पदयछन ्। ष्ट्रि.स. १९८५ िा 
आयिेुद म्िक्षाबाट प्रािभि िएको प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िियिान सियसभि आर्पगु्दा अपेम्क्षि ष्ट्रिस्िाि हनु 
सकेको छैन । कृष्ट्रष िथा िन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाहेक अरू प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षाका लामग ष्ट्रिम्ििीकृि 
प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू छैनन ्। यद्यष्ट्रप ११ ओटै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले प्राष्ट्रिमधक धािका काययक्रिहरू 
िने सञ्चालन गदै आर्िहेका छन ्। ६ ओटा स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठान स्िास्थ्य िन्िालयअन्िगयि 
िहेि स्िास्थ्य म्िक्षाका जनिम्क्त उत्पादन गरििहेका छन ्। सिग्र उच्च म्िक्षाको २०.३ प्रमििि 
ष्ट्रिद्याथीले प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षा अध्ययन गरििहेका छन ्। ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधिर्य  ९.७८ प्रमििि¸ 

र्म्न्जमनयरिङिर्य  ४.६९ प्रमििि, म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षािर्य  ५.३४ प्रमििि, िन ष्ट्रिज्ञानिर्य  ०.३४ प्रमििि 
ि कृष्ट्रष िथा पिषु्ट्रिज्ञानिर्य  ०.००८ प्रमििि ष्ट्रिद्याथीहरू अध्ययन गरििहेका छन ्।  

सत्तारूढ दलको चनुािी घोषणापििा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा ७० प्रमििि ि साधािण म्िक्षा ३० प्रमििि 
बनाउने कुिा उल्लेख छ । िियिान अिस्था ि उक्त घोषणपिको लक्ष्यमबच ठुलो खाडल छ । 
उच्च म्िक्षािा आउने बाटो ११-१२ कक्षा िएको ि त्यहाुँ पमन जभिा १५ प्रमििि ष्ट्रिद्याथीले ष्ट्रिज्ञान 
ि प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिषय अध्ययन गने अिसि पाएको देम्खन्छ । यसले िूल स्रोि नै साुँघिुो िएको देखाउुँछ 
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। ष्ट्रिकमसि देिहरू ष्ट्रिज्ञान ि प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिषयिा अधबल बने्न दौडिा छन ्िि नेपालको प्राथमिकिा 
यिािर्य  कि देम्खन्छ ।  

िैम्क्षक उपलम्धध ि गणुस्ििको दृष्ट्रिकोणले नेपालका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षा आकषयक 
ि ििपदो देम्खन्छ । म्चष्ट्रकत्सा, र्म्न्जमनयरिङ, िन ष्ट्रिज्ञान, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिषयको गणुस्िि िाम्रो 
िएको कािण ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको साख ष्ट्रिश्विै ष्ट्रिश्वामसलो छ । यहाुँका उत्पादनहरू ष्ट्रिश्वबजािका 
िोजार्िा पिेका छन ् । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका आङ मगक क्याभपस ष्ट्रिद्याथीको िोजार्िा पछयन ् । िि 
अमधकांि ष्ट्रिद्याथीहरू प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षािर्य  आकष्ट्रषयि िए िापमन प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिधाका ष्ट्रिषयहरू 
अध्ययन अध्यापन हनेु क्याभपसहरू ज्यादै न्यून सङ्खख्यािा िहेको हुुँदा अमधकांि क्षििािान ्
ष्ट्रिद्याथीहरू यसप्रकािको म्िक्षाको पहुुँचबाष्ट्रहि छन ्। प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिषयहरू अध्ययन अध्यापन हनेु मनजी 
क्षेििा सञ्चामलि क्याभपसहरूिा िामसक एिि ् अन्य िलु्कहरू ज्यादै िहुँगो िएको हुुँदा आमथयक 
रूपिा सभपन्न व्यम्क्तहरू िाि यी क्याभपसहरूिा अध्ययन गनय सक्षि छन ्िने आमथयक रूपिा ष्ट्रिपन्न 
परििािका छोिाछोिीहरू प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा पाउनबाट स्ििः िम्ञ्चि िएका छन ्। 

२.४ उच्च म्िक्षाको सङ गठनात्िक संिचना  

(क) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू 

११ ओटा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू ि छ ओटा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सिहका स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठानहरू मबच 
संिचनािा एकरूपिा निए पमन अमधकांि ढाुँचािा सिानिा छ । सबैजसो ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू मिििुन 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयकै ऐनको संिचना ि प्रिासन प्रणालीिा आधारिि छन ्। ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सिा ि काययकािी 
सिा गिी अमधकािको बाुँडर्ाुँडसष्ट्रहि दद्वसंिचनािा आधारिि प्रिासमनक व्यिस्था िहेको छ । १० 
ओटा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि छ ओटा स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठानिा प्रधानिन्िी कुलपमि िहने व्यिस्था छ िने 
नेपाल खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा म्िक्षा िन्िी कुलपमि िहने व्यिस्था छ । संिचनात्िक रूपिा कुलपमि, 

सहकुलपमि, उपकुलपमि, िेक्टि/िम्जस्टाि िहने व्यिस्था छ । पदामधकािी मनयमु्क्तिा स्पि आधाि 
निएको कािण िाजनीमिक प्रिाि पिेको प्रि देख्न सष्ट्रकन्छ । प्राम्ज्ञक काययको नेितृ्िका लामग 
मडनहरूको व्यिस्था छ । कुनैिा सङ काय छन,् कुनैिा स्कुल्सहरू छन ्। कसैिा केन्द्रीय ष्ट्रििाग 
छन ्। आङ मगक, सािदुाष्ट्रयक ि मनजी गिी िीन प्रकािका क्याभपसहरू ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट सभबन्धन 
मलएि चलेका छन ् । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले नै सभबन्धन ददन पाउने व्यिस्था छ । नेपाल खलुा 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि िाजष्ट्रषय जनक ष्ट्रिश्व्िष्ट्रिद्यालयबाहेक सबैका आङ मगक ि सभबन्धन प्राि क्याभपसहरू 
छन ् । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका ६० देम्ख ९६ प्रमििि क्याभपसहरू सभबन्धनप्राि छन ् । यसबाट 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको सभबन्धन ददने िूल म्जभिेिािी िएको जस्िो देम्खएको छ ।  

स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठानहरू िामनि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका रूपिा िहेका छन ्। ष्ट्रयनीहरूले सभबन्धन ददन 
पाउुँदैनन ्। ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयसुँग आबद्ध िहेका छन ्िने प्रमिष्ठान 
स्िास्थ्य िन्िालयसुँग सभबद्ध छन ्। ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू िाज्य मनयम्न्िि िोडलको िासकीय संिचनािा 
आधारिि छन ्। संसाििा सैद्धाम्न्िक रूपिा िाज्य मनयम्न्ििका साथै िाज्यले सपुरििके्षण गने िोडल 
ि बजाििा आधारिि िोडल चलनिा िहेका छन ्। ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सिािा बाह य क्षेिको प्रमिमनमधत्ि 
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कि िहेको छ ।व्यापाि¸ व्यिसाय कपोिेट सङ गठनहरूको प्रमिमनमधत्िले ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको म्िक्षालाई 
कािको संसािसुँग जोड्न¸ िोजगािीका क्षेिहरू¸ उद्यििीलिाका क्षेिहरू¸ अनसुन्धान ि प्रयोगका 
क्षेिहरू एिि ्अमििािक ि ष्ट्रिद्याथीका चासोहरू पष्ट्रहल्याउन सहयोग पगु्दछ जनु नेपालिा किजोि 
देम्खन्छ ।  

(ख) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोग 

सिकािबाट प्राि अनदुानलाई मनम्श्चि िापदण्डका आधाििा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूलाई ष्ट्रिििण गने, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूमबच सिन्िय गने, अनसुन्धानात्िक काययिा सघाउनेलगायिका कायय म्जभिेिािीका 
साथ छुटै्ट ऐनिार्य ि ्ष्ट्रि.सं.२०५० िा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोग गठन िएको हो । सन ्२००७ 
देम्ख यसले गणुस्िि मनधायिण िथा प्रत्यायन गने कायय सिेि गदै आएको छ। िि आयोग आफ्नो 
काययिा केम्न्द्रि िहन नसकेको, अनदुान बाुँढ्ने संयन्ि िािै िएको ि मनयिनकािी मनकायको रूपिा 
िहन नसकेको स्पि देख्न सष्ट्रकन्छ । त्यसै गिी िनोमनि ि पदेन सदस्यहरूको िमूिका किजोि 
िहेको, ष्ट्रिषेिज्ञ कियचािीको आिाि िहेको ि िाजनीमिक मनयमु्क्तको प्रिाि पिेकोले प्राम्ज्ञक गमिष्ट्रिमध 
ओझेलिा पिेको पार्न्छ ।  

(ग) अनसुन्धान केन्द्रहरू  

केही ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिषय क्षेििा अनसुन्धान केन्द्रहरू  स्थापना गिेका छन ्। उदाहिणका 
लामग मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका चाि ओटा अनसुन्धान केन्द्र िहेका छनः् आमथयक ष्ट्रिकास िथा प्रिासन 
केन्द्र (CERID), नेपाल ि एमसयाली अध्ययन केन्द्र (CNAS), म्िक्षा ष्ट्रिकास िथा अनसुन्धान केन्द्र 
(CEDA) ि व्यािहारिक ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध अनसुन्धान केन्द्र (RECAST) । यसका अमिरिक्त केही 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले अनसुन्धान केन्द्र िा अनसुन्धान परिषद् जस्िा संस्थाहरू पमन स्थापना गिेका छन ्
।अनसुन्धान केन्द्रहरूका काययक्रिहरूको सािान्य सिीक्षा गदाय अमधकांि अनसुन्धान केन्द्रहरूले 
अनसुन्धानसभबन्धी उल्लेख्य कायय सञ्चालन गनय सकेका छैनन।्ष्ट्रयनले िाष्ट्रिय िहत्त्िका अनसुन्धानको 
म्जभिा पाएका छैनन ्। ष्ट्रििाग ि क्याभपसहरूसुँग जोमडन सकेका छैनन ्। साथै पठन पाठन ि 
केन्द्रका अनसुन्धानमबच िादाभयिा कायि गनय पमन सष्ट्रकएको छैन ।  

(घ) सेिा आयोग  

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा कियचािी िथा आङ मगक क्याभपसिा म्िक्षक मनयमु्क्तका लामग छनोट गिी मसर्ारिस 
गनय हिेक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा (काठिाण्डौ ष्ट्रिम्श्वष्ट्रिद्यालय बाहेक) छुट्टाछुटै्ट सेिा आयोग िा छनोट समिमि 
िहने व्यिस्था छ । सेिा आयोग आर्ैँ िा स्ििन्ि छन ्। सेिा आयोगले ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको काययकािी 
परिषद् बाट पारिि गिी पठाएको दिबन्दीबिोम्जि ष्ट्रिज्ञापन गने, पिीक्षा सञ्चालन गने ि छनोट गिी 
मसर्ारिस गने कायय गदयछन ् । सेिा आयोगको पाठ यक्रि मनिायण गने म्जभिा पमन आयोगकै 
हो।आयोगको काययष्ट्रिमध ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सिाबाट पारिि गनुयपने ि मसर्ारिस गिेका म्िक्षक 
कियचािीलाई काययकािीले मनयमु्क्त ददने जस्िा काययले गदाय यी मनकाय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका 
पदामधकािीहरूको प्रिािबाट स्ििन्ि िहन सकेका छैनन ् । आयोगका गमिष्ट्रिमधहरू ष्ट्रिश्वसनीय ि 
पािदिी निएका गनुासाहरू सिहिा आउने गिेका छन ् । त्यस्िै आयोगले सािदुाष्ट्रयक ि मनजी 
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स्ििबाट सञ्चालन गिेका सभबन्धन प्राि क्याभपसका म्िक्षक, कियचािीहरूको छनोट ि मसर्ारिसिा 
कुनै िमूिका खेल्न सकेको छैन ।  

२.५ उच्च म्िक्षािा लगानीको म्स्थमि  

सिकािी लगानी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगिार्य ि ् ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा पगु्ने गछय । म्िक्षा क्षेििा 
ष्ट्रिमनयोजन गरिएको कुल बजेटको करिब ९ प्रमििि बजेट उच्च म्िक्षािा िहेको छ ।यो िलुनात्िक 
रूपिा कि हो । ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको प्रमिष्ट्रिद्याथी सिकािी लगानी र्िक र्िक देम्खन्छ । 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको प्रिासमनक खचय िूलिः सिकािी खचयबाट व्यहोने गरिएको छ । मनजी म्िक्षण 
संस्थाको सभपूणय खचय ष्ट्रिद्याथीको िलु्कबाट उठाउने गरिन्छ । मनजी क्याभपस िूलिः नार्ािूलक 
छन ् । नार्ा नकिाउने िमनएका सिदुायद्वािा सञ्चामलि क्याभपसहरूिा केही िािािा सिकािको 
अनदुान जाने ि अन्य लगानी सिदुायको हनेु व्यिस्था छ  । त्यहाुँ ष्ट्रिद्याथीबाट पमन िलु्क मलने 
गरिन्छ । हालको लगानी प्रणालीले िैम्क्षक संस्थाहरू धामनने अिस्थािा िाि छन ् । संस्थागि 
उन्नयन¸ प्राम्ज्ञक कायय ि अनसुन्धानका लामग स्रोि अपयायि देम्खन्छ । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयष्ट्रपच्छे सिकािी 
अनदुान र्िक र्िक छ । िलु्किा एकरूपिा छैन । अझ मनजी क्याभपसिा ि प्रमिष्ट्रिद्याथी 
लगानीको लेखाजोखा नै छैन ।  

िामलका २. सिकािी अनदुान प्रमििषय, प्रमिष्ट्रिद्याथी 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय क्याभपसको प्रकृमि अनदुान प्रमिष्ट्रिद्याथी रु 

मि.ष्ट्रि. आङ मगक ४७५०९ 

नेपाल संस्कृि ष्ट्रिष्ट्रि 

आङ मगक 

२८४०० 

पूिायञ्चल ष्ट्रिष्ट्रि ६८४२१ 

पोखिा ष्ट्रिष्ट्रि ४२५३१ 

काठिाडौँ ष्ट्रिष्ट्रि ८८२२ 

लमु्भबनी बौद्ध ष्ट्रिष्ट्रि ३८९६१० 

िध्यपम्श्चि ष्ट्रिष्ट्रि २९५४७ 

सदूुिपम्श्चि ष्ट्रिष्ट्रि ४३७८१ 

कृष्ट्रष िथा िन ष्ट्रिष्ट्रि १८९५१४ 

औसि ४९४३७ 

सबै  सािदुाष्ट्रयक २७८५ 

स्रोि: ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोग, सन ्२०१५ 
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िामलकाअनसुाि आङ मगक क्याभपसिा पढ्ने प्रमिष्ट्रिद्याथी औसििा ४९४३७ रुष्ट्रपयाुँ िाज्यको लगानी 
हनु्छ । िलुनात्िक रूपिा प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षा िहङ गो हनु्छ िि लमु्भबनी बौद्ध ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि 
संस्कृि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा पढ्ने ष्ट्रिद्याथीका लामग िाज्यको लगानी बढी िएको देम्खन्छ ।जहाुँ 
सिकािको लगानी कि देम्खएको छ त्यहाुँ घिपरििािको लगानी बढी छ । यी सिग्र िस्िगुि 
अिस्थालाई हेदाय उच्च म्िक्षाको धेिै िाि मनजी ि सिदुायबाट व्यिस्थापन गरिएका क्याभपसहरूले 
मलएको प्रस्ट हनु्छ ।  

२.६ उच्च म्िक्षािा सििािूलक पहुुँचको म्स्थमि 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू धेिै िए पमन कुल क्याभपस सङ्खख्याको ८३ प्रमििि ि कुल ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्याको ७९ 
प्रमििि िाि मि.ष्ट्रि.िा छ । नेपाल संस्कृि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको कुल ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्या १४८१ िए पमन 
संस्कृिसुँग सभबम्न्धि ष्ट्रिषयहरूिा ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्या जभिा २९० िािै छ । लमु्भबनी बौद्ध 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले जभिा १९६ जना ष्ट्रिद्याथी िनाय गिेको छ । स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठानहरूिा मनम्श्चि 
सङ्खख्या िोष्ट्रकएकाले ष्ट्रिद्याथीको िाि मनकै कि छ । ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट सभबन्धन प्राि गिी 
नेपालिा सञ्चामलि ५९ क्याभपसहरूिा करिब १२ हजाि ष्ट्रिद्याथीले अध्ययन गरििहेका छन ्।  

िामलका ३ : उच्च म्िक्षण संस्थाहरूको प्रदेिगि ष्ट्रिििण 

विश्वविद्यालयहरू प्रदशेगत क्याम्पस सङ्ख्या  कुल 

१ २ ३ गण्डकी ५ कर्ााली सुदरूपविम 
 

मि.ष्ट्रि. १६१ १०० ४७९ १०७ १७२ ५४ ८८ ११६१ 
नेपाल संस्कृि ष्ट्रिष्ट्रि १ ३ ३ ३ ६ ० २ १८ 
काठिाडौँ ष्ट्रिष्ट्रि १ ० १७ १ २ ० ० २१ 
पूिायञ्चल ष्ट्रिष्ट्रि ३२ २३ ६७ ४ ४ ० १ १३१ 
पोखिा ष्ट्रिष्ट्रि ० ० ३७ ९ १२ ० ४ ६२ 
लमु्भबनी बौद्ध ष्ट्रिष्ट्रि ० ० ५ ० १ ० ० ६ 
िध्यपम्श्चि ष्ट्रिष्ट्रि ० ० ० ० ० १ ० १ 
सदूुिपम्श्चि ष्ट्रिष्ट्रि ० ० ० ० ० ० १ १ 
िाजष्ट्रषय जनक ष्ट्रिष्ट्रि ० ० ० ० ० ० ० ० 

स्रोि:  ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यलय अनदुान आयोग, २०७४ 

यसिी हेदाय प्रदेि नं ३ िा धेिै संस्थाहरू देम्खए पमन अन्य प्रदेििा जनसङ्खख्याको अनपुाििा उच्च 
म्िक्षण संस्थाहरूको सङ्खख्या उल्लेख्य िहेको छ । सहिी क्षेििा स्ििाष्ट्रिकरूपिा उच्च म्िक्षण 
संस्थाहरू धेिै िए पमन म्िक्षा िास्त्र, व्यिस्थापन ि िानष्ट्रिकी िथा सािाम्जक िास्त्रिा स्नािक िहका 
काययक्रिहरू ग्रािीण क्षेििा पमन पगुेका छन ्।  
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उच्च म्िक्षाको खदु िनायदि १४.९ प्रमििि छ । मबचैिा अध्ययन छोड्नेको सङ्खख्या ठुलो छ िने 
सियिै िह पाि गनेको सङ्खख्या मनकै कि छ । अमधकांि सािदुाष्ट्रयक म्िक्षण संस्थाहरू पमन 
ष्ट्रिद्याथीको िलु्कबाट नै सञ्चालन गनुयपने िएकाले िलु्क दि आङ मगक कलेजहरूको िन्दा उच्च छ 
।आङ मगक कलेजहरूिै पमन िलु्क मिनुयपने, प्रायगिी सहिी क्षेििा बस्नपुने िएकाले बस्ने, 

खानेलगायिको खचय उच्च हनेु िएकाले आमथयक रूपले किजोि िथा ष्ट्रिपन्नहरूका लामग उच्च 
म्िक्षाको पहुुँच सहज देम्खुँदैन । उच्च म्िक्षण संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सीमिि छाििृम्त्त ज्यादै थोिै 
ष्ट्रिद्याथीका लामग हनुाका साथै यस्िा अमधकांि छाििृम्त्तहरू िलु्क मिनुयनपने िाि छन ्जसले आमथयक 
रूपिा ष्ट्रिपन्नलाई खासै सहयोग परु् याउन सक्दैन । प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षाका क्याभपसहरू िूलिः 
मनजी स्ििबाट सञ्चामलि िएका ि सहिकेम्न्द्रि िएका कािण गरिब परििािका ष्ट्रिद्याथीको पहुुँच 
प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षािा कि छ । सिकािी स्ििबाट सञ्चामलि प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षाका 
क्याभपसहरूिा पमन सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयहरूबाट आउने आमथयक रूपिा ष्ट्रिपन्न ष्ट्रिद्याथीहरू संस्थागि 
ष्ट्रिद्यालयहरूबाट आउने आमथयक रूपिा सभपन्न ष्ट्रिद्याथीहरूसुँग प्रिेि पिीक्षािा प्रमिस्पधाय गनय नसकी 
यी सिकािी क्याभपसहरूिा सिेि गरिब ष्ट्रिद्याथीहरूको पहुुँच ज्यादै न्यून छ । यस अथयिा जनिाको 
किबाट सञ्चामलि यी सिकािी क्याभपसहरूिा उच्च प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा पाउने अिसि आमथयक रूपिा 
सभपन्न ष्ट्रिद्याथीहरूले िाि पार्िहेका छन ्। 

नेपाल खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्थापनासुँगै मनयमिि उपम्स्थमि िएि म्िक्षा हामसल गनय नसक्ने ि 
कािसुँगै योग्यिा िृष्ट्रद्ध गने चाहना पिुा गनेहरूका लामग पहुुँचको अिसि िृष्ट्रद्ध िएको छ । देिििका 
सबै क्षेि¸ िगय̧  सिदुायका अध्ययनको रुम्च िएका ष्ट्रिद्याथीका लामग रु्सयदको सियको उपयोग गदै 
आधमुनक प्रष्ट्रिमधको उपयोगबाट म्िक्षा प्राि गने ि ष्ट्रिष्ट्रिध मसकार् आिश्यकिाको पूमिय गनय खलुा 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहत्त्िपूणय आधाि बनेको छ । ष्ट्रि.सं २०७३ िा स्थापना िएको खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय 
सरुुिािी अिस्थािा िहेकाले पूिायधािको किी¸ काययक्रि संिचना ियािीको क्रििा िहेको¸ जनिम्क्त 
ष्ट्रिकास हुुँदै गिेको अिस्था छ ।   

नेपाली ष्ट्रिद्याथीहरू ष्ट्रिदेििा पमन गएि पढ्ने गिेका छन ्। अध्ययन अनिुमि पि मलने ष्ट्रिद्याथीको 
सङख्या उल्लेख्य छ । आ.ि. ०६७/ ६८ िा ११९८२ िहेकािा आ.ि. ०७०/ ७१ िा २८१२६ 
जना¸ आ.ि. िा ०७१/ ७२ ३०६९६ जना¸ आ.ि. ०७२/ ७३ िा ३२४८९ जना ¸ आ.ि. ०७३/ 

७४ िा ५०६५९ जना ि आ.ि. ०७४/ ७५ िा ५८७५८ जनाले स्िीकृमि पि मलएको देम्खन्छ । 
(स्रोिः म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय, २०७५) 

उम्ल्लम्खि िथ्याङ कका आधाििा ष्ट्रिदेि अध्ययनका लामग स्िीकृि पि मलने ष्ट्रिद्याथीहरूको सङ्खख्या 
बसेमन बढ्दो छ । िािि जाने ष्ट्रिद्याथीहरूको यष्ट्रकन ष्ट्रिििण मलन कदठन छ । ष्ट्रिदेि गएका 
अमधकांि ष्ट्रिद्याथीहरूले पढार् पिुा नगने, पढार् छाडेि काििा लाग्ने ि पढार् पिुा गनेले पमन सियिै 
गनय नसक्ने जस्िा सिस्याहरू आउने गिेका छन ् । कमिपय ष्ट्रिद्याथीहरू िाििीय म्िक्षण 
संस्थालगायि अन्य कमिपय ष्ट्रिदेिी म्िक्षण संस्थािा स्िीकृमि पि नमलर्कन अध्ययनिा जाने गिेका 
देम्खन्छन ् । त्यहाुँ केकस्िो स्ििका म्िक्षण संस्थाहरूिा अध्ययन गिेका छन ् ? िी संस्थाहरूिा 
पढार्को गणुस्िि कस्िो छ ? ष्ट्रिदेििा ष्ट्रिद्याथीहरूको िोषण, िोग्नपुिेको पीडाको अध्ययन हनु 
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सकेको छैन । नेपालको उच्च म्िक्षाको गणुस्िि किजोि िएि, गरिखाने म्िक्षा निएि िा 
ष्ट्रिश्वस्ििको म्िक्षा ददन नसकेि ष्ट्रिद्याथी बाष्ट्रहि जाने प्रिृम्त्त बढेको हो अथिा आमथयक लािको 
प्रलोिनिा पिेि ष्ट्रिदेिमिि आकषयण बढेको हो यो सोचनीय ष्ट्रिषय बनेको छ ।  

लैङ मगक सििाको दृष्ट्रिबाट हेदाय औसि सहिामगिा करिब ४८ प्रमििि परुुष ि ५२ प्रमिििको 
हािाहािी िष्ट्रहलाको छ, यो सखुद् पक्ष हो । िहगि रूपिा स्नािक िहिा परुुषिन्दा िष्ट्रहलाको 
सङ्खख्या बढी छ । स्नािकोत्ति िहिा पगु्दा िष्ट्रहलाको िनायदि कि हुुँदै गएको छ ।साधािण 
ष्ट्रिषयिर्य  िष्ट्रहलाको िनायदि उच्च िहे पमन प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिषयिर्य  िने (नमसयङबाहेक) िष्ट्रहलाको िनायदि 
सन्िोषजनक छैन । अकायमिि धनी परििािको िष्ट्रहला ि गरिब परििािको िष्ट्रहलाको िनायदििा ठुलो 
खाडल छ । पहाडी ब्राह िण ि क्षेिीको िनायदि उच्च छ । यो सिदुायको जनसङ्खख्या ३०.८९ 
प्रमििि हुुँदा उच्च म्िक्षाको िनाय ६९ प्रमििि यही सिदुायको छ । यस सिदुायको जनसङ्खख्या 
३०.८९ प्रमििि हुुँदा उच्च म्िक्षाको िनाय ६९ प्रमििि यही सिदुायको छ । नेिाि सिदुायको 
५.४८ प्रमििि जनसङ्खख्या हुुँदा उच्च म्िक्षािा िनाय हनेु सङ्खख्या १२.३ प्रमििि छ । जनजामिको 
३२ प्रमििि जनसङ्खख्या हुुँदा १४ प्रमििि िािै उच्च म्िक्षाको पहुुँचिा छन ्। दमलि सिदुायको 
जनसङ्खख्या १३ प्रमििि हुुँदा जभिा १.४ प्रमििि िािै उच्च म्िक्षाको िनायिा स्थान समुनम्श्चि गनय 
पाएका छन ्। िधेसी करिब १४ प्रमििि हुुँदा उच्च म्िक्षाको िनायिा जभिा ४ प्रमििि िािै ष्ट्रहस्सा 
पिेको छ । त्यस्िै िमु्स्लि सिदुायको जनसङ्खख्या ४.२७ प्रमििि हुुँदा उच्च म्िक्षाको िनायिा जभिा 
०.२ प्रमििि िािै स्थान पाएका छन ्। यसले के देखाउुँछ िने अष्ट्रहले पमन उच्च म्िक्षािा ब्राह िण, 

क्षेिी ि नेिाि सिदुायको पहुुँच िलुनात्िक रूपिा िाम्रो छ िने जनजामि, दमलि, िमु्स्लि सिदुाय धेिै 
पछामड पिेका छन ्। 

२.७ गणुस्िि ि सान्दमियकिा 

गणुस्िि सापेक्ष हनु्छ ।यसलाई सन्दियअनसुाि नाप्नपुने हनु्छ । उच्च म्िक्षाको गणुस्िि सन्िोषजनक 
निएको स्पि देम्खन्छ । उच्च म्िक्षाको उत्तीणय दि औसििा २५ प्रमिििको नम्जक छ । 
प्राष्ट्रिमधकिर्य को उत्तीणय दि औसििन्दा िामथ छ िने साधािणिर्य  मनकै कि छ ।  

नेपालिा सन ्२००७ देम्ख ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगले गणुस्िि िथा प्रत्यायन पद्धमिको सञ्चालन 
गदै आएको छ । यो गणुस्िि मनधायिणको अन्ििायष्ट्रिय पद्धमि हो । अष्ट्रहलेसभि २० िन्दा बढी 
क्याभपसहरूले QAA पार्सकेका छन ्। यस पद्धमिले ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको पाठ यक्रिको गणुस्िि, प्राम्ज्ञक 
िूल्यिान्यिा ि पिीक्षाको गणुस्ििलाई सही ढङ गले िापन गनय सकेको छैन । अन्ििायष्ट्रिय स्िििा 
िएको स्ििीकिणिा नेपालका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू सन्िोषजनक स्िििा देम्खन सकेका छैनन ्। यसको 
कािण स्ििीय म्िक्षण¸ अनसुन्धान, अनसुन्धानात्िक लेख िचना प्रकािन ि उत्तीणय दि जस्िा पक्षिा 
किजोि हनु ु नै हो । िि मि.ष्ट्रि.का म्चष्ट्रकत्सा िास्त्र अध्ययन संस्थान ि र्म्न्जमनयरिङ अध्ययन 
संस्थानको गणुस्िि िने अन्ििायष्ट्रिय स्िििा अधबल िहेको छ ।  

मसकार् उपलम्धधिा पमन जािीय, िाष्ट्रषक, क्षेिीयिाको आधाििा र्िक र्िक छ । मसकार् 
िािाििणको अिसिले उपलम्धधिा र्िक पािेको प्रस्ट देम्खन्छ ।  
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२.८ पाठ यक्रि¸ पिीक्षा ि िूल्याङ कन 

नेपालको संष्ट्रिधानले म्िक्षालाई िजै्ञामनक, प्राष्ट्रिमधक, व्यािसाष्ट्रयक, सीपिूलक, िोजगाििूलक एिि ्
जनिखुी बनाउने उल्लेख गिेअनरुूप उच्च म्िक्षाको पाठ यक्रिले सो पक्षलाई सभबोधन गनुयपने हनु्छ 
। िि नेपालिा देिष्ट्रिकासका लामग क्षेिगि, ष्ट्रिषयगि ि िहगि रूपिा आिश्यक जनिम्क्त 
प्रक्षपेणका आधाििा काययक्रिहरू मनिायण गिी पाठ यक्रिहरू ियाि गने अभ्यास िएको छैन । 
त्यसकािण उच्च म्िक्षा प्राि व्यम्क्तहरू कािको संसािसुँग परिम्चि हनेु¸ िोजगाििा लाग्न सक्ने िथा 
स्ििोजगािी मसजयना गनय सक्ने अिस्था किजोि हनुकुा साथै कुनै सीप िथा उदे्दश्यष्ट्रिना ष्ट्रिदेमसने 
प्रिृम्त्तले सो कुिाको पषु्ट्रि गिेको देम्खन्छ ।  

िह ि ष्ट्रिषयको प्रकृमिअनसुाि पिीक्षा ि िूल्याङ कन पद्धमि र्िक र्िक छ । कुनैिा िाष्ट्रषयक पिीक्षा 
अपनाएका छन ् िने कुनैिा सेिेस्टि प्रणाली छ । अष्ट्रहले अमधकांि पिीक्षाहरू मबस्िािै सेिेस्टि 
पद्धमिमिि गर्िहेका छन ्। सैद्धाम्न्िक ष्ट्रिषयिा मलम्खि पिीक्षा बढी प्रचलनिा छ िने व्यािहारिक 
ष्ट्रिषयिा प्रयोगात्िक पिीक्षा मलने गरिएको छ । किै अङ क ि शे्रणीिा िापन गने पद्धमि छ िने 
अक्षिाङ कन पद्धमि पमन लाग ुगरिएको छ । ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा िािै निई एउटै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका 
काययक्रिहरूमबच पमन ग्रमेडङ पद्धमििा मिन्निा िहेको देम्खन्छ । िूल्याङ कन गदाय आन्िरिक 
िूल्याङ कनका लामग ष्ट्रिषय म्िक्षकलाई म्जभिेिाि बनार्एको छ । बाह य िूल्याङ कनको पिीक्षण गनय 
कुनै ष्ट्रिषयिा पिीक्षा मनयन्िण कायायलयले काि गछयन ्िने किै मडन कायायलयबाट पिीक्षा सञ्चालन 
हनेु गिेको छ । पिीक्षा ि िूल्याङ कन पद्धमििा एकरूपिा निएको, िजै्ञामनक पिीक्षण निएको जस्िा 
आिोपबाट ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू िकु्त हनु सकेका छैनन ्।  

२.९. उच्च म्िक्षा ि जनिम्क्त ष्ट्रिकासको सभबन्ध  

िध्यि स्ििीय जनिम्क्त ष्ट्रिकासको उदे्दश्य िहेको स्नािक िहिा ८८ प्रमििि ि उच्चस्ििीय 
जनिम्क्त ष्ट्रिकासको उदे्दश्य िहेको स्नािकोत्ति ि सो िामथको िहिा १२ प्रमििि ष्ट्रिद्याथी अध्ययनिि 
देम्खन्छ । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूबाट िाष्ट्रषयक ७० देम्ख ७५ हजािको सङ्खख्यािा जनिम्क्त उत्पादन िएको 
आुँकडा छ । यी सबै जनिम्क्तका लामग देििा िोजगािीका अिसि उपलधध छैन । उनीहरू 
आर्ैँ ले पमन स्ििोजगािी मसजयना गनय सकेका छैनन ् । साधािण म्िक्षािर्य  ७९.७ प्रमििि ि 
प्राष्ट्रिमधकिर्य  २०.३ प्रमििि ष्ट्रिद्याथीको आुँकडाले पमन सोही िथ्य बिाउुँछ । साधािण म्िक्षािर्य  
कमि उत्पादनहरु िोजगािीिा संलग्न छन ्िने्न ष्ट्रिषयको हालसभि कुनै अध्ययन हनु सकेको पार्दैन 
।क्षेिगि ि ष्ट्रिधागि रूपिा देिका लामग आिश्यक जनिम्क्त प्रक्षेपणष्ट्रिना नै उच्च म्िक्षा संस्था 
सञ्चालन हनुलेु जनिम्क्त आिश्यकिा ि उत्पादनमबच िालिेल हनु सकेको छैन ।  

२.१० उच्च म्िक्षाको अन्ििायष्ट्रियकिण ि स्थानीयकिण  

अध्ययन ि िोजगािीका लामग यिुा पसु्िाको बसार्ुँसिार्को िािा ददनप्रमिददन बढ्दो क्रििा छ । 
यसलाई मनयन्िण गने नीमििन्दा पमन व्यिस्थापन गने नीमि मलनपुने देम्खन्छ । यिुापसु्िाले 
अन्ििायष्ट्रिय उपामध मलन ि ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा अध्ययन गनय चाहना िाख्न ुअस्िािाष्ट्रिक होर्न 
। यो ष्ट्रिश्वव्यापी प्रचलन पमन हो । साथै संसािका ष्ट्रिकमसि देिहरूिा उच्च म्िक्षा िहुँगो िई 
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यिुाहरूले अध्ययन गनय नसकेका उदाहिण पमन छन ्। ष्ट्रिकमसि देिका ष्ट्रिद्याथीहरू ष्ट्रिकासोन्िखु 
देि जहाुँ उच्च म्िक्षाको अन्ििायष्ट्रिय स्ििको नम्जक पगुेका छन,् त्यहाुँ अध्ययनका लामग आउने 
गिेका उदाहिणहरू पमन छन ्। नेपालले उच्च म्िक्षालाई अपेम्क्षि रूपिा स्ििीकिण गनय सकेको छैन 
। ष्ट्रिश्वका ष्ट्रिमिन्न देिका िाम्रा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू ि अनसुन्धान केन्द्रहरूसुँगको सहकाययिा िैम्क्षक 
काययक्रिहरू ष्ट्रिकास गिी संयकु्त मडग्री प्रदान गने व्यिस्था गनय सष्ट्रकएको छैन । यसले गदाय ष्ट्रिदेिी 
ष्ट्रिद्याथीहरू सिेि आकषयण गनय सष्ट्रकएको छैन । 

म्िक्षािा अन्ििायष्ट्रिय गमििीलिाका कािण एकामिि ज्ञानको प्रसाििा सहयोग पगुेको छ िने अकायमिि 
नेपाल जस्िो अल्पष्ट्रिकमसि देििा बौष्ट्रद्धक पलायन हनेु सिस्या देम्खएको छ । साथै नेपालसुँग 
सभबम्न्धि आफ्नै ष्ट्रििेषिाका कमिपय अध्ययन क्षेिहरू छन ् ि ष्ट्रयनलाई अन्ििायष्ट्रियकिण गनय 
सष्ट्रकएको छैन । नेपालको िौमलकिालाई उच्च म्िक्षाले ष्ट्रिकासको अिसि प्रदान गनय सकेको छैन 
। नेपाली पिभपिागि ज्ञान, सीप ि प्रष्ट्रिमधलाई थप अनसुन्धान गिी प्रमिमलष्ट्रप अमधकािसष्ट्रहि ष्ट्रिस्िाि 
गनय सष्ट्रकएको छैन ।  

२.११ प्रष्ट्रिमधको प्रयोग ि सक्षििा सबलीकिण  

नेपालका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले अष्ट्रहले अध्यापन गिार्िहेका साधािण म्िक्षाका पाठ यक्रि ष्ट्रिषयिस्िकुो 
ष्ट्रहसाबले उत्कृि िए पमन मसकार्का ष्ट्रहसाबले उच्च स्ििको निर्िहेको अिस्था छ । ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिमध 
ि पेसागि म्िक्षाका पाठ यक्रि पमन स्ििीकृि िएको देम्खुँदैन । नेपालिा अध्ययन गिेि ष्ट्रिदेिी 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा अध्ययन गनय जाुँदा ष्ट्रिद्याथीहरूले पाएको बेिेलको अिस्था ि नेपालका िैम्क्षक 
संस्थाहरूबाट मसकेि गएको प्रष्ट्रिमध पिुानो पिेको अनिुि गने ष्ट्रिद्याथीको जिाि पमन उल्लेख्य छ । 
ष्ट्रिद्याथीलाई अत्याधमुनक प्रष्ट्रिमधसुँग परिम्चि गिाउन ुि प्रयोग गनय सक्ने गिाउन ुएउटा पाटो हो िने 
प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिकासिा योगदान परु् याउन ु अको पाटो हो । यी पक्षहरूिा उच्च म्िक्षाको योजना िथा 
व्यिस्थापन िहिा नै ध्यान ददन ु जरुिी छ । उच्च म्िक्षा प्रदायक संस्थाहरूिा सूचना प्रष्ट्रिमधको 
अमधकिि उपयोग ि  म्िक्षक एिि ्कियचािीका लामग क्षििा ष्ट्रिकासका काययक्रिहरू व्यिम्स्थि गनय 
सष्ट्रकएको छैन । अष्ट्रहले उच्च म्िक्षा अध्यापन गनेहरूका लामग पेसागि दक्षिा ष्ट्रिकास गने खालको 
िामलिको व्यिस्था गनय सष्ट्रकएको छैन ।  

पेसाव्यिसाय ि कािको सिग्र क्षेििा आएको प्रष्ट्रिमधको प्रयोगलाई उच्च म्िक्षा प्रदायक संस्थाहरूले 
ध्यान ददन जरुिी छ । प्रष्ट्रिमधिा आएको परििियनले एक जना व्यम्क्त पटक पटक पेसाव्यिसायका 
लामग िामलि मलन िा अन्य अध्ययनिा जान जरुिी हनु्छ । त्यस्िै ष्ट्रिमिन्न िैकम्ल्पक िैक्षम्णक 
संस्थाहरू पमन खोल्नपुने हनु्छ । पेसागि क्षििा ष्ट्रिकास िथा पेसाव्यिसाय परििियन गनय चाहनेहरू 
सबैका लामग क्षििा िृष्ट्रद्धका िैम्क्षक काययक्रिहरू सञ्चालन गनुयपने हनु्छ । िि उच्च म्िक्षा ि यस्िो 
िामलिका मबचिा खाडल देम्खएको छ । बढ्दो ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्यालाई पिभपिागि ढङ गको 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट म्िक्षा प्रदान गने हो िने िौमिक संिचना, पसु्िकालय, प्रयोगिाला, म्िक्षकलगायिका 
क्षेििा ठुलो परििाणको लगानी आिश्यक हनु्छ । थोिै लगानी ि सानो स्रोिको परिचालनबाट 
सबैका लामग उच्च म्िक्षाको पहुुँच ददन ि गणुस्ििीय म्िक्षा हामसल गनय सूचना प्रष्ट्रिमधको ििपिु 
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उपयोग गनुयपने हनु्छ । यसका अमिरिक्त बढ्दो ष्ट्रिद्याथी चाप ि पेसाव्यिसायिा घिकाि ि 
सांस्कृमिक कािणले पिभपिागि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा जान नसकेकाहरूका लामग MOOC प्रकािको 
म्िक्षाको प्रबन्ध गििेि यसका लामग खलुा म्िक्षा प्रणालीका संस्थाहरूको सङ्खख्या बढाउनपुने हनु्छ ।  

३. िदु्दा, सिस्या िथा चनुौिी 

नेपालको उच्च म्िक्षािा ष्ट्रिििणात्िक न्याय ि ष्ट्रिमनियात्िक गणु किजोि िएको अिस्था ष्ट्रिमिन्न 
िथ्यले पषु्ट्रि गछयन ् । उत्पादन ि िोजगािसुँग जोमडएन िने्न िकय  पमन यमु्क्तसङ गि छ । 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका िखु्य िीन ओटा काि म्िक्षण मसकार्, अनसुन्धान ि ष्ट्रिस्िारिि (सािाम्जक कायय) 
काययक्रििध्ये म्िक्षण मसकार्ले प्राथमिकिा पाएको छ । अनसुन्धान नगन्य िािािा छ, ष्ट्रिस्िाि 
अनिुमूियोग्य छैन । यही परिप्रके्ष्यिा नेपालको उच्च म्िक्षाका प्रिखु िदु्दा, सिस्या ि चनुौिी 
मनभनबिोम्जि िहेको देम्खन्छ :  

(क) सिाजिादउन्िखु उच्च म्िक्षाको आधाि ियाि गनुय  

(ख) आङ मगक कलेजहरूको िजै्ञामनक व्यिस्थापन गनुय ि मनजी िथा सािदुाष्ट्रयक उच्च िैम्क्षक 
संस्थाहरूलाई सेिािूलक बनाउन ु 

(ग) सङ घीय¸ प्रादेम्िक¸ष्ट्रिषयगि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्पि िगीकिण ि स्थापनाका िापदण्ड िय गनुय  

(घ) ष्ट्रिद्यिान सभबन्धन प्राि कलेजहरूलाई सेिािूलक बनाउुँदै मनधायरिि िापदण्डका आधाििा 
स्िायत्तिा प्रदान गनुय  ि सभबन्धन ददने पद्धमिको स्थगन गनुय  

(ङ) मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयलगायि अन्य ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालहरूको पनु:संिचना गनुय ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको 
िियिान ष्ट्रिस्िारिि स्िरूपको उम्चि व्यिस्थापन गनुय  

(च) सिदृ्ध नेपाल सखुी नेपालीको परिकल्पना साकाि पानय आिश्यक जनिम्क्त ष्ट्रिकासका लामग 
योजनाबद्ध जनिम्क्त प्रक्षेपणका आधाििा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको ष्ट्रिस्िाि ि 
व्यिस्थापन गनुय  

(छ) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका व्यिस्थापकीय संयन्िहरू दलीय िाजनीमिक प्रिािबाट िकु्त गनुय  

(ज) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा प्राम्ज्ञक स्िायत्तिा अमििृष्ट्रद्ध गदै गणुस्िििा सिानिा ि ष्ट्रिश्वसनीयिा बढाउन 
मनयिनकािी मनकायको मनिायण गनुय, िमूिका स्पि गनुय ि प्रिािकािी ि उत्तिदायी बनाउन ु 

(झ) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा आिश्यक प्राध्यापक ि कियचािी छनोट ि मनयमु्क्तलाई प्रमिस्पधी ि 
दक्षिािूलक बनाउन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालहरूको प्राम्ज्ञक स्िायत्तिा प्रमिकूल नहनेु गिी नीमिगि ि 
संस्थागि व्यिस्था गनुय  

(ञ) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको िासकीय ि व्यिस्थापकीय काययहरूिा जिार्देही¸ पािदम्ियिा ि 
उत्तिदाष्ट्रयत्ि अमििृष्ट्रद्ध गिी सिुासन कायि गनुय  
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(ट) उच्च म्िक्षालाई सेिािूलक बनाउने¸ प्राष्ट्रिमधक म्िक्षाको ष्ट्रिस्िाि गने¸ सिसािष्ट्रयक प्रष्ट्रिमधिैिी 
िैम्क्षक काययक्रिको ष्ट्रिस्िाि गने ि अनकूुल िैम्क्षक िािाििण मसजयना गने काययका लामग 
पयायि लगानी समुनम्श्चििा गिी सङ घीय िथा प्रादेम्िक म्जभिेिािीको ष्ट्रकटानी गनुय  

(ठ) उच्च म्िक्षािा लागि आपूिणको मसद्धान्ि अिलभबन गदै मनधायरिि िापदण्डअनरुूपका र्च्छुक¸ 

दक्ष¸ सक्षि ि आिश्यक जनिम्क्त ष्ट्रिकास गनय औपचारिक¸ खलुा िथा िैकम्ल्पक िाध्यिबाट 
पयायि ष्ट्रिद्याथीको प्रिेि समुनम्श्चि गिी सििािूलक पहुुँच ि सािाम्जक न्याय कायि गनय 
सहमुलयिपूणय िैम्क्षक सेिाको प्रत्यािमूि गनुय  

(ड) अनसुन्धानलाई म्िक्षण मसकार्को अमिन्न अङ्ख गका रूपिा ष्ट्रिकास गिी िैम्क्षक संस्थाहरूको 
संस्थागि सदुृढीकिण गनय̧  म्िक्षक ष्ट्रिद्याथीको क्षििा अमििृष्ट्रद्ध गनय ि िाष्ट्रिय आिश्यकिाको 
पष्ट्रहचान गनय अनसुन्धान काययलाई आबद्ध गनुय ि सोका लामग जिार्देही संयन्िको ष्ट्रिकास गनुय   

(ढ) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगको हालको िमूिकालाई दृष्ट्रिगि गिी अनसुन्धान प्रिधयन¸ गणुस्िि 
समुनश्चििा ि केन्द्रीय मनयिनकािी दरिलो मनकायको रूपिा पनुसंिचना गनुय  

(ण) उच्च म्िक्षा प्रदायक िैम्क्षक संस्थाहरूको सदुृढीकिणबाट सिसािष्ट्रयक ज्ञान, सीपयकु्त प्रमिस्पधी, 
मसजयनिील, उच्च सदाचाियकु्त ि ष्ट्रिश्व नागरिक (Global Citizen) ियाि गने गणुस्ििीय म्िक्षा 
व्यिस्थापन गनुय  

(ि) ष्ट्रिद्याथीहरूलाई पठन संस्कृमिको ष्ट्रिकासबाट ज्ञान मसजयना गने काययिा संलग्न गिाई म्िक्षण 
मसकार्लाई अनसुन्धानिा आधारिि ि सिसािष्ट्रयक¸ सािाम्जक िथा िाष्ट्रिय परििेिसुँग 
साक्षात्काि हनेु गिी उच्च म्िक्षाको ष्ट्रिस्िारिि काययिा सहिामगिा िृष्ट्रद्ध गनुय  

(थ) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूलाई ष्ट्रिश्वस्ििीय िैम्क्षक संस्थाको रूपिा ष्ट्रिकास गनय उत्कृि केन्द्र(Center of 

Excellence)  का रूपिा ष्ट्रिकास गनुय  

(द) पाठ यक्रििा अन्ििायष्ट्रिय परििेि ि स्थानीय आिश्यकिालाई जोड्दै व्यािहारिक ि स्िािलभबी 
नागरिक ियाि गनुय  

(ध) मनिन्िि िूल्याङ कनबाट मसजयनात्िकिा ि निप्रिियनका लामग मनयमिि अध्ययनिा आधारिि 
सेिेस्टि प्रणालीको कायायन्ियन गनुय  

(न) ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको सभबन्धनिा सञ्चामलि उच्च म्िक्षा प्रदायक संस्थाहरूलाई िाष्ट्रिय 
आिश्यकिा ि ष्ट्रिद्याथीको ष्ट्रिश्वस्ििीय म्िक्षा प्रामिको सहमुलयिपूणय चाहनाको िैधामनक ि 
ष्ट्रिश्वसनीय व्यिस्थापन गनुय  

(ऩ) द्रिुगमििा ष्ट्रिकमसि ि ष्ट्रिस्िारिि सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको उपयोगलाई िासकीय प्रबन्ध¸ 

पाठ यक्रि¸ म्िक्षणमसकार् ि अनसुन्धान काययिा आबद्ध गिी प्रष्ट्रिमधप्रमि जानकाि ि कायायन्ियन 
एिि ्प्रिियनउन्िखु जनिम्क्त ष्ट्रिकास गनुय  
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(प) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका प्राध्यापक, कियचािी िथा ष्ट्रिद्याथीहरूका हकष्ट्रहिसभबद्ध सङ गठनहरूलाई 
पेसागि ियायदा ि हकष्ट्रहि िक्षाथय परिचालन गदै िैम्क्षक संस्थाका लक्ष्य प्रामििा सिन्ियात्िक 
ि सहयोगी िमूिका अमििृष्ट्रद्ध गनुय  

(र्) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका पदामधकािी, प्राध्यापक िथा कियचािीहरूिा पेसागि दक्षिा अमििृष्ट्रद्ध गनुय  

(ब) आमथयक रूपिा ष्ट्रिपन्न नागरिक अथायि ् सािदुाष्ट्रयक िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयहरूबाट उत्तीणय 
ष्ट्रिद्याथीहरूलाई प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षािा पहुुँचको समुनम्श्चि गनुय  

(ि) िािका लामग आिश्यक िध्यिस्ििीय िथा उच्चस्ििीय जनिम्क्त प्रक्षेपण गनय, सोअनसुाि 
िैम्क्षक काययक्रिहरू ष्ट्रिकास गनय ि ष्ट्रिधागि, िहगि, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा प्रमिष्ठानगि िनाय कोटा 
मनधायिण गनय सभबम्न्धि मनकायहरूमबच सिन्िय कायि गनुय  

(ि) नक्साङ्कन ष्ट्रिना नै उच्च म्िक्षा प्रदायक मनकायहरुको स्थापना ि ष्ट्रिकास हनु ु। 

४. सझुाि िथा मसर्ारिस 

४.१ उच्च म्िक्षासभबन्धी नीमि 

(क) उच्च म्िक्षािा ष्ट्रिद्याथीको क्षििा ि योग्यिाका आधाििा सबैका लामग प्रिेि खलुा गने  

(ख) उच्च म्िक्षाका संस्थाहरू ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, अध्ययन प्रमिष्ठान, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय कलेज, कलेज, 

अनसुन्धान िथा अन्िेषण केन्द्र हनेु ि यी संस्थाहरू संष्ट्रिधानबिोम्जि सङ घ ि प्रदेि िहले 
स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापन गने   

(ग) नेपालको उच्च म्िक्षा असल, सक्षि, उत्पादनिील ि देििक्त नागरिक मनिायणका लामग 
साधािण म्िक्षाका िूल्य िान्यिाहरू (Liberal arts values) सत्यको खोजी, असलपनको 
मनिायण, सकािात्िक सोच, कल्पनािीलिा ि मसजयनिीलिा साथै प्रयोगिखुी (Utilitarian 

Values) आमथयक ष्ट्रिकासका लामग आिश्यक सीप ि पेसागि दक्षिा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध 
क्षेििा मनपणुिा ि िोजगािीका क्षेििा उपयकु्त जनिम्क्त उत्पादन गने िान्यिाबाट मनदेम्िि 
हनेु  

(घ) उच्च म्िक्षालाई ष्ट्रिश्वव्यापीकिण, अन्ििायष्ट्रियकिण ि स्थानीयकिणका िान्यिा ि यीसुँग 
सभबम्न्धि िदु्दाहरूलाई आत्िसाि ्गिी म्िक्षा िथा अनसुन्धानका काययक्रिहरू सञ्चालन गने 
साथै उच्च म्िक्षाको उत्कृििाका लामग स्िदेिी िथा ष्ट्रिदेिी उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूका 
मबच सहकायय ि साझेदािीलाई प्रोत्साहन गने   

(ङ) सबै उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूलाई स्ििीकृि गनय ि सञ्चालन ि व्यिस्थापनिा एकरूपिा 
ल्याउन स्िायत्तिाको िान्यिालाई दृष्ट्रिगि गिी िाष्ट्रिय उच्च म्िक्षा ऐन िजुयिा गने   

(च) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगलाई उच्च म्िक्षा आयोगिा रूपान्ििण गने ि उच्च म्िक्षा 
प्रदायक संस्थाको मनयिनकािी मनकायको रूपिा िहने  
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(छ) उच्च म्िक्षालाई अनसुन्धानिलुक बनाउन ि म्िक्षक ष्ट्रिद्याथीलाई अनसुन्धानिा प्ररेिि गनय 
िाष्ट्रिय अनसुन्धान कोषको स्थापना गने  

(ज) अब स्थापना हनेु उच्च म्िक्षाका संस्थाहरू सभबन्धन नददने संस्थाका रूपिा िहने साथै 
िियिानिा चलेका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूले पमन थप सभबन्धन नददने   

(झ) ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट सभबन्धन प्राि गिी हाल सञ्चालनिा िहेका उच्च म्िक्षाका 
संस्थाहरूलाई पनुःिूल्याङ कन ि नक्साङ कनका आधाििा आिश्यकिाअनसुाि गाभ्ने िथा छुटै्ट 
संस्थाका रूपिा सञ्चालन गने ि मनधायरिि िापदण्ड पिुा गिेका संस्थालाई स्िायत्तिा प्रदान 
गदै जाने   

(ञ) ठुलो आकाि ि ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्या बढी िई व्यिस्थापन, अनगुिन, पिीक्षा जस्िा पक्षिा चसु्ििा 
आउन नसकेकाले मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याललाई उत्कृष्ठ प्राम्ज्ञक केन्द्रको रूपिा ष्ट्रिकास गने गिी 
पनु:संिचना गने    

(ट)  हाल सञ्चालनिा िहेका आङ मगक उच्च िैम्क्षक संस्थाहरूलाई मनधायरिि िापदण्ड पिुा गिी 
स्िायत्त कलेजको रूपिा िान्यिा ददने । यस्िा कलेजहरूिध्ये मनधायरिि िापदण्ड पिुा गिेको 
ि गणुस्िि प्रत्यायनिा अधबल िएकाहरूलाई ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको िान्यिा ददने   

(ठ) अनसुन्धानलाई उच्च म्िक्षाको अमिन्न अङ गका रूपिा ष्ट्रिकास गदै निपियिनलाई प्रोत्साहन 
गने ि अनसुन्धानका प्रामिलाई िाि ष्ट्रिकासका काययक्रििा प्रत्यािमूि गने    

(ड) िािको उत्पादकत्ि िृष्ट्रद्धका लामग आिश्यक पने उच्चस्ििीय प्राष्ट्रिमधक जनिम्क्त उत्पादन 
गनय ष्ट्रिज्ञान िथा प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिषय धािको उच्च म्िक्षालाई प्राथमिकिा ददने  

(ढ) िािको सिग्र आमथयक िथा सािाम्जक ष्ट्रिकास ि िाजनीमिक रूपान्ििणबाट मसम्जयि िाष्ट्रिय 
प्राथमिकिाका क्षेिहरूलाई सभबोधन गनय उच्च म्िक्षाका काययक्रिहरू केम्न्द्रि गने   

(ण) साियजमनक उच्च म्िक्षािा ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन साझेदािीिा आधारिि ि लागि आपूिणको 
मसद्धान्िअनसुाि गने । प्रत्येक उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूलाई उपलधध हनेु एकििु अनदुानको 
िािाका आधाििा सभबम्न्धि संस्थाले आफ्नो िाष्ट्रषयक बजेटको नपगु िकि आन्िरिक रूपिा 
ष्ट्रिद्याथी िलु्कलगायि अन्य स्रोिबाट व्यिस्था गने  

(ि) गणुस्िि समुनम्श्चििाका लामग एक िाष्ट्रिय गणुस्िि प्रारूप ियाि गिी सोका आधाििा स्ििन्ि 
गणुस्िि मनधायिण संस्थाबाट गणुस्िि िापनको व्यिस्था गने ि गणुस्िि नपगुकेा उच्च 
म्िक्षाका िैम्क्षक संस्थाहरूलाई मनम्श्चि अिमधमिि गणुस्िि परु् याउने अिसि ददने अन्यथा 
सञ्चालनिा िोक लगाउने   

(थ) उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूिा सिुासनको प्रत्यािमूिसष्ट्रहि व्यिस्थापकीय कुिलिा ि 
उत्तिदाष्ट्रयत्िको समुनम्श्चििा गने   
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(द) हाल सञ्चालनिा िहेका आङ मगक क्याभपसहरू पूणयस्िायत्त हनु ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको रूपिा 
स्थाष्ट्रपि हनु केही सिय लाग्ने िएकाले सङ्खक्रिणकालीन व्यिस्थापनका लामग एकल 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सेिा आयोगको व्यिस्था गने  

(ध) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय स्ििको म्िक्षाको म्िक्षण मसकार्का ष्ट्रिमध, प्रष्ट्रिमध, प्रष्ट्रक्रया ि पाठ यक्रििा 
सियानकूुल परििियन गिी सूचना प्रष्ट्रिमधको प्रयोग बढाउने िथा २१ औ ँििाधदीका लामग 
चाष्ट्रहने सक्षििाअनरुूप िैम्क्षक काययक्रिहरूको परििाजयन गने   

(न) योग्यिा, दक्षिा ि अनिुििा आधारिि खलुा प्रमिस्पधायबाट प्राध्यापकहरूको मनयमु्क्त ि िृम्त्त 
ष्ट्रिकास हनेु व्यिस्था गने । साथै िाष्ट्रिय एिि ्अन्ििायष्ट्रिय रूपिा ख्यामिप्राि ि लािो अनिुि 
हामसल गिेका व्यम्क्तले कुनै पमन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा अमिमथ प्राध्यापक बन्न सक्ने व्यिस्था गने  

(ऩ) प्राध्यापक ि कियचािीको हकिा एकल व्यािसाष्ट्रयक सङ गठन िहने ि ष्ट्रिद्याथीको हकिा 
साियजमनक कोषबाट खचय गनय पाउने खालका कुनै आमधकारिक सङ गठन खोल्न नपाउने 
व्यिस्था गने   

(प) िाज्यका िहत्त्िपूणय नीमि अनसुन्धान िथा अन्य ष्ट्रिकासात्िक अनसुन्धान गने म्जभिा उच्च 
म्िक्षा संस्थाहरूलाई ददने । उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूमबचको प्रमिस्पधायका आधाििा यस्िा 
अनसुन्धान परियोजनाहरू प्रदान गने  

(र्) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा सञ्चामलि म्िक्षािास्त्रका काययक्रिहरूलाई ष्ट्रिषयिस्िकुो ष्ट्रिम्ििीकिण सष्ट्रहि 
म्िक्षणमसकार् ि िूल्याङ कनसुँग सभबम्न्धि ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिषयहरू ि म्िक्षण कला मसकाउने 
संस्थाका रूपिा रूपान्ििण गने  

(ब) सबै िहका उच्च म्िक्षाका काययक्रििा सेिेस्टि पद्धमि लाग ुगने 

(ि) उच्च म्िक्षा हामसल गरिसकेपमछ कािको संसाििा प्रििे गनय आिश्यक पने ज्ञान, सीप ि 
अमििृम्त्तको व्यािहारिक अनिुि हामसल गनय अमनिायय स्ियंसेिकीय सािाम्जक सेिा गनुयपने 
व्यिस्था गने   

४.२ उच्च म्िक्षासभबन्धी िणनीमि  

१. उच्च म्िक्षा नीमि परिषद सभबन्धिा 

(क) आगािी  बषयहरुिा उच्च म्िक्षाको िागिा द्रिु गमिले िृष्ट्रद्ध हनेुछ ि बढ्दो िागको परिपूमिय 
गनय ष्ट्रिमिन्न आकाि, प्रकाि ि ष्ट्रिम्िििा िएका ष्ट्रिमिन्न िासकीय  संिचनाका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरु 
संचालनिा आउनेछन । यी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरुको लगानीका िरिका पमन र्िक र्िक हनेुछन 
।उच्च  म्िक्षाको यस उददयिान परिम्स्थमिलाई योजनाबद्द ढंगले धयबम्स्थि गनय, उच्च 
म्िक्षाका िाष्ट्रिय नीमि ि िणनीमिहरु िय गनय, िाज्यका िानि संिाधन ष्ट्रिकासका आबश्यकिा 
ि उच्च म्िक्षा मबच सािन्जस्य स्थापाना गनय, उच्च म्िक्षाका प्रदायकहरुबीच सिन्िय ि 
एकरुपिा समुनम्श्चि गनय उच्चस्िरिय संयन्िको आिस्यकिा पने िएकोले प्रधानिन्िीको 
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अध्यक्षिािा ि म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िीको सहअध्यक्षिािा उच्च म्िक्षा नीमि परिषद 
स्थापना गने । परिषदिा नेपाल सिकािका िानि संसाधन ष्ट्रिकास संग प्रत्यक्ष सभबन्ध िाख्न े
िन्िलायहरु, योजना आयोग, सबै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका उपकुलपमिहरु, म्िक्षाष्ट्रिदहरु, उद्योग 
व्यापािीहरु, चन्दादािा िथा सिाजसेिीहरू िहनेछन । उच्च म्िक्षा आयोगले यस परिषद्को 
सम्चिालयको कायय गने व्यिस्था गने । 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगलाई उच्च म्िक्षा आयोगिा रुपान्ििण गने । उच्च म्िक्षा 
आयोगले उच्च म्िक्षा नीमि परिषदको सम्चिालयको काि गने ि क्रमिक रूपिा उच्च 
म्िक्षाका सबै ष्ट्रिधाहरु यसै आयोगिार्य ि िहने व्यिस्था गने । उच्च म्िक्षा आयोगका 
अमधकाि ि म्जभिेिािी मनभनअनसुािका हनेु : 

(क) उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूको अनगुिन, िूल्याङ कन ि मनयिन गने  

(ख) उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूको पनु:संिचना, स्थापना िथा सञ्चालनका लामग िापदण्ड ियाि 
गने  

(ग) िगूोल, जनसङ्खख्या िथा स्थानीय ष्ट्रिम्िष्ठिाका आधाििा उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूको 
नक्साङ कन गने ि हाल सञ्चालनिा िहेका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि उच्च िैम्क्षक संस्थाहरूलाई 
सोहीअनरुूप व्यिस्थापन गने  

(घ) नक्साङ कनका आधाििा उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूको आिश्यिकिा पष्ट्रहचान गने िथा 
स्थापनाका लामग नेपाल सिकािलाई मसर्ारिस गने  

(ङ) उपलव्धी िापन सूचक ि काययक्षििािा आधारिि अनदुान ष्ट्रिििण गने  

(च) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू िथा उच्च म्िक्षाका अन्य संस्थाहरूको िगीकिण गने नीमि ियाि गिी 
िगीकिण गने काययका लामग गणुस्िि प्रत्यायन संस्थालाई सल्लाह, सझुाि ि आिश्यक 
काययष्ट्रिमध मनिायणिा सहयोग उपलधध गिाउने  

(छ) उच्च म्िक्षाको केन्द्रीय डाटाबेस ियाि गिी सबै उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूका प्राध्यापक, 

कियचािी िथा ष्ट्रिद्याथीहरूको सभपूणय ष्ट्रिििणहरू केन्द्रीकृि गने   

(ज) पिभपिागि िथा ष्ट्रिद्यिुीय प्रणालीबाट प्रत्येक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि अन्िगयिका उच्च िैम्क्षक 
संस्थाहरूको अनगुिन गने, मनदेिन ददने िथा प्रिासमनक कायय सञ्चालन गने  

(झ) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका प्राध्यापकहरूको िगीकिणअनसुाि (उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक, 

प्राध्यापक) न्यूनिि योग्यिा मनधायिण गने   

(ञ) उच्च म्िक्षा संस्थाहरूबाट प्रकािन गरिने प्राम्ज्ञक जनयलहरूको न्यूनिि िापदण्ड ियाि 
गिी प्रिाि अङ क मनधायिण गने िथा िाष्ट्रिय प्रिािका आधाििा जनयलहरूको िह 
मनधायिण गने  
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(ट) िापदण्ड पूिा नगिेका, ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्या कि िएका, गणुस्िि प्रत्यायनको प्रष्ट्रक्रया पिुा 
गनय नसकेका िा िानक गणुस्िि पिुा नगिेका उच्च िैम्क्षक संस्थाहरूलाई आिश्यक 
काििाही गने िथा सञ्चामलि काययक्रिहरूको गणुस्ििको मनयमिि अनगुिन ि 
िूल्याङ कन गने ि यस्िा काययक्रिहरूलाई मिलान गने िा खािेज गने अम्न्िि अमधकाि 
आयोगलाई हनेु  

(ठ) स्िदेिी िथा ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको मडग्रीको सिकक्षिा मनधायिण गने  

(ड) उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूिा प्राध्यापन ि अनसुन्धान गने व्यम्क्तको िाष्ट्रिय योग्यिा पिीक्षा 
सञ्चालन गने   

(ढ)उच्च िैम्क्षक संस्थाहरूका लामग आिश्यक पने म्िक्षक, प्राध्यापक ि कियचािीहरूका 
दिबन्दी मनधायिण गने ि काययघण्टा िथा काययष्ट्रिििणका िापदण्ड मनधायिण गने 

२. िाष्ट्रिय गणुस्िि मनधायिण िथा प्रत्यायन प्रामधकिण सभबन्धिा 

उच्च म्िक्षाको गणुस्िि मनधायिण िथा प्रत्यायन गनय एक स्ििन्ि गणुस्िि मनधायिण िथा प्रत्यायन 
प्रामधकिण िहने व्यिस्था गने ि मनम्श्चि िापदण्डका आधाििा स्िचामलि प्रणाली ष्ट्रिकास गिी गणुस्िि 
प्रत्यायन गने । 

३. िाष्ट्रिय अनसुन्धान कोषको स्थापना सभबन्धिा  

उच्च म्िक्षािा मनयमिि िैम्क्षक काययक्रिअनसुाि हनेु अनसुन्धानका अमिरिक्त िाष्ट्रिय प्राथमिकिाका 
क्षेिअनसुाि िथा नयाुँ ज्ञान ि प्रष्ट्रिमधको अन्िेषणिा हनेु अनसुन्धानका लामग आिश्यक स्रोिको 
व्यिस्थापन गनय िाष्ट्रिय अनसुन्धान कोषको स्थापना गिी मनभनानसुाि व्यिस्थापन गने: 

(क) कोषको स्रोि : सिकाि, उद्योग िथा कभपनीहरू (नार्ाको मनम्श्चि प्रमििि कोषिा 
लगाउनपुने व्यिस्था), दान आदद  

(ख) कोषको व्यिस्थापन : उच्च म्िक्षा आयोगिार्य ि ्हनेु  

(ग) कोषको खचयः उच्च म्िक्षाका सस्थाहरूलाई काययदक्षिा ि प्रमिस्पधायका आधाििा प्रदान गने  

(घ) अनसुन्धानको क्षेि : िाष्ट्रिय प्राथमिकिाका क्षेि ि निपियिनका कायय हनेु  

४. उच्च िैम्क्षक संस्थाहरूको िगीकिण सभबन्धिा 

(क) हाल अम्स्ित्ििा िहेका उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूको पनु:संिचना गिी संष्ट्रिधानबिोम्जि सङ घीय 
ि प्रादेम्िक िहबाट व्यिस्थापन हनेु गिी िगीकिण गनय जरुिी छ । िगीकिणको आधाि 
अनदुान, उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूले अध्यापन गने ष्ट्रिषयहरूको ष्ट्रिम्िििा ि िौगोमलक प्रिाि 
क्षेिलाई िानु्नपने देम्खन्छ । यसका लामग उच्च म्िक्षा आयोगले अष्ट्रिलभब िापदण्ड ियािी ि 
नक्साङ कन गिी संष्ट्रिधानको िियअनसुाि िगीकिण गने । िियिानिा कुन प्रदेििा 
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ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको केन्द्रीय कायायलय ि उच्च िैम्क्षक संस्था छ त्यही प्रदेिसुँग सभबद्ध िहने गिी 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको िगीकिण गने   

(ख) उच्च म्िक्षा आयोगले दईु िषयमिििा देिििका उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूको नक्साङ कन 
गरिसक्नपुने ि त्यसपश्चाि ्सङ घीय िा प्रादेम्िक िहिा उच्च म्िक्षाका संस्थाहरू खोल्ने, गाभ्ने 
िा व्यिम्स्थि गने प्रष्ट्रक्रया अगामड बढाउने   

(ग) प्रदेि स्िििा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय खोल्दा त्यस क्षेििा िहेका अन्य ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट सभबन्धन मलएका 
िा आङ मगक उच्च िैम्क्षक संस्थाहरूको नक्साङ कन गिी आिश्यकिाअनसुाि गािी 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय कलेज, कलेज कुन उपयकु्त हनु्छ सोहीअनसुाि खोल्ने । यसिी 
प्रदेि स्िििा रूपान्ििण गदाय काययिि जनिम्क्तको सिायोजन िथा उनीहरूको सेिा सषु्ट्रिधा 
पेन्सनलगायि दाष्ट्रयत्िको म्जभिा सभबन्धिा पष्ट्रहले नै स्पि गने । सबै स्िायत्त उच्च म्िक्षाका 
संस्थाहरूको पेन्सनका लामग योगदानिा आधारिि पेन्सन प्रणाली स्थापना गने  

(घ) हाल सञ्चामलि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूलाई ष्ट्रिम्ििीकृि हनु (स्थान, ष्ट्रिषय, सिोत्कृििा आददका 
ष्ट्रहसाबले) िौका ददने ि सोहीअनसुािको लगानी गने ।  

(ङ) मि.ष्ट्रि.को पनुःसंिचना गिी यसलाई मि.ष्ट्रि. प्रणालीिा ढालेि ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा ष्ट्रििाजन 
गने (जस्िै: मि.ष्ट्रि. बटुिल, मि.ष्ट्रि.पोखिा, मि.ष्ट्रि.कृष्ट्रष, मि.ष्ट्रि.म्चष्ट्रकत्सा आदद) ि मिनलाई 
िौगोमलक ि ष्ट्रिषय ष्ट्रिम्िििाका आधाििा प्राम्ज्ञक स्ििन्ििासष्ट्रहि आिश्यकिाअनसुाि सङ घीय 
सिकाि िा प्रदेि सिकािको सेिाक्षेिमिि िहने व्यिस्था गने   

(च) मि.ष्ट्रि. म्चष्ट्रकत्सा, मि.ष्ट्रि. र्म्न्जमनयरिङ, मि.ष्ट्रि. कीमियपिु ि कृष्ट्रष िथा बन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयलाई िाष्ट्रिय 
िहत्त्िका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको िान्यिा ददएि देििा चाष्ट्रहएको प्राष्ट्रिमधक जनिम्क्त उत्पानिा जोड 
ददने   

(छ) मि.ष्ट्रि. कीमियपिुलाई अनसुन्धानकेम्न्द्रि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय बनाउने, ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिमध ि अनसुन्धान िथा 
निप्रिियनिा बढी जोड ददने ि दईु दिकमिि ष्ट्रिश्वस्ििीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय बनाउने   

(ज) पनु:संिनािा बने्न िथा नयाुँ स्थापना हनेु सबै उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूलाई मडग्री प्रदान गने 
हैमसयििा नै ष्ट्रिकास गने । पूणय स्िायत्त संस्था बन्न सक्ने अिस्था नहुुँदा ि िाष्ट्रिय िथा 
स्थानीय आिश्यकिाका आधाििा पूणय स्िायत्त नहनेु कलेजहरूको िा उच्च म्िक्षाका 
संस्थाहरूको स्थापना गनुयपने आिश्यकिा िएिा अन्य कुनै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको आङ मगक कलेजका 
रूपिा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको ष्ट्रिस्िाि काययक्रि सञ्चालन गने गिी कलेजहरू स्थापना गने । 
सािान्यिया प्रादेम्िक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको िािहििा यस्िा कलेजहरूको सञ्चालन गने । मडग्री 
प्रदान गनय सक्ने स्िायत्तिा प्राि कलेजहरू िा उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूको िापदण्ड उच्च 
म्िक्षा आायोगले मनधायिण गिेबिोम्जि ि आयोगको स्िीकृमििा िाि स्थापना हनेु   

(झ) हाल सञ्चालनिा िहेका सािदुाष्ट्रयक उच्च िैम्क्षक संस्थाहरूको नक्साङ कन गिी प्रदेि क्षेिका 
िगुोल, ष्ट्रिषय ष्ट्रिषेििा ि आपसी सिझदािीिा सिायोजन िई छुटै्ट ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय बन्न चाहेिा 
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सभबन्धन नददने सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका रूपिा स्थापना हनु सक्ने ि ष्ट्रयनीहरू प्रदेि 
सिकािसुँग सभबद्ध िहने व्यिस्था गने   

(ञ) िाष्ट्रिय रूपिा उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूको नक्साङ कन गिी ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा 
सिायोजन गिी व्यिम्स्थि गदै साधािण उच्च म्िक्षाको अष्ट्रहले िएको सङ्खख्या घटाउने ि 
संस्थाको स्थाष्ट्रयत्ि ि म्िक्षाको गणुस्िि समुनम्श्चि गिाउने प्रबन्ध गने   

(ट) उच्च म्िक्षा आयोगले ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको काययसभपादनका मनम्श्चि िापदण्डका आधाििा 
अनसुन्धान केम्न्द्रि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय बनाई ष्ट्रििेष प्राथमिकिा ददने   

५. ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको िासकीय प्रबन्ध सभबन्धिा  

(क) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयलाई सञ्चालन गनयका लामग एक बोडय अर् रस्टीको गठन गने । प्राम्ज्ञक जगि ्बाट 
(ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका बहालिाला िथा सेिामनिृत्त प्राध्यापकहरूिध्येबाट) ४० प्रमििि, बाह य क्षेििा 
ष्ट्रििेष उल्लेख्य योगदान गिेका व्यम्क्तबाट ४५ प्रमििि ि सिकािी प्रमिमनमधत्ि १५ प्रमििि 
सदस्य हनेु गिी उक्त बोडयको गठन सभबम्न्धि सिकािले गने । बोडयको अध्यक्षिा िने प्राम्ज्ञक 
क्षेिका व्यम्क्तबाट िािै हनेु  

(ख) बोडय अर् रस्टीले गठन गिेको कुलपमि (Chancellor) छनोट समिमिले कायय योजना 
प्रस्िाि, योग्यिा, प्राम्ज्ञक िथा िैज्ञामनक क्षेििा परु् याएको योगदान, ष्ट्रिम्िि काययअनिुि, 

व्यिस्थापन दक्षिालगायिका छनोटका आधािहरूिा आधारिि खलुा प्रमिस्पधायको िाध्यिबाट 
प्राज्ञहरूिध्येबाट ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको कुलपमिको छनोट गने । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको काययकािी 
अमधकािसष्ट्रहि कुलपमिलाई म्जभिेिाि बनाउने ।  

(ग)  कुलपमिले मनधायरिि योग्यिा पगुेका प्रिासमनक कुिलिा िएका प्राज्ञहरूिध्येबाट िम्जस्टािको 
मनयमु्क्त गने  

(घ)  मनम्श्चि प्राम्ज्ञक िथा व्यिस्थापकीय िापदण्डका आधाििा कुलपमिले अन्य पदामधकािी (मडन, 

डार्िेक्टि, ष्ट्रििागीय प्रिखु आदद) को मनयमु्क्त गने   

(ङ)  ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका अन्य पदामधकािीहरू कुलपमिप्रमि, कुलपमि बोडय अर् रस्टीप्रमि ि बोडय अर् 
रस्टी सभबम्न्धि सिकािप्रमि जिार्देही िहने । कुलपमिले सन्िोषजनक रूपिा 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको कायय सञ्चालन गनय नसकेिा बोडय अर् रस्टीले हटाउन सक्ने   

(च) स्िायत्तिा पाएका कलेजिा एक सञ्चालक समिमि िहने ि सञ्चालक समिमिले कायययोजना प्रस्िाि, 

प्राम्ज्ञक िथा प्रिासमनक ि व्यिस्थापकीय दक्षिाका आधाििा समिमिले गठन गिेको कलेज 
प्रिखु छनोट समिमिको मसर्ारिसिा कलेज प्रिखुको मनयकु्त गने । म्िक्षक कियचािी िथा 
ष्ट्रिद्याथी प्रमिमनमधहरूले मनिायचन गने पद्धमिको ष्ट्रिकास गिी सोका आधाििा प्रमिस्पधायको 
िाध्यिबाट कलेज प्रिखुको मनयमु्क्त गने ि कलेजको काययकािी अमधकाि कलेज प्रिखुिा हनेु  
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६. ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका प्राध्यापक िथा कियचािी छनोट ि िृम्त्त ष्ट्रिकास सभबन्धिा  

(क) सबै कलेजहरूले स्िायत्तिा पाउने ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको रूपिा िान्यिा पाउने प्रष्ट्रक्रयाका लामग 
केही सिय लाग्ने ि हाल छुट्टाछुटै्ट ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका सेिा आयोगहरू सञ्चालन हुुँदा छनोटको 
योग्यिािा एकरूपिा, पािदम्ियिा ि िैधामनकिाका ष्ट्रिषयिा प्रश्नहरू उदठिहेको हुुँदा यी सबै 
िदु्दाहरूको सभबोधन ि नयाुँ ष्ट्रकमसिको प्रणाली ष्ट्रिकास गनय सङ्खक्रिणकालीन अिमधका लामग 
सबै उच्च म्िक्षाका जनिम्क्तको छनोट ि मसर्ारिसका लामग एकिाि सेिा आयोग िहने 
व्यिस्था गने । सबै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा उच्च म्िक्षाका प्राध्यापक िथा कियचािीहरूको छनोट 
ि मसर्ारिस सभबम्न्धि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िा उच्च म्िक्षाका संस्थाले उपलधध गिाउने दिबन्दी िथा 
ष्ट्रििेष योग्यिा आिश्यक िएिा सो पमन उपलधध गिाएको आधाििा यही सेिा आयोगले गने 
।प्रिासमनक सहजिाका मनम्भि सो आयोगमिि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयष्ट्रपच्छेका ष्ट्रििागहरू िहने व्यिस्था 
गने । उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूले सबै िापदण्डहरू पिुा गिी िथा स्िायत्तिाको अभ्यासिा 
पमुगसकेपमछ क्रिि: म्िक्षक िथा कियचािीको  मनयमु्क्तको म्जभिा सभबम्न्धि संस्थाहरूिा नै 
हस्िान्ििण गने ि यो आयोग स्ििः खािेज हनेु   

(ख) एकीकृि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सेिा आयोग िहुँदासभि सो आयोगले उच्च म्िक्षािा प्राध्यापन ि 
अनसुन्धान गनय चाहने व्यम्क्तहरूको िाष्ट्रिय योग्यिा पिीक्षा पमन सञ्चालन गने । यो आयोग 
खािेज िएप्रश्चाि ् उच्च म्िक्षा आयोगले िाष्ट्रिय योग्यिा पिीक्षा सञ्चालन गने । स्िायत्तिा 
पाएका सिकािी कलेज ि मनजी िथा सािदुाष्ट्रयक उच्च म्िक्षा संस्थाले िाष्ट्रिय योग्यिा पिीक्षाको 
नमिजाको सूचीबाट अन्य प्रािधान ि योग्यिाहरू थप गिी िाष्ट्रिय योग्यिा पिीक्षा पास 
गिेकाहरूिध्येबाट म्िक्षक मनयमु्क्त गने   

(ग) िाष्ट्रिय योग्यिा पिीक्षा उत्तीणय गिी प्रिाणपि (लाईसेन्स) मलएकाहरूले िािै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सेिा 
आयोगको ष्ट्रिज्ञापनिा उभिेदिाि हनु पाउने व्यिस्था गने   

(घ) प्राध्यापनिा िहेका जोसकैुले पमन अमनिायय रूपिा अनसुन्धान गिेकै हनुपुने बाध्यात्िक व्यिस्था 
गने । यस्िा अनसुन्धानात्िक लेखहरू सिकक्षीबाट िूल्याङ कन गिी गिाई छपाउने व्यिस्था 
गने । िोष्ट्रकएको सङ्खख्यािा िाष्ट्रषयक रूपिा अनसुन्धानात्िक लेख िचना प्रकािन नगने म्िक्षक 
िथा प्राध्यापकहरूलाई ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सेिािा कायि निाख्न े व्यिस्था गने।हिेक 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूले आिश्यकिाअनसुािको peer reviewed indexed journal मनकाल्नपुने  

(ङ) सबै बढुिा खलुा प्रमिस्पधायका आधाििा गने, एक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट अको ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा 
प्रमिस्पधाय गनय सक्ने ि सेिा मनिन्िि हनेु व्यिस्था गने   

(च) प्राध्यापक िर्सकेपमछ पमन प्राम्ज्ञक योगदानका आधाििा सूचीकृि गने ि सषु्ट्रिधा थप घट गदै 
लैजाने  

(छ) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूिा मनम्श्चि सङ्खख्यािा अन्य देिका नागरिकहरूलाई 
पमन प्राध्यापक िा म्िक्षकका रूपिा अन्ििायष्ट्रिय प्रमिस्पधायबाट मनयकु्त गनय सक्ने व्यिस्था गने  
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७. ष्ट्रिस्िाि, पहुुँच ि सििा सभबन्धिा 

(क) उच्च म्िक्षािा हालको कुल िनाय दि करिब १५ प्रमिििको हािाहािीबाट आगािी पाुँच िषयिा 
२५ प्रमििि परु् याउने, १० िषयिा ४० प्रमििि परु्यायउने । प्राष्ट्रिमधकिर्य  हालको करिब २० 
प्रमिििको िनायको िािलाई बढाई पाुँच िषयिा कभिीिा ३० प्रमििि परु् याउने ि क्रििः 
बढाउदै लैजाने   

(ख) सन्िमुलि ष्ट्रिकासलाई सहयोग गने गिी प्राष्ट्रिमधक ि अन्य ष्ट्रिषयहरूिा अनसुन्धान िहका 
म्िक्षण संस्थाहरू प्रत्येक प्रदेििा िहने गिी ष्ट्रिस्िाि गने  

(ग) ग्रािीण क्षेििा सिदुायबाट चलेका साधािण ष्ट्रिषय पढाउने उच्च िैम्क्षक संस्थालाई 
आिश्यकिा ि नक्साङ कनका आधाििा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयका रूपिा रूपान्ििण गनय प्रोत्साहन 
गने  

(घ) आिासीय उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गने ि आिासिा िष्ट्रहला, दमलि, अपाङ गिा 
िएका, जनजामि ि आमथयक रूपिा ष्ट्रिपन्न परििािका ष्ट्रिद्याथीलाई प्राथमिकिा ददने  

(ङ) काि ि अध्ययनलाई जोड्न उद्योग व्यिसाय, संस्थान आददसुँग म्िक्षण संस्थालाई जोड्ने, श्रि 
गदै पढ्दै गने व्यिस्था मिलाउने  

(च) जनुसकैु सङ काय िा ष्ट्रिषयको ष्ट्रिद्याथी उसको र्च्छाअनसुाि सभबम्न्धि काययक्रििा अध्ययनका 
लामग पिुा गनुयपने सियहरू पिुा गिी िा मनम्श्चि ियािी कोसय िा मब्रजकोसय  पिुा गिी जनुसकैु 
सङ काय िा ष्ट्रिषयिा (जस्िै िानष्ट्रिकी पढेको ष्ट्रिद्याथी नमसयङिा) अध्ययन गनय जान सक्ने 
व्यिस्था गने । साथै साधािण धाि ि व्यािसाष्ट्रयक धािका म्िक्षािा सिानान्िि िथा लभबीय 
दबैु रूपिा अध्ययनका लामग आिश्यक सियहरू पूिा गिी सिािेि हनु सक्ने व्यिस्था गने   

८. गणुस्िि िृष्ट्रद्ध सभबन्धिा 

(क) प्रत्येक ३ िषयिा गणुस्िि प्रत्यायन ि प्रिाणीकिण मनकायिार्य ि उच्च म्िक्षा संस्थाहरूको 
गणुस्िि िापन गने गणुस्िको प्रिाणपि मलनपुने ि यसैको गणुस्ििको आधाििा थप सषु्ट्रिधा 
प्राि गनय सक्ने िा कायि निएिा बन्द गने िा मिलान गने  

(ख) हिेक उच्च म्िक्षाका संस्थाहरू अन्य देिका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िा देिमििकै अन्य ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसुँग 
उच्च म्िक्षा आयोगको िापदण्डका आधाििा सहकायय (Collaboration) गनय स्ििन्ि हनेु ि 
कही ँन कही ँसहकायय गनै पने व्यिस्था गने 

(ग) उच्च म्िक्षािा अग्रजबाट मसकार् संस्कृमि ष्ट्रिकास गनय िामथल्लो कक्षािा अध्ययन गने 
ष्ट्रिद्याथीले िल्लो कक्षािा अमनिायय अध्यापन गने ि यसलाई आन्िरिक िूल्याङ कनको आधाि 
बनाउने  

(घ)  प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षाका ष्ट्रिद्याथीहरूले अमनिाययरूपिा उपयकु्त सािाम्जक िथा िानििास्त्रसुँग 
सभबम्न्धि ष्ट्रिषय अध्ययन गनै पने व्यिस्था गने   
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९. ष्ट्रित्तीय प्रबन्ध सभबन्धिा 

(क) उच्च म्िक्षा िूलिः लागि आपूिण मसद्धान्ििा आधारिि िए पमन आमथयक रूपले ष्ट्रिपन्न ि 
सािाम्जक रूपले पमछपिेका सिदुाय िथा क्षेि, ष्ट्रििेष प्रमििािान ्व्यम्क्तका लामग ि ष्ट्रिम्ििीकृि 
ष्ट्रिषयिा आिश्यक जनिम्क्त उत्पादनका लामग सङ घीय, प्रदेि िा स्थानीय सिकािले पूणय िा 
आंम्िक लगानी गनय सक्ने । उच्च म्िक्षाको ष्ट्रित्तीय प्रबन्ध िूलिः सिकािी, मनजी ि 
सािदुाष्ट्रयक हनेु । मनजी उच्च म्िक्षाका सस्थाहरू नार्ा नकिाउने सेिािूलक संस्थाका रूपिा 
हनेु  

(ख) लागि आपिुणको मसद्धान्िअनसुाि गणुस्िियकु्त म्िक्षा प्रदान गनयका लामग सभबम्न्धि संस्थाले 
मनम्श्चि िापदण्डका आधाििा िैम्क्षक सेिा प्रिाह गिी िलु्क उठाउन सक्ने  

(ग) योग्यिा पगुेका ष्ट्रिपन्न ि दमलि ि ष्ट्रपछडा परििािका ष्ट्रिद्याथीलाई ष्ट्रित्तीय सहयोग परु् याउनका 
लामग सिकाि ि उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूमबच सिन्िय गिी छुटै्ट योगदानिा आधारिि कोषको 
मनिायण गने   

१०. ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसुँग सभबन्धन सभबन्धिा 

नेपाल ष्ट्रिश्वव्यापाि सङ गठनको सदस्य िाि िएकाले ष्ट्रिदेिी खलुा िा पिभपिागि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू िा 
मिनका साझेदािीिा चल्ने चलाईने ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िा उच्च िैम्क्षक संस्था यहाुँ स्थापना हनु सक्छन ्। 
यस्िा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िा उच्च िैम्क्षक संस्थाहरूले स्िदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िा उच्च िैम्क्षक संस्थालाई 
पमन प्रिाष्ट्रिि िलु्याउन सक्छन ्। ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िा उच्च िैम्क्षक संस्थाका नाििा किजोि 
िैम्क्षक स्ििका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा उच्च िैम्क्षक संस्थाहरू पमन मिमिन सक्छन ्। यसलाई दृष्ट्रिगि 
गिी मनभनअनसुािको व्यिस्था गने: 

(क) ष्ट्रििेष िैम्क्षक गणुस्िि कायि गनय सक्ने अिस्थािा िािै ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िा मिनका उच्च 
िैम्क्षक संस्थाहरूलाई नेपालिा काययक्रि चलाउने स्िीकृमि ददने   

(ख) एउटा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको प्रदेिगिरूपिा बढीिा एक ओटा िाि म्िक्षण संस्था सञ्चालन गनय ददने  

(ग) म्िक्षण संस्था ि सभबन्धन प्रदायक मनकायमबच िएको सभझौिाको आमधकारिकिा, 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको गणुस्ििसिेिका सभबन्धिा अमनिाययरूपिा पििाि िन्िालयिार्य ि ् सभबम्न्धि 
कुटनीमिक मनयोगबाट बझेुि िाि सभबन्धन परििियन, थप काययक्रि सञ्चालन िथा नयाुँ 
काययक्रि सञ्चालन स्िीकृमि प्रदान गने, साथै सभबन्धन प्रदायक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले पमन आफ्नो 
िलुकुबाट सभिधन स्िीकृमि िएको आमधकारिकिा देखाउनपुने व्यिस्था गने  

(घ) नेपालिा सञ्चालनिा िहेका ि सञ्चालनिा िहने म्िक्षण संस्थाको गणुस्िि प्रत्यायन बोडयिार्य ि ् 
QAA गिाउने व्यिस्था गने  

(ङ) यस्िा उच्च म्िक्षाका संस्थाहरूिा कभिीिा ५१ प्रमििि िकि स्िदेिी लगानीकिायको हनुपुने   
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(च) ष्ट्रिदेिी िैम्क्षक संस्थाका िैम्क्षक काययक्रििाि होर्न िानि संसाधन िथा लगानीसिेििा 
साझेदािी हनेु गिी  संिचनासष्ट्रहि सञ्चालन गनुयपने   

(छ) एउटा उच्च िैम्क्षक संस्थाले ष्ट्रिदेिी एउटा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट िािै सभबन्धन मलन पाउने िि 
सहकाययका आधाििा सञ्चालन गदाय बहषु्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सहकाययका आधाििा पमन िैम्क्षक िथा 
अनसुन्धान परियोजनाहरू सञ्चालन गनय पाउने व्यिस्था गने  

(ज) सभबम्न्धि देिको सिकािको लगानी िएको नार्ा नमलने ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट िािै सभबन्धन मलन 
सक्ने      

११. पसु्िकालय सेिा सभबन्धिा 

हिेक उच्च िैम्क्षक संस्थािा सङ घीय िथा प्रदेि सिकािको साझेदािीिा िौमिक िथा र्पसु्िकालय, 

कभप्यटुि ल्याब एिि ्भयमु्जयिको व्यिस्था गने  

१२.  म्िक्षक व्यिस्थापन सभबन्धिा    

(क) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सेिािा प्रिेिको न्यूनिि िैम्क्षक योग्यिा ष्ट्रिद्यािािीमध हनुपुने   

(ख) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्थायी सेिािा प्रिेि गिेको म्िक्षकले आफ्नो उच्च िैम्क्षक संस्थािन्दा अन्य 
क्याभपस िा म्िक्षण सस्थािा लगानी गनय ि त्यहाुँ अध्यापन गनय नपाउने व्यिस्था गने । िि 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका ष्ट्रिज्ञ प्राध्यापकले अन्य ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा गई अमिमथ प्राध्यापक बन्न सक्ने  िथा 
सहकाययका आधाििा एक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका प्राध्यापकलाई अको ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा कािगनय बाधा 
नपने   

(ग)  सािदुाष्ट्रयक ि मनजी उच्च िैम्क्षक संस्थािा प्राध्यापन गने प्राध्यापकलाई आङ मगक क्याभपसका 
प्राध्यापक सिहको िान्यिा, िृम्त्त ष्ट्रिकास, िलब, सेिा, सषु्ट्रिधा अमनिाययरूपिा उपलधध गिाउने  
सबैखाले उच्च म्िक्षाका (आङ मगक, सािदुाष्ट्रयक, मनजी) संस्थाहरूिा अध्यापन गने म्िक्षकहरूको 
बढुिा िा म्िक्षकको पद प्राि गने एउटै िापदण्ड कायि गने   

(घ) हिेक उच्च िैम्क्षक संस्थािा म्िक्षक हकष्ट्रहि सभबद्ध एक िाि पेसागि सङ गठन िहन सक्ने  

(ङ) पाठ यपसु्िक लेखे िापि सेिा आयोगिा अङ क पाउने पद्धमिको अन्त्य गने ि अनसुन्धानिूलक 
लेख िचनािा प्राथमिकिा ददने । सहप्राध्यापक ि प्राध्यापक हनु अन्ििायष्ट्रिय जनयलिा कभिीिा 
क्रििः दईु ओटा ि पाुँच ओटा अनसुन्धानात्िक लेख प्रकािन गिेको हनुपुने   

१३.  ष्ट्रिद्याथी मनयिन सभबन्धिा 

(क) हिेक िहका ष्ट्रिद्याथीहरू कभिीिा ७५ प्रमििि हाम्जि िा खलुा िथा दूि मसकार्को प्रणाली 
िएिा पमन अध्ययन सहिामगिा ७५ प्रमििि िएपमछ िािै पिीक्षािा सहिागी हनु पाउने 
व्यिस्था गने  
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(ख) हिेक उच्च िैम्क्षक संस्थािा अल्िनुाई खोली सोिार्य ि ्आिश्यक सहयोग जटुाउने ि अनिुि 
साटासाट गने व्यिस्था गने   

(ग) उच्च िैम्क्षक संस्थािा ष्ट्रिद्याथीहरूले स्ििन्िरूपिा सङ गठन गनय ि ष्ट्रिचाि प्रिाह गनय पाउने 
िि साियजमनक कोषको प्रयोग गनय नपाउने व्यिस्था गने । िैम्क्षक संस्थािा सिन्िय ि 
सहकाययका लामग अम्घल्लो िषय िा सेिेस्टििा उत्कृि नमिजा हामसल गने ष्ट्रिद्याथीको सहिामगिा 
गिाउने ।  

(घ)   हिेक उच्च म्िक्षाका िैम्क्षक संस्थाहरूले ष्ट्रिद्याथी अचािसंष्ट्रहिा मनिायण गिी लाग ुगने  

१४.  खलुा िथा दूि म्िक्षा सभबन्धिा 

(क) सबै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू आिश्यकिाअनसुाि दईुिोड (खलुा ि पिभपिागि) रूपिा सञ्चालन गने   

(ख) उच्च म्िक्षाको पहुुँच आि नागरिकहरूिा परु् याउन ि जीिनपययन्ि म्िक्षाको अिसि उपलधध 
गिाउन खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयलाई साधन स्रोि सभपन्न बनाउुँदै पिभपिागि ि खलुा िथा दूि 
मसकार्का िाध्यिबाट मसकेका ष्ट्रिद्याथीहरूमबच गणुस्िििा मिन्निा नहनेु गिी व्यिस्थापन गने 

(ग) खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका काययक्रिहरूलाई देिव्यापी ि अन्ििायष्ट्रिय स्िििा पमन सञ्चालनिा ल्याउने 
गिी व्यिस्था गने ि पहुुँच ि सििाका लामग सिकािी लगानी बढाउने  

१५. पिीक्षा िथा िूल्याङ कन सभबन्धिा 

(क) एक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट अको ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा ि एक ष्ट्रिषयबाट अको ष्ट्रिषयिा जाुँदा के्रमडट 
रान्स्र्ि हनेु व्यिस्था गने िा सहकाययको सभझौिाका आधाििा सञ्चामलि िैम्क्षक काययक्रिहरू 
िएिा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूले संयकु्त उपामध ददने प्रबन्ध गने ि सभझौिा निएिा के्रमडट सङ कलन 
गिेका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको िेकडयसष्ट्रहि अम्न्िि पिीक्षा ददएको ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट प्रिाणपि ददने 
व्यिस्था मिलाउने  

(ख) पिीक्षा ियायददि बनाउन पिीक्षािा सोमधने प्रश्नहरू कुनै पमन पसु्िक िा जनयल िा अन्य स्रोिबाट 
सोझै उद् धृि ्गिी उत्ति लेख्न नसक्ने ष्ट्रकमसिका मनिायण गिी पिीक्षा मलने िा सभिि िएिा 
खलुा ष्ट्रकिाबी पिीक्षा गने गिाउने प्रबन्ध गने । साथै अध्ययनका हिेक ष्ट्रिषयिा 
िूल्याङ कनका िानकहरू िथा प्रदान गरिएका काययहरूिा पूिा गनुयपने सियसष्ट्रहि ष्ट्रिद्याथीहरूलाई 
उपलधध गिाई परियोजना, मनबन्धात्िक लेख, स्थलगि िा साष्ट्रहत्य पनुििलोकनका आधाििा 
ियाि परिएको लेखलाई िूल्याङ कन गिी ग्रडे प्रदान गने व्यिस्था गिी पिीक्षा केन्द्रिा उपम्स्थि 
िई ददने पिीक्षाको ष्ट्रिकल्पका रूपिा प्रयोग गने  

(ग) खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा खलुा मसकार्का हकिा अनलाईन पिीक्षा सञ्चालन ि पिीक्षण गने 
व्यिस्था गने   
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१६.  ज्ञान िथा सीपको बजािीकिण ि व्यिस्थापन सभबन्धिा 

(क)  योग, आयिेुद, प्राकृमिक म्चष्ट्रकत्सा, दियन, मसद्धान्ि, ज्योमिष, कियकाण्ड जस्िा सिाजोपयोगी ज्ञान 
एिि ्सीप िैददक साष्ट्रहत्यिा छन ्। सिल म्िक्षण, सिल अनसुन्धान िथा ध्यान एिि ्सभयक 
जीिन म्जउने कला िथा िाम्न्िका उपाययकु्त ज्ञानहरू बौद्ध दियनिा छन ्। आददिासी एिि ्
जनजामिका पखु्यौली ज्ञान ष्ट्रकिाि धियिा छन ्। ष्ट्रिश्वास ि कुबायनीका सन्देि र्स्लाि धियिा 
छन ्। यस्िा ज्ञानको खोजी गिी स्थानीय, िाष्ट्रिय एिि ्अन्ििायष्ट्रिय जगि ्िा प्रचािप्रसाि गने 
काि सभबम्न्धि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले अमनिायय रूपले लाग ुगने  

(ख) उच्च म्िक्षाका काययक्रिहरूलाई अन्ििायष्ट्रिय ष्ट्रिद्याथीहरूको पमन आकषयण हनेु गिी गणुस्िि ि 
अध्ययन ष्ट्रिमध िय गिी नेपालका उच्च म्िक्षाका काययक्रिहरूलाई पमन अन्ििायष्ट्रियकिण गने  

(ग)  नेपाली पिभपिागि ज्ञान, सीप ि प्रष्ट्रिमधको अनसुन्धान गिी प्रमिमलष्ट्रप अमधकािको समुनम्श्चििासष्ट्रहि 
ष्ट्रिश्वस्िििा ष्ट्रिस्िाि गने   

१७.  म्िक्षा क्षिेको जनिम्क्त उत्पादन सभबन्धिा 

सबैको लामग गणुस्ििीय म्िक्षा प्रदान गनय म्िक्षक, म्िक्षा ि म्िक्षक िालीिको ठुलो िमूिका िहने 
िएकोले म्िक्षा िास्त्र संकायका काययक्रिहरुिा आिलु सधुािको आिश्यकिा िहिसु गरिएको छ  

अष्ट्रहले सञ्चालनिा िहेका म्िक्षािास्त्रका काययक्रिहरुले प्राम्ज्ञक ष्ट्रिषयबस्ि ु Academic content or 

subject matter ि म्िक्षण मबज्ञान िा ष्ट्रिमध Pedagogy  दबैुलाई  सिाबेि गिेको सन्दियिा म्िक्षा 
िास्त्रबाट उत्पाददि म्िक्षकहरुिा दिुै क्षेििा पणुय दखल हनु नसक्ने देम्खएकोले अब उप्रान्ि यसलाई 
व्यिम्स्थि गनयकालामग मनभन व्यिस्था गने । म्िक्षािास्त्र अन्िगयिका काययक्रिहरुलाई प्राम्ज्ञक 
अध्ययन ि धयािसायीक क्षेििा अलग अलग गने यस अन्िगयि म्िक्षािास्त्रिा िलुि: दईु प्रकािका 
काययक्रिहरु िहने  

• पष्ट्रहलोिा  म्िक्षा िास्त्रको स्नािक ि स्नािकोत्ति िहिा म्िक्षाका ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिधाहरुिा उच्च 
अध्ययन अनसुन्धान गने धयबस्था गने सो काययक्रिको उदे्दश्य म्िक्षक उत्पादन गने निई म्िक्षा 
मबषयिा उच्च जनिम्क्त ियाि गनुय हनेुछ यस अन्िगयि म्िक्षा दियन, म्िक्षा योजना धयबस्थापन, 

म्िक्षा नीमि ष्ट्रिश्लेषण, अनौपचारिक म्िक्षा, पाठ्यक्रि मबकास, िैम्क्षक िापन िथा िलु्यांकन, म्िक्षा 
अथयिास्त्र, बाल म्िक्षा, म्िक्षा नेितृ्ि, म्िक्षा सिाजिास्त्र, जस्िा मबषयहरु पनेछन म्िक्षा िास्त्रले यी 
मबषयहरुिा एि ष्ट्रर्ल ि पी एच डी सिेि प्रदान गने 

• दोस्रोिा देिका मबधालयहरुलाई चाष्ट्रहने म्िक्षक ियाि गनुय हनेुछ जस अन्िगयि िानष्ट्रिकी, मबज्ञान 
िा अन्य मबषय क्षेििा स्नािक िा स्नािकोत्ति हामसल गरि म्िक्षक िामलि मलन चाहनेहरुका 
लामग एक बषयको प्रम्िक्षण ददर्नेछ । यसको िखु्य जोड ष्ट्रिद्याथीहरुलाई उनीहरुले अन्य 
संकायबाट हामसल गिेको मबषयक्षेििा म्िक्षण प्रम्िक्षण प्रदान गनुय हनेुछ । 
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सबै ष्ट्रिषयका ि सबै िहका ष्ट्रिद्यालय म्िक्षक हनु चाहने व्यम्क्तले २ सेिेििको म्िक्षण 
प्रम्िक्षण मलन ुपने  व्यिस्था गने । अन्य संकाय िा ष्ट्रिषयिा स्नािक िह पिुा गिेकोले २ 
सेिेििको ष्ट्रि.एड., स्नािकोत्ति िह पिुा गिेकोले २ सेिेििको एि.एड. कोषय प्रम्िक्षण गनै 
पने व्यिस्था गने । २ सेिेिि िा एक बषयको प्रम्िक्षण पमछ सर्ल प्रम्िक्षाथीहरुलाई एक 
बषे स्नािक िा स्नािकोत्ति उपाधी प्रदान गने । साथै उच्चम्िक्षािा म्िक्षक िन्नका लामग 
पमन उपयकु्त पेिागि कोषय मलनै पने धयिस्था गने । 

उपिोक्त दईु िूल काययक्रिहरु बाहेक म्िक्षा िास्त्र संकायले स्थामनय, प्रदेि ि संघीय 
सिकािसंगको सिन्ियिा ष्ट्रिमिन्न िहिा सेिािि म्िक्षकहरुलाई सेिाकालीन िामलि सिेि 
ददने व्यिस्था गने ।मि मब अन्िगयि को म्िक्षा िास्त्र संकायलाई यूमनिमसयष्ट्रट अर् एडुकेसनिा 
रूपान्ििण गने ि यमुनिमसयष्ट्रट कलेज अर् एडुकेसनहरु आिश्यकिा अनसुाि प्रान्िहरुिा पमन 
मबकमसि गदै जाने । 

१८.  अनसुन्धान ि ष्ट्रिकास सभबन्धिा 

(क) सिकािी कोषबाट गरिने हिेक अनसुन्धानको म्जभिा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयलाई ददने  

(ख) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले सञ्चालन गने हिेक अनसुन्धानिा ष्ट्रिद्याथीहरूलाई सिेि परिचालन गने ि 
उनीहरूलाई पारिश्रमिकसिेि ददने   

(ग) निप्रिियनलाई प्राथमिकिा ददने, त्यसको प्रमिमलष्ट्रप अमधकािको समुनम्श्चििा गने ि निप्रिियन गने 
उच्च म्िक्षा संस्थालाई िाष्ट्रिय क्रिको सूचीिा अगामड िाख्न े  

१९. िाष्ट्रिय ष्ट्रिकास सेिा सभबन्धिा 

(क) स्नािक िा स्नािकोत्ति िहिा छ िष्ट्रहनादेम्ख एक िषयसभि ष्ट्रिद्याथीहरू सािाम्जक सेिाका लामग 
सिाजिा जानै पने व्यिस्था गने । ष्ट्रिषयको प्रकृमिअनसुाि साधािण ष्ट्रिषयिा स्नािकोत्तिको ि 
म्चष्ट्रकत्सा, र्म्न्जमनयरिङ, कृष्ट्रष िथा बन ष्ट्रिज्ञान जस्िा प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिषयिा स्नािक िहको 
अम्न्िििा सािाम्जक सेिा (म्िक्षा, स्िास्थ्य, कृष्ट्रष, मनिायण, प्रष्ट्रिमध आदद) िा जानै पने अमनिायय 
व्यिस्था गने । उनीहरूको सेिाका आधाििा सेिाग्राहीिार्य ि ् बाह य सपुरििेक्षकले अम्न्िि 
िूल्याङ कन गने  

(ख) सािाम्जक सेिािा जाने ष्ट्रिद्याथीहरूलाई कािअनसुािको मनिायह ित्ता उपलधध गिाउने   

(ग) यसिी सिाज सेिािा जाुँदा कलेज िा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले कुनै एउटा सिदुाय/गाउुँलाई ष्ट्रििेष 
प्राथमिकिा (college village) को रूपिा) ददएि त्यसको देम्खने गिी ष्ट्रिकास गने प्रबन्ध गने 
ि पमछल्लो कक्षाका ष्ट्रिद्याथीले ल्यसलाई मनिन्िििा ददने । नक्साङ कनको आधाििा 
छुट यार्एको सेिाक्षेििा हिेक कलेज िा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले सेिा गाउुँ बनाउने ि त्यहाुँ ष्ट्रिकास 
गने    
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(घ) हिेक उच्च म्िक्षा संस्थाले ष्ट्रिषयको प्रकृमिअनसुाि सेिाक्षेिका संस्था िा मनकायसुँग सभझौिा 
गनै पने, त्यसो निएिा सभबम्न्धि ष्ट्रिषयिा ष्ट्रिद्याथी िनाय गनय नपाउने व्यिस्था गने   

२०. देिको ष्ट्रििेषिाअनसुािको उच्च म्िक्षा सभबन्धिा  

• जल सभपदा, िन सभपदा, खमनज सभपदा, जमडबटुी, िाटो सभपदा जस्िा ष्ट्रिषयिा ष्ट्रिम्ििीकृि कलेज 
ि अनसुन्धान केन्द्रहरू मनिायण गने (जलिाय ुपरििियन, िकुभप, िौमलक संस्कृमि, सभ्यिा दियन, 
पियिीय अध्ययन)  

• कृष्ट्रष उत्पादन खास गिी धान बाली, जटु बाली, कटन बाली, म्चया बाली , अलैँची ि पहाडी 
र्लरु्ल ि ििकािीसभबन्धी अनसुन्धानिूलक पाठ यक्रि सञ्चालन गने कलेजहरूको स्थापना गने   

• कापेन्टी, स्कल्पचि ि पययटन व्यिसायसुँग सभबम्न्धि औद्योमगक व्यिसाय ि बजाि 
व्यिस्थापनसभबन्धी ष्ट्रिषयहरू अध्यापन गने कलेजहरूको स्थापना गने   

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू स्ियि ्उत्पादनिखुी प्रमिष्ठानका रूपिा ष्ट्रक्रयािील िहनपुने 

२१. देिको सिषृ्ट्रद्धको लामग उच्च म्िक्षा  

“सिदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली” िने्न हाम्रो िाष्ट्रिय लक्ष्य पूिा गनय िानि संसाधनिा शे्रष्ठिा ल्याउने कायय 
एउटा िहत्िपूणय पक्ष हो । बौदद्दक सभपमि ि प्रष्ट्रिमध सिषृ्ट्रद्ध प्राि गने प्रिखु आधाि िमनन्छन ्। 
जसकालामग  उच्च म्िक्षाको प्रिदयन िहत्िपूणय हनु आउछ । त्यसैगिी ष्ट्रिज्ञान¸ प्रष्ट्रिमध¸ र्म्न्जमनयरिङ्ग 
ि गम्णि (STEM) िा प्रगमि हदुा िलुकुले सिषृ्ट्रद्ध प्राि गिेका धेिै दृिान्िहरु छन ्। त्यसैले अिको 
उच्च म्िक्षा यी ष्ट्रिषयक्षेि िर्य  उन्िखु हनु जरुिी छ । यसका लामग हाम्रो पिुािन म्िक्षण मसकार् 
पद्दमििा रुपान्ििण जरुिी छ, म्िक्षक ि ष्ट्रिद्याथी अनसुन्धानिखुी हनु पने देम्खन्छ,  सिकािका 
सधुािका क्षेि अनसुन्धानिा आधारिि हनु ुपदयछ । त्यसैले नेपालको सिषृ्ट्रद्धका लामग उच्च म्िक्षािा 
जोड दददै नेपाललाई ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिद्याथीहरु सिेिको अध्ययनको उत्कृष्ठ गन्िव्य बनाउन मनभन 
अनसुािको िणनीमिहरु अष्ट्रङ्गकाि गने  

• ष्ट्रहन्द ुिथा िौद्ध धियको केन्द्र ष्ट्रिन्द ुिनार् पषु्ट्रियय दियन, पिुीय म्चन्िन, िौमलक दियन एिं पिभपिा, 
आयिेुद, योग, प्राकृमिक म्चष्ट्रकत्सा, अदद ष्ट्रिषयको केन्द्र िनाई अध्ययन अध्यापन गनय ि अनसंुधान 
केन्द्रको रुपिा ष्ट्रिकास गने 

• नेपाल ष्ट्रिष्ट्रिध िाषा िाष्ट्रष, जाि जामि, धिय िथा संस्कृमि, िीमिरििाज एिं िहनसहन िएको िलुकु 
िएको हनुाले सिाजिास्त्र एिं िानििास्त्रको ष्ट्रिद्याथीहरुको लामग अध्ययनको केन्द्र बनाउने 

• नेपाल जैष्ट्रिक ष्ट्रिष्ट्रिधिाले िरिपूणय देि हो  । िसथय यो देि ष्ट्रहिाल, पहाड ि ििाईको प्राकृमिक 
एिं िौगोमलक ष्ट्रिष्ट्रिधिा अनरुुप प्राणी, िनस्पिी िथा िािाििण सभिम्न्ध अध्ययनको केन्द्र िनाउने  

• उच्च ष्ट्रहिाली क्षेिलाई पियिीय अध्ययन केन्द्रको रुपिा स्थापना गिी Mountain Engineering, 

Mountain Risk Management, Mountaineering, आदद ष्ट्रिषयिा प्राम्ज्ञक कक्षा सञ्चालन, िामलि  
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Sports Close Camp, Ski, Paragliding, White water rafting, Cannoning, लगाएिका खेलहरुको 
प्रम्िक्षण ि प्रमियोमगिाको केन्द्र िनाउने 

• नेपालको आफ्नै िौमलक कला ि संस्कृमि म्चिकला, िमुियकला, काष्ठकला, प्रस्ििकला, पिभपिागि 
कला एिं प्रष्ट्रिमध, ष्ट्रिष्ट्रिध िाध्यिाधन,  ष्ट्रिष्ट्रिमध गीि िथा संमगि लार् सिेटेि ष्ट्रिम्िििािा आधारिि 
कला िथा संस्कृमि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िा एकेडेिी िार्य ि ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिद्याथीहरुलाई आकय ष्ट्रषि गने  

• िेमडकल, र्म्न्जमनयरिङ, ऊजाय, जमडिषु्ट्रट प्रिोधन, कृष्ट्रष, नगदे िाली, रू्ल िथा र्लरू्ल, खाद्य प्रष्ट्रिमध, 

पि ु पंक्षी पालन लगायिका प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिषयहरुिा ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिद्याथीहरु आकष्ट्रषयि गने  
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म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षा  

१. पषृ्ठिूिी 

नेपालको संष्ट्रिधानिा व्यिस्था िए बिोम्जि नेपाली जनिाहरूलाई गणुस्ििीय स्िास्थ्य सेिा सियसलुि 
रुपिा उपलधध गिाउन म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षाको िहत्िपूणय िमूिका िहने कुिा मनष्ट्रियिाद छ। म्चष्ट्रकत्सा 
म्िक्षा िन्नाले स्िास्थ्य सेिा सुँग सभबम्न्धि सभपूणय  Health Professional Education िने्न बमु्झन्छ । 
िाष्ट्रिय स्िास्थ्य सेिाका आिश्यकिा पूमिय गनयका लामग पेसागि दक्षिा ि सािाम्जक दाष्ट्रयत्िबोध 
िएका ष्ट्रििकेिील स्िास्थ्यजनिम्क्त उत्पादन गनुय िथा न्यायपूणय, गणुस्ििीय ि सियसलुि स्िास्थ्य सेिा 
प्रणाली स्थाष्ट्रपि गनय सघाउन ुम्चष्ट्रकत्सा म्िक्षाको िूलििू उदे्दश्य हनेुछ। म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षा सभिेदनम्िल 
ष्ट्रिषय िएको हदुा बजाििखुी निई सेिािखुी हनेुछ ।  

२. सझुािहरु 

सिग्रिा, म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षाको क्षेििा मनभनानसुािका अिधािणालाई आत्िसाि ्गदै आिश्यक नीमिगि 
व्यिस्था गनुयपने देम्खएको छ ।  

• िैज्ञामनक प्रक्षपेणिा आधारिि िहेि स्िास्थ्य सेिाको आिश्यकिा अनरुुप म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षा सभबन्धी 
संस्था िथा काययक्रिहरूको मसट संख्या िोक्ने । 

• अब उप्रान्ि खलु्ने म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षा सभबन्धी नयाुँ संस्थाहरु गैिनार्ािखुी िाि हनेु । त्यस्िा 
नयाुँ संस्थाहरू खोल्दा िौगोमलक सन्िलुनलाई सिेि आधाि िानु्नपने । हाल सञ्चालनिा िहेका 
म्िक्षण संस्थारुलार् क्रिि गैिनार्ािलुक  संस्थाको रुपिा रुपान्ििण गनय प्रोत्साष्ट्रहि गने । 

• सक्षि स्िास्थ्य जनिम्क्त उत्पादनलाई समुनम्श्चि गने सभबन्धिा म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षाका सबै ष्ट्रिधा ि 
िहका िनाय प्रष्ट्रक्रयाहरू योग्यिा (Merit) को आधाििा िाि गने । सबै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा 
प्रमिष्ठानहरुिा साझा प्रिेि परिक्षाको व्यिस्था गने । योग्यिाको िापन गदाय हाल प्रयोगिा िहेको 
ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयका प्रश्नका उत्तििा िाि आधारिि निई िथ्य ि सूचनाहरूको ष्ट्रिश्लेषण ि ष्ट्रििेचना 
िथा सिस्या सिाधान गने क्षििा, अमिव्यम्क्त मसप, सिालोचनात्िक चेि, नैमिक िूल्य, आदद 
सिेिको िूल्याङ्कन गने। यस्िो प्रिेि पिीक्षा उत्तीणय निई देि मिि िा बाष्ट्रहि अध्ययन गनय 
नपाउने व्यिस्था गने । बाष्ट्रहि देिबाट आमधकारिक िान्यिा प्राि मनकायबाट प्रिेि पिीक्षा 
उम्त्तणय गिेका ष्ट्रिद्याथीहरुको हकिा त्यस ष्ट्रकमसिको पिीक्षालार् अमनिायय नगने । 

• म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षा ष्ट्रिषयका पाठ्यक्रिहरू सक्षििािा आधारिि (Competency Based) ढाुँचािा 
हनुपुने । पाठ्यक्रिले नैमिक िूल्य िान्यिा, सञ्चाि सीप एिं सिदुाय प्रमि दायीत्ि बोध गने 
खालका ष्ट्रिषयिस्ि ुसिेि सिेट्नपुने । सबै म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षाका संस्थाहरूमबच पाठ्यक्रि, म्िक्षण 
िथा िूल्याङ्कन ष्ट्रिमध िथा िैम्क्षक िामलका (Calender) मबच यथोम्चि सािञ्जस्य कायि गने । 
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म्िक्षण अभ्यासलार् िजै्ञामनक एिै सापेम्क्षक बनाउन स्िास्थ्य म्िक्षा प्रष्ट्रिमधको उच्चिि प्रयोग एि ै
Simiulation Laboratory िार्य ि अध्ययन अध्यापनिा जोड ददनपुने । 

• ष्ट्रिद्याथीको सजृनिीलिा िथा सिस्याको ष्ट्रिश्लषेण िथा सिाधान गने क्षििा अमििृष्ट्रद्ध गने 
प्रयोजनका लामग िूल्याङ्कन प्रणालीिा उपयकु्त सधुाि िथा परििियन गने। 

• म्िक्षक छनौट गदाय ष्ट्रिषयगि ज्ञान ि दक्षिा बाहेक मसकाउने मसप, अमिव्यम्क्त क्षििा, प्राम्ज्ञक 
मसजयनिीलिा, उच्च नैमिक आचिण, प्रेिणादायी व्यम्क्तत्ि जस्िा पक्षलाई पमन गभिीििापूियक ध्यान 
ददनपुने । सबै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा प्रमिष्ठानहरूिा प्राध्यापन गिाउने म्िक्षकको एउटै प्रिेि 
(Common Entry Criteria) को व्यिस्था, एउटै नािाङ्कन, एिि ्एउटै पदोन्नमिको व्यिस्था गने । 

म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षा क्षेििा काययिि म्िक्षकहरुको म्िक्षण क्षििा अमििृष्ट्रद्धको लामग आिश्यक 
काययक्रि सञ्चालन गने । 

• म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षाका सबै ष्ट्रिधा ि िहका काययक्रिका िलु्कहरू िस्िपुिक आधाििा पािदिी ढङ्गले 
िय हनुपुने ।  

• म्चष्ट्रकत्सा ष्ट्रिज्ञानका स्नािकोत्ति िहका clinical ष्ट्रिषय लगायिका काययक्रिहरू हाल ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय 
िा प्रमिष्ठानहरू अन्िगयि िािै सञ्चालन िर्िहेको िियिान व्यिस्थाले िष्ट्रिष्यिा ष्ट्रििेषज्ञ 
म्चष्ट्रकत्सकको िाष्ट्रिय िाग पूमिय गनय नसक्ने िाि होर्न, स्नािक िह उत्तीणय गिेका ि स्नािकोत्ति 
िहको िामलि मलन लालाष्ट्रयि अमधकांि म्चष्ट्रकत्सकहरू ष्ट्रिदेि पलायनिर्य  उन्िखु िर्िहेको पमन 
देम्खन्छ। अब उप्रान्ि उपयकु्त पूिायधाि पूिा गिेका अन्य स्िास्थ्य संस्थाहरूिा सिेि त्यस्िा 
काययक्रिहरू सञ्चालन गनय आिश्यक देम्खएकोले नेिनल बोडय अर् िेमडकल स्पेम्ियल्टीजको 
ित्िािधानिा स्नािकोत्ति म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षाका काययक्रिहरू सञ्चालन गने।  

• म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षा अन्िगयि स्नािकोत्ति िहिा अध्ययन गने ष्ट्रिद्याथीबाट सेिा पमन प्रदान गरिने हदुा 
म्िक्षण िलु्क मनिलु्क गनुयका साथै उनीहरूलाई प्रोत्साहन ित्ता ददनपुने । 

• छाििमृ्त्त प्राि गिेका िा मनःिलु्क अध्ययन गिेका सबै ष्ट्रिद्याथीहरूले अध्ययन पूिा गिे पश्चाि ्
काननु बिोम्जिको अिमधिि अमनिायय सेिा गनुय पने।  

• म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षा सभबन्धी सबै चनुौमि ि सिस्याहरूलाई सभबोधन ि सिाधान गदै गणुस्ििीय, 

ष्ट्रििेकिील िथा सािाम्जक दाष्ट्रयत्िबोध िएका म्चष्ट्रकत्साकिीहरूको उत्पादन गने प्रयोजनको 
लामग एउटा छुटै्ट म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षा आयोगको गठन गने। 

• म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षा आयोगले म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षा क्षेिका सबै ष्ट्रिधा ि िहका प्राम्ज्ञक काययक्रिहरू 
सञ्चालन गनयको लामग आिश्यक पूिायधािहरूको िापदण्ड मनधायिण, प्राम्ज्ञक काययक्रिको गणुस्ििको 
अनगुिन ि काययक्रिहरूको मनयमिि प्रत्यायनको कायय सिेि गनेछ।  
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• हाल ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िािहििा िहेका साियजमनक िथा मनम्ज िेमडकल कलेजहरू सञ्चालनिा िहेको 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको सभपकय  िन्िालय म्िक्षा ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय िहेको ि स्िास्थ्य सभबम्न्ध 
प्रमिष्ठानहरू स्िास्थ्य िन्िालयको िािहििा िहेको िि दिु ै िन्िालयष्ट्रिच सिन्ियको अिाि 
देम्खएकोले सबैलाई म्िक्षा ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय िन्िालय िािहििा िाम्खन ुउपयकु्त हनेु 
। 

• म्चष्ट्रकत्सा ष्ट्रिज्ञान क्षेििा अध्ययन िथा अनसुन्धान काययिा अमधिृष्ट्रद्ध गनय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय एि ै
प्रमिष्ठानहरुलार् प्रोत्साहन गने ।  

आयिेुद म्िक्षा 

१. पषृ्ठििूी 

आय ु अथायि जीिन संिक्षण, सभबद्धयन सभबम्न्ध सभपूणय ज्ञान प्रदान गने िास्त्र नै आयिेुद हो | 
आयिेुदको सिग्र ज्ञानका ८ अंग कायाम्चष्ट्रकत्सा, कुिािितृ्य (िालिोग, स्त्रीिोग िथा प्रसमुििंि), 
िल्यिंि, िालाक्यिंि, ििुष्ट्रिद्या, अगदिंि, िसायन िंि, िाम्जकिण िामनन्छ | आयिेुदलाई 
अथियिेदको उपिदेको रूपिा मलईन्छ िने बृहिियी (चिकसंष्ट्रहि, सशु्रिु संष्ट्रहिा, अिाङ्ग हृदय), 
लघिुयी (िांगधि संष्ट्रहिा, िािप्रकाि, िाधिमनदान), अिाङ्ग संग्रह, काश्यपसंष्ट्रहिा (पाण्डुमलष्ट्रप नेपालिा 
प्राि), िैषज्यित्नािली, िसित्न सिचु्यय आदद ग्रन्थहरु यसका आधाि हनु ्। 

नेपालिा आयिेुद म्िक्षा गरुु-म्िष्य पिभपिा िाट प्रसाि ियो | ष्ट्रि.सं. १७२७ पूिय मसंहदििाि 
िैद्यखाना स्थापना िई आयिेुद म्चष्ट्रकत्सा पद्धमि िार्य ि सीमिि व्यम्क्तको पहुंचिा स्िास्थ्य सेिाहरू 
उपलधध िए। ष्ट्रि.सं.१९७१ िा श्री ३ िहािाज चंद्रििसेि जंगबहादिु िाणाले दईु लाख प्रामिसिी 
नोट को कोष स्थापना गिी ष्ट्रि.सं १९७४ िा िध्यिा पास गिेका योग्य छािहरुलाई िाििको 
जयपिुम्स्थि िाजकीय आयिेुद ष्ट्रिद्यालयिा आयिेुद पढ्न छाििृम्त्त ददएि पठाएका मथए। ष्ट्रि.सं. 
१९८५ िा िानीपोखिी संस्कृि प्रधान पाठिालािा प्रथि िाजकीय आयिेुद पाठिालाको स्थापना गिी 
िैद्यिषूण, िैद्यष्ट्रिनोद ि िैद्यित्न नािले आयिेुदको मनभन, िध्यि ि उच्चस्ििको म्िक्षाको व्यिस्थाबाट 
नेपालिा पठनपाठन प्रष्ट्रक्रया अगाडी बढ्यो।मब.सं २०२९ िा आयिेुद ष्ट्रिद्यालय TU,IOM अन्िगयि 
संचालन गरियो िने मब.सं २०३० देम्ख २०४४ सभि स्नािक िहको अध्ययन स्थमगि गरियो । 
साथै ष्ट्रि.सं २०५३ देम्ख TU, IOM, आयिेुद क्याभपसिा BAMS काययक्रि संचालनिा छ िने 
ष्ट्रकमियपिु आयिेुद क्याभपसिा स्नाकोत्ति िह (कायाम्चष्ट्रकत्सा) सिेि संचालनिा छ 

आयिेुद क्षेििा गणुस्ििीय अनसुन्धानलाई प्रिधयन गदै, अनसुन्धानबाट प्राि प्रिाणिूलक व्यिहाि िा 
अभ्यासलाई नीमि मनिायण, योजना िजुयिा, औषमध उपचाि पद्दमि एिं स्िास्थ्य सेिा प्रिाहिा उपयोग 
गनय जरुिी छ । उपलधध जडीबटुी, खमनज, जान्िि द्रव्य एिं अन्य प्राकृमिक श्रोिको अध्ययन, 
अनसुन्धान, सदपुयोग एिं ष्ट्रिकास; स्िस्थ आहाि ष्ट्रिहाि िथा आचाि, िािाििणीय स्िास्थ्य  
लगायिका अन्य स्िास्थ्य प्रिधयनात्िक िौमलक ष्ट्रिमध/प्रष्ट्रिमधहरुको सिमु्चि ष्ट्रिकास; सने िथा नसने 
दीघय िोग ि िानमसक िोगको उपचाि एिं व्यिस्थापन िथा ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्िास्थ्य प्रिधयनका 
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लामग आयिेुद म्चष्ट्रकत्साको ष्ट्रििेषिा पष्ट्रहल्याई प्रिािकािी उपयोग गनुय पने देम्खन्छ । यसकालामग 
आिश्यक दक्ष जनिम्क्तको प्रामि, ष्ट्रिकास ि उपयोग गणुस्ििीय आयिेुद म्िक्षा िाट िाि सभिि छ 
।  

२. सिस्या िथा चनुौिीहरु 
• सबै क्षेि, िह, िप्का, िगय िथा सिदुायका नागरिकका लामग आयिेुद सेिािा सियसलुि पहुुँच 

पयुायउने गिी आिश्यक दक्ष जनिम्क्त ष्ट्रिकास गनय नसक्न ु। 

• आयिेुद नेपालको िौमलक म्चष्ट्रकत्सा पद्दमि िएिपमन िाष्ट्रिय म्चष्ट्रकत्सा प्रणालीिा िलुप्रिाहीकिण 
हनु नसक्न ु। 

• देििा उपलधध जडीबटुी, खमनज, जान्िि द्रव्य, प्राचीन ग्रन्थ एिं िांग्िय, पिभपिागि ज्ञानम्िप 
आददको  अध्ययन, अनसुन्धान, सदपुयोग एिं ष्ट्रिकास गनय नसक्न ु। 

• बढ्दो नसने िोग, म्जणय िोग एिं िानमसक िोगको िोकथाि ि व्यिस्थापन क्षेििा अनसुन्धानिा 
आधारिि आयिेुद म्चष्ट्रकत्साको प्रिाबकािी औषमध, ष्ट्रिमध, प्रष्ट्रिमधको सिमु्चि प्रयोग हनु नसक्न ु। 

३. सझुाबहरु: 

• ष्ट्रििेषज्ञ जनिम्क्तको स्िदेििै उत्पादन ि यसका ष्ट्रिष्ट्रिध पक्षहरु (म्िक्षा, सेिा, ि औषमध 
मनिायण)को गणुस्िििा अमििृष्ट्रद्ध िथा उत्तिोत्ति ष्ट्रिकास गनय िाष्ट्रिय आयिेुद प्रमिष्ठान स्थापना गने 
। 

• मि.ष्ट्रि अन्िगयि सञ्चामलि आयिेुद क्याभपसिा स्नािकोत्ति ि ष्ट्रिद्यािारिमध सिेि अध्ययन गने गिी 
छुटै्ट स्िायत्त संस्थाका रुपिा ष्ट्रिकास गने]{ साथै अष्ट्रहले संचालनिा िहेको आयिेुद म्िक्षण 
अस्पिाललाई साधन सभपन्न ३०० िैय्यायकु्त बनाउने । 

• प्रत्येक प्रदेििा कम्भििा एक िटा आयिेुद कलेज स्थापना गने । 
• नेपाल संस्कृि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अन्िगयि संचामलि आयिेुद अध्ययन संस्थानलाई स्ििोन्नमि गिी 

आयिेुद म्चष्ट्रकत्साको उच्च म्िक्षा (स्नािक, स्नािकोत्ति, ष्ट्रिद्यािारिमध) अध्ययन अध्यापनको 
व्यिस्था मिलाउने  

• स्िास्थ्यसंग सभबन्धीि संकायहरू जस्िै Medicine, Dentistry, Nursing, Public Health, 
Pharmacy लगायिका पाठ्यक्रििा आयिेुद सभबन्धी संम्क्षि ष्ट्रिषयिस्ि ु सिािेि गिी पठन 
पाठनको व्यिस्था गने । 

 
 
 



124 
 

परिच्छेद ७ 

प्राष्ट्रिमधक िथा व्यिसाष्ट्रयक म्िक्षा  ि िामलि 

१. पषृ्ठिमूि 
म्िक्षालाई सीपसुँग ि सीपलाई श्रिसुँग आबद्ध गिी व्यम्क्तलाई जीष्ट्रिकोपाजयनिा सघाउ पयुायउन ि 
िािको सािाम्जक आमथयक ष्ट्रिकासिा टेिा पयुायउन ष्ट्रिम्ििीकृि सीप पष्ट्रहचान¸ ष्ट्रिकास ि 
प्रिाणीकिणसभबन्धी म्िक्षा नै प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा हो ।व्यम्क्तिा खास रुम्च ि क्षििा 
िहेको हनु्छ ।व्यम्क्तका रुम्च ि क्षििाको उपयोग नै सिाज ि िािको रुपान्ििण ि ष्ट्रिकासको 
आिश्यकिा पूिा गने िहत्त्िपूणय आधाि हो । प्राष्ट्रिमधक म्िक्षाले व्यम्क्तलाई उसिा िहेको क्षििाको 
उजागि ि उपयोगबाट जीिन मनिायह¸ सन्िषु्ट्रि ि सभिान प्रामििा सहयोग पयुायउुँछ । ष्ट्रिश्वव्यापीकिण 
ि आमथयक उदािीकणको प्रिािस्िरूप िस्ि ुि बजािको व्यापक ष्ट्रिष्ट्रिधीकिण िएको छ । ज्ञान ि 
सीपका क्षेिहरूको ष्ट्रिस्िाि िएको छ । िानिीय जीिनयापनका आिश्किा पिुा गनय ष्ट्रिष्ट्रिध िस्ि ुि  
सेिाको उत्पादन िथा उपयोगका लामग ज्ञान ि सीपको प्रिद्धयन अत्यािश्यक छ । सिाज ि िािको 
ष्ट्रिकासको आिश्यकिा अनरुूप दक्ष ि सीपयकु्त जनिम्क्त उत्पादनका लामग प्राष्ट्रिमधक िथा 
व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा नै िहत्त्िपूणय िाध्यि हो । 
नेपालको आफ्नै िौमलक कला संस्कृमि ि पिभपिागि पेसाजन्य सीप ष्ट्रिकासको र्मिहास छ । 
िल्लकालदेम्ख नै व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षालाई ष्ट्रििेष गिी हस्िकलाको प्रिधयन गिी आय आजयनको एक 
िहत्त्िपूणय आधाि िामनएको देम्खन्छ । औद्योमगक ष्ट्रिकासको प्रिािसुँगै िाणाकालिा पमन प्राष्ट्रिमधक 
म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिको ष्ट्रिकासका लामग केही प्रयास िएको देम्खन्छ । मछिेक िथा 
अन्य देििा सिेि रै्मलएको नेपालको पिभपिागि कला संस्कृमि जोगाउन ि रै्लाउन सक्षि 
प्राष्ट्रिमधक ियाि पानय िाणाकालको सरुुदेम्ख नै प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षालाई िहत्त्ि ददर्एको 
देम्खन्छ ।  
ष्ट्रि.सं. १९६३ (सन ् १९०७) िा िानििािादी म्िक्षािास्त्री जयपथृ्िीबहादिु मसंहले बझाङबाट 
दमलिहरूलाई काठिाडौँ आफ्नै मनिासिा बोलाई िामलि ददने बन्दोबस्ि गिेका मथए । गेहेन्द्र 
िििेि लगायि अन्य ५ ष्ट्रिद्याथीहरूलाई र्म्न्जमनयरिङ ष्ट्रिषयिा अध्ययन गनय जापान पठाएको 
दृिान्िबाट यस कुिाको थप पषु्ट्रि हनु्छ । नेपालिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा एिं िामलिको 
आमधकारिक आधािम्िलाका रूपिा  ष्ट्रि सं १९८७ (सन ्१९३०) िा काठिाडौँको कुिािी चोकिा 
स्थापना िएको र्म्न्जमनयरिङ स्कुललाई मलन सष्ट्रकन्छ । ष्ट्रि.सं. १९९३ सालको प्राथमिक िहको 
पाठ्यक्रििा प्रकृमि परिचय कृष्ट्रष ष्ट्रिषय िाम्खएको देम्खन्छ । ष्ट्रि.सं. १९९१ (सन ्१९३५) िा जदु्ध 
कला पाठिाला ि नेपाल आटय स्कुल सिेि स्थापना िएका मथए । ष्ट्रि.सं. १९९६ (सन ्१९४०) 
सालिा व्यािसाष्ट्रयक िामलिका िाध्यिबाट िोजगािीको अिसि सजृना गने उदे्दश्य मलई नेपाली कपडा 
ि घिेल ुर्लि प्रचाि अड्डा स्थापना िएको पार्न्छ ।  
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ष्ट्रि.सं. २००३ िा िलुसीिेहि शे्रष्ठ खादी िथा ग्राि उद्योग बािे िामलि मलन िाििको गजुिाि गएका 
मथए । त्यसैको प्रेिणास्िरूप ग्राि सेष्ट्रिका ष्ट्रिद्यालय खलु्यो । त्यसिा अन्य ष्ट्रिषयका अमिरिक्त कृष्ट्रष 
ष्ट्रिषयिा पमन िामलि ददर्न्थ्यो । आधमुनक ष्ट्रिकासको चिणसुँगै मिििुन ग्राि ष्ट्रिकास, अिेरिकी ि 
म्स्िस सिकािको सहायिािा कृष्ट्रष क्षेिको ष्ट्रिकास गनय गरिएका प्रयासहरूलाई मलन सष्ट्रकन्छ । 
नेपालिा आधाि पाठिाला (ष्ट्रि.सं. २००४–२०१४) को अिधािणा सुँग ै  ष्ट्रिद्याथीहरूलाई 
व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिषयहरू सिािेि गिी ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा ददने व्यिस्था गरिएको मथयो ।  
नेपालिा पष्ट्रहलो पटक गठन िएको िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोग २०११ को प्रमििेदनले नेपाललाई मबसौँ 
ििाधदीको प्रगमिसभि पगु्न िदि गने कैयन सिस्या हल गनय िामलि प्राि व्यम्क्तहरूको किी छ 
िन्दै आधाि पाठिालाको व्यािसाष्ट्रयक ि व्यािहारिक िहत्त्ि िएको जनाएको छ । उक्त आयोगले 
बनुाई लगायिका म्िल्पकला अमनिायय बनाउनपुने िि उच्च म्िक्षािा यसलाई सिािेि गनय नहनेु कुिा 
सझुाएको मथयो ।आयोगले िाध्यमिक स्कुलको उदे्दश्य बढ्दै जाने, ठुलो जिािलाई साधािण िथा 
िोजगाििूलक म्िक्षा ददने बहउुदे्दश्यको ष्ट्रिद्यालय हनेु ि यसिा अन्य पेसागि म्िक्षासुँग ैकृष्ट्रष म्िक्षािा 
जोड ददनपुने सझुाि ददएको मथयो । त्यसका अमिरिबक्त आयोगले छैटौँ देम्ख दिौँ कक्षािा क्रिैसुँग 
सािान्य ष्ट्रिधाबाट िोजगािीका ष्ट्रिषयहरूिा सदै जाने जोड सष्ट्रहि पाठ्यक्रि प्रस्िाि गिेको मथयो । 
छैटौँ कक्षािा एक व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिषय, सािौँिा  एक व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिषय ि एक सािान्य व्यािसाष्ट्रयक 
ष्ट्रिषय, आठौँिा दईु व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिषय ि एक सािान्य व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिषय, निौँिा िीन व्यािसाष्ट्रयक 
ष्ट्रिषय ि एक सािान्य व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिषय ि दिौँ कक्षािा िीन व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिषय ि एक सािान्य 
व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिषय सिािेि गनय सझुाएको मथयो ।  
सिायङ्गीण िाष्ट्रिय म्िक्षा समिमि २०१८ ले व्यािसाष्ट्रयक एिं प्राष्ट्रिमधक म्िक्षािर्य  ष्ट्रििेष ध्यान ददनपुने 
िन्दै िाध्यमिक म्िक्षाको ष्ट्रििेष लक्षिा आमथयक उत्पादन, यािायाि, कृष्ट्रष उद्योगधन्दा, सैमनक सेिा, 
औपचारिक सेिा आदद बढ्दो उपयोगी सहायिा ददन सक्ने काययकिाय पैदा गने हनुपुने कुिा आफ्नो 
सझुाििा सिेटेको छ । आयोगले िाध्यमिक म्िक्षाको पाठ्यक्रििा ष्ट्रििेष गिी औद्योमगक 
व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिषय, जस्िै र्न्डम्स्रयल आटय, होि र्कोनोमिक्स, एजकेुसन, सेके्रटरियल सार्न्स, 
प्राथमिक र्म्न्जमनयरिङ्ग, प्राथमिक िेमडकल सार्न्स, प्राथमिक सैमनक म्िक्षा ि लमलिकला सिािेि 
गनुयपने प्रस्िाि गिेको मथयो ।  
सीपयकु्त जनिम्क्त उत्पादनबाट िलुकुको बेिोजगािी सिस्यालाई सिाधान गदै ष्ट्रिदेिी कािदािलाई 
प्रमिस्थापन गनयका साथसाथै देिमििै िोजगाि मसजयना गिी गरिबी न्यूनीकिण गने उदे्दश्यले ष्ट्रि.सं. 
२०१६ सालिा ष्ट्रििाटनगििा व्यािसाष्ट्रयक प्रम्िक्षण केन्द्र स्थापना ियो । त्यसपमछ ष्ट्रि. सं. २०१९ 
(सन ्१९६२) िा बटुिल प्राष्ट्रिमधक र्म्न्िच्यटु स्थापना िई प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक सीप प्रदान 
गने कायय िएको पार्न्छ । उक्त अिमधसभििा देििा २३ िटा व्यािसाष्ट्रयक िा बहउुदे्दश्यीय 
ष्ट्रिद्यालयहरू िहेका मथए । 
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त्यसै िषय काठिाडौँको काुँडाघािी, िनोहिािा नेपाल चखाय प्रचािक गान्धी स्िािक िहागठुी स्थापना 
गरियो िहागठुीले आमथयक रूपिा ष्ट्रिपन्न िगयका गरिब सिदुायलाई स्िािलभबी ि स्ििोजगाि बनाउन 
घिेल ुसीपहरू जस्िै चखाय चलाउने, धागो कात्ने ि खाडीको िान बनेु्न सीप मसकाउने जस्िा िामलि 
काययक्रिहरू सञ्चालन गिेको मथयो । िहागठुीले ष्ट्रि. सं. २०२९ (सन ् १९७२) सालिा  
िलुसीिेहि िष्ट्रहला आश्रि स्थापना गिी अप्ठेिािा पिेका िष्ट्रहलाहरूलाई सघाउने काि गिेको पार्न्छ 
। यसै क्रििा ष्ट्रि सं २०२० (सन ् १९६३) िा बालाज ु प्राष्ट्रिमधक िामलि केन्द्र (ित्कालीन 
िेकामनकल िामलि केन्द्र) स्थापना िई आजका ददनसभि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक सीप प्रदान गदै 
आएको छ । 
चौथो योजनाबाट िाि प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक सीपिूलक िामलिले नेपाल सिकािको मनमि 
िथा काययक्रििा िहत्त्ि पाएको देम्खन्छ । मब.स. २०२८ देम्ख कायायन्ियनिा ल्यार्एको िाष्ट्रिय 
म्िक्षा पद्धमिको योजनाले व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षालाई िाध्यमिक म्िक्षािा सिािेि गने उदे्दश्यले 
िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयिा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको सरुुआि गयो । िाष्ट्रिय म्िक्षा पद्धमि २०२८–२०३२ 
सभिको योजनाले म्िक्षा काययिूलक ि व्यािसाष्ट्रयक हनु नसकेको िन्दै  िाष्ट्रिय योजनाको सर्ल 
कायायन्ियनलाई चाष्ट्रहने प्राष्ट्रिमधक जनिम्क्तको आिश्यकिा पिुा गनय व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षािा जोड 
ददनपुने सझुायो । दईु खाले िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयको प्रस्िाि िाख्दै साधािण िाध्यमिक म्िक्षािा 
साधािण बढी ि व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा कि, व्यािसाष्ट्रयक िाध्यमिक म्िक्षा िा साधािण कि ि 
व्यािसाष्ट्रयकिा बढी जोड ददर्ने प्रस्िाि गयो । योजनाले मनभन िाध्यमिक िहिा पूिय व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा, साधािण िाध्यमिक िहिा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा िध्येबाट एक हनेु, २० प्रमिििसभि 
व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा हनेु, व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ष्ट्रिषयिा ३० देम्ख ४० प्रमिििसभि पढार् गनुयपने 
सझुाएको छ । यही अिधािणािा आधारिि िएि यस अिमधिा बहउुदे्दश्यीय ष्ट्रिद्यालय, व्यािसाष्ट्रयक 
ष्ट्रिद्यालय हुुँदै सीप ष्ट्रिकासका लामग प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिद्यालय ि व्यािसाष्ट्रयक िामलि केन्द्र सञ्चालन हुुँदै 
आएका छन ्।  
ष्ट्रि.सं. २०३० (सन ्१९७४) सालिा उद्योग प्रिासनको कायय सिेि गने गिी उद्योग िाम्णज्य िथा 
आपूमिय िन्िालय अन्िगयि घिेल ु िथा ग्रािीण उद्योग ष्ट्रििाग स्थापना ियो । ष्ट्रिस्िारिि 
काययक्षेिअनरुूप ित्कालीन ७५ ओटै म्जल्लािा म्जल्लास्ििीय कायायलयहरू स्थापना गरिए । ष्ट्रि.सं. 
२०४९ सालिा ष्ट्रििागको संिचनािा पनुः परििियन िई साना उद्योगको सिेि प्रिासन गने गिी 
काययक्षेििा थप ष्ट्रिस्िाि गदै घिेल ु िथा साना उद्योग ष्ट्रििाग नािाकिण गरियो । यसै 
संिचनाििोम्जि सामबकका क्षेिीय कायायलयहरू खािेज गिी म्जल्ला स्ििीय कायायलयको स्थापना 
गरियो । िामलि काययक्रििा दोहोिोपन हटाई मििव्यष्ट्रयिा अपनाउन ित्कालीन ७५ म्जल्लािध्ये 
२७ म्जल्ला घिेल ुिथा ग्रािीण उद्योग ष्ट्रििागअन्िगयि ि बाुँकी ४८ म्जल्ला घिेल ुिथा साना उद्योग 
ष्ट्रिकास समिमिअन्िगयि िाखी कायय सञ्चालन गने नीमि अम्ख्ियाि गरियो ।  
देििा आधािििू िथा िध्यिस्ििको प्राष्ट्रिमधक जनिम्क्त उत्पादन गनय प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालय सञ्चालन 
गने नीमि ष्ट्रि.सं. २०३६ (सन ्१९७९) देम्ख लाग ुगरियो । ष्ट्रि.सं. २०३७  (सन ्१९८०) िा 
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प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा योजना लाग ुियो । यस योजनाले नेपालका दगुयि स्थान एिि ्म्जल्लाहरूिा स्ििीय 
प्राष्ट्रिमधक जनिम्क्त ियाि गने, गणुस्ििीय प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा प्रदान गने, आमथयक रूपिा ष्ट्रिपन्न ि 
मबचैिा ष्ट्रिद्यालय छाडेका यिुाहरूलाई गाउुँबाट बसार् सिार् गिी जाने दििा किी ल्याउने उदे्दश्य 
िाखी प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयहरू स्थापना गिेको मथयो । 
यसै क्रििा ष्ट्रि.सं. २०३७ िा पष्ट्रहलो प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयको रूपिा कणायली प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालय 
स्थापना ियो, जसलाई नेपालिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षाको औपचारिक सरुुआि िामनन्छ । यसपश्चाि ्म्जिी 
प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालय, लहान प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालय, उत्तिपानी प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालय लगायिका प्राष्ट्रिमधक 
म्िक्षालयहरू स्थापना गरिए । यसै गिी िलुकुिा िाष्ट्रिय स्ििको व्यािसाष्ट्रयक सीपको पिीक्षण िथा 
प्रिाणीकिण गने मनकायको आिश्यकिा िहससु गिी ष्ट्रि.सं. २०४० (सन ्१९८३) सालिा िाष्ट्रिय 
सीप पिीक्षण बोडय (National Skill Testing Board) स्थापना गरियो । औपचारिक पेसा िथा 
िोजगािीिा जान चाहनेहरूका लामग व्यम्क्तहरूले मसकेका व्यािसाष्ट्रयक सीप ि दक्षिालाई पिीक्षण गिी 
दक्ष िथा अधय दक्षका रूपिा पष्ट्रहचान गिेि प्रिाणीकिण गने काययको म्जभिेिािी िाष्ट्रिय सीप पिीक्षण 
बोडयलाई  ददर्यो । 

नेपालिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षाको ष्ट्रिकास एिं ष्ट्रिस्िाि गने, ष्ट्रिमिन्न प्रदायकहरूमबच सिन्िय गने, प्राष्ट्रिमधक 
म्िक्षा ि िामलिको गणुस्िि समुनम्श्चि गने ि सिग्र प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको 
नेितृ्ि मलने गिी ष्ट्रि.सं. २०४५ िा स्िायत्त िथा अमधकाि सभपन्न प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक 
िामलि परिषद् गठन ियो । परिषद्ले प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा ि व्यािसाष्ट्रयक िामलिको ष्ट्रिस्िाि ि गणुस्िि 
समुनम्श्चििाको क्षेििा काि गरििहेको छ  ।  

िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोग २०४९ ले नयाुँ परििेििा ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधको प्रथामिकिा, प्राकृमिक ि 
िािाििण संिक्षणिा जोड, कृष्ट्रषको िहत्त्िलाई ध्यानिा िाखी प्रािम्भिक िहदेम्ख नै कृष्ट्रष म्िक्षालाई 
सिािेि गने ि यस सभबन्धी अध्ययन, अनसुन्धान काययको सदुृढीकिण ि ष्ट्रिस्िाि गने, खेि गर्िहेको 
श्रििम्क्तको सदपुयोग गनय देिका सबै क्षेििा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको ष्ट्रिस्िाि गने 
प्रस्िाि अम्घ सािेको  मथयो ।  यसले िाध्यमिक िह (कक्षा ११-१२) िा पेसागि, प्राष्ट्रिमधक ि 
बहपु्राष्ट्रिमधक धाि िाख्न ेि िोजगािी पाउन सष्ट्रकने पेसागि िथा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षािा ष्ट्रििेष जोड मथयो 
। त्यसै गिी उच्चस्ििीय म्िक्षा आयोग २०५५ ले पमन प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि 
क्षेिका प्रिखु सिस्या ि िदु्दाहरूको चचाय गदै संिचना िथा व्यिस्थापन, पाठ्यक्रि, पहुुँच, सूचना 
प्रणाली, गणुस्िि, काययक्रिको मबस्िाि, िोजगािदािासुँगको सभबन्ध, नेितृ्ि ि लगानी जस्िा ष्ट्रिषयिा 
सझुािहरू प्रस्िाि गिेको मथयो । 
उम्ल्लम्खि अिस्था बाहेक अष्ट्रहले ठुलो परििाणिा खाद्यान्न ि अन्य कृष्ट्रष उत्पादन आयाि िर्िहेको ि 
खेिीयोग्य जमिन बाुँझो बन्दै गएको सन्दियिा कृष्ट्रष क्षेिको रुपान्ििणका लामग कृष्ट्रष प्रिद्धयन गनय कृष्ट्रष 
(खेिीपािी, पिपुालन, जडीबटुी ि िन) ष्ट्रिषयिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि पष्ट्रहलो 
प्राथमिकिािा हनुपुछय । यस्िो म्िक्षा िथा िामलि कृष्ट्रष किय गनय उत्प्ररेिि यिुा छनौट गने 
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िणनीमििा आधारिि हनुपुछय । पिभपिागि सीप ि ज्ञानको जगेनाय गदै उन्नि बनाउुँदै प्रष्ट्रिमध 
ष्ट्रिकासिा जोड ददनपुछय । जनस्िास्थ्य, पययटन, मनिायण िथा पनुमनयिायण अन्य प्राथमिकिाका क्षेि हनु ्
। म्चष्ट्रकत्सा, पययटन ि आमिमथ सत्कािका क्षेििा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा ि व्यािसाष्ट्रयक िामलि प्रिधयनका 
प्रयासहरूलाई केलाउुँदा नेपालको प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि दईु ष्ट्रकमसिबाट अम्घ 
बढेको देम्खन्छ । पष्ट्रहलो, औपचारिक म्िक्षाको िाध्यि ि दोस्रो, व्यािसाष्ट्रयक िामलि । हाल 
यसको िहत्त्िलाई आत्िसाि ् गरिएको छ। ष्ट्रििेष गिी ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षालाई 
अमिन्न अङ्ग बनाउन खोम्जएको िए िापमन स्पि दृष्ट्रिकोण, प्रमिबद्धिा, र्च्छािम्क्त ि मनिन्िि 
प्रयासको अिाििा ष्ट्रिद्यालयको व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाले गमि मलन नसकेको पार्एको छ । हालसभि 
िर्िहेका प्रयासहरू मनम्श्चि ददिािा केम्न्द्रि निई अम्स्थि रूपिा अम्घ बढेको देम्खन्छ ।  
२. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण 

क) िैम्क्षक सन्दिय  
प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् ऐन २०४५ जािी िएपश्चाि ् िाि व्यिम्स्थि 
ढङ्गिाट सञ्चालन हदैु आएको प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा ि व्यािसाष्ट्रयक िामलि िियिानिा आईपगु्दा ष्ट्रिमिन्न 
१५ ओटा िन्िालयहरू िार्य ि सञ्चालन िर्िहेको छ । यसका अमिरिक्त सभिम्न्धि िन्िालय 
अन्िगयि िहेका ष्ट्रिमिन्न परियोजनािार्य ि पमन व्यािसाष्ट्रयक सीप अमििृष्ट्रद्धका काययक्रि सञ्चालनिा 
िहेका छन ्। 
िियिानसभि आर्पगु्दा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद्बाट प्राि िथ्याङ्क अनसुाि 
परिषद् अन्िगयि ४५ आष्ट्रङ्गक म्िक्षालयहरू, साझेदािीिा सञ्चामलि ५ म्िक्षालयहरू ३९७  
सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा काययक्रिहरू, ४२९ ि परिषद् बाट सभबन्धन प्राि गिी 
मनजीस्ििबाट सञ्चामलि म्िक्षालयहरूका साथै १०७८ छोटो अिमधका िामलि प्रदायक संस्थाहरू 
प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा िामलिको ष्ट्रिस्िाि ि ष्ट्रिकासका लामग सञ्चालनिा िहेका छन ्। 
ष्ट्रिद्यालय िहदेम्ख नै प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको ष्ट्रिकास ि ष्ट्रिस्िािका लामग 
ष्ट्रिद्यालय क्षेि सधुाि योजना २००९-२०१४ ले िाध्यमिक िहिा साधािण ि व्यािसाष्ट्रयक गिी दईु 
धािको म्िक्षा प्रणालीको परिकल्पना गिेको छ । सो व्यिस्था अनरुूप नै ष्ट्रिद्यालय िहको पाठ्यक्रि 
कक्षा ६ देम्ख नै व्यिहाि कुिल सीप (Soft Skill) का ष्ट्रिषयहरू सिािेि गिेको छ िने 
िाध्यमिक िहिा कक्षा ९ देम्ख प्राष्ट्रिमधक धािको पठनपाठन सरुु गिेको छ । ष्ट्रि.सं. २०६९ देम्ख 
सरुुिा १०० ष्ट्रिद्यालयिा लाग ु गरिएको प्राष्ट्रिमधक धाि िर्य को पठन पाठन हाल २८४ 
ष्ट्रिद्यालयहरूिा सञ्चालनिा िहेको छ । प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा ि व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् िार्य ि 
सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा एनेक्स  काययक्रिका रूपिा ि प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयहरूिा प्राष्ट्रिमधक 
एस.एल.सी. ि मडप्लोिासभिका काययक्रिहरू सञ्चालन िर्िहेका छन ्।पमछल्ला िषयहरूिा प्राष्ट्रिमधक 
िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको क्षेििा संस्थागि ष्ट्रिस्िािका साथै िनायदििा पमन उल्लेख्य िृष्ट्रद्ध 
िर्िहेको छ । ष्ट्रिगि िीन िषयदेम्ख िर्िहेको ष्ट्रिस्िािको अिस्थालाई िामलकाबाट प्रस्ििु गरिएको छ 
। 
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िामलका १: प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको के्षिको ष्ट्रिस्िािको अिस्था 

क्र.सं. सञ्चालन स्िरूप आ.ि. 
२०७३।०७४ 

आ.ि. 
२०७४।०७५ 

आ.ि. 
२०७५।०७६ 

कैष्ट्रर्यि 
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स्रोि: प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसायीक िामलि परिषद, २०७५ 

(ग) सीप ष्ट्रिकास िथा िामलि सन्दिय 
नेपालिा पिभपिागि व्यािसाय सञ्चालन गनेहरुले कािबाट मसक्दै गने अभ्यासद्वािा सीप ष्ट्रिकासका 
लामग केही प्रयासहरु िएका छन ्। िथापी िैदेम्िक िोजगाििा जाने यिुा जनिम्क्तलाई लम्क्षि गिी 
श्रि िथा िोजगाि िन्िालय िार्य ि घिेल ु व्यिसाय प्रिधयन गने उदे्दश्य सष्ट्रहि उद्योग िन्िालय 
िार्य ि, पययटन व्यिसायसुँग सभबम्न्धि व्यािसाष्ट्रयक सीप ष्ट्रिकासको मनम्भि पययटन िन्िालय िार्य ि ि 
आ-आफ्नो कायय क्षेिसुँग सभबम्न्धि िहेि सहकािी ष्ट्रििाग, िष्ट्रहला िथा बालबामलका िन्िालय, 
िाम्न्ि कोषको सम्चिालय, यिुा स्ििोजगाि कोष, गरिबी मनिािण कोष िार्य ि पमन व्यािसाष्ट्रयक 
सीपिूलक काययक्रिहरू सञ्चालनिा िहेका छन ्। त्यसका साथै ष्ट्रिमिन्न दाि ृमनकायहरू: ष्ट्रिश्व बैङ्क, 
एमसयाली ष्ट्रिकास बैङ्क, म्स्िस ष्ट्रिकास मनयोग, संयकु्त िािसङ्घ ष्ट्रिकास काययक्रिको सहयोगिा ष्ट्रिमिन्न 
परियोजना िथा काययक्रिहरू पमन सञ्चालनिा िहेका छन ्। मनजी क्षेि, औद्योमगक प्रमिष्ठानहरूले पमन 
सभबद्ध क्षेिसुँग सभबम्न्धि सीपिूलक व्यािसाष्ट्रयक िामलि काययक्रिहरू सञ्चालन गरििहेका छन ् ।  
सिकािी एिं गैिसिकािी क्षेििाट िएका यस ष्ट्रकमसिका प्रयास हुुँदाहुुँदै पमन बजािको आिश्यकिा ि 
व्यािसाष्ट्रयक िामलि प्रदान गने क्षििाका मबच िादात्भय देम्खुँदैन । उम्ल्लम्खि सबै मनकायहरूिाट 
उत्पादन हनेु सीपयकु्त जनिम्क्त िाष्ट्रषयक करिि १ लाख २५ हजािको हािाहािीिा िाि देम्खन्छ िने 
िाष्ट्रषयक करिब ४ लाख ५० हजाि जनिम्क्त श्रिबजाििा प्रिेि गने िथ्याङ्कले देखाएको छ । िसथय 
परििमियि सन्दिय अनरुूप ि देिले मलएको आमथयक सािाम्जक रुपान्ििण िार्य ि सिदृ्ध नेपाल 
मनिायणको लक्ष्य हामसल गनय प्राष्ट्रिमधक एिं व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको ष्ट्रिकास ि ष्ट्रिस्िाि 
अमनिायय देम्खएको छ । 
काननुी एिं संिचनागि व्यिस्थाहरू िार्य ि व्यािसाष्ट्रयक सीप प्रिधयन गने ि देिमिि नै िोजगािीको 
अिसि सजृना गदै देिलाई आमथयक सिषृ्ट्रद्ध ददिािा अगामड बढाउने लक्ष्य सष्ट्रहि प्राष्ट्रिमधक एिं 
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व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि काययक्रिहरू सञ्चालन िर्िहेका छन ्। ष्ट्रिपन्न िगयहरूको यस क्षेििा 
सहज पहुुँच समुनम्श्चि गनय िथा प्राष्ट्रिमधक एिं व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको गणुस्िि प्रत्याििू गिी 
देििा आिश्यक जनिम्क्तको िाग सभबोधन गनय ष्ट्रिमिन्न काययक्रिहरू सञ्चालनिा िहेका छन ् । 
यद्यष्ट्रप िजािको िाग ि हाम्रो उत्पादनमबच सन्िलुन कायि गनय िने सष्ट्रकएको पार्ुँदैन । 
(घ) नीमिगि िथा काननुी व्यिस्था 
नेपालको संष्ट्रिधानले सिुासन, ष्ट्रिकास ि सिषृ्ट्रद्धको आकाङ्खक्षा पिुा गनय साियजमनक, मनजी ि सहकािी 
क्षेिको सहिामगिा िथा ष्ट्रिकास िार्य ि ददगो आमथयक ष्ट्रिकास गने िथा िाष्ट्रिय अथयिन्िलाई 
आत्िमनियि, स्ििन्ि िथा उन्नमििील बनाउुँदै सिाजिाद उन्िखु स्ििन्ि ि सिदृ्ध अथयिन्िको 
ष्ट्रिकास गने आमथयक उदे्दश्य मलएको छ । म्िक्षालाई िैज्ञामनक प्राष्ट्रिमधक, व्यािसाष्ट्रयक, सीपिूलक, 
िोजगाििूलक एिं जनिखुी बनाउुँदै सक्षि, प्रमिस्पधी जनिम्क्त ियाि गने, देिको िखु्य आमथयक 
िम्क्तक रूपिा िहेको श्रििम्क्तलाई दक्ष ि व्यािसाष्ट्रयक बनाउने ि स्िदेििा नै िोजगािी अमििृष्ट्रद्ध 
गने िथा िदेैम्िक िोजगािीिाट आम्जयि ज्ञान, सीप, प्रष्ट्रिमध ि अनिुिलाई स्िदेििा उत्पादनिूलक 
क्षेििा लगाउन प्रोत्साहन गने नीमिलाई पमन संष्ट्रिधान ले अङ्गीकाि गिेको छ । 
प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि नीमि २०६९ ले देिको आमथयक ष्ट्रिकासका लामग 
आिश्यक दक्ष जनिम्क्त उत्पादन गने, प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिका अिसििा 
व्यापक ष्ट्रिस्िाि गिी सििािूलक पहुुँच स्थाष्ट्रपि गने, िोजगाि बजािअनरुूप उपयकु्त सान्दमियक ि 
गणुस्ििीय प्राष्ट्रिमधक एिं व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि प्रदान गने, ि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा एिं िामलि प्रदायक मनकाय िथा संस्थाहरूसुँगको सिन्िय, व्यािसाष्ट्रयक िामलििा पहुुँचको 
समुनम्श्चििा ि सिािेिीकिण, िाष्ट्रिय प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक योग्यिा प्रारूप ियाि पािी 
व्यािसाष्ट्रयक योग्यिाको स्िि मनधायिण गने, प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा ि व्यािसाष्ट्रयक िामलिका लामग नेपाल 
सिकाि ि दािमृनकायको संयकु्त लगामनिा कोष स्थापना गने, लगायिका नीमिगि व्यिस्था गिेको छ 
।  

चौधौँ योजना (२०७३/०७४–२०७५/०७६) ले २०३० सभि िध्यि आय िएका िलुकुको 
स्िििा पगु्ने लक्ष्य प्रामिका लामग प्रमिस्पधी, उद्यिी ि निप्रिियनिील िानि पुुँजीको ष्ट्रिकासबाट 
आमथयक सािाम्जक रुपान्ििण गने दृष्ट्रिकोण सष्ट्रहि गणुस्ििीय व्यािसाष्ट्रयक ि सीपयकु्त म्िक्षा प्रदान 
गने, िोजगािी ि उद्यििीलिा ष्ट्रिकास गने ि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको ष्ट्रिस्िाि गने 
िणनीमि मलएको छ ।  
सन ्२०३० सभििा सबै िष्ट्रहला िथा परुुषका लामग गणुस्ििीय प्राष्ट्रिमधक ि व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको 
समुनम्श्चििा गने ि सिै यिुा िथा प्रौढहरूलाई सिय सान्दमियक प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक ज्ञान ि 
सीप हामसल गिेको हनेु िने्न ददगो ष्ट्रिकासका लक्ष्यहरूिा िएको व्यिस्थािाट पमन नेपालको प्राष्ट्रिमधक 
िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको ष्ट्रिकासको मनम्भि नीमिगि मनदेि गिेको देम्खन्छ ।त्यसै गिी 
नेपाल पययटन नीमि २०६५, िाष्ट्रिय कृष्ट्रष नीमि २०६१, िाष्ट्रिय यिुा नीमि २०६६, िाष्ट्रिय सहकािी 
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नीमि २०६९, श्रि िथा िोजगाि नीमि २०६२, िाम्णज्य नीमि २०७२ लगायिका नीमिहरूले पमन 
प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको ष्ट्रिकासको मनम्भि नीमिगि मनदेि गिेका छन ्। 
प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि सभबद्ध काययक्रिहरू सञ्चालनका मनमित्त ष्ट्रिमिन्न  ऐन 
िथा मनयिहरू िहेका छन ्  । िी िध्ये प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि ऐन २०४५, 
िैदेम्िक िोजगाि ऐन २०६४, श्रि ऐन २०७४... आदद िखु्य हनु ् । प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा 
व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् ऐन २०४५ िा आधािििू िथा िध्यिस्ििीय प्राष्ट्रिमधक जनिम्क्त 
उत्पादन, सीपको स्िि मनधायिण एिं प्रिाणीकिण िथा परिषद्को सञ्चालन ि व्यिस्थापन गनयका मनम्भि 
स्ििामसि ि सङ्गदठि संस्थाका रूपिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् िहने 
व्यिस्था िहेको छ । िैदेम्िक िोजगाि ऐन २०६४, श्रि ऐन २०७४, गरिबी मनिािण कोष ऐन 
२०६३ लगायिका ऐनहरूले व्यािसाष्ट्रयक सीपको प्रिधयनिाट िाि स्ििोजगाि मसयजना हनु सक्ने ि 
सोका िाध्यििाट नै आमथयक सिषृ्ट्रद्ध हामसल गनय सष्ट्रकने व्यिस्था सष्ट्रहि प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा ि 
व्यािसाष्ट्रयक िामलि सञ्चालनका प्रष्ट्रक्रया, गणुस्िि एिं िापदण्ड लगायिका व्यिस्थाहरू सिाष्ट्रिि 
गिेको पार्न्छ । 
(ङ) संिचनागि व्यिस्था 
प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको  सिग्र नीमि योजना िापदण्ड मनधायिण िथा काययक्रि 
ष्ट्रिकासका मनम्भि केन्द्रीय िहिा स्िायत्त मनकायका रूपिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा ि व्यािसाष्ट्रयक िामलि 
परिषद् िहेको छ । मनधायरिि िापदण्ड एिं गणुस्िि समुनम्श्चि हनेु गिी काययक्रि सञ्चालनका लामग 
परिषद् बाट सभबन्धन मलई प्राष्ट्रिमधक िथा िहपु्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयहरू सञ्चालनिा िहेका छन ् । 
व्यािसाष्ट्रयक सीप प्रदान गने, छोटो िथा लािो अिमधको िामलि काययक्रि सञ्चालन गनय TECS  
ष्ट्रिद्यालयहरू िथा सभबन्धन प्राि िामलि केन्द्रहरू स्थापना गरिएका छन ्। ष्ट्रिमिन्न मनकायिाट प्रदान 
गरिएको िामलिको गणुस्िि िापन गिी प्रिाणीकिण गने काययका लामग िाष्ट्रिय सीप पिीक्षण बोडय 
िहेको छ । साथै ष्ट्रिद्यालय िहबाट नै प्राष्ट्रिमधक म्िक्षाको सरुुआि गने गिी २७८ िाध्यमिक 
ष्ट्रिद्यालयहरू पमन सञ्चालनिा िहेका छन ्। प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयिा म्िक्षण गने जनिम्क्त को क्षििा 
ष्ट्रिकासका मनम्भि केन्द्रीय िहिा प्राष्ट्रिमधक प्रम्िक्षक प्रम्िक्षण प्रमिष्ठान (Training Institute for 
Technical Instruction- TITI) सिेि सञ्चालनिा िहेको छ । उम्ल्लम्खि सबै मनकायहरूलाई 
मनमि मनदेिन गनय िथा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको सिग्र सिन्िय एिं अनगुिन 
मनयिनका लामग प्रिखु केन्द्रीय मनकायका रूपिा म्िक्षा िन्िालय िहेको छ । 
म्िक्षा िन्िालयका अमिरिक्त व्यािसाष्ट्रयक सीप ष्ट्रिकाससुँग सभबम्न्धि काययक्रिहरू श्रि िथा िोजगाि 
िन्िालय, िैदेम्िक िोजगाि ष्ट्रििाग, पययटन िन्िालय उद्योग िन्िालय, घिेल ु िथा साना उद्योग 
ष्ट्रििाग, िष्ट्रहला बालबामलका िथा सिाज कल्याण िन्िालय, सङ्घीय िािला िथा स्थानीय ष्ट्रिकास 
िन्िालयहरू िार्य ि पमन ष्ट्रिकास ि सञ्चालन हनेु गिेका छन ्। सबै सिकािी मनकायहरूिा ष्ट्रित्तीय 
स्रोि परिचालन गने िथा काययक्रि बजेट स्िीकृमि गने कायय अथय िन्िालय िार्य ि हनेु गिेको छ । 
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उम्ल्लम्खि सिकािी िहको संिचनागि व्यिस्थाका अमिरिक्त ष्ट्रिमिन्न उद्योग िथा औद्योमगक 
प्रमिष्ठानहरू पमन प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको ष्ट्रिकासको मनम्भि ष्ट्रक्रयािील िहेका 
छन ्।  
(च) काययक्रिगि व्यिस्था 
प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि काययक्रि कायायन्ियन गने िखु्य मनकाय प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा 
िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद्ले सिग्र TVET sector को नीमि िजुयिा गने कायय गदयछ । साथै 
यसले लािो अिमधका दईु प्रकािका िामलि काययक्रिहरू (प्रिाणीकिण कोसयिा आधारिि ३ िषे 
मडप्लोिा ि १८ िष्ट्रहने प्राष्ट्रिमधक एस.एल.सी.)  सञ्चालन गने गदयछ । त्यसका साथै प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा 
िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषदले आफ्ना सभबन्धन प्राि संस्थाहरूिाट ष्ट्रिमिन्न पेसा सभबद्ध छोटो 
अिमधको सीपिूलक िामलि काययक्रिहरू पमन सञ्चालन गने गिेको छ ।  
त्यसै गिी श्रि िथ िोजगाि िन्िालय अन्िगयिको व्यािसाष्ट्रयक िथा सीप ष्ट्रिकास िामलि केन्द्र 
िार्य ि िागिा आधारिि िही िैदेम्िक िोजगाि ि स्ििोजगािसुँग सभबम्न्धि ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिषयहरूिा ३ 
िष्ट्रहने िामलि काययक्रि सञ्चालन गने गदयछ । नेपाल पययटन िथा होटल व्यिस्थापन प्रमिष्ठान 
(NATHM) ले मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सुँगको सिन्ियिा रािल एन्ड टुरिजि भयानेजिेन्ट ि होटेल 
भयानेजिेन्ट ष्ट्रिषयिा ३ िषे स्नािक िथा आमिथ्य व्यािस्थापनिा स्नािकोत्ति िहसभिका कक्षाहरू 
सञ्चालन गदयछ िने पयटयन व्यिसाय सुँग सभबम्न्धि छोटो अिमधका सीपिूलक िामलि काययक्रिहरू 
सञ्चालन गने गदयछ ।  
साना उद्योग िथा घिेल ुष्ट्रििागले घिेल ुव्यिसाय प्रिधयन गनय सहयोग पयुायउने खालिा ष्ट्रिमिन्न छोटो 
अिमधका िामलि काययक्रिहरू, घिेल ु िथा साना उद्योग ष्ट्रिकास बोडय िार्य ि उद्यििीलिा, सीप 
ष्ट्रिकास, िोजगािी ष्ट्रिकास ि पिभपिागि सीप ष्ट्रिकासका क्षेििा ७ ददनदेम्ख ३ िष्ट्रहना अिमधसभिका 
िामलि काययक्रिहरू सञ्चालन हनेु गदयछन ् । सङ्घीय िामिला िथा स्थानीय ष्ट्रिकास िन्िालयले 
स्थानीय िोजगािी प्रिधयनिा क्षेििा, पिपुक्षी िन्िालयले पिपुालनसुँग सभिम्न्धि, स्िास्थ्य िन्िालयले 
िखु्यिः स्िास्थ्य सेिा प्रिाहिा सहजिा ल्याउने उदे्दश्यले स्िास्थ्य सेिासुँग सभबम्न्धि, िन िथा 
िसंूिक्षण िन्िालयले िन व्यिस्थापनसुँग सभबम्न्धि, िष्ट्रहला बालबामलका िथा सिाजकल्याण 
िन्िालयले िैयम्क्तक ष्ट्रिकासिा टेिा पयुायउने खालका ष्ट्रिषयहरूिा, गरिबी मनिािण िथा सहकािी 
िन्िालय ि िहिी ष्ट्रिकास िन्िालयले पमन सीप ष्ट्रिकासका ष्ट्रिमिन्न क्षेिहरूिा व्यािसाष्ट्रयक िामलिहरू 
प्रदान गने गदयछन ्। त्यसै गिी यिुाहरूलाई परिचालन गने ि स्ििोजगाि मसजयना गने ढङ्गिाट यिुा 
िथा खेलकुद िन्िालयले ि ष्ट्रिमिन्न सीपसुँग सभबम्न्धि िहेि िाम्न्ि िथा पनुमनयिायण िन्िालय, िथा 
खानेपानी िथा सिसर्ार् िन्िालयहरूले व्यािसाष्ट्रयक सीपिूलक िामलि काययक्रिहरू सञ्चालन गने 
गदयछन ्। 
म्िक्षा ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय अन्िगयि व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा िथा िालीि अमििृष्ट्रद्ध परियोजना 
(EVENT), सीप ष्ट्रिकास परियोजना (SDP), िाष्ट्रिय व्यािसाष्ट्रयक योग्यिा प्रणाली (NVQS) ि ददगो 
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िथा सभिामनि िोजगािीका लामग सीप परियोजना (ENSSURE),  ज्ञानिा आधारिि जीिन पययन्ि 
मसकार्का लामग सीप काययक्रि (SKILLS) ि साियजमनक-मनजी साझेदािीिा आधारिि दक्षिा 
परियोजना (TVET-PP) लगायि श्रि, िोजगाि िथा सािाम्जक सिुक्षा, उद्योग, िाम्णज्य िथा आपूमिय 
िथा संस्कृमि, पययटन िथा नागरिक उड्डयन िन्िालयहरूबाट सिेि ष्ट्रिमिन्न परियोजना िथा 
काययक्रिहरूबाट प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक  म्िक्षा  ि  सीपिूलक  िामलिका काययक्रिहरू 
सञ्चालन हुुँदै आएको देम्खन्छ ।  
(च) ष्ट्रित्तीय व्यिस्था 
नेपालको  कुल जनसङ्खख्याको ३५ प्रमििि १५ िषयिमुनका बालबामलकाहरू िहेका छन ्िने १५ 
देम्ख २४ िषय उिेि सिूहका यिुाहरूको जनसङ्खख्या २० प्रमििि िहेको छ (केन्द्रीय िथ्याङ्क 
ष्ट्रििाग,२०६८) । १५ देम्ख २४ िषयमबचको उिेि सिूहका यी यिुाहरूिध्ये बहसुङ्खख्यक ष्ट्रिद्यालय 
छोडेका  िा उच्च म्िक्षा हामसल गनय नचाहने िा नसक्ने अिस्थाका छन ्। कुल जनसङ्खख्याको 
२८.६ प्रमििि बहआुयामिक गरिबीको िाििा पिेका छन ्(िाष्ट्रिय योजना आयोग, २०७४) देिको 
अथयिन्ि कृष्ट्रषिा मनियि िहेको छ । १५ िषय उिेि सिूहिन्दा िामथका ६९.४ प्रमििि िामनसहरू 
कृष्ट्रषिा आधारिि व्यिसाय गने गदयछन ्। यद्यष्ट्रप आ.ि. २०७३।०७४ िा कुल ग्राहस्थ उत्पादनिा 
कृष्ट्रष क्षेिको योगदान २९.३७ ि गैि कृष्ट्रष क्षेिको योगदान ७०.६३ प्रमििि िहेको छ । 
व्यािसाष्ट्रयक क्षेि अन्िगयि पययटन क्षेिको कुल गाहयस्थ उत्पादनिा ३.६ प्रमििि योगदान िहेको छ 
िने िाष्ट्रिय अथयिन्ििा मनिायण सभबद्ध क्षेिको योगदान ६ प्रमििि िाि िहेको देम्खन्छ । ।आमथयक 
सिेक्षण २०७५ अनसुाि िाष्ट्रषयक ५ लाख यिुाहरू श्रि बजाििा प्रिेि गने गिेका छन ्। िोजगािका 
लामग गएका यिुाहरूिध्ये करिि २ प्रमििि यिुाहरू िाि सीपसष्ट्रहिको दक्षिा हामसल गिी 
ष्ट्रिदेम्िएका पार्न्छन ्। िदेैम्िक िोजगािीका लामग ष्ट्रिदेि गएका यिुाहरू िध्ये २४ प्रमििि यिुाहरू 
सािान्य सीप मलएि गएका छन ्िने बाुँकी ७४ प्रमििि यिुाहरू कुनै पमन ष्ट्रकमसिको सीप हामसल 
नगिी कोिा रूपिा कािका लामग ष्ट्रिदेम्िएको िथ्याङ्क िहेको छ (अथय िन्िालय, २०७५) । 
देिमिि िोजगािीका अिसिहरू निएका कािण िदेैम्िक िोजगाििा जाने यिुािम्क्तको सङ्खख्या ददन 
प्रमिददन बढ्दो छ ।  
प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा ि व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको क्षेििा सिकािी मनकायिाट ष्ट्रिमिन्न १३ 
िन्िालयहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपिा संलग्न िहेको पार्न्छ । प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक 
िामलि परिषद् िार्य ि िाष्ट्रषयक िाष्ट्रिय म्िक्षा िजेटको ३.७८ प्रमििि यस क्षेििा लगानी िएको 
देम्खन्छ िने ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू िार्य ि प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षािा िएको लगानी सिेिको गणना गदाय 
प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि क्षेििा िाष्ट्रषयक म्िक्षा बजेटको करिब ७ प्रमिसि लगानी 
िएको देम्खन्छ । सन ्२०१४ िा गरिएको एक सिेक्षणबाट ष्ट्रिमिन्न िन्िालयहरूबाट यस क्षेििा 
झन्डै १५ अिब रुष्ट्रपयाुँ लगानी ि सोही हािाहािीिा मनजी िथा गैिसिकािी क्षेिबाट पमन लगानी 
िएको देखार्एको छ । 
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(छ) पाठ्यक्रि ष्ट्रिकासको अिस्था 
प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् िार्य ि नै हालसभि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा ि िामलि क्षेिको पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास गने कायय िर्िहेको छ । त्यसका लामग द्रिु बजाि 
सिेक्षण गिी बजािको िागको अिस्थाका आधाििा ष्ट्रिषय क्षेिहरूको पष्ट्रहचान गने गरिन्छ 
।आिश्यकिाको पष्ट्रहचान ि ष्ट्रिश्लेषणका लामग आिश्यकिा पष्ट्रहचान िामलि काययक्रि िार्य ि पेसागि 
सिेक्षण ि ष्ट्रिश्लषेण गिी पेसागि ष्ट्रिििण (Job Profile) ियाि गरिन्छ ।त्यसिी ियाि िएको 
पेसागि ष्ट्रिििणलाई सत्यापन (Verification) गिी पाठ्यक्रिको संिचना मनिायण गरिन्छ ।मनिायण 
िएको पाठ्यक्रि संिचनाको आधाििा कायय ष्ट्रिश्लेषण गिी त्यसको प्राष्ट्रिमधक पक्षको अध्ययन गनय 
प्राष्ट्रिमधक समिमिको बैठकिा पेस गरिन्छ । प्राष्ट्रिमधक समिमिको सझुाि ि पषृ्ठपोषणलाई सभबोधन 
गिी मनमियि पाठ्यक्रिको अनिुोदनका लामग पाठ्यक्रि समिमििा पेस गरिन्छ । यस प्रष्ट्रक्रयाबाट 
पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास गदाय उद्योग व्यािसाय, िोजगािदािा, पेसागि परिषद्, सङ्घ सङ्गठन िथा 
एकेडेमिमसयनहरू सिेिको सहिामगिा गिाउने गरिन्छ । 
उम्ल्लम्खि प्रष्ट्रक्रयाबाट पाठ्यक्रिको ष्ट्रिकास गने क्रििा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि 
परिषद्ले हालसभि मडप्लोिा/प्रिाणपि िहका ४२, औद्योगम्क प्ििम्क्षण (Apprenticeship) िा  
आधारिि ४, प्राष्ट्रिमधक एस ् एल ् सी िहका २७ ि एक िषय िन्दा कि अिमधका व्यािसाष्ट्रयक 
िामलिका १९० ओटा पाठ्यक्रि मनिायण िई कायायन्ियनिा िहेका छन ् ।क्षेिगि रूपबाट कृष्ट्रषिर्य  
मडप्लोिा/प्रिाणपि िहका ३, प्राष्ट्रिमधक एस ् एल ् सी िहका ४, ि छोटो अिमधका ३१; 
र्म्न्जमनयरिङ्गिर्य  मडप्लोिा/प्रिाणपि िहका १५, प्राष्ट्रिमधक एस ् एल ् सी िहका १२, ि छोटो 
अिमधका ७८, स्िास्थ्यिर्य  मडप्लोिा/प्रिाणपि िहका १७, प्राष्ट्रिमधक एस ् एल ्सी िहका ५, ि 
छोटो अिमधका ८ ओटा पाठ्यक्रिहरू कायायन्ियनिा िहेका छन ् । साथै िनिर्य   
मडप्लोिा/प्रिाणपि िहका १ ि छोटो अिमधको १, आमिथ्य ष्ट्रिषय अन्िगयि मडप्लोिा/प्रिाणपि 
िहका १, प्राष्ट्रिमधक एस ् एल ् सी िहका ३ ि छोटो अिमधका १९, व्यिस्थापन ष्ट्रिषय अन्िगयि 
मडप्लोिा/प्रिाणपि िहका ५, प्राष्ट्रिमधक एस ्एल ्सी िहका ३  ि छोटो अिमधका ६, म्िक्षण ष्ट्रिमध 
ििर्य  ४, हस्िकला िर्य  १५ ि ष्ट्रिष्ट्रिध ष्ट्रिषयिर्य  २८ ओटा छोटो अिमधका िामलिका पाठ्यक्रिहरू 
ियाि िएका छन ् । िथाष्ट्रप पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास प्रष्ट्रक्रयािा िोजगािदािाहरू ष्ट्रििेष गिी उद्योग 
व्यिसाय क्षेिको उल्लेख्य सहिामगिा हनु नसकेको िने्न गनुासो आर्िहेको पार्न्छ । 
(ज) प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलििा पहुुँच ि सहिामगिाको अिस्था 

म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय अन्िगयि सञ्चामलि प्राष्ट्रिमधक म्िक्षाको क्षेिगि पहुुँचलाई िाि 
ष्ट्रिश्लषेण गदाय ष्ट्रिद्यिान ७५३ स्थानीय िह िध्ये ३९६ (आधािन्दा बढी) स्थानीय िहिा प्राष्ट्रिमधक 
िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि प्रदान गने संस्था स्थापना हनु बाुँकी छ । सङ्खख्यात्िक रूपिा 



135 
 

प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् बाट ६५३ ओटा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयहरू ि 
सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा प्राष्ट्रिमधक धाि २८४ ष्ट्रिद्यालयहरूिा सञ्चालनिा िहेको छ ।  

िामलका २:   स्थानीय िहिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक  म्िक्षा  ि िामलिको अिसि 

प्रदेि 

नभबि 

कुल 

स्थानीय 

िह 

प्राष्ट्रिमधक  म्िक्षा िथा  

व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद 

म्िक्षा िथा िानि 

स्रोि  ष्ट्रिकास  केन्द्र 

स्थानीय िहिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा ि 

व्यािसाष्ट्रयक िामलिको अिसि 

प्राष्ट्रिमधक 

म्िक्षा 
व्यािसाष्ट्रयक 

िामलि 

प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा पहुुँच पगेुको पहुुँच पगु्न बाुँकी 

१ १३७ २८ १७ ४६ ५७ ८० 

२ १३६ १७ २१ ४१ ५५ ८१ 

३ ११९ ३२ २८ ४२ ६१ ५८ 

४ ८५ २६ १० २४ ४४ ४१ 

५ १०९ ३६ २१ ४७ ६५ ४४ 

६ ७९ २० ५ १३ ३० ४९ 

७ ८८ ३१ १० २५ ४५ ४३ 

जभिा ७५३ १९१ ११२ २३८ ३५७ ३९६ 

(स्रोिः म्िक्षा ष्ट्रििाग, २०७४ ि प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद, २०७५) 

प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् अन्िगयि आ=ि= २०७५ असाि िसान्िसभि कुल 
६५३ िामलि प्रदायक संस्था िहेकािा उक्त सङ्खख्याको िौगोमलक ष्ट्रिििणलाई ष्ट्रिश्लेषण गदाय 
अमधकांि म्िक्षालयहरू पहाडी एिः ििाई क्षेििा केम्न्द्रि िहेको पार्न्छ । पहाडी क्षेििा ३५३ 
ओटा (५४ प्रमििि) ि ििाई क्षेििा २६६ ओटा (४१ प्रमििि) म्िक्षालयहरू सञ्चालनिा िहेका 
छन ् िने ष्ट्रहिाली क्षेििा केबल ३४ ओटा (५ प्रमििि) म्िक्षालयहरू िाि अिम्स्थि छन ् । 
प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् अन्िगयिका म्िक्षालयको अिम्स्थमिलाई म्जल्लागि 
रूपिा ष्ट्रिश्लेषण गदाय २१ म्जल्लािा ७० प्रमििििन्दा बढी म्िक्षालयहरू सञ्चालनिा िहेका देम्खन्छन ्
िने बाुँकी ५६ म्जल्लािा ३० प्रमििि म्िक्षालयहरूले सेिा प्रिाह गरििहेको िथ्याङ्क िहेको छ 
(प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद्, २०७५)। 
(झ) िाष्ट्रिय सीप परिक्षण िथा व्यािसाष्ट्रयक योग्यिा प्रणाली   

कायय अनिुि, स्िअध्ययन िथा अनौपचारिक सीपको िामलिका िाध्यिबाट मसकेका सीप ि दक्षिाको 
पिीक्षण गिी िान्यिा प्राि प्रिाणपि ददने पिीपाटीको थालनी नेपालिा ष्ट्रि.सं. २०४० िा स्थाष्ट्रपि 
िाष्ट्रिय सीप पिीक्षण बोडय िार्य ि व्यिम्स्थि गरिएको हो (CTEVT, २०७४) । प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा 
िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद्को स्थापना सन ् १९८९ िा िएपमछ सीप पिीक्षणको काि 
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परिषद्को सीप पिीक्षण िहािाखा िार्य ि ष्ट्रिकास ि ष्ट्रिस्िाि गरिुँदै आएको छ । सीप पिीक्षण 
िहािाखाले िोजगािदािा सिेि सम्भिमलि काननुी आधाि सष्ट्रहिको िाष्ट्रिय सीप पिीक्षण समिमिको 
सम्चिालयका रूपिा काि गरििहेको छ । यस समिमिले िागको आधाििा सीप प्रिाम्णका ियाि पाने 
ि प्रिाम्णकाको आधाििा ियाि गरिएका िहअनसुाि सीप िापक प्रश्नहरू ियाि पाने गदयछ ि मिनै 
िापनका साधान प्रयोग गिी बाह्य सपुरििके्षकले सीपको पिीक्षण गदयछन ्। सीप पिीक्षणिा उत्तीणय 
सहिागीले पिीक्षण गरिएको िहको िान्यिा प्राि प्रिाणपि प्राि गदयछन ्।  
हालसभि प्रािम्भिक िहदेम्ख सीपको िह ४ सभि पिीक्षण गनय िाष्ट्रिय सीप पिीक्षण बोडयले ष्ट्रिमिन्न 
२९० पेसाको सीप प्रिाम्णका ियाि गिी सीपको पिीक्षण ि प्रिाणीकिण गदै आएको छ । आमथयक 
िषय ०७२/०७३ िा सीप पिीक्षणिा सािेल िएका ३५२७६५ िध्ये २४९१८६ जना ष्ट्रिमिन्न िह 
(िह १, िह २, िह ३) िा उत्तीणय िएको प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद्को िाष्ट्रषयक 
प्रमििेदन २०७२/२०७३ िा उल्लेख छ । िीन िष्ट्रहना िा सोिन्दा िामथको अिमधका छोटा 
अिमधका व्यािसाष्ट्रयक सीप िामलि िा अनिुिबाट हामसल गिेका सीपको स्िि कायि गिी पिीक्षण 
िथा प्रिाणीकिण काययिा व्यापक ष्ट्रिस्िाि िर्िहेको छ । यस प्रकािका िामलिको सीप पिीक्षण 
२०७१/०७२ िा २९८७ जनाको िएको मथयो िने २०७३/०७४ िा िृष्ट्रद्ध िएि १३६६३ 
पगुेको छ  (म्िक्षा िन्िालय, २०७४) ।हालसभि त्यस ष्ट्रकमसिको सीप पिीक्षण उत्तीणयहरूको 
सङ्खख्या ३३७२३० पगुेको छ (प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद्, २०७५)। 
अनौपचारिक िथा अिीमिक िाध्यिबाट मसकेको सीपलाई पिीक्षण गिी सिकक्षिाका आधाििा िहगि 
िान्यिा प्राि प्रिाणपि प्रदान गने ि प्राि प्रिाण पि िोजगारिका लामग िान्य हनेु परिपाटी उपयकु्त 
देम्खए िापमन सीपको प्रिाणपि प्राि व्यम्क्तलाई त्यसिन्दा उच्च िहिा अध्ययन गने अिसि ददन 
नसक्दा व्यािसाष्ट्रयक सीपका िामलिप्रमि यिुाहरूको आकषयण न्यून िहेको पार्न्छ ।  अनौपचारिक 
म्िक्षा ि िामलिको अिसिबाट औपचारिक म्िक्षािार्य ि आफ्नो मसकार्लाई मनिन्िििा ददन, प्राष्ट्रिमधक 
िथा व्यािसाष्ट्रयक योग्यिा हामसल गने ि िृम्त्त ष्ट्रिकासको अिसिलाई िने सदुृढ पानुय आिश्यक 
देम्खएको छ । ष्ट्रिमिन्न िलुकुहरूले व्यािसाष्ट्रयक योग्यिा प्रणालीको ष्ट्रिकास गिी यो अिसिलाई 
सहज बनाएका छन ् । नेपालिा पमन िाष्ट्रिय व्यािसाष्ट्रयक योग्यिाको प्रारूप ियाि पाने कायय 
िर्िहको छ ।यस प्रणालीबाट प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको िान्यिा प्राि योग्यिा हामसल 
गने िैकम्ल्पक मसकार् आधाि खडा िई प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको ष्ट्रिस्िाििा व्यापकिा 
आउने देम्खन्छ ।  
(ञ) िोजगािीको दि 
प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद्द्वािा सञ्चामलि मडप्लोिा िथा प्राष्ट्रिमधक एसएलसी 
काययक्रिहरूको िोजगािीको दि क्रििः ५१ प्रमििि ि ४७ प्रमििि िहेको अध्ययनबाट देम्खएको 
छ । यस प्रकािको िोजगािीको दि सबैिन्दा  बढी कृष्ट्रष ष्ट्रिषयका काययक्रिहरूिा ६१ प्रमििि 
िहेको देम्खन्छ िने त्यस पश्चाि ् स्िास्थ्यिा ५० प्रमििि ि र्म्न्जमनयरिङ्ग िर्य  ३९ प्रमििि िहेको 
देम्खन्छ । काययक्रिहरूको दक्षिा िापनको आन्िरिक सूचकका रूपिा िहेको प्रम्िक्षाथी उत्तीणयको 



137 
 

हालको दिलाई सन्िोषजनक िान्न सष्ट्रकदैन । मडप्लोिा िर्य को स्िास्थ्य काययक्रििर्य को उत्तीणय दि 
करिब ९५ प्रमििि िहेको िएिा पमन र्म्न्जमनयरिङ्ग काययक्रि िर्य को उत्तीणय दि अत्यन्ि न्यून िहेको 
पार्न्छ । २०७४ सालको िेस्रो िषयको मनयमिि िर्य को पिीक्षाको नमिजालाई आधाि िानी ष्ट्रिश्लेषण 
गदाय मडप्लोिा र्न मसमिल र्म्न्जमनयरिङ्गिर्य  ५१ प्रमििि, र्लेम्क्रकल र्म्न्जमनयरिङ्गिर्य  ५० प्रमििि 
ि कभप्यटुि र्म्न्जमनयरिङ्गिर्य  ४४ प्रमििि िहेको पार्न्छ ।  
नेपालको प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिका बािेिा साियजमनक बहसिा र्िक र्िक 
कोणबाट आलोचनात्िक ष्ट्रटप्पणी हनेु गिेको छ । यस क्षेििा गरिने मनजी लगानी ि गणुस्िि 
बहसको सबैिन्दा पेम्चलो पक्ष छ । एकामिि, म्िक्षा स्िास्थ्य जस्िो क्षेििा मनजी लगानी 
मनरूत्साष्ट्रहि गनुयपने बहस छ िने अकोमिि दक्ष जनिम्क्त ियाि गनय आिश्यक लगानी गने िाज्यको 
क्षििा नपगु्दा मनजी परिचालन ि मनयिनको ष्ट्रिकल्प देम्खुँदैन ।  यो एक ष्ट्रहसाबले स्ििाष्ट्रिक मनष्कषय 
पमन हो । िि यस्िो म्िक्षाले आि िामनसिा व्यािसाष्ट्रयक िामलिको प्रिाि देम्खए पमन आधािििू 
म्िक्षाको किीका कािण आलोचनात्िक िथा ष्ट्रिश्लेषणत्िक क्षििा किजोि हनु्छ । िसथय आधािििू 
म्िक्षालाई थप बमलयो बनाउन ुपमन प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिलाई सदुृढ गनुय हो ।   

३. िखु्य िदु्दा िथा चनुौिीहरू 
प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिका ष्ट्रिमिन्न आयािहरूको िखु्य िदु्दा िथा चनुौिीहरूलाई 
िपमसल अनसुाि प्रस्ििु गरिएको छ ।  
सििािूलक पहुुँच  
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलििा सबै क्षेि िगय ि सिदुायको सििािूलक पहुुँच 

समुनम्श्चि गनुय 
• जनिम्क्त आिश्यकिाका आधाििा सीप ष्ट्रिकासका प्राथमिक ष्ट्रिषय क्षेि पष्ट्रहचान गनुय 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिका काययक्रिहरू िाज्यका सिै प्रदेि एिं िहिा 

सन्िमुलि रूपिा सञ्चालन गनुय  
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि प्राि जनिम्क्तलाई काययक्षेिको अनिुि सष्ट्रहिको 

दक्षिा अमििृष्ट्रद्ध गनुय 
• ष्ट्रिपन्न िथा पछामड पिेको िगय सिदुायका यिुाहरूलाई सहमुलयिपूणय प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 

म्िक्षा ि िामलिका अिसि उपलधध गिाउन ु
• ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा पूिा गनय नसकेका¸ औपचारिक म्िक्षाको िूलधाििा आउन नसकेका यिुा िथा 

ियस्कहरूलाई व्यािसाष्ट्रयक सीप ष्ट्रिकासका अिसि उपलधध गिाउन ु 
• अपाङ्गिा िएका यिुा िथा ियस्कहरूलाई व्यािसाष्ट्रयक सीप ष्ट्रिकासका अिसि उपलधध गिाउन ु 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिका पाठ्यक्रि¸ पूिायधाि िथा प्रयोगात्िक काययका 

लामग अनगुिन ि पेसागि सहयोगको उम्चि व्यिस्था गनुय 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिका काययक्रि सञ्चालनिा िोजगािदािा एिं श्रि 

क्षेिका संस्थाहरूसुँगको सिन्िय ि स्िामित्ि स्थाष्ट्रपि गनुय 
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• िोजगािदािा िथा सीप प्रदायकहरुलाई थप िोजगािीको अिसि मसजयना गनय प्रोत्साष्ट्रहि गनुय  
गणुस्िि ि सान्दमियकिा   
• प्राष्ट्रिमधक म्िक्षाको काययक्रिका लामग दक्ष म्िक्षक िथा प्रम्िक्षकको व्यिस्था गनुय 
• प्राष्ट्रिमधक म्िक्षाको िैम्क्षक उपलम्धधिा सधुाि गनुय 
• प्रम्िक्षक ि प्रम्िक्षाथीहरूलाई प्रम्िक्षणिा सहयोग पयुायउने पाठ्य सािग्री, प्रम्िक्षक ि प्रम्िक्षाथी 

सहयोगी पमु्स्िका, प्रयोगात्िक ष्ट्रक्रयाकलापको अभ्यास पमु्स्िका लगायिका सािग्रीहरूको गणुस्िि 
सधुाि गनुय 

• प्रयोगात्िक िथा व्यािहारिक अभ्यासका काययहरूलाई िैम्क्षक काययक्रिको अमिन्न अङ्गका रूपिा 
सञ्चालन गिी काययथलोको यथाथय जानकािीको अिसि उपलधध गिाउन ु

• श्रिबजािको िाग ि आपूमियको अिस्थाका आधाििा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा ि व्यािसाष्ट्रयक िामलिका 
काययक्रि सञ्चालन गनुय 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि प्रदायक संस्थाहरूले उद्योग व्यिसायीहरूसुँग सिुधिु 
सभबन्ध कायि गिी सहकाययिा िास्िष्ट्रिक कायय परिम्स्थमििा सीप ि प्रष्ट्रिमध मसक्ने अिसि प्रदान 
गनुय । 

• उद्योग व्यिसायीहरू सीप ष्ट्रिकासका काययक्रििा सहिागी हनेु िािाििण मसजयना गिी उद्योग 
व्यिसायिा आधारिि औद्योमगक िामलि, सीप ि दक्षिाको िापन गिी िान्यिा पद्धमिको ष्ट्रिकास 
गनुय । 

गमििीलिा ि पािगभयिा  (Mobility and permeability) 
• क्षििा ि दक्षिाका आधाििा िृम्त्त ष्ट्रिकासको अिसि उपलधध गिाई व्यािसाष्ट्रयक सीप ष्ट्रिकासिा 

यिुाहरूको आकषयण िढाउन ु 
• अनौपचारिक िथा अमनयमिि िाध्यिबाट मसकेका सीप एिं दक्षिालाई िाष्ट्रिय व्यािसाष्ट्रयक 

योग्यिा प्रणालीबाट पिीक्षण गिी िा गिाई औपचारिक म्िक्षािा प्रिेि खलुा गने नीमिगि 
व्यिस्था गनुय 

• िाष्ट्रिय व्यािसाष्ट्रयक योग्यिा प्रणालीले पेसागि िथा िहगि स्िि मनधायिण गिी स्ििअनरुूप 
दक्षिािा आधारिि पाठ्यक्रि परििाजयन िथा ष्ट्रिकास गनुय ि सो अनरुूप प्रम्िक्षणका 
ष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई कायायन्ियनिा ल्याउन ु।  

सिुासन ि व्यिस्थापन   
• प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा¸ व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासका काययक्रिहरू सञ्चालन िथा व्यिस्थापनका 

लामग एकीकृि ऐन काननु िजुयिा गनुय 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासका काययक्रिको पष्ट्रहचान¸ स्रोि व्यिस्था ि स्रोि 

परिचालनका स्पि आधाि िय गनुय 
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• औद्योमगक सीप ष्ट्रिकास (Apprenticeship skills development) को ष्ट्रिकास, ष्ट्रिस्िाि, 
सञ्चालन ि व्यिस्थापनसभबन्धी स्पि काननुी व्यिस्था गिी प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि 
सीप ष्ट्रिकासको गणुस्िि समुनश्चि गनुय 

• सिकािी, मनजी ि सहकािी प्रणालीको परिचालनलाई संस्थागि गिी काययस्थलको मसकार्िा 
उद्योगी िथा व्यिसायीहरूको सष्ट्रक्रय सहिामगिा समुनम्श्चि गनुय 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासिा मनजी क्षेिसुँगको सहकाययलाई प्रिािकािी ि 
परिणाििखुी बनाउने संयन्िको ष्ट्रिकास गनुय । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासलाई अनौपचारिक म्िक्षा ि जीिनपययन्ि 
मसकार्सुँग एकीकृि गनुय  

अनसुन्धान, निप्रिियन ि सूचना व्यिस्थापन  
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि प्रदान गने संस्थाहरूका काययक्रिहरू¸ पाठ्यक्रि¸ 

सियािमध लगायिका पक्षहरू सभबन्धी सूचना व्यिस्थापन प्रणालीको स्थापना ि प्रयोग गनुय 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिका ष्ट्रिषयिा मनयमिि अध्ययन िथा अनसुन्धानहरू 

गिी िाग ि आपूमियको प्रक्षेपण सष्ट्रहि योजना िजुयिा गनुय  
• सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयहरूिा सञ्चामलि (कक्षा ९ देम्ख १२) प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको 

पाठ्यक्रिको गणुस्ििीयिा ि म्िक्षकको आपूमिय, पूिायधािको अिस्था, अध्ययन पिुा 
गरिसकेकाहरूको अिस्थाका ष्ट्रिषयिा अध्ययन अनसुन्धान गिी सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा सञ्चामलि 
काययक्रिहरूको नमिजा ि सिग्र िलु्याङ्कन गनुय  

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा एिं िामलि, ष्ट्रििेषिः मनजी क्षेिबाट सञ्चामलि काययक्रिहरू 
िहुँगो देम्खएकािा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा एिं िामलिहरूिा िएको लगानी गणुस्ििका 
साथै व्यािसाष्ट्रयक सन्िलुन मिलाउने सभबन्धिा थप अध्ययन अनसुन्धान गनुय  

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा एिं सीप ष्ट्रिकासिा सेिािूलक मनजी क्षेि ि सािाम्जक 
उद्यिीहरू आकष्ट्रषयि हनेु िािाििण मसजयना गनुय  

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा िामलि प्राि गिी उद्यििीलिा ि निप्रिियनात्िक सक्षििा 
ष्ट्रिकास गदै आमथयक सािाम्जक ष्ट्रिकासिा यिुा सहिामगिा अमििृष्ट्रद्ध गनुय  

• सङ्घ, प्रदेि ि स्थानीय िहिा िोजगाि सूचना केन्द्र िार्य ि श्रि बजाि सूचना प्रणाली ष्ट्रिकास गिी 
िथ्याङ्क ि सूचना एकीकृि रूपिा सङ्कलन ि उपयोग गनुय  

ष्ट्रिज्ञान ि प्रष्ट्रिमध  
• ष्ट्रिज्ञान ि सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोगिा िहिी ि ग्रािीण ष्ट्रिद्याथी मबच अन्िि कि गनय 

सङ्घीय, प्रदेि ि स्थानीय िैम्क्षक प्रणाली ि संिचनािा सूचना ि प्रष्ट्रिमधको प्रयोगिा सिन्याष्ट्रयक 
पहुुँच ि एकरूपिा कायि गनुय  

• िौगोमलक रूपिा पछामड पिेका सिदुायको पहुुँचिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप 
ष्ट्रिकासको अिसिका लामग िेबसार्ट, अनलाईन यटुोरियल, छलर्ल गने र्ोिि, मसभयलेुसन, 
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िच ुयिल र्िेम्जङ िथा दूि म्िक्षा जस्िा निीन िरिकाहरूको प्रयोग गिेि अत्यािश्यक सेिाका 
क्षेिको सीप ष्ट्रिकास गनुय  

• ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध ि सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोग गिी स्थानीय िहिै गणुस्िि समुनम्श्चि 
गने िापदण्ड मनिायण गनुय  

क्षििा ष्ट्रिकास  

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासको व्यापक ष्ट्रिस्िािसुँगै आिश्यक प्रम्िक्षक, 
पाठ्यक्रि ष्ट्रििेषज्ञ, सपुरििके्षक, िूल्याङ्कन ष्ट्रििेषज्ञ, व्यिस्थापक ि नेितृ्ि मलन सक्ने जनिम्क्त 
व्यिस्था गनुय  

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासको ष्ट्रिषयलाई उच्च म्िक्षा प्रदायक संस्थाहरूका 
प्राम्ज्ञक काययक्रिहरूिा सिािेि गिी दक्ष प्रम्िक्षक बनाउने ि प्रदायक संस्थाहरूिा योग्य 
प्रम्िक्षकको पूमिय गनुय  

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास प्रदायक संस्थाहरू ि िोजगािदािामबच मनकट 
सिन्िय ि सहकायय स्थाष्ट्रपि गनुय  

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास प्रदायक संस्थाहरूको गणुस्िि प्रत्यायन 
समुनम्श्चििा ि प्रम्िक्षकहरूको प्रम्िक्षण अनिुमि पिको व्यिस्था लाग ुगनुय  

ददगो लगानी  
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि काययक्रि बढी िहुँगो िथा खम्चयलो िएकाले यसको 

स्थायी ष्ट्रित्तीय स्रोि िा कोष समुनम्श्चि गनुय  
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षालय िथा िामलि काययक्रि सञ्चालन गनय सङ्घ, प्रदेि ि स्थानीय 

िहको स्रोि व्यिस्थापनको समुनम्श्चि गनुय  
• िैदेम्िक सहयोगिा सञ्चामलि प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिको ददगोपनाको समुनम्श्चि 

गिी आिश्यक गने सीपयकु्त जनिम्क्तको ष्ट्रिकास गनुय  
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा सहमुलयिपूणय बनाउन ु 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा, िामलि ि सीप ष्ट्रिकासका खचय िैिहेका स्रोिलाई एष्ट्रककृि 

गिी सबै स्थानीय िहहरूिा जनसङ्खख्या ि आश्यकिाका आधाििा न्यायोम्चि ष्ट्रिििण प्रणाली 
लागू गनुय   

सङ्गठनात्िक स्िरूप ि कायायन्ियन ढाुँचा   
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि बृहि ् क्षेि िएकाले संिचनागि व्यिस्थापनिा 

िीनिटै सिकािको सिन्ियात्िक काययपद्धमि ष्ट्रिकास गनुय  
• ष्ट्रिमिन्न िन्िालयिार्य ि सञ्चालन िर्िहेका काययक्रिमबच सिन्िय, ि सहकायय गिी पाठ्यक्रि, 

िामलि अिमध, पिीक्षण िथा प्रिाणीकिण जस्िा पक्षको स्ििीकिण गदै एकीकृि गिेि सञ्चालन 
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गने ि ष्ट्रिमिन्न िन्िालयबाट सञ्चामलि सीप ष्ट्रिकासका काययक्रिहरूको पाठ्यक्रििा एकरूपिा ि 
सिान मसकार् उपलम्धधको समुनम्श्चि गनुय  

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको योजनाबद्ध ष्ट्रिकास, गणुस्िि समुनम्श्चििा, सिािेिी ि 
सििािूलक म्िक्षा ि िामलिको समुनम्श्चििा, काययक्रिको प्रिािकािी कायायन्ियनका लामग 
आिश्यक योग्य िथा दक्ष जनिम्क्तको व्यिस्था, ष्ट्रिकास ि आिश्यक आमथयक स्रोि परिचालन 
सिेि सभबम्न्धि सिकािको अमधकाि ि कियव्य म्जभिेिािीपूियक सभपादन िर्िहेको छ िने्न 
समुनम्श्चि गनुय  
४. सझुािहरू 

प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा एउटा प्रयोगात्िक ि सङ्गदठि मसकार् प्रष्ट्रक्रया हो । यसले 
ष्ट्रिषयगि सक्षििा (Core competencies), क्षेिगि प्राष्ट्रिमधक जनिम्क्त ष्ट्रिकास, पेसागि सक्षििा 
(Professional competencies) उद्यििील व्यिसाय, लाि (लागि ष्ट्रिश्लेषण, व्यिस्थापन ि  
लेखापालन) ि सािाम्जक सक्षििा (Social competencies) िैयम्क्तक सभबन्ध स्थाष्ट्रपि गने सीप, 
सञ्चाि िथा सिन्िय सीप) को ष्ट्रिकास ि योग्यिा हामसल गने अिसि प्रदान गदयछ । जसका 
िाध्यिबाट िलुकुलाई आिश्यक सीपयकु्त ि दक्ष जनिम्क्त आपूमिय गने ि व्यम्क्तको आय िृष्ट्रद्ध गने 
िथा श्रिप्रमिको सभिान प्रिधयन गिी स्िःिोजगाि मसजयना गनय सक्षि बनार्न्छ । 

प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासलाई गणुस्ििीय, निप्रिियनात्िक ि उद्यििील 
बनाउन सङ्घीय, प्रादेम्िक ि स्थानीय सिकािको सिन्ियात्िक संिचनाद्वािा सििािूलक ि सिािेिी 
गणुस्ििीय प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासिा श्रि बजाििा प्रिेि गने सिै यिुाको 
सिन्याष्ट्रयक पहुुँच समुनम्श्चि गनुय आजको पष्ट्रहलो आिश्यकिा हो । यसका लामग औपचारिक, 
अनौपचारिक, अिीमिक ि म्जिनपययन्ि मसकार्को एकीकिण िथा योग्यिा मनधायिणको व्यिस्था 
सिपूिण काययक्रिहरू हनु ्। िसथय, िाष्ट्रिय आिश्यकिािा आधारिि ज्ञान, सीप ि प्रमिस्पधी दक्षिा 
िएका प्राष्ट्रिमधक जनिम्क्त मनिायण गिी सीपिूलक िोजगािी ि स्ििोजगािका लामग छनोटको पयायि 
अिसिसष्ट्रहि स्थानीय पुुँजी ि प्रष्ट्रिमधको प्रिधयन ि िाष्ट्रिय उत्पादन िृष्ट्रद्धसुँगै िलुकुको सािाम्जक ि 
आमथयक रूपान्ििण गनय मनभनानसुािका नीमिगि, िणनीमिक ि काययक्रमिक ढाुँचािा मनभन सझुािहरू 
िाम्खएका छन ्। 
सििािूलक पहुुँच  
नीमिगि व्यिस्था 

• िाष्ट्रिय, प्रादेम्िक ि स्थानीय श्रि बजािको आिश्यकिा ि प्राथमिकिाका आधाििा सबै यिुा ि 
ियस्कहरूका लामग सान्दमियक, उपयोगी, गणुस्ििीय ि प्रमिस्पधी प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासिा पहुुँचको अिसि योग्यिा ि क्षििाका आधाििा खलुा गने ।  
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• बहआुयामिक गरिबीको क्षेि मिि पिेका, गरिबी परिचय पि प्राि गिेका, बष्ट्रहस्किणिा पिी 
बहपुक्षीय िाििा पिेका¸ आमथयक रूपिा पछामड पिेका, दमलि, लोपोन्िखु, सीिान्िकृि, अपाङ्गिा 
िएका साथै उच्च म्िक्षा हामसल गने अिसिबाट िम्ञ्चि िएकाहरूका लामग आिासीय सषु्ट्रिधा 
सष्ट्रहिको प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासको अिसि प्रदान गने । 

• स्थानीय िहको सेिा क्षेिमिि स्थानीय ष्ट्रििेषिा, आिश्यकिा ि सभिािनाका आधाििा िोष्ट्रकएको 
गणुस्ििसष्ट्रहिको िापदण्ड पिुा गिेका सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालय िा म्िक्षालयिा प्राष्ट्रिमधक िथा 
व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा (मडप्लोिा िह सभिका) का काययक्रिहरू सञ्चालन गने । 

िणनीमिहरू 
• श्रि बजािको आिश्यकिाका आधाििा सीप नक्साङ्कन ि िोष्ट्रकएको िापदण्डका आधाििा  सबै 

स्थानीय िहिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप प्रदायक संस्थाहरूको स्थापना गने । 
• स्थानीय सङ्घ संस्था, परियोजना, व्यािसाय ि उद्योगहरूसुँग सहकायय गिी व्यािहारिक अभ्यास 

समुनम्श्चि गनय उद्योग व्यिसायीलाई सहमुलयि, पिुस्काि ि आिश्यक सहजीकिणको व्यिस्था गने 
। 

• िाष्ट्रिय सभपदा िथा पिभपिागि स्थानीय ज्ञान, सीप ि प्रष्ट्रिमधको जगेनाय िथा ष्ट्रिकासिा सहयोग 
पगु्ने गिी व्यािसाष्ट्रयक उत्पादन िथा सेिािा आधारिि ष्ट्रिषयहरूिा सीप ष्ट्रिकासका काययक्रिहरू 
ष्ट्रिस्िाि गने । 

• ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको कक्षा १० पिुा गिेका ि ित्काल श्रि बजाििा जान र्च्छुक यिुाहरूका लामग 
उनीहरूका रूम्च िथा बजािको आिश्यकिा सिेिलाई दृष्ट्रिगि गिी प्राष्ट्रिमधक सीप ष्ट्रिकासको 
अिसि स्थानीय स्िििै उपलव्ध गिाउने  । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा सीप ष्ट्रिकास िामलि पिुा गिेका यिुाहरूलाई योग्यिा ि क्षििाका आधाििा 
उपयकु्त िापदण्ड बनाई उपल्लो िैम्क्षक िहिा िनायका लामग योग्य हनेु व्यिस्था गने । 

• िाध्यमिक िहिा अध्ययनिि ष्ट्रिद्याथी ि बेिोजगाि िथा अधय बेिोजगाि यिुालाई लम्क्षि गिी 
व्यिसाय छनौटसभबन्धी स्थानीय िहिा पिाििय सेिा काययक्रि सञ्चालन गने । 

• िौगोमलक ष्ट्रिकटिा िएका स्थानिा आिासीय सषु्ट्रिधासष्ट्रहि सिकािी स्ििबाट गणुस्ििीय ि 
मनःिलु्क प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालय िा सीप ष्ट्रिकास केन्द्रहरू स्थापना ि घभुिी सीप ष्ट्रिकासको अिसि 
प्रदान गने । 

• प्रादेम्िक आिश्यकिाका साथै स्थानीय ष्ट्रििेषिाका आधाििा प्रदेि सिकािले स्थानीय िहसुँगको 
सिन्ियिा बहपु्राष्ट्रिमधक िहाष्ट्रिद्यालय ष्ट्रिकास ि सञ्चालन गने ।  

• गिेि मसक्न पाउने अिसि प्राि गिाउन साियजमनक, सहकािी ि िोजगािदािाहरूसुँगको सहकाययिा 
कायय स्थलको मसकार्का मनम्भि आिमधक या औद्योमगक प्रम्िक्षाथी काययक्रिहरूलाई प्रिािकािी 
रूपिा ष्ट्रिस्िाि गने । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासका काययक्रि सञ्चालन गने सिकािी िथा मनजी 
क्षेिका संस्थाहरूलाई आआफ्नो क्षेिसुँग सभबम्न्धि ष्ट्रिषयिा सीप ष्ट्रिकास सञ्चालनका लामग 
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िोष्ट्रकएको पाठ्यक्रि प्रारूप, पूिायधाि, ििय िथा िापदण्डको आधाििा स्थानीय िहको स्िीकृमििा 
सीप ष्ट्रिकासका काययक्रिहरू सञ्चालन गनय पाउने व्यिस्था गने । 

• पििपिागि िथा िौमलक सीप लाई आधमुनकीकिण गने िथा थप ष्ट्रिस्िाि उद्यििील एिं 
व्यािसायीहरूलाक्ष प्रोत्साष्ट्रहि गने । 

• आधािििु म्िक्षा पिुा गिेका यूिाहरुलाई िाष्ट्रिय व्यिसाष्ट्रयक योग्यिा प्रणालीले िय गिेको 
योग्यिाको िह १ ि २ सबै र्च्छुक नेपाली यूिाहरुलाई मनिलु्क उपलधध गिाउने व्यिस्था गने 
।  

• प्राष्ट्रिमधक मडप्लोिा काययक्रििा प्रिेि पाउन िोष्ट्रकएको न्यूनिि ििय पिुागने कक्षा १० पिुा 
गिेका ष्ट्रिद्याथीहरु मसधै ३ बषे प्राष्ट्रिमधक मडप्लोिा काययक्रििा प्रिेि हनु प्रिेि पिीक्षािा सािेल 
हनु ददने व्यिस्था मिलाउने ।  

• म्िक्षा िन्िालय अन्िगयि ष्ट्रिद्यालय स्िििा सञ्चालन िर्िहेको प्राष्ट्रिमधक धाि िर्य को १०+३ बषे 
काययक्रि ि िन्िालय अन्िगयिकै प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यिसाष्ट्रयक िामलि परिषद अन्िगयि 
सञ्चामलि ३ बषे प्राष्ट्रिमधक मडप्लोिा काययक्रिका लामग सिान पाठ्यक्रि लाग ुगने । 

गणुस्िि ि सान्दमियकिा  
नीमिगि व्यिस्था 

• प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलििा सािाम्जक सक्षििा (Social Competencies) 
िथा उद्यििीलिालाई अमनिायय रूपिा सिािेि गिी सिय सान्दमियक पाठ्यक्रि ियाि, 
प्रष्ट्रिमधयकु्त म्िक्षण-प्रम्िक्षण ि िूल्याङ्कनका आधाििा व्यिस्थापन समुनम्श्चि गने। 

• साियजमनक िथा मनजी क्षेिका उद्योगी, व्यिसायी िथा िोजगािदािाको सष्ट्रक्रय सहिामगिािा 
िाष्ट्रिय  व्यािसाष्ट्रयक िानक ियाि गिी सोका आधाििा पाठ्यक्रि, मसकार् सािग्री ि दक्ष 
प्रम्िक्षक ियाि गने । 

• पययटन, स्िास्थ्य िथा सािाम्जक सेिा, खेलकुद िथा िनोिञ्जनका क्षेििा आधारिि व्यिसायिा 
सीपयकु्त जनिम्क्त आपूमिय गिाउन सभबम्न्धि उद्योग व्यिसाय क्षेिको सिेि संलग्निािा सिय 
सान्दमियक पाठ्यक्रि मनिायण गने । 

• िध्यिस्ििीय जनिम्क्तका रूपिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा पिुा गिेका स्नािकहरूलाई 
ष्ट्रिषय अनसुाि ६ िष्ट्रहनादेम्ख १ िषयसभिको िाष्ट्रिय ष्ट्रिकास स्ियि ्सेिा गनुयपने व्यिस्था गने ।  

िणनीमिहरू 
• प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिको सान्दमियकिाका लामग उद्योग व्यिसायसुँग सरुुदेम्ख 

अन्त्यसभि (Governance, TNA, RMA, Training implementation, Monitoring, 
On-the-job training and Placement)  सहकायय आिश्यक िएकाले यी उदे्दश्यहरू प्राि 
गनय उद्योग व्यिसायको संस्थागि संलग्निाको समुनम्श्चििा हनेु गिी ऐनिा नै व्यिस्था हनुपुने। 
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• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास काययक्रिहरू सञ्चालन गनय स्िीकृमि पाएका 
कुनै पमन प्रकािका संस्थाहरूले अमनयायय रूपिा िाष्ट्रिय िान्यिा प्राि गणुस्िि िानकिा आधारिि 
गणुस्िि प्रत्यायन प्रिाणपि िोष्ट्रकएको अिमधमिि अमनिायय मलनपुने काननुी व्यिस्था गने ।  

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास काययक्रिहरूबाट स्नािक गिेका यिुाहरूलाई 
अन्ििायष्ट्रिय पेसागि सक्षििा िानकिा सिेि सहिामगिाको अिसि प्रदान गने । 

• िाष्ट्रिय जनिम्क्त ष्ट्रिकास िथा उद्यििीलिा प्रिधयन केन्द्र स्थापना गिी प्रम्िक्षक िथा 
कियचािीहरूको दक्षिा िथा िृम्त्त ष्ट्रिकास गने । 

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसुँगको सिन्ियिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षािा स्नािक िह उत्तीणयलाई एक िषे मडप्लोिा 
गिाउने व्यिस्था गिी प्रम्िक्षकको मनयमिि आपूमिय गने।  

• औद्योमगक सीप ष्ट्रिकासको ष्ट्रिस्िाि, सञ्चालन ि व्यिस्थापन गिी प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासको सान्दमियकिा समुनम्श्चि गनय िोजगािदािाहरूको संलग्निािा औद्योमगक 
प्रम्िक्षाथी िामलि, कायय स्थलको मसकार्, िोजगािी प्रमिस्थापनको अिसि एिं प्राष्ट्रिमधक 
जनिम्क्तको िागसभबन्धी मनिन्िि सूचना प्रिाहको व्यिस्था गने । 

• सङ्घीय सिकािले मनधायिण गिेको िाष्ट्रिय गणुस्िि िापक सूचाङ्कका आधाििा प्रदेि िहिा गणुस्िि 
िापक मनदेम्िका ियाि गिी गणुस्िि प्रत्यायन प्रिाणपि कायायन्ियन गने । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास सभबन्धी योग्यिा हामसल गिेका जनिम्क्तलाई 
हामसल गिेको सीप ि दक्षिा उल्लेख िएको सीपको प्रिाणपि उपलधध गिाउने । 

• श्रि बजाििा प्रििे िएका नयाुँ प्रष्ट्रिमध ि सीपको आिश्यकिा ि कायय प्रणालीिा आएको 
परििियन अनसुाि प्रम्िक्षण ि मसकार्िा मनिन्िि सधुाि ल्याउन प्रम्िक्षाथीले हामसल गिेको ज्ञान ि 
सीपलाई सान्दमियक बनाउन पूिय ष्ट्रिद्याथी ि िोजगािदािाको सहिामगिािा अध्ययन, अनसुन्धान ि 
मनिन्िि िूल्याङ्कन गने प्रणलीको ष्ट्रिकास गने । 

• सङ्घीय सिकािले मनधायिण गिेको गणुस्िि िापन सूचाकाङ्कका आधाििा हिेक प्राष्ट्रिमधक िथा 
व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास प्रदायक संस्थाहरूले आत्ििूल्याङ्कन गिी गणुस्िि सधुाि गने 
। 

गमििीलिा ि पािगभयिा  
नीमिगि व्यिस्था 
• श्रि बजािको िाग ि मसकारूको क्षििा ि योग्यिाका आधाििा अनौपचारिक ि अिीमिक 

िाध्यिबाट यिुा ि प्रौढहरूका लामग प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास ि 
योग्यिा बढाउने अिसि खलुा गने। 

िणनीमिहरू 
• िाष्ट्रिय व्यािसाष्ट्रयक योग्यिा प्रारूपअनसुाि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीपको स्िि ि 

िान्यिा कायि गने व्यिस्था गने ।  



145 
 

• औपचारिक¸ अनौपचारिक ि अिीमिक िाध्यिबाट प्राि ज्ञान, सीप ि दक्षिालाई मसकार्का 
िामथल्लो योग्यिा ि अको धािको सिान योग्यिा हामसल गनय िाष्ट्रिय व्यािसाष्ट्रयक योग्यिा 
प्रारूपका आधाििा िूल्याङ्कन गिी जीिनपययन्ि मसकार्लाई व्यिम्स्थि गने । 

• पष्ट्रहला मसकेका ज्ञान सीप ि दक्षिालाई पिीक्षण गिी हामसल गिेको योग्यिालाई िान्यिा ददने 
प्रणाली काननुद्वािा नै समुनम्श्चि गने । अनौपचारिक सीप ष्ट्रिकास, कायय अनिुि, स्िअध्ययन िा 
अिीमिक िरिकाबाट मसकेको ज्ञान, सीप ि क्षििाको पिीक्षण गिी िान्यिा प्राि योग्यिा िा 
के्रमडट जभिा गिी िामथल्लो िहको योग्यिा हामसल गनय पाउने व्यिस्था गने । 

• सीपको बदमलुँदो आिश्यकिालाई परिपूमिय गनय ि िृम्त्त (पेसा िा व्यिसाय) सुँग सभबम्न्धि 
सल्लाह सेिा प्रिाह गने प्रणालीको ष्ट्रिकास गने । 

• पेसागि िगीकिणका आधाििा ष्ट्रिद्यिान अभ्यासिा िहेका सीप ष्ट्रिकास क्षेिका योग्यिालाई 
िगीकिण गिी सान्दमियक नयाुँ योग्यिाहरू ष्ट्रिकास गने । 

सिुासन ि  व्यिस्थापन  
नीमिगि व्यिस्था 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकाससुँग सभबम्न्धि हनेु सबै ष्ट्रिषय, क्षेि ि 
काययक्रिलाई  छुट्टाछुटै्ट सभबोधन हनेु गिी एकीकृि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप 
ष्ट्रिकास ऐन िजुयिा गने । 

िणनीमिहरू 
• सङ्घीय काननुसुँग अनकूुल हनेु गिी प्रादेम्िक सिकािले िथा सङ्घीय काननु ि प्रादेम्िक काननु 

अनकूुल हनेु गिी स्थानीय सिकािले प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप मबकास सभबन्धी 
काननु बनाई आफ्नो प्रदेि ि स्थानीय क्षेिमिि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप 
मबकासलाई व्यिम्स्थि गने । 

• सङ्घले िाष्ट्रिय पाठ्यक्रि प्रारूप, गणुस्िि िापदण्ड (गणुस्िि प्रत्यायन, म्िक्षक, पूिायधाि, प्रिेि 
योग्यिासिेि) ढाुँचा स्िीकृि गने । 

• सङ्घले सङ्घीय, अन्िि मनकाय, अन्िि प्रदेि ि अन्िि स्थानीय िहमबच सिन्िय ि सहजीकिण गनय 
ष्ट्रित्तीय स्रोिको व्यिस्था ि बाुँडर्ाुँडको ढाुँचा स्िीकृि गने । 

• औद्योमगक सीप ष्ट्रिकासिा आधारिि काययस्थलको मसकार्िा उद्योगी िथा व्यिसायीहरूको सष्ट्रक्रय 
सहिामगिा िृष्ट्रद्ध गनय सिकािी, मनजी ि सहकािी प्रणाली लाग ुगनय काननुी व्यिस्था गने । 

• सङ्घले उद्योग, व्यािसाय ि िोजगािदािा मनकाय, सहकािी, गैिसिकािी ि दाि ृ मनकायहरूको 
परिचालन गने ढाुँचा स्िीकृि गने । 

• सङ्घले प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा एिं सीप ष्ट्रिकास कायायन्ियनको जिार्देष्ट्रहिाको 
अनगुिनको व्यिस्था गने । 

• िाष्ट्रिय व्यािसाष्ट्रयक योग्यिा प्रामधकिण स्थापना गने । 
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• प्रत्येक प्रदेििा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास काययक्रि सञ्चालनका लामग 
िोष्ट्रकएको िापदण्डका आधाििा ष्ट्रिषयगि ष्ट्रिज्ञहरूको समिमि मनिायण गिी सो समिमिको मसर्ारिस 
बिोम्जि नयाुँ संस्था दिाय सभबन्धी कायय गने । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास काययक्रिका लामग संस्था दिाय गने मनकाय 
स्ियंले गणुस्िि प्रत्यायन प्रिाणपि ददन नपाउने व्यिस्था गने । 

• कभपनी ऐन अन्ििगि सञ्चालनिा िहेका नार्ािलुक प्राष्ट्रिमधक कक्षाका संस्थाहरुलाई 
िनुार्ािष्ट्रहि सेिािलुक संस्थािा परिणि गने ।कभपनी ऐन अन्ििगि संस्था अनिुमि िथा 
सभबन्धन ददने प्रािधान बन्द गने ।  

अनसुन्धान, निप्रिियन ि सूचना व्यिस्थापन  
नीमिगि व्यिस्था 
• गणुात्िक अध्ययन अनसुन्धानिा आधारिि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि सभबन्धी 

ष्ट्रिकास नीमि, नमिजािूलक योजना मनिायण िथा अनगुिन िथा िूल्याङ्कन प्रणाली ष्ट्रिकास गने । 
• व्यािसाष्ट्रयक सीप ष्ट्रिकासलाई निप्रिियनिीलिा एिं उद्यििीलिाका आधाििा स्िदेििा नै 

ियायददि िोजगािीका अिसिहरू मसजयना गिी िोजगािीको हकलाई समुनम्श्चि गने । 
• सङ्घ ि प्रदेि स्िििा स्थापना हनेु अनसुन्धान, निप्रिियन ि उद्यििीलिा केन्द्रले सूचना ि 

प्रष्ट्रिमधको िाध्यि िार्य ि सङ्घीय िहले प्रदेि िहलाई ि प्रदेि िहले स्थानीय िहहरूलाई अध्ययन 
अनसुन्धान, निप्रिियन ि उद्यििीलिा ष्ट्रिकास गने सभबन्धिा संस्थागि क्षििा अमििृष्ट्रद्धिा िदि 
पयुायउने प्रणालीको ष्ट्रिकास गने । 

िणनीमिहरू 

• सङ्घ ि प्रदेििा योग्य िथा दक्ष प्रम्िक्षक, व्यिस्थापक एिं ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिधाका ष्ट्रििेषज्ञहरूको 
प्रिािकािी उत्पादन ि व्यिस्थापन गनय िाष्ट्रिय जनिम्क्त ष्ट्रिकास, अनसुन्धान, निप्रिियन  ि 
उद्यििीलिा ष्ट्रिकास केन्द्र स्थापना गने । 

• यिुा िथा िष्ट्रहलाहरूिा निप्रिियनात्िक सक्षििा ष्ट्रिकास गनयका साथै प्रमििा एिि ्क्षििा प्रिद्धयन 
गनय हिेक प्रदेिको निनुा बहपु्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयको रूपिा अनसुन्धान, निप्रिियन ि उद्यििीलिा 
ष्ट्रिकास केन्द्र स्थापना गने ।  

• सङ्घीय िहिा स्थापना हनेु िाष्ट्रिय प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास कोषबाट 
अनसुन्धान, निप्रिियन ि उद्यििीलिा ष्ट्रिकास िथा अनसुन्धानका लामग पयायि स्रोि व्यिस्था गने 
।  

• प्रत्येक प्रदेििा कभिीिा एउटा पने गिी प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासका 
ष्ट्रिषयगि प्रयोगिालासष्ट्रहि िियि सभिािको सषु्ट्रिधायकु्त प्रदेिस्ििीय अनसुन्धानिालाहरू स्थापना 
गने ।  
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• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासबाट प्रम्िम्क्षि िष्ट्रहला, यिुा, अल्पसङ्खख्यक, 
लोपोन्िखु, ष्ट्रपछमडएका सिदुाय, जनजामिहरूलाई मनम्श्चि िापदण्डका साथ अध्ययन, 
अनसुन्धानका अिसि मसजयना ि िृम्त्त ष्ट्रिकास काययक्रिलाई प्राथमिकिाका साथ प्रोत्साष्ट्रहि गने । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि प्राि गिी उद्यििीलिा ि निप्रिियनात्िक सक्षििा 
ष्ट्रिकास गदै आमथयक सािाम्जक ष्ट्रिकासिा यिुा सहिामगिा अमििृष्ट्रद्ध गनय िाष्ट्रिय िथा अन्ििाष्ट्रिय 
स्िििा उदाहिणीय िथा अन्िेषणात्िक कायय गिी सिाजिा योगदान पयुायएका यिुा ि िष्ट्रहलालाई 
पिुस्कृि ि सभिान गने व्यिस्था मिलाउने । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा िामलि क्षेििा काि गरििहेका सङ्घ संस्थाहरूले मनम्श्चि 
ढाुँचाको मडम्जटल प्रमििेदन अनलाईन िार्य ि चौिामसक रूपिा पेस गनुयपने प्रणाली ष्ट्रिकास गिी 
एकीकृि रूपिा मडम्जटल िथ्याङ्क सङ्कलन गने प्रणाली िाष्ट्रिय प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि 
सीप ष्ट्रिकास िथ्याङ्क केन्द्र िथा िथ्याङ्क पनुःस्थापना केन्द्र स्थापना गिी िथ्याङ्कको आिश्यक 
ष्ट्रिश्लेषणसष्ट्रहि सियसलुि रूपिा िथ्याङ्क ि ष्ट्रिश्लेषण प्रमििेदन प्रदेि ि स्थानीय िहहरूलाई उपलधध 
गिाउने व्यिस्था गने । 

क्षििा ष्ट्रिकास  
नीमिगि व्यिस्था 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास प्रदायक संस्थाहरूिा योग्य प्रम्िक्षक, िौमिक 
संिचना ि व्यािहारिक अभ्यासको गणुस्िि समुनम्श्चि हनेु व्यिस्था गने ।  

• ष्ट्रिद्याथी, प्रम्िक्षक ि कियचािीको क्षििा अमििृष्ट्रद्ध गनय जनिम्क्त ष्ट्रिकास, अनसुन्धान, निप्रिियन 
ि उद्यििीलिा ष्ट्रिकास केन्द्रले पाठ्यपसु्िक ियाि पाने, स्रोि पसु्िकहरू ियाि पाने, मडम्जटल 
स्रोिपसु्िक ि जानकािीहरू ियाि गिी अनलाईन सेिा ि दूि म्िक्षा जस्िा सूचना प्रष्ट्रिमधिा 
आधारिि सेिाहरूको ष्ट्रिकास िथा ष्ट्रिस्िाि गने 

िणनीमिहरू  

• िाष्ट्रिय जनिम्क्त ष्ट्रिकास, अनसुन्धान, निप्रिियन ि उद्यििीलिा ष्ट्रिकास केन्द्र िार्य ि प्राष्ट्रिमधक 
िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासका लामग आिश्यक प्रम्िक्षक, पाठ्यक्रि ष्ट्रििेषज्ञ, 
सपुरििके्षक, िूल्याङ्कन ष्ट्रििेषज्ञ, व्यिस्थापक ि नेितृ्ि मलन सक्ने जनिम्क्त ियाि गने । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासको क्षिेिा आिश्यक जनिम्क्त उत्पादन गनय 
प्रम्िक्षक प्रक्षेपणका आधाििा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू िार्य ि ियािी गने। 

• प्रम्िक्षकहरूको प्रम्िक्षण अनिुमि पिको व्यिस्था लाग ुगने । 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको क्षेििा काययिि जनिम्क्तको क्षििा ष्ट्रिकासको 

लामग मनिन्िि पेिागि क्षििा ष्ट्रिकासका काययक्रि सञ्चालन गने 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासका स्नािकहरू काि गने संस्थािा नै सीप 

ष्ट्रिकास िलु्क प्रणाली अिलभबन गिी क्षििा ष्ट्रिकास कोष मनिायण गने । 
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• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको मडप्लोिा िह उत्तीणय जनिम्क्तलाई सभबम्न्धि काययक्रिका 
लामग िोष्ट्रकएको न्यूनिि योग्यिा पिुा गिेिा सभबम्न्धि ष्ट्रिषयिा उच्च म्िक्षािा िनाय हनु पाउने 
अिसि प्रदान गने ।  

ददगो लगानी  
 नीमिगि व्यिस्था  
• िाध्यमिक िहसभिको प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा क्रििः मनःिलु्क गने । 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासका क्षिेिा कुिलिा ि प्रिािकारििा अमििृष्ट्रद्ध 

गनय ददगो लगानीको एकीकृि ढाुँचा ि क्षेिगि लागानी ढाुँचाको अिलभबन गने । 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास प्रदायक संस्था, मनकाय िथा म्िक्षालयलाई 

एकिषु्ठ अनदुान प्रणालीको व्यिस्था गिी क्रििः स्िायत्तिा प्रदान गने । 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासका लामग उद्योग व्यिसायीको सहकाययिा सीप 

ष्ट्रिकास िलु्कको व्यिस्था लाग ुगिी लगानीका लामग साझेदारििा ि सहकारििालाई प्राथमिकिा 
प्रदान गने । 

िणनीमिहरू 

• िाज्यको प्राथमिकिािा पिेका क्षेि, िगय ि सिदुायका लामग आिासीय सषु्ट्रिधा सष्ट्रहिको प्राष्ट्रिमधक 
िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास मनःिलु्क रूपिा प्रदान गने  । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास प्राि जनिम्क्तलाई स्ििोजगाि ि 
उद्यििीलिाका लामग सहमुलयि ऋणको व्यिस्था गने । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासका क्षेििा सिकािले गने लगानीको ढाुँचा 
ष्ट्रिकास गिी क्रिि मनिलु्क गदै लैजाने ि मनजी क्षिेबाट गरिने लगानीको लामग उपयकु्त 
िािाििण ष्ट्रिकास गने । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासिा जनिम्क्त प्रक्षेपणका आधाििा यसको  
ष्ट्रिकासका लामग सीप ष्ट्रिकास कोषिा िकि ष्ट्रिमनयोजन गने व्यिस्था गने । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासिा मनजी क्षेि ि उद्योमग व्यिसायीलाई आफ्नै 
संस्थािा काययिालाको अिधािणा बिोम्जि सीप ष्ट्रिकास काययक्रि सञ्चालन गनय प्रोत्साहन गने ।  

• उद्यििीलिा ष्ट्रिकासका लामग लम्क्षि सिूहलाई अनौपचारिक म्िक्षा िथा सािदुाष्ट्रयक मसकार् 
केन्द्र िार्य ि लघ ु ष्ट्रित्त िथा साना घिेल ुउद्योग जस्िा काययक्रििा सहमुलयिपूणय ऋण सहयोग 
उपलधध गिाउने व्यिस्था गनुय पने । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासका लामग सीप ष्ट्रिकास बैङ्क िथा के्रमडट बैङ्क 
जस्िा अिधािणा लाग ुगनुयपने ।  

• प्राष्ट्रिमधक म्िक्षािा दमलि सीिान्िकृि जनजामि ि छािाहरूका लामग छाििृम्त्त उपलधध 
गिाउनपुने । 
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ष्ट्रिज्ञान ि प्रष्ट्रिमध  
नीमिगि व्यिस्था 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षािा ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधिैिी म्िक्षाका िाध्यिद्वािा पाििाणष्ट्रिक, 
अन्िरिक्ष, जैष्ट्रिक लगायिका प्रष्ट्रिमधको ष्ट्रिकास, ष्ट्रिस्िाि ि उपयोगिा ष्ट्रिष्ट्रिधीकिण िथा क्षििाको 
अमििषृ्ट्रद्ध गने । 

• ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध ि सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोगिा िहिी ि ग्रािीण ष्ट्रिद्याथीमबच अन्िि 
कि गनय सङ्घीय, प्रदेि ि स्थानीय िैम्क्षक प्रणाली ि संिचनािा सूचना ि प्रष्ट्रिमधको प्रयोगिा 
सिन्याष्ट्रयक पहुुँच ि एकरूपिा कायि गने । 

िणनीमिहरू 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलििा दूि म्िक्षा एिं घभुिी मसकार्लाई सीप 

हस्िान्ििणको िकैम्ल्पक आधाि बनाउने । 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षािा ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधका क्षेििा ष्ट्रिकास  िएका पििाण,ु 

सूचना, अन्िरिक्ष, जैष्ट्रिक ि नानो लगायिका प्रष्ट्रिमधहरूको उपयोगका लामग अनसुन्धान, क्षििा 
ष्ट्रिकास िथा मनयिनलाई प्रिािकािी बनाउने । 

• सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोग गिी स्थानीय िहिै गणुस्िि समुनम्श्चि गने िापदण्ड मनिायण 
गने ।  

• सङ्घ, प्रदेि ि स्थानीय िीनै िहिा िोजगाि सूचना केन्द्र िार्य ि श्रि बजाि सूचना प्रणाली ष्ट्रिकास 
गिी िथ्याङ्क ि सूचना सङ्कलन गने । 

• नेपालका ष्ट्रिमिन्न स्थानिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा िथा िामलि प्रदायक सङ्घ 
संस्थाहरूलाई GIS प्रणाली िार्य ि नक्साङ्कन गिी सूचना व्यिस्थापन प्रणालीको ष्ट्रिकास गने । 

अनगुिन, िूल्याङ्कन िथा पषृ्ठपोषण  
नीमिगि व्यिस्था 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिका लागी मनजी क्षेिलाई प्रिािकािी ि व्यिम्स्थि 

रूपिा परिचालन गनय आिश्यक नीमि मनयिहरू प्रदेि सिकािले बनाउने । साियजमनक मनजी 
साझेदािीको अिधािणा अनरुूप काययक्रि सञ्चालनको नीमिगि व्यिस्था गने । 

िणनीमिहरू 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासका काययक्रिहरूको अनगुिन िथा िूल्याङ्कनका 

लामग प्राष्ट्रिमधक जनिम्क्त सष्ट्रहिको संयन्ि मनिायण गने । 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासका काययक्रिहरूको अनगुिन िथा िूल्याङ्कनका 

लामग सङ्घ िथा प्रदेििा प्राष्ट्रिमधक जनिम्क्त सष्ट्रहिको संयन्ि मनिायण गने । 
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• प्रदेि सिकािले आफ्नो प्रदेिमिि सञ्चालनिा िहेको काययक्रि कायायन्ियनको अनगुिन िथा 
िूल्याङ्कन गने ि प्रादेम्िक सिकािले प्रदेिमिि सञ्चालनिा िहेको काययक्रि कायायन्ियनको 
अनगुिन िथा िूल्याङ्कन गने । 

• स्थानीय िहहरूले आफ्नो क्षेििा िएका प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास 
काययक्रि सभबन्धिा अनगुिन िथा िूल्याङ्कन गिी िाष्ट्रषयक प्रमििेदन प्रदेि िार्य ि एकीकृि 
प्रमििेदन सङ्घीय िहिा पयुायउने व्यिस्था गने । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास काययक्रिहरूको अनगुिन मनदेम्िका ियाि गिी 
ष्ट्रििेषज्ञ ज्ञान, सीप िथा दक्षिा िएकाले िाि अनगुिन िथा िूल्याङ्कन गनय पाउने व्यिस्था लाग ु
गने  

• एक बहसुिोकाििाला संयन्ि ि िाष्ट्रषयक बृहि ्सिीक्षा गने परिपाटी बसाउने ।  
सङ्गठनात्िक स्िरूप ि कायायन्ियन ढाुँचा  
नीमिगि व्यिस्था  

• सङ्घ, प्रदेि िथा स्थानीय सिकािबाट सभपादन हनेु िैम्क्षक ष्ट्रिकास िथा प्रिासन सभबन्धी 
काययहरूको ष्ट्रिश्लेषण गिी आिश्यकिा अनसुाि म्िक्षा प्रिासमनक संिचनाहरूको स्थापना गिी 
जनिम्क्त व्यिस्थापन गने । 

िणनीमिहरू 
• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकाससभबन्धी िाष्ट्रिय नीमि मनिायण गनय ि सङ्घीय 

अन्िि मनकाय, अन्िि प्रदेि ि अन्िि स्थानीय िहमबच सिन्िय ि सहजीकिण िथा ष्ट्रिम्त्तय 
स्रोिको व्यिस्था ि बाुँडर्ाुँडको ढाुँचा स्िीकृि गनयका लामग सङ्घीय िहिा प्रधानिन्िीको 
अध्यक्षिािा बहसुिोकाििाला सम्भिमलि प्रमिमनमधत्ि हनेु गिी प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि 
िामलि सिा ि म्िक्षा िन्िीको अध्यक्षिािा िाष्ट्रिय प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि 
परिषद् िहने व्यिस्था गने । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकाससभबन्धी िाष्ट्रिय नीमिअनकूुल प्रादेम्िक नीमि 
मनिायण गनय, प्रादेम्िक अन्िि मनकाय, अन्िि प्रदेि ि अन्िि स्थानीय िहमबच सिन्िय ि 
सहजीकिण गनय,  ष्ट्रित्तीय स्रोिको व्यिस्था ि बाुँडर्ाुँडको ढाुँचा स्िीकृि गनय प्रदेि िखु्यिन्िीको 
अध्यक्षिािा बहसुिोकाििाला सम्भिमलि प्रमिमनमधत्ि हनेु गिी प्रादेम्िक प्राष्ट्रिमधक िथा 
व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि सिा ि सािाम्जक ष्ट्रिकास िन्िीको अध्यक्षिािा प्रादेम्िक प्राष्ट्रिमधक 
िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि परिषद् िहने व्यिस्था गने । 

• प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालय ि व्यािसाष्ट्रयक सीप ष्ट्रिकास िामलि केन्द्रको िौगोमलक िथा क्षेिीय 
ष्ट्रिििणको नक्साङ्कन गिी ७५३ स्थानीय िहिा स्थानीय ष्ट्रििेषिा ि आिश्यकिािा आधारिि 
कभिीिा एक बह ुप्राष्ट्रिमधक म्िक्षालय स्थापना गने । आिश्यकिा हेिी प्रत्येक स्थानीय सिकाि 
िािहि एक व्यािसाष्ट्रयक िामलि केन्द्र सञ्चालन गने । 



151 
 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकाससभबद्ध सबै िह ि मनकायलाई िोष्ट्रकएको कायय 
सभपादन ि उपलम्धधप्रमि म्जभिेिाि बनाउने । 

• नयाुँ सङ्घीय संिचनाअनसुाि सिकािको सबै िह ि मनकायहरूिा सिुासन, जिार्देष्ट्रहिा ि 
पािदम्ियिा कायि गनय प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासका सबै संयन्िहरूको 
पनुःसंिचना गने । परिषद्लाई केन्द्रिा नेपाल सिकािको एक स्िायत्त मनकायका रूपिा िाख्न ेि 
प्रदेििा प्रदेि सिकािको िािहििा िाख्न।ेत्यसै गिी स्थानीय िहिा सङ्घ िथा प्रदेिले ियाि 
पािेको खाकाको परिमधिा िही  प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि सिन्िय एकार् िहने 
। 

• छरिएका प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक सीप ष्ट्रिकास िामलि प्रदायकहरूको व्यिस्थापन गनय 
स्िायत्त प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक सीप ष्ट्रिकास परिषद्को गठन गिी यसको नेितृ्ि ष्ट्रिषय 
ष्ट्रिज्ञको सिूहलाई ि प्रिासमनक कािको म्जभिा म्िक्षा प्रिासनले गने व्यिस्था गने । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासलाई सवु्यिम्स्थि गिी गणुस्िियकु्त म्िक्षा िथा 
िामलि प्रदान ि मनयिन गनय सङ्घीय काननु अनकूुल हनेु गिी प्रदेि सिकािले प्रादेम्िक प्राष्ट्रिमधक 
िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास सभबन्धी काननु बनाई कायायन्ियन गने । 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकाससभबन्धी िाष्ट्रिय िथा प्रादेम्िक नीमिबिोम्जि 
योजना िथा काययक्रि मनिायण गिी कायायन्ियन गनय स्थानीय सिकािले काननु बनाई लाग ुगनय 
सक्ने ि यसका लामग स्थानीय िहिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास काययक्रि 
कायायन्ियन समिमि िहन ुउपयकु्त हनेु । 

• सङ्घीय िहिा केन्द्रीय स्ििको िाष्ट्रिय योग्यिा प्रामधकिण, प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि 
सीप ष्ट्रिकास कोष ि िाष्ट्रिय जनिम्क्त ष्ट्रिकास, अनसुन्धान, उद्यििीलिा ष्ट्रिकास केन्द्र स्िायत्त 
मनकायका रूपिा िहने व्यिस्था गने । प्रत्येक मनकायिा प्रिखु काययकािी अमधकृि (िाप प्रथि 
शे्रणीसिह) िहने ि यस पदिा खलुा प्रमियोमगिाबाट लोकसेिा आयोगको मसर्ारिसिा मनयमु्क्त 
गने। 

• सङ्घिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास पिीक्षा बोडय िहने ि यसले िाष्ट्रिय 
पिीक्षा बोडयसुँगको सिन्ियिा िूल्याङ्कन िथा प्रिाणीकिणको कायय गने । 

• िाष्ट्रिय प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास परिषद्अन्िगयि औद्योमगक सीप ष्ट्रिकास 
समिमि िहने ि यसले औद्योमगक सीप ष्ट्रिकास िथा िामलिसभबन्धी काययको सिन्िय गने । 

• सबै ष्ट्रिषयगि प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक सीप ष्ट्रिकास िामलिको जनिम्क्त ियाि गने 
िणमनमि अपनाउने ।  

• िैम्क्षक गमिष्ट्रिमधलाई प्रयोगात्िक, व्यािहारिक ि सियानकूुल बनाउन िैम्क्षक संस्था ि 
सिदुायको सहकायय गने प्रबन्ध मिलाउने ।  
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परिच्छेद ८ 

आजीिन मसकार्, अनौपचारिक िथा खलुा म्िक्षा 
१. पषृ्ठिमूि 

मनयमिि संिचनाका ष्ट्रिद्यालय िथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिन्दा बाष्ट्रहि बसेि व्यम्क्तले म्िक्षा आजयन गने 
ष्ट्रिमिन्न पद्धमिहरू संसाििा ष्ट्रिकास िई अभ्यासिा िहेका छन।् िखु्य रूपिा स्थाष्ट्रपि िई 
कायायन्ियनिा िहेका चािओटा पद्धमिहरू आजीिन मसकार्, अनौपचारिक म्िक्षा, खलुा िथा दूि 
म्िक्षाको बािेिा यहाुँ चचाय गरिएको छ।   

क.  आजीिन मसकार् 

िानिजामिको प्रिखु ष्ट्रिम्िििा िनेकै उसको मसक्ने ि आजीिन मसष्ट्रकिहन सक्ने स्ििाि ि क्षििा 
हो। सभ्यिाको प्रािम्भिक चिणिा िामनसले प्रकृमि ि िािाििणबाट अनिुिको आधाििा अथायि ्
अिीमिक ढङ्गले मसकेि ज्ञान, सीप ि धािणाहरू ष्ट्रिकास गिेको हो। मिनै मसकार्हरू अनौपचारिक 
म्िक्षाको िाध्यिबाट एक पसु्िाबाट अको पसु्िािा सदै, नयाुँ पसु्िाको अनिुिसिेि थष्ट्रपएि पिुाना 
ज्ञान, सीप ि प्रष्ट्रिमधहरू उन्नि हुुँदै आएको हो। अनौपचारिक ढङ्गबाटै एउटा सिदुाय िा क्षेिको 
मसकार् अको क्षेििा हस्िान्ििण हनेु, र्िक परििेिका र्िक मसकार्हरू मिश्रण िएि नयाुँ ज्ञान, 

सीप ि प्रष्ट्रिमधको जन्ि हनेु ि  रै्मलने क्रि पमन चल्दै आयो। अक्षि ि मलष्ट्रपको आष्ट्रिष्काि 
हनुिुन्दा अगामडदेम्ख नै मसक्ने, मसकाउने ि अनौपचारिक ढङ्गबाट ज्ञान रै्लाउने मसकार् 
संस्कृमिको ष्ट्रिकास िएको देम्खन्छ। 

हेिेि, देखेि, सनेुि, छलर्ल गिेि िा सुँगै कािगने लगायि अन्य थपु्रै अनौपचारिक ष्ट्रिमधहरू प्रयोग 
गिेि िामनसहरू ज्ञान, सीप आजयन गरििहेका हनु्छन ् ि धािणा बनार्िहेका पमन हनु्छन।् 
एकअकायिा उक्त ज्ञान बाुँमडिहेका पमन हनु्छन।् त्यसैले साक्षि नहुुँदैिा िामनस अज्ञानी िा 
अम्िम्क्षि हुुँदैन। पूिीय दाियमनक म्चन्िन ि अभ्यासको ष्ट्रिकास क्रिले पमन के सामबि गिेको छ 
िने श्रमुि पिभपिा ि ष्ट्रिमिन्न प्रकािका अिीमिक िथा अनौपचारिक म्िक्षाको जगिा नै उन्नि 
सभ्यिाहरू ष्ट्रिकास िएको मथयो। जीिनिि मनिन्िि मसष्ट्रकिहने,  मसकेका ज्ञान ि सीप परििाि 
लगायि सिदुायिा बाुँमडिहने मसकार् संस्कृमिको ष्ट्रिकास पमन आददकालदेम्ख नै हुुँदै आएको 
छ।यसबाट के स्पि हनु्छ िने प्रकृमि ि िािाििणबाट स्ििाष्ट्रिक रूपिा मसक्ने अिीमिक ष्ट्रिमध ि 
अनौपचारिक म्िक्षाको अभ्यासको जगबाट नै आधमुनक औपचारिक म्िक्षाप्रणालीको प्रादिुायि 
िएको हो। आजीिन मसकार्को अभ्यास पमन िानि सभ्यिाको प्रािम्भिक चिणबाटै सरुु िएको 
स्पि देम्खन्छ। 

सिकालीन ष्ट्रिश्विा चमलिहेको म्िक्षासभबन्धी बहसले आजीिन मसकार्लाई एउटा िहत्त्िपूणय 
अिधािणा ि दियनकै रूपिा अगामड सािेको छ। जीिन चक्रको हिेक चिणिा िान्छेको ष्ट्रिम्िि 
आिश्यकिा िाि होर्न आरू् ि सिाजलाई नै उन्नि िलु्याउन योगदान गनयसक्ने ष्ट्रिम्िि 
सभिािना पमन िहेको हनु्छ।  आजीिन मसकार्को दियनले मसकार् िानि जीिनको एक अमिन्न 
पक्ष हो ि यसको जीिनिि सचेि अभ्यास हनुपुछय िन्दछ । 
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ष्ट्रिश्वव्यापीकिण, िीब्र सहकिीिण ि बसार्ुँ सिार्, सूचना प्रष्ट्रिमधको  क्षेििा िएको क्राम्न्िले ष्ट्रिश्वको 
हिेक िलुकु ि सिाजिा िीव्र परििियनहरू िर्िहेका छन। बालबामलका ि यिुाको लामग िाि 
हैन प्रौढ ि ज्येष्ठ नागरिकका लामग पमन मनिन्िि मसष्ट्रकिहने व्यिस्था ि िािाििणको जरुिि 
पदयछ।संयकु्त िािसंघकै यनेुस्को लगायि अन्य अन्ििायष्ट्रिय संस्थाहरूले पमन ददगो ष्ट्रिकासको 
लक्ष्य प्रामिको िणनीमििा आजीिन मसकार्लाई िहत्त्िकासाथ प्रस्ििु गिेका छन।  यनेुस्कोले 
अम्घ सािेको परििाषा ि व्याख्याअनसुाि आजीिन मसकार्को अिधािणा लोकिंि, िानिीयिा ि 
िानि िमु्क्तको िूल्यिान्यिािा आधारिि िहेको छ। सखुी ि खसुी जीिनयापनका लामग मसक्ने 
प्रष्ट्रक्रया जीिनिि चमलिहन ु पछय। हिेक उिेि सिूहका िामनसहरू मसकार् प्रष्ट्रक्रयािा संलग्न 
िर्िहन ु पछय। घिपरििाि, काययथलो, ष्ट्रिद्यालय, सिदुाय ि हिेक सािाम्जक स्थानिा मसकार् 
प्रष्ट्रक्रया हनुसक्छ। 

आजीिन अथायि ्जीिनपययन्ि मसकार् िोष्ट्रकएको मनम्श्चि ढाुँचा ि पद्धमििा सीमिि हुुँदैन, यो धेिै 
प्रकािका काययक्रि ष्ट्रिमध, मसकारुको रुम्च ि चाहनाअनसुािका ष्ट्रक्रयाकलाप आददिा िि पदयछ । 
सन १९९० को दिकिा आएि यनेुस्कोले जीिनपययन्ि म्िक्षा िधद परििियन गिी जीिनििको 
मसकार्  िने्न िधद प्रयोग गनय थाल्यो। िियिान अिस्थािा जीिनपययन्ि मसकार्लाई आजीिन 
मसकार् िन्न थामलएको छ। 

आजीिन मसकार् एउटा छुटै्ट ष्ट्रिमध हैन, यो ि सिग्र म्िक्षाप्रणालीलार् िागयमनदेिन गने मसद्धान्ि 
हो। बालम्िक्षा, आधािििू म्िक्षा हुुँदै िाध्यमिकदेम्ख उच्चम्िक्षासभि पगु्ने क्रििा हिेक 
व्यम्क्तलाई आजीिन कसिी मसष्ट्रकिहने िने्न ज्ञान ि सीप प्रदान गनुय जरुिी हनु्छ। त्यसैले 
अिीमिक, अनौपचारिक ि औपचारिक सबै िाध्यिबाट आजीिन मसकार्को अभ्यासलार् सदुृढ 
िलु्याउन ुजरुिी छ। िानि जीिनलाई सहज, उन्नि ि सखुी िलु्याउन ु नै आजीिन मसकार्को 
िूल ध्येय हो।            

ख. अनौपचारिक म्िक्षा 
ष्ट्रि.सं २००७ सालिा नेपालिा आधमुनक प्रजािाम्न्िक यगु सरुु हुुँदा कुल जनसङ्खख्याको झन्डै 
दईु प्रमििि िाि नागरिकहरू साक्षि मथए। प्रजािन्िको प्रादिुायिसुँगै नेपालिा िैम्क्षक जागिणको 
लहि आयो।  ष्ट्रि.सं २०११ सालको नेपालको पष्ट्रहलो िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोगले नेपालिा प्राथमिक 
म्िक्षा, िाध्यमिक म्िक्षा, उच्च म्िक्षा, प्राष्ट्रिमधक म्िक्षाको साथै अनौपचारिक म्िक्षालार् के, कसिी 
अगामड बढाउनपुछय िने्न बािेिा यगुानकुुल सझुािहरू ददएको मथयो।उक्त प्रमििदेनले प्रौढ 
साक्षििा काययक्रिलाई जोड ददन मसर्ारिस गिेपमछ ष्ट्रि.सं २०१३ सालदेम्ख योजनाबद्ध रूपिा 
अनौपचारिक प्रौढ साक्षििा काययक्रि सञ्चालनिा ल्यार्एको हो । 

िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोग २०११ देम्ख ष्ट्रि. सं २०५५ सालसभि गठन िएका िाष्ट्रिय म्िक्षा 
आयोगका  प्रमििेदनहरूले अनौपचारिक म्िक्षा िनेको िूल रूपिा प्रौढ म्िक्षा हो ि प्रौढ म्िक्षा 
िनेको प्रौढ साक्षििाको ष्ट्रिस्िाि हो िनेको छ। ष्ट्रि. सं २०५५ सालको आयोगले अनौपचारिक 
म्िक्षालाई िलुकुको म्िक्षाप्रणालीको प्रिखु अङ्गको रूपिा स्थाष्ट्रपि गनुयपने, साक्षि िर्सकेपमछ 
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प्रौढहरूलाई जीिनोपयोगी सीपहरू प्रदान गनुयपने ि औपचारिक, अनौपचारिक ि प्राष्ट्रिमधक 
म्िक्षाकाबीच सिन्िय हनुपुने मबषय मसर्ारिस गिेको मथयो। 

साक्षििा म्िक्षालाई जीिन पद्धमिसुँग आबद्ध गनय जरुिी िहससु गदै ष्ट्रि.सं. २०२२ सालदेम्ख 
काययिूलक साक्षििाको अिधािणालाई पमन सिािेि गरियो । िाष्ट्रिय म्िक्षा पद्धमिको योजना, 
२०२८ को िध्यािमध िूल्याङ्कनपमछ साक्षििा काययक्रिलाई अझ व्यापक बनार्यो । म्िक्षा 
िन्िालयिा ष्ट्रि.सं. २०३७ सालदेम्ख प्रौढ म्िक्षा िाखा स्थापना गिी साक्षििा म्िक्षालाई 
संस्थागि संिचनािार्य ि ष्ट्रिस्िाि गरियो ।   

कुनै पमन व्यम्क्त र्च्छा िा िहिले निई प्रमिकूल पारििारिक, सािाम्जक परििेि िथा ष्ट्रिद्यिान 
िैम्क्षक संिचनाले  सिेट्न नसकेको कािणले साक्षििा लगायि आधािििू म्िक्षा प्राि गने 
अिसिबाट बम्ञ्चि हनु पगु््न।् औपचारिक म्िक्षा प्राि गने अनकूुलिा नहनेुलाई िैकम्ल्पक 
अनौपचारिक म्िक्षाको िाध्यिबाट साक्षि िलु्याई आधािििू म्िक्षा प्राि गने अिस्थासभि 
परु् याउने उदे्दश्यले ष्ट्रिमिन्न काययक्रिहरू केही दिकदेम्ख नै सञ्चालन हुुँदै आएका छन।् िि, संख्या 
ि गणुस्िि दिुै ष्ट्रहसाबले यस्िा काययक्रि सबैका लामग गणुस्ििीय आधािििू म्िक्षाको लक्ष्य प्राि 
गनय प्रिािकािी हनु सकेको छैनन।् 

नेपालिा सिकािबाट सञ्चालन गरिएका अनौपचारिक म्िक्षा काययक्रिहरू बाहेक सािदुाष्ट्रयक 
संगठनहरू, पिभपिागि जनजामि सङ्गठनहरू, गठुी लगायि ष्ट्रिमिन्न सािाम्जक िथा गैिसिकािी 
संघ, संस्थाहरूले पमन अनौपचारिक म्िक्षाको क्षेििा िहत्त्िपूणय कािहरू गदै आएका छन।् आिा 
सिूह, ष्ट्रकसान सिूह, सािदुाष्ट्रयक िन उपिोक्ता संघ, बालक्लब, यिुा क्लब लगायि थपु्र ै
गैिसिकािी सािाम्जक संस्थाहरूले सिदुायको सिक्तीकिण, सािदुाष्ट्रयक साक्षििा, सिदुायिा 
आिश्यक सूचनाहरू प्रिाह लगायि ज्ञान हस्िान्ििण ि सीप ष्ट्रिकासिासिेि धेिै उपयोगी 
कािहरू गिेका छन। सािाम्जक संस्थाहरूको पहलिा अनौपचारिक म्िक्षा प्रदान गनय रिफ्लेक्ट 
(REFLECT) जस्िा ष्ट्रिमध ि प्रष्ट्रक्रयाहरूको प्रयोग गिी नेपाल सिकािले ‘नागरिक सचेिना केन्द्र’ 

िार्य ि ्िलुकुव्यापी सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिकास काययक्रि सञ्चालन गिेको मथयो।    

काठिाडौँ उपत्यका लगायि िलुकुका मबमिन्न क्षेििा बसोबास गने पिभपिागि म्िल्पी जनजािी 
ि दमलि सिदुायिा प्रचलनिा िहेको पाको पसु्िाबाट यिुा पसु्िािा हनेु ज्ञान ि सीपको 
हस्िान्ििणिा पमन अनौपचारिक म्िक्षा ष्ट्रिमधको प्रयोग हुुँदै आएको छ। व्यम्क्त, परििाि ि 
सिदुायको िहिा हस्िान्ििण हुुँदै आएका यस्िा ज्ञान ि सीपलाई आधमुनक प्रष्ट्रिमध ि मसकार् 
प्रष्ट्रक्रयासुँग जोड्न िने अझै सष्ट्रकएको छैन।    

औपचारिक म्िक्षाको प्राथमिकदेम्ख िाध्यमिक िह उत्तीणय गिेका व्यम्क्तहरूसिेि सम्जलैसुँग 
श्रिबजाििा प्रिेि गनय नसक्ने ि स्ििोजगाि पमन बन्न नसक्ने अिस्थाको कािण िोजीिोटीका 
लामग नै ष्ट्रिदेम्िन ु पने अिस्था िहेको छ। अष्ट्रहलेको अिस्थािा िाध्यमिक िह िा मनम्श्चि 
औपचारिक म्िक्षा पूिा गिेका व्यम्क्तहरूले अनौपचारिक म्िक्षाको िाध्यिबाट कुनै खास क्षेिको 
सीप ष्ट्रिकास गिेि िोजगािीिा जानसक्ने व्यिम्स्थि प्रािधान पमन अत्यन्िै न्यून छ । 
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ग. खलुा िथा दूि म्िक्षा 
मसक्ने ि मसकाउने व्यम्क्तहरू मनम्श्चि दूिी ि र्िक सियिा िहेि म्िक्षण मसकार् प्रष्ट्रक्रया सञ्चालन 
गने पद्धमिलाई दूि म्िक्षा िमनन्छ । मसकाउने व्यम्क्तलाई मसकारु ि मसकाउने व्यम्क्तलाई 
सहजकिाय िमनन्छ । प्रािभििा मसकारु ि सहजकिायलाई पिाचािको िाध्यिले जोडने गरिन्थ्यो 
। सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधिा िएको ष्ट्रिकाससुँगै पिाचािको पिभपिागि पद्धमि िेमडयो, 
टेमलमिजन, िम्ल्टमिमडया, अनलार्न ि  िच ुयिल हुुँदैँ अष्ट्रहले आष्ट्रटयष्ट्रर्मसयल र्न्टेलीजेम्न्सको संघाििा 
आर्पगुेको छ । 

दूि म्िक्षा ि खलुा म्िक्षा र्िक ष्ट्रिषयहरू हनु ्। दूि म्िक्षािा मसक्ने ि मसकाउने व्यम्क्तहरू 
िगूोल ि सियको दृष्ट्रिले टाढा हनु्छन,् िि उनीहरूलाई पिाचाि, र्िेल, टेमलर्ोन, कन्र्िेम्न्सङ 
जस्िा प्रष्ट्रिमधको िाध्यिले म्िक्षण मसकार् प्रष्ट्रक्रयाको सञ्चालन गने िथा पेसागि क्षििाको िृष्ट्रद्ध 
गनेजस्िा काययिा सहयोग परु् याउुँछ । दूिी ि सियदेम्ख बाहेकका अन्य पक्षहरू दूि म्िक्षा 
प्रणालीिा मनयमिि म्िक्षा प्रणालीिा जस्िै हनु्छ िि खलुा म्िक्षािा बढी लचकिा हनु्छ । 
मसकारुले कुनै कुिा मसक्नका लामग के, कसिी, कहाुँ, कष्ट्रहले मसक्ने िने्नबािेिा आफ्नो धािणा 
िाखेि आरू्लाई पायक पने ि सहज हनेु गिी  काययक्रििा िनाय हनु सक्छन ्। खलुा म्िक्षािा 
िनाय हनुको लामग पूियमनधायरिि सियहरूलाई धेिै िहत्त्ि ददर्ुँदैन । सिग्रिा िनु्न पदाय खलुा 
म्िक्षाको अिधािणा दूि म्िक्षा िार्य ि कायायन्ियन गरिन्छ । आजकल खलुा िथा दूि मसकार् 
काययक्रिका सञ्चालक िथा सहजकिाय ि मसकारुहरू आिने सािने नबसे पमन कभप्यटुि ि 
र्न्टिनेटको िाध्यिबाट पिस्पििा नम्जक आई  जीिन्ि अन्ििष्ट्रक्रया गने प्रणालीलाई िच ुयिल 
म्िक्षा िमनन्छ । 

निौ पञ्चिष्ट्रषयय २०५४(०५९योजना देम्ख नै नेपालिा खलुा ष्ट्रिद्यालय िथा खलुा 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिार्य ि म्िक्षा प्रदान गने नीमिगि प्रािधान िएको िए िापमन खलुा ष्ट्रिद्यालयको 
अभ्यास २०६३ बाट प्रािभि ियो ि खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्थापना २०७३ सालिा िई 
कायायन्ियनिा िहेको छ ।दूि म्िक्षा िार्य ि म्िक्षक िामलि ददने कायय २०३७ बाट प्रािभि ियो 
। 

२. िियिान अिस्था ष्ट्रिश्लषेण 

क.आजीिन मसकार् 

ददगो ष्ट्रिकासका लक्ष्यहरू २०३० को लक्ष्य नं.४ िा सबैका लामग सिािेिी ि सििािूलक 
गणुस्ििीय म्िक्षा समुनम्श्चि गने ि जीिनपययन्ि मसकार्का अिसिहरू प्रििद््धन गने उल्लेख छ। 

व्यम्क्तको आफ्नै िोगार् सञ्चाि िाध्यिका साधनहरू (िेमडयो पिपमिका टेमलमिजन अनलार्न 
मिमडया आदद) सिकािी िथा गैिसिकािी संघसंस्थाहरूबाट सञ्चालन गरिएका ष्ट्रिमिन्न चेिनािूलक 
िथा पेसागि सीप ष्ट्रिकाससभबन्धी िामलि ि काययिाला बाहेक संस्थागि रूपिा आजीिन 
मसकार्का काययक्रिहरू हाम्रो देििा सञ्चालन िएको पार्ुँदैन । 

ख. अनौपचारिक म्िक्षा 
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नेपालको संष्ट्रिधानले प्रत्येक नागरिकलाई िाज्यबाट आधािििू िहसभिको म्िक्षा अमनिायय ि 
मनिलु्कका साथै नागरिकको व्यम्क्तत्ि ष्ट्रिकासका लामग सािदुाष्ट्रयक सूचना केन्द्र ि पसु्िकालयको 
स्थापना गने ष्ट्रिषय उल्लेख गिेको छ । प्रािम्भिक बाल ष्ट्रिकास िथा म्िक्षा लगायि आधािििू 
म्िक्षा, अमििािक म्िक्षा, अनौपचारिक म्िक्षा, खलुा िथा िैकम्ल्पक मनिन्िि मसकार्, सािदुाष्ट्रयक 

 मसकार् ि ष्ट्रििेष म्िक्षासभबन्धी नीमि, कानून, िापदण्ड, योजना िजुयिा, कायायन्ियन, अनगुिन,  

िूल्याङ्कन ि मनयिनको प्रािधान गिेको छ। 

म्िक्षा िन्िालयको पमछल्लो िथ्याङ्कअनसुाि नेपालका ८२% प्रौढ ि ९२% यिुाहरू साक्षि छन।् 
िि साक्षििाको सिकालीन परििाषा, आिश्यकिा ,ष्ट्रिश्वव्यापी िापदण्ड ि सूचकहरूसुँग िलुना गने 
हो िने यो िथ्याङ्किा ठूलो र्िक िा अन्िि आउन सक्छ । मनिक्षििा उन्िूलनको अमियानलाई 
िीव्रिा ददन मब.सं. २०४५ सालिा िाष्ट्रिय साक्षििा अमियान काययक्रि सञ्चालन गरिएको मथयो। 

 ष्ट्रि. सं. २०६५ ि २०६९ सालिा दईुपटक गिी जभिा ६ िषयको िाष्ट्रिय साक्षििा अमियान 
सिकािी ि गैिसिकािी क्षेिका सहकाययिा सञ्चालन गरियो। म्िक्षा िन्िालयले त्यसैिेला िाि 
सङ्घको ष्ट्रिश्वव्यापी अभ्यासलाईसिेि अनसुिण गदै १५ देम्ख ६० िषय उिेि सिूहका ९५ 
प्रमििििन्दा बढी नागरिक साक्षि िएको समुनम्श्चि िएका सभबम्न्धि क्षेि एिि ् म्जल्ला िा 
िािलाई साक्षि घोषणा गनय सष्ट्रकने नीमि पारिि गिेको हो। 

प्रष्ट्रिमधको ष्ट्रिकाससुँगै साक्षििाको रूप ि ढाुँचा परििियन हनेु क्रििा सन २०१७ सभििा 
आर्पगु्दा मडजीटल साक्षििाले प्रिेि पाएको छ। कुनै पमन व्यम्क्तिा सूचना िथा सञ्चाि 
प्रष्ट्रिमधको प्रयोग गिी सूचना पत्ता लगाउन, िूल्याङ्कन गनय, मसजयना गनय िथा सञ्चाि गनय आिश्यक 
पने सङ्खज्ञानात्िक ि प्राष्ट्रिमधक सीपसभबन्धी क्षििाको ष्ट्रिकास गनुय नै मडम्जटल साक्षििा हो । 
यसका लामग व्यम्क्तले न्यूनिि ज्ञान, सीप, व्यिहािको प्रदियन गनय मडम्जटल सािग्रीहरू जस्िै 
स्िाटय र्ोन, यािलेट, ल्यापटप, डेक्सटप आददको प्रयोग गिी सञ्चाि, सहकायय, िकालि, 

प्रस्ििुीकिण गनय सक्ने हनुपुछय । 

नेपाल सिकािले अनौपचारिक म्िक्षा नीमि २०६३ स्िीकृि गिेपश्चाि उक्त नीमि कायायन्ियनका 
गने क्रििा ष्ट्रिमिन्न काययक्रिहरू जस्िै साक्षििा काययक्रि, साक्षििा अमियान, आधािििू प्रौढ 
साक्षििा, िष्ट्रहला साक्षििा प्रथि, िष्ट्रहला साक्षििा दोस्रो, मनिन्िि म्िक्षा काययक्रि, सािदुाष्ट्रयक 
मसकार् केन्द्र िार्य ि कक्षा सञ्चालन ि व्यिस्थापन, साक्षिोत्ति िथा काययिूलक म्िक्षा काययक्रि, 

आयआजयन काययक्रि,  अनौपचारिक प्रौढ म्िक्षा काययक्रि, अनौपचारिक प्राथमिक म्िक्षा, ष्ट्रिद्यालय 
बाष्ट्रहिका बालबामलकाको लामग म्िक्षा सञ्चालन गरिुँदै आएको छ ।  

स्थानीय सिदुायका िामनसहरू मिलेि आफ्नो आिश्यकिा पूिा गनय स्थानीय स्िििै सञ्चालन हनेु 
गिी व्यिस्थापन गरिएको सािाम्जक संस्थाका रूपिा सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्रको स्थापना गिी 
अनौपचारिक म्िक्षाका ष्ट्रिमिन्न काययक्रिहरू सञ्चालन गरिएका छन ्। हाल देििििा २,१५१ 
ओटा सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्र ष्ट्रक्रयािील छन।् साक्षििा काययक्रि िार्य ि साक्षिोत्ति िह पूिा 
गिेका न्यून आय िएका व्यम्क्तहरूलाई मनम्श्चि अिमधको िामलिद्वािा व्यािसाष्ट्रयक सीप मसकाएि 
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िोजगाििूलक घिेल ु िथा स्थानीय व्यिसायिा संलग्न गिाउन सहयोग परु् याउने  आयिूलक 
काययक्रि सञ्चालन गरियो। 

मब.सं. २०६५ िा ित्कालीन अनौपचारिक म्िक्षा केन्द्रले मनिक्षििा उन्िूलनका लामग खास गिी 
प्रौढ साक्षििा ि प्राथमिक म्िक्षा ष्ट्रिस्िाि काययक्रि लगायिका काययहरूिार्य ि िाष्ट्रिय साक्षििा 
अमियान ि त्यसपमछ साक्षि नेपाल अमियान सञ्चालन गर् यो । मब.सं. २०७२ सभििा सबै 
म्जल्लािा सघन काययक्रि ष्ट्रिििण गिेि साक्षि नेपाल घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य मलर्एकोिा मब.सं 
२०७५ असािसभििा  देिििका ७७ िध्ये ४७ म्जल्ला साक्षि घोष्ट्रषि िएका छन।् बाुँकी 
िहेका ३० म्जल्लालाई आगािी दईु िषय मिि साक्षि बनाएि साक्षि नेपाल घोषणा गने लक्ष्य 
मलर्एको देम्खन्छ ।  
ग. खलुा िथा दूि म्िक्षा 
सचेिनािूलक काययक्रि, म्िक्षक िामलि, खलुा ष्ट्रिद्यालय ि उच्च म्िक्षा िहको काययक्रि गिी हाम्रो 
देििा खलुा िथा दूि म्िक्षाका चाि प्रकािका काययक्रिहरू सञ्चालन िएका छन ्।मब स २०३५ 
सालिा िेमडयो म्िक्षक म्िक्षा आयोजनाको प्रािभि िएसुँगै सरुु गरिएको िैम्क्षक काययक्रि िथा 
सचेिनािूलक िथा िैम्क्षक चेिनािूलक काययक्रिहरू साष्ट्रिकको दूि म्िक्षा केन्द्र, िैम्क्षक 
जनिम्क्त ष्ट्रिकास केन्द्र हुुँदै हाल म्िक्षा िथा िानि स्रोि ष्ट्रिकास केन्द्र अन्िगयिको िैम्क्षक 
प्रष्ट्रिमध िथा अनौपचारिक म्िक्षा िहािाखािा िहेको स्टुमडयोिा उत्पादन गिी िेमडयो नेपालबाट 
मनिन्िि रूपिा सञ्चालन िर्िहेको छ । मब.सं.२०३७ िाद्र २ बाट सेिाकालीन प्राथमिक 
म्िक्षकका लामग िेमडयो म्िक्षा िामलि सरुु गरिएको  मथयो। यस काययक्रिबाट अन्डि एस.एल.सी. 
म्िक्षकहरूलाई सेिाकालीन िामलि, अङ्खग्रजेी यूसन काययक्रि सञ्चालन, आधािििू प्राथमिक 
म्िक्षक िामलि काययक्रि ददर्यो । मब.सं. २०५० िा ित्कालीन दूि म्िक्षा केन्द्रको स्थापना 
ियो। यसबाट प्राथमिक स्ििका म्िक्षकहरूलाई ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रकमसिका प्रिाणपि प्रदान गने 
काययक्रिहरू सञ्चालन गरियो । िियिान अिस्थािा हाम्रो देििा खलुा िथा दूि म्िक्षा प्रकृमिका 
म्िक्षण संस्थािार्य ि देहायअनसुािका काययक्रि सञ्चालन िर्िहेका देम्खन्छन ्।  

• आधािििू िहको कक्षा ६ देम्ख ८ सभिको लामग २ िषे पाठ्यक्रि ियाि गिी ित्कामलन 
अनौपचारिक म्िक्षा केन्द्रिार्य ि ् िैम्क्षक सि २०६४ देम्ख ९ ओटा ष्ट्रिद्यालयबाट सरुु 
गरिएको काययक्रि हाल ३१ ओटा ष्ट्रिद्यालयिा सञ्चालन िर्िहेको छ । 

• िाध्यमिक िहको १ िषे िैम्क्षक काययक्रि (कक्षा ९ ि १० को खलुा ष्ट्रिद्यालय काययक्रि) 
ित्कामलन िैम्क्षक जनिम्क्त ष्ट्रिकास केन्द्रबाट िैम्क्षक सि २०६४ देम्ख पिीक्षणको रूपिा 
५ ओटा ष्ट्रिद्यालयबाट सरुु गरिएको हाल यो काययक्रि ७७ िध्ये ७५ म्जल्लाका ८४ 
सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा सञ्चालन िर्िहेको छ । 

• २०७२ साल देम्ख मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय कीमियपिुिा स्थापना िएको खलुा िथा दूि म्िक्षा 
केन्द्रबाट स्नािकोत्ति िहिा गम्णि म्िक्षा ि अङ्खग्रजेी म्िक्षा ष्ट्रिषयिा सञ्चालन िएको एि एड 
काययक्रि , २०५८ देम्ख पूिायञ्चल ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालबाट सभबन्धनप्राि र्म्न्टच्यटु अर् ओपन लमनयङ 
लगायिका क्याभपसिार्य ि १ िषे बी.एड. काययक्रि, काठिाण्डौ ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले स्नािकोत्ति 
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िहिा सञ्चालन गिेको दूि मसकार् पद्धमिको एक ि दईु िषय अिमधको िैम्क्षक व्यिस्थापनको 
काययक्रि ि २०७३ सालिा स्थापना िएको नेपाल खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले िानष्ट्रिकी िथा 
म्िक्षा, व्यिस्थापन िथा कानून ि ष्ट्रिज्ञान, स्िास्थ्य िथा प्रष्ट्रिमध संकाय अन्ििगि स्नािकोत्ति 
िथा एिष्ट्रर्ल िहका ष्ट्रिमिन्न िैम्क्षक काययक्रिहरू नै उच्च म्िक्षाको क्षेििा सञ्चालन गरिएका 
दूि िथा खलुा मसकार् पष्ट्रद्धिका काययक्रिहरू हनु ्। 

 

३. प्रिखु सिस्या िथा चनुौिीहरू   

क. आजीिन मसकार् ि अनौपचारिक म्िक्षा 
आजीिन मसकार्, साक्षििा ि अनौपचारिक म्िक्षासभबन्धी िियिान परििेिलाई मनयाल्दा िखु्यिः 
बझुार् िा अिधािणासभबन्धी सिस्या, नीमिगि व्यिस्था, व्यिस्थापकीय संिचना ि 
सिुासनसभबन्धी सिस्या, आमथयक लगानी  ि उपयकु्त काययक्रि िजुयिासभबन्धी सिस्याहरू 
देम्खन्छन।् 

• आजीिन मसकार्को अिधािणा, ष्ट्रिश्वव्यापी िान्यिा ि नेपालको परििेििा आजीिन 
मसकार्लाई के,  कसिी परििाष्ट्रषि िथा व्याख्या गने िने्न बािेिा अस्पििा देम्खएको छ।साथै, 

आजीिन मसकार्को ज्ञान ि सीपिा पािङ्गि हनु औपचारिक िथा अनौपचारिक म्िक्षाको के-
कस्िो िमूिका हनुसक्छ िने्नबािे पमन अन्योल छ।   

• आफ्नो नाि लेख्न जानु्न िा हस्िाक्षि गनुय सक्न ु नै साक्षििा हो िने्न परििाषा अझैपमन 
ष्ट्रिद्यिान देम्खन्छ।  साक्षििाको िापदण्ड, प्रयोग ि िहहरू बािे थपु्रै अन्योल छन।् 

• अनौपचारिक म्िक्षाको लक्ष्य उदे्दश्य ि काययक्षेि स्पि छैन।   

• अनौपचारिक म्िक्षा िने्नमबम्त्तकै प्रौढ म्िक्षा बमु्झन ु ि प्रौढ म्िक्षा िनेको प्रौढ साक्षििाको 
रूपिा खमु्भचुँदा ष्ट्रिमिन्न िहका औपचारिक म्िक्षा प्राि व्यम्क्त ि सिूहलाईसिेि आफ्नो 
पेसागि ष्ट्रिकासको मनम्भि िा जीिनव्यापी आिश्यकिाको कािण अनौपचारिक म्िक्षा 
आिश्यक पछय िने्न ष्ट्रिषय ओझेलिा पिेको छ।   

• औपचारिक म्िक्षा, अनौपचारिक म्िक्षा ि अिीमिक म्िक्षाबीचको सभबन्ध, सिन्िय , सिकक्षिा 
ि संयोजन बािे अस्पििा छ।    

• अनौपचारिक म्िक्षाको िाध्यिबाट सीप ष्ट्रिकास िथा उद्यििीलिाको ष्ट्रिकासको मनम्भि स्पि 
दृष्ट्रिकोण, नीमिगि व्यिस्था ि उपयकु्त काययक्रमिक प्रािधानहरूको अिाि छ।   

• सूचना प्रष्ट्रिमध, र्न्टिनेट ि मडम्जटल म्िक्षाको क्षेििा ष्ट्रिश्वले र्ड्को िारििहेको अिस्थािा 
नेपालिा मडम्जटल साक्षििा ि म्िक्षा अनौपचारिक म्िक्षा िार्य ि के,  कसिी प्रिद्धयन गनय 
सष्ट्रकन्छ िने्नबािेिा स्पि नीमि ि काययक्रिको अिाि छ। 

• सिग्र म्िक्षा प्रणालीअन्िगयि अनौपचारिक म्िक्षा ओझेलिा पने म्िक्षा बजेटको नगण्य अंि 
िाि यसको मनम्भि व्यिस्था हनु ु ि यस ष्ट्रिषयिा अध्ययन अनसुन्धान िथा निप्रिियनको 
लामग स्रोि व्यिस्था नहनु ु। 



159 
 

• िियिान संष्ट्रिधानले अनौपचारिक म्िक्षाको व्यिस्थापनको पूणय म्जभिेिािी स्थानीय सिकाि 
अन्िगयि िाखेको सन्दियिा आजीिन मसकार् िथा अनौपचारिक म्िक्षाको मनम्भि संघीय ि 
प्रदेि िहिा संिचनाको स्पि व्यिस्था नहनु ु। 

• नेपालको संष्ट्रिधान २०७२ ले िागयमनदेिन गिे अनसुाि नेपाली सिाजको सिग्र 
लोकिाम्न्िकीकिण, सिाजिादउन्िखु अथयिन्िको मनिायण, सििािूलक सिषृ्ट्रद्ध; ष्ट्रहिाल, पहाड 
ि ििाईका हिेक सिदुायको ददगो ष्ट्रिकासको मनम्भि अनौपचारिक म्िक्षाले के, कस्िो िमूिका 
खेल्नसक्छ ि यससभबन्धी के कस्िा काययक्रि ि ष्ट्रक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनुयपछय िने्नबािे 
नीमिगि एिि ्काययक्रमिक बहस सरुु निएको अिस्था छ।        

उम्ल्लम्खि सिस्याहरूको िस्िमुनष्ठ ढङ्गले सिाधान गनयका लामग नीमि, संिचना, बजेट िथा 
काययक्रिको प्रिन्ध गनुय ि आफ्नै प्रयत्नबाट आजयन गिेको ज्ञान िथा सीप आमधकारिक संस्थाबाट 
प्रिाणीकिण गनुय नै आजीिन िथा अनौपचारिक म्िक्षाका िखु्य चनुौिीहरू हनु ्। 

 ख. खलुा िथा दूि म्िक्षा 
िियिान अिस्थािा सञ्चालन िएका काययक्रिहरूको आधाििा खलुा िथा दूि म्िक्षाको क्षेििा 
मनभनानसुािका सिस्याहरू देम्खन्छन ्। 

• मनयमिि ष्ट्रिद्यालयका ष्ट्रिद्याथीले पढ्नपुने पाठ्यक्रि ि पाठ्यपसु्िकले खलुा ष्ट्रिद्यालयका 
मसकारुहरूको अपेक्षाकृि ध्यान आकषयण गनय सकेको छैन । 

• मनयमिि ष्ट्रिद्यालय ि खलुा ष्ट्रिद्यालयको पिीक्षा, िूल्याङ्कन एउटै पद्धमिबाट हनुलेु खलुा 
ष्ट्रिद्यालयका पौढहरूको अनिुि ि ज्ञानले उम्चि प्रश्रय पाउन सकेको छैन । 

• खलुा िथा िैकम्ल्पक ष्ट्रिद्यालयको काययक्रि सञ्चालन गने छुटै्ट संस्थाको अिाि िएको कािणले 
गदाय यस काययक्रिको स्थाष्ट्रयत्ि,  ददगोपना ि काययक्रि ष्ट्रिस्िाििा सिस्या देम्खन्छ ।   

• िेमडयो, टेमलमिजन, अमडयो, मिमडयो ि खलुा िथा दूि मसकार्का लामग मसकार् सािग्री व्यिस्था 
एिि ्प्रसािण केन्द्र ि सभपकय  केन्द्रहरू स्थापना गरिएको छैन ।  

• खलुा िथा दूि म्िक्षाको क्षेििा कायय गने दक्ष म्िक्षक, प्रम्िक्षक एिि सहजकिायको अिाि 
छ। 

• द्रिु गमिको र्न्टिनेट सेिा, छुटै्ट िैम्क्षक िेमडयो ि टेमलमिजन च्यानलको अिाििा खलुा िथा 
दूि म्िक्षा प्रणालीका अनलार्न िथा िच ुयिल पद्धमिका पेसागि ष्ट्रिकास िामलि िथा िैम्क्षक 
काययक्रिहरू प्रिािकािी रूपिा सञ्चालन िएका छैनन।् 

• मनयमिि संिचनाका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको लम्चलो िनाय प्रष्ट्रक्रया ि ष्ट्रिद्याथी हाम्जिीिा कडार् नहनु ु
खलुा ष्ट्रिद्यालय िथा खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा ष्ट्रिद्याथी िनायको लामग िखु्य बाधक ित्ि बनेको 
छ। 

उम्ल्लम्खि सिस्याहरूको सिाधान गनयका लामग दक्ष जनिम्क्तको ष्ट्रिकास, द्रिु गमिको र्न्टिनेट 
सेिाको ष्ट्रिस्िाि, िैम्क्षक िेमडयो, टेमलमिजन, अनलार्न च्यानलहरूको ष्ट्रिकास, काययक्रि 
सञ्चालनका लामग छुटै्ट मनकायको स्थापना, छुटै्ट पाठ्यक्रि िथा िूल्याङ्कन प्रणालीको ष्ट्रिकास गनुय 
नै खलुा म्िक्षा िथा दूि म्िक्षा प्रणालीका िखु्य चनुौमिहरू हनु ्।  
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४.  सझुािहरू 

क. आजीिन मसकार् ि अनौपचारिक म्िक्षा 
नीमिगि व्यिस्था 

• आजीिन मसकार्, साक्षििा ि अनौपचारिक म्िक्षाको िाध्यिबाट आि जनसिदुायलाई 
ससाक्षि, सिािेिी िथा सहिामगिािूलक लोकिाम्न्िक िूल्यिान्यिािा अभ्यस्ि एिं 
सिाजिादी चेियकु्त नागरिकको रूपिा  ष्ट्रिकास गिी सििािूलक ि सिदृ्ध नेपाल मनिायणको 
आधाि ियाि गने । 

• संघीय गणिन्ि ि सिाजिादउन्िखु िूल्यिान्यिा अनरुूप आजीिन मसकार्, साक्षििा ि 
अनौपचारिक म्िक्षा नीमिको िजुयिा गने । 

• हिेक सिदुायका नागरिकलाई सािाम्जक जीिन सहज िलु्याउन, जीष्ट्रिका िा पेसा िजबिु 
बनाउन ि सािाम्जक सहिामगिालाई प्रिािकािी पानय साक्षििाको प्रयोग गनय सक्षि िलु्याउने 
। 

• आजीिन मसकार् िथा मनिन्िि म्िक्षाको लामग सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्रको ष्ट्रिस्िाि िथा 
सदुृढीकिण गने। 

• औपचारिक म्िक्षा, अनौपचारिक म्िक्षा ि अिीमिक म्िक्षाबीच आिश्यक सिन्िय ि संयोजन 
गदै सिग्र म्िक्षा प्रणालीलाई सदुृढ एिं व्यिम्स्थि बनाउने ि ज्ञानिा आधारिि सिाज मनिायण 
गने। 

• अनौपचारिक म्िक्षाको िाध्यिबाट प्राि ज्ञान¸ सीप ि अनिुिको पष्ट्रहचान ि प्रिाणीकिण गिी 
सीप िथा उद्यििीलिाको ष्ट्रिकास गने । 

• अनौपचारिक म्िक्षािार्य ि सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधिा पहुुँचको ष्ट्रिस्िाि गने। 
• अनौपचारिक म्िक्षाको िाध्यिबाट नागरिक सिदुायिा सिाजिादी चेि ि आचिणको ष्ट्रिकास 

गदै सािाम्जक अन्याय ि नकािात्िक ष्ट्रििेदहरूको अन्त्य िथा सििािूलक सभबृष्ट्रद्ध ि 
सिनु्नि नेपाल मनिायणको अमियानलाई योगदान परु् याउने । 

• अनौपचारिक म्िक्षािार्य ि नेपालका ष्ट्रिष्ट्रिध िाषा, कला, साष्ट्रहत्य, नाटक िथा संस्कृमिको 
प्रिद्धयन गने। 

 

       िणनीमिहरू 

• अनौपचारिक म्िक्षाको िाष्ट्रिय नीमिलाई सियानकूुल परििाजयन गिी संघीय संिचनाअनकूुल 
ियाि गने । 

• सियसाक्षि नेपाल ि साक्षि सिदुाय मनिायणका लामग नेपालको हिेक सिदुायिा साक्षििा 
प्रिद्धयनका काययक्रिहरू सञ्चालन गिी मनिक्षिलाई साक्षि िलु्याउुँदै निसाक्षिहरूलाई जीिन, 

जीष्ट्रिका ि सािाम्जक सहिामगिालाई प्रिािकािी बनाउन साक्षििाको प्रयोग गनय सक्षि 
बनाउने 
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• अनौपचारिक म्िक्षाको िाध्यिबाट नागरिक म्िक्षालाई प्रिािकािी िलु्याउन हिेक नेपाली 
नागरिकलाई आफ्नो अमधकाि ि कियव्यबािे सचेि हुुँदै लोकिाम्न्िक आचिण िथा 
सिाजिादी चेिअनसुाि सािाम्जक व्यिहाि गनय प्ररेिि गने । 

• अनौपचारिक म्िक्षा िार्य ि सिदुायको र्मिहास, सभ्यिा, संस्कृमि, िीमिमथमि, जीष्ट्रिका प्रणाली 
लगायि सिग्र संिचना बािे सािदुाष्ट्रयक सचेिना प्रिद्धय गिी सिदुायिा हिेक सिाल ि 
ष्ट्रक्रयाकलापलाई सिालोचनात्िक दृष्ट्रिकोणबाट हेने ज्ञान ि सीपको ष्ट्रिकास गने अिसि 
मसजयना गने। 

• सिाजिा ष्ट्रिद्यिान असिान िथा अन्यायपूणय िम्क्त सभबन्धहरूको पष्ट्रहचान िथा रुपान्ििणको 
लामग िमूिका खेल्न अनौपचारिक म्िक्षाकिी ि मसकार् सहजकिायहरूलाई प्रेरिि गिी 
 सािदुाष्ट्रयक रुपान्ििणका अमियानहरूलाई सदुृढ िलु्याउने ि सािाम्जक न्यायप्रमि प्रमिबद्ध 
सिदुाय मसजयना गने। 

• अनौपचारिक म्िक्षाको िाध्यिबाट यिुा िथा प्रौढहरूिा आजीिन मसकार् ि जीिनोपयोगी 
म्िक्षा िथा सीपको ष्ट्रिकास गने। सिालोचनात्िक चेि, मसजयनिीलिा, सिानिुमूि,  
लोकिाम्न्िक नेितृ्ि सभबन्धी सीप ि िैलीलाई स्थाष्ट्रपि गने।   

• स्थानीय सिकािको िडािहदेम्ख नै यिुा ि प्रौढहरूका लामग अनौपचारिक म्िक्षाको 
िाध्यिबाट व्यिसाष्ट्रयक िथा उद्यििीलिाको सीप प्रदान गने संिचना ि प्रािधानहरू स्थापना 
गने।    

• ष्ट्रिमिन्न कािणले आधािििू िा िाध्यमिक म्िक्षा पूिा गनय नसकेका यिुा िथा प्रौढहरूलाई 
िाध्यमिक िहको म्िक्षा पूिा गने अिसि जटुाउन अनौपचारिक ष्ट्रिद्यालयको व्यिस्था गने। 
िाध्यमिक िहको म्िक्षा पूिा गिेपमछ नेपाल खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिार्य ि उच्च म्िक्षा म्िक्षा 
हामसल गने अिसि प्रदान गने। 

• सबैका लामग मडम्जटल साक्षििा ि आधािििू सूचना प्रष्ट्रिमध म्िक्षाको आिश्यकिा िएकाले 
अनौपचारिक िाध्यिबाट हिेक स्थानीय सिकाि िार्य ि मडम्जटल साक्षििका काययक्रिहरू 
सञ्चालन गने । 

• सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधलाई मबषयिस्ि ुिथा िाध्यि दिुैको रूपिा प्रयोग गिी आजीिन 
मसकार्का अिसिहरू उपलधध गिार्ने छन।् 

• हिेक स्थानीय सिकाि अन्िगयिको प्रत्येक िडािा सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्र स्थापना गिी 
आिश्यकिाअनसुाि िडा अन्िगयिका हिेक सिदुायिा केन्द्रका र्कार्हरूको ष्ट्रिस्िाि गने। 

• संष्ट्रिधानले व्यिस्था गिेको सािदुाष्ट्रयक पसु्िकालय ि सािदुाष्ट्रयक सूचना केन्द्रलाई 
सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्रसुँग जोडेि सदुृढ सािदुाष्ट्रयक मसकार् िथा स्रोि केन्द्रको रूपिा 
ष्ट्रिकास गिी यस्िा मसकार् केन्द्रहरूलाई आजीिन मसकार् ि मनिन्िि म्िक्षाको केन्द्र बनाउने 
।  

• प्रदेि िथा स्थानीय सिकािको िहिा पेसागि दक्षिा बढाउने, व्यािसाष्ट्रयक ि उद्यििील सीप 
ष्ट्रिकास गिाउने काययक्रिहरू सञ्चालन गने अनौपचारिक िैम्क्षक संस्थाहरू ष्ट्रिकास गने । 



162 
 

• ष्ट्रिमिन्न  पेसािा िहेि अनिुिन प्राि गिेका पौढहरूलाई पेसा परििियन गनय चाहेिा सभबम्न्धि 
पेसाका मनम्भि उपयकु्त पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास गिी काययक्रि सञ्चालन गने । 

• सीिान्िकृि िगय, जामि ि सिदुायका व्यम्क्तहरूलाई अनौपचारिक म्िक्षा िार्य ि िामलि ि सीप 
ष्ट्रिकासको मनम्भि मनःिलु्क िथा न्यून िलु्किा सीप ष्ट्रिकासको मनम्भि अिसि मसजयना गनुयका 
साथै िध्यि िगयका लामग पेिागि दक्षिा बढाउन िा नौलो सीप मसक्ने अिसि मसजयना गनय 
सान्दमियक कोषयहरू ियाि गिी काययक्रि सञ्चालन गनयका लामग मनजी क्षेिका िैम्क्षक 
संस्थाहरूलाई प्रोत्साष्ट्रहि गने । 

• अपाङ्गिा िएका व्यम्क्तका लामग लम्क्षि गिी मनिक्षिलाई साक्षि, साक्षिलाई आधािििू ि 
िाध्यमिक म्िक्षा, िाध्यमिक म्िक्षा पाि गिेकालाई उच्च म्िक्षा िा िोजगाििखुी सीपिूलक 
म्िक्षा प्रदान गने । 

• प्रदेि िथा स्थानीय िहिा स्थानीय सिदुायका िाषािाषीहरू एिि ् िाषासुँग जोमडएका 
संस्कृमिको उत्थान िथा प्रिद्धयनका लामग सभबम्न्धि िाषा सिदुायका अमियन्िा िथा संघ, 

संस्थाहरूको सहकाययिा अनौपचारिक म्िक्षाका काययक्रिहरू सञ्चालन गने।  

• अनौपचारिक म्िक्षा िार्य ि ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधसभबन्धी नागरिक म्िक्षा प्रिद्धयन गिी ष्ट्रिज्ञानको 
व्यािहारिक प्रयोग िथा उपयकु्त प्रष्ट्रिमधबािे आि जनसिदुायिा जागिण ल्याउन ि ष्ट्रिज्ञानलाई 
लोकष्ट्रप्रय बनाउन स्थानीय िथा प्रदेि सिकािको अगिुार्िा उपयकु्त स्थान ि क्षेि पष्ट्रहचान 
गिी ‘ष्ट्रिज्ञान केन्द्र' िा 'ष्ट्रिज्ञान प्रदियनी स्थल' स्थापना गने । 

• आजीिन िथा अनौपचारिक म्िक्षाको नीमि मनिायण,व्यिस्थापन, सहकायय, सिन्िय, काययक्रि 
कायायन्ियन िथा अनगुिन गनयका लामग संघ, प्रदेि ि स्थानीय िहिा संगठनात्िक संिचना 
मनिायण गने । 

• आजीिन मसकार् िथा अनौपचारिक म्िक्षासभबन्धी काययक्रिहरू सञ्चालन गनयका लामग संघ, 
प्रदेि ि स्थानीय सिकािले पयायि बजेट ि स्रोि साधनको व्यिस्था गने । 

• आजीिन मसकार् िथा अनौपचारिक म्िक्षाका काययक्रि प्रिािकािी रूपिा सञ्चालन गने दक्ष 
जनिम्क्तको ष्ट्रिकास गनय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहिा स्नािकदेम्ख ष्ट्रिद्यािारिमधसभिका िैम्क्षक 
काययक्रि सञ्चालन गने । साथै संघ, प्रदेि ि स्थानीय िहिा कायय गने जनिम्क्तको पेसागि 
ष्ट्रिकास गनय मनिन्िि रूपिा प्रम्िक्षक प्रम्िक्षण िथा िामलि सञ्चालन गने । 

• संघीय िहिा िाष्ट्रिय योग्यिा प्रारूप (National Qualification Framework) ियाि गिी सोको 
आधाििा अनौपचारिक म्िक्षािाट प्राि स्िअम्जयि ज्ञान ि सीपलाई प्रिाणीकिणको व्यिस्था मिलाई 
औपचारिक ि अनौपचारिक म्िक्षा पद्धमिको बीचिा दोहोिो प्रिेिपद्धमि (Two Way Entry)  

व्यिस्था गने । 

• अन्ििायष्ट्रिय अनिुि ि िापदण्ड सिेिका आधाििा म्िक्षाको कुल बजेटको ३ प्रमिसि 
अनौपचारिक म्िक्षा िथा आजीिन मसकार्को लामग छुयाउने ।  
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ख. खलुा िथा दूि म्िक्षा 
नीमि 

• खलुा म्िक्षाका काययक्रिहरू ष्ट्रिद्यालय िहिा ष्ट्रिस्िाि गने । 

• खलुा िथा दूि म्िक्षाका काययक्रिहरू प्रिािकािी रूपिा सञ्चालन गनयका लामग संिचनात्िक 
सदुृढीकिण गने। 

• खलुा िथा दूि म्िक्षाको क्षेििा कायय गने दक्ष जनिम्क्तको ष्ट्रिकास गने । 

िणनीमि  

• खलुा िथा दूि म्िक्षाका काययक्रिहरू प्रिािकािी रूपिा सञ्चालन गनयका लामग संघीय प्रदेि 
िहिा संस्थागि संिचनाको ष्ट्रिकास गने। 

• आधािििू िथा िाध्यमिक म्िक्षा पूिा गनय नसकेका यिुा िथा प्रौढहरूलाई कभिीिा 
िाध्यमिक िहको म्िक्षा पूिा गने अिसि जटुाउन अनौपचारिक खलुा म्िक्षा व्यिस्था गने। 

• मसकार्का अिसि समुनम्श्चि गनय सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको उपलधधिा एिं प्रयोगलाई 
ष्ट्रिस्िाि गने। 

• ष्ट्रिद्यालय िथा उच्च म्िक्षाको िहिा कायय गने जनिम्क्तको पेसागि ष्ट्रिकास गनय संघीय ि 
प्रदेि िहिा छोटो ि लािो अिमधको िामलि सञ्चालन गने । 

• खलुा ष्ट्रिद्यालय िथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका मसकारुहरूलाई लम्क्षि गिी िदुद्रि, िम्ल्टमिमडया ि 
अनलार्निा आधारिि मसकार् सािग्री ष्ट्रिकास गने। 

• िियिानिा सञ्चामलि खलुा ष्ट्रिद्यालय ि नेपाल खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका प्रदेि िथा स्थानीय िहिा 
िहने अध्ययनहरूलाई क्रिि िच ुयअल मसकार् केन्द्रिा रुपान्ििण गने । 

• खलुा िथा दूि म्िक्षाका काययक्रिहरू सञ्चालनका लामग छुटै्ट िैम्क्षक िेमडयो िथा टेमलमिजन 
च्यानलहरूको ष्ट्रिकास गने । 
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परिच्छेद ९  

सिािेिी म्िक्षा 
१. पषृ्ठिमूि 

सिािेिीकिण: पहुुँच, पहल¸ प्रमिमनमधत्ि ि सहिामगिा जस्िा पक्षिा पमछ पिेका ि पारिएका सिूह ि 
िगयलाई िाज्य व्यिस्थािा सिान अिसििा पयुायउने प्रष्ट्रक्रया सिािेिीकिण हो । बष्ट्रहस्किणिा पिेका 
िगय ि सिदुायलाई िाज्यबाट समुनम्श्चि गरिने अमधकाि िथा प्रदान गरिने अिसि¸ सेिा, सषु्ट्रिधा, सिुक्षा 
आददिा सहिामगिात्िक प्रष्ट्रक्रयाबाट सिानिाको प्रत्यािमूि गिाउने प्रष्ट्रक्रया सिािेिीकिण हो । 
यसलाई िूलधाििा निएका िगय, सिदुाय, क्षेि ि मलङ्गका िामनसहरूलाई आिक्षण, अग्रामधकाि िा 
सकािात्िक ष्ट्रििेदको प्रयोग गिी सिािेि गरिने प्रष्ट्रक्रया पमन िमनन्छ । यो त्यस्िो प्रष्ट्रक्रया हो, जहाुँ 
िाज्यका िासकीय ष्ट्रक्रयाकलापहरूबाट अलग हनु पगुकेा िगय, जामि, सिदुाय, धिय, क्षेि ि मलङ्गका 
व्यम्क्तहरूलाई िाज्यका िासन सञ्चालन, काननु मनिायण िथा साियजमनक नीमि िजुयिा ि कायायन्ियन 
एिं िूल्याङ्कन प्रष्ट्रक्रयािा सहिागी हनेु अिसि प्रदान गरिन्छ  ।  

सिािेिी म्िक्षा: सबै बालबामलकाका लामग ष्ट्रििेदिष्ट्रहि िािाििणिा क्षेिीय¸ धामियक¸ िाष्ट्रषक¸ जािीय¸ 
लैष्ट्रङ्गक¸ अपाङ्गिा िएका¸ आमथयक रूपिा ष्ट्रिपन्न लगायिका मिन्निालाई सभिान गदै आफ्नो सिदुायिा 
म्िक्षा प्राि गने अमधकाि समुनम्श्चि गने िैम्क्षक प्रष्ट्रक्रयालाई सिािेिी म्िक्षा िमनन्छ । 
बालबामलकाका मसकार् आिश्यकिा ि क्षििा र्िकर्िक हनु ुप्राकृमिक यथाथय हो । र्िकपनलाई 
स्िािाष्ट्रिक रूपिा स्िीकाि गनुय, सबैका लामग अनकूुल हनेु मसकार् पद्धमि ष्ट्रिकास गनुय ि सबै 
बालबामलकालाई सभिानपूियक मसकार्को व्यिस्थापन गनुय सिािेिी म्िक्षाको अमनिायय आिश्यकिा हो 
। सिािेिी म्िक्षािा बालबामलकालाई उनीहरूको आिश्यकिा ि चाहना अनसुािको गणुस्ििीय म्िक्षा 
प्रदान गिी सहजिापूियक  जीिनयापन गने अिस्थाको मसजयना गने ध्येय िाम्खएको हनु्छ । म्िक्षाको 
िाध्यिबाट उनीहरूलाई िाज्यको िूल प्रिाहिा सिाष्ट्रहि गने प्रयत्न गरिन्छ । बालबामलकालाई 
उनीहरूको क्षििा ि चाहनाअनसुािको म्िक्षा प्रदान गने प्रयास हनु्छ । मसकार्लाई साथयक  बनाउन 
सिय सापेक्ष म्िक्षण ष्ट्रिमध ि िैक्षम्णक सािग्री प्रयोग गरिन्छ । उनीहरूलाई आत्िमनियि, स्िािलभबी, 
ष्ट्रििेकिील बनाउन ुि देि िथा सिाज प्रमि अपनत्ि िहससु गिाउन ु सिािेिी  म्िक्षाको उदे्दश्य हो 
। यसले सबै बालबामलकाहरू मसक्न सक्छन ्िने्न िान्यिालाई आत्िसाि ्गदयछ ।  

उत्पमि ि ष्ट्रिकास: धेिै अध्ययन ि अनसुन्धानहरूले के कुिाको पषु्ट्रि गिी सकेका छन ्िने प्राकृमिक 
रूपिा िामनसको जन्ि हुुँदा ठाउुँ¸ जाि¸ धिय̧  लैष्ट्रङ्गकिा अनसुाि असिान क्षििा हुुँदैन । िि िानि 
सिाजको उत्पम्त्त सुँगसुँगै सािाम्जक ष्ट्रििेदको अिस्था पमन ष्ट्रिकमसि हुुँदै आएको पार्न्छ । हाम्रो 
सिाजिा धेिै असिान िन्यिाहरू छन ्। पिभपिागि सािाम्जक िूल्य ि िान्यिा संस्कािको रूपिा 
ष्ट्रिकमसि छन ्। यसको ष्ट्रिकास कष्ट्रहले ि कसिी ियो िनेि िथ्यपिक रूपिा िन्न गािो छ िथाष्ट्रप 
सिाजको उत्पम्त्तसुँगै ष्ट्रिकमसि हुुँदै आएको िन्न सष्ट्रकन्छ । 
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अकोिर्य  िाज्यको सरुुआिसुँगै िाज्य व्यिस्थालाई जनिखुी बनाउने ि जनिाको ष्ट्रहििा प्रिधयन गने 
प्रयास पमन िएको पार्न्छ । िाज्य जमि लोकिाम्न्िक हनु्छ, उमि किजोि सिूह ि िगयको ष्ट्रहििा 
काि गने प्रयास गदयछ । यो िाज्यको पिुानै ष्ट्रििेषिा हो । यस दृष्ट्रिले सिािेम्ििालाई सभबोधन 
गने चलन पिुानै हो । सिािेिी िधदको प्रयोग सियप्रथि हाष्ट्रकन्स पाउलसले आफ्नो सन ्१९७७ िा 
प्रकाम्िि सिािेिी लोकिन्ि (Toward an Inclusive Democracy) नािक पसु्िकिा गिेका मथए । 
उनले  सिािेिी प्रजािन्ि िनेको त्यस्िो सािाम्जक सङ्गठन हो, जसले सिाजलाई आमथयक, िाजनीमिक 
ि प्राकृमिक रूपिा पनुः एकीकिण गदयछ िनी उल्लेख गिेका मथए । 

यस ष्ट्रिषयलाई सभबोधन गने नीमिको उत्पम्त्त पमन सभपन्न देिबाट नै िएको पार्न्छ । संयकु्त िाज्य 
अिेरिकािा काला जामि ि िष्ट्रहलाप्रमिको िेदिािलाई अन्त्य गनय नीमिगि व्यिस्था हनु थाल्यो । 
यिुोप, अस्रेमलया, क्यानडा आदद सभपन्न देिहरू पमन िष्ट्रहलाप्रमि सष्ट्रहष्ण ुमथएनन ्। त्यहाुँ पमन िष्ट्रहला 
अमधकािका बािेिा आिाज उठ्न थाल्यो । यसिी काला जामि ि िष्ट्रहलािा आएको चेिनाका कािण 
उनीहरूलाई पमन सिान अमधकाि प्रदान गनुयपछय िने्न पक्षिा सिकाि ि अदालिको ध्यानाकषयण हुुँदै 
गएको र्मिहास िेष्ट्रटन्छ ।  

नेपालिा पमन िम्ञ्चिीकिणिा पिेका ष्ट्रिमिन्न िगय,जामि, क्षेि, मलङ्ग ि सिदुायका व्यम्क्तहरूलाई 
सभबोधन गने कायय पमन ष्ट्रिमिन्न नीमिगि¸ संिचनागि ि व्यिहािगि प्रयासहरू धेिै पष्ट्रहलाबाट िएको 
िए िापमन सिािेिी िधदको प्रयोग गिी औपचारिक रूपिा आत्िसाि ्गिेको िने नेपालिा अन्िरिि 
संष्ट्रिधान, २०६३ ले हो । सो संष्ट्रिधानले सिानपुामिक प्रमिमनमधत्ि ि सिािेिी सहिामगिालाई ष्ट्रििेष 
जोड ददएको मथयो । सो संष्ट्रिधानिा आधािििू म्िक्षा िाििृाषािा ददने लगायि िाज्य संयन्ििा सबै 
क्षेि¸ िगय̧  जािजामि, मलङ्ग ि सिदुायको सिानपुामिक प्रमिमनमधत्िको प्रत्यािमूि गरिएको मथयो ।  

िलुकुी ऐन, २०२० को बाह्रौँ संिोधनिार्य ि सिािेिीकिणलाई सिािेि गरिएको मथयो । िाज्य 
संयन्ििा यसलाई सभबोधन गनय मनजाििी सेिा ऐन, २०४९ िा २०६४ सालिा दोस्रो संिोधन िई 
मनजाििी सेिा प्रिेििा पष्ट्रहलोपटक सिानपुामिक, सिािेिी िथा सकािात्िक ष्ट्रििेदले व्यािहारिक रूप 
प्राि गिेको मथयो ।  त्यसपमछ म्िक्षा लगायि अन्य ष्ट्रिमिन्न काननुिा आिश्यक परििाजयन िथा 
संिोधन गिी हाल िाज्यका हिेक मनकायिा नयाुँ जनिम्क्त प्रिेि गिाउुँदा सिानपुामिक 
सिािेिीकिणको आधाििा िष्ट्रहला, िधेसी, जनजामि, दमलि, अपाङ्ग ि ष्ट्रपछमडएको क्षेिलाई मनम्श्चि 
प्रमिििका आधाििा कोटा मनधायिण गरिएको छ ।  

मसद्धान्ि ि अन्ििाष्ट्रिय अमिसम्न्ध ि अभ्यास:  सिाििेीकिणले िियिान सङ्कटको सभबोधन गदै 
िम्क्तको सबै िहिा सािान अंम्ियािसभबन्धी मसद्धान्िको व्याख्या गदयछ । सिािेम्ििाको मसद्धान्ि 
ष्ट्रिष्ट्रिधिा (Diversity), सिानिा (Equality) ि सहिामगिाको मसद्धान्ििा आधारिि छ । अमधकाि, 

अिसि, आत्िसभिान, सिक्तीकिण, िूलप्रिाहीकिण, प्रितु्ि, चेिनाकिण जस्िा ष्ट्रिषयहरू सािाम्जक, 

आमथयक, िौगोमलक, िाजनीमिक सिानिाका लामग िहत्त्िपूणय छन ्। साथै, सिािेिीकिणले क्षििाको 
उजागि, अिसििा पहुुँच, लम्क्षि िगय केम्न्द्रि काययक्रि, अपनत्ि ि स्थानीय स्रोिसाधनको उपयोग 
जस्िा कुिाहरूलाई सिेटेको हनु्छ । आधमुनक लोकिन्िको िान्यिािा आधारिि िएकाले आधमुनक 
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लोकिाम्न्िक िूल्य ि िान्यिाका सैद्धाम्न्िक पक्ष यसिा आकृि हनु्छन ् । परििेि अनसुािका 
स्थानीय, प्रादेम्िक ि िाष्ट्रिय योजना मनिायण¸ सिक्तीकिण¸ िूलप्रिाहीकिणिा सहिामगिािूलक 
सिानपुामिक प्रमिमनमधत्िका लामग प्रष्ट्रक्रया मनधायिण गरिन्छ । नेपालले अपाङ्गिा िएका व्यम्क्तहरूको 
अमधकािसभबन्धी अन्ििायष्ट्रिय िहासन्धी, जनजामि ि बालबामलका, िष्ट्रहला अमधकाि लगायि अन्य 
िहासम्न्ध िथा अमिसम्न्धहरूिा हस्िाक्षि गिेको छ । 

िानि अमधकािको ष्ट्रिश्वव्यापी घोषणा पि १९४८ ख को धािा १ िा सबै िानिहरू सभिान/िायायदा 
ि अमधकािको ष्ट्रहसाबले स्ििन्ि ि सिान रूपिा जन्िेका हनु ्। त्यसैले मबना कुनै िेदिाि (िणय, 
जाि, मलङ्ग, िाषा, धिय, िाजनीमिक िा अन्य ष्ट्रिचाि, िाष्ट्रियिा, िाम्स्रय ि सािाम्जक उत्पम्त्तस्थान, 
सभपम्त्त, अपाङ्गिा, जन्ि िा अन्य अिस्था) हिेक व्यम्क्तलाई सबै अमधकाि ि स्ििन्ििाको हक हनेुछ 
िमनएको छ । धािा २६ ले हिेक व्यम्क्तलाई म्िक्षाको अमधकाि हनेु कुिा उल्लेख गिेको छ । 
कभिीिा पमन प्राथमिक िहसभिको म्िक्षा मनःिलु्क ि अमनिायय, िथा प्राष्ट्रिमधक ि व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा 
सियसलुि हनुपुने व्यिस्था गिेको छ । त्यस्िै, घोषणापििा सबै बालबामलकाहरूलाई सिान 
सािाम्जक संिक्षणको उपयोग गने अमधकाि हनेु कुिा पमन उल्लेख गरिएको छ ।  

अन्ििायष्ट्रिय श्रि सङ्गठनसभबन्धी िहासम्न्ध १९७१ को धािा ३ िा १८ िषयिमुनका बालबामलकालाई 
जोम्खििा पनय सक्ने काििा संलग्न नगने कुिा स्पस्ट गरिएको छ । िष्ट्रहला ष्ट्रिरुद्ध हनेु सबै 
ष्ट्रकमसिका िेदिाि उन्िूलन गने िहासम्न्ध १९७९ को  धािा १ िा मलङ्गका आधाििा कुनै पमन 
िेदिाि नगने कुिा उल्लेख गरिएको छ । बाल अमधकािसभबन्धी िहासम्न्ध १९८९: धािा २ िा 
िाज्यले हिेक बालबामलकाको अमधकािलाई कुनै ष्ट्रकमसिको िेदिाि (बालक/बामलकाको िा 
उनीहरूका अष्ट्रििािकको िणय, जाि, मलङ्ग, िाषा, धिय, िाजनीमिक िा अन्य ष्ट्रिचाि, िाष्ट्रियिा, 
जामिगि िा सािाम्जक उत्पम्त्तस्थान, सभपमि, अपाङ्गिा, जन्ि िा अन्य अिस्था) सभिान ि समुनम्श्चि 
गनुयपने िमनएको छ । साथै, सबै प्रकािका ष्ट्रििेद िा यािनाका ष्ट्रिरूद्ध िाज्यले बालबामलकाको 
संिक्षण गनुयपने कुिा उल्लेख गिेको छ । धािा २३ ले अपाङ्गिा िएका बालबामलकाहरूको स्िास्थ्य, 
ष्ट्रििेष हेिचाह, सिुक्षा, म्िक्षा, िोजगािी िथा  सिाजिा सष्ट्रक्रयिापूियक जीिन मबिाउन पाउने 
अमधकाि बािे जोड ददएको छ िने धािा २८ ले म्िक्षालाई बाल अमधकािका रूपिा उल्लेख गदै सबै 
बालबामलकाले प्राथमिक म्िक्षा अमनिायय ि मनिलु्क रूपिा पाउनपुने िनेको छ । साथै, धािा ३० िा 
जािीय, धामियक ि िाष्ट्रषक अल्पसङ्खख्यक िा आददबासी जनजामि सिूहका बालबामलकाहरू आफ्नो 
संकृमि, धिय ि िाषा उपयोग गनय पाउने अमधकािबाट िम्ञ्चि हनेु छैनन ्िमनएको छ । 

अपाङ्गिा िएका व्यम्क्तहरूको अमधकािसभबन्धी िहासम्न्ध २००६ िा  यो िहासम्न्धले जािी गिेको 
आठ िटा मनदेिनात्िक मसद्धान्िहरूिा व्यम्क्तको अन्ििमनष्ट्रहि ियायदा ि व्यम्क्तगि स्िायत्तिालाई 
सभिान; ष्ट्रििेदहीनिा; सिाजिा पूणय ि प्रिािकािी सहिामगिा ि सिािेिीकिण; र्िकपनालाई सभिान 
ि अपाङ्गिा िएका व्यम्क्तहरूलाई िानिीय ष्ट्रिष्ट्रिधिा ि िानिीयिाको अमिन्न अङ्गका रूपिा स्िीकाि; 
अिसििा सिानिा; पहुुँचिा सहजिा; िष्ट्रहला ि परुुषिा सिानिा; ि अपाङ्गिा िएका व्यम्क्तहरूको 
उददयिान क्षििाहरूलाई सभिान ि अपाङ्गिा िएका बालबामलकाहरूको पष्ट्रहचानलाई संिक्षण गने 
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अमधकािलाई सभिान गने िमनएको छ । यस अम्घ ष्ट्रििेष आिश्यकिा म्िक्षाका मसद्धान्िहरू, नीमि ि 
अभ्यास सभबन्धी सालािाङ्का प्रारूप (Salamanca Statement/Framework) (१९९४) ले पमन 
ष्ट्रिद्यालयहरूले िािीरिक, बौष्ट्रद्धक, सािाम्जक, संिेगात्िक, िाष्ट्रषक िा अन्य अिस्थाको आधाििा 
िेदिाि नगिी सबै बालबामलकालाई सिेट्नपुने कुिािा जोड ददएको मथयो ।  

आददबासी जनजामिहरूको अमधकािसभबन्धी घोषणापि २००७ िा  धािा १४ ले आददबासी 
जनजामिलाई आफ्नो ष्ट्रिद्यालय ि म्िक्षा प्रणाली स्थापना गने अमधकाि हनेु कुिा उल्लेख गिेको छ । 
आददबासी जनजामिहरू खासगिेि बालबामलकाहरूलाई अन्य बालबामलका जस्िै म्िक्षाको अमधकाि हनेु 
िनेको छ । धािा १५ िा आददबासी जनजामिको संस्कृमि ि पिभपिालाई म्िक्षािा उपयकु्त ढङ्गले 
प्रत्याििू गनुयपने कुिािा जोड ददर्एको छ । ददगो ष्ट्रिकासका लक्ष्यहरू (२०१५) अनसुाि  ददगो 
ष्ट्रिकासको लक्ष्य ४  िा ‘सबैका लामग सिािेिी िथा सििािूलक गणुस्ििीय म्िक्षा समुनम्श्चि गने ि 
जीिनपययन्ि मसकार्का अिसिहरू प्रिधयन गने कुिा उल्लेख छ िने लक्ष्य ५ िा ‘लैष्ट्रङ्गक सिानिा 
हामसल गने ि सबै िष्ट्रहला, ष्ट्रकिोिी ि बामलकालाई सिक्त बनाउने िमनएको छ । म्िक्षाको 
परिसूचकिा ‘िैम्क्षक सषु्ट्रिधाहरू बाल, अपाङ्गिा िथा लैष्ट्रङ्गक संिेदनिील हनेु गिी मनिायण िथा थप 
गने ि सबैका लामग सिुम्क्षि, अष्ट्रहंसात्िक, सिािेिी ि प्रिािकािी मसकार् िािाििण उपलधध गिाउने 
जस्िा कुिा सिािेि गरिएको छ । त्यस्िै, सबैका लामग म्िक्षा ि सहस्राधदी ष्ट्रिकासका लक्ष्यहरूिा 
पमन सिािमे्ििालाई जोड ददर्एको मथयो । 

आयोगका प्रमििदेनहरुिा सिािेिीकिण: नेपालको िैम्क्षक सधुािका लामग बनेका यस अम्घका सबै 
आयोगका प्रमििेदन ि दस्िािेजहरूले सिेि सिाििेीकिणको िदु्दालाई सभबोधन गनुयपने कुिालाई 
जोड ददएका छन ्। आयोगका प्रमििेदनहरूको सिग्र मनचोड िलुकुको िौगोमलक, लैष्ट्रङ्गक, 

जािजामिगि, िाष्ट्रषक, अपाङ्गिासभबन्धी ि आमथयक रूपिा ष्ट्रपछमडएको िगय ि सिदुायलाई सभबोधन 
गनुयपने कुिा उल्लेख गिेको पार्न्छ । िी दस्िािेजहरूिा दमलि ि िष्ट्रहलाको म्िक्षािा ष्ट्रििेष जोड 
ददर्एको पार्न्छ । 

२. २. िियिान अिस्था ि ष्ट्रिश्लषेण 

नेपालिा सगुि ि दगुयििा िैम्क्षक अिस्था (पहुुँच ि गणुस्िि) िा ष्ट्रिष्ट्रिधिा छ । त्यस्िै, ग्रािीण ि 
िहिी िैम्क्षक अिस्थािा मिन्निा छ । िमु्स्लि सिदुायको पहुुँच ि गणुस्िि दिुै पक्ष िलुनात्िक 
रूपिा किजोि छ । ब्राह्मण, क्षेिी, नेिाि सिदुायको िलुनािा दमलि िथा अन्य जनजामिको अिस्था 
किजोि छ । ष्ट्रिद्यालय िहिा छािा/िष्ट्रहलाको सहिामगिा उत्साहजनक िए िापमन गणुस्ििको पक्ष 
ि उच्च म्िक्षािा सहिामगिा ि गणुस्िि दिुै न्यून देम्खन्छ । िाष्ट्रषक रूपिा नेपाली िाषा बाहेकका 
िाषा िाििृाषा िएका बालबामलकाले ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको सरुु कक्षािै िाििृाषा मसक्न नपाउुँदा िाष्ट्रषक 
असहजिा हनेु, िनाििा मसक्न ु पने ि मसकार् ष्ट्रढलो हनेु कुिा जानकािहरू बिाउुँदछन ्। ष्ट्रिमिन्न 
अध्ययन प्रमििेदनले सिेि यस कुिालाई औलं्याएको पार्न्छ । अपाङ्गिा िएकाहरूका मनम्भि िैम्क्षक 
पहुुँच, गणुस्ििको पक्ष अझ जष्ट्रटल देम्खन्छ । अमि सीिान्िकृि सिदुायका  करिब ३ प्रमििि 
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बालबामलका अझै ष्ट्रिद्यालय जान सष्ट्रकिहेका छैनन ्। िैम्क्षक उपलम्धधका ष्ट्रहसाबले हेदाय पमन िामथका 
सिूहहरूिा किजोि गणुस्िि छ  ।यस सभबन्धी ष्ट्रिििण परिच्छेदको अन्त्यिा िाम्खएको छ ।  

सञ्चाि िाध्यििा सिाििेीकिण: सञ्चाि जगिका दैमनक ि अन्य आिमधक अनलाईन ि अन्य 
पमिकाहरूिा यो ष्ट्रिषय िैम्क्षक क्षेिको प्रिखु चचायको ष्ट्रिषयको रूपिा देखापने गिेको छ । 
िामनसको चेिनास्िि बढ्दै जाुँदा ि सूचना िथा सञ्चािको ष्ट्रिस्िाि ि व्यापकिाले गदाय यससभबन्धी 
प्रचाि प्रसाि िीव्र गमििा िएको पार्न्छ । ष्ट्रिद्यालयहरूिा छािाका लामग छुटै्ट िौचालयको अिाि, 

पठनपाठनिा िेदिाि, ष्ट्रिद्यालयिै िेदिािपूणय व्यिहाि, गम्णि, ष्ट्रिज्ञान जस्िा ष्ट्रिषयहरूिा छािाहरूको 
उपलम्धध स्िि कि हनु,ु मनजी ष्ट्रिद्यालयिा छािको िलुनािा छािाको सङ्खख्या कि हनु ु जस्िा 
सिस्याहरू औलं्यार्एको पार्न्छ । 

िाजनीमिक दलको घोषणापििा सिाििेीकिण: िाजनीमिक दलका घोषणापिले संिैधामनक प्रत्यािमूि 
िएका ष्ट्रिषयलाई अझ ष्ट्रिम्ििीकृि गिेि उल्लेख गिेका छन ्। प्रिखु रूपिा अष्ट्रहलेको बहिुि प्राि 
िाि गठबन्धनको चनुािी घोषणापििा ष्ट्रिद्यालयिा सबै सिूह िैिी िौचालय, अपाङ्गिा िएकाहरूका 
लामग ष्ट्रििेष व्यिस्था, दगुयि क्षेिका, ष्ट्रिपन्न ि ष्ट्रिद्यालय टाढा िएका ष्ट्रिद्याथीहरूका मनम्भि आिासीय 
म्िक्षाको व्यिस्था गरिने कुिा उल्लेख छ । नेपालको संष्ट्रिधानको सेिोरे्िोिा लेम्खएका िाजनीमिक 
दलका घोषणापिहरूिा संष्ट्रिधानको प्रस्िािनािा उल्लेख गरिएका सिाििेीिा, सहकायय ि 
सहअम्स्ित्िका ष्ट्रिषयहरू सिेष्ट्रटएका छन ्। यसको अथय हो जनुसकैु िाजनीमिक दलले िासन गिे 
पमन बालबामलकालाई जाि, जामि, िाषा, िगूोल, धिय, मलङ्ग, अपाङ्गिा, पेसा आददका कुनै पमन आधाििा 
ष्ट्रििेद गनय संष्ट्रिधानले नै बन्देज लगार्एको छ ।  

३. ३. काननुी, सङगठनात्िक ि व्यिस्थापकीय पक्ष 

उम्ल्लम्खि िैम्क्षक अिसि ि उपलम्धधिा असिानिा देम्खन्छन ्। िापमन ष्ट्रिगििा िन्दा मनकै सधुाि 
हुुँदै आएको छ । यसका लामग प्रिस्ि नीमिगि।काननुी, व्यिस्थापकीय।िासकीय, 

सङ्गठनात्िक।संिचनागि प्रयासहरू िएका छन ् । संष्ट्रिधानको िहत्त्िपूणय खण्डिा सिािेम्ििाको 
पक्षलाई सभबोधन गनुयपने कुिाहरू उल्लेख गदै सिाजिादउन्िखु िाज्य व्यिस्था हनेु कुिा पमन 
उल्लेख छ ।  

म्िक्षा ऐन, मनयिािली, पाठ्यक्रि िथा पाठ्य सािाग्री, िामलिका सािाग्रीहरू, नेपाल  सिकािबाट जािी 
िएका मनदेम्िका ि काययष्ट्रिमध ि मनदेिनहरूिा सिािेम्ििाका लामग पयायि प्रयास िएका छन ्। म्िक्षा 
िन्िालयले कायायन्ियनिा ल्याएको ष्ट्रिद्यालय क्षेि ष्ट्रिकास योजना २०७३-२०८० िा उल्लेख िएका 
५ ओटा आधाििूिू उदे्दश्यिध्ये पष्ट्रहलो उदे्दश्य नै सििासूुँग सभबम्न्धि छ । २०७५  श्रािणिा  
म्िक्षा िथा िानि स्रोि ष्ट्रिकास केन्द्र स्थापना िएपमछ कायि िएका थोिै िाखाहरूिध्ये सिािेिी 
म्िक्षा िाखा एक हो । यसबाट संिचनागि ष्ट्रहसाबले पमन सििेम्ििालाई प्राथमिकिािा िाम्खएको 
कुिा पषु्ट्रि हनु्छ । छािाहरूका लामग छाििृम्त्त, दमलि छाििृम्त्त, ष्ट्रर्डि छािािास, गरिब िथा जेहन्दाि 
ष्ट्रिद्याथीका लामग छाििृम्त्त, म्िक्षाका लामग खाद्य काययक्रि अन्ििगि िानिीय सूचकाङ्किा किजोि 
िएका म्जल्लािाहरूिा ददिा खाजा लगायिका ष्ट्रिमिन्न काययक्रि सञ्चालनिा छन ्। अपाङ्ग ष्ट्रिद्याथीका 
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लामग स्रोि कक्षा, छाििृम्त्त िथा उच्च िह अध्ययन गनेहरूका लामग छाििृम्त्तको व्यिस्था छ । 
ष्ट्रिद्याथी ष्ट्रित्तीय सहयोग कोष ष्ट्रिकास समिमिबाट गरिब घि परििािका ष्ट्रिद्याथीका लामग ष्ट्रिपन्न लम्क्षि 
छाििृम्त्तको व्यिस्था छ । ष्ट्रिगििा  म्िक्षा ष्ट्रििागबाट प्रत्येक िषय यस ष्ट्रकमसिबाट ष्ट्रिििण गरिने 
छाििृम्त्त िथा सषु्ट्रिधाका काययक्रिका लामग काययक्रि कायायन्ियन मनदेम्िका नै जािी गरिएको मथयो 
। छाििृम्त्त ष्ट्रिििण प्रणालीिा आिूल परििियन ल्याउने ध्येयले जािी गरिएको ष्ट्रिपन्न लम्क्षि 
छाििृम्त्तसभबन्धी काययष्ट्रिमध २०७४ लाई गि आमथयक िषयिा २५ म्जल्लाको कक्षा  ९ ि ११ िा 
पिूीक्षण प्रयोग गरिसष्ट्रकएको छ ।  

सञ्चामलि नीमिगि व्यिस्था िथा काययक्रिहरूको मनयमिि अनगुिन, अनगुिनका आधाििा पषृ्ठपोषण, 

नीमिगि ि सङ्गठनात्िक सधुाि पमन गरिुँदै आएको छ । केन्द्रीय नीमि मनदेिन ि काययक्रिका आधाि 
स्थानीय िहिा असल अभ्यास ि प्रयासहरू पमन िर्िहेका छन।् सधुाि ि सकािात्िक प्रयासहरू 
िएका छन ्। केही स्थानीय सिकािहरूले घिधिुी सिेक्षण गिी मनिखुा, असहाय ि आर्ैँ ले बाल 
बामलकाको म्िक्षािा सहयोग गनय नसक्नेलाई अिस्थाअनसुािको छाििृम्त्तको व्यिस्था ि आिासीय 
छािािासको सिेि व्यिस्था गनय{ थालेका छन।् िथाष्ट्रप िलुकुिा आएको िाजनीमिक परििियन पश्चाि ्
को सङ्घीय संिचनािा संिचनागि, म्जभिेिािीको बाुँडर्ाुँड िथा व्यिस्थापकीय पक्षिा थप व्यिस्था गनुय 
आिश्यक देम्खन्छ । 

४. सिस्या एिं चनुौिीहरु   

सिािेिी म्िक्षाका सभबन्धिा अिधािणागि, नीमिगि, संिचनागि, स्रोिगि, िनोिैज्ञामनक, व्यिस्थापकीय 
सिस्या िथा िदु्दाहरूलाई देहाय अनसुाि उल्लेख गरिएको छ : 

सिािेम्ििा सभबन्धी धािणा ि बझुार् 

• ष्ट्रिष्ट्रिधिा, ष्ट्रििेद, सािाम्जक बष्ट्रहस्किण/िम्ञ्चिीकिणका आयािहरू, सिािेिीकिणका उपायहरू, 
लैष्ट्रङ्गक सििा, सिानिा, ष्ट्रििेष म्िक्षा ि सिािेिी म्िक्षाबािे स्थानीय सिकाि लगायि म्िक्षा 
सभबन्धी सिोकाििालाहरूिा ज्ञान, बझुार्, सकािात्िक सोच ि व्यािहारिक अभ्यासिा ष्ट्रिष्ट्रिधिा 
देम्खन्छ । 

• अझै पमन अपाङ्गिालाई धेिैले स्िास्थ्यको सिस्या ि र्िकपनाको दृष्ट्रिबाट (Medical model of 

disbility) िािै बझु्ने गिेका छन ्। सिाजिा ष्ट्रिद्यिान बाधाहरूको परिप्रके्ष्यिा अपाङ्गिालाई हेने 
दृष्ट्रिकोण (Social model of disability) बािेको जानकािीिा थप सधुाि ल्याउनपुने आिश्यकिा 
देम्खन्छ ।  

• अझ पमन कमिपय ष्ट्रिद्यालयले अपाङ्गिा िएका बालबामलकाहरूलाई िनाय मलन निाने्न गिेका छन ् 
। सिाजिा अपाङ्गिा िएका व्यम्क्तप्रमिको नकािात्िक धािणा अझै हष्ट्रटसकेको छैन  । 

िैम्क्षक व्यिस्थापन सूचना प्रणाली:  

• म्िक्षा व्यिस्थापन सूचना प्रणालीले ष्ट्रिद्यालयिा आएकाको सूचना अद्यािमधक गिेको छ िि 
ष्ट्रिद्यालय आउन नसकेका, िम्ञ्चिीकिणिा पिेका, ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रकमसिका अपाङ्गिा िएका बालबामलका, 
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जोम्खििा पिेका (सडक बाल बालबामलका, टुहिुा, एकल अष्ट्रििािक िएका, बाल श्रििा संलग्न 
बालबामलका आदद) को िथ्याङ्क अद्यािमधक गनय सकेको छैन । 

• ििार्का म्जल्लाहरूिा दोहोिो िनाय सिस्याको रूपिा िहेको छ । कमिपय ठाउुँिा मनजी 
ष्ट्रिद्यालयिा िनाय िएका बामलका िथा दमलि ि जनजामिका बालबामलकाहरू साियजमनक 
ष्ट्रिद्यालयिा पमन छाििृम्त्त पाउनका लामग िनाय िएका ि पमछ मनजी ष्ट्रिद्यालयिै मनिन्िििा ददने 
गिेका छन ्।  

• ष्ट्रिद्यालय छोड्ने बालबामलका को किा गएका छन ्िने्न बािे ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमि, गाउुँ 
ि नगि म्िक्षा समिमि ि स्थानीय सिकािले पछ्याउने (tracking) गने गिेको छैन । 

अपाङ्गिाको प्रािम्भिक पष्ट्रहचान (Early Diagnosis of disabilities):  

• ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रकमसिका अपाङ्गिाको प्रािम्भिक बाल्यािस्थािै बहषु्ट्रिषयगि सिूह (Multi-displinary 

team) द्वािा पष्ट्रहचान गने संयन्ि अझैसभि बन्न सकेको छैन । 

• घििा ि ष्ट्रिद्यालयिा केही सन्देह हनुासाथ सभबम्न्धि ठाउुँिा पष्ट्रहचानका लामग पठाउने संयन्ि 
(referal mechanism) को ष्ट्रिकास हनु सकेको छैन । 

• बौष्ट्रद्धक अपाङ्गिा लगायिका सहजै थाहा नहनेु अपाङ्गिा (hidden disabilities) बािे अष्ट्रििािक, 
म्िक्षक ि सिोकाििालािा जानकािीको अिाि छ । यस्िा खालका अपाङ्गिाहरूको ष्ट्रढलो िाि 
पष्ट्रहचान हनेु गिेकाले अपाङ्गिा िएका बालबामलकाहरू म्िक्षा पाउने अमधकािबाट िम्ञ्चि हनेु 
गिेका छन ्।  

नीमिको अिाि िथा नीमि ि अभ्यासमबचको खाडल 

• िाज्यका िर्य बाट सिािेिी म्िक्षासभबन्धी अन्ििायष्ट्रिय प्रोटोकलहरूिा हस्िाक्षि गने ि प्रमिबद्धिा 
जनाउने गरिए पमन त्यस अनसुािको नीमि, ष्ट्रिमध, संिचना ि नेितृ्ि मनिायणिा ध्यान ददएको 
पार्ुँदैन । त्यसअनसुािका काययक्रि प्रिािकािी रूपिा सञ्चालन िएका छैनन ् । 

• संष्ट्रिधानिा संिम्क्षि, ष्ट्रििेष ि स्िायत्त क्षेि िनी सङ्घीय काननु बिोम्जि सािाम्जक, सांस्कृमिक 
संिक्षण िा आमथयक ष्ट्रिकासका लामग त्यस प्रकािका क्षिे कायि गनय सष्ट्रकने व्यिस्था छ । 
नेपालको सिग्र सिािेम्ििाको पक्षलाई हेदाय त्यो व्यिस्था अमि आिश्यक देम्खन्छ । िि 
हालसभि यससभबन्धी कुनै प्रयास िएको देम्खुँदैन । 

• सिािेिी म्िक्षासभबन्धी सबै िगय ि सिदुायका लामग एउटै केन्द्रीकृि नीमि छ । उदाहिणका 
लामग सबै छािाहरूका लामग छाििृम्त्तको व्यिस्था छ । िलुकुका धेिै उच्च आमथयक अिस्था 
िएका छािाहरूका लामग पमन छाििृम्त्तको व्यिस्था गरिएको छ । यसको अथय हो, हनेुबाट 
नहनेु (अमि किजोि) का लामग आिाश्यकीय सहयोग मलने ि ददने व्यिस्था गनय सष्ट्रकएको छैन 
। 

• ष्ट्रिगििा केन्द्रीय िहिा मनिायण िएका सिािेिी म्िक्षा, ष्ट्रििेष म्िक्षा, बाल-िैिी ष्ट्रिद्यालय, लैष्ट्रङ्गक 
सििा, सिानिासभबन्धी नीमि, ष्ट्रपछडािगय एिं बहिुाषी म्िक्षासभबन्धी नीमि दस्िाबेजहरू 
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ष्ट्रिद्यालयसभि नपगुेका, पगुे पमन म्िक्षकलाई िामलि नददर्एको ि ददएका ठाउुँिा पमन व्यिहाििा 
लाग ुनिएको देम्खन्छ । 

आमथयक ष्ट्रिपन्निा ि िैम्क्षक िम्ञ्चिीकिण:  

• ष्ट्रिद्यालयिा िनाय निएका, ष्ट्रिद्यालय छोड्ने िथा कक्षािा अमनयमिि रूपिा हाम्जि हनेु 
बालबामलकाहरू धेिै जसो अमि ष्ट्रिपन्न िथा सीिान्िकृि परििािका छन ् । खास गिेि 
ििाई/िधेििा मबहानै आिा बिुा िजदिुी गनय जाने, घििा सियिै मबहानको खाना नपाक्ने 
हनुाले बालबामलका िोकै ष्ट्रिद्यालय जाने ि ददउुँसोको खाजा खाने सिय (ष्ट्रटष्ट्रर्न) िा खाना 
खान घि जाने अमन ष्ट्रिद्यालय नर्कय ने गिेको पमन पार्न्छ । त्यसपमछ मबस्िािै ष्ट्रिद्यालय नै 
छोड्ने अिस्था आउने गिेको छ  । 

• अमि ष्ट्रिपन्न आमथयक अिस्थाको कािण आफ्ना बालबामलका ष्ट्रिद्यालय नपठाउने 
अष्ट्रििािकहरूलाई  सचेि गिाउनका लामग अष्ट्रििािक म्िक्षा िथा आय आजयन बढाउने 
काययिा सहयोग गनय स्थानीय सिकािले आिश्यक िणनीमि ि काययक्रि लाग ुगनय सकेको 
छैन  । 

• पारििारिक आमथयक ष्ट्रिपन्निाले गदाय ष्ट्रिद्यालय जाने उिेिका बालबामलकाहरू बालश्रििा 
आबद्ध छन ्। त्यसले गदाय उनीहरू म्िक्षा पाउने अमधकािबाट िम्ञ्चि िाि िएका छैनन,् 
थप जोम्खििा सिेि पिेका छन ्। 

• अपाङ्गिासभबन्धी िैम्क्षक व्यिस्थf मनकै चनुौिीपूणय हनु्छ । त्यसै गिी अमि ष्ट्रिपन्न  
घिपरििािका साना बालबामलकालाई ठुला बालबामलकाले िेखदेख गिे]पमछ िाि अमििािक 
काििा जान पाउुँछन ् ि उनीहरूको गाुँसबासको सिस्या सिाधान हनु्छ । त्यस्िा 
बालबामलकाका लामग अिसिको िूल्य (Opportunity Cost) सिेिको व्यिस्था नगिी िैम्क्षक 
अिसििा ल्याउन िमु्स्कल पछय । िि त्यस ष्ट्रकमसिको व्यिस्था िाज्यको िर्य बाट हनु 
सकेको छैन । 

सिकािी ि गैि सिकािी सङ्घ संस्थाहरुमबच सिन्िय 

• दमलि, जनजामि, ष्ट्रपछडािगय एिं अपाङ्गिा िएका आदद सिािेम्ििासभबन्धी काि गने गैि 
सिकािी सङ्घ संस्थाका केन्द्रदेम्ख म्जल्लासभि ष्ट्रिमिन्न खाले सङ्गठनात्िक संिचना बनेका छन ्
ि ष्ट्रक्रयािील पमन छन ्। िि िी मनकायबाट के, कसिी ि कहाुँ कमि स्रोि परिचालन िएको 
छ िने्न स्पि िथ्याङ्क छैन । िी संस्थाहको सिकािी मनकायसुँग प्रिािकािी सिन्िय पमन हनु 
सकेको छैन । सङ्घ, प्रदेि, म्जल्ला ि स्थानीय िहिा सिािेिी पक्षलाई सभिोधन गने छुटै्ट ि 
केन्द्रीकृि (Focused) काययक्रि व्यिस्थापन हनु सकेको छैन ।  

सकािात्िक ष्ट्रििेद कायय िथा छाििृम्त्त 

• िाज्यबाट पठन पाठनिा संलग्न बालबामलकालाई कमि, कुन कुन िीषयकिा, कष्ट्रहले, कसिी कुन 
खाले सहयोग उपलधध गिार्न्छ, पूिय स्पि हुुँदैन । त्यसले गदाय अमििािकले ढुक्क िै आफ्ना 
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बालबामलकालाई पठनपाठनिा संलग्न गिाउन सक्दैनन ् । कमिपय अिस्थािा ि सिय 
ष्ट्रकटान गिेि िकि सिेि एष्ट्रकन गरिएको सषु्ट्रिधा सिेि सो सिय ि परिणाििा प्राि हुुँदैन । 
सािान्यिया पाठ्यपसु्िकको िकि सियिा अमििािकले प्राि गनय सक्दैनन ्।  

• सिकािी मनकायिा पिुाने िथ्याङ्क िथा उपयकु्त िथ्य िथ्याङ्कका अिािले कही ँ बढी 
छाििमृ्त्तको िकि जाने ि कही ँकि जाने गछय । अझ िीव्र रूपिा गाउुँ छाडेि िहििर्य  
बसार्सिार् गिी जाने प्रिृम्त्त बढेकाले िाज्यबाट उपलधध गिार्ने सेिा ि सषु्ट्रिधािा असिान 
असि (Spillover effect)  पने गिेको छ । कही ँबढी हनेु ि कही ँअपगु हनेु गिेको छ । 
अपगु िएको ठाउुँबाट नपगुेको िाग ि गनुासो स्ििाष्ट्रिकै रूपिा आउुँछ िि  बढी िएको 
ठाउुँबाट बढी िएि ष्ट्रर्िाय गिेको उदाहिण िेष्ट्रटुँदैनन ् ि यसिी ष्ट्रर्िाय गने प्रष्ट्रक्रया पमन 
झन्झष्ट्रटलो छ । 

• कुन कुन ि ककसका लामग छाििृम्त्त िा ष्ट्रििेष सषु्ट्रिधा आिश्यक पने हो, सिेक्षण गिी 
त्यसका आधाििा लम्क्षि िगयका लामग ष्ट्रिम्ििीकृि योजना बनाउन सष्ट्रकएको छैन । 

• हनेु खाने घि परििािका ष्ट्रिद्याथीले छाििृम्त्त प्राि गदाय हािीलाई आिश्यक छैन, किजोि घि 
परििािका लामग ददनपुछय, िनी सदाचािी व्यिहाि देखाई अदािी (Disclaim) गिेका उदाहिणहरू 
सिेि पार्एको छैन । बालबामलकाको पठनपाठनको लामग िनी ष्ट्रिििण गरिएको छाििृम्त्त 
केही अमििािकहरूले दरुूपयोग गने गिेको िेष्ट्रटने गिे िापमन त्यसलाई अपेम्क्षि रूपिा 
सभबोधन गनय सष्ट्रकएको छैन । 

• छाििमृ्त्तको उपयोग ि दरुूपयोगबािे सञ्चाि जगि, नागरिक सिाज  ि जनस्ििको सिेि 
चासो, सिोकाि ि सिालोचनात्िक जानकािी उजागि हनु सकेको छैन ।  

अपाङ्गिा ि बामलका/िष्ट्रहला-िैिी िौमिक पूिायधाि ि पाठ्यपसु्िक िथा िैम्क्षक सािग्री 

• सबै ष्ट्रिद्यालयिा बामलकाका लामग स्यामनटिी सषु्ट्रिधा सष्ट्रहिको छुटै्ट िौचालय ि अपाङ्गिा-िैिी 
िौचालय (दिल चेयि सम्जलै लैजान सष्ट्रकने र्िाष्ट्रकलो, मित्तािा सिाउने डन्डीहरू िएको, सधैँ 
सर्ा िहेको) को व्यिस्था हनु सकेको छैन । 

• ष्ट्रिद्यालय कभपाउन्ड, कक्षाकोठा ि कायायलयिा जाने बाटोिा ियाभप िथा दृष्ट्रिष्ट्रिहीनलाई ष्ट्रहुँड्न 
सम्जलो हनेु खालका पैदलपथ पयायि छैनन ्।  

• बष्ट्रहिा बालबामलकाका लामग सनुार् सहयोगी सािग्री िथा बौष्ट्रद्धक अपाङ्गिा, अष्ट्रटज्ि िएका 
व्यम्क्तहरूकूा लामग पाठयपसु्िक अनसुािको पाठय सािग्री िथा िैम्क्षक सािग्रूीको व्यिस्था 
साथै योग्यिाको प्रिाण पिको व्यिस्था हनु सकेको छैन ।  

• कक्षा १ देम्ख १० सभिका र्च्छाधीन ष्ट्रिषयहरू गम्णि, अथयिास्त्र ि लेखाका पाठ्यपसु्िक बे्रल 
मलष्ट्रपिा अझै बनेका छैनन ्। कक्षा ११ ि १२ िा कुनै पमन ष्ट्रिषयिा बे्रल मलष्ट्रपिा पढ्न मिल्ने 
पाठ्यपसु्िक ियाि िएका छैनन ्। 
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• न्यून दृष्ट्रियकु्त (Low vision) िएका बालबामलकाहरूका लामग िङ्गूीन ि र्िाष्ट्रकलो पषृ्ठिा ठुला 
अक्षि िएका पाठ्य पसु्िक बन्न सकेका छैनन ्। 

• सनुार् ि दृष्ट्रि अपाङ्गिा िएका बालबामलकालाई ध्यानिा िाखेि पढार् एप (reading application) 

बनेका छैनन ्। 

• बष्ट्रहिा बालबामलकाले सञ्चाि गने िाध्यि िाषा - साङ्केमिक िाषाको िधदकोििा िधद िण्डाि 
किजोि हनुाका कािण एउटै िधदले अनेकौँ अथय लगाउनपुने अिस्था हुुँदा बष्ट्रहिाका लामग म्िक्षा 
गणुस्ििीय हनु सकेको छैन । बजाििा आएको साङ्केमिक िधदकोि सबै म्िक्षक साि ुनपगु्नाले 
आरू्खसुी िव्द प्रयोग हनु गर् मसकार् स्ििीकृि हनु सकेको छैन ।  

• बष्ट्रहिा ि दृष्ट्रिष्ट्रिहीन बालबामलकालाई पढाउने म्िक्षण ष्ट्रिमधको ष्ट्रिकास नहनुाले म्िक्षणकला 
(Pedagogical) पक्ष किजोि हनु गई िास्िष्ट्रिक मसकार् हनु सकेको छैन । म्िक्षकले आरु्खसुी 
ि बालकले पमन आफ्नै ढङ्गबाट िाि मसक्नपुदाय मसकार्िा ष्ट्रिमध सभिििा, एकरूपिा ि िीव्रिा 
हनु सकेको छैन । ष्ट्रििेष म्िक्षालाई ष्ट्रििेष ष्ट्रिद्यालय ि ष्ट्रििेष कक्षाको साुँघिुो बझुार्बाट हेने 
गरिएको छ । ष्ट्रििेष म्िक्षा ि ष्ट्रिद्यालय ि कक्षा निई ष्ट्रििेष आिश्यकिा िएका 
बालबामलकालाई उपलधध गिाउने सेिा िथा सषु्ट्रिधा हो, जनु सषु्ट्रिधा कुनै पमन प्रकािको 
ष्ट्रिद्यालयिा उपलधध गिाउन सष्ट्रकन्छ िन्ने बझुार् बनाउन सष्ट्रकएको छैन ।  

म्िक्षणको िाध्यि िाषा:  

• म्िक्षक, कियचािी, नेिा िथा धनी व्यम्क्तहरूले आफ्ना छोिाछोिी अङ्खग्रजेी िाध्यि िएका मनजी 
ष्ट्रिद्यालयिा पठाएका छन ्। आफ्ना बालबामलकाहरू साियजमनक ष्ट्रिद्यालयिा पठाउने सियसाधािण 
िथा ष्ट्रिपन्न परििािका अष्ट्रििािकहरू म्िक्षणको िाध्यि अङ्खग्रजेी बनाउन दबाब ददर्िहेका छन ्
िने कमिपय स्थानीय सिकाि िथा ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिले बालबामलकाको िाष्ट्रषक 
कदठनार् िथा म्िक्षकको क्षििाको िलु्याङ्कननै नगिी प्रािम्भिक बाल ष्ट्रिकास देखी नै अङ्खग्रजेी 
िाध्यि लाग ुगने मनणयय गिेका छन ्। िि धेिै िषय म्िक्षण गिेका म्िक्षकहरू सिेि अङ्खग्रजेीिा 
पढाउन आफ्नो असिथयिा व्यक्त गरििहेका छन ्।  

• अङ्खग्रजेी िाध्यििा पठन पाठन गिािहेका ष्ट्रिद्यालयहरूले यसलाई मनजीसुँग प्रमिस्पधाय गनुयपने 
िएकाले बाध्यिाका रूपिा मलएका छन ् िने अङ्खग्रजेीिा िाम्रो सञ्चाि गनय नसक्ने म्िक्षकहरू 
अलिल ि ठुलो नैमिक दबाििा छन ्। यसबाट म्िक्षण मसकार्िा प्रमिकूल असि पिेको छ । 
नेपाली नबझु्ने ि आफ्नो िाििृाषा िािै बझु्ने ि बोल्ने प्रािम्भिक बाल ष्ट्रिकास िथा प्रािम्भिक 
कक्षाका बालबामलकाहरू दोहोिो िाििा पिेका छन ्। 

• मनजीसुँगको प्रमिस्पधायका कािण कमिपय साियजमनक ष्ट्रिद्यालयले पमन जनक म्िक्षा सािग्री केन्द्रले 
प्रकािन गिेको पाठ्यपसु्िक प्रयोग नगिी अन्य मनजी प्रकािनका अङ्खग्रजेीका पाठ्यपसु्िक प्रयोग 
गरििहेका छन ्। 
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स्थानीय पाठ्यक्रि ि पाठ्यपसु्िक मनिायण 

• ष्ट्रिष्ट्रिधिा ि सिािेिीकिणलाई दृष्ट्रिगि गिेि स्थानीय पाठ्यक्रि िथा पाठ्यपसु्िक मनिायण गने 
काययिा दक्ष जनिम्क्तको खाुँचो छ । 

• स्थानीय ष्ट्रिषय िा िाििृाषा सभबन्धी ष्ट्रिषय िाख्न ेप्रािधान िए पमन धेिै ष्ट्रिद्यालयहरूिा त्यसको 
सट्टािा अमिरिक्त अङ्खग्रजेी ष्ट्रिषय िाख्न ेगरिएको छ । 

पाठ्यपसु्िकिा सिािमे्ििाप्रमिको संिदेनिीलिा  

• पाठ्यपसु्िकिा अझै पमन जेन्डि, अपाङ्गिा िएका बालबामलका/व्यम्क्त, दमलि, जनजामि िथा 
अल्पसङ्खख्यक सिदुाय प्रमि संिेदनिील हनेु कुिािा प्रगमि िएको िए िापमन पाठिा िएका 
व्यम्क्तका नाि, म्चि, उदाहिणहरूले सिािेम्ििाको िियलाई अझै पूणय रूपिा आत्िसाि ् गनय 
सकेका छैनन ्। 

िैम्क्षक समिमि िथा म्िक्षण पेसािा िष्ट्रहला सहिामगिा 

गाउुँ िा नगि म्िक्षा समिमि, ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमि ि म्िक्षक अष्ट्रििािक सङ्घिा संष्ट्रिधानको 
प्रािधान अनसुाि (३३ प्रमिििसभि) िष्ट्रहलाको प्रमिमनमधत्ि हनु सकेको अिस्था छैन । म्िक्षण 
पेसािा िष्ट्रहलाको सहिामगिा पमन कि छ (आधािििू ि िाध्यमिक िहिा िष्ट्रहला म्िक्षकको प्रमििि 
क्रिि: ३७॰६ ि १८॰ छ) । ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिको अध्यक्ष ि प्रधानाध्यापकको म्जभिेिािी 
पाउने िष्ट्रहलाहरू न्यून छन ्।  

५. सझुाि िथा कायायन्ियनका आधािहरु 

िामथ उम्ल्लम्खि पषृ्ठिमूि¸ मसद्धान्ि िथा अन्ििायष्ट्रिय अमिसम्न्ध िथा अभ्यास¸ बियिान अिस्था¸ 
सिस्या िथा िदु्दा ि संष्ट्रिधानको व्यिस्था (धािा ३१.२ ) िा प्रत्येक नागरिकलाई िाज्यबाट 
आधािििू िहसभिको म्िक्षा अमनिायय ि मनःिलु्क िथा िाध्यमिकसभिको म्िक्षा मनःिलु्क पाउने 
हक¸ धािा ३१.३ िा  अपाङ्गिा िएका ि आमथयक रूपले ष्ट्रिपन्न नागरिकलाई काननु बिोम्जि 
मनःिलु्क म्िक्षा पाउने हक¸ धािा ३१.४ िा दृष्ट्रिष्ट्रिहीन नागरिकलाई बे्रलमलष्ट्रप िथा बष्ट्रहिा ि स्िि िा 
बोलाईसभबन्धी अपाङ्गिा िएका नागरिकलाई साङ्केमिक िाषाका िाध्यिबाट मनःिलु्क म्िक्षा पाउने 
हक¸ धािा ३९.२ िा प्रत्येक बालबामलकालाई परििाि िथा िाज्यबाट म्िक्षा, ि सिायङ्गीण व्यम्क्तत्ि 
ष्ट्रिकासको हक¸धािा ३९.३िा प्रत्येक बालबामलकालाई प्रािम्भिक बाल ष्ट्रिकास िथा बाल 
सहिामगिाको हक¸ धािा ३९.५ िा कुनै पमन बालबामलकालाई बालष्ट्रििाह, गैिकाननुी ओसािपसाि ि 
अपहिण गनय िा बन्धक िाख्न नपार्ने ष्ट्रिषय¸ धािा ३९.९ िा असहाय, अनाथ, अपाङ्गिा िएका, 
द्वन्द्वपीमडि, धािा ४०.२ ि ४०.४ िा दमलि बालबामलकालाई आधािििू िहदेम्ख उच्च म्िक्षासभि 
मनःिलु्क म्िक्षाको हक,  ष्ट्रिस्थाष्ट्रपि एिं जोम्खििा िहेका बालबामलकालाई िाज्यबाट ष्ट्रििेष संिक्षण ि 
सषु्ट्रिधा पाउने हक, ष्ट्रपछडािगयका लामग धािा १८.३.१, धािा ४२.१, धािा ५१ ञ १० लाई सिेि 
दृष्ट्रिगि गिी िलका सिािेिी नीमि¸ काययक्रि ि काययक्रि कायायन्ियन गने िरिका (कायययोजना) 
प्रस्ििु गरिएको छ ।  
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सिािेिी नीमिहरु 

• सिािेि गनुयपने सबै खाले बालबामलकाहरूको घि, ष्ट्रिद्यालय िथा सिाजिा पष्ट्रहचानको सभिान 
गने िथा गिाउने प्रबन्ध मिलाउने ।  

• िैम्क्षक व्यिस्थापन िथा सूचना प्रणालीलाई सिािेिी बनाई िम्ञ्चिीकिणिा पिेका 
बालबामलकाहरूको िथ्याङ्कलाई अद्यािमधक गनय स्थानीय सिकाि ि ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन 
समिमिलाई सक्षि बनाउने  । 

• बालबामलकाहरूिा िएका ज्ञान िथा सीपहरूको संिक्षण एिं संिधयन गिी मिनको उद्यिीकिण 
गने ।  

• बालबामलकाहरूलाई आत्िमनियि बनाउनका लामग अमनिायय रूपिा गिी खाने सीप मसकाउने 
व्यिस्था मिलाउने  ।  

• सिािेि गनुयपने सबै खाले बालबामलकाका अमििािकहरूलाई आमथयक रूपले सक्षि बनाउन 
स्थानीय सिकािले सघाउने गिी प्रबन्ध गने । त्यस्िा बालबामलकाहरूको अिस्था ि प्रकृमि 
हेिी ष्ट्रििेष कक्षा िथा सधुािात्िक कक्षाको अमनिायय व्यिस्था मिलाउने ।  

• घि, ष्ट्रिद्यालय िथा सिदुायिा उनीहरूको न्यूनिि आिश्यकिा पिुा गने खालका िौमिक, 

िैक्षम्णक, आमथयक िथा व्यिस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउने । 

• संष्ट्रिधानको िौमलक हकिा उल्लेख िएका ष्ट्रििेष गिी धािा ३१ िा उल्लेख िएका सिािेि 
गनुयपने सबै खाले बालबामलकाहरूको िैम्क्षक िथा अन्य हक अमधकािहरू सभिमधि 
पामलकाहरूले पिुा गिे िा नगिेको कुिाको लेखाजोखा गनय पामलका स्िििै िएका म्िक्षा 
समिमि िा मिनले िोकेको समिमिले अनगुिन गने ।  

• अपाङ्गिा िएका बालबामलका िथा व्यम्क्तहरूको म्िक्षा पाउने अमधकािलाई समुनम्श्चि गनय 
आिश्यक पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्िक िथा श्रव्य दृश्य िथा सहयोग सािग्री, िामलि प्राि िानि 
स्रोि, संिचना ि संयन्िको ष्ट्रिकास िथा व्यिस्थापन गने । 

• ष्ट्रिद्यालय, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि अनौपचारिक म्िक्षा केन्द्रहरूलाई बाल/यिुा िैिी, छािा िैिी, 
अपाङ्गिा िैिी िथा सिुम्क्षि, ष्ट्रहंसा िष्ट्रहि ि िय िष्ट्रहि मसकार् केन्द्रको रूपिा ष्ट्रिकास गने । 

• िाष्ट्रषक सिेक्षण िार्य ि िाििृाषीहरूको िथ्याङ्क सङ्कलन िथा आिश्यकिाको ष्ट्रिश्लषेण गिी 
स्थानीय िहिा बहिुाषी म्िक्षा नीमि अिलभबन गने । त्यस अनसुािको पूिायधाि ि स्रोि 
साधनको प्रबन्ध गने । 

• बालबामलकाको मसकार्लाई प्रिािकािी बनाउने उदे्दश्य सष्ट्रहि म्िक्षणको िाध्यिका रूपिा 
िाििृाषा, नेपाली ि अङ्खग्रजेीको ससु्पि क्रि मनधायिण गिी िाििृाषािा आधारिि बहिुाषी 
म्िक्षा लाग ुगने  ।  

• बष्ट्रहिा बालबामलकाहरूका लामग साङ्केमिक िाषा ि दृष्ट्रिष्ट्रिहीनहरूका लामग बे्रल मलष्ट्रपिा म्िक्षा 
पाउने व्यिस्था गने  । 

• स्थानीय पामलका, म्िक्षक िहासङ्घ, ष्ट्रिद्यालय िथा बाल क्लबहरूले पष्ट्रहचान गिे गिाएका 
िथा िाष्ट्रिय एबं अन्ििायष्ट्रिय सञ्चाि िाध्यिहरूले उठाएका िदु्दाहरूिा पमन ष्ट्रिद्यालय िथा 
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ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूले संिाद गने संस्काि बनाई ष्ट्रिद्याथीिा बह ुदृष्ट्रिकोण ि सिालोचनात्िक 
क्षििा अमििृष्ट्रद्ध गने िािाििण बनाउने  । 

• सङ्घ, प्रदेि ि स्थानीय िहबाट प्रकाम्िि हनेु हिेक पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्िक, ऐन, मनयिािली, 
योजना, िणनीमि, मनदेम्िका िथा िामलि प्याकेज लगायिका दस्िाबेजलाई जेन्डि िथा 
सािाम्जक सिािेिीकिणका ष्ट्रिज्ञले मसंहािलोकन गिेपमछ िािै साियजमनक गने व्यिस्था 
मिलाउने । 

• छुिाछुि, बालश्रि िथा िष्ट्रहला ष्ट्रहंसाको ष्ट्रिरूद्धिा िून्य सहनिीलिाको नीमि अिलभबन गने 
। 

• म्िक्षाका सबै िहिा (प्राम्भिक बाल ष्ट्रिकासदेम्ख उच्च म्िक्षा िथा जीिनपययन्ि म्िक्षासभि) 
सिािेिीकिणका िदु्दालाई सभबोधन गने  । 

सिािेिी िणनीमिहरु 

क) साझा िणनीमिहरु 

• सािाम्जक, िािीरिक  िथा िानमसक ष्ट्रहंसा िथा ष्ट्रििेदिष्ट्रहि जीिन म्जउन चाष्ट्रहने सषु्ट्रिधा िथा 
संिक्षणको समुनम्श्चि गने 

• सभबम्न्धि पामलकाबाट अमििािकलाई आत्िमनियि बनाउनका लामग ससिय सहयोगको 
व्यिस्था{] गने 

•  न्यूनिि िैम्क्षक उपलम्धध हामसल गने िथा मबचैिा पढार् छोड्नेहरूका  लामग ष्ट्रििेष िथा 
अनिायय सधुािात्िक कक्षाको प्रबन्ध गने 

• आिश्यकिा अनसुाि ददिा िथा आिासीय म्िक्षाका लामग चाष्ट्रहने उम्चि छाििृम्त्तको व्यिस्था 
गने  

• त्यस्िा बालबामलकाहरूलाई पढाउने िथा सघाउने म्िक्षक िथा कियचािीहरूका लामग िैम्क्षक 
सिकक्षिा एिं ष्ट्रििेष सषु्ट्रिधाको प्रबन्ध गने  

• िैम्क्षक संस्थािा नै व्यम्क्तगि िथा पेसागि पिािियको सषु्ट्रिधाको व्यिस्था गने{]  

• उच्च म्िक्षासभिको अध्ययनका लामग स्थानीय िहिा  छाििृम्त्त कोषको प्रबन्ध गने 

ख) सिूह ष्ट्रििेषका िणनीमिहरु 

• बामलका िथा यौमनक अल्पसङख्यकहरूका लामग उपयोगी पूिायधािको समुनम्श्चििा गने 

• िाष्ट्रषक सिूहहरूलाई िाििृाषा ष्ट्रिषयको रुपिा िाििृाषािा िथा िाििृाषािार्य ि पढ्न पाउने 
व्यिस्था गने ि  यसलाई आधािििू िथा िाध्यमिक िहिा लागु' गने   

• दमलिहरू ष्ट्रिरुद्धको जािजािीय छुिाछुि अन्त्य गने 

• ष्ट्रपछडािगयका लामग सांस्कृमिक िथा िाष्ट्रषक संिक्षण िथा संधधयन गने प्रबन्ध मिलाउने ।  

• धामियक ष्ट्रिद्यालयिा पढ्ने बालबामलका िथा मिनका म्िक्षकहरूको िैम्क्षक योग्यिाको 
सिकक्षिाको प्रबन्ध  गने 
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• अपाङ्गिा िएका व्यम्क्तका अमधकािसभबन्धी काननुलाई संिोधन ि एकीकिण गनय बनेको 
ष्ट्रिधेयक (२०७४) िा िगीकिण गिे अनसुाि दिै प्रकािका अपाङ्गिा िएका 
बालबामलकहरूको (िािीरिक अपाङ्गिा, दृष्ट्रिसभबन्धी अपाङ्गिा, सनुार्सभबन्धी अपाङ्गिा, श्रिण 
दृष्ट्रिष्ट्रिहीन अपाङ्गिा, स्िि ि बोलाई सभबन्धीअपाङ्गिा, िानमसक िा िनोसािाम्जक अपाङ्गिा, 
बौष्ट्रद्धक अपाङ्गिा, अनिंुिीय िक्तश्राि (हेिोष्ट्रर्मलया) सभबन्धी अपाङ्गिा, अष्ट्रटजिसभबन्धी 
अपाङ्गिा ि बह ुअपाङ्गिा) िािीरिक िथा बौष्ट्रद्धक क्षििा अनसुािको िौमिक, िैम्क्षक िथा अन्य 
सािग्रीहरूको प्रबन्ध गने । 

• ससु्ि श्रिण िएका बालबामलकालाई जिजयस्िी साङ्केमिक िाषािा िाि सीमिि नगिाई सािान्य 
उपकिणको प्रयोगले सनु्न सष्ट्रकने बनाउने । न्यून दृष्ट्रि िएका बालबामलककालाई जबजयस्िी 
बे्रल िाि ष्ट्रिकल्पकका रूपिा नददई अक्षि पसु्िकको आकाि ि उपकिणका िद्दिले पमन 
मसकाउने खालको सकेसभिका ष्ट्रिकल्पहरू प्रयोग गिेि मसकाउने ष्ट्रिमध (augmentative and 

alternative way of communication) अिलभबन गने व्यिस्था गने । 

• म्िक्षक िामलि, लम्चलो पाठ्यक्रि ि पाठ्यपसु्िक िथा मसकार् सािग्रीिा जोड ददने ि 
िैकम्ल्पक अिधािणा (alternative approach) अपाङ्गिा िएका बालबामलकाको मसकार्को 
िूल्याङ्कन पद्धमििा सधुाि गने  । 

६. नीमि िथा काययक्रिलाई सभबोधन गने कायययोजना   

१ छािा।िष्ट्रहला  

गनुयपने काि कसिी गन े? कसले गने ? 

१ हिेक पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्िक, 
नीमि, मनदेम्िका, ऐन, मनयिािली, 
िामलि प्याकेज जस्िा 
दस्िाबेजहरूको जेन्डि अमडष्ट्रटङ 
गने  

दस्िाबेज साियजमनक गनुयअम्घ 
ष्ट्रिज्ञहरूको सिूहलाई 
मसंहािलोकन/पिीक्षण गनय लगाएि  

सङ्घीय, प्रादेम्िक ि स्थानीय 
सिकाि िथा म्िक्षासभबन्धी 
िीनै िहका मनकाय  

२ िष्ट्रहला (बामलका) ि परुुष 
(बालक)लाई सििा ि सिानिा 
सभबन्धी  चेिना जगाउने 
काययक्रि (िष्ट्रहनाबािी, छाउपडी, 
िष्ट्रहला ष्ट्रहंसा, लैष्ट्रङ्गक सििा, 
सिानिा, बोक्सी िनी दोष 
लागाउने जस्िा अन्धष्ट्रिश्वासका 
ष्ट्रिषयिा) 

−पाठ्यक्रि ि पाठ्य सािग्रीिा सिािेि 
गिेि (आिा ि िष्ट्रहलासभबन्धी म्चिहरू 
सिािेि गनय प्राथमिकिा ददन)े 

- म्िक्षण मसकार्का िाध्यिबाट  

- सिदुायिा िष्ट्रहला ि परुुष दिैुलाई 
चेिनासभबन्धी काययक्रि सञ्चालन गिेि  

-अष्ट्रििािक म्िक्षा सञ्चालन गिेि  

- पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र ि 
सो सभबन्धी काि गने प्रदेि 
ि स्थानीय िहका मनकाय, 

प्रदेि ि स्थानीय सिकाि  

 

- ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन 
समिमि, प्रधानाध्यापक, 
म्िक्षक  

-स्थानीय िहको म्िक्षा 
सभबद्ध समिमि िा 
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िाखासुँगको सिन्ियिा 
स्थानीय क्लब¸ गैि सिकािी 
संस्था आदद  

३ ष्ट्रकिोि/केटाहरूलाई िनोिृम्त्त 
परििियनसभबन्धी काययक्रि  

- ष्ट्रकिोिी/केटीहरूको संिेदनिीलिा¸ 
िूल्य ि र्च्छा  जस्िा ष्ट्रिषयिा 
अमििखुीकिण  

- ष्ट्रिद्यालयहरू  

४ छािालाई आत्ििक्षा िामलि  - ष्ट्रिद्यालयिा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापका 
रूपिा  

- ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन ि 
प्रअले व्यिस्था मिलाउने  

५ व्यम्क्तगि ि सािषू्ट्रहक सिुक्षा 
सभबन्धी जानकािी  

- यौन म्िक्षा जस्िा ष्ट्रिषयिस्ि ु
पाठ्यक्रि ि पाठ्यसािग्रीिा सिािेि 
गिेि  

- पठन पाठनका िाध्यिबाट  

- ष्ट्रिद्यालयिा सिुक्षा प्याडको (safety 

pad) अमनिायय व्यिस्था गिेि  

- पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र ि 
सो सभबन्धी काि गने प्रदेि 
ि स्थानीय िहका मनकाय  

- म्िक्षक  

- ष्ट्रिद्यालय  

६ अमनिायय रूपिा छुटै्ट छािा 
िौचालयको व्यिस्था  

- ष्ट्रिद्यालय सिेक्षण गिी छुटै्ट व्यिस्था 
निएका ष्ट्रिद्यालयिा  

- स्थानीय सिकाि (िैम्क्षक 
सधुािको आधािििू पक्षको 
रूपिा सभबोधन गने) 

७ म्िक्षक िामलि (िष्ट्रहला ि 
परुुष दिैुलाई) 

- सेिाप्रिेि¸ पनुिायजगी  ि अन्य 
िामलिहरूिा सिािेम्ििासभबन्धी 
ष्ट्रिषयिस्ि ुसिािेि गिेि  

- ष्ट्रिद्यालयिा स्टार् बैठकिा 
अन्ििष्ट्रक्रया गिी  

- िामलि सञ्चालन गने 
संस्था ि मनकाय  

 

 

- प्रधानाध्यापक ि 
म्िक्षकहरू 

 

८ िष्ट्रहला म्िक्षकको अमनिायय 
व्यिस्था गने त्यसो गदाय दमलि¸ 
अपाङ्गिा िएका¸ जनजामि¸िमु्स्लि, 
िधेिीलाई ध्यान ददन े 

- म्िक्षा मनयिािलीिा िएको 
व्यिस्थालाई ि हालसभिको अनिुिका 
आधाििा िष्ट्रहलािा पमन दमलि¸ 
अपाङ्गिा िएका¸ जनजामि¸ िमु्स्लि, 
िधेिीलाई िहत्त्ि ददन ेगिी सङ्घीय¸ 
प्रदेि ि स्थानीय म्िक्षा ऐनिा व्यिस्था 
गिी सो अनसुाि कायायन्ियन गने ।  

- सङ्घीय¸ प्रदेि ि स्थानीय 
सिकाि  

९ हिेक म्िक्षा समिमिहरू (गाउुँ 
िा नगि म्िक्षा समिमि, ष्ट्रिद्यालय 
व्यिस्थापन समिमि, म्िक्षक 

हिेक म्िक्षा समिमिहरू (गाउुँ िा नगि 
म्िक्षा समिमि, ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन 
समिमि, म्िक्षक अष्ट्रििािक सङ्घ ) 

-स्थानीय सिकाि  
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अष्ट्रििािक सङ्घ) हाललाई 
संष्ट्रिधानले िोकेअनसुाि (३३ 
प्रमििि) िष्ट्रहलाको सहिामगिा 
कायि गने ि पमछ  क्रििः 
बढाउुँदै लैजाने, िष्ट्रहला 
सिक्तीकिण ि नेितृ्ि ष्ट्रिकाससुँग 
जोडेि लैजान ेि मनणयय गने िहिा 
िष्ट्रहलाको िमूिका बढाउने  

पनुगयठन गिेि  

२ जनजामि, ष्ट्रपछडािगय ि िाष्ट्रषक सिहू  

गनुयपने काि  कसिी गने ? कसले गने ? 

१ जनजामिका ि िाष्ट्रषक सिूहका 
ष्ट्रििेषिाको पष्ट्रहचान गने  

- िाषा¸ मलष्ट्रप ि अन्य ष्ट्रििेषिाको 
सिेक्षण र्ािाि ष्ट्रिकास गिी त्यसको 
प्रयोग गिेि 

- िाषा¸ मलष्ट्रप ि अन्य ष्ट्रििेषिाका 
बािेिा जानकाि  स्थानीय व्यम्क्त 
पष्ट्रहचान गिेि  

-स्थानीय सिकाि 

२ जनजामि, ष्ट्रपछडािगय एिं  
िाष्ट्रषक सिूहका ष्ट्रििेषिाको 
उययोग ि प्रयोग गने  

- प्रचाि प्रसाि ग/]/।  

- बजािलाई प्रोत्साहन गने  

- स्थानीय सिकाि, स्थानीय  
क्लब¸ आिा सिहू आददसुँग 
सहकायय गिेि 

३. गाउुँ, नगि ि ष्ट्रिद्यालय िहिा 
जनजामि, अल्पसङ्खख्यक िथा 
िाििृाषीहरूको िथ्याङ्क अद्यािमधक 
गने 

-सािाम्जक-िाष्ट्रषक सिेक्षण 
(Sociolinguistic survey) गिेि  

-ष्ट्रिद्यालयिा बालबामलकाहरूलाई बोल्न 
िा पढ्न लगाएि  

 

-गाउुँपामलका ि नगिपामलका 

४. साियजमनक ि मनजी ष्ट्रिद्यालयिा 
प्रािम्भिक कक्षाहरूिा नेपाली 
बाहेकका िाििृाषीहरूको 
मसकार्िा िाष्ट्रषक कदठनार्को 
अिस्था ष्ट्रिश्लेषण गने  

- यसबािे अध्ययन/अनसुन्धान गिेि  -गाउुँपामलका ि नगिपामलका 

५. साियजमनक ष्ट्रिद्यालयिा 
ष्ट्रिद्याथीहरू ि म्िक्षकको अङ्खग्रजेी 
सञ्चाि सीपको अिस्था ष्ट्रिश्लेषण ि 
मनजी ष्ट्रिद्यालयका ष्ट्रिद्याथीहरूको 
सािाम्जक लगायिका ष्ट्रिषयिा 

-अध्ययन/अनसुन्धान गिेि  -गाउुँपामलका ि नगिपामलका 
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ष्ट्रिषयिस्ि ुसभबन्धी ज्ञानको 
अिस्था ष्ट्रिश्लेषण गने  

६.स्थानीय िहको अध्ययन/ 
अनसुन्धानका आधाििा िाध्यि 
िाषा, िथा िाष्ट्रषक नीमि ियाि गने 
िथा त्यसबािे सिोकाििालाहरूलाई 
अमििखुीकिण गने  

-ष्ट्रिज्ञहरूको सहयोग मलएि  

-अनसुन्धानको प्रिाणिा टेकेि 
सहिागीिूलक ढङ्गले काययिाला गोष्ठी 
गिेि  

-िाषा आयोग ि मि.ष्ट्रि. 
िाषािास्त्र ष्ट्रििागसुँगको  
सिन्ियिा गाउुँपामलका ि 
नगिपामलका 

३ दमलि   

गनुयपन ेकाि कसिी गने ? कसले गने ? 

१ ष्ट्रिद्यालयिा आधारिि सििा ि 
सिानिा सभबन्धी काययक्रि 
सञ्चालन गने   

- ष्ट्रिद्यालयिा यस ष्ट्रिषयलाई िाष्ट्रषयक 
योजनािा सिािेि गिी प्रत्येक िष्ट्रहना 
अमििािक¸ सिदुायका िामनससिेिको 
सहिामगिािा जानकािीिूलक काययक्रि 
सञ्चालन गने  

 

 

- ष्ट्रिद्यालयको व्यिस्थापन 
पक्षले  

२ जाििा आधारिि िेदिािको 
अन्त्य गने  

- सञ्चाि िाध्यि¸ पाठ्यक्रि िथा पाठ्य 
सािग्री¸ म्िक्षण मसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप 
आदद सबै पक्षबाट सभबोधन गने ।  

- प्रत्येक िहका सिकािले यसका 
लामग मनम्श्चि बजेट छुट्टयाउने । 

- पाठ्यक्रि िथा पाठ्य सािग्री ि 
म्िक्षक िामलििा ष्ट्रिषयिस्ि ुसिािेि 
गने  

- म्िक्षण म्िकार् ष्ट्रक्रयाकलापबाट 
सभबोधन गन े

— ष्ट्रिद्यालय िथा स्थानीय सिकािले 
जािजािीय छुिाछुि ष्ट्रििोधी अमियान 
चलाउने 

-सिदुायिा िएका आिा सिहू, िन 
सिूह, सहकािी सिूह लगायि अन्य 
सिूहलाई परिचालन गिेि  

- स्थानीय¸ प्रदेि ि सङ्घीय 
सिकाि 

 

 

 

- स्िथानीय¸ प्रदेि ि सङ्घीय 
सिकाि 

 

- पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र ि 
प्रदेि ि स्थानीय िहका 
पाठ्यक्रि िथा पाठ्य 
सािग्री सभबद्ध मनकायहरू   

- म्िक्षक िामलि केन्द्र ि 
िामलि ददने संस्थाहरू  

- म्िक्षकहरू  

(छुिाछुि िकु्त  ि 
सििािूलक सिाज बनाउने 
अमियानिा म्िक्षाका सबै 
सिोकाििालाहरू सहिागी 
हनेुछन)् 
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३ पिभपिागि दमलिका ज्ञान¸ 
सीप ि प्रष्ट्रिमध पाठ्यक्रििा 
सिािेि गने ि कायायन्ियन गने 

- पाठ्यक्रि पनुिािलोकनका क्रििा  
- पाठ्यक्रिका आधाििा स्थानीय िह 
ि ष्ट्रिद्यालयिा िामलि सञ्चालन गने 

- पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र ि 
प्रदेि ि स्थानीय िहका 
पाठ्यक्रि िथा पाठ्य 
सािग्री सभबद्ध मनकायहरू   

- ष्ट्रिद्यालय ि स्थानीय 
सिकाि  

४ दमलििा पमन अमि ष्ट्रपछमडएको 
डोि¸ चिाि¸ िसुहि¸ बादी 
आददका लामग ष्ट्रििेष व्यिस्था गने  

- िापदण्ड ि नीमि बनाउने  

-  त्यसको अनगुिन गने  

- कायायन्ियन गन े एिि ्- गनुासो 
सनेु्न ि त्यसको व्ििस्थापन ि कािबाही 
गने 

- सङ्घीय सिकाि  

- प्रदेि सिकाि  

- स्थानीय सिकाि ि 
ष्ट्रिद्यालय 

५ दमलिका लामग ददर्ने 
छाििृम्त्तलाई सिानिा होर्न 
सििाका आधाििा ष्ट्रिििण गने  

- छाििृम्त्त ष्ट्रिििणसभबन्धी काययष्ट्रिमध 
परििाजयन गन े 

- काययन्ियन गने । कायायन्ियन गदाय 
स्थानीय दमलि अगिुाहरूको उपयोग 
गिी िेधािी ि अमि किजोि दमलि 
बालबामलकालाई सभबोधन गने  

- प्रिािकािी अनगुिन ि िूल्याङ्कन गन े 

- सङ्घीय सिकािको म्िक्षा 
ष्ट्रिकास िथा िानि स्रोि 
ष्ट्रिकास केन्द्र   

- स्थानीय सिकाि ि 
ष्ट्रिद्यालय 

 

 

 

 

- काययष्ट्रिमध ि िापदण्डका  
आधाििा प्रदेि सिकािको 
म्िक्षा हेने संयन्ि 

 

६. दमलि ष्ट्रिद्याथीका लामग 
आधािििू िहदेम्ख उच्च म्िक्षा 
िहसभि मनःिलु्क म्िक्षा समुनम्श्चि 
गने 

सबै दमलि ष्ट्रिद्याथीले ष्ट्रिद्यालय िहदेम्ख 
उच्च म्िक्षा िहसभि मनःिलु्क म्िक्षा पाए 
िा पाएनन िनी अनगुिन गने । ष्ट्रिद्यालय 
िहका लामग स्थानीय सिकािले िथा उच्च 
म्िक्षाको लामग प्रदेि िथा सङ्घीय िहिा 
अनगुिन टोली बनाउने ।   

(सिकािको सबै िह िथा 
दमलि िथा दमलि म्िक्षािा 
लामगपिेका व्यम्क्तहरूको 
टोली    

४   अपाङ्गिा िएका बालबामलका/व्यम्क्तहरु  

गनुयपने काि कसिी गने ? कसले गने ? 

१ ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रकमसिका अपाङ्गिाको - सिेक्षण ि िगीकिणको िापदण्ड - पष्ट्रहलो चिणिा अमििािक ि 



182 
 

पष्ट्रहचान ि िगीकिण गने  अनसुाि  

-बहषु्ट्रिषयगि (Multi-disciplinary) 

ष्ट्रिज्ञ सिहूबाट प्रािम्भिक पष्ट्रहचान 
(early diagnosis) गिेि  

म्िक्षक   

- त्यसपमछ स्थानीय सिकाि ि 
ष्ट्रिद्यालयहरू  

२. हिेक प्रदेििा ि स्थानीय 
िहिा कम्भििा एउटा पन ेगिी 
प्रािम्भिक पष्ट्रहचान केन्द्र (Early 

Diagnosis Centre) को स्थापना 
गने  

-ष्ट्रिज्ञहरूको सहयोग मलएि  

 

- प्रदेि ि स्थानीय 
सिकाि  

- ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन 
समिमि  

३ दिै प्रकािका अपाङ्गिाको 
प्रकाि अनसुािका पाठ्यक्रि¸ 
पाठ्य सािग्री ि म्िक्षक ष्ट्रिकास ि 
व्यिस्थापन  गने  

- पाठ्यक्रि. पाठ्यपसु्िक  
परििाजयन गन े 

- कायायन्ियन गन े 

- अनगुिन ि िूल्याङ्कन गने  

- परििाजयन पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास 
केन्द्र ि सो सभबन्धी काि गने 
प्रदेि ि स्थानीय िहका मनकाय  

- कायायन्ियन ष्ट्रिद्यालयहरू  

- सभबद्ध सबै मनकायहरू   

४ सिािेिी कक्षा िा ष्ट्रिद्यालयिा 
सहिागी हनु नसक्ने ि ष्ट्रििेष 
िेखदेख गनय पने ष्ट्रिद्याथीका लामग 
छुटै्ट स्रोि कक्षा िा ष्ट्रििेष 
ष्ट्रिद्यालयको व्यिस्था गने  

- एक अध्ययन टोली गठन गिी 
त्यसले ददएको प्रमििेदनका आधाििा 
    

- सङ्घीय सिकािको म्िक्षा¸ 
ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय  

- स्थानीय सिकािले त्यस्िा 
अपाङ्गिा िएकालाई ष्ट्रिद्यालयिा 
पठाउन मसर्ारिस गन ेछ ।  

५ म्िक्षक ष्ट्रिद्याथी ि 
अमििािकलाई अपाङ्गिा बझु्ने¸ 
उनीहरूलाई सभिान गने¸ यौन 
ष्ट्रहंसा जस्िा ष्ट्रिषयिा 
अमििखुीकिण गने  

- स्थानीय सिकािले िाष्ट्रषयक योजना 
िथा काययक्रभिा िाखी स्थानीय 
क्लब¸ आिा सिहू¸ ष्ट्रिद्यालय 
आददसुँग सहकायय ि सिन्िय गिेि  

- स्थानीय सिकािले 
सहजीकिण गने  

- ष्ट्रिद्यालय¸ क्लब¸ आिा 
सिूह¸ आददले कायायन्ियन गने  

- प्रदेि सिकािले अनगुिन 
गने  

६ अपाङ्गिा िएका बालबामलका 
िथा यिुाका लामग पयायि 
छाििृम्त्तको व्यिस्था गने  

- िथ्याङ्क एकीन गिी उपयकु्त नीमि 
ि िापदणड बनाएि  

- स्थानीय जानकाि¸ 
सहयोगकिाय̧  स्थानीय सिकाि 
ि सभबद्ध ष्ट्रिद्यालयहरू  

७ िैक्षम्णक सािग्री (जस्िै सेिो 
लट्ठी¸ श्रिण यन्ि¸ ष्ट्रििेष 
प्रकािको कभप्यटुि आदद) को 
प्रबन्ध गने  

- उपयकु्त ि आिश्यक परिणाि 
पष्ट्रहचान गिेि ि िकिको व्यिस्था 
गने  

- स्थानीय सिकािले सभिाव्य 
अपाङ्गिा िएका व्यम्क्तहरूको 
गैि सिकािी संस्था¸ सहकािी 
ि अन्य दािाहरूसुँग 
साझेदािीिा  
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८ उच्च म्िक्षासभि पढ्न पाउने 
गिी सबै प्रकािका अपाङ्गिा 
िएकाका लामग उम्चि मनःिलु्क 
म्िक्षाको प्रबन्ध गने  

- संष्ट्रिधानिा िएको िौमलक हक 
अनसुाि काननु बनाई कायायन्ियन 
गने  

- सबै सिकािले िकि उपलधध 
गिाउने व्यिस्था मिलाउने  

- नीमि सङ्घीय ि प्रदेि सिकाि 
बनाउने ि आिश्यक बजेट 
ष्ट्रिमनयोजन गने  

- स्थानीय सिकािले पमन केही 
सहयोग िकि (टोकन िनी) 
को व्यिस्था गने ।  

९ पनुस्थायपना केन्द्रको व्यिस्था 
ि उद्यििील व्यिसायसुँग आबद्ध 
गिाउने  

- उद्योग¸ व्यापाि¸ पययटन िथा 
उत्पादन ि िोजगािदािाहरूसुँग 
सिन्िय गिेि  

- प्रदेि ि स्थानीय सिकाि ि 
ष्ट्रिद्यालयहरू  

१० ष्ट्रिद्यालयिा प्रत्येक अपाङ्गिा 
िएका बालबामलकाका लामग  
व्यम्क्तगि िैम्क्षक योजना (IEP) 
बनाउने  

- प्रत्येक ष्ट्रिद्यालयहरूले िाष्ट्रषयक 
काययक्रि िथा योजनिा सिािेि 
गिेि कायायन्ियन गन े 

- म्िक्षकलाई अमिरिक्त िलबको 
सिेि व्यिस्था गिेि  

- ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमि, 
प्रधानाध्यापक ि म्िक्षकहरू  

११ हाललाई प्रत्येक म्जल्ला ि 
क्रिि हिेक स्थानीय िहिा 
कम्भििा एउटा अपाङ्गिा सभबन्धी 
ष्ट्रिद्यालय (सिािेिी ि ष्ट्रििेष) 
िथा पनुस्थायपना केन्द्र  स्थापना 
गने 

- प्रदेि सिकाि ित्कालको  
काययक्रि िथा कायययोजनािा ि 
स्थानीय सिकािहरूले आ-आफ्नो 
ददघयकालीन योजनािा सिािेि गिी 
कायायन्ियनिा लग्न े 

- प्रदेि सिकाि ि स्थानीय 
सिकाि  

१२. अन्ििायष्ट्रिय अभ्यासलाई 
सिेि दृष्ट्रिगि गिी अपाङ्गिा 
िएका म्िक्षक िथा 
कियचािीहरूको सेिा अिमध, 
मनितृ्त हनु ेउिेि िथा अन्य 
सषु्ट्रिधािा नयाुँ नीमि िजुयिा गने  

-सङ्घीय िहिा मनिायण गरिएको 
सिािेिी नीमि २०७३ लाई 
परििाजयन गिेि  

-म्िक्षकको सेिा सषु्ट्रिधा सभबन्धी 
मनयिािलीिा िाखे्न (अपाङ्गिा िएका 
म्िक्षकका लामग १५ िषयिा पेन्सन 
हनेु ि ४५ िषयसभि सेिािा हनु 
पाउने व्यिस्था,  

- सङ्घीय सिकाि   

१३. बष्ट्रहिा बालबामलकाका 
अष्ट्रििािकहरूले पमन नेपाली 
साङे्कमिक िाषा मसक्न पाउने 
व्यिस्था गने ि म्िक्षकलाई पमन 
साङे्कमिक िाषाको िामलि ददने  

सङ्घ ि प्रदेि सिकािले बजेट 
ष्ट्रिमनयोजन गिेि  

- सभबम्न्धि मनकायलाई मनदेिन 
ददएि 

- प्रदेि ि स्थानीय सिकाि  

१४. बे्रल मलष्ट्रपिा पढाउने थप - सङ्घ ि प्रदेि सिकािले बजेट सङ्घीय ि प्रदेि सिकाि 



184 
 

जनिम्क्त ियाि गने, कक्षा १०-
११ का र्च्छाधीन ष्ट्रिषयहरू ि 
कक्षा ११-१२ का पाठ्यपसु्िक 
पमन बे्रलिा ियाि गनुय पने, हिेक 
प्रदेििा बे्रल ष्ट्रप्रन्टिको व्यिस्था 
गने  

ष्ट्रिमनयोजन गिेि  

- सभबम्न्धि मनकायलाई मनदेिन 
ददएि  

१५. म्िक्षा व्यिस्थापन सूचना 
प्रणालीिा अपाङ्गिा िएका 
बालबामलकाको कक्षा पिुा गने, 
दोहोयायउने ि कक्षा छोड्ने 
सभबन्धी िथ्याङ्क पमन  अद्यािमधक 
गने  

- म्िक्षा व्यिस्थापन सूचना प्रणालीिा 
सधुाि गिेि  

स्थानीय सिकाि  

५   गरिब¸ आमथयक¸ सािाम्जक ि िौगोमलक रूपिा ष्ट्रपछमडएको िगय   

गनुयपने काि कसिी गन े? कसले गन े? 

१ यस सिूहका व्यम्क्तको 
अनिुि¸ मसकार्¸ िाषा ि 
सीपलाई िहत्त्ि ददन े 

- स्थनीय सिकािको िाष्ट्रषयक ष्ट्रिकास 
योजनािा सिािेि गने  

- सिेक्षण गिी अिस्था पष्ट्रहचान गने  

- स्थानीय सिकािको ष्ट्रिकास 
योजना बनाउने िनाउने संयन्ि 
िा मनकाय 

- स्थानीय सिकािको म्िक्षा 
सभबन्धी िाखा िा िहािाखा 
िा ष्ट्रििाग  

२ म्िक्षण गदाय त्यस्िा सिूहका 
िामनसको अनिुि¸ मसकार्¸ िाषा 
ि सीपलाई उपयोग गनेगिी 
म्िक्षक ियािी गने    

- सबै खालका िामलििा िामलिको 
ष्ट्रिषययिस्िकुा रूपिा िाखे्न  

- म्िक्षक िामलिको उपयकु्त 
व्यिस्था गिी  

- िामलि केन्द्र (िामलि प्रदान 
गने संस्था)  

- ष्ट्रिद्यालय (आरै्ले आयोजना 
गने¸ नसक्न ेअिस्थािा 
सभबम्न्धि मनकायिा मसर्ारिस 
गने) 

३ त्यस्िा िामनसका बािेिा 
अनसुन्धान गनय म्िक्षकलाई 
सहयोग गने  

 

’’ 
 

’’ 

४ यस सिूहका 
बालबामलकालाई पिाििय सेिाको 
व्यिस्था गने  

- ष्ट्रिद्यालयले ष्ट्रिद्यालयको िाष्ट्रषयक 
योजनािा सिािेि गिी मनयमिि 
प्रष्ट्रक्रयाका रूपिा 

- ष्ट्रिद्यालय 

५ त्यस प्रकािका 
बालबामलकालाई व्यम्क्तगि 

- ष्ट्रिद्यालयले ष्ट्रिद्यालयको िाष्ट्रषयक 
योजनािा सिािेि गिी मनयमिि 

- सभबम्न्धि म्िक्षक (म्िक्षक 
िहासङ्घले पिाििय सेिा ददन 
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प्रम्िक्षण ददने  प्रष्ट्रक्रयाका रूपिा सक्न ेम्िक्षक ियाि गने) 

६ त्यस्िा बालबामलकालाई 
उद्यििीलिािा सहयोग गने  

- स्थनीय सिकािको सहजीकिणिा 
ष्ट्रिद्यालयहरूले उद्योग¸ उत्पादन ि 
िोजगाि िूलक संस्थासुँग सहकायय 
गिेि  

- ष्ट्रिद्यालय¸ उद्योग¸ उत्पादन 
ि िोजगाि िूलक संस्था  

७ िौगोमलक ष्ट्रिकटिा िएका 
के्षिका ष्ट्रिद्यालयिा आिासीय 
समुबधाको व्यिस्था गने  

-आिश्यक अध्ययन/अनसुन्धान गिेि  

आिश्यक बजेट मबमनयोजन गिेि  

-प्रदेि ि स्थानीय सिकाि  

८ िौगोमलक ष्ट्रिकटिा िएका 
के्षिका ष्ट्रिद्यालयिा बहकुक्षा 
म्िक्षण िामलि ि घभुिी 
म्िक्षकको व्यिस्था गने  

- आिश्यक अध्ययन/अनसुन्धान 
गिेि  

-अमििखुीकिण ि िामलि ददएि  

-प्रदेि ि स्थानीय सिकाि  

९. िैम्क्षक उपलम्धध कि 
िएका सिहूका बालबामलकाका 
लामग अमनिायय सधुािात्िक 
कक्षाको व्यिस्था गने  

म्िक्षक, स्थानीय सिकाि, िथा िाष्ट्रिय 
एिं अन्ििायष्ट्रिय स्िििा िए गिेका 
अध्ययनहरूको आधािलाई टेकेि 

-प्रधानाध्यापक िथा 
ष्ट्रिद्यालयका ष्ट्रिषयगि 
म्िक्षकहरू 

१०. मबचैिा ष्ट्रिद्यालय छोडेका 
बालबामलकाको पढार्को 
मनिन्िििाको व्यिस्था गने  

अनौपचारिक म्िक्षाको सिकक्षी 
कक्षाको व्यिस्थालाई कायायन्ियन 
गिेि । ष्ट्रिद्यालय, क्याभपस िथा 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूले अमनिायय रूपिा 
दै्वध िोडेल िैम्क्षक प्रणाली 
कायायन्ियन गिेि । 

-ष्ट्रिद्यालय, क्याभपस, िथा 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू 

११. ष्ट्रिद्यालयिा आउन 
नसकेका िथा आउन नपाएका 
बालबामलकाहरूको अमनिायय िथा 
मनःिलु्क म्िक्षाका लामग 
व्यिस्था गने  

-अमििािक िथा बालबामलकालाई 
सभझाएि, मिनलाई आयआजयनका 
काििा सघाएि एिं अटेि गने 
अमििािकहरूलाई पिाििय ददएि  

-स्थानीय सिकाि   

६ बहसुिािेम्ििा   

गनुयपन ेकाि कसिी गन े? कसले गने ? 

१ बहसुिािेिी कक्षािा पढाउन े
म्िक्षक ियािी गने  

- सबै खालका िामलििा िामलिको 
ष्ट्रिषययिस्िकुा रूपिा िाख्ने  

- म्िक्षक िामलिको उपयकु्त 
व्यिस्था गिी  

- िामलि केन्द्र (िामलि प्रदान 
गने संस्था)  

- ष्ट्रिद्यालय (आरै्ले आयोजना 
गने िा सभबम्न्धि मनकायिा 
मसर्ारिस गने) 
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२ बहसुिािेम्ििाबाट सभबोधन 
गनयपन ेबालबामलकालाई आधािििू 
सषु्ट्रिधा उपलधध गिाउने     

- ष्ट्रिद्यालय ि स्थानीय सिकािमबचिा 
आपसी छलर्ल ि अन्ििष्ट्रक्रयाबाट  

- व्यिस्थापन ष्ट्रिद्यालय¸ स्रोि 
उपलधध स्थानीय सिकािले 
गिाउने  

३ त्यस्िा बालबामलकाका बािेिा 
अनसुन्धान गनय म्िक्षक ियािी गने  

- सबै खालका िामलििा िामलिको 
ष्ट्रिषययिस्िकुा रूपिा िाखे्न  

- म्िक्षक िामलिको उपयकु्त 
व्यिस्था गिी  

- िामलि प्रदान गने संस्था¸ 
स्थानीय सिकाि ि म्िक्षक 
िहासङ्घको सिझदािीिा 

- ष्ट्रिद्यालय (आरै्ले आयोजना 
गने िा सभबम्न्धि मनकायिा 
म्िर्ारिस गने) 

४ त्यो सिूहका बालबामलकालाई 
मसकार् सािग्री उपलधध गिाउने  

- ष्ट्रिद्यालय ि स्थानीय सिकािबीचिा 
आपसी छलर्ल ि अन्ििष्ट्रक्रयाबाट  

- ष्ट्रिद्यालय ि स्थानीय सिकाि  

७॰ िाििृाषा 

गनय पने काि कसिी गने कसले गने  

१॰ स्थानीय िहको अध्ययन/ 
अनसुन्धानको आधाििा िाध्यि 
िाषा, िथा िाष्ट्रषक नीमि ियाि 
गने िथा त्यसबािे 
सिोकाििालाहरूलाई 
अमििखुीकिण गने  

-ष्ट्रिज्ञहरूको सहयोग मलएि  

-अनसुन्धानको प्रिाणिा टेकेि 
सहिागीिूलक ढङ्गले काययिाला 
गोष्ठी गिेि  

गाउुँपामलका ि नगिपामलका 

२॰ ष्ट्रििेषिाको पष्ट्रहचान गने  - िाषा¸ मलष्ट्रप ि अन्य ष्ट्रििेषिाको 
सिेक्षण र्ािाि ष्ट्रिकास गिी त्यसको 
प्रयोग गिेि 

- िाषा¸ मलष्ट्रप ि अन्य ष्ट्रििेषिाका 
बािेिा जानकाि प्राि स्थानीय व्यम्क्त 
पष्ट्रहचान गिेि  

स्थानीय सिकािले 

३ िाषाको पठन पाठन - स्थानीय िहिा व्यापक छलर्ल 
गिी आिश्यकिा पष्ट्रहचान गिी  

स्थानीय सिकािले ष्ट्रिद्यालयसुँग 
सहकायय गिेि िाषालाई 
ष्ट्रिषयका रूपिा पढाउने 

४ िाषािा पठन पाठन - स्थानीय िहिा व्यापक छलर्ल 
गिी आिश्यकिा पष्ट्रहचान गिी  

स्थानीय सिकािले ष्ट्रिद्यालयसुँग 
सहकायय गिेि उपयकु्त 
म्िक्षकको व्यिस्था गिेि  

५ िाषाको िाध्यििा पठन पाठन - ष्ट्रिद्यालयले स्थानीय सिकािको 
सहयोगिा म्िक्षक ियािी गिी  

- स्थानीय सिकाि ि 
ष्ट्रिद्यालयको संयकु्त प्रयासिा 
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 म्िक्षकलाई अमनिायय रूपिा 
बहिुाषी िामलि ददएि । दोस्रो 
ि िेस्रो िाषीहरूका लामग 
उपचािात्िक पठन पाठन 
प्रष्ट्रक्रया अिलभबन गिेि 
पढाउने ।  उपचािात्िक 
कक्षाको व्यिस्था गने  

६ िाषाको संिक्षण म्िक्षक ि स्थानीय िषु्ट्रद्धजीिीको 
सहयोगिा, स्थानीय सिकािले िाषा 
िथा मलष्ट्रपको खोजी गने, मिनको 
मलखि िाख्न ेिथा मिनको ष्ट्रिकास 
गने नीमि िथा काययक्रि ियाि गिी 

िाषप्रिेीहरूको सिहू बनाई 
िाषा िथा मलष्ट्रपको खोजी 
गिेअनसुाि र्च्छुक सिूहलाई 
पठन पाठनको सषु्ट्रिधा प्रदान 
गने 

७॰  स्थानीय िैथाने सिूहका 
व्यम्क्तको अनिुि¸ मसकार्¸ िाषा 
ि सीपलाई िहत्त्ि ददने  

- स्थनीय सिकािको िाष्ट्रषयक ष्ट्रिकास 
योजनािा सिािेि गने  

- सिेक्षण गिी अिस्था पष्ट्रहचान गने  

- स्थानीय सिकािको ष्ट्रिकास 
योजना बनाउने िनाउने संयन्ि 
िा मनकायले 

- स्थानीय सिकािको 
म्िक्षासभबन्धी िाखा िा 
िहािाखा िा ष्ट्रििागले  

८ म्िक्षण गदाय त्यस्िा सिूहका 
िामनसको अनिुि¸ मसकार्¸ िाषा 
ि सीपलाई उपयोग गने गिी 
म्िक्षक ियािी गन े   

- सबै खालका िामलििा िामलिका 
ष्ट्रिषययिस्िकुा रूपिा िाख्ने  

- म्िक्षक िामलिको उपयकु्त 
व्यिस्था गिी  

- िामलि केन्द्रले ( िामलि 
प्रदान गने संस्था)  

- ष्ट्रिद्यालयले (आरै्ले 
आयोजना गने¸ नसक्ने 
अिस्थािा सभबम्न्धि मनकायिा 
मसर्ारिस गने) 

८ िेधािी (ष्ट्रिम्िि क्षििा िएका) ष्ट्रिद्याथी    

गनुयपने काि कसिी गने ? कसले गने ? 

१ िीक्ष्ण िा 
उत्कृि प्रमििा 
िएका 
बालबामलकको 
पष्ट्रहचान ि 
प्रमििाको 
प्रिधयन गन े 

- प्रत्येक ष्ट्रिद्यालयले ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिषय के्षिका 
ष्ट्रििेष प्रमििा िएका ष्ट्रिद्याथी प्रमिस्पधायका 
िाध्यिबाट पष्ट्रहचान गने  

- स्थानीय िह¸ प्रदेिस्िि ि सङ्घीय िहिा 
प्रमि िषय अमनिायय रूपिा प्रमििा पष्ट्रहचान ि 
प्रमिस्पधायका  काययक्रि सञ्चालन गने  

- प्रत्येक सङ्घीय एकार्िा प्रमिस्पधायबाट 
उत्कृि िएकाहरूलाई उनीहरूको र्च्छा 

- ष्ट्रिद्यालयहरूले आफ्नो िाष्ट्रषयक काययक्रििा 
सिािेि गिी सभबोधन गने । सङ्घ ि प्रदेि 
सिकािले पष्ट्रहचानको काययष्ट्रिमध ि िापदण्द 
प्रदान गने ।  

- सभबम्न्धि सङ्घीय एकार्का म्िक्षा सभबद्ध 
मनकायले¸ िाखा िा मनदेिनालय¸ सङ्घिा 
पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र 

- प्रत्येक सङ्घीय एकार्ले (यसलाई अिूल्य 
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अनसुाि प्रिधयनको उपयकु्त अिसि प्रदान 
गने  

बौष्ट्रद्धक प्रमििाक रूपिा आत्िासाि ्गिी 
उनीहरूको थप हौसला ि योग्यिा बढाउन 
ष्ट्रििेष छाििृम्त्तको व्यािस्था गने । 

९ जोम्खििा पिेका बालबामलका    

गनुयपन ेकाि कसिी गने ? कसले गने ? 

१ आिाबाबसुुँग जेलिा िहेका बालबामलका¸ 
सडक बालबामलका¸ ष्ट्रिद्यालय छाडेका¸ टुहिुा¸ 
बालश्रि गरििहेका¸ अमि गरिब¸ दवु्ययिहाि 
गरिएका¸ िेदिाििा पिेका, चाुँडो ष्ट्रििाह 
गिेका बालबामलकाहरूको म्िक्षाको उपयकु्त 
व्यिस्था  गने  

- सिेक्षण¸ पष्ट्रहचान ि 
िगीकिण 

- िगय अनसुािको 
सभबोधन गने िणनीमि 
ियाि  

- िणनीमिको कायायन्ियन  

- ष्ट्रिद्यालय¸ स्थानीय क्लब ि 
गैिसिकािी संस्थासुँग सहकायय 
गिी स्थानीय सिकाि 

-  ’’ 

- िणनीमििा उल्लेख िए 
अनसुाि म्जभिेिािी मलन पन े
संस्था ि मनकाय   

 

गनुयपन ेथप कायय 

१ प्रत्येक ष्ट्रिद्यालयिा सिािेिी ष्ट्रिषयिस्िलुाई सभबोधन गनय पिाििय सेिा (हेल्प डेस्क)¸ ष्ट्रििेष कक्षा ि 
उत्प्रिेणा कक्षाको व्यिस्था हनुपुने । साना ष्ट्रिद्यालयिा छुटै्ट व्यिस्था आिश्यक नपनय सक्छ । िि यी 
ष्ट्रिषयलाई सभबोधन हनुपुने ।  

२ डाउन मसन्रोि िएका बालबामलकाका लामग कक्षािा म्िक्षक ि छाया म्िक्षकको व्यिस्था िथा 
Occupational therapist, physical therapist ि speech therapist को सेिाको पमन 
व्यिस्था, Muscular Distrophy िएका १ जनालाई म्िक्षकका अमिरिक्त physio therapist ि 
care taker को व्यिस्था, आदद)   

३. प्रत्येक ष्ट्रिद्यालयले ष्ट्रिद्यालय छाड्ने बालबामलकाको अनगुिन गिी कािण पष्ट्रहचान गिी सिसस्याको 
प्रकृमिअनसुाि सिाधानको उपाय अिलभबन गनुयपने । यस ष्ट्रिषयलाई प्रत्येक ष्ट्रिद्यालयले अमनिायय ि अमिन्न 
अङ्गका रूपिा अभ्यास गिेको हनुपुने ।  

४ सिािेिी पक्षबाट सभबोधन गनुयपन ेबालबामलकाका लामग ष्ट्रििेष सहयोगको आिश्यकिा पछय । त्यसका 
लामग प्रदेि सिकाि ि स्थानीय सिकािले प्राथमिकिाका साथ सहयोग गिेको हनुपुने ।  

५. सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा नै कोहीलाई संस्थागि ष्ट्रिद्यालयको ढङ्गले िलु्क मलई पढाउनकुो सट्टा पलेुसो कोसय 
बनाई सबै ष्ट्रिद्याथीलाई एक अकाय स्ििका ष्ट्रिद्यालयिा प्रिेि समुनम्श्चि गने प्रबन्ध मिलाउनपुने ।   
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ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा सिािेम्ििासभबन्धी िथ्याङ्कगि अिस्था ि यसले उठान गिेका िदु्दा 
(िैम्क्षक सूचना २०७४ फ्ल्यास रिपोटय, २०७४ ि ष्ट्रिद्याथी िाष्ट्रिय उपलम्धध पिीक्षण २०११, २०१२, १०१३, २०१५ अनसुाि) 

िामलका १: बाल ष्ट्रिकास िथा पूियप्राथमिक म्िक्षािा छािाको सहिामगिा 

जभिा िनाय लैष्ट्रङ्गक प्रमििि 

बामलका बालक जभिा बामलका बालक जीष्ट्रपआर् 

451,780 ५०५३०७ ९५७०८७ 47.2 52.8 0.89 

बाल ष्ट्रिकास िथा पूियप्राथमिक म्िक्षािा केटीको प्रमििि केटाको िन्दा कि देम्खयो । 

िामलका २: बाल ष्ट्रिकास िथा पूियप्राथमिक म्िक्षािा दमलि ि जनजामिको सहिामगिा 

बाल मबकास िथा पूियप्रथमिक म्िक्षािा बालकामलकाको सङ्खख्या प्रमििि 

जभिा दमलि जनजामि दमलि जनजामि 

बामलका  बालक जभिा बामलका  बालक जभिा बामलका  बालक जभिा Total Total 

452,259 505,868 958,127 83,341 89,405 172,746 177,486 197,613 375,099 18.0 39.1 

बाल ष्ट्रिकास िथा पूियप्राथमिक म्िक्षिा दमलि ि जनजामििा पमन केटीको प्रमििि केटाको िन्दा कि देम्खयो 
। 

िामलका ३: कक्षा एकिा बाल ष्ट्रिकास िथा पूियप्राथमिक म्िक्षाको अनिुि मलएि िनाय िएका केटीको सहिामगिा 

कक्षा एकिा नयाुँ िनाय बाल मबकास िथा पूियप्रथमिक म्िक्षािा 
बाल मबकास िथा पूियप्राथमिक 
म्िक्षाको अनिुि मलएि कक्षा 

एकिा िनाय 

बामलका  बालक जभिा बामलका  बालक जभिा बामलका  बालक जभिा 
404,210 404,683 808,893 266,554 269,593 536,147 65.9 66.6 66.3 

कक्षा एकिा बाल ष्ट्रिकास िथा पूियप्राथमिक म्िक्षाको अनिुि मलएि िनाय िएका केटीको प्रमििि केटाको िन्दा 
कि देम्खयो । 

१. आधािििू म्िक्षािा असिानिा  

िामलका ४: प्राथमिक¸ मनभनिाध्यमिक ि आधािििू िहिा ष्ट्रिद्यालयको प्रकािअनसुाि छाि ि छािाको प्रमििि  

सबै प्रकािका 
ष्ट्रिद्यालयहरु 

प्राथमिक मनभनिाध्यमिक आधािििू 

छािा छि GPI छािा छि GPI छािा छिा GPI 

सिदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालय 51.5 48.5 1.06 52.0 48.0 1.08 51.6 48.4 1.07 

संस्थागि ष्ट्रिद्यालय 46.3 53.7 0.86 43.7 56.3 0.78 45.4 54.6 0.83 

जभिा 50.6 49.4 1.02 50.5 49.5 1.02 50.6 49.4 1.02 

सिदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा छािाको सङ्खख्या बढी छ िने संस्थागि ष्ट्रिद्यालयिा छािको प्रमििि बढी देम्खन्छ ।  
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िामलका ५: प्राथमिक¸ मनभनिाध्यमिक ि आधािििू िहिा दमलि िनाय प्रमििि  

प्राथमिक मनभनिाध्यमिक आधािििू 

छािा छाि जभिा छािा छाि जभिा छािा छाि जभिा 

19.7 20.2 19.9 16.2 15.8 16.0 18.6 18.8 18.7 

आधािििू िहिा दमलि छािाको प्रमििि छािको िन्दा कि देम्खन्छ ।  

िामलका ६: प्राथमिक¸ मनभनिाध्यमिक ि आधािििू िहिा जनजामि िनाय प्रमििि  

प्राथमिक मनभनिाध्यमिक आधािििू 

छािा छाि जभिा छािा छाि जभिा छािा छाि जभिा 

35.7 37.8 36.8 41.6 40.2 40.9 37.6 38.6 38.1 

आधािििू िहिा जनजामिको पमन छािाको प्रमििि छािको िन्दा कि देम्खन्छ ।  

िामलका ७: कक्षा ८ को ष्ट्रिद्याथीको िाष्ट्रिय उपलम्धध पिीक्षणिा छाि ि छािाको ष्ट्रिषयगि औसि उपलम्धध  

ष्ट्रिषय  औसि उपलम्धध (२०१२) औसि उपलम्धध (२०१५) 

गम्णि  
छाि 45 38 

छािा 41 33 

नेपाली  
छाि 48 48 

छािा 49 48 

सािाम्जक अध्ययन 
(२०११) ि ष्ट्रिज्ञान 
(२०३)  

छाि 50 43 

छािा 49 39 

कक्षा ८ को ष्ट्रिद्याथीको िाष्ट्रिय उपलम्धध पिीक्षणिा नेपालीिा बाहेक अरु ष्ट्रिषयिा छािाको िन्दा छािको 
उपलम्धध िाम्रो देम्खयो । 

िामलका ८: कक्षा ५ को ष्ट्रिद्याथीको िाष्ट्रिय उपलम्धध पिीक्षणिा छाि ि छािाको ष्ट्रिषयगि औसि उपलम्धध 

ष्ट्रिषय 
 औसि उपलम्धध 

(२०१२) 

औसि उपलम्धध 
(२०१५) 

गम्णि  
छाि 54.4 49.5 

छािा 52.7 47.9 

नेपाली  
छाि 59 45.6 

छािा 60.7 48.1 
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अङ्खग्रजेी 
छाि 54.8 47.5 

छािा 53 47.1 

कक्षा ५ को ष्ट्रिद्याथीको िाष्ट्रिय उपलम्धध पिीक्षणिा सिेि नेपालीिा बाहेक अरु ष्ट्रिषयिा छािाको िन्दा 
छािको उपलम्धध िाम्रो देम्खयो । 

िामलका ९: कक्षा ३ को ष्ट्रिद्याथीको िाष्ट्रिय उपलम्धध पिीक्षणिा छाि  ि छािाको ष्ट्रिषयगि औसि उपलम्धध  

ष्ट्रिषय 
 

औसि उपलम्धध (२०१२) औसि उपलम्धध 
(२०१५) 

गम्णि  
छाि 59.5 45.3 

छािा 59.5 45.3 

नेपाली  
छाि 62.7 51.3 

छािा 64.2 53.7 

कक्षा ३ को ष्ट्रिद्याथीको िाष्ट्रिय उपलम्धध पिीक्षणिा िने छािाको ि छािको उपलम्धधिा खासै अन्िि 
देम्खुँदैन। 

िामलका १०: औसि उपलम्धध प्रमिििको िाष्ट्रषक ि जािजामिगि िलुानत्िक अिस्था 

If]q g]kfnL ul0ft ;fdflhs 

1. dft[efiff ;d"xut cf}सt k|fKtfª\s k|ltzt 

s.     g]kfnL  51 43 50 

v.     g]kfnL afx]s cGo  43 42 47 

2. hfthfltut (Ethnic/caste) cf}सt k|fKtfª\s k|ltzt 

s.     j|fXd0f / If]qL 51.8 45 52 

v.     hghflt 49.4 41 48 

u.      blnt 44.9 37 46 

3.     dw];L 37.8 49 47 

8.     cNk;ª\Vos  45.1 40 47 

नेपाली िाि ृिाषा िएका ि नेपाली िाि ृिाषा निएका बालबामलकािा नेपाली िाि ृिाषा िएका बालबामलकाको 
उपलम्धधस्िि मनकै िाम्रो देम्खन्छ । त्यसै गिी जािगि रूपिा दमलिको उपलम्धध सबैिन्दा कि देम्खयो । 

िामलका ११: लैष्ट्रङ्गक रुपिा म्िक्षक सभबन्धी ष्ट्रिििण   

आधािििू (१–८) िाध्यमिक (९–१२) 

िष्ट्रहला  िष्ट्रहला %% परुुष जभिा िष्ट्रहला  िष्ट्रहला %% परुुष जभिा 

72,727 37.7 120,637 193,364 12,019 18.7 52,218 64,237 
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सिग्रिा ष्ट्रिद्यालय िहिा िष्ट्रहला म्िक्षकको प्रमििि ३३ छ, जनु िाज्यका अन्य के्षििा िन्दा िाम्रो िामनन्छ 
(मनजाििी सेिा २३ प्रमििि छ) िथाष्ट्रप परुुषको िलुनािा मनकै न्यून छ । आधािििू िहिा ३७.७ ि 
िाध्यमिक िहिा १८.७ देम्खन्छ ।  

िामलका १२: लैष्ट्रङ्गक रूपिा दमलि ि जनजामिका म्िक्षकसभबन्धी ष्ट्रिििण 

सिाम्जक  

सिूह 

प्राथमिक मनभनिाध्यमिक आधािििू 

िष्ट्रहला परुुष जभिा िष्ट्रहला परुुष जभिा िष्ट्रहला परुुष जभिा 

दमलि 4.1 7.1 5.6 3.7 5.2 4.5 3.9 6.2 5.1 

जनजामि  31.0 34.7 32.8 23.9 25.0 24.5 27.4 29.9 28.7 

आधािििू िहिा िष्ट्रहला दमलि ि जनजामिका म्िक्षक परुुषिन्दा कि िएको देम्खन्छ ।  

२. िाध्यमिक म्िक्षािा असिानिा  

िामलका १३ : िाध्यमिक िहका सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा छािाको िनाय सभबन्धी ष्ट्रिििण  

िाध्यमिक (९–१०) िाध्यमिक (११–१२) िाध्यमिक (९–१२) 

िष्ट्रहला % परुुष % GPI िष्ट्रहला % परुुष % GPI िष्ट्रहला % परुुष % GPI 

53.7 46.3 1.16 57.8 42.2 1.37 55.1 44.9 1.23 

िाध्यमिक िहिा मनजी (संस्थागि) ष्ट्रिद्यालयिा छािाको िनाय दि छािको िन्दा मनकै कि देम्खन्छ । िि 
सिदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा िने केटीको सङख्या मनकै उच्च छ ।  

िामलका १४: सबै प्रकािका िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयिा दमलि ि जनजामि म्िक्षकको प्रमििि  

सिाम्जक सिहू 
िाध्यमिक (९–१०) िाध्यमिक (११–१२) िाध्यमिक (९–१२) 

िष्ट्रहला परुुष जभिा िष्ट्रहला परुुष जभिा िष्ट्रहला परुुष जभिा 

दमलि 6.0 4.8 5.4 3.4 4.0 3.7 4.7 4.4 4.5 

जनजामि  18.9 20.2 19.5 21.4 16.4 18.9 20.1 18.3 19.2 

िाध्यमिक िहिा पमन आधािििू िहिा िष्ट्रहला दमलि म्िक्षक परुुषिन्दा कि िएको देम्खन्छ । 

 



193 
 

परिच्छेद १० 

म्िक्षािा गणुस्िि 

१ पषृ्ठिमूि 

गणु िने्न िधदले िाम्रो िने्न अथय ददन्छ । िाम्रोको मनिपेक्ष अथय हुुँदैन । एउटालाई िाम्रो लागेको 
कुिा अरूलाई निाम्रो लाग्न सक्छ । िलुकुको सिषृ्ट्रद्ध िानि संसाधनको गणुस्ििसुँग सभबम्न्धि हनु्छ 
। गणुस्ििीय म्िक्षाबाट गणुस्ििीय जनिम्क्त प्राि हनु्छ । म्िक्षाको गणुस्ििका सभबन्धिा व्यम्क्त¸ 

परििाि, सिाज ि िािका दृष्ट्रिकोण र्िक र्िक हनु्छन ्। िािका लामग िाष्ट्रिय औसि उपलम्धध 
हामसल गने, ष्ट्रिश्वव्यापी प्रमिस्पधी नागरिक ियाि गने,  ष्ट्रिकासिा सहयोग गने ि िाष्ट्रियिा प्रिधयन गने 
खालको म्िक्षा गणुस्ििीय हनु्छ । सिाजका मनम्भि सष्ट्रहष्णिुा, सािदुाष्ट्रयक सद् िाि, नैमिकिा ि म्िि 

संस्कृमिको प्रिधयन गने म्िक्षा गणुस्ििीय हनु्छ ।परििािका लामग िोजगािी पाउने, पिभपिा संिक्षण ि 
पालना गने िथा आमथयक उपाजयन गने म्िक्षा गणुस्ििीय हनु्छ। व्यम्क्तका लामग िोजगािी, स्ििन्ि 
जीिन यापनजस्िा पक्षलाई सबल बनाउने म्िक्षा गणुस्ििीय हनु्छ । 

म्िक्षाले मनधायिण गिेका िहगि उदे्दश्य प्राि गनुय गणुस्ििीय म्िक्षा हो। बालष्ट्रिकास िथा 
बालम्िक्षाका सभबन्धिा बालबामलकाको सियपक्षीय व्यम्क्तत्ि ष्ट्रिकास गनय सक्ने ि ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा 
प्रिेि गनय योग्य बालबामलका ियाि गनय सक्ने म्िक्षा गणुस्ििीय म्िक्षा हो ।आधािििू िहिा 
साक्षििा, िौम्खक अमिव्यम्क्त ि सािान्य गम्णिीय सीप ष्ट्रिकास गनय सक्ने िथा दैमनक जीिनिा आर्पने 
सािान्य सिस्याको सिाधान गनय सक्ने म्िक्षा गणुस्ििीय म्िक्षा हो । िाध्यमिक िहिा िािलाई 
चाष्ट्रहने ष्ट्रिकासका लामग जनिम्क्त ियाि गने, गरिबी घटाउने ि लोकिाम्न्िक पद्धमिअनसुािको म्ििाचाि 
ि नैमिकिा िएको नागरिक ियाि गने म्िक्षा गणुस्ििीय म्िक्षा हो । ज्ञानको उत्पादन ि प्रयोग, 

ष्ट्रिचािको ष्ट्रिकास ि पिीक्षण, ददगो ष्ट्रिकास, िाष्ट्रिय ष्ट्रिकासलाई चाष्ट्रहने जनिम्क्त उत्पादन ि ष्ट्रिश्वव्यापी 
प्रमिस्पधी नागरिक ियािीलाई सभबोधन गने म्िक्षा उच्च िहका लामग गणुस्ििीय म्िक्षा हो ।  

सान्दमियकिाका दृष्ट्रिबाट ष्ट्रिकासलाई सहयोग परु् याउने, स्रोिको सदपुयोग गने, सिसािष्ट्रयक आमथयक ि 
सािाम्जक परििेिलाई सभबोधन गने, पाठ यक्रिले िोकेका उदे्दश्य पिुा गने, मसकेका कुिा उपयोग गनय 
सघाउने, व्यम्क्तको अन्िमनयष्ट्रहि क्षििाको प्रस्रु्टन गिाउने ि व्यम्क्तका आिश्यकिा पिुा गने म्िक्षा 
गणुस्ििीय म्िक्षा हो । नेपालको अष्ट्रहलेको परिििेिा अङ्खग्रजेी पढ्न ुपढाउन ुि पिीक्षािा िाम्रो अङ क 
ल्याउनलुाई गणुस्ििीय म्िक्षा िानी त्यसैिा प्रमिस्पधाय गने गिेको पार्न्छ ।  

धेिै अध्ययन अनसुन्धानले म्िक्षाको सिग्र गणुस्ििको िापन गदाय पूिायधाि ि स्रोि, ष्ट्रिद्यालय योजना ि 
व्यिस्थापन, म्िक्षणमसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप, पाठ यक्रि ि यसको प्रयोग िथा उपयोग, मसकारुको सियपक्षीय 
ष्ट्रिकास, म्िक्षकको व्यािसाष्ट्रयक क्षििा ष्ट्रिकासलाई अधाि िानेको पार्न्छ । एक्कार्सौँ ििाधदीिा 
आएि ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिमध, र्म्न्जमनयरिङ ि गम्णि (STEM) का ष्ट्रिषयिस्ि ु सिािेि िएको पाठ यक्रििा 
आधारिि म्िक्षालाई गणुस्ििीय म्िक्षाका रूपिा मलर्न्छ । प्रमििदेन ियाि गने क्रििा नेपालको 
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म्िक्षाको गणुस्ििको खोजी गदाय म्िक्षाका सिोकाििालाहरूले पूिीय दियनका उपयोगी िूल्य ि 
िान्यिालाई आत्िसाि ्गनुयपछय िनी प्रमिष्ट्रक्रया ददएका मथए ।      

नेपालिा िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रले लगानी, प्रष्ट्रक्रया ि उपलम्धधलाई आधाि िानी िैम्क्षक 
संस्थाको गणुस्िि पिीक्षण गने साधन ष्ट्रिकास गिेको छ । लगानीअन्िगयि िौमिक संिचना¸ 
म्िक्षकको पयायििा ि योग्यिा िथा सिदुायको सहिामगिा िहेका छन ्। प्रष्ट्रक्रयािा म्िक्षणमसकार् 
ष्ट्रक्रयाकलाप¸ ष्ट्रिद्याथी िूल्याङ कन¸ नेितृ्ि ि व्यिस्थापन¸ सह िथा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलाप  ि 
मनयमिििा (ष्ट्रिद्यालय ष्ट्रटकाउ दि ि  कक्षा दाहेर् याउने दि) छन ्। उपलम्धध सूचकिा सेिाग्राहीको 
सन्िषु्ट्रि ि म्िक्षकको पेसागि सन्िषु्ट्रि पदयछन ्।  

यहाुँ म्िक्षािा लगानी ि िैम्क्षक प्रष्ट्रक्रया गणुस्ििीय िए म्िक्षाको सिग्र उपलम्धध गणुस्ििीय हनु्छ 
िने्न िान्यिाका आधाििा म्िक्षक ि िैम्क्षक प्रष्ट्रक्रया, पाठ यक्रि ि िूल्याङ कन, म्िक्षालयिा सिुम्क्षि 
िािाििण, िैम्क्षक सपुरििके्षण ि म्िक्षािा आधमुनक ष्ट्रिषयिस्ि ु(ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिमध, र्म्न्जमनयरिङ ि गम्णि) 
को सिािमे्ििा िथा उपयोगलाई आधाि िानी चचाय गरिएको छ । त्यसैले उदे्दश्य¸ संस्था ि 
सन्दियअनसुाि गणुस्ििको परििाषा र्िक र्िक िहेको पार्न्छ । नेपालका सन्दियिा म्िक्षाको 
गणुस्ििलाई पूिीय दियनका िूलििू उपयोगी िूल्य ि िान्यिा, नेपाली िौमलक ष्ट्रिम्िििा ि 
सिािेम्ििाका पक्षबाट हेरिनपुदयछ ।   

सिग्रिा िािको आिश्यकिालाई सभबोधन गदै सिसािष्ट्रयक सािाम्जक, आमथयक ि िाजनीमिक 
परििेिमिि आन्िरिक ि बाह य बजाििा सम्जलै मबक्री हनु सक्ने ज्ञान ि सीप िएको, नैमिकिान ्ि 
आरू्लगायि परििािलाई खसुी ि सखुी िाख्न सक्ने नागरिक ियाि गने  म्िक्षा गणुस्ििीय म्िक्षा हो।  

िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण   

गणुस्ििको अिस्था : िाज्यले मनधायण गिेको स्िरूपिा म्िक्षाको व्यिस्थापन गरिन्छ । िाज्यले 
िलुकुको म्िक्षाको दृष्ट्रिकोण बनाउुँछ । त्यसैका आधाििा म्िक्षाका िाष्ट्रिय उदे्दश्य ियाि हनु्छन ्। 
िाष्ट्रिय उदे्दश्यका आधाििा म्िक्षाका िहगि¸ ष्ट्रिषयगि¸ कक्षागि उदे्दश्यहरू मनिायण गरिएको हनु्छ । 
त्यसिी ियाि गरिएका उदे्दश्यका आधाििा पाठ यक्रि िथा पाठ यसािग्रीको ष्ट्रिकास हनु्छ । 
पाठ यक्रििा उल्लेख गरिएका ष्ट्रिषयिस्िकुा आधाििा व्यम्क्त¸ सिाज ि िािका िैम्क्षक अपेक्षा पिुा 
गने लक्ष्य िाम्खएको हनु्छ । म्िक्षाको गणुस्िि खोज्दा उदे्दश्यको प्रामि ियो िएन खोम्जनपुछय ।   

नेपालको हालको म्िक्षा पद्धमिलाई िोजगािी सजृना गनय नसक्ने, पखु्यौली पेसा अिलभबन गनय 
नचाहने,  िोजगाि बजाििा मबकाउ नहनेु जनिम्क्त ियाि गने िथा अनिुामसि¸ नैमिकिान ्ि चरिििान ्
नागरिक ियाि गनय नसक्ने म्िक्षा िनेि आलोचाना गरिन्छ । म्िक्षा िलुकुका यिुायिुिीलाई ष्ट्रिदेि 
पठाउने कािखाना जस्िो ियो । बौष्ट्रद्धक पलायनको चिि अिस्था ष्ट्रिकास ियो । िाज्यको क्षििा 
उपयोग गने जनिम्क्त ियाि हनु सकेन िने्न कुिािा सियि म्चन्िा ि चासो छ ।  

म्िक्षाको िहगि पक्षबाट हेदाय बालष्ट्रिकास िथा बालम्िक्षाले बालबामलकाको सियपक्षीय व्यम्क्तत्ि 
ष्ट्रिकास गनय सकेन । आधािििू म्िक्षाले अपेम्क्षि रूपिा आधमुनक दैमनक जीिनका आधािििू पक्ष 
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पिुा गनय नसकेको ि िाध्यमिक म्िक्षाले यसको उदे्दश्य पिुा गनय नसकेको िमनन्छ। उच्च म्िक्षाले 
िाष्ट्रिय ष्ट्रिकासलाई चाष्ट्रहने जनिम्क्त उत्पादन ि ष्ट्रिश्वव्यापी प्रमिस्पधी नागरिक ियाि गने अिीि पिुा 
गनय नसकेको िनी आलोचना गिेको पार्न्छ । 

म्िक्षाको उपलम्धध िापन गने एउटा आधाि ष्ट्रिद्याथीको औसि उपलम्धध स्ििलाई िामनन्छ । यसको 
सभबन्ध पाठ यक्रिसुँग हनु्छ ि पाठ यक्रिको सभबन्ध म्िक्षाका उदे्दश्यसुँग हनु्छ । नेपालका धेिै 
अध्ययन ि िथ्यिथ्याङ कले ष्ट्रिद्याथीको औसि उपलम्धध ५० प्रमििििन्दा कि देखाएको छ 
(ष्ट्रिद्याथीको िाष्ट्रिय उपलम्धध पिीक्षणसभबन्धी खण्डिा ष्ट्रिस्ििृरूपिा ददर्एको छ) ।  

अष्ट्रहले िने्न गिेको ि अिलभबन गरिने गिेको अङ्खग्रजेीिा पढार् ि उच्च अङ क प्राि गनुयिाि गणुस्िि 
होर्न िने्न कुिािा पमन स्पि हनु जरुिी छ । अङ्खग्रजेीको ष्ट्रिश्वव्यापी प्रिाि ष्ट्रिस्िाि हनु ु ि 
िोजगािीका लामग उच्च अङ कलाई िहत्त्ि ददने पद्धमि बमसददुँदा अमििािकको चाहना त्यिैमिि गएको 
हो । अबको परििेि मिन्न हुुँदै गएको छ । यस्िो िान्यिा ि अभ्यासले व्यम्क्तको सिायङ गीण 
ष्ट्रिकास¸ सािाम्जक सद् िाि ि सष्ट्रहष्णिुा¸ िूल्यको ष्ट्रिकास ि अन्ििायष्ट्रिय स्िििा ज्ञान¸ सीप ि प्रष्ट्रिमधिा 
प्रमिस्पधाय गने व्यम्क्त ियाि गने म्िक्षाको उदे्दश्य पिुा गनय सक्दैन । 

म्िक्षाका अपेम्क्षि उदे्दश्य पिुा गिी गणुस्ििीय म्िक्षा प्राि गनय म्िक्षणमसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप, म्िक्षक 
व्यिस्थापन ि ष्ट्रिकास, पाठ यक्रि ि पाठ यसािग्री, ष्ट्रिद्याथी िूल्याङ कन¸ अनगुिन िथा िूल्याङ कन¸ 
अनसुन्धान¸ सूचना सञ्चाि पद्धमिको प्रयोग, िैम्क्षक नेितृ्ि िथा व्यिस्थापन¸ िैम्क्षक नीमि िथा 
िापदण्डजस्िा पक्ष गणुस्ििीय हनुपुछय ।  

म्िक्षण मसकार् प्रष्ट्रक्रया : िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रबाट गरिएका ष्ट्रिद्याथी उपलम्धधको िाष्ट्रिय 
पिीक्षणसभबन्धी अध्ययनहरूले बढी उिेि िएका म्िक्षकले पढाएका ष्ट्रिद्याथीको औसि उपलम्धध 
िलुनात्िक रूपिा कि देम्खयो ।पूिक अध्ययन गदाय त्यस्िा पिुाना म्िक्षकले बच्चाको म्जज्ञासािा 
कि ध्यान ददने¸ उनीहरूले जानेका कुिालाई िहत्त्ि नददने¸ बच्चालाई िोबार्ल चलायो िनेि गाली 
गने¸ आरू्ले िोबार्ल ि र्न्टिनेटको सहायिाले पठनपाठन नगिाउने हनुाले िन नपिाएको कुिा पत्ता 
लाग्यो । जेष्ठिन्दा कमनष्ठ गरुु (म्िक्षक) प्रष्ट्रिमधिैिी छन ् । उिेिले िल्लो पसु्िा अम्घल्लोिन्दा 
मसपाल ुछन ्अथायि ्सूचनािूलक छन ्िने्न मनचोड मनम्स्कयो ।  

आधमुनक सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोग ष्ट्रिद्याथीले गणुात्िक रूपिा गछयन ् ि त्यसलाई 
पठनपाठनको अमिन्न अङ गको रूपिा अिलभबन गनुयपछय िने्न पक्ष बझेका म्िक्षक नहुुँदा कमिपय 
पक्षिा ष्ट्रिद्याथी मनिाि हनुपुिेको दृिान्ि िेष्ट्रटन्छ । बच्चाले ष्ट्रहुँड्दाष्ट्रहुँड्दै, सतु्दासतु्दै, खाुँदाखाुँदै 
जानकािी ि ज्ञान मलन्छ । 

पष्ट्रहला ज्ञान प्राि गने िीन िाध्यि मथए : (१) म्िक्षक, (२) बढुापाका िामनस ि (३) 
पसु्िक।पसु्िकालय । त्यमि बेला दोस्रो ि िेस्रो पक्ष उमि प्रिािकािी मथएनन ् ।पष्ट्रहलो¸ गरुु 
(म्िक्षक) नै ज्ञान प्राि गने िूल आधाि मथए । अष्ट्रहले सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको व्यापकिाले 
परििेि बदमलयो । बच्चा सािाम्जक सञ्जाल ि र्न्टिनेटबाट आफ्नो सूचना मलन मसपाल ुछन ्। 
ष्ट्रिद्याथी आफ्ना म्िक्षक ि अमििािकिन्दा सूचनािूलक छन ्। 
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िलुनात्िक रूपिा प्रष्ट्रिमधिैिी ष्ट्रिद्याथीको मसकार्को िरिका ि मसकार्को गमिलाई सभबोधन गनय 
म्िक्षकको प्रिृम्त्त ि व्यिहाििा परििियन आउनपुने देम्खन्छ । म्िक्षकले पढाउने िरिकािा र्िक 
नगिे पिभपिागि म्िक्षणमसकार्को अथय िहुँदैन । पढाउने होर्न, जान्न उत्प्रेरिि गने गिी म्िक्षकको 
म्िक्षण िैलीिा परििियन ल्याउन ु आिश्यक छ । म्िक्षकले पढाउने होर्न, ष्ट्रिद्याथीको मसकार् 
प्रष्ट्रक्रयािा सहजीकिण गने हो, उत्प्रेरिि गने हो । उनीहरूसुँग िएका जानकािी ि सूचनालाई स्िि, 
आिश्यकिा ि पाठ यक्रिको उदे्दश्यअनसुाि प्रयोग ि उपयोग गनय पथप्रदियन गने हो । सूचना 
सञ्जालिा लि बसेका बालबामलकालाई बाटो देखाउने हो ।अबको बदमलुँदो यगुिा अमियानकै रूपिा 
म्िक्षण प्रष्ट्रक्रयािा परििियन नगने हो िने िैम्क्षक उपलम्धध हामसल गनय सष्ट्रकुँ दैन । हिेक म्िक्षकले 
मसकाउने िरिकािा परििियन ल्याउन ुिैम्क्षक ष्ट्रिकासका लामग पूियसिय ठामननपुछय।  

िैम्क्षक गणुस्ििको पिीक्षण : हालका केही िषययिा ष्ट्रिश्वव्यापी रूपिा िैम्क्षक संस्थाको गणुस्ििको 
पिीक्षणलाई िहत्त्िपूणय प्रयासका रूपिा मलर्एको छ । िैम्क्षक संस्थाको गणुस्ििको पिीक्षण गदाय 
िेस्रो िा स्ििन्ि मनकायले जनु संस्थाको िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण गने हो त्यस संस्थाको उदे्दश्य¸ 

काि ि प्राि उपलम्धधसिेिलाई आधाि बनाई सूचकहरू िएको पिीक्षण साधन मनिायण गरिन्छ । मिनै 
साधनका आधाििा सभबम्न्धि संस्थाको िूल्याङ कन गरिन्छ । यसिी पिीक्षण गदाय कभिीिा दईु 
चिण पिुा हनुपुछय । पष्ट्रहलो¸ िोष्ट्रकएको िापदण्ड ि सूचकका आधाििा सभबम्न्धि संस्थाले 
स्ििूल्याङ कन गने । दोस्रो¸ त्यस िूल्याङ कनको सत्यापन बाह य स्ििन्ि संस्था िा व्यम्क्तबाट गने 
ि अम्न्िि नमिजा साियजमनक गने । यसिी साियजमनक गनायले सधुािका लामग िीन िरिकाले दिाब 
मसजयना हनु्छ । पष्ट्रहलो¸ सभबम्न्धि संस्थाले स्िअनिुमूि गछय ि सधुािका प्रयास आर्ैँ  गछय । दोस्रो¸ 
सिोकाििाला ि सञ्चाि िाध्यिले थाहा पाउुँछन ् ि सिग्र अिस्था पािदिी हनु्छ । जसले गदाय 
किजोिीका बािेिा म्जज्ञासा¸ चासो ि दिाब पछय ि सधुािका लामग प्रयास हनु्छ । िेस्रो¸ 
परििेिअनसुाि काननुी बल¸ दण्ड¸ मनदेिन¸ दिाबजस्िा पक्षका लामग सूचना ि प्रिाण जटु्छ । 
त्यसैका आधाििा सधुािको बाटो खलु्छ । यसप्रकािको पिीक्षण प्रयास सभपूणयिािा आधारिि हनु्छ 
। यस प्रष्ट्रक्रयाबाट िैम्क्षक संस्थाका म्िक्षक¸ पाठ यक्रि¸ पाठ यसािग्री¸ पठनपाठन प्रष्ट्रक्रया¸ पूिायधाि 
ि िौमिक संिचना¸ व्यिस्थापकीय पक्ष¸ त्यसको उपलम्धध ि प्रिािसिेिको पिीक्षण हनु्छ । यसैमिि 
यी सबैको गणुस्िि हेरिन्छ ।    

नेपालिा िैम्क्षक गणुस्ििको पिीक्षण : नेपालिा हाल ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगले आठ ओटा 
ष्ट्रिषयक्षेििा िापदण्ड ि सूचक ष्ट्रिकास गिी उच्च म्िक्षा प्रदान गने िैम्क्षक संस्थाहरूको गणुस्िि 
पिीक्षण गदयछ, जसअनसुाि पूिायधाि (सािान्य िौमिक पूिायधाि ि पसु्िकालय िथा मसकार् स्रोि)¸ 
नीमि, प्रष्ट्रक्रया ि पाठ यक्रिजस्िा लगानीसभबद्ध ५३ सूचकहरू ष्ट्रिकास गिी ४५ प्रमििि िाि 
ददर्एको छ । म्िक्षणमसकार् प्रष्ट्रक्रया ि िूल्याङ कन, अनसुन्धान¸ पिाििय ि ष्ट्रिस्िाि काययक्रि, 
ष्ट्रिद्याथी सहयोग ि पथ प्रदियन, सूचना पद्धमि ि साियजमनक सूचनाजस्िा प्रष्ट्रक्रयासभबद्ध ६७ सूचकलाई 
५५ प्रमििि िाि ददएि पिीक्षण गने गरिएको छ । यसिी जभिा १२० सूचकका आधाििा उच्च 
म्िक्षण संस्थाको सिग्र गणुस्ििको पिीक्षण गरिन्छ । उपलम्धधिा आधारिि सूचक िने स्पस्ट रूपिा 
देम्खुँदैनन ्।  
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िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रले पमन ष्ट्रिद्यालयहरूको उपलम्धधको पिीक्षण गदाय िौमिक संिचना ि 
पूिायधाि¸ म्िक्षक¸ सािदुाष्ट्रयक सहिामगिाजस्िा ष्ट्रिषयक्षिेलाई लगानीको पक्षिा सिािेि गिी २७ 
सूचकलाई २५ प्रमििि िाि ददर्एको छ । कक्षा म्िक्षण¸ ष्ट्रिद्याथी िूल्याङ कन¸ म्िक्षकको पेसागि 
ष्ट्रिकास¸ नेितृ्ि िथा व्यिस्थापन ि सह िथा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापका लामग ४६ सूचक ि ३० 
प्रमििि िाि मनधायिण गरिएको छ । िेस्रो ष्ट्रिषयक्षेििा उपलम्धध सूचक छन ् । जसिा ष्ट्रिद्याथी 
मनयमिििा¸ मसकार् उपलम्धध¸ सेिाग्राही सन्िषु्ट्रि ि म्िक्षकहरूको पेसागि सन्िषु्ट्रििा १५ सूचक 
ष्ट्रिकास गिी ४० प्रमििि िाि ददर्एको छ । जभिा २६४ सूचकहरू छन ्। ष्ट्रिद्यालयबाहेक अन्य 
िैम्क्षक संस्थाहरूका लामग पमन िापदण्ड ि सूचक ष्ट्रिकास गरिएको छ ।  

यी दिु ै प्रयास सिय सान्दमियक ि िैम्क्षक गणुस्ििका पक्षिा उल्लेखनीय प्रयास हनु ् िथाष्ट्रप 
साङ केमिक रूपिा िाि िएका छन ् । सघन ि व्यापक रूपिा ष्ट्रिस्िाि गनय सष्ट्रकएको छैन । 
नीमिगि ि कायायन्ियन िहिा यससभबन्धी अपेक्षाबिोम्जि ित्पििा ि संिेदनिीलिा पमन देम्खएको 
छैन । यसबािेिा म्िक्षाका सिोकाििालाहरू कि जानकाि छन ्। सधुािका पक्षिा यसको िहत्त्ि ि 
आिश्यकिाबािेिा जानकािी जनु रूपिा हनु पने मथयो¸ त्यसरूपिा हनु सकेको छैन।  

गणुस्ििका अन्य पक्ष : म्िक्षक (ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा प्राध्यापन गनेसिेि) को ियािी¸ योग्यिा¸ 
व्यािसाष्ट्रयक दक्षिा¸ सभिान ि उत्प्रेिणा िैम्क्षक गणुस्ििका लामग सािायमधक िहत्त्िपूणय पक्ष िामनन्छ 
। नेपालको हालको परििेििा म्िक्षकको ियािी पक्ष किजोि िहेको छ। अझ ष्ट्रिद्यालय िहिा 
सबैिन्दा किजोि खालका ष्ट्रिद्याथीले म्िक्षासास्त्रको अध्ययन गने ि मिनैिध्येबाट म्िक्षक छनोट हनेु 
हुुँदा छनोट प्रष्ट्रक्रया मनष्पक्ष हुुँदा सिेि किजोििध्येका िाम्रा (Best among the worst) को प्रिेि 
जस्िो हनु गएको छ । अन्ििायष्ट्रिय परििेि ि नेपालको अिस्थालाई ष्ट्रिचाि गदाय म्िक्षकको ियािी¸ 
िहगि योग्यिा¸ प्रिेिपमछको पेसागि ष्ट्रिकासजस्िा पक्षिा जनु रूपिा सभबोधन हनुपने मथयो 
सोअनसुाि हनु नसकेको देम्खन्छ । म्िक्षकको मनयमिििा¸ ष्ट्रिषयगि मिलान¸ दिबन्दीको ष्ट्रिििणजस्िा 
व्यिस्थापकीय पक्षिा पमन सधुाि गनुयपने अिस्था देम्खएको छ । यस सभबन्धिा ष्ट्रिस्ििृ रूपिा 
×म्िक्षक व्यिस्थापन ि ष्ट्रिकास" परिच्छेदिा उल्लेख गरिएको छ ।  

पाठ यक्रि ि पाठ यसािग्री पक्ष पमन िैम्क्षक गणुस्ििको अमिन्न अङ गका रूपिा िहन्छ । म्िक्षाका 
उदे्दश्यलाई ष्ट्रिषयिस्ििुा रूपान्ििण गिी मसकाउने ष्ट्रिषयिस्ि ुि प्रष्ट्रक्रयाको पथप्रदियन पाठ यक्रि िथा 
पाठ यसािग्रीका िाध्यिबाट गरिएको हनु्छ । पाठ यक्रि िलुकुको िैम्क्षक दियन प्रमिष्ट्रिभबन गने 
साधन हो । नेपालिा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू िथा उच्च म्िक्षण संस्थाहरू स्ियत्त िएकाले आफ्नो 
पाठ यक्रि आर्ैँ  ष्ट्रिकास ि कायायन्ियन गने गिेका छन ् । ष्ट्रिद्यालय िहको पाठ यक्रि िाष्ट्रिय 
पाठ यक्रि पारूपको खाकािा िही पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्रले ष्ट्रिकास गदै आएको छ । नेपालको 
पाठ यक्रििा सािान्यिया त्यमि ठुला सिस्या निएको िि यसको कायायन्ियनको पक्ष किजोि िएको 
िने्न ष्ट्रटप्पणी गने गिेको पार्न्छ । यस कुिाले पमन म्िक्षकको ष्ट्रिकास ि व्यिस्थापनिा ष्ट्रििेष जोड 
ददनपुने कुिाको सङ केि गदयछ ।पाठ यक्रििा पूिीय दियनका उपयोगी िूल्य ि िान्यिालाई 
अपेम्क्षिरूपिा सभबोधन गनय नसकेको, आधमुनक ष्ट्रिश्वव्यापी सिसािष्ट्रयक पक्ष ष्ट्रिज्ञान¸  प्रष्ट्रिमध¸ 
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र्नम्जमनयरिङ ि गम्णि (STEM) जस्िा ष्ट्रिषयलाई उम्चिरूपिा सभबोधन गनय नसकेको िथा परििियनको 
गमिसुँगै परििाजनय ि अद्यािमधक हनु नसकेको िने्न गरिन्छ । यससभबन्धी थप ष्ट्रिषयिस्ि ु
×पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िक" परिच्छेदिा उल्लेख छ ।    

िैम्क्षक संस्थािा गणुस्ििीय म्िक्षाका लामग खेल िैदान¸  सिुम्क्षि पठनपाठनको िािाििण¸ िौचालय¸ 
पसु्िाकालय¸ पठनपाठनका सािग्री¸ सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोग ि उपयोग¸ सह िथा अमिरिक्त 
ष्ट्रक्रयाकलाप, िैम्क्षक व्यिस्थापन ि नेितृ्ि¸ सेिा प्रिाहको प्रष्ट्रक्रया ि सङ गठनात्िक संिचना िथा 
जनिम्क्त व्यिस्था¸ अनगुिन िथा िूल्याङ कन¸ अनसुन्धान िैम्क्षक नीमि िथा िापदण्ड जस्िा पक्षिा 
सबै पक्ष गणुस्ििीय हनुपुछय । यी सबैका बािेिा सभबम्न्धि परिच्छेदहरूिा उल्लेख गरिएको छ ।  

चनुौिीहरू  

• सबै िहका म्िक्षकको ियािी¸ योग्यिा¸ मनयमु्क्त¸ ष्ट्रिकास¸ प्रोत्साहन ि क्षििा ष्ट्रिकासलाई 
सियसापेक्ष ि आिश्यकिाअनसुाि नीमिगि व्यिस्था गनय 

• पाठनपाठन गमिष्ट्रिमधलाई अपेम्क्षिरूपिा मसकारुको चाहना¸ मसकार्को गमि ि आिश्यकिाअनसुाि 
ष्ट्रक्रयाकलापिा आधारिि बनाउन 

• ष्ट्रिद्याथीले अनौपचारिक ष्ट्रकमसिले मसकेका ष्ट्रिषयिस्िलुाई म्िक्षणमसकार् ष्ट्रक्रयाकलापिा उम्चि 
स्थान ददन 

• गणुस्िि समुनम्श्चििा ि प्रिाणीकिण (QAA) िथा िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण काययलाई व्यापक 
बनाउन 

• पाठ यक्रि ि पाठ यसािग्रीिा पूिीय दियन ि ष्ट्रिज्ञान¸ प्रष्ट्रिमध¸ र्म्न्जमनयरिङ ि गम्णि (STEM)  
ष्ट्रिषयलाई उम्चिरूपिा सिािेि गनय 

• सिुम्क्षि पठनपाठनको िािाििण¸ पसु्िकालय¸ सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोग ि उपयोग¸ सह 
िथा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलाप, िैम्क्षक व्यिस्थापन ि नेितृ्ि¸ सेिा प्रिाहको प्रष्ट्रक्रया ि 
सङ गठनात्िक संिचना िथा जनिम्क्त व्यिस्था¸ अनगुिन िथा िूल्याङ कन¸ अनसुन्धानजस्िा 
पक्षको गणुस्ििका पक्षबाट सिमु्चि रूपिा सभबोधन गनय  

सझुाि 

नीमिगि सझुाि  

• पाठ यक्रिको ििय ि िािनाअनसुाि म्िक्षालाई व्यािहारिक ि जीिनोपयोगी बनाउन 
पाठनपाठनलाई   ष्ट्रक्रयाकलापिा आधारिि बनाउने  

• ष्ट्रिद्याथीले जीिनका व्यािहारिक पक्षबाट मसकेका ष्ट्रिषय िथा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको 
िाध्यिबाट मसकेका ष्ट्रिषयिस्िलुाई म्िक्षणमसकार् ष्ट्रक्रयाकलापिा उम्चि स्थान ददने   
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• म्िक्षणमसकार् गमिष्ट्रिमधिा आिूल परििियन ल्याउन म्िक्षकलाई मनिन्िि िामलि ि क्षििा 
ष्ट्रिकासका काययक्रि सञ्चालन गने  

• सबै िहका म्िक्षकले न्यूनिि योग्यिा बढाउने (प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास िथा म्िक्षा,  आधािििू 
म्िक्षा, िाध्यमिक म्िक्षा ि उच्च म्िक्षा खण्डिा लेखेबिोम्जि हनेु)  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगले गने गिेको गणुस्िि समुनम्श्चििा ि प्रिाणीकिण (QAA) िथा 
िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रले गने गिेको काययसभपादन पिीक्षण पद्धमिलाई अझ व्यिम्स्थि ि 
व्यापक बनाउने  

• ष्ट्रिद्यिान म्िक्षक (ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा अध्यापन गनेसिेि) व्यिस्थापन ि ष्ट्रिकासिा पद्धमिलाई थप 
व्यिम्स्थि गनय नीमिगि व्यिस्थािा परििियन गने  

• पाठ यक्रि ि पाठ यसािग्रीलाई परििमियि सिसािष्ट्रयक परििेिसापेक्ष हनेु गिी परििाजयन ि 
अद्यािमधक गदाय पूिीय दियनका उपयोगी िूल्य ि िान्यिा िथा ष्ट्रिज्ञान¸  प्रष्ट्रिमध¸ र्म्न्जमनयरिङ ि 
गम्णि (STEM) जस्िा ष्ट्रिषयलाई उम्चिरूपिा सिािेि गने  

• सिुम्क्षि पठनपाठनको िािाििण¸ पसु्िकालय¸ सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोग ि उपयोग¸ सह 
िथा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलाप, िैम्क्षक व्यिस्थापन ि नेितृ्ि¸ सेिा प्रिाहको प्रष्ट्रक्रया ि 
सङ गठनात्िक संिचना िथा जनिम्क्त व्यिस्था¸ अनगुिन िथा िूल्याङ कन¸ अनसुन्धानजस्िा 
पक्षिा सिमु्चि व्यिस्थापन गनय स्पस्ट नीमिगि व्यिस्था गने  

िणनीमिगि सझुाि 

• परिच्छेदको अम्न्िििा उल्लेख िए बिोम्जिको गणुस्ििीय सूचकहरुको आधाििा गणुस्ििीय 
म्िक्षालाई परििाष्ट्रषि गिी त्यसका लामग आिश्यक व्यिस्थापन गने  

• ष्ट्रिद्याथी िूल्याङ कन प्रष्ट्रक्रयािा मसकारुले मसक्यो¸ मसकेन¸ के कसिी मसक्यो¸ मसकार्िा सिस्या के 
ियो जस्िा पक्ष थाहा पाउने ि सिस्या पिेका पक्षहरूिा थप सहजीकिण गने कुिालाई अमनिायय 
गने  

• घटनािा आधारिि, परियोजनािा आधारिि, सिूहकाययिा आधारिि ि मसकारुकेम्न्द्रि अभ्यासलाई 
िूल्याङ कनको आधाि बनाउने  

• पठनपाठनका क्रििा ध्यान¸ प्राणायाि¸ योग¸ पूजापाठ¸ व्यायािजस्िा पक्षलाई पठनपाठनको 
अमिन्न अङ ग बनाई सिालोचनात्िक मसकार्, एकअकायको ज्ञान ि बझुार्लाई आत्िसाि ्गनेजस्िा 
पद्धमिको ष्ट्रिकास गने  

• ष्ट्रिद्याथीको स्िि ि क्षििाअनसुाि पसु्िक सिीक्षा, कला िथा मसजयना पिीक्षण, कक्षाकोठािा 
आधारिि िा मसकारुको सिदुाय िा परििाििा आधारिि ससाना खोजिखुी काययजस्िा पक्षिा 
म्िक्षणमसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप केम्न्द्रि गने    
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• ष्ट्रिद्याथीले सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमध एिि ्जीिनका अन्य व्यािहारिक पक्षबाट मसकेका कुिाका 
आधाििा म्िक्षण गने गिी म्िक्षक ियािी, िामलि िथा मनिीक्षण ि अनगुिनका पक्षिा जोड ददने  

• पनुिायजगी िामलि ि पष्ट्रहचानको प्याकेज बनाई अमियानको रूपिा सघन रूपिा अमििखुीकिण 
गने 

• सूचना िथा प्रष्ट्रिमधको सािान्य ज्ञान ि सीपको सिेि जानकािी निएका अमि किजोि एिि ्
मसक्ने चाहना ि क्षििा पमन किजोि िएका म्िक्षकका लामग िाज्यको िर्य बाट ष्ट्रििेष अमियान 
सञ्चालन गनुयको ष्ट्रिकल्प देम्खुँदैन । सभिि िएसभि ससभिान मबदार् गने प्याकेज ल्याउने, सो 
हनु नसकेिा ष्ट्रििेष प्रकृमिको िामलि ददएि िा अन्य ष्ट्रिद्यालयिा सरुिा गिी नयाुँ िािाििणिा 
मसक्ने अिसि प्रदान गने  

• सङ घीय म्िक्षक सेिा आयोगले उच्च योग्यिा िएका म्िक्षक मनयमु्क्तका लामग त्यसको पाठ यक्रि 
ियाि गिी पिीक्षा मलने ि मनयमु्क्तका लामग मसर्ारिस गनय आिश्यक व्यिस्था मिलाउने । 
(म्िक्षण मसकार् ष्ट्रक्रयाकलापसुँग सभबम्न्धि िैम्क्षक गणुस्िििा अन्य थप ष्ट्रिषय म्िक्षक 
व्यिस्थापन ि ष्ट्रिकास परिच्च्छेदिा उल्लेख गरिएको छ ।) 

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगले गने गिेको गणुस्िि समुनम्श्चििा ि प्रिाणीकिण (QAA) िथा 
िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रले सघन कायययोजना बनाई हिेक पाुँच िषयिा िी मनकायसुँग 
सभबम्न्धि सबै िैम्क्षक संस्थाको िैम्क्षक पिीक्षण गने  

• ष्ट्रिद्यिान म्िक्षक व्यिस्थापन ि ष्ट्रिकासलाई थप व्यिम्स्थि गनय ×म्िक्षक व्यिस्थापन ि ष्ट्रिकास" 
परिच्छेदिा उल्लेम्खि िणनीमि अिलभबन गने  

• पूिीय दियन ि म्स्टिका उपयोगी ष्ट्रिषयिस्ि ुपाठ यक्रि ि पाठ यसिाग्रीिा उम्चि रूपिा सभबोधन 
गनय क्रिि: यस प्रमििेदनका मिनै परिच्छेदहरूिा उल्लेख गरिएअनसुािको िणनीमि अिलभबन 
गने 

• सिुम्क्षि पठनपाठनको िािाििण¸ पसु्िकालय¸ सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोग ि उपयोग¸ सह 
िथा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलाप, िैम्क्षक व्यिस्थापन ि नेितृ्ि¸ सेिा प्रिाहको प्रष्ट्रक्रया ि 
सङ गठनात्िक संिचना िथा जनिम्क्त व्यिस्था¸ अनगुिन िथा िूल्याङ कन¸ अनसुन्धानजस्िा 
पक्षिा सिमु्चि व्यिस्थापन गनय क्रिि: यस प्रमििेदनका मिनै परिच्छेदहरूिा उल्लेख 
गरिएअनसुािको िणनीमि अिलभबन गने । 
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गणुस्ििीय म्िक्षाका सूचकहरु  

(क) प्रािम्भिक िालष्ट्रिकास  

क्रसं सूचकहरु  ष्ट्रिििण 

१ िौमिक अिस्था  उपयकु्त कक्षाकोठा कभिीिा प्रमि िालिामलका  २ िगयिीटि के्षिर्ल िएको¸हािा 
आउने सिुम्क्षि ि सर्ा कक्षाकोठा ष्ट्रहडडलु गनय सक्ने कापेट ष्ट्रिछ्याएको¸ बालअनकूुल 
खानेपानी िथा िौचालयसष्ट्रहि अलग्गै केन्द्र ििन  

 मनधायरिि िापदण्डबिोम्जिको कक्षाकोठा 
उनीहरुको उचार् बिोम्जि अलग्गै खेल्ने स्थान¸िैचालय¸खानेपानी¸ 
गोलाहोचाटेिलहरु¸सािानिाख्ने्नटेिलिएको बालबामलकाहरूले िेट्ने ठाउुँिा लेखे्न पाटी । 
आिश्यक सािग्रीसष्ट्रहिको मसकार् के्षिहरुः िाषा, गम्णि, ष्ट्रिज्ञान, संगीि, स्िािलभबन 
अमिनय, मसजयनात्िक, पसु्िकालय के्षि  

स्िास्थ्यपिीक्षणको व्यिस्था 
२ मसकार् सािग्री  खेलौना सािग्रीहरु¸ म्चिकथा¸पोिि¸पिुलीहरु¸पजलहरु डोमिनो¸र्लाष्ट्रटन 

बोडय̧ कागज¸ब्रि¸िङहरु¸म्चि बनाउने सािग्रीहरु लगायिका सािग्रीहरुको व्यिस्था  

३ मसकाउने ष्ट्रिमध  मसकार् के्षिहरुिा आधारिि ष्ट्रिकासात्िक मििी ष्ट्रक्रयाकलाप ि बाह्य ष्ट्रक्रयाकलापहरू  
व्यिाहरिक अभ्यासहरु, िनोिञ्जन, मसजयनात्िक कायय, खेल ,कथा, कष्ट्रििा/गीि संगीि 
िथा िनोिञ्जन ,अन्िेषण, अनिुान िथा ठोस िस्ि ुि व्यिहारिक ष्ट्रक्रयाकलापिा आधारिि 
मसकार् ि असल िानीव्यिहािको अभ्यास¸  आदद । 

हिेक बच्चाको औसि हाम्जिी ७० प्रमििि हनुपुने¸कभिीिा २५ बालबामलका हनुपुने¸४ 
िषय पूिा गिेका िाि हनुपने¸हेििकय  ददन नहनेु¸२२० ददन खलेुको हनुपुने¸हिेक बच्चाको 
व्यम्क्तगि र्ार्ल खडा गिी हिेक परििियनहरुको अमिलेख हनुपुने ।  

 

४ स्िास्थ्यसभबन्धी 
सिुक्षा  

मनयमिि स्िास्थ्यपिीक्षणको व्यिस्था¸प्राथमिक उपचािको िाकस िएको । पेम्न्सल कटि 
िङ्खहरु ब्रिहरु को उम्चि व्यिस्थापन  

घिबाटै खाजा ल्याउने व्यिस्था गने त्यो संिि निएिा सर्ा चिेना गहृको व्यिस्था 
गिी प्राकृमिक ि पोषणयकु्त खानेकुिाहरु खिुाउने व्यिस्था गिेको हनुपुने ।  

५ िाष्ट्रहिी िािाििण म्चप्लेटी¸ टायिको टनेल¸ष्ट्रढष्ट्रकच्याउ¸ष्ट्रपङ¸ियायङ¸बलहरु¸म्स्कष्ट्रपङ¸म्जग्स आदद सािग्रीहरु 
िएको ।  

६  सहजकिाय ि 
आया  

स्नािक िह उत्तीणय गिी िामलि प्राि म्िक्षक ि बालहेिचाहिा ििाउने एकजना आया 

७ बालबामलका  बालष्ट्रिकासिा आएपमछ िोली¸व्यिाहि¸ सिसर्ार्का काि¸सिहूिा मिलेि बस्ने¸बाुँडेि 
खाने¸सिहूिा खेल्ने¸नडिार् बोल्ने̧ गीि गाउने¸जस्िा सीप ष्ट्रिकास िर् बच्चाको धयिाहििा 
आएको परििियन देखेि अमििािकहरु खसुी िए िने त्यो िालष्ट्रिकास गणुस्ििीय 
िामनन्छ ।  

(ख) ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा  

क्रसं सूचकहरु  ष्ट्रिििण 
१ िौमिक पूिायधाि सिुम्क्षि िािाििण¸ िकुभप प्रमििोधी ििन ि कभपाउण्ड िथा अपाङ्गिैिी संिचनाहरु  
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कक्षाकोठा िान्ि¸ हािा आउने¸ प्रकाि आउने¸ र्मनयचिहरु उपयकु्त ि पयायि िथा 
ष्ट्रिद्याथी अनकूुलको बसार्¸ कक्षाकोठाको सीट व्यिस्थापन सिािेिी ि सिाष्ट्रहि 
म्िक्षाको िापदण्डबिोम्जि िएको 
खेलिैदान ि बगैंचा।किेिाबािीको धयिस्था  

सर्ा खानेपानीिा हिेक उिेिका ष्ट्रिद्याथीहरुको पहुुँच  

छाि ि छािा िैिी िौचालय  

सर्ा चिेना गहृ ि पोषणयकु्त खानेकुिा 
पसु्िकालय  ि प्रयोगिालाको व्यिस्था ि प्रयोग 

२ सजृनात्िक ि 
सिालोचनात्िक 
म्िक्षणमसकार् 
ष्ट्रक्रयाकलापहरुको 
समुनश्चििा  

िैम्क्षक सािग्रीहरुको प्रयोग गिी म्िक्षण गनुयपने बकु कनयि¸  पिपमिका¸  बसेि पढ्न े
पयायि स्थान ि घि लैजाने धयिस्था¸  ष्ट्रिष्ट्रिध प्रकािका पसु्िकहरु  

पसु्िकालयिा सिै कक्षाका ष्ट्रिद्याथीहरुको पहुुँच¸ पसु्िकहरुको मसकार्िा प्रयोगको 
म्स्थमि  

म्िक्षण मसकार्िा प्रष्ट्रिमधको प्रयोग¸ अन्ििष्ट्रक्रयात्िक मडजीटल , अनलार्न  िथा िेििा 
आधारिि पाठ्यपसु्िक िथा सन्दिय सािग्रीको प्रयोग । लगायिका कभयटुि 
सफ्टिेयिहरु¸ िच ुयअल कक्षा¸ मिमडयोहरु¸  डकुिेन्रीहरु¸  स्िाटय बोडयको व्यिस्था ि 
प्रयोग  

ष्ट्रिद्याथीलाई िचनात्िक बनाउने¸ सिालोचना गनय मसकाउने मबमधहरुको प्रयोग गने¸ 
प्रश्न गनय प्रोत्साहन गने ष्ट्रिमध¸ परियोजना कायय̧  के्षिभ्रिण¸ प्रयोगात्िक काययहरुिा 
सहिामगिाको अिस्था 
मनिन्िि िूल्याकंन पद्धमि अिलभिन, उपचािात्िक म्िक्षणमसकार्को अभ्यास¸ ष्ट्रिद्याथी 
िूल्याङ्कनिा ष्ट्रिद्याथीको मसजयनात्िक क्षििा ष्ट्रिश्लषेणात्िक म्चन्िन, िकय पूणय अमिव्यम्क्त 
िथा मसकेको ज्ञान सीपको प्रयोगको िापन गने साधन मनिायण ि प्रयोग पिीक्षाको 
निीजा ष्ट्रिश्लेषण ि म्िक्षण मसकार् सधुाििा पषृ्ठपोषण¸ 

म्िक्षण मसकार्िा सिै ष्ट्रिद्याथीको सहिामगिा  

साष्ट्रहम्त्तक काययक्रि ि अन्य अमिरिक्त एिं सहष्ट्रक्रयाकलापिा सिै ष्ट्रिद्याथीको 
सहिामगिा¸ हिेक ष्ट्रिषयहरुिा सहष्ट्रक्रयाकलापहरु प्रयोग गिी म्िक्षणलाई सजृनात्िक 
ि धयिाहरिक बनाउने अभ्यास   
ष्ट्रिद्यालयिा मनयमिि स्िास्थ्य पिीक्षण ि प्राथमिक उपचािको धयिस्था  

ष्ट्रिद्याथीको सभ्य ि िालीन िाषा िैली ि िकय पूणय प्रश्ििुीकिण 

अमििािकको  ष्ट्रिद्यालय¸ म्िक्षण¸ मसकार् ि म्िक्षकप्रमिको ष्ट्रिश्वास ि सन्िषु्ट्रि 

कियव्य मनष्ठ ि नैमिकिान ष्ट्रिद्याथी 
परियोजना कायय, सिहूकायय िथा सिदुाष्ट्रयक कायय जस्िा आपसिा मिलेि गने मसकार् 
गमिष्ट्रिमध 

िािाििण संिक्षण¸ स्िास्थ्य ि पोषणप्रमि सचेि¸ िथा सािाम्जक व्यिाहििा सहयोगी 
ष्ट्रिद्याथीहरु  

४  आन्िरिक सक्षििा  हिेक कक्षाहरुिा कक्षा छाड्ने ि दोहोयायउने दि  

उत्तीणय दि ९० िन्दा बढी िए निएको  
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औसि मसकार् उपलम्धध ७० िन्दा बढी िए निएको  

५ 

 
 
 
 
 
 

पयायि योग्य¸ दक्ष ि 
उत्प्ररेिि म्िक्षक   

 

ष्ट्रिद्याथी संख्याका आधाििा िामलिप्राि म्िक्षकको धयिस्था  

म्िक्षकको हाम्जिी प्रमििि  

अध्ययनिील म्िक्षक ि मसकार्काययको अनसुन्धान ि त्यसको प्रयोग  

मछिेकी ष्ट्रिद्यालय सिेिको ष्ट्रिषय म्िक्षकहरुको समिमिको व्यिस्था ि ष्ट्रक्रयाम्िलिा  

म्िक्षकको पेिाप्रमिको उच्च लगाि ि आत्िसभिानको अिस्था  

पेिागि नैमिकिा ि आचिण 

ष्ट्रिष्ट्रिधिा (ष्ट्रिचाि¸ धिय̧  संस्काि¸ क्षििा¸ मलङ्ग¸ जाि) लार् पष्ट्रहचान¸ िान्यिा ि  
सभिान गने म्िक्षकहरु  

 

६  
पािदिी ि 
जिार्देही ष्ट्रिद्यालय 
धयिस्थापन  

ष्ट्रिद्यालय धयिस्थापन समिमि गठन िथा मनयमिि छलर्ल¸  मनणयय ि अमिलेख¸ मनणयय 
कायायन्ियन िथा अनगुिनको अिस्था 
ष्ट्रिद्यालयको सियिै सािाम्जक पिीक्षण िथा त्यसको कायायन्ियन¸  मनयमिि अमििािक 
िेला ि त्यसिा आय…धयय प्रश्ििुीकिण 

म्िक्षक अमिलेख¸ मनयमिि म्िक्षक बैठक¸ िैम्क्षक योजना मनिायण ि कायायन्ियन  

ष्ट्रिद्याथी¸ अमििािकहरु िथा म्िक्षकको गनुासो सनुिुार् सभबन्धी संस्थागि व्यिस्था  

ष्ट्रिद्यालय मनणययहरुिा म्िक्षक, ष्ट्रिद्याथी ि सिदुाय िथा ष्ट्रिद्याथीको सहिामगिा  

ष्ट्रिद्यालयिा सूचना साजयमनक गने पद्धमि  

म्िक्षक ि मबद्याथीहरुको सहिामगिािा आचािसंष्ट्रहिा मनिायण ि कायायन्ियन  
आयधययको मनयमिि लेखापिीक्षण¸साियजमनकीकिण िथा  िनु्य बेरुज ु 
म्िक्षकको िलब बैंकिार्य ि िकु्तानी  

७  सिदुायको अपनत्ि  ष्ट्रिद्यालयका गमिष्ट्रिमधहरुिा अमििािको सहिामगिा  

ष्ट्रिद्यालयको िाष्ट्रषयक उत्सि, सािाम्जक पिीक्षणको नमिजा साियजमनक जस्िा सिदुाय ि 
अमििििकको संलग्निा   

ष्ट्रिद्यालयले अमििािकहरुलार् म्जभिेिाि ि नजीक बनाउन अमििािक िेला¸पिाििय̧  
ष्ट्रिद्याथीको मसकार्¸ मनयमिििा जस्िा पक्षहरुिा सहकायय गिेको   

ष्ट्रिद्यालयको सभपम्त्तको सिुक्षा¸स्रोि धयिस्थापन जस्िा ष्ट्रिषयिा अमििािकहरुको 
सहिामगिा  

(ग) उच्च म्िक्षा  

क्रसं सूचकहरु  ष्ट्रिििण 

(अ) न्यूनिि पूिा हनैु पने सूचक 
१ संस्था प्रिखु (क्यभपस प्रिखु) पूणयकालीन हनु पने 

२ कम्भििा पचास प्रमििि अध्यापक (म्िक्षक) पूणयकालीन हनु पने 

३ कम्भििा १५० जना ष्ट्रिद्याथी हनु पने । िि ष्ट्रिम्िि प्रकृमिका ि मनम्श्चि कोटाका आधाििा चल्ने संस्थिा 
यो लागू नहनेु 

४ संस्थाको संगठनात्िक संिचनािा संस्था प्रिखु ि अन्य पदामधकािीको म्जभिेिािी स्पस्ट रुपिा उल्लेख 
गरिएको   
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५ संस्थाले बाष्ट्रषयक बजेट ि योजना मनिायण गिी साियजनीक गिेको हनु पने 

६ बजेट ि योजनािा प्राम्ज्ञक ि संस्थागि क्षििा ष्ट्रिकासिा काययक्रि ि बजेट (मनजी संस्थाले कम्भििा १० 
प्रमििि) छुष्ट्रट्टएको 

७ अनसुन्धानको लामग मनम्श्चि बजेट छुट्यार्एको ि संस्था मिि अनसुान्धानको संस्कृमि स्थापष्ट्रिि िएको 

(आ) अन्य गणुस्ििका सूचक  

१ 
नीिी िथा 
प्रष्ट्रक्रया 

संस्थाको दूि दृष्ट्रि, लक्ष्य, ि उदे्दश्यहरू स्पि रूपिा परििाष्ट्रषि िएको ि साियजमनक रुपिा 
उपलधत्धिा 
उदे्दश्यहरू प्राि गनय योजनाहरू, िणनीमिहरू ि काययक्रिहरू स्पि रूपिा उल्लेख 
गरिएको  

िणनीमिहरू ि काययक्रिहरूको प्रगमिको अद्यािमधक सिीक्षा गने नीमिगि व्यिस्था 
िएको 
गणुस्ििको समुनम्श्चििाको लामग आन्िरिक मनगिानी ि सिीक्षाको गने मनमिगि व्यिस्था 
िएको  

प्रत्येक ष्ट्रििाग, एकार् ि मिनिा काि गने जनिम्क्तको कायय म्जभिेिािी मनददयि गिेको  

त्यसिी मनददयश्ट गिेका कायय म्जभिेिािहरूको िूल्याकंन गने मलम्खि योजना िएको  

सिूहगि कायय ि सहिामगिा िूलक मनणयय गने प्रकृया मनमिगि पद्दमि ि अभ्यास िएको  

पाठ्यक्रिा उल्लेख िएका ि प्राम्ज्ञक काययक्रिहरूलाई ष्ट्रिस्िारिि कायायक्रिहरुिाट 
आत्िमनियि काययक्रिहरूको व्यिस्था   

सधुािका लामग बाह्य िूल्याङ्कन पद्दमिको व्यिस्था  

व्यिस्थापकीय ि िैम्क्षक गणुस्िि सधुाििा ष्ट्रिद्याथीको संलग्निा व्यिस्था   

िैम्क्षक अनसुन्धानको स्पस्ट व्यिस्था, साझेदािी ि अनसुन्धानका मनचोडको प्रचाि 
प्रसािको व्यिस्था   
अनसुन्धान ि म्िक्षणमसकार् प्रष्ट्रक्रया मबच सभबन्ध स्थाष्ट्रपि गने योजना िथा कायायक्रि  

२ 
पाठ्यक्रिसभबद्द  

पक्ष 

 

ष्ट्रिद्याथीको रुम्चअनसुाि ष्ट्रिषय छनोट गनय पाउने अिसि ि सियिा लचक्ता िै ष्ट्रिद्याथीले 
रु्सयदिा मसक्न पाउने अिसि  

प्रम्ज्ञक पाठ्यांि िन्दा बाहेक ष्ट्रिद्याथीको ष्ट्रििेष प्रमििा देखाउने अिसि  

मसकारुको सभपूणय व्यम्क्तत्ि ष्ट्रिकासको लामग संस्थाको ष्ट्रिम्ििीकृि प्रयासहरू  

नैमिक िूल्यिा आधारिि म्िक्षा प्रदान गनय संस्थागि व्यिस्था  

अन्य प्रम्ज्ञक संस्था िथा उद्योगसंग साझेदािीको ददगो ि संस्थागि व्यिस्था  

नागरिक म्जभिेिािी पूिा गनय संस्थाले गने गिेको ष्ट्रिम्ििीकृि प्रयास 

३ 
म्िक्षणमसकार् ि 

िूल्याङ्कन 

 

ष्ट्रिद्याथी िनाय गने प्रकृया  

ष्ट्रिद्याथीको आिश्यकिा ि अमििृदद्द पष्ट्रहचान गने प्राधधान  

किजोि ष्ट्रिद्याथीका लामग ष्ट्रििेष सहयोगी कक्षा िा काययक्रिको व्यिस्था  

म्िक्षको िैक्षम्णक योजना  

पठनपाठनिा अमडयो मिमडयो ि िैम्क्षक सािग्रीको प्रयोग 

पाहनुा अध्यापक (गेि लेक्चि) को व्यिस्था ि आगिनको बािभबाििा  

ष्ट्रिद्याथीको मनिन्िि िूल्याङ्कन सभबन्धी व्यिस्था  
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अध्यापक ि अन्य कियचािीको अनपुाि  

संस्थालाई ष्ट्रििेष परिम्स्थमि ि आिश्यकिाका िेला आरै् म्िक्षक ि कियचािी मनयकु्त 
गने अमधकाि ि स्रोिको व्यिस्था  

िामलि¸ सेमिनाि िथा गोष्ठी अध्यापकको सहिामगिाको हद  

अध्यापकको काययसभपादन¸ अनसुन्धान ि ष्ट्रिस्िाि काययक्रिको सिीक्षा गने प्राधधान ि 
प्रचलन 

अध्यापकको क्षििा ष्ट्रिकास सभबन्धी कायायक्रि  

अनसुन्धानका लामग िाष्ट्रिय ि अन्ििािष्ट्रय सभबन्ध 

४ 

अनसुन्धान¸ 
पिाििय ि 

ष्ट्रिस्िाि काययक्रि 

कूल बजेटको अनिुन्धानका लामग छुट्यार्एको प्रमििि  

 

अनसुन्धानलाई ददर्एको िहत्ि (ष्ट्रिद्याथी, म्िक्षक, अनसुन्धान सिमिि ि म्िक्षणिा 
अनसुान्धानात्का कायय)  

अनसुन्धानसभबन्धी काययिा संस्थाको प्रयास (अनसुन्धान परियोजना¸  एिष्ट्रर्ल ि 
ष्ट्रिद्यािारिमध गने ष्ट्रिद्याथी, अनसुन्धान िलुक पमिका प्रकािन) 
ष्ट्रिद्याथीहरुलाई अननु्धानको लामग संस्थाको लगानी संख्या  

बाह्य संस्थाले अनसुन्धानका लामग लगानी गिेका परियोजना 
संस्थाले पयुायउने गिेको पिाििय ि ष्ट्रिस्िारिि सेिा ि काययक्रि 

५ पिुायधाि 

मनयमिि िियिको ष्ट्रिश्वाम्िलो आधाि  

संस्थाको सिग्र सर्ार्, हरिि ि प्रदषुणको अिस्था  

ष्ट्रिद्याथीले प्रयोग गनय पाउने कभप्यटुि ि र्न्टिनेटको व्यिस्थापन, संख्या ि ष्ट्रिदािा 
प्रयोग गनय पाउने कुिाको समुनम्श्चििा  

उच्च म्िक्षण संस्थािा स्िस्थ्य उपचािको व्यिस्था  

ष्ट्रिद्याथी ि अध्यापकको लामग अिािीय व्यिस्था 
खाने पानीको गणुस्िि ि प्रयाििा  

पसु्िकालय खलु्ने सिय, उपलधध पसु्िक ि पमिका, अनसुन्धान पमिका ि पठनपाठनका 
अन्य ष्ट्रििेष स्रोि  

पसु्िाकालयिा जनिम्क्त, जनिम्क्त ष्ट्रिकास योजना, बजेटको प्रमििि 

पसु्िाकालयिा र्ोटोकपी, र्नटिनटे, आददको व्यिस्था  

पसु्िाकालयिा प्रमिददन सहिागी हनेु पाठक (प्रयोगकिाय) 

६  

पिीक्षािा मनयमिि िर्य का ष्ट्रिद्याथी सहिामगिा प्रमििि, छाड्ने दि, उिीणय दि  

संस्थाको ष्ट्रिििण पमु्स्िका (prospectus) 
संस्थिा िोजगाि िथा पिाििय सेिा एकार्को व्यिस्था  

पािििय िथा िोजगाि सेिािाट िोजगाििा प्रिेि गिेका ष्ट्रिद्याथी संख्या  

पूिय ष्ट्रिद्याथी संगठनको गठन ि कृयाकलाप  

अन्िािाष्ट्रिय ष्ट्रिद्याथीको सहिामगिा  

अन्िािाष्ट्रिय ष्ट्रिद्याथीको लामग छुटै्ट िाखा िा एकार्को व्यिस्था, ष्ट्रििेष आिािको 
व्यिस्था, आदद  
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सिाम्जक िथा साुँस्कृमिक काययक्र, स्िागि काययक्रि, मिसा सभबन्धी सहयोग कायाय 
ष्ट्रिद्याथीको रु्सयदको उपयोग सभबन्धी व्यिस्था (खेलकूद, साुँस्कृमिक कायायक्रि, आदद)  

७ 
सूचना पद्दमि ि 
साियजनीकिण 

 

प्राम्ज्ञककायय िथा उपलम्धधसभबम्न्ध िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लेषण गने छुटै्ट एकार् िथा िाखाको 
व्यिस्था  

त्यसिी ष्ट्रिश्ल्षण गरिएका ष्ट्रिषयिस्िकुो िण्डािन, पािदम्ियिा ि सिोकाििलाको पहुुँचको 
अिस्था  

ष्ट्रिश्लेणको िरिकालाई सिैको जानकािीको लामग खलुा  

त्यस्िा ष्ट्रिश्लमे्िि िथ्याङ्कको मनययय प्रकृयािा प्रयोग ि साजयनीकिण 

साियजमनक सूचना प्रिाहिाट पिेको प्रिािको समिक्षा गने पिंपिा  
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परिच्छेद १०  

पाठ्यक्रि िथा िूल्याङ्कन 

१. पषृ्ठिमूि  

आधमुनक औपचारिक म्िक्षा पद्धमििा िलुकुको िैम्क्षक दियन कायायन्ियन गने प्रिखु साधन 

पाठ यक्रि हो । पाठ यक्रिको िाध्यिबाट म्िक्षाका िाष्ट्रिय, सािदुाष्ट्रयक ि िैयम्क्तक उदे्दश्य पिुा 
गने अपेक्षा गरिन्छ । नेपालिा पिभपिागि गरुुकुलिा आधारिि म्िक्षा, गभुबा िथा ष्ट्रिहाििा 
सञ्चालन हनेु बौद्ध म्िक्षाअन्िगयि धामियक, व्यािहारिक िथा केही व्यािसाष्ट्रयक प्रकृमिको सीमिि 
िािािा प्रदान गरिएको म्िक्षा एकीकृि स्िरूपको देम्खए िापमन त्यसबेला पाठ यक्रिको सङ गदठि 
ष्ट्रिकास िएको देम्खुँदैन । यद्दपी पिभपिागि रुपका पेिाका लामग संस्कृिका मनम्श्चि ष्ट्रिधाहरुिा 
पािङ्गि िएको हनुपुने लगायि एकपासे, दरु्पासे, चािपासे हुुँदै दिपासे, एघािपासे सभिको 
अभ्यासहरु िएको पार्न्छ ।  

िाष्ट्रिय म्िक्षा पद्धमिको योजना (िाम्िपयो) २०२८—३२ लागू सियप्रथि पाठ यक्रिको सङ गदठि 
ष्ट्रिकास गिी देििि एउटै पाठ यक्रि कायायन्ियन गरियो । यो पाठ यक्रिको ढाुँचािा उदे्दश्यहरू 
(िाष्ट्रिय, िहगि, कक्षागि िथा ष्ट्रिषयगि) ि ष्ट्रिषयिस्ि ु उल्लेख गनुयका साथै म्िक्षणमसकार् 
ष्ट्रक्रयाकलाप ि िूल्याङ कन प्रष्ट्रक्रयाको सिेि सङ केि गरिएको मथयो । २०३८ को परििाम्जयि 
पाठ यक्रि िथा त्यसपमछ हालसभिका पाठ यक्रि संिचनािा पमन पाठ यक्रिका यी िूलििू 
अङ गहरू सिािेि िएका देम्खन्छन ्। २०४८ सालको िाजनीमिक परििियनपमछ गठन गरिएको 
िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोगले ददएका सझुािलाई सिेि आधाि िानी त्यसपमछका पाठ यक्रि संिचना 
ियाि गिेको देम्खन्छ । २०७० सालिा ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक धािको 
पाठ यक्रि पमन कक्षा ९ देम्ख केही ष्ट्रिद्यालयिा सरुु गिी कक्षा १२ सभि मनिन्िि गरिएको छ।  

ष्ट्रिद्यालय संिचना परििियन िई प्रािम्भिक बालम्िक्षादेम्ख कक्षा आठसभि आधािििू म्िक्षा ि 
कक्षा ९ देम्ख १२ सभि िाध्यमिक म्िक्षा कायि गरिएको अिस्थािा सङ घीय संिचनाअनकूुल 
हनेु गिी ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको पाठ यक्रिको पनुसंिचना गनुय आिश्यक छ । नेपालको संष्ट्रिधानद्वािा 
मनददयि म्िक्षासभबन्धी िौमलक हक, मनदेिक मसद्धान्ि िथा नीमिको कायायन्ियन गिी म्िक्षालाई 
सान्दमियक, व्यािहारिक, िोजगाििखुी बनाउन, ज्ञान, ष्ट्रिज्ञान ि प्रष्ट्रिमधिा िएको ष्ट्रिकासलाई 
आत्िसाि ् गिी आिश्यकिाअनसुाि स्थानीय, िाष्ट्रिय िथा अन्ििायष्ट्रिय परििेिअनकूुलको म्िक्षा 
प्रदान गनय ि ष्ट्रिष्ट्रिधिालाई सभिान गने चरिििान,् सजृनिील िथा सिालोचनात्िक चेिना िएको 
लोकिन्िप्रमि प्रमिबद्ध नागरिक ियाि गनयका लामग पाठ यक्रििा सधुाि आिश्यक छ । 

 

२. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण   

प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासदेम्ख िाध्यमिक िह (कक्षा १२ सभि) को पाठ यक्रिको ष्ट्रिकास म्िक्षा 
िन्िालयअन्िगयिको पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्रले ि उच्च म्िक्षण संस्थाको पाठ यक्रि सभबमधि 
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ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा िहेको पाठ यक्रिसभबद्ध मनकायले गने गिेको छ । ष्ट्रिद्यालय िहको ष्ट्रिद्यिान 
पाठ यक्रि ष्ट्रि.सं. २०६३ िा ियाि गिी ष्ट्रि.सं. २०७१ िा सािान्य परििाजयन गरिएको िाष्ट्रिय 
पाठ यक्रि प्रारूपकै आधाििा व्यिम्स्थि  गरिएको िमनए पमन कक्षा ११ ि १२ लाई ष्ट्रिद्यालय 
िहको पाठ यक्रििा पूणय रूपिा सिायोजन नगिी ित्कालीन उच्च िाध्यमिक म्िक्षा परिषद्ले 
ियाि गिेको उच्च म्िक्षाको ियािी उन्िखु पाठ यक्रि नै कायायन्ियनिा िहेको छ ।  

पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्रले प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासदेम्ख कक्षा १२ सभिको ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको 
पाठ यक्रि प्रारूप ष्ट्रिकास गने कायय प्रािभि गिेको छ । हाल कायायन्ियनिा िहेको ष्ट्रिद्यालय 
स्ििको पाठ यक्रिअन्िगयि कक्षा १ देम्ख १० सभि नेपाली िाषा, अङ्खग्रजेी िाषा, गम्णि, सािाम्जक 
अध्ययन ि ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषय अमनिायय ष्ट्रिषयका रूपिा सिािेि गरिएका छन ्िने कक्षा १ देम्ख ५ 
सभि एक स्थानीय ष्ट्रिषय÷िाििृाषासष्ट्रहि अन्य ष्ट्रिषयिा पमन २० प्रमिििसभि स्थानीय ष्ट्रिषयिस्ि ु
सिािेि गनय सष्ट्रकने व्यिस्था छ । त्यसै गिी १—३ िा सािाम्जक अध्ययनिा मसजयनात्िक कला 
ि ष्ट्रिज्ञानिा िािाििण सिािेि गरिएको छ िने कक्षा ४-५ िा ष्ट्रिज्ञानिा िािाििण सिािेि गिी 
स्िास्थ्य िथा िािीरिक म्िक्षा ि मसजयनात्िक कलालाई अलग्गै ष्ट्रिषयको रूपिा सिािेि गरिएको 
छ । कक्षा ६-८ िा िने सािाम्जक िथा जनसङ्खख्या म्िक्षा एक ष्ट्रिषय ि ष्ट्रिज्ञान िथा 
िािाििणलाई अको एक ष्ट्रिषयका रूपिा सिािेि गरिएको छ िने नैमिक म्िक्षा ि पेसा, व्यिसाय 
िथा प्रष्ट्रिमध गिी थप दईु ष्ट्रिषय सिािेि गरिएको छ । कक्षा ९-१० िा पाुँचिटा अमनिायय 
ष्ट्रिषयबाहेक दईु िटा ऐम्च्छक ष्ट्रिषय सिािेि गरिएको छ । 

गरुुकुल, गोभपा÷ष्ट्रिहाि िथा िदिसा म्िक्षाअन्िगयि कक्षा ६-८िा नेपाली, गम्णि, सािाम्जक िथा 
जनसङ्खख्या अध्ययन, अङ्खग्रजेी, (िेद ष्ट्रिद्याश्रिबाहेक), ष्ट्रिज्ञान िथा िािाििण (िदे ष्ट्रिद्याश्रिबाहेक) 
ष्ट्रिषययहरू अमनिायय गरिएको छ । अन्य ष्ट्रिषयहरूको हकिा सभबम्न्धि क्षेिका 
ष्ट्रिषयहरूिध्येबाट सिािेि गनय सष्ट्रकने व्यिस्था छ । िाध्यमिकिर्य  कक्षा ९-१० िा 
संस्कृििर्य  जनसङ्खख्या िथा िािाििण ष्ट्रिषयको सट्टा अमनिायय संस्कृि िाषा सिािेि गरिएको छ 
िने ऐम्च्छकिर्य  संस्कृिबाट नै ष्ट्रिषय छान्न सष्ट्रकने व्यिस्था छ । त्यसै गिी िदे ष्ट्रिद्याश्रििा 
ष्ट्रिज्ञान, जनसङ्खख्या िथा िािाििण ि अङ्खग्रजेीको सट्टा क्रििः संस्कृि व्याकिण, संस्कृि िाषा, 
साष्ट्रहत्य ि िेद िथा नीमििास्त्र सिािेि गरिएको छ । 

िाध्यि िाषाका रूपिा प्राथमिक िह (कक्षा १-५) का लामग िाििृाषा ि नेपाली हनु सक्ने ि 
अन्य िहको हकिा नेपाली िा अङ्खग्रजेी हनु सक्ने व्यिस्था छ  । प्राष्ट्रिमधक धाििर्य  कक्षा ९-

१० िा नेपाली, अङ्खग्रजेी, गम्णि, सािाम्जक म्िक्षा ि ष्ट्रिज्ञान अमनिायय छन ्िने सभबम्न्धि क्षेिको 
ष्ट्रिषयबाट थप चाि ष्ट्रिषय अध्ययन गनुयपने व्यिस्था िएकाले अन्य धािको िलुनािा िाि बढी 
िहेको छ । 

कक्षा १-७ सभि मनिन्िि ष्ट्रिद्याथी िूल्याङ कन प्रणाली लागू गरिए पमन यो प्रिािकािी हनु 
सकेको छैन । कक्षा ८ िा स्थानीय िह ि कक्षा १०, ११ ि १२ िा िाष्ट्रिय िहिा िाष्ट्रिय 
पिीक्षा बोडयबाट साियजमनक पिीक्षा सञ्चालन गिी ष्ट्रिद्याथीको योग्यिा प्रिाम्णि गरिुँदै आएको छ 
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िने निनुािा आधारिि िाष्ट्रिय उपलम्धध पिीक्षण िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रबाट ष्ट्रिमिन्न 
कक्षाहरूिा सञ्चालन गिी म्िक्षा प्रणालीको गणुस्ििको लेखाजोखा गरिएको छ । अमधकांि 
ष्ट्रिद्यालय िहिा सञ्चालन गरिएका पिीक्षा िथा बाह य साियजमनक पिीक्षाका प्रश्नहरूले प्रायजसो 
संज्ञानात्िक िहका िल्लो स्ििका क्षििा िाि पिीक्षण गिेको देम्खन्छ । अमधकांि प्रयोगात्िक 
पिीक्षाहरू प्रिािकािी हनु सकेका छैनन ्।  
 

स्थानीय पाठ यक्रिबाहेक अन्य पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकासको कायय पाठ यक्रि ष्ट्रिकास 
केन्द्रले गदयछ । पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास िथा परििाजयनिा ष्ट्रिषय म्िक्षक, प्राध्यापक 
ि सभबम्न्धि ष्ट्रििेषज्ञको संलग्निा िए पमन यस काययलाई अनसुन्धानिा आधारिि बनाउन नसकी 
ष्ट्रिज्ञको मनणययिा आधारिि गरिएको देम्खन्छ । सन्दिय सािग्रीको नाि ददई पाठ यक्रि ष्ट्रिकास 
केन्द्रले स्िीकृमि ददएका पसु्िकहरू पाठ यपसु्िककै रूपिा अमधकांि संस्थागि ि केही सािदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रिद्यालयले प्रयोग गने गदयछन ् । बहपुाठ यपसु्िको नीमि िय गरिए पमन औपचारिक रूपिा 
कायायन्ियनिा ल्यार्एको छैन । बजाििा ष्ट्रिषयिस्ििुा गष्ट्रहिो ि ष्ट्रिस्ििृ अध्ययनिा सघाउने 
सन्दिय सािग्रीिन्दा पमन प्रश्नोत्ति, प्रश्नहरूको सङ कलन, गेस पेपि जस्िा सािग्री उत्पादन हनुाले 
ष्ट्रिद्याथीको मसकार् प्रष्ट्रक्रयािा नकािात्िक प्रिाि पिेको देम्खन्छ । 

 

नेपालिा एकामिि पाठ यक्रिलार्य सिसािष्ट्रयक परििाजयन गिी मसकार्को सान्दमियकिा अमििृष्ट्रद्ध 
गनुयपने आिश्यकिा  िहेको छ िने अकायमिि  ष्ट्रिद्याथी  िूल्याङ कन प्रष्ट्रक्रया पिीक्षािखुी हुुँदा 
पाठ यक्रिको कायायन्ियन प्रिािकािी हनु सकेको देम्खुँदैन । पाठ यक्रिको परििाजयन 
अनसुन्धानका प्रामिका आधाििा हनु नसकेको¸ िाजनीमिक प्रिािले यसको ििय ि िािनािा चोट 
पगु्ने गिेको¸ म्िक्षकको व्यिस्था नगिी नयाुँ ष्ट्रिषय प्रिेि गिाउने गरिएको¸ पाठ यक्रि ष्ट्रिकास ि 
व्यिस्थापनिा किजोि संस्थागि संिचना ि जनिम्क्त व्यिस्थापन िएको जस्िा सिस्या िथा 
चनुौिी देम्खएका छन ्। पाठ यक्रिको ष्ट्रिहङ गि दृष्ट्रिकोण¸ परििमियि सन्दिय̧  नेपालको संष्ट्रिधानको 
िािना ि नेपालका ष्ट्रििेषिालाई आत्िसाि ् गने पूिीय दियनका िूल्य ि िान्यिा िथा 
जीिनयापनका लामग अमि आिश्यक जीिनोपयोगी ष्ट्रिषयले स्थान पाउन सकेका छैनन ्। बदमलुँदो 
परििेििा STEM (ष्ट्रिज्ञान¸ प्रष्ट्रिमध¸ र्म्न्जमनयरिङ ि गम्णि) जस्िा ष्ट्रिषय पाठ यक्रििा अपेम्क्षि 
रूपिा सिािेि हनु सकेको देम्खुँदैन । 

३. सिस्या ि चनुौिी 

नेपालको ष्ट्रिद्यालय िहको पाठ यक्रि िथा ष्ट्रिद्याथी िूल्याङ कन सभबन्धिा देम्खएका िखु्य सिस्या 
िथा चनुौिीहरु मनभनअनसुाि उल्लेख गनय सष्ट्रकन्छ : 

१. म्िक्षाको उद्दशे्य मनधायिण  

ष्ट्रिद्यालय िहिा हािीले सक्षििािा आधारिि पाठ्यक्रिको अभ्यास गने प्रयास गिेिापमन सिाजको 
परििियन ि ष्ट्रिकासको चाहना िथा आिश्यकिा, व्यम्क्तको रुम्च ि आिश्यकिाको ष्ट्रिष्ट्रिधिा ि 
ष्ट्रिश्वव्यापीकिणको परििेिअनरुूप म्िक्षाको िमूिका के हनेु ि ष्ट्रिद्यालयका ष्ट्रिमिन्न िह पिुा गिेका 
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ष्ट्रिद्याथीले के कस्िा ज्ञान, सीप, अमििृम्त्त ि सक्षििा हामसल गनुयपने हो िने्न कुिाको मनधायिण गिी 
ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाका ष्ट्रिमिन्न िहका उदे्दश्य मनधायिण गने कायय चनुौिीपूणय देम्खएको छ । 

२. ष्ट्रिषयक्षिेको छनोट ि सङ गठन 

म्िक्षाको िाष्ट्रिय िथा िहगि उदे्दश्य िय गिेपमछ िी उदे्दश्य प्रामिका ददिािा सहयोग पगु्ने गिी 
ष्ट्रिषयक्षेिहरू छनोट गनुयपने हनु्छ । ष्ट्रिश्विा ष्ट्रिस्िाि िएको ज्ञानको स्िरूप, िैम्क्षक दियन, 

सिाजको आिश्यकिालगायि मसकारुको रुम्च ि आिश्यकिासिेिलाई ध्यान ददई ष्ट्रिषयक्षेिको 
छनोट गनुयपने हनु्छ । ष्ट्रिषयक्षेिको ष्ट्रिष्ट्रिधिा ि ष्ट्रिस्िािले पमन मनम्श्चि आधािका ष्ट्रिषयक्षेि 
छनोट गनुय चनुौिीपूणय देम्खन्छ । 

३. ष्ट्रिषयिस्िकुो छनोट 

पाठ यक्रििा सिािेि गरिएका ष्ट्रिषयक्षेिअन्िगयि सिािेि हनेु ष्ट्रिषयिस्िहुरू पमन कुन कुन 
सिािेि गने,दैमनक जीिनिा उपयोगी हनेु ि िोजगािीलाई प्राथमिकिा ददने िा उच्च म्िक्षाको 
आधािलाई प्राथमिकिा ददने, कुन ष्ट्रिषयिस्ि ुबढी उपयोगी छन,् के कमि ष्ट्रिषयिस्ि ुकुन कुन िह 
िा कक्षािा सिािेि गने िने्न कुिाको मनणययका लामग पमन मनम्श्चि आधाि ियाि गनुय आिश्यक 
छ । 

४. म्िक्षण ष्ट्रिमध ि प्रष्ट्रक्रया 

म्िक्षक िामलिको मनदेम्िकाहरु ष्ट्रिकास गिी म्िक्षकहरुलाई सेिाकामलन िथा पनुिायजगी िामलि 
प्रदान गदै आएिापमन मनधायरिि उदे्दश्य प्रामिका लामग ष्ट्रिषयिस्िकुो मसकार्का लामग के कस्िा 
मसकार् ष्ट्रिमध ि प्रष्ट्रक्रया प्रयोग गने, ष्ट्रिद्याथीलाई सष्ट्रक्रय कसिी बनाउने िने्न जस्िा ष्ट्रिषयको 
मनधायिण िथा मनणयय म्िक्षाप्रमिको दृष्ट्रिकोण, मसकार् प्रष्ट्रक्रयाको छनोट, म्िक्षकको ियािी िथा स्रोि 
िथा साधनको उपलधधिा र्त्याददको सापेक्षिािा गनुयपने िएकाले यसिा चनुौिी छ । 

५. िूल्याङ कन ि म्िक्षण मसकार्मबचको अन्ििसभबन्ध 

ष्ट्रिद्याथी िूल्याङ कनलाई म्िक्षणमसकार् प्रष्ट्रक्रयाको अमिन्न अङ गका रूपिा ष्ट्रिकास गिी ष्ट्रिद्याथीको 
मसकार्िा सधुाि गने प्रयोजनका लामग प्रयोग गनुयपने िहत्त्िपूणय काययलाई प्रिािकािी बनाउन 
सष्ट्रकएको देम्खुँदैन। आधािििू िहको कक्षा १-७ िा मनिन्िि ष्ट्रिद्याथी िूल्याङ कन प्रयोग 
गरिएको िमनए िापमन मसकार् सधुाि गने प्रयोजनका लामग प्रिािकािी रूपले िूल्याङ कनको प्रयोग 
िएको देम्खुँदैन । पाठ यक्रििा िूल्याङ कनलाई म्िक्षणमसकार् प्रष्ट्रक्रयाको अमिन्न अङ गका रूपिा 
सिािेि गिी मसकार् सधुाििा मनिन्िि प्रयोग हनेु गिी व्यिम्स्थि गनुयपने आिश्यकिा छ । 

६.िाध्यि िाषा 

िाध्यि िाषाका सन्दियिा िाषा ष्ट्रिषयबाहेक नेपाली िा अङ्खग्रजेी प्रयोग गनय सष्ट्रकने ि प्रािम्भिक 
कक्षािा िाििृाषा प्रयोग गनय सष्ट्रकने नीमि कायायन्ियन िर्िहेको िए पमन िाििृाषा िाध्यिका 
रूपिा ज्यादै थोिै ष्ट्रिद्यालयहरूिा िाि प्रयोग िएको छ । अमधकांि संस्थागि ष्ट्रिद्यालयले 
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अङ्खग्रजेी िाध्यि िाषा प्रयोग गिेका छन ्िने सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयले पमन अङ्खग्रजेी िाध्यि िाषा 
प्रयोग गने प्रित्ती बढ्दो छ । िि ष्ट्रिषयिस्ि ु मसकार् ि िाषा मसकार् दिुै दृष्ट्रिले िाििृाषा िा 
घिपरििाि िथा सिदुायिा प्रयोग हनेु िाषािा प्रािम्भिक मसकार् प्रिािकािी हनेु गदयछ । यस्िो 
अिस्थािा मसकार् मसद्धान्ि ि अनसुन्धानको यस नमिजाअनसुाि िाििृाषा िा नेपाली िाषािा 
प्रािम्भिक िहको म्िक्षा ददने व्यिस्था गनुय उपयकु्त िएकाले सोअनसुािको व्यिस्था गनय आिश्यक 
छ । 

७. िूल्याङ कन प्रष्ट्रक्रया ि साधन 

ष्ट्रिद्याथी िूल्याङ कन पिीक्षा ि मसकार्को िूल्याङ कनका रूपिा िाि अमधकांि ष्ट्रिद्यालय ि सिग्र 
म्िक्षा पद्धमििा उपयोग िर्िहेको छ । िियिान अिस्थािा िूल्याङ कनलाई मसकार् सधुािका लामग 
ि मसकार्को िूल्याङ कनका रूपिा व्यिम्स्थि गरिन ु आिश्यक छ।यसका लामग कक्षाकोठािा 
आधारिि िूल्याङ कनलाई प्रिािकािी बनार्न ुआिश्यक छ िने मसकार्को प्रिाम्णि गने साियजमनक 
पिीक्षािा पमन सधुाि आिश्यक छ । त्यसै गिी ष्ट्रिद्याथी उपलम्धधका आधाििा सिग्र म्िक्षा 
प्रणालीको लेखाजोखा गिी सधुािका िागय मनधायिण गनय सञ्चालन गरिने िाष्ट्रिय उपलम्धध पिीक्षणलाई 
थप प्रिािकािी बनार्न ुआिश्यक छ । िूल्याङ कनको सधुािका लामग यसको स्िरूप ि प्रष्ट्रक्रयािा 
सधुािका साथसाथै यसका साधन ि ष्ट्रिमधहरूलाई पमन िैध ि ष्ट्रिश्वसनीय हनेु गिी ियाि गनुय 
आिश्यक छ । यसका लामग ष्ट्रिद्याथीका मनम्श्चि सक्षििाहरू िापन गने िापदण्ड मनिायिण गनुय 
आिश्यक छ। 

८. पाठ यपसु्िकको ष्ट्रिकास, प्रयोग ि व्यिस्थापन 

पाठ यपसु्िकलाई ष्ट्रिद्याथीका लामग सान्दमियक ि रुम्चकि बनाई नेपालको ष्ट्रिष्ट्रिधिालाई सिािेि 
गनय सक्ने बनार्नपुदयछ । यसका लामग एकामिि हालको पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास प्रष्ट्रक्रया ि नीमििा 
परििियनको खाुँचो छ । पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्रले पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास गने ि अन्य 
प्रकािकहरूका पसु्िकलाई सन्दिय सािग्रीका रूपिा प्रयोग गने गिी स्िीकृि गरिए िापमन सबै 
सािग्रीहरू पाठ यपसु्िककै रूपिा प्रयोग िएका हुुँदा पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्रले पाठ यक्रि ष्ट्रिकास 
गने ि सन्दिय सािग्रीकै रूपिा िाि अन्य सािग्री प्रयोग हनुपुछय । बहपुाठ यपसु्िक नीमि मनधायिण 
गिी मनम्श्चि िापदण्डका आधाििा ष्ट्रिमिन्न प्रकािकले प्रकािन गिेका पाठ यपसु्िक प्रयोग 
गनुयपदयछ। 

९.पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास ि कायायन्ियनिा सङ घ, प्रदेि ि स्थानीय िहको िमूिका 

सङ घीय संिचनाअनसुाि नेपालिा िीन िहका सिकाि िहेका ि ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको िापदण्ड 
मनधायिण ि िूल्याङ कनबाहेक अमधकांि काययहरू स्थानीय िहिा िहने संिैधामनक व्यिस्थाअनसुाि 
पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास ि कायायन्ियन सङ घ, प्रदेि ि स्थानीय िहिा हनेु गिी के 
कसिी व्यिम्स्थि गने िने्न मनक्योल गनुय आिश्यक छ । 
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१०. स्थानीय िहको क्षििा अमििृष्ट्रद्ध 

पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास, परििाजयन, कायायन्ियन ि व्यिस्थापन सभबन्धनिा स्थानीय 
िहको क्षििा अमििृष्ट्रद्ध गनुयका साथै संस्थागि प्रबन्ध पमन गनुयपदयछ । यस प्रकािको प्रबन्ध 
निएिा स्थानीय स्िििा पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िकसभबन्धी कायय सभपादनिा जष्ट्रटलिा आउन 
सक्छ । यसिा ष्ट्रििेष गिी स्थानीय परििेिअनरुूप पाठ यक्रि पनुपयरििाष्ट्रषि गिी पाठ यक्रिको 
सर्ल कायायन्ियनिा म्िक्षकको क्षििा िृष्ट्रद्ध गनुयपने देम्खन्छ । 

११. म्िक्षक ष्ट्रिकास  

मनमियि पाठ यक्रिको प्रिािकािी कायायन्ियन िएन िने अपेम्क्षि उपलम्धध प्राि हनु सक्दैन । 
अझ कमिपय अिस्थािा मनमियि पाठ यक्रि िन्दा पमन कायायन्ियन िएको पाठ यक्रिलाई नै 
िास्िष्ट्रिक पाठ यक्रिका रूपिा मलने गरिन्छ । पाठ यक्रिको सर्ल कायायन्ियनिा म्िक्षकको 
सबैिन्दा िहत्त्िपूणय िमूिका िहने िएकाले पाठ यक्रिको कायायन्ियन गनय सक्षि म्िक्षकको 
ियािी ि ष्ट्रिकास गनुय आिश्यक छ । यसका लामग योग्यिाको पनुिािलोकन, म्िक्षक ियािी 
कोसयको पनुिािलोकन, म्िक्षक ष्ट्रिकास िथा िामलि काययक्रििा सधुाि िथा परििाजयन आिश्यक 
छ ।  

१२. ष्ट्रिषयिस्िकुो अन्ििसभबन्ध ि एकीकिण  

प्रािम्भिक कक्षादेम्ख नै ष्ट्रिषयगि पाठ यक्रि ि म्िक्षण मसकार् प्रष्ट्रक्रया सञ्चालन हुुँदा एकामिि 
अन्ििसभबम्न्धि ष्ट्रिषयिस्ि ुप्रयोग गिी सिस्या सिाधान गने, मसकेको कुिालाई दैमनक जीिनिा 
प्रयोग गने ि मसकार्लाई अथयपूणय बनाउने काययिा बाधा परििहेको अनिुि हनु्छ िने अकायमिि 
ष्ट्रिषयिस्िकुो पनुिािृम्त्त हनेु सभिािना पमन छ । यसिा देम्खएका सिस्याहरू सिाधान गनय 
प्रािम्भिक कक्षाहरू खास गिी कक्षा १-३ िा कमिपय ष्ट्रिषयिस्ि ु एकीकृि पाठ्यक्रिको 
मसद्धान्िअनसुाि व्यिम्स्थि गरिन ु आिश्यक छ । कमिपय जीिनोपयोगी सीपहरू 
आिश्यकिाअनसुाि ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिषयिा सबै िहिा सिाििे गनुयपने हनु्छ । यसो गनयका लामग 
पाठ यक्रि मनिायण ि कायायन्ियनको अष्ट्रहलेको ढाुँचािा परििियन ि दक्षिा िृष्ट्रद्ध पमन उम्त्तकै 
चनुौिीपूणय छ ।  

१३.पाठ यक्रिलाई सक्षििािा आधारिि बनाउने  

हालको पाठ यक्रिले मसकार् उपलम्धध ि ष्ट्रिषयगि ज्ञानलाई जोड ददएको छ । यसबाट दैमनक 
जीिनका सिस्या सिाधान गनय मसकेका कुिालाई उपयोग गनय नसकेको गनुासाहरू आउने गिेका 
छन ्। पाठ यक्रिले मसकारुहरुिा ज्ञान, सीप अमििृम्त्तसुँग त्यसको प्रयोग गने सक्षििा ष्ट्रिकास 
गनय सक्नपुछय । त्यो हनु सकेको छैन ।  

१४. प्राष्ट्रिमधक ि अन्य धािको पाठ यक्रिमबचको िाि सिायोजन 

अष्ट्रहलेको पाठ यक्रि संिचनाअन्िगयि कक्षा ९ ि १० िथा कक्षा ११ ि १२ िा सञ्चामलि 
प्राष्ट्रिमधक धाििर्य को िाि साधािण ि अन्य धािको िन्दा बढी िएकाले ष्ट्रिद्याथीलाई कदठनार् 
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िएको छ । उपयकु्त अमनिायय ष्ट्रिषय छनोट गने ि सभबम्न्धि प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिषयक्षेिअन्िगयि 
आिश्यक न्यूनिि ष्ट्रिषयहरू सिािेि हनेु गिी दिुै धािको पाठ यिाििा एकरूपिा कायि गरिन ु
आिश्यक छ । प्राष्ट्रिमधक धाििर्य  मसकार् सीपहरूको अभ्यासका लामग िने मनम्श्चि सियािमध 
थप गनय सष्ट्रकन्छ ।   

१५. मनधायरिि ि कायायन्ियन गरिएको पाठ यक्रिबीचको मिन्निा  

ष्ट्रिद्याथीको उपलम्धध पिीक्षणका नमिजाहरूले मनधायरिि पाठ यक्रिको स्िििन्दा मनकै िल्लो 
स्ििको उपलम्धध देखाएका छन ् । मनधायरिि पाठ यक्रि कायायन्ियन गरिएको पाठ यक्रिमबच 
ठुलो मिन्निा िहेको छ । अि मनधायरिि ि कायायन्िन गरिएको पाठ यक्रिमबचको मिन्निालाई 
न्यूनीकिण गनुय आिश्यकछ । यस मिन्निालाई न्यून गरिएन िने पाठ यक्रि सधुािको औम्चत्य 
पषु्ट्रि हनु सक्दैन।  

१६. पाठ यक्रि िूल्याङ कन  

पाठ यक्रि कायायन्ियनको मनम्श्चि अिमधपमछ यसको सिग्र िूल्याङ्कन गिी सधुािका क्षेि 
पष्ट्रहल्याउन ु आिश्यक हनु्छ । ष्ट्रिज्ञको ष्ट्रिचाििा आधारिि गिी बनार्एको पाठ यक्रिको 
कायायन्ियन प्रिािकािी नहनु ु स्ििाष्ट्रिक छ । िि पाठ यक्रि कायायन्ियनको िूल्याङ कनका 
आधाििा पाठ्यक्रििा सधुाि गने परिपाटी स्थापना गनुय ि पाठ यक्रि िूल्याङ कन काययलाई 
मनयमिि गनुय ि मनिन्िििा ददन ुआिश्यक छ ।  

१७. पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िकको ष्ट्रिकास ि कायायन्ियनलार्य सिािेिी बनाउन ु 

पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िकको ष्ट्रिकास ि कायायन्ियन गदाय एकामिि नेपालको सांस्कृमिक, 
िौगोमलक, िाष्ट्रषक ष्ट्रिष्ट्रिधिालार्य सभबोधन गनुय आिश्यक छ िने अकायमिि ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रकमसिका 
अपाङ गिा िएका बालबामलकाका आिश्यकिाअनकूुल बनार्य पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िकलार्य 
सिािेिी बनाउने चनुौिी िहेको छ ।  

४. सझुािहरू 

पाठ यक्रि िथा िूल्याङ कनको िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण िथा प्रस्ििु सिस्या ि चनुौिीलाई 
सिेि आधाि िानी िियिान संष्ट्रिधानले परिलम्क्षि गिेको ष्ट्रिकास, सिषृ्ट्रद्ध ि क्षििा ष्ट्रिकासका 
लामग पाठ यक्रि िथा िूल्याङ कनिा सधुाि िथा परििाजयनको आिश्यकिा देम्खएको सन्दियिा यस 
आयोगले देहायअनसुािका नीमिगि िथा िणनीमिगि सझुाि प्रस्ििु गिेको छ : 

(क)  पाठ यक्रि  

नीमि  

१. ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाका उदे्दश्य परििाजयन गिी िियिान संिैधामनक प्रािधान, सिाजको आिश्यकिा, 
ष्ट्रिश्वव्यापीकिणको प्रिाि सिेिलाई ष्ट्रिचाि गिी िोमलको सिाजका लामग सक्षि हनेु गिी 
सक्षििा पष्ट्रहचान गने ि त्यसैका आधाििा उदे्दश्य मनधायिण गने ।   
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२. पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास िथा कायायन्ियनका सन्दियिा सङ घले िाष्ट्रिय पाठ यक्रि 
प्रारूप ियाि गने ि त्यसका आधाििा िखु्य ष्ट्रिषयका पाठ यक्रि ष्ट्रिकास गने । प्रदेिले 
िखु्य ष्ट्रिषयबाहेक अन्य ष्ट्रिषयका पाठ यक्रि tyf kf7\o;fdu|L ष्ट्रिकास गने । स्थानीय िहले 
सङ घले ियाि गिेको िाष्ट्रिय पाठ यक्रि प्रारूपको आधाििा स्थानीय ष्ट्रिषयको पाठ यक्रि 
ष्ट्रिकास गनय सक्ने । पाठ यक्रि मनिायण ि कायायन्ियनको िापदण्ड सङ घले मनधायिण गने । 
प्रदेिले प्रदेिअन्िगयि कायायन्ियनका लामग थप िापदण्ड आिश्यक िए सिािेि गने । 
पाठ यक्रिि िथा पाठ यपसु्िकको प्रिािकारििाको िूल्याङ कन गिी सधुाि गने कायय सङ घ 
िथा प्रदेि दिुैले गने । पाठ यक्रि कायायन्ियनको प्रिखु दाष्ट्रयत्ि िने स्थानीय सिकाि ि 
ष्ट्रिद्यालयकको हनेु ।   

३. ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू स्िायत्त संस्था िएकाले पाठ यक्रि मनिायण गनय स्ििन्ि हनेु िए िापमन 
म्िक्षाको िाष्ट्रिय उदे्दश्य, नीमि िथा प्राथमिकिाका सापेक्षािािा पाठ यक्रि मनिायण गने । 
उत्पाददि जनिम्क्तको दक्षिािा एकरूपिा कायि गनयका लामग िाष्ट्रिय योग्यिा प्रारूप मनिायण 
गिी सबै म्िक्षण संस्थाहरूले सो प्रारूपअनकूुल हनेु गिी पाठ यक्रि िजुयिा गने ।  

४. ष्ट्रिद्यालय िहिा म्िक्षण मसकार्को िाध्यि िाषा मनभनानसुाि हनेु :  
• िाषा ष्ट्रिषयिा सभबम्न्धि िाषा  
• कक्षा ३ सभि िाििृाषा िा नेपाली 
• कक्षा ४-८ िा नेपाली िा िाििृाषा िए पमन गम्णि ि ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयिा अङ्खग्रजेी िाध्यि 

पमन प्रयोग गनय सष्ट्रकने  
• आधािििू िहिा िाििृाषालाई ष्ट्रिषय ि िाध्यि दिुै रूपिा प्रयोग गनय सष्ट्रकने 

• कक्षा ९-१२ िा सािाम्जक म्िक्षा ष्ट्रिषय नेपाली िा िाििृाषािा पठनपाठन हनेु ि अन्य 
ष्ट्रिषयको िाध्यि िाषा नेपाली िा अङ्खग्रजेी हनु सक्ने     

िणनीमि  

१. सङ घीय सिकािले परििमियि सन्दिय̧  संिैधामनक ििय ि यस प्रमििेदनका सझुािका आधाििा 
िाष्ट्रिय पाठ यक्रि प्रारूपिा म्िक्षाका िाष्ट्रिय उदे्दश्य¸ िहगि सक्षििा ि म्िक्षण मसकार् 
िापदण्ड पनुििलोकन गने । सो प्रारूपिा मसकार्का क्षेि,  गणुस्िि िापदण्ड, पाठ यक्रि 
िथा पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास ि पाठ यक्रिको आिमधक िूल्याङ कन जस्िा नीमिगि पक्षहरूको 
व्यिस्था गिी सङ घ, प्रदेि िथा स्थानीय सिकािको काययक्षेि ष्ट्रकटान गने   

२. ष्ट्रिषयक्षेििा ष्ट्रिषयिस्ि ु छनोट गदाय ष्ट्रिषयिस्िकुो क्रिलाई ष्ट्रिचाि गिी बढी उपयोगी 
ष्ट्रिषयिस्ि ु छनोट गनुयपने । पाठ यक्रिको ष्ट्रिषयिस्िकुो संिचना गदाय कक्षा १-३ सभि 
ष्ट्रिषयक्षेि िा मथििा अधारिि एकीकृि पाठ यक्रि मनिायण गिी कायायन्ियन गनुयपने । 
जीिनोपयोगी ि व्यािहािकुिल सीप सिेि ष्ट्रिकास गने गिी पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास गने । 

३. पाठ यक्रि मनिायण ि कायायन्ियनका लामग स्थानीय सिकािको क्षििा ष्ट्रिकास गने । 
पाठ यक्रि पनुसयङगठन ि कायायन्ियनका लामग म्िक्षकको क्षििा ष्ट्रिकास गने    

४. सक्षििािा आधारिि पाठ यक्रि मनिायण गने  
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५. पाठ यक्रि सधुािलाई यससभबम्न्ध अनसुन्धान िथा िूल्याङ कनको नमिजासुँग आबद्ध गने    
६. ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा ि उच्च म्िक्षाको क्षेििा पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास िथा 

परििाजयनसभबन्धी कायय गने पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र जस्िा संस्थालाई ष्ट्रिषयगि ष्ट्रििेषज्ञ 
सेिाका रूपिा ष्ट्रिकास गने   

७. पाठ यक्रिको गणुस्ििीय कायायन्ियन पक्षलाई सभबोधन गनय िैम्क्षक सािग्रीिा आधारिि 
म्िक्षण¸ परियोजना कायय̧  प्रयोगात्िक अभ्यास जस्िा पक्ष सभबोधन हनेु गिी सबै िह ि 
ष्ट्रिषयका पाठ यक्रि पनुििलोकन गने   

८. पाठ यक्रिले ष्ट्रिषयिस्िलुार्य सान्दमियक बनाउनका लामग स्थानीय परििेि ि ििूण्डलीकिणको 
सन्दियलाई सिेटी अन्ििसभबम्न्धि गने  

९. ष्ट्रिद्याथी आर्ैँ  ष्ट्रक्रयाकलापिा सरिक हनु सक्ने, मसजयनात्िक रूपिा सोच्ने ि सिस्या सिाधान 
गने सीप िथा क्षििा ष्ट्रिकास िई व्यिहाििा प्रदियन गनय सक्ने गिी ष्ट्रिद्याथी केम्न्द्रि, 

सहिामगिा ि प्रत्यक्ष अनिुििा आधारिि मसकार्का अिसि सजृना गने ि ष्ट्रिद्याथीलाई 
स्ििन्ि मसकारु बनाउने गिी म्िक्षण मसकार् ष्ट्रिमध ि प्रष्ट्रक्रया छनोट गने  

१०. ष्ट्रिषयहरूको छनोट ि सङ गठन मनभनअनसुाि गने : 
 (क) कक्षा १-३ िा नेपाली िाषा, अङ्खग्रजेी िाषा, गम्णि ि सािाम्जक अध्ययन, ष्ट्रिज्ञान िथा 

िािाििणीय म्िक्षा, स्िास्थ्य िथा िािीरिक, मसजयनात्िक कलासिेि सिेष्ट्रटने गिी 
ष्ट्रिषयक्षेििा अधारिि पाठ्यक्रि लाग ु गने । २० देम्ख २५ प्रमििि स्थानीय 
ष्ट्रिषयक्षेि पाठ्यक्रि हनुपुने । 

 (ख) कक्षा ४-८ िा नेपाली िाषा, अङ्खग्रजेी िाषा, गम्णि, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध, सािाम्जक 
अध्ययन ि स्थानीय ष्ट्रिषय गिी ६ िटा ष्ट्रिषय िाम्खनपुने । सािाम्जक अध्ययन 
ष्ट्रिषयअन्िगयि स्थानीय ष्ट्रिषयिस्ि ुसिेि सिेष्ट्रटनपुने ।  

(ग) िाध्यमिक िह कक्षा ९-१० को साधािण धाििर्य  प्रत्येक कक्षािा नेपाली िाषा, 
अङ्खग्रजेी िाषा, गम्णि, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध ि सािाम्जक अध्ययनलार् अमनिायय ष्ट्रिषय 
बनाउनपुने । यसका अमिरिक्त दईु िटा ऐम्च्छक हनेु । जसिध्ये एउटा स्थानीय 
छनेटको ष्ट्रिषय हनुपुने । सािाम्जक म्िक्षाअन्िगयि मनम्श्चि पाठ यिािको स्थानीय 
ष्ट्रिषयिस्ि ुसिािेि गनय सष्ट्रकने  

 (घ) साधािण धाििर्य  कक्षा ११ ि १२ प्रत्येकिा अङ्खग्रजेी, नेपाली,  सािाम्जक ि 
जीिनपयेगी म्िक्षा ष्ट्रिषय अमनिायय गने । चाििटा ऐम्च्छक ष्ट्रिषयहरू िहने । ऐम्च्छक 
ष्ट्रिषयिध्ये एउटा स्थानीय छनेटके  ष्ट्रिषय हनेु   

(ङ) प्राष्ट्रिमधक धाििर्य  कक्षा १० पमछ ३ बषे पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास गिी लाग ुगने । यस 
धाििा  र्म्न्जमनयरिङ, कृष्ट्रष, पि ु िथा पम्न्छपालन, कभप्यटुि लगायि ष्ट्रिष्ट्रिध ष्ट्रिधा 
सञ्चालन गने । 
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 (च) अन्य पिभपिागि प्रकृमिका धाि (जस्िै: संस्कृि, िेदष्ट्रिद्याश्रि, ष्ट्रिहाि/गोभपा, िदिसा, 
िनु्धिु र्त्यादद) िा नेपाली ि सािाम्जक ष्ट्रिषय अमनिायय गिी अरू सोही ष्ट्रिधाबाट िा 
साधािण म्िक्षाबाट सिािेि गनय सक्ने गिी ष्ट्रिषयक्षेि सिायोजन गने ।  

११. ष्ट्रिद्यालय िहको पाठ्यक्रि प्रारूप मनिायण ि पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास गदाय STEM लाई ष्ट्रिषय ि 
ष्ट्रिषयिस्िकुो रूपिा सिािेि गने   
 

 (ख) पाठ यपसु्िक िथा पाठ यसािग्री  

पाठ यपसु्िकसभबन्धी सझुािहरू मनभनानसुाि छन ्: 

 नीमि  

1 पाठ यपसु्िकलाई पाठ यक्रि कायायन्ियनको एउटा सहयोगी सािग्रीका रूपिा ष्ट्रिकास ि प्रयोग 
गने   

2 सङ घीय सिकािअन्िगयिको पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्रले िखु्य ष्ट्रिषयिा निनुा पाठ यपसु्िक 
ियाि गने । पाठ्पसु्िक ष्ट्रिकास ि व्यिस्थापनको अन्य कायय प्रदेि सिकािले गने । 
पाठ यपसु्िक छनोट ि ष्ट्रिििणको कायय ष्ट्रिद्यालयहरूको सहिामगिािा स्थानीय िहबाट हनेु  

3 पाठ यपसु्िकलाई बढी ष्ट्रक्रयाकलापिखुी बनाउने ि म्िक्षकका लामग थप सन्दिय सािग्रीको 
ष्ट्रिकास गिी कायायन्ियनिा ल्याउने । पाठ यक्रििा आधारिि म्िक्षणको प्रिधयनका लामग 
एकल पाठ यपसु्िकको अिधािणालाई क्रििः अन्ि गिी बहपुाठ यपसु्िक नीमि िथा अभ्यास 
कायायन्ियनिा ल्याउने । ष्ट्रिद्यालयले सहजरूपिा खलुा बजािबाट िैम्क्षक सािग्री व्यिस्थापन 
गिी म्िक्षण मसकार्िा प्रयोग गने सक्ने िािाििण समुनम्श्चि गने  

4 नेपालको सांस्कृमिक, िौगोमलक, िाष्ट्रषक ष्ट्रिष्ट्रिधिा िथा ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रकमसिका अपाङ गिा िएका 
बालबामलकाका आिश्यकिाअनकूुल हनेु गिी पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास ि व्यिस्थापन गने 

5 िणनीमि 

१ स्थानीय सिकािलाई स्थानीय आिश्यकिाअनसुािका ष्ट्रिषयको पाठ यक्रि ष्ट्रिकास िथा 
कायायन्ियनका लामग म्जभिेिाि बनाउने   

२ पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास िथा कायायन्ियनलाई आधमुनक प्रष्ट्रिमधिा आधारिि 
सिाजको िाग िथा आिश्यकिासुँगै सिायोजन गनय प्रष्ट्रिमधिा आधारिि मडम्जटल िैम्क्षक 
सािग्री ष्ट्रिकास िथा प्रयोगलाई क्रििः कायायन्ियनिा ल्याउने ।  

३  पाठ यपसु्िकिा ष्ट्रिष्ट्रिधिालार्य सिािेि गने ि ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रकमसिका अपाङ गिा िएका 
बालबामलकाका आिश्यकिाअनकूुल हनेु गिी पाठ यपसु्िक िथा मडम्जटल िैम्क्षक सािग्री 
ष्ट्रिकास ि प्रयोग गने । 
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४ पाठ यक्रिको ििय ि िािनाअनसुाि ष्ट्रक्रयाकलापिा आधारिि म्िक्षणमसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप 
सञ्चालन गनय प्रत्येक ष्ट्रिद्यालयलाई सिकािले ष्ट्रिद्याथी सङ ख्याको आधाििा न्यूनिि िकि 
अमनिायय रूपिा उपलधध गिाउने ।   

५ पाठ यपसु्िक म्िक्षकले पढाउने सािग्री निई ष्ट्रिद्याथीले पढ्ने सहयोगी सािग्रीका रूपिा 
प्रयोग गने । 

६ पाठ यपसु्िकको न्यूनिि गणुस्िि मनधायिण गिी उत्पादन ि ष्ट्रिििण लागिका आधाििा 
िूल्यको सीिा मनधायिण गने । 

७ सभबम्न्धि ष्ट्रिद्यालय िथा बोडयले ष्ट्रिद्याथीका लामग निनुाका रूपिा प्रश्नपि िथा निनुा 
उत्ति ियाि गनेबाहेक प्रश्नपि िथा प्रश्नहरू सङ कलन, गसे पेपि जस्िा ष्ट्रिद्याथीको गहन 
अध्ययनिा बाधा पाने ि मसकार्लाई पिीक्षाका रूपिा िाि मलने प्रिृम्त्तको ष्ट्रिकास 
गिाउने सािग्री प्रकािन िथा मबक्री ष्ट्रिििण गनय नपार्ने व्यिस्था गने । िि 
ष्ट्रिषयिस्िकुो ष्ट्रिस्ििृ िथा गहन अध्ययनिा सहयोगी अन्य सन्दिय सािग्रीको ष्ट्रिकासिा 
बन्देज नलगार्ने । 

८ प्रदेस िथा स्थानीय िहिा मनिायण िथा ष्ट्रिकास गरिने ष्ट्रिद्यालयको पाठ्यक्रिको िापदण्ड 
बनार् सीिा मनधायिण गने । 

(ग)  िूल्याङ कन  

 ष्ट्रिद्याथी िूल्याङ कन मनभनानसुाि हनुपुने छ : 

नीमि  

1 िूल्याङ कनको िखु्य उदे्दश्य म्िक्षण मसकार्िा सधुािका लामग पषृ्ठपोषण प्रदान गनुय िएकाले 
यसलाई कक्षाकोठािा ष्ट्रिमिन्न साधन प्रयोग गिी मनिन्िि सञ्चालन गिेि मसकार् सधुािसुँग 
आबद्ध गने । िूल्याङ कन प्रष्ट्रक्रयालाई म्िक्षण मसकार्को अमिन्न अङ गका रूपिा ष्ट्रिकास गने 
। 

2 कक्षा ८ िा स्थानीय िहिा, कक्षा १० िा प्रदेि िहिा ि कक्षा १२ िा संघीय िहिा 
पिीक्षा सञ्चालन गिी ष्ट्रिद्याथीको साियजमनक िलु्याङ्कन गने ।  

3 पिीक्षण साधनहरूले सबै ष्ट्रकमसिका सक्षििाहरूलाई सिेट्ने, मलम्खि पिीक्षाका प्रश्नहरूले 
पमन संज्ञानात्िक िहका ष्ट्रिमिन्न िहहरू सिेटेको हनुपुने ।  

4 िूल्याङ कन प्रष्ट्रक्रयािा सबै ष्ट्रिद्याथीलार्य सिािेि गनयका लामग ष्ट्रिमध ि साधनिा ष्ट्रिष्ट्रिधिाको 
उपयोग गने । 

5 हाल िाष्ट्रषयक रूपिा गने गरिएको प्रयोगात्िक पिीक्षाको िूल्याङ कन परिपाटी परििियन गिी 
यसलार्य म्िक्षण मसकार्सुँगै आबद्ध गनुयका साथै मनम्श्चि िापदण्ड ि प्रष्ट्रक्रया मनधायिण गिी 



218 
 

मनिन्िि िूल्याङ कन गने । यसिा ष्ट्रिद्याथीले गिेका काययहरुका अमिलेख ि प्रयेगात्िक कायय 
सिेि पिीक्षण गने व्यिस्था गने ।  
 

िणनीमि 

१. हाल प्रचलनिा िहेको ष्ट्रिद्याथी िूल्याङ कनले अमधकांि ष्ट्रिद्यालयिा मसकार्िा सधुाि गने 
ददिािा योगदान गनय नसकेको यसिा सधुाि गिी म्िक्षण मसकार्को अमिन्न अङ गका 
रूपिा ष्ट्रिद्याथी िूल्याङ कन प्रणालीलार्य ष्ट्रिकास गने    

२. आधािििू िहसभिको पठनपाठनिा मसकारुको िूल्याङ कनको आधाििा मसकारुका 
मसकार्का सबल िथा किजोि पक्ष, मसकारुले थप प्रयास गनुयपने पक्ष, म्िक्षकले गनुयपने 
थप िैक्षम्णक ष्ट्रक्रयाकलाप सिेि स्पि हनेु गिी ष्ट्रिद्याथीको प्रगमि ष्ट्रिििण काडय ियाि 
गिी सिय सियिा अमििािकलाई पमन सो काडय उपलधध गिाउने ।  

३. प्रत्येक कक्षािा ष्ट्रिद्याथीको मसकार् प्रगमि ि ष्ट्रक्रयाकलापको अमिलेख ि अम्न्िि 
पिीक्षाको नमिजासिेिलाई एकीकृि गिी ग्रडे मनधायिण गने  

४. हाल कायायन्ियनिा िहेको अक्षिाङ कन पद्धमििा सधुाि गिी िस्िमुनष्ठ ि व्यिहारिक 
बनाउने ।  

५. ग्रडे प्रदान गदाय प्रयोगात्िक िथा आन्िरिक िूल्याङ कन ि बाह य पिीक्षा दिुैको 
नमिजाको आधाि मलई ग्रमेडङलाई अङ क िा अक्षि जनु रूपिा प्रदान गिे पमन प्रत्येक 
ग्रडे प्राि गने ष्ट्रिद्याथीको मसकार् सक्षििालाई स्पि ढङ गले व्यक्त गनुयपने । यसका 
लामग ष्ट्रिद्याथीका क्षििा िथा उपलम्धधलार्य ष्ट्रिमिन्न िह िा शे्रणीिा परििाष्ट्रषि गिी 
सोहीअनरुूपका साधन प्रयोग गिी पिीक्षण िथा िूल्याङ कन गने । 

६. मसकारुको व्यािहारिक िथा प्रायोमगक दक्षिा म्िक्षण मसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालनकै 
क्रििा मनधायिणा हनेु गिी िलु्याङ्कन प्रणालीिा सधुाि गने ।    

७. सिीक्षा, कला िथा मसजयना पिीक्षण, कक्षाकोठािा आधारिि िा मसकारुको सिदुाय िा 
परििाििा आधारिि ससाना खोजिखुी कायय ि मिनको सङ म्क्षि प्रमििेदन, िौम्खक 
िूल्याङ कन, मसजयनात्िक अभ्यास आदद िरिकालाई पिीक्षा ि िूल्याङ कनका साधनका 
रूपिा संस्थागि गने । 

८. ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रकमसिका अपाङ गिा िएका बालबामलकाका लामग सिेि उपयकु्त हनेु गिी 
िूल्याङ कन ष्ट्रिमध ि साधनको ष्ट्रिकास ि प्रयोग गने । 

९. पिीक्षा ि िूल्याङ कनलाई उदे्दश्यिूलक¸ संस्थागि िथा व्यिम्स्थि गनय म्िक्षक¸ 
प्रधानाध्यापक ि केन्द्रदेम्ख ष्ट्रिद्यालय िहसभिको सक्षििा ष्ट्रिकास गने योजना बनाई 
कायायन्ियन गने ।   

१०. मसकारुको पिीक्षा ि िूल्याङ कनको अिस्था मसकारुको प्रगमि िथा म्िक्षण मसकार् 
ष्ट्रक्रयाकलापसिेिलाई म्िक्षकको काययसभपादन िूल्याङ कनिा आधारिि बनार्य म्िक्षकलाई 
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मसकारु िथा म्िक्षण मसकार् ष्ट्रक्रयाकलापिा सधुािका लामग म्जभिेिाि ि जिार्देही 
बनाउने । 

११. पिीक्षा ि िूल्याङ कनको लेखाजोखा गने, नमिजा ष्ट्रिश्लषेण गने ि नमिजाका आधाििा 
म्िक्षण मसकार्िा सधुाि योजना ियाि गिी कायायन्ियनिा ल्याउने जस्िा काययलाई 
व्यिम्स्थि गने । 

१२. परियोजनािा आधारिि, सिूहकाययिा आधारिि ि मसकारुकेम्न्द्रि अभ्यासलाई 
िूल्याङ कनको आधाि बनाउने । 
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परिच्छेद १२  

िाििृाषािा म्िक्षा 
१.  पषृ्ठिमूि 

िानिले जन्ि मलएपमछ सबैिन्दा पष्ट्रहला बोल्ने ि मसक्ने िाषालाई िाििृाषा िमनन्छ । िाििृाषा 
व्यम्क्तको सािाम्जक एिि ् साञ्चारिक गमिष्ट्रिमध ि िीमिरििाजको पष्ट्रहचान हो । बालबामलकालाई 
चाहेजस्िो ज्ञानिा पगु्न िाििृाषाको िाध्यि सहज हनु्छ ।  

बालबामलकाले घििा बोल्ने िाषा ष्ट्रिद्यालयिा पमन बोल्न पाउनपुछय । िाििृाषाले गदाय म्िक्षािा 
गणुस्िि आउुँछ । म्िक्षक ि ष्ट्रिद्याथीमबचको सभबन्ध िाम्रो हनु्छ । स्कुल छोड्नेको सङ्खख्या  घट्छ 
।अन्ििः िाषाको िाध्यिबाट सासं्कृमिक पक्षहरू बझु्न सम्जलो िई िाष्ट्रषक सक्षििा ष्ट्रिकास हनु्छ 
। ष्ट्रिद्यालयिा िनाय िएपमछ बालबामलका आफ्ना िरिपरिका, सभपकय िा आर्िहने िस्िहुरू देखेि िा 
छोएि अनिुमूि गनय सक्ने ि निनुा हेिेि स्पि हनु सक्ने ठोस (जस्िै: आुँप, सनु्िला, टेबल, ढुङ गा 
आदद) म्चज िा िस्िकुा बािेिा कुिाकानी गनय थाल्दछन ् । सरुुसरुुिा मिनीहरू आफ्नै िौमलक 
लिजिा बोल्न थाल्छन ्। बालबामलकािा आफ्ना िाििृाषाका व्याकिणको सािान्य जानकािीका साथै 
ठोस िस्िहुरूको सािान्य िधदिण्डाि पमन हनु्छ । उनीहरू सहज रूपले िाििृाषािा आफ्ना 
आधािििू आिश्यकिाबािे व्याख्या गनय सक्छन ्ि आपसी सञ्चाि पमन सहजै गनय सक्छन ्।  

२. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण 

नेपाल बहिुाष्ट्रषक देि हो ।नेपाल पिापूिय कालदेम्ख िाषाहरूको सङ गि स्थल िष्ट्रहआएको छ । हाम्रा 
िाषाहरू िाष्ट्रिय मनमध हनु ्। िाष्ट्रषक ष्ट्रिष्ट्रिधिा नेपालको िैम्िष्य ि पष्ट्रहचान हो । ष्ट्रि.सं. २०६८ को 
जनगणनाअनसुाि नेपालिा १२३ िाषा बोमलन्छन ् । जनगणनाको र्मिहास हेदाय नेपालिा ष्ट्रि.सं. 
२००९/२०११ िा ४४ िाषा, ष्ट्रि.सं.२०१८ िा ३६ िाषा, ष्ट्रि सं २०२८ िा १७ िाषा, 
ष्ट्रि.सं.२०३८ िा १८ िाषा, ष्ट्रि.सं.२०४८ िा ३१ िाषा, ष्ट्रि.सं. २०५८ िा ९२ िाषा ि 
ष्ट्रि.सं.२०६८ िा १२३ िाषा अमिलेखिा िहेको कुिा केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििागका प्रमििदेनहरूले 
देखाउुँछन ्।नेपालिा िािोपेली परििािका िाषाहरू बोल्ने जनसङ्खख्या ८२.०६ प्रमििि ि िोट बिेली 
परििािका िाषाहरू बोल्ने जनसङ्खख्या १७.४६ प्रमििि िहेको कुिा केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििागको 
अमिलेखबाट थाहा हनु्छ  एक हजािदेम्ख दस हजािसभिको जनसङ्खख्या िएका िाषाहरू ३७ छन ्िने 
एक हजाििन्दा कि जनसङ्खख्या िएका िाषाहरू पमन ३७ छन ् । िौम्खक पिभपिािा आधारिि 
िहेका ि अत्यन्ि थोिै जनसङ्खख्या िएको दिुा, कुसनु्डा, मिलङु जस्िा िाषाहरू ििृप्राय: अिस्थािा 
छन ्। पूिीय ज्ञान ि नेपालको धिोहिका रूपिा िहेका पाली, िोट, संस्कृि जस्िा िास्त्रीय िाषाहरू 
सङ कटग्रस्ि छन ्। नेपालिा प्रचलनिा िहेका साङ केमिक िाषाहरू सिेि सङ कटिा पिेका छन ्। 
हालसभि िाष्ट्रषक सिेक्षण नहुुँदा  नेपालिा बोमलने िाषाहरूका बािेिा हाम्रो जानकािी अत्यन्ि सीमिि  
छ । प्राि जानकािीअनसुाि नेपालमिि िोटबिेली परििािका ६८ िाषा, िािोपेली परििािका ५१ 
िाषा, द्रष्ट्रिड परििािको उिाि िाषा, आग्नेली परििािको सन्थाली िाषा ि िाष्ट्रषक परििाि स्पि 
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पष्ट्रहचान हनु नसकेको कुसनु्डा िाषा पमन अम्स्ित्ििा छन ् । यीिध्ये अमधकांि िाषाहरू लेख्य 
पिभपिाको प्रािम्भिक चिणिा नै छन ्ि कमिपय िाषाहरू पूणयरूपिा िौम्खक पिभपिािा आधारिि छन ्
। यसकािण नेपाल आर्ैँ िा िाषा, संस्कृमि ि संस्कािका दृष्ट्रिकोणबाट सिदृ्धिाली देि हो । उक्त 
िण्डािको सदपुयोग गने मसलमसलािा नेपाल सिकािले २०४९ सालिा नीमि बनाई २०५४ सालदेम्ख 
िाििृाषाको म्िक्षासभबन्धी कायय थालेको हो । अष्ट्रहले २५ ओटा िाििृाषािा कक्षा १ देम्ख ५ 
सभिका पाठ यपसु्िक बनार्एको छ । मनिाष्ट्रि िहिा ६ देम्ख ८ सभि पमन पाठ यक्रि बनेको अिस्था 
छ ।ित्कालीन िैम्क्षक जनिम्क्त ष्ट्रिकास ष्ट्रिकास केन्द्र ले मनिायण गिेको िामलि प्याकेजका आधाििा 
म्िक्षकको व्यिसाष्ट्रयक ष्ट्रिकास (ष्ट्रटष्ट्रपडी) िोडलद्वािा म्िक्षकहरूलाई िामलि ददने गरिएको छ। 

ष्ट्रिद्याथी उपलम्धधको िाष्ट्रिय पिीक्षण अध्ययनले ८ िषयसभि िाििृाषाको िाध्यिबाट बहिुाष्ट्रषक म्िक्षा 
प्रणाली अपनाएका ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलम्धध दि, खासगिी ष्ट्रिज्ञान, गम्णि िथा अङ्खग्रजेीलगायिका 
ष्ट्रिषयिा ६ िषयिाि बहिुाष्ट्रषक म्िक्षा प्रणाली अपनाउने म्जल्लाको िलुनािा धेिै उच्च िहेको देम्खयो, 
जबष्ट्रक ४ िषयपमछ अङ्खग्रजेी िाध्यििा प्रिेि गने ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलम्धध दि मनिािाजनक 
पार्यो । अङ्खग्रजेीको िाध्यििा पढाउुँदा अन्य ष्ट्रिषयको सभिाष्ट्रिि उपलम्धधको िूल्य चकुाउनपुिेको 
देम्खयो ि अङ्खग्रजेी ष्ट्रिषयिा सिेि िाम्रो दक्खल देम्खएन । 

म्िक्षक, कियचािी, नेिा िथा धनी व्यम्क्तहरूले आफ्ना छोिाछोिी अङ्खग्रजेी िाध्यि िएका मनजी 
ष्ट्रिद्यालयिा पठाएका छन ् ।आफ्ना बालबामलका साियजमनक ष्ट्रिद्यालयिा पठाउने सियसाधािण िथा 
ष्ट्रिपन्न परििािका अष्ट्रििािकहरू म्िक्षणको िाध्यि अङ्खग्रजेी बनाउन दबाब ददर्िहेका छन ् िने 
कमिपय स्थानीय सिकाि िथा ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिले बालबामलकाको िाष्ट्रषक कदठनार् िथा 
म्िक्षकको क्षििाको िूल्याङ कन नै नगिी प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासदेम्ख  अङ्खग्रजेी िाध्यि लाग ु गने 
मनणयय गिेका छन ् । अकायिर्य  धेिै िषय म्िक्षण गिेका म्िक्षकहरू अङ्खग्रजेीिा पढाउन नसक्ने 
बिाउुँछन ्।  

अङ्खग्रजेी िाध्यििा पठनपाठन गिार्िहेका ष्ट्रिद्यालयहरूले मनजीसुँग प्रमिस्पधाय गनुयपने िएकाले यसलाई 
बाध्यिाको रूपिा मलएका छन ्िने अङ्खग्रजेीिा िाम्रो सञ्चाि गनय नसक्ने म्िक्षकहरू नैमिक दबाबिा 
छन ् । यसबाट म्िक्षण मसकार्िा प्रमिकूल असि पिेको छ । िाििृाषा िािै बझु्ने ि बोल्ने 
बालष्ट्रिकास िथा प्रािम्भिक कक्षाका बालबामलकाहरू दोहोिो िाििा पिेका छन ् । मनजीसुँगको 
प्रमिस्पधायको दबाबिा कमिपय साियजमनक ष्ट्रिद्यालयले पमन नेपाल सिकािले ष्ट्रिकास गिेका 
पाठ यपसु्िक प्रयोग नगिी अन्य मनजी प्रकािनका अङ्खग्रजेीका पाठ यपसु्िक प्रयोग गरििहेका छन ्।  

नेपाल सिकािले िाििृाषा ि िाििृाषािा म्िक्षा सभबन्धिा नेपालको संष्ट्रिधान, म्िक्षा ऐन, २०२८ िथा 
म्िक्षा मनयिािली, स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४, िाष्ट्रिय पाठ यक्रि प्रारूप, ष्ट्रिद्यालय क्षेि 
ष्ट्रिकास काययक्रि, चौधौँ योजनािा प्रमिबद्धिा जाहेि गिेको छ । नेपालले िाििृाषािा म्िक्षासभबन्धी 
अन्ििायष्ट्रिय काननुी प्रािधानहरूिा पमन हस्िाक्षि गिेि प्रमिबद्धिा जाहेि गिेको छ । आददिासी 
अमधकािसभबन्धी संयकु्त िािसङ घीय घोषणापि¸ अन्ििायष्ट्रिय श्रि सङ गठन िहासम्न्ध, बाल 
अमधकािसभबन्धी अनबुन्ध, नागरिक िथा िाजनीमिक अमधकािसभबन्धी अन्ििायष्ट्रिय अनबुन्ध, 
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अल्पसङ्खख्यकहरूको अमधकािसभबन्धी घोषणापि, िानि अमधकािको अन्ििायष्ट्रिय घोषणापििा 
प्रमिबद्धिा जनार्सकेको छ ।  

िाििृाषािा आधारिि म्िक्षालाई कायायन्ियन गनय ष्ट्रिद्यालयलाई िीन िगयिा िगीकिण गनुयपने 
सैद्धाम्न्िक आधाि िेष्ट्रटन्छ । पष्ट्रहलो– एकल िाििृाषी ष्ट्रिद्यालय जहाुँ ष्ट्रिद्यालय सेिा क्षेिमिि एउटै 
िाष्ट्रषक सिदुायका ष्ट्रिद्याथी हनु्छन ्। त्यस ष्ट्रिद्यालयिा सबै ष्ट्रिद्याथीले एकै ष्ट्रकमसिको िाषा प्रयोग 
गने गदयछन ्। अको, दद्विाषी ष्ट्रिद्यालय जहाुँ ष्ट्रिद्यालय सेिा क्षेिमिि दईु िाष्ट्रषक सिदुायका ष्ट्रिद्याथी 
हनु्छन ् । यस्िो ष्ट्रिद्यालयिा र्िक र्िक दईु िाषाको प्रयोग गनुयपने हनु्छ । अको प्रकृमिको 
ष्ट्रिद्यालय बहिुाष्ट्रषक हनु्छ । त्यस्िो ष्ट्रिद्यालयिा दईुिन्दा बढी िाषाको प्रयोग गनुय अमनिायय छ । 
यसको व्यािहारिक सिाधानको पक्ष िने त्यमि सहज देम्खुँदैन । िाििृाषािा म्िक्षाको कुिा गदाय 
स्थानीय िाषाको चचाय स्िािाष्ट्रिकै हनु जान्छ । स्थानीय िहिा ष्ट्रिमिन्न िाििृाषी िक्ताले आफ्नो 
िाििृाषािन्दा मिन्न स्थानीय िाषािा सञ्चाि गनय सहज िानेको पार्न्छ ।  

नेपाल सिकािले िाििृाषा जस्िै स्थानीय िाषालाई पमन उम्त्तकै िहत्त्ि ददने गिेको छ । फ्ल्यास 
प्रमििेदन सन ् २०१७ अनसुाि प्राथमिक िहका ष्ट्रिद्यालयहरूिा िाध्यि िाषाको रूपिा स्थानीय 
िाषािा पठनपाठनसभबन्धी ष्ट्रिििण िल प्रस्ििु गरिएको छ :  

िामलका नं १७॰१ : ष्ट्रिद्यालयहरूिा प्रयोग िएका स्थानीय िाषासभबन्धी ष्ट्रिििण   

िाषाको सङ्खख्या ष्ट्रिद्यालय सङ्खख्या  

१ ६६८५ 

२ ८२८ 

३ ४७३ 

४ ५४५ 

५ २८५ 

िामलका अनसुाि एउटै ष्ट्रिद्यालयिा पमन ष्ट्रिमिन्न पाुँच स्थानीय  िा िाििृाषा प्रयोग गनुयपने कुिाको 
उजागि गिेको छ । काययक्षेि भ्रिणका क्रििा एउटै ष्ट्रिद्यालयिा १२ िाििृाषाका बालबामलका 
पढ्ने गिेको िथ्य िेष्ट्रटएको छ । ष्ट्रिद्यालयिा म्िक्षक सेिा आयोगले छनोट गिेका म्िक्षकलाई 
मनयकु्त गरिन्छ । आयोगको िापदण्डिा कुन ष्ट्रिद्यालयिा कुन िाििृाषी म्िक्षक छनोट गने जस्िा 
ष्ट्रिषय पदैनन ् । बालष्ट्रिकास केन्द्रका सहजकिाय (म्िक्षक) छनोट गदाय सिेि यस ष्ट्रिषयले त्यमि 
िहत्त्ि पाउने गिेको देम्खुँदैन । बहिुाषी सिाजिा यस ष्ट्रिषयलाई कसिी सभबोधन गने िने्न ष्ट्रिषय 
जष्ट्रटल छ ।  

िाििृाषा म्िक्षाको प्रिािकािी कायायन्ियन हनु नसक्निुा सभबम्न्धि िाििृाषी सिदुायको बेिास्िा¸ 
ष्ट्रिश्वव्यापीकिण ि अङ्खग्रजेी िाध्यिबाट म्िक्षा मलनेहरूले िाम्रो अिसि पाएको परिप्रेक्ष्यिा उनीहरूको 
प्राथमिकिा ि चाख यसििर्य  हनु नसक्नु̧  पाठ यक्रि, पाठ यपसु्िक ि म्िक्षकको उपलधधिा जस्िा 
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कािण पार्न्छन ्। िैम्क्षक गणुस्ििका नाििा अङ्खग्रजेी िाध्ययिा पठनपाठन गदाय बामलबामलकाले 
घोकेका िििा प्रािाङ क ि हामसल गनय सक्छन ् िि मसकार् िने छायािा पनय जान्छ । यसले 
बालबामलकाको मसकार्िा आधाि ियाि हनु सक्दैन िनी ष्ट्रिमिन्न अनसुन्धानले मनष्कषय मनकालेका 
ष्ट्रिषय संिेदनिील छन ्।  

३. चनुौिी  

• िाििृाषालाई िाध्यि िाषाका रूपिा छनोट गिी कायायन्ियन गनुय 

• दै्विाष्ट्रषक एिि ्बहिुाष्ट्रषक म्िक्षणका लामग म्िक्षक ियािी गनुय 

• स्थानीय िहको सष्ट्रक्रयिा ि सहयोगबाट िाििृाषी म्िक्षक व्यिस्थापन गनुय 

• िाषाक मलष्ट्रप, िधदकोि, व्याकिण एिि ्लेख्य पिभपिाको ष्ट्रिकास िथा कायायन्ियन गनुय 

• िाििृाषािा आिश्यक स्रोि सािग्रीहरूको सहज रूपिा उपलधध गिाउन ु

• निनुाका रूपिा िाििृाषाको पाठ यक्रि ष्ट्रिकास िथा कायायन्ियन गनुय 

• स्थानीय िहको सष्ट्रक्रिािा िाििृाषाका पाठ यक्रि िथा पाठ यसािग्री अपेम्क्षि रूपिा ष्ट्रिकास 
िथा कायायन्ियन गनुय  

• ष्ट्रिकमसि िा मनिायण िर्सकेका िाििृाषाका पाठ यसािग्रीको पूणयरूपिा कायायन्ियन गनुय  

४. सझुाि  

नीमि  

• िाििृाषालाई िाध्यि िापाकारूपिा कायायन्ियनिा लैजाने 
• पाठ्यक्रि िथा पाठ्यसािग्रीिा िाििृाषालाई उम्चि स्थान ददने  

• िाििृाषाको संिक्षण ि सभबदयन गने  

• सबै संस्थागि िथा सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयहरूपिा िाििृाषालाई पठनपाठनको िाध्यि िाषा ि 
ष्ट्रिषय, नेपाली िाषालाई िूल पठनपाठनको िाषा ि ष्ट्रिषय िथा अङ्खग्रजेी िाषालाई ष्ट्रिषयको रूपिा 
उपयोग ि प्रयोग गने  

िणनीमि 

• अमििखुीकिण, ष्ट्रिज्ञसूची मनिायण, क्षििा अमििृष्ट्रद्धलगायिका कायय गने  

• सङ घीय िहबाट नीमि मनिायण, प्रादेम्िक िा स्थानीय िहबाट पाठ यक्रि िथा पाठ यसािग्री ष्ट्रिकास 
ि स्थानीय मनकायबाट कायायन्ियनसभबन्धी व्यिस्था गने 

• िाषा आयोगको पिािियिा अन्य मनकायसुँग सिेि सहकायय गिी िणय मनधायिण ि िानकीकिण, 

िाषा साष्ट्रहत्यको ष्ट्रिकास, िधदकोि मनिायण, व्याकिण मनधायिण िथा लेख्य पिभपिाको ष्ट्रिकास 
एिि ्कायायन्ियन जस्िा पक्षिा जोड ददने  
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• प्रादेम्िक िथा स्थानीय िहबाट सिोकाििाला िथा ष्ट्रिज्ञ परिचालन गिी स्रोि सािग्रीहरूको छपार्, 

ष्ट्रिििण, कायायन्ियन, अनगुिन िथा िूल्याङ कन गने  

• नेपालका िाििृाषािा सञ्चाि सािग्री िा श्रव्य दृश्य सािग्री िा िैम्क्षक सािग्री ष्ट्रिकास गनय सङ घ, 

प्रदेि ि स्थानीय सिकािले प्रोत्साहनिखुी काययक्रि ल्याउने  

• िाििृाषािा पयायि जनिम्क्त ष्ट्रिकास गनय नेपालका ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा िाििृाषासभबन्धी उच्च 
अध्ययन गनय चाहने र्च्छुक व्यम्क्तलाई छाििृम्त्तलगायि अन्य सषु्ट्रिधा उपलधध गिाई उच्च 
अध्ययन अनसुन्धान गने अिसि प्रदान गिी नेपालिा बोमलने ष्ट्रिमिन्न िाििाषािा सक्षि जनिम्क्त 
ष्ट्रिकास गने 

• कक्षा १ देम्ख नेपाली ि अङ्खग्रजेी दिुै ष्ट्रिषयहरू ष्ट्रिषयको रूपिा पठनपाठन गने  

• िाििृाषालाई िाध्यि िाषाको रूपिा कभिीिा कक्षा ३ सभि अमनिायय गने । नेपाली ि अङ्खग्रजेी 
िाषाबाहेक आधािििु िहिा िाध्यिको रुपिा िाििृाषा बनाउने । बहिुाषी कक्षाकोठािा 
िाििृाषािा आधारिि बहिुाषी म्िक्षण पद्धमि लाग ुगने । िाध्यमिक िहका कक्षाहरूिा अङ्खग्रजेी 
िा नेपाली िा दिुै िा सिकािी कािकाजको िाषा िा अन्य सान्दमियक िाषाका िाध्यिबाट 
पठनपाठन गने गिाउने  

• िाििृाषासभबन्धी  पाठ यसािग्री,  म्िक्षण सािग्रीहरू, िथा ष्ट्रिद्यिुीय सािग्रीहरू स्थानीय िहिा नै 
मनिायण गिी ष्ट्रिििण गने  

• एकल िाििृाषी ष्ट्रिद्याथी िएका ठाउुँिा सोही िाषािा मसकार् सहजीकिण गनय सक्ने म्िक्षकलाई 
त्यस ठाउुँिा परिचालन गने । म्िक्षक र्िक िाषीको िएिा मनजलाई ष्ट्रिकास गनय िामलि ददने    

• दद्विाषी बालबामलका िएको ष्ट्रिद्यालयका ष्ट्रिद्याथीहरूलाई एकअकायको िाषा मसक्न प्रोत्साष्ट्रहि गने  
म्िक्षकले पमन ष्ट्रिद्याथीको िाषा मसकी सहजीकिण गनय गिाउन प्रोत्साष्ट्रहि गने  

• आधािििू ष्ट्रिद्यालयिा िाििृाषा ि अन्य िाषाको ष्ट्रिकास ि ष्ट्रिद्याथीको पठन िथा सजृनात्िक 
क्षििाको ष्ट्रिकास गनय िाष्ट्रषक सिदुायअनसुाि बालसाष्ट्रहत्यका काययक्रिहरू आयोजना गने   

म्िक्षक मनयमु्क्त, अमििखुीकिण ि िामलिसभबन्धी ष्ट्रिद्यिान प्रािधान पनुष्ट्रियचाि गिी आधािििू िहिा 
िाििृाषी म्िक्षकको आपूमिय गनय िाििृाषी पषृ्ठिमूिका म्िक्षकलाई प्राथमिकिा ददने परिच्छेद ११  
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 परिच्छेद १३  

सिुम्क्षि िािाििण ि मसकाई 

१. पषृठ्ििूी 

ष्ट्रिद्यालयिा प्राि हनेु ज्ञान, सीप ि मसकार् अनिुिले बालबामलकालाई जीिनको ियािी ि 
सािाम्जकीकिणिा िहत्त्िपूणय िमूिका खेलेको हनु्छ । ष्ट्रिद्यालय बालबामलकाको िािीरिक, बौष्ट्रद्धक, 

संिेगात्िक ि सािाम्जक ष्ट्रिकास गने थलो हो । यसथय गणुस्ििीय मसकार्को िािाििण मनिायणका 
लामग बालबामलका ि अमििािकिा म्िक्षण संस्था सबै पक्षबाट सिुम्क्षि छ िने्न ष्ट्रिश्वास हनु ुअमनिायय 
हनु्छ। यसका लामग ष्ट्रिद्यालय एिि ्म्िक्षालय परििेिलाई िान्ि, सिुम्क्षि, हरियाली, सर्ा ि स्िच्छ, 

स्िस्थ्य, िनोिञ्जनपूणय ि मसकार् अनकूुल बनाउन आिश्यक छ । ियिष्ट्रहि िथा बालिैिी 
िािाििणिा अध्ययन गनय पाउने बालबामलकाको अमधकाि समुनम्श्चि गदै बालबामलकाको सिायङ गीण 
ष्ट्रिकासका लामग आिश्यक ि अनकुुल मसकार् िािाििण कायि  गनय म्िक्षक, ष्ट्रिद्याथी, अमििािक ि 
सिदुायको सष्ट्रक्रय सहिामगिा अपरिहायय हनु्छ । 

नेपाल ष्ट्रिपदूक्ा दृष्ट्रिकोणले उच्च जोम्खििा िहेको िलुकुिध्ये एक हो । ष्ट्रििेषगिी ष्ट्रिपद्लाई 
प्राकृमिक ि गैिप्राकृमिक गिी दईु िागिा ष्ट्रििाजन गनय सष्ट्रकन्छ । उदाहिणका लामग जलिाय ु
परििियनका कािण उत्पन्न प्रकोप, िकूभप, बाढी, पष्ट्रहिो, चट याङ, िीि लहि, ल,ु खडेिी, अमििृष्ट्रि, अनािृष्ट्रि, 

डुिान, हािाहिुी, ष्ट्रहिपाि ि पष्ट्रहिोका कािण उत्पन्न हनेु अिस्था प्राकृमिक ष्ट्रिपद् हनु ् िने खानी 
दघुयटना, आगलागी, किेन्ट लाग्न,ु खाद्य सङ्ख कट, ष्ट्रिषाल ुपदाथय सेिन, िोगव्यामध, कुपोषण िथा िहािािी, 
यािायाि एिि ्सडक दघुयटना, अमनकाल, जनािि आिङ क, सपयदंि, द्धन्दजस्िा अिस्थालाई गिैप्राकृमिक 
ष्ट्रिपद्का रूपिा मलन सष्ट्रकन्छ । यस प्रकािका प्रकोप एिि ् ष्ट्रिपद् बाट उत्पन्न असिबाट कुनै पमन 
सिदुाय एिि ्म्िक्षण संस्था अलग िहन सक्दैन । अि: सभिाष्ट्रिि जोम्खि न्यूनीकिण गनय ि उत्पन्न 
सिस्यालाई थेग्न िा झेल्न िानिीय क्षििा ष्ट्रिकास गने थलो पमन म्िक्षण संस्था ि सिदुाय नै हो ।  

म्िक्षण संस्थालाई कुनै पमन प्रकािका प्रकोप िथा क्षमिबाट ष्ट्रिपद् उत्थानिील बनाई सिुम्क्षि मसकार् 
थलोको अिधािणालाई िूियरूप ददन, बालबामलकालाई ष्ट्रिपदूल्गायि अन्य सािाम्जक िथा 
िनोिैज्ञामनक कािणबाट हनु सक्ने सबै प्रकािका जोम्खिबाट िकु्त गनय ि ििार्लो िथा अनकूुल 
िािाििणिा अध्ययन गने अिसि मसजयना गिी पूणय सिुक्षाको प्रत्यािमूिसष्ट्रहि गणुस्ििीय म्िक्षा 
प्रािम्ूको िािाििण समुनम्श्चि गनय आिश्यक छ । म्िक्षालय एिि ् ष्ट्रिद्यालयिा हनु सक्ने 
संिचनात्िक ि गैिसंिचनात्िक दिुै प्रकािका प्रकोप एिि ् ष्ट्रिपद्जन्य जोम्खिबाट उत्पन्न हनु सक्ने 
नकािात्िक प्रिािहरू (उदाहिणका लामग ष्ट्रिद्यालय एिि ् म्िक्षालय छाड्ने, मसकार् उपलम्धध घट्ने, 

बसार् सने, सािाम्जक ष्ट्रिशृ्रङ्खलिा बढ्ने िथा सिदुाष्ट्रयक ष्ट्रिचलन आउने) लाई न्यूनीकिण गिी 
उत्थानिील सिाजको मनिायण गनुयपने देम्खन्छ । यसका अमिरिक्त ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षालयिा िहेका 
संिचनागि पक्षहरू जस्िैः ििन, िौचालय, प्रयोगिाला, मसकार् केन्द्र, पसु्िकालय, आदद 
संिचनाहरूलाई  बालिैिी, लैङ मगकिैिी िथा अपाङ गिैिी बनाई सबै बालबामलकाको सिान पहुुँच 
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समुनम्श्चि गनुयपने देम्खन्छ । यसैगिी गैिसंिचनागि पक्षहरू जस्िै: ष्ट्रहंसाजन्य व्यिहाि (ष्ट्रहंसा, धभकी, 
हेपार्, िािीरिक िथा िानमसक दण्डसजायुँ) लाई पमन सिुम्क्षि ष्ट्रिद्यालयमिि समुनम्श्चि गनुयपने हनु्छ । 

सिुम्क्षि ष्ट्रिद्यालयसभबन्धी अिधािणाको ष्ट्रिकास सन ्२००५ बाट िएको पार्न्छ । ष्ट्रिपद् जोम्खि 
न्यूनीकिणका लूामग ह्योगो काययसंिचना सन ्२००५-१५ कायायन्ियनिा आएपमछ ष्ट्रिद्यालय सिुक्षाले 
ष्ट्रिश्वव्यापी रूपिा प्राथमिकिा पाएको देम्खन्छ । त्यसपमछ दम्क्षण एमसयाली िलुकुहरू िािि, 

बङ गलादेि, श्रीलङ का, र्ण्डोनसम्ूया, ष्ट्रर्मलष्ट्रपन्सजस्िा देिले  ष्ट्रिद्यालय सिुक्षा अमियान नै चलाएको 
देम्खन्छ । िाििले ि सन ् २०१६ बाट िाष्ट्रिय ष्ट्रिपद् व्यिस्थापन मनदेम्िका अन्िगयि ष्ट्रिद्यालय 
सिुक्षा नीमि नै लाग ुगरिसकेको छ । नेपालिा पमन सिुम्क्षि ष्ट्रिद्यालय नीमि मनिायण िई स्िीकृमिको 
चिणिा पगुेको छ । सभिाष्ट्रिि जोम्खि न्यूनीकिण गनय यो नीमि ित्काल कायायन्ियनिा लैजानपुने 
देम्खन्छ । 

  

हिेक म्िक्षण संस्थािा पयायििणीय सन्िलुनको समुनम्श्चििा सभिाष्ट्रिि जोम्खि न्यूनीकिण गने बमलयो 
आधाि हो । उदाहिणका लामग िोष्ट्रकएको िापदण्डअनसुाि पयायि ि स्िच्छ खानेपानीको सषु्ट्रिधा, 
प्राथमिक उपचािको व्यिस्था, िकैम्ल्पक उजाय, हरियालीक्षेि एिि ् बगैँचा,  खेल िैदान, छाि ि 
छािाका लामग छुट्टाछुटै्ट िौचालयसष्ट्रहि व्यम्क्तगि सिसर्ार्का सािग्रीको व्यिस्था ि र्ोहि 
व्यिस्थापन िथा ष्ट्रिसजयनको व्यिस्था पयायििणीय दृष्ट्रिकोणले िखु्य ष्ट्रिषयिस्िमुिि पदयछन ्। नेपाल 
सिकािले सन ्२०१५ िा संयकु्त िाि सङ घको िहासिािा प्रमिबद्धिा जाहेि गिेको ददगो ष्ट्रिकास 
लक्ष्य हामसल गनयका लामग िथा ष्ट्रि. सं. २०७२ सालको िहािकूभपपमछ ष्ट्रिपद्पश्चाि ्का 
आिश्यकिाको िूल्याङ कन िथा ष्ट्रिपि ् पश्चािको पनुलायि ढाुँचा ियाि गिी पयायििणीय अनकूुलन 
अनसुािको पनुःस्थापना िथा पनुःमनिायणका काययक्रिहरू कायायन्ियन गरििहेको छ । ष्ट्रिद्याथी ि आि 
जनसिदुायिा िािाििणिैिी व्यिहाि ष्ट्रिकास गनय ि िैम्क्षक संस्था ि ििपिको क्षेििा हरियाली 
मनिायण गिी पारिम्स्थमिक पद्धमििा सन्िलुन कायि गदै िािी पसु्िालाई स्िच्छ एिि ् हरिि पथृ्िी 
हस्िान्ििण गनयका मनम्भि ष्ट्रिद्यालय िथा िैम्क्षक संस्थाको परिसि ि सेिाक्षेििा व्यापक हरियाली 
प्रिधयन गनय िाञ्छनीय िएकोले नेपाल सिकाि  म्िक्षा,  ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयले िैम्क्षक सि 
२०७५ बाट “एक ष्ट्रिद्यालय एक बगैँचा िथा बृहि ् हरिि क्षेि मनिायण काययक्रिÆ कायायन्ियनिा 
ल्याएको छ ।  

२. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण 

िाटोको परिक्षण ि सिुम्क्षि स्थानको चयनलगायि िािाििणीय अध्ययन ि सिदुायको 
बसोिाससिेिको अध्ययनपश्चाि ् नेपाल सिकािले स्िीकृि गिेको प्रोटोटार्प मडजार्नका आधाििा 
स्थानीय परििेि सहुाउुँदो मडजार्न ि सकिि स्थानीय सािग्री प्रयोग गनय सष्ट्रकने गिी िाि 
ष्ट्रिद्यालयको िौमिक संिचना मनिायण गनुयपने हनु्छ । देिििका बालष्ट्रिकास केन्द्रदेम्ख सबै प्रकािका 
ष्ट्रिद्यालय एिि ्म्िक्षालयहरू िकूभप, बाढी पष्ट्रहिो, आुँधी, आगलागी, चट याङ, ष्ट्रहिपाि, िीिलहि, ल,ु 
सखु्खा-खडेिी, िाहािािीजस्िा कुनै पमन प्रकािको ष्ट्रिपद्का दृष्ट्रिले जोम्खििूक्त एिि ्उत्थानिील हनु ु
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पदयछ । यस सन्दियिा ष्ट्रिद्यालयहरूको ष्ट्रिद्यिान जोम्खिको अिस्था, जलिाय ु परििियनको प्रिािले 
ल्याउने िथा प्राकृमिक ि िानिीय कािणबाट आउनसक्ने ष्ट्रिपद् ि त्यसबाट उत्पन्न हनेु जोम्खिलाई 
सिेि न्यूनीकिण िथा अनकुुलन गिी ियिष्ट्रहि िािाििणिा गणुस्ििीय म्िक्षण मसकार् सञ्चालन गनय 
एकीकृि नीमिको आिश्यकिा छ । ियिष्ट्रहि बालिैिी िािाििणिा िाि मसकार् उपलम्धधको 
अमििृष्ट्रद्ध, ष्ट्रििेदको अन्त्य, ष्ट्रिद्याथीको सहिामगिा ि मनयमिििािा अमििृष्ट्रद्ध, ष्ट्रिद्यालय छाड्ने दिको 
न्यूनीकिण ि जीिनोपयोगी  साक्षििा सीपको ष्ट्रिकासलगायि बालअमधकािको समुनम्श्चििा गनय सष्ट्रकन्छ 
।  

नेपालिा ष्ट्रिद्यालय क्षेि सधुाि योजना, २०६६२०७२ देम्ख नै म्िक्षालयहरूलाई प्रकोप एिि ्
ष्ट्रिपद्जन्य जोम्खिबाट सिुम्क्षि ि उत्थानिील बनाउने काययलाई प्राथमिकिािा िाम्खएको पार्न्छ । 
ष्ट्रिद्यालय िहको ष्ट्रिपद् व्यिस्थापन गने िथा ष्ट्रिद्यालय, ष्ट्रिद्याथी, म्िक्षक एिि ् सिदुायमबच सहकायय 
अमििृष्ट्रद्ध गिी ष्ट्रिपद् जोम्खि न्यूनीकिण म्िक्षालाई सिग्रिािा िूलप्रिाहीकिण गने उदेश्यसष्ट्रहि ७ िषे 
ष्ट्रिद्यालय क्षेि ष्ट्रिकास काययक्रि, २०७३–२०८० कायायन्ियन िर्िहेको छ । नेपाल सिकािले ष्ट्रिपद् 
जोम्खि न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ कायायन्ियन गरििहेको छ । यो ऐनले ष्ट्रिपद् 
व्यिस्थापनका सबै ष्ट्रक्रयाकलापको सिन्ियात्िक एिि ्प्रिािकािी रूपिा व्यिस्थापन गिी प्राकृमिक 
ि गैिप्राकृमिक दिुै प्रकािका जोम्खिहरू न्यूनीकिण गने उदेश्य िाखेको छ । नेपाल सिकािले यस 
अम्घ ष्ट्रिपद् व्यिस्थापन िाष्ट्रिय िणनीमि, २०६६ सिेि कायायन्ियनिा ल्याएको मथयो । यो िणनीमिका 
आधाििा ष्ट्रिपद् हनुिुन्दा अगामड, ष्ट्रिपद् िर्िहेको अिस्थािा ि ष्ट्रिपद्पश्चाि ् नागरिकको म्जउधनको 
िक्षा िथा पनुःस्थापनाका लामग नेपाल सिकािले िाष्ट्रिय ष्ट्रिपद् प्रमिकायय काययढाुँचा, २०७० 
कायायन्ियनिा ल्याएको छ ।  

नेपाल सिकाि म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयले चाल ुिैम्क्षक सि २०७५ बाट कायायन्ियनिा 
ल्याएको “एक ष्ट्रिद्यालय एक बगैचाÆ काययक्रिले ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षालयहरूलाई बृहि ्हरिि क्षेिका 
रूपिा प्रिद्धयन गनय िैम्क्षक संस्था परिसि िा सेिा क्षेिमिि िहेको खाली जग्गा िा साियजमनक जग्गा 
िा बटु यान क्षेिमिि ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षालय ि सिदुायको एकीकृि योजना ि सहकाययिा िकृ्षािोपण 
गिी बनार्एको हरियालीयकु्त क्षेिलाई हरिि िैम्क्षक संस्थाका रूपिा परििाष्ट्रषि गरिएको छ ।  

यस सन्दियिा हरिि ष्ट्रिद्यालय िने्न निीनिि अिधािणाको थालनीसुँगै ष्ट्रिद्यालय सिेकाििालाले नयाुँ 
सोचका साथ स्ियम्र उनीहरू कै अगिुार्िा साझा चासो एिि ्सािदुाष्ट्रयक सभपम्त्तका रूपिा िहेको 
म्िक्षण संस्थाको संिक्षण ि ष्ट्रिद्यालय परिसििा हरियाली क्षेि (बालउद्यान, किेसाबािी, िौसिी 
रू्लबािी ,बगैँचा ि जैष्ट्रिक घेिाबाि सिेि)  ष्ट्रिकास ि प्रिद्धयन गनुय नै कोिेढुङ्गा हो िन्न सष्ट्रकन्छ । 

हाम्रो सािाजका ष्ट्रिमिन्न सिदुायिा रुखलाई िाया गने िथा रुख मबरुिा िोप्ने पिभपिा छ । चेपाङ ि 
गरुुङले रुखको पूजा नगिी यसलाई काट दैनन ्। थारुले हिेिी पूजा गछयन ्। बाहनु क्षेिीले सिी, 
आुँप,  बि, ष्ट्रपपलजस्िा रुख िोप्छन ्। िसुहि ि डोिले लास िाखेको ठाउुँिा रुख लगाउुँछन ्। यस 
प्रकाि सिाजिा िहेका िूल्यिान्यिा ि पिभपिालाई उजागि गिी मिनको प्रिधयन गनुयपने पमन देम्खन्छ 
। 
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३. सिस्या िथा चनुौिीहरू 

• नेपाल सिकाि म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयले अनकूुल मसकार् िािाििणका लामग 
प्राथमिकीकिणिा िाखेका ५ ओटा अमि आिश्यक न्यूनिि ् पूिायधाि अन्िगयि संिचनात्िक 
पक्षलाई िाि सिेटेकाले गैिसंिचनात्िक पक्ष ओझेलिा पनुय । ष्ट्रिपद् जोम्खि न्यूनीकिणका 
िापदण्डअनसुाि यसले सिग्र म्िक्षा प्रणालीलाई नसिेट्न ु।  

• बृहि ् ष्ट्रिद्यालय सिुक्षा अिधािणा अनकूुल ष्ट्रिद्यालय संिचना मनिायण गने, ष्ट्रिपद् िथा िैम्क्षक 
व्यिस्थापन गने ि िय िथा ष्ट्रििेदिष्ट्रहि िािाििणिा गणुस्ििीय मसकार्को प्रिद्धयन गने 
प्रिन्धका साथ सिुम्क्षि ष्ट्रिद्यालय, सिुम्क्षि ष्ट्रिद्याथी ि सरुिक्षि म्िक्षकको अिधािणालाई अगामड 
ल्यार्एको िए पमन ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षालयहरू सिुम्क्षि नहनु ु।  

• नेपाल सिकािले ष्ट्रिद्यालय िाम्न्ि क्षेि िाष्ट्रिय ढाुँचा ि कायायन्ियन मनदेम्िका २०६८ जािी 
गरिसकेको ि सोहीबिोम्जि ष्ट्रिद्यालयिा ियिष्ट्रहि,  ष्ट्रििेदिष्ट्रहि ि ष्ट्रहंसािष्ट्रहि िािाििण कायि गनय 
गिाउन म्िक्षक ष्ट्रिद्याथी ि अमििािकलगायि सिोकाििालाका लामग अचािसंष्ट्रहिा लाग ुगरिएको 
िए पमन यसको प्रिािकािी कायायन्ियन हनु नसक्न ु।  

• नेपाल सिकािले बालिैिी ष्ट्रिद्यालय िाष्ट्रिय प्रारूप २०६८ ि ियिष्ट्रहि िािाििणका मनम्भि 
नीमिगि व्यिस्था २०६७ लाग ु गिी मसकारुिैिी िािाििणिा गणुस्ििीय म्िक्षा प्रदान गने 
सोचले ष्ट्रिद्यालयिा न्यूनिि सक्षििाको िापदण्ड िोकेको िए पमन प्राय: ष्ट्रिद्यालयहरूिा सो 
न्यूनिि पूिायधाि ियाि हनु नसक्न ु।  

• ष्ट्रिद्यालयहरूिा र्को क्लब गठन हनु ि र्को जोन (  बालउद्यान किेसाबािी, िौसिी रू्लबािी 
,बगैँचा ि जैष्ट्रिक घेिाबाि ) बन्न नसक्न ु। यस ष्ट्रिषयिा केम्न्द्रि िई अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापका 
िाध्यिबाट ष्ट्रिद्याथीहरूलाई ष्ट्रिषय प्रिेि गिाउन नसक्न ु िथा यसको िहत्त्ि ि आिश्यकिा 
िोध गिाउन नसक्न ु।  

• प्लाष्ट्रिकजन्य पदाथयको व्यिस्थापन हनु नसकेका कािण  पयायििणिा प्रत्यक्ष प्रिाि पनुय । 
परिणािस्िरूप आन्िरिक सक्षििा न्यून हुुँदै गएकाले बालबामलकाको उच्च मसकार् 
उपलम्धधसष्ट्रहिको गणुस्ििीय म्िक्षाको समुनम्श्चििाका लामग प्राकृमिक ि गैिप्राकृमिक दिु ै
जोम्खिहरू चनुौिीका रूपिा िहन ु।  

• ष्ट्रिपद् जोम्खि न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले सिेि संिचनागि सिुक्षालाई बष्ट्रढ 
प्राथमिकिािा िाखेकाले म्िक्षण संस्थाहरूिा हनेु गैिसंिचनागि जोम्खिका ष्ट्रिषयहरू पूणय रूपिा 
नसिेष्ट्रटन ु । यस काययका लामग पयायि साधनस्रोि जटुाई जनचेिना अमििृष्ट्रद्ध गिी ष्ट्रिपद् 
उत्थानिील ष्ट्रिद्यालय मनिायण गने काि चनुौिीपूणय िहेको छ िने अकायमिि म्िक्षा क्षेिको ष्ट्रिपद् 
अम्घको ियािी ि ष्ट्रिपद् पश्चाि ्को आिश्यकिालाई सभबोधन गने ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षालयको 
संिचनात्िक िथा गैिसंिचनात्िक सिुक्षालाई समुनम्श्चि गिी आि नागरिकको ष्ट्रिश्वास म्जत्न ुथप 
चनुौिीपूणय िहेको छ ।  
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४. सझुािहरू 

िामथका सिस्या ि चनुौिीलाई सभबोधन गनयका लामग मनभनमलम्खि नीमिगि िथा िणनीमिगि 
सझुािहरू प्रस्ििु गरिएको छ : 

नीमि 

• सबै प्रकािका म्िक्षण संस्थािा संिचनात्िक एिि ् गिैसंिचनात्िक जोम्खि व्यिस्थापन गने 
योजनासष्ट्रहि गणुस्ििीय म्िक्षण मसकार् िािाििण समुनम्श्चि गने । 

• हरियाली क्षेि मनिायणका लामग हिेक सिदुायलाई परिचालन गने । 

• हिेक ष्ट्रिद्यालयले खाली जग्गाको सदपुयोग गिी मसकार् क्षेिको व्यिस्थापन गने । 

• सङ घ, प्रदेि ि स्थानीय िहको म्िक्षािा ष्ट्रिपद् व्यिस्थापन ि हरिि िैम्क्षक संस्थासभबन्धी 
योजना मनिायण, कायायन्ियन, अनगुिन िथा िूल्याङ कन गनय िहगि संिचनाको व्यिस्था गने ।  

• ष्ट्रिद्यालयको िािाििण सर्ा, िान्ि, सिुम्क्षि ि हरियालीयकु्त बनाउने। 

िणनीमि  

• औपचारिक, अनौपचारिक िथा खलुा एिि ्िैकम्ल्पक म्िक्षाका पाठ यक्रििा सिुम्क्षि ष्ट्रिद्यालय 
िथा हरिि िैम्क्षक संस्थासभबन्धी ष्ट्रिषयिस्ि ुसिािेि गने । 

• सबै स्थानीय िहले म्िक्षक ि ष्ट्रिद्याथीिा ष्ट्रिपद्ले पाने प्रिाि न्यूनीकिण गनय ष्ट्रिद्यालय िथा 
सिदुायिा िनोसािाम्जक पिाििय सेिा ि िैम्क्षक पनुलायिको व्यिस्थापन गने ।  

• सबै प्रकािका िैम्क्षक संस्थािा िौमिक पूिायधाि एिि ्सषु्ट्रिधाका न्यूनिि िापदण्ड मनधायिण गिी 
िाष्ट्रिय ििन मनिायण संष्ट्रहिा िथा स्थानीय िहबाट लाग ुिएका िापदण्डअनरुूप नक्सा पास गिेि 
िाि मनिायण कायय गने ।  

• ष्ट्रिपद्का सियिा ष्ट्रिद्यालय/म्िक्षालय स्थानान्ििण गनयका लामग स्थानीय िहको सिन्ियिा 
सिुम्क्षि स्थानको पष्ट्रहचान गिी खानेपानी, स्िास्थ्य, पोषण ि हेिचाहको उम्चि व्यिस्थापन गने । 

• स्थानीय िहले ष्ट्रिपद् जोम्खि व्यिस्थापन गनय स्थानीय योजनािा िैपिी आउने योजना सिािेि 
गने । 

• हिेक स्थानीय िहले स्थानीय ष्ट्रिपद्सभबन्धी सूचना व्यिस्थापन ि रिपोष्ट्रटयङ प्रणालीको ष्ट्रिकास 
गने। 

• ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षालयहरूिा ष्ट्रिपद् पूियियािी, प्रमिकायय, न्यनुीकिण ि पनुलायिसभबन्धी 
काययक्रिलाई ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षालयको िाष्ट्रषयक काययिामलकािा िाखी सिुम्क्षि ष्ट्रिद्यालय िथा 
म्िक्षालयसभबन्धी पूियअभ्यास (Simulation) ि अभ्यास (Drill) का ष्ट्रक्रयाकलापहरू मनयमिि रूपिा 
सञ्चालन गने । 

• ष्ट्रिपद्सभबन्धी सािदुाष्ट्रयक सचेिनाका काययक्रि सञ्चालन गनय ि ष्ट्रिपद् व्यिस्थापन सीपको 
ष्ट्रिकास गनय ष्ट्रिद्याथीहरूलाई सिेि संलग्न गिाई सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्रलाई ष्ट्रिपद् मसकार् 
केन्द्रका रूपिा परिचालन गने ।  
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• सङ घ, प्रदेि ि स्थानीय िहिा बालबामलका कक्ष स्थापना गने ि सो कक्षले कुनै पमन जोम्खि 
िा ष्ट्रहंसाजन्य व्यिहाििा पिेका बालबामलकाको पष्ट्रहचान गिी आिश्यकिाअनसुाि िनोसािाम्जक 
पिाििय सेिा िथा िैम्क्षक पनुलायिको व्यिस्था गने ।  

• ष्ट्रिपद्को जोम्खििा िहेका िष्ट्रहला, अपाङ गिा िएका व्यम्क्त, सडक बालबामलका, जेष्ठ नागरिक, 

दमलि िथा सीिान्िकृि सिदुाय, लोपोन्िखु जािजामि ि बह-ुआयामिक गरिबीको चपेटािा पिेका 
बालबामलका, ष्ट्रिद्याथी िथा सिदुायका सदस्यहरूका लामग ष्ट्रििेष योजना िथा काययक्रि मनिायण 
गिी ष्ट्रिद्याथीको सहिामगिािा मिनको कायायन्ियन गने ।  

• सिकािी िथा गैिसिकािी संघसंस्थाको सिन्ियिा म्िक्षक िथा ष्ट्रिद्याथीका लामग ष्ट्रिपद् जोम्खि 
व्यिस्थापन, जलिाय ु परििियन, िािाििण संिक्षण, स्िास्थ्य, पोषण िथा सिसर्ार्सभबन्धी 
आधािििू ज्ञान, पूियियािी ि प्रमिकाययसभबन्धी व्यािहारिक िामलि िथा अमििखुीकिण काययक्रि 
सञ्चालन गने । 

• ष्ट्रिद्यालयिा हनु सक्ने हेपार्, ष्ट्रहंसा, असिुक्षा, िय, िास, गाली-बेर्ज्जिी, ष्ट्रििेदजस्िा गैिसंिचनात्िक 
ष्ट्रिपद् िथा जोम्खिहरूको न्यूनीकिणका लामग ष्ट्रिद्याथी, म्िक्षक ि सिदुायका सदस्यहरूको 
सहकायय गिी काययक्रिहरू सञ्चालन गने ।  

• स्थानीय मनकाय, सिदुाय िथा संघसंस्थाहरूलाई परिचालन गिी ष्ट्रिद्यालयको घेिाबाि, खेल िैदान, 

ष्ट्रिद्यालय जाने आउने बाटो ि ष्ट्रिद्यालयको आन्िरिक िथा िाह्य िािाििण पयायििणिैिी, 
बालिैिी, लैङ मगकिैिी एिि ्अपाङ गिािैिी बनाउने ।  

• हिेक ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षालय हािािा पयायि पानी सषु्ट्रिधासष्ट्रहिको प्राथमिक उपचािको व्यिस्था, 
िैकम्ल्पक उजाय, हरियाली क्षेि एिि ्बगैँचा ि खेल िैदानको व्यिस्था गने । 

• सबै प्रकािका म्िक्षण संस्थाहरूले छाि ि छािाका लामग छुट्टाछुटै्ट िौचालय िथा र्ोहिको 
उम्चि व्यिस्थापनको प्रबन्धसष्ट्रहि ष्ट्रिद्याथीको व्यम्क्तगि सिसर्ार्का सािग्री ि िी सािग्रीको 
ष्ट्रिसजयनको व्यिस्थापन गने िथा ष्ट्रिद्यालय परिसिको मनयमिि सिसर्ार्िा ष्ट्रिद्याथीहरूलाई नै 
परिचालन गने ।  

• हिेक ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षालयले आफ्नो परिसिलाई पयायििणीय रूपिा अनकूुलन बनाउन 
म्िक्षक ि ष्ट्रिद्याथीको सहिामगिािा सािदुाष्ट्रयक,सिकािी िथा गैिसिकािी संस्थासुँग सिन्िय ि 
सहकायय गने व्यिस्था गने ।  

• प्रत्येक ष्ट्रिद्यालयिा कभिीिा एउटा बगैँचा ि रू्लबािी मनिायण िथा ष्ट्रिद्यालय सेिाक्षेिमिि 
साियजमनक स्िामित्िको खाली जमिनिा िृक्षािोपण गनय एक ष्ट्रिद्याथी एक रूखको काययक्रि 
कायायन्ियन गिी कक्षा ५ सभिका बालबामलकाका हकिा म्िक्षकको सहयोगिा बालबामलकालाई 
प्रोत्साष्ट्रहि गिेि ि कक्षा ६ देम्ख िामथका बालबामलकाका हकिा सबै ष्ट्रिद्याथीलाई ष्ट्रिद्यालय हािा 
िा खाली जग्गािा रूख िोप्न लगाउने ि यसको संिक्षणको म्जभिा सभबम्न्धि ष्ट्रिद्याथीलाई ददने 
साथै यो काययलाई मनिन्िि ष्ट्रिद्याथी िूल्याङ कनको अङ किा गणना गने । यसका अमिरिक् 
प्रत्येक िैम्क्षक संस्थािा हरिि क्लब िथा र्को क्लब गठन गने ।  

• जग्गा उपलधध िएसभि हिेक ष्ट्रिद्यालयिा एक ष्ट्रिद्याथी एक मबरुिा काययक्रि लाग ुगने । 
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• हरिि िथा र्को क्लबले स्थानीय सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्रसुँग सहकायय गिी ष्ट्रिद्यालय सेिा 
क्षेििा बाुँझो िहेका साियजमनक जग्गािा ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रकमसिका िृक्षािोपण, ििकािी खेिी, र्लरु्ल 
खेिी, काष्ठजन्य मबरुिा, जमडबटुी ि औषधीजन्य बोटमबरुिा ि हरिि सडक मनिायणिा नेितृ्िदायी 
िमूिका खेल्ने ।  

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा सञ्चालन गने ष्ट्रिद्यालयले बालीष्ट्रिज्ञान िा पिपुालन ष्ट्रिषय 
सञ्चालन गिेका िए प्रयोगिालाका रूपिा थप ििकािी ि र्लरू्लबगैंचा ियाि गने ि अन्य 
ष्ट्रिषय सञ्चालन गिेका प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयले रू्लबािी, औषमधजन्य रुख िथा ष्ट्रिरूिाहरू िोप्ने ि 
संिक्षण गने व्यिस्था गने । 

• हरिि म्िक्षण संस्था (School as a Zone of Greenery) को अिधािणा कायायन्ियन गने । 
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परिच्छेद १४  

िैम्क्षक उपलम्धध पिीक्षण 

१. पषृ्ठिमूि  

ष्ट्रिद्याथी उपलम्धधको िाष्ट्रिय पिीक्षणलाई म्िक्षा पद्धमिको सधुािका लामग िहत्त्िपूणय आधाि िामनन्छ 
। ष्ट्रिद्याथी उपलम्धधको िाष्ट्रिय पिीक्षणबाट मसकार्को अिस्था पष्ट्रहचान गनुयका साथै िैम्क्षक पद्धमििा 
सधुािका लामग पाठ यक्रि िथा पाठ यसािग्री, पिीक्षा व्यिस्थापन, म्िक्षक व्यिस्थापन ि ष्ट्रिकास, 

ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन, ष्ट्रिद्यालयको पठनपाठनको िािाििण सधुाि, ष्ट्रिद्यालय-म्िक्षक-अमििािक सभबन्ध 
ि िैम्क्षक सेिा प्रिाहिा जिार्देष्ट्रहिा कायि गनय खोम्जन्छ । यसबाट म्िक्षा नीमि, योजना िथा 
िैम्क्षक काययक्रि िजुयिा ि कायायन्ियनको प्रिािकारििाको अनगुिन िथा िूल्याङ कनका लामग 
पषृ्ठपोषणसिेि प्राि हनेु अपेक्षा गरिएको हनु्छ ।  

यनेुस्कोका लामग गरिएको एक अध्ययन (Wagner, 2011) ले िाष्ट्रिय पाठ यक्रिले लम्क्षि गिेका 
िैम्क्षक उपलम्धध हामसल िए निएको लेखाजोखा गनुयलाई िाष्ट्रिय मसकार् उपलम्धध पिीक्षण िनेको छ 
। ष्ट्रिश्व बैङ कका लामग गरिएको एक अको अध्ययन (Greaney and Kellaghan, 2008) ले िैम्क्षक 
सधुािका लामग िैम्क्षक नीमि मनिायिा, िाजनीमिज्ञ ि सिग्र िैम्क्षक सिोकाििालालाई पषृ्ठपोषण ददने 
प्रणाली िाष्ट्रिय मसकार् उपलम्धध पिीक्षण हो िनेको छ ।  

अन्ििायष्ट्रिय जगि ्िा ष्ट्रिद्याथी उपलम्धधको िाष्ट्रिय पिीक्षणको प्रचलन सन ्१९८० कै दिकबाट सरुु 
िएको पार्न्छ ि यसका मनष्कषयलाई िैम्क्षक सधुािको प्रिखु आधािम्िलाका रूपिा मलने गिेको 
पार्न्छ । ष्ट्रिकमसि िलुकुहरूिा स्थाष्ट्रपि संयन्ििार्य ि ् मनम्श्चि अिमधिा यस प्रकािको उपलम्धधको 
िाष्ट्रिय पिीक्षण गिी ष्ट्रिगि ि ित्कालीन अिस्थाको िलुना गने प्रचलन छ । यस्िो िलुनाबाट 
िैम्क्षक प्रणालीिा िर्िहेको प्रगमिको अिस्था ि सिग्र प्रिृम्त्तको ष्ट्रिश्लषेण गरिन्छ । प्रगमि ि प्रिृम्त्त 
ष्ट्रिश्लेषणका आधाििा िलुकुको िैम्क्षक सधुािका लामग िष्ट्रिष्यको िागय पष्ट्रहचान गरिन्छ ।  

यस्िा पिीक्षणहरू िाष्ट्रिय िाि निई अन्ििायष्ट्रिय िथा क्षेिीय स्िििा सिेि हनेु गिेका छन ् । 
अन्ििायष्ट्रिय पिीक्षणहरूिा ष्ट्रपसा (PISA – Program for International Student Assessment), ष्ट्रटभस 
(TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study) ि पल्स्य (PIRLS – 

Progress in International Reading Literacy Study)  पदयछन ्िने क्षेिीय पिीक्षणहरूिा PASEC 

(CONFEMEN Program for the Analysis of Education System), SACMEQ (Southern and 

Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality), SEAPLM ( Southeast 

Asia Primary Learning Matrix) (यनेुस्को, २०११) आदद िहेका छन ् ।यी पिीक्षणहरूिा 
खासगिी िाषा, गम्णि ि ष्ट्रिज्ञानजस्िा ष्ट्रिषयलाई प्राथमिकिा ददएको पार्न्छ िने कमिपयले सािाम्जक, 
दोस्रो िाषाजस्िा ष्ट्रिषयको पिीक्षण गछयन ्।  

नेपालिा औपचारिक िििबाट ष्ट्रिद्याथीहरूको मसकार् उपलम्धधको िाष्ट्रिय स्िििा पिीक्षणको लािो 
र्मिहास निए पमन म्िक्षा िन्िालयको अगिुार्िा प्राथमिक म्िक्षा परियोजना ि आधािििू िथा 
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प्राथमिक परियोजनािार्य ि ् यो काययको थालनी िएको पार्न्छ । िि यी पिीक्षणका निनुा छनौट 
ष्ट्रिमध ि नमिजाको सघनिा िाष्ट्रिय िैम्क्षक प्रणालीिा पषृ्ठपोषण ददनेिन्दा पमन पिीयोजनाको 
िूल्याङ कनका रूपिा गरिएको मथयो । ष्ट्रिद्यालय क्षेि सधुाि योजना (२०६६…२०७२) ले 
उत्तिदाष्ट्रयत्ि ि गणुस्ििको समुनम्श्चििाका लामग िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्र िहने िने्न कुिा 
उल्लेख गिेको मथयो । योजनाले िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रले नमिजा हामसल िए निएको िथा 
प्रणालीले उत्तिदाष्ट्रयत्ि िहन गनय सके नसकेको िनी बाह्य रूपिा आिमधक लेखाजोखा गनेछ िनेको 
पार्न्छ । साथै, यसले म्िक्षा िन्िीको अध्यक्षिािा िहेको म्िक्षा नीमि मनधायिण समिमिले नीमिमनदेि 
गने ि प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिको सिग्र सिीक्षा गने काययिा िैम्क्षक गणुस्िि 
पिीक्षण केन्द्रको िहत्त्िपूणय िमूिका हनेु कुिा उल्लेख गिेको पार्न्छ ।  

मििषीय योजना (२०६७/६८…६९/७०) िा कक्षा १० को मसकार् उपलम्धध िापन गने ि 
ष्ट्रिद्यालय िहिा म्िक्षाको गणुस्िि समुनम्श्चि गनय िाष्ट्रिय गणुस्िि िापन ि उच्च म्िक्षािा गणुस्िि 
मनधायिण संयन्ि ियाि गिी लाग ु गनुयका साथै त्यसको मनयमिि अनगुिन िथा लेखाजोखा गने 
व्यिस्था मिलाउने िनी उल्लेख गिेको पार्न्छ । िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रको स्थापना 
िएपश्चाि ् ष्ट्रि. सं. २०६८ बाट बृहि ् स्िििा स्िरिकृि पिीक्षण साधनिार्य ि ् िाष्ट्रिय उपलम्धध 
पिीक्षणको सरुुिाि िएको हो । पष्ट्रहलो पटक ष्ट्रि॰ सं॰ २०६८ िा २५ म्जल्लाका निनुा छनोटिा 
पिेका १,२०० ष्ट्रिद्यालयबाट करिि ४८,००० ष्ट्रिद्याथीिा िाष्ट्रिय उपलम्धध पिीक्षण गरिएको मथयो । 
त्यसपमछ पमन यही प्रकृमिका सघन रूपिा चािपटक िाष्ट्रिय पिीक्षणका कायय सभपन्न िैसकेका छन ्। 
नेपालको िाष्ट्रिय मसकार् उपलम्धधलाई ष्ट्रटभस (TIMSS), ष्ट्रपसा (PISA) जस्िा अन्ििायष्ट्रिय 
पिीक्षणहरूका नमिजासुँग सिेि िलुना गरिएको छ । सिग्र पिीक्षणको नमिजा हेने हो िने ष्ट्रिद्यालय 
म्िक्षािा मसकार् उपलम्धधिा सधुाि हनु नसकेको िर्य  सङ केि गिेको छ ।  

२. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण  

िदेैम्िक परििेि : ष्ट्रपसा (PISA) ले १५ िषय पगुकेा यिुाको गम्णि, पढार् ि ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयको 
उपलम्धध पिीक्षण गदयछ । यस पिीक्षणिा ७५ िन्दा बढी देिहरू सहिागी हनु्छन ् ि देिको 
िैम्क्षक अिस्थाको पष्ट्रहचान गदयछन ्। पष्ट्रहलो पटक सन ्२००१ िा ष्ट्रपसाको परिणाि प्रकाम्िि हुुँदा 
ष्ट्रर्नल्याण्डले उच्च स्थान हामसल गिेको मथयो िने जियनी सबैिन्दा िल पिेको मथयो । सङ घीय 
िासन प्रणाली िएको जियनीिा कुनै कुनै िाज्यले मनकै निाम्रो नमिजा ल्याएका हनुाले पमन सिग्रिा 
जियनी िल पिेको हो । संसाििा उच्च कोष्ट्रटको म्िक्षा दािी गने जियनीिा यसबाट सनुािी जस्िै 
हलचल िम्च्चएको मथयो । सोही सियदेम्ख जियनीले िैम्क्षक सधुािको नीमि अम्घ सार् यो जनु 
अष्ट्रहलेसभि पमन जािी छ । सन ्२००९ िा अिेमलयाको परिणाि पमन िल झर् यो जनु २०१२ िा 
पमन दोहोरियो जसबाट अिेमलयाले िैम्क्षक नीमििा परििियन गरििहेको छ । चीन सन ्२००९ िा 
केही िहि ि िाज्यिा ष्ट्रपसाको पिीक्षणिा सहिागी िएको मथयो जसिा साङ घार्को नमिजा उत्कृि 
आएको मथयो (Baroutsis & Lingard, 2017) । 
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जापानले सन ्१८९० देम्ख नै म्िक्षािा िाम्रो सधुाि गदै आएको मथयो । सन ्२००३ को ष्ट्रपसाको 
पिीक्षणिा जापान गम्णििा सबैिन्दा िामथल्लो स्थानबाट छैटौँ स्थानिा ि पढार् सीपिा आठौँ 
स्थानबाट १४ औ ँ स्थानिा झर् यो । यसलाई जापानिा ष्ट्रपसाको पीडाका रूपिा मलर् िैम्क्षक 
सधुािको नीमि मलयो । यसबाट जापान म्िक्षण मसकार्, पाठ यक्रि ि पाठ यपसु्िकिा सधुाि ल्याई 
पनु: िामथल्लो स्थान हामसल गनय सर्ल ियो । सन ्२०१५ िा जापान िैज्ञामनक िथा प्राष्ट्रिमधक 
साक्षििािा दोस्रो, रिमडङिा आठौँ ि गम्णििा पाचौँ स्थान हामसल गर् यो । यसिी पिीक्षणका 
नमिजाहरूलाई िैम्क्षक नीमि ि व्यिहाििा परििियनका लामग उपयोग गने देिहरूले पिीक्षणिा 
गरिएको लगानीबाट प्रिाणिा आधारिि सधुािका नीमिहरू अिलभबन गदै आएका छन ्  (Mizuho & 

Aoki, 2016) ।  

यसै गिी ष्ट्रटभस (TIMSS) ले कक्षा ४ ि ८ िा पढ्ने ष्ट्रिद्याथीहरूको पिीक्षण गदयछ । अिेरिकाले 
यसै पिीक्षणको नमिजाका आधाििा पाठ यक्रिको बेन्चिाष्ट्रकय ङ लगायि देििि साझा िूल पाठ यक्रि 
ियाि गिेको छ जसबाट म्िक्षकहरूलाई कुन कुिािा र्ोकस गिी म्िक्षण गने िने्न स्पि आधाि 
मिलेको छ  (TIMSS, 2016)। अन्ििायष्ट्रिय पिीक्षणिा सहिागी निएका िािहरूले िाष्ट्रिय पिीक्षण गिी 
यसैका आधाििा सधुाि गरििहेका छन ्।नेपालले पमन िाष्ट्रिय पिीक्षण गदै आएको छ ।  

नीमिगि व्यिस्था : म्िक्षा ऐनिा पष्ट्रहलो पटक आठौँ संिोधनिा नेपालिा ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको गणुस्िि 
पिीक्षण गने कािका लामग एक िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्र िहने कुिा उल्लेख गरिएको छ । 
सो ऐनिा  िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रको प्रिखुका रूपिा काि गनय नेपाल सिकािले एकजना 
प्रिखु म्िक्षा पिीक्षक मनयकु्त गनेछ िनी उल्लेख गिेको छ । ष्ट्रिद्यालय क्षेि ष्ट्रिकास योजना 
(२०७३…२०८०) िा ष्ट्रिद्यालय क्षेि सधुाि काययक्रि (२०६६…२०७२) अन्िगयि ष्ट्रिद्याथीका 
उपलम्धधको िाष्ट्रिय िूल्याङ कन गरिएको िथा िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रको स्थापना गरिएको िए 
िापमन ष्ट्रिद्यालय िहको अनगुिन िथा िूल्याङ कनिा अझै पमन सिस्या छन ्िनी उल्लेख गरिएको छ 
। ष्ट्रिद्याथी उपलम्धधको िाष्ट्रिय िूल्याङ कन िथा प्रािम्भिक कक्षा पढार्को िूल्याङ कन मनयमिि 
सञ्चालन गनेलगायि म्िक्षा प्रणालीको स्ििन्ि सिीक्षा िथा िूल्याङ कन गनय िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण 
केन्द्रको संस्थागि क्षििा सदुृढ गिाउनपुने कुिा यसिा उल्लेख छ ।  

चाल ुचौधौं आिमधक योजना (२०७३।७४–२०७५।७६) िा ष्ट्रिद्यालय िहको सेिा प्रिाहलाई थप 
प्रिािकािी बनाउन ि जिार्देष्ट्रहिा समुनम्श्चि गनय ष्ट्रिद्यालयहरूको सञ्चालन िथा काययसभपादनस्ििको 
िाष्ट्रषयक रूपिा कायय सभपादन पिीक्षण गने ि काययसभपादनिा आधारिि व्यिस्थापन िथा लगानीको 
प्रािधान लाग ु गरिने कुिा उल्लेख छ । साथै, यसिा ष्ट्रिद्याथीको िैम्क्षक उपलम्धधको नमिजालाई 
िैम्क्षक सधुािको िूल आधाि बनाउने िणनीमि िथा काययनीमि अिलभबन गने िनी उल्लेख गरिएको 
छ ।   

ष्ट्रिश्वव्यापी रूपिा ष्ट्रिद्याथी उपलम्धधको िाष्ट्रिय पिीक्षणको उदे्दश्य नै मनधायरिि पाठ यक्रिको 
कायायन्ियबाट प्राि उपलम्धध ि  मसकार्िा िएको सधुािको अिस्था पत्ता लगाउने, देिको आफ्नै 
सन्दियिा मसकार्िा प्रिाि पाने ित्त्िहरूको खोजी गिी सधुािका उपायहरू पत्ता लगाउन ु हो 
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।म्िक्षाको सधुाििा ष्ट्रििेष िहत्त्ि ददन चाहने िलुकुहरूिा यसका नीमिगि ि संिचनागि पक्षाट 
संिेदनिील रूपिा ियािी गरिएको पार्न्छ ।   

औसि मसकार् उपलम्धधको अिस्था : नेपालिा कक्षा ३ िा नेपाली ि गम्णि, कक्षा ५ िा नेपाली, 
गम्णि ि अंग्रजेी िथा कक्षा ८ िा नेपाली, गम्णि, सािाम्जक ि ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयिा पिीक्षण िैसकेका छन ्
। यी पिीक्षणहरूबाट प्राि उपलम्धधहरू िलको िामलकािा प्रस्ििु गरिएको छ : 

िामलका २६.१ : ष्ट्रिमिन्न िषयिा िएको मसकार् उपलम्धधको प्रमििि 

िषय  
 

ष्ट्रिषय 

कक्षा ३ को उपलम्धध % कक्षा ५ को उपलम्धध % कक्षा ८ को उपलम्धध % 

कक्षा ८ को 
उपलम्धध  

सन ्
२०१२ 

सन ्
२०१५ 

सन ्२०१२ सन ्
२०१५ 

सन ्
२०११ 

सन ्
२०१३ 

सन ्२०१७* 

नेपाली ६३ ५२ ६० ४६ ४९ ४८ ५००** 

गम्णि ६० ४५ ५३ ४८ ४३ ३५ ५०० 

अङ ग्रजेी ˗ ˗ ५४ ४७ 
   

ष्ट्रिज्ञान 
˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ४१ ५०० 

सािाम्जक 
˗ ˗ ˗ ˗ ४९ 

˗ ˗ 

(नोट M िामलकािा   ले उपलम्धध घटेको ि  ले उपलम्धध बढेको जनाउुँछ  . छायाुँ पिेका िाग आधाि िषय हनु ्। 
*ष्ट्रिद्याथीका नमिजालाई रूपान्िरिि स्केलिा प्रस्ििु गरिएको ।**ष्ट्रिद्याथीले मसकार् उपलम्धधिा देखाएको क्षििालाई 
स्िरिकृि अङ किा परििियन गदाय औसि अङ क ५०० िामनएको हो । यो औसि अङ कलाई आधाि िानी आउने िषयका 
प्रािाङ कहरू बढेको िा घटेको पत्ता लगार्न्छ ।)  

िामलका २६.१ अनसुाि हिेक पमछल्लो पिीक्षणिा उपलम्धध घटेको देम्खएको छ िने सन ्२०१७ 
िा कक्षा ८ को नमिजा बढेको देम्खन्छ जनु िथ्याङ किास्त्रीय ष्ट्रिमधबाट हेदाय अथयपूणय रूपिा बढेको 
छैन । सिग्रिा िीनओटै कक्षाहरूको मसकार् उपलम्धधिा सधुाि निएको कुिा स्पि हनु्छ । 

उपलम्धध पिीक्षणका िखु्य नमिजाहरू : िाष्ट्रिय उपलम्धध पिीक्षणका करिब आधा दजयन नमिजाको 
प्रिृम्त्त एकै प्रकािको देम्खएको छ । यस कुिाले  म्िक्षा सधुािका लामग ष्ट्रिश्वामसलो सूचना प्राि 
िएको छ । िैम्क्षक गणुस्िि सधुािका लामग यसलाई िहत्त्िपूणय अिसिका रूपिा मलनपुने हनु्छ । 
यसिी सबै अध्ययनका सिान प्रकृमिका ि िहत्त्िपूणय नमिजाहरूको चचाय िल गरिएको छ :  

• ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलम्धधिा उल्लेखनीय सधुाि हनु सकेको देम्खएन । कि ि बढी उपलम्धध 
हामसल गने ष्ट्रिद्याथीहरूमबचको उपलम्धधिा अत्यन्ि ठूलो मिन्निा देम्खएको छ । अध्ययनिा 
संलग्न धेिै ष्ट्रिद्याथीहरूको उपलम्धधस्िि अपेक्षा गिेिन्दा मनकै कि िहेको छ । केही ष्ट्रिद्याथीको 
िने मनकै उच्च पार्एको छ । यस प्रकािको मिन्निा संस्थागि ष्ट्रिद्यालयिा िन्दा सिदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रिद्यालयिा उच्च छ । ष्ट्रिद्याथीको उपलम्धधिा ठूलो मिन्निा हनुलेु िैम्क्षक प्रणालीको सक्षििा 
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किजोि हो िने्न कुिाको सङ केि गदयछ । ष्ट्रिद्याथीको उपलम्धधिा ष्ट्रिद्यालय पद्धमििन्दा 
व्यम्क्तगि प्रयास धेिै छ िने्न देम्खन्छ ।  

• मसकार् उपलम्धधका मिन्निाहरू प्रदेिअनसुाि, म्जल्लाअनसुाि िथा ष्ट्रिद्यालयअनसुाि एकदिै उच्च 
देम्खन्छ । म्जल्लाकै औसि उपलम्धधिा ५० अङ कसभिको मिन्निा पार्एको छ । मसकार्का 
संज्ञानात्िक िहका आधाििा नमिजा ष्ट्रिश्लेषण गदाय उच्च स्ििका संज्ञानात्िक क्षेििा िलुनात्िक 
रूपिा किजोि देम्खएको छ ।  

• कक्षा बढ्दै जाुँदा छािा ि छािको मसकार् उपलम्धधको मिन्निा बढ्दै गएको पार्न्छ । 
कक्षाकोठाका ष्ट्रक्रयाकलाप, पाठ यिस्ि ु िथा पाठ यसािग्रीहरू िथा सािाम्जक सासं्कृमिक 
पक्षहरूसिेिबाट यसिा प्रिाि पिेको देम्खन्छ ।  

• िामलि मलएका ि नमलएका म्िक्षकहरूले पढाउुँदा ष्ट्रिद्याथीको उपलम्धधिा प्रिाि पिेको देम्खएन 
। त्यसैले िामलि पद्धमििा गम्भिि िएि सोच्नपुने अिस्था देम्खन्छ ।  

• ष्ट्रिद्यालयिा ष्ट्रिद्याथीहरू हेपार् (Bullying) को मसकाि िएको पार्एको छ । ष्ट्रिद्यालयिा ष्ट्रिद्याथीका 
सािग्रीहरू चोिी हनेु,  म्जस्काउने (अकै नािले बोलाउने), ष्ट्रपट्ने,  हप्काउने,  िन नलागकेो काि 
गनय बाध्य बनाउने,  गल्िी निए पमन दोष लगाउने आदद सिस्या पाएको छ । जसले गदाय 
ष्ट्रिद्यालय िािाििण ष्ट्रिद्याथीका लामग अनकूुल हनु सकेको पार्एन । 

• अमििािकको सािाम्जक आमथयक अिस्थाले मसकार् उपलम्धधिा सिानपुामिक असि पिेको 
देम्खन्छ । आमथयक, सािाम्जक अिस्था ि ष्ट्रिद्याथीको औसि उपलम्धधस्ििका मबचिा 
अन्ििसभबन्ध िहेको छ । सािान्यिः िाम्रो आमथयक सािाम्जक अिस्था िएका सिदुाय (घि 
परििाि) का ष्ट्रिद्यालयहरूको औसि उपलम्धधस्िि िाम्रो देम्खएको छ । 

• ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलम्धधिा िाषाको प्रिाि देम्खएको छ । िाििृाषा नेपाली िएका ि 
िाििृाषा नेपाली निएका ष्ट्रिद्याथीको उपलम्धधिा मिन्निा िहेको छ । यस्िो मिन्निा खासगिी 
दोहोिो सीिान्िकृि सिूहिा अझ बढी देम्खन्छ ।  

• मसकार् उपलम्धध पिीक्षणकै क्रििा प्रधानाध्यापकसुँग गरिएको सिेक्षणका नमिजाअनसुाि निनुा 
छनौटिा पिेका ६० प्रमििि  ष्ट्रिद्यालयहरूिा म्िक्षकहरू मबनासूचना अनपुम्स्थि हनेु,  ष्ट्रढलो 
आउने ि मछटो जाने जस्िा सिस्याहरू ष्ट्रिद्यिान छन ्।  

• ष्ट्रि॰ सं॰ २०७४ िा गरिएको कक्षा ८ को पिीक्षणको मसकार् उपलम्धध औसि अङ किा प्रस्ििु 
नगिी ष्ट्रिद्याथीको मसकार् स्ििलाई ष्ट्रिमिन्न ६ िटा सिूहिा ष्ट्रििाजन गिी ष्ट्रिश्लेषण गिेि सो 
अनसुाि प्रस्ििु िएको मथयो । नमिजा अनसुाि कक्षा ८ को अन्त्यिा ष्ट्रिज्ञान ि गम्णि ष्ट्रिषयिा 
५५ ि नेपालीिा ४५ प्रमििि ष्ट्रिद्याथीले न्यूनिि मसकार् उपलम्धध स्िि हामसल गिेका छैनन ्।  

िामथ उम्ल्लम्खि अध्ययनका प्रामिहरूले िैम्क्षक सधुािका लामग केही ष्ट्रिषयक्षेििा स्पस्ट जानकािी 
ददएका छन ् । अष्ट्रहलेको ष्ट्रिकमसि परििेििा यस्िा अध्ययनका प्रमिका आधाििा सिग्र िैम्क्षक 
प्रणालीको िूल्याङ कन ि सिीक्षा गिी सधुाि गनय बाह्य िूल्याङ कन मनकै प्रिािकािी िामनन्छ । यस्िा 
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नमिजाहरूलाई पूणय रूपिा अङ मगकाि गने देिहरू मछटै्ट िैम्क्षक सधुाि गनय सर्ल िएको पार्एको छ 
। िथाष्ट्रप नेपालका सन्दियिा सधुािका लामग जनु रूपिा ित्पििा आउनपुने हो सो रूपिा आउन 
सकेको छैन ्। नीमिगि दस्िािेजहरूिा उल्लेख िएअनसुाि िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्र स्ििन्ि 
मनकायका रूपिा पमन स्थाष्ट्रपि िैसकेको छैन । यसिा केन्द्र ि यसिा काययिि जनिम्क्तको क्षििा 
ष्ट्रिकास पमन अपेम्क्षि रूपिा हनु सकेको छैन ् । यी सबै पक्षिा िालिेल नमिलेसभि यसको 
उदे्दश्यबिोम्जि उपलम्धध हामसल गनय गाह्रो छ । 

हालैका ददनिा पमन कमिपय स्थानीय िहले अङ्खग्रजेी िाध्यिको पठनपाठन, स्थानीय पाठ यक्रि 
मनिायण ि कायायन्ियन, ष्ट्रिद्यालय अनिुमि, कक्षा िृष्ट्रद्ध िथा पिीक्षा पद्धमििा परििियनका मनणययहरू 
गरििहेका छन ् । यी पक्षहरू प्राम्ज्ञक ि प्राष्ट्रिमधक िएकाले धेिै पक्षिा अलिल ि अन्योलिा 
देम्खएको छ । गणुस्िि समुनम्श्चििाका लामग अन्य पक्षका साथै देिििको न्यूनिि मसकार्स्ििको 
अिस्था पष्ट्रहचान गिी सिैलाई जानकािी गिाउनपुने देम्खन्छ । देिका सबै स्थानीय िह िथा प्रदेि 
अन्िगयिका ष्ट्रिद्याथीले हामसल गिेको मसकार् स्िििा ठूलो मिन्निा हनु नददई िैम्क्षक सिानिा 
समुनम्श्चि गनुय सङ घीय सिकािको िखु्य म्जभिेिािी ि िमूिका हनुपुने देम्खन्छ । सो सन्दियबाट ि 
अन्ििायष्ट्रिय अभ्यासहरू सिेिका आधाििा हेदाय ष्ट्रिद्यिान िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रको 
सङ गठनात्िक ि काययक्षेििा परििाजयन गदै यसलाई स्िायत्त ि स्ििन्ि मनकायका रूपिा ष्ट्रिकास 
गरिन ुआिश्यक छ । यसिार्य ि ्िलुकुको सिग्र िैम्क्षक प्रणालीको अनगुिन ि िूल्याङ कन गिी 
नीमिगि सधुाििा हस्िक्षपेकािी िमूिका मनिायह गनय आिश्यक सूचना उपलधध गिाउने मनकायका 
रूपिा  ष्ट्रिकास गनुय आिश्यक छ ।  

३. िदु्दा िथा चनुौिीहरू  

• सिोकाििलाहरूिा उपलम्धध पिीक्षणको प्रामिहरूको आन्िरिकीकिण गिाउन ु 

• संस्थागि रूपिा उपलम्धध पिीक्षणलाई सधुािको ष्ट्रिषयिस्िकुा रूपिा िहत्त्ि ददन ु 

• ष्ट्रिद्याथीको िाष्ट्रिय उपलम्धधको पिीक्षणका लामग आिश्यक पने संस्थागि ि जनिम्क्तको 
क्षििा किजोि िहेको सन्दियिा सोका लामग प्रयाि स्रोि ि साधनको व्यिस्था गनुय 

• िाष्ट्रिय उपलम्धधको पिीक्षणका ष्ट्रिषयिा स्पि िागयम्चि िजुयिा गनुय 

• ष्ट्रिद्याथी उपलम्धधको िाष्ट्रिय पिीक्षणका नमिजा कायायन्ियन गनय कायययोजना मनिायण िथा 
कायायन्ियन गनुय   

४. सझुािहरू  

िामथका िदु्दा ि चनुौिीलाई सभबोधन गनयका लामग मनभनमलम्खि नीमिगि िथा िणनीमिगि सझुािहरू 
प्रस्ििु गरिएको छ : 

नीमिगि व्यिस्था  

• ष्ट्रिद्याथीको औसि मसकार् उपलम्धध बढाउन ष्ट्रिद्यालय ि ष्ट्रिद्याथीमबचको मिन्निा कि गने  
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• ष्ट्रिद्याथी उपलम्धधको िाष्ट्रिय पिीक्षणको व्यापक प्रचािप्रसाि गिी यसको िहत्त्ि ि आिश्यकिा 
बािेिा सबै सिोकाििलालाई जानकािी गिाउने  

• िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्र ि केन्द्रिा काि गने कियचािीको क्षििा ष्ट्रिकास गने ि प्रयाि 
जनिम्क्तको व्यिस्था गने  

• िैम्क्षक सधुािको अमिन्न अङ गका रूपिा ष्ट्रिकास गने  

• िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रलाई स्िायत्त मनकायका रूपिा ष्ट्रिकास गने  

• ष्ट्रिद्याथीको िाष्ट्रिय उपलम्धध पिीक्षणका नमिजाहरूलाई कायायन्ियन गनय सघन कायययोजना 
बनाउने  

िणनीमि 

• किजोि ष्ट्रिद्यालय ि ष्ट्रिद्याथीका लामग लम्क्षि काययक्रि सञ्चालन गने  

• म्िक्षकको सिानपुामिक ष्ट्रिििण, म्िक्षकको पेसाप्रमिको जिार्देष्ट्रहिा ि न्यूनिि मसकार्स्िि 
समुनश्चि गिाउन म्जभिेिाि प्रणाली ष्ट्रिकास गने  

• संज्ञानात्िक क्षेिका उच्च स्ििका मसकार् उपलम्धध हामसल गिाउने सन्दियिा म्िक्षण मसकार् 
ष्ट्रक्रयाकलाप, म्िक्षक ियािी िथा पेसागि ष्ट्रिकास, पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िक सिेििा 
आिश्यक सधुाि ि परििाजयन गने  

• संस्थाको ददगो जनिम्क्त योजना बनार् कायायन्ियन गने  

• ष्ट्रिद्यालयस्िििा िथा अन्य सिोकाििालाहरूिा ष्ट्रिद्याथी मसकार् उपलम्धध पिीक्षणको िहत्त्ि ि 
उपयोमगिाबािेिा सञ्चाि िाध्यि सिेिको उपयोग गिी व्यापक रूपिा प्रबोधीकिण गने  

• प्रदेि ि स्थानीय िहिा सिेि गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रको संयन्ि स्थापना िथा क्षििा ष्ट्रिकास 
गने ि मसकार् उपलम्धध पिीक्षणको नमिजा िथा यसले पष्ट्रहचान गिेका मसकार् क्षेििा 
आधारिि ष्ट्रिद्यालय सहयोग काययक्रि सञ्चालनका लामग सहजीकिण¸ क्षििा ष्ट्रिकास ि 
प्रोत्साहन गने  

• आिश्यक जनिम्क्तको पष्ट्रहचान गिी व्यिस्था गने  

• उपलम्धध पिीक्षण सभबन्धी िथ्याङ क ष्ट्रिश्लेषण गने ष्ट्रिम्िष्ट्रिकृि जनिम्क्तको प्रयाि व्यिस्था 
गने ि कियचािीको क्षििा ष्ट्रिकासका काययक्रि सञ्चालन गने  

• िथ्याङ क ष्ट्रिश्लेषण िथा िथ्याङ क िण्डािणका लामग आिश्यक सफ्टिेयि िथा 
उपकिणहरूको पयायििा समुनम्श्चि गने  

• अन्ििायष्ट्रिय िथा क्षेिीय िामलि िथा काययिालिा िाग मलन आिश्यक व्यिस्था मिलाउने  

• पिीक्षणको िागयम्चि ियाि गिी सो आधाििा आिश्यक बजेटको व्यिस्था गने  
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• अन्ििायष्ट्रिय प्रचलनहरू सिेिलाई ष्ट्रिश्लेषण गिी सङ घीय म्िक्षा ऐनिा ष्ट्रिद्याथी उपलव्धी 
पिीक्षण सभबन्धी आिश्यक व्यिस्था गने  

• कायययोजना अनसुाि ष्ट्रिद्याथी उपलम्धधको िाष्ट्रिय पिीक्षणका नमिजा कायायन्ियन गनय प्रदेि ि 
स्थानीय िहका सभबद्ध सिोकाििलाहरूको क्षििा ष्ट्रिकास गने  
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परिच्छेद १५ 

िैम्क्षक संस्था व्यिस्थापन ि नेितृ्ि 

१. पषृ्ठिमूि 

उपलधध स्रोिसाधनलाई कुिल ि मििव्ययी ढङ गले योजना¸ सिन्िय¸ मनदेिन िथा सञ्चालन गिी 
िोष्ट्रकएका िैम्क्षक उदे्दश्य हामसल गनयका लामग गरिने अभ्यासहरू िैम्क्षक व्यिस्थापन अन्िगयि पदयछन ्
। ष्ट्रिद्यालय िहदेम्ख ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसभिका सिग्र िैम्क्षक ष्ट्रक्रयाकलापहरूको सिमु्चि परिचालन गिी 
गणुस्ििीय िैम्क्षक सेिाहरूको उत्पादनको प्रष्ट्रक्रयासिेि यसले सिेटेको हनु्छ । िैम्क्षक नीमि, योजना  

िथा काययक्रिहरूको मनिायण, जनिम्क्त, आमथयक िथा िौमिक स्रोिको ष्ट्रिकास ि प्रयोग िथा संस्था ि 
काननुहरू मनिायण गने सिग्र प्रष्ट्रक्रया िैम्क्षक व्यिस्थापन अन्िगयि पदयछ ।  

िैम्क्षक व्यिस्थापनको िखु्य चालक नै यसका जनिम्क्त हनु ्जसले अन्य सभपूणय स्रोि ि संस्थाहरूका 
िाध्यिबाट सङ गठनलाई गमि प्रदान गदयछन ्। त्यस्िा जनिम्क्तको प्रिािकािी ि कुिल प्रयोगका 
लामग दक्ष ि सक्षि नेितृ्िको आिश्यकिा पदयछ । सक्षि नेितृ्िले स्रोि साधन कि िए पमन 
उत्कृि नमिजा ददन सक्छ । गमिम्िल ि कुिल नेितृ्ि िथा उत्प्ररेिि, सिष्ट्रपयि ि मनष्ठायकु्त जनिम्क्त 
िएिा अन्य स्रोिहरू किजोि िए पमन िैम्क्षक संस्थाहरूले उत्कृि नमिजा प्रदियन गनय सक्छन ्िने्न 
प्रिाणहरू उत्कृि िैम्क्षक संस्थाहरूको अध्ययनबाट सिेि स्पि हनु्छ ।  

िैम्क्षक संस्थाहरूको व्यिस्थापन प्रिािकारििा सिदुाय, ष्ट्रिद्यालय ि िाज्यमबचको मिपक्षीय सभबन्धिा 
िि पदयछ । नेपालिा गरुुकुल, आश्रि, िठ, िम्न्दि ि ष्ट्रपंढी म्िक्षाबाट प्रािभि िएको िैम्क्षक 
संस्थाहरूको ष्ट्रिकासक्रि ष्ट्रि. सं १९१० िा दिबाि स्कुलको स्थापनासुँग ैऔपचारिक संिचनािा प्रिेि 
गिेको मथयो । ित्पश्चाि ् ष्ट्रिमिन्न कालखण्डिा ष्ट्रिकास हुुँदै आएि िियिानिा ष्ट्रिद्यालयिहदेम्ख 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहसभि सहिामगिािूलक व्यिस्थापन ि मनणययको अभ्यास, िम्क्तको मनयन्िण िथा 
सन्िलुन िथा उत्तिदाष्ट्रयत्ि प्रिधयनको संिचना मनिायण, िैम्क्षक संस्था सञ्चालनिा सिदुायको 
सहिामगिालाई समुनम्श्चि गने व्यिस्था गरिएको छ । यद्यष्ट्रप व्यािहारिक रूपिा सिान प्रकृमिका 
स्रोि, काननु ि नीमिगि अिस्थाहरूको प्रयोगबाट िैम्क्षक संस्थाहरूले प्रदियन गने नमिजाहरूिा ठूलो 
मिन्निा देम्खन्छ । यसिा िूलि: व्यिस्थापकीय नेितृ्िको ित्त्ि म्जभिेिाि िान्न सष्ट्रकन्छ । त्यसैले 
िैम्क्षक संस्थाहरूको प्रिािकािी व्यिस्थापन प्रणालीको मनिायण िथा सक्षि, परििियनिखुी, उत्प्रेरिि, 

कुिल ि व्यािसाष्ट्रयक नेितृ्िले िाि िैम्क्षक संस्थाहरूको नेितृ्ि गने संस्थागि प्रणालीको ष्ट्रिकास 
अत्यािश्यक छ ।  

२. ष्ट्रिगि िथा िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण  

ऐमिहामसक ष्ट्रिकासक्रि  

िानि सभ्यिाको उत्पम्त्तसुँगै अम्स्थत्ििा आएका अनौपचारिक संस्थाहरूसुँगै व्यिस्थापनको प्रािभि 
ियो िने सिूहको प्रकृमिबिोम्जि नेितृ्िको सिेि ष्ट्रिकास ियो । बाख्रा बोलाउने अगामड लाग्छ¸ गाई 
धपाउने पछामड लाग्छ िने िेडा चिाउने मबचिा बस्छ िने्न उम्क्त प्रचमलि ियो । त्यसैगिी नेपाली 
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िैथाने संस्थाहरू व्यिस्थापनका आआफ्नै ष्ट्रिम्िि िान्यिा ि ष्ट्रिमधहरू छन ्। पिभपिागि संिचनाका 
िैम्क्षक प्रणाली ि संस्थाहरू गरुुकुल¸ गभुबा¸ िदिसा आददिा व्यिम्स्थि व्यिस्थापन ि नेितृ्िका 
अभ्यासहरू दिबाि स्कुलको स्थापनासुँगै व्यिस्थापन िथा नेितृ्िका औपचारिक संस्थागि प्रष्ट्रक्रयाहरू 
प्रािभि हुुँदै आए । ष्ट्रि. सं १९१० िा नै स्थाष्ट्रपि म्िक्षा ष्ट्रििाग ि त्यसको मनदेिक पद मसजयना 
िएपश्चाि ्नै िैम्क्षक व्यिस्थापनको प्रािभि िएको िामनन्छ । ित्पश्चाि ्का स्कुल गोश्वािा, िाषा 
पाठिाला गोश्वािाहरू, कलेज स्कुल गोश्वािाहरू पासजाुँच अड्डाहरू, ष्ट्रकिाब िजुयिा अड्डाहरूको व्यिस्था 
हुुँदै ष्ट्रि. सं ११९६ को म्िक्षाको र्म्स्िहािसभि आर्पगु्दा िैम्क्षक व्यिस्थापनले ठोस आकाि ग्रहण 
गिेको देम्खन्छ । म्िक्षाको र्म्स्िहािले दर्ा २५ देम्ख ३५ सभि प्रिासन िथा स्रोिको म्जभिेिािी 
सिकाि आरै्िा केम्न्द्रकृि गिी ष्ट्रिद्यालय सञ्चालनको म्जभिा सञ्चालक समिमिलाई ददएको पार्न्छ । 

धामियक संस्थाको उत्पम्त्त ि ष्ट्रिकाससुँग ैम्िक्षकको िमूिका देम्खन थालेको पार्न्छ । िानि सिाजको 
स्थापना ि ष्ट्रिकाससुँग ै ष्ट्रिकमसि िएका धामियक िान्यिाहरूलाई सङ गदठि ि संस्थागि गनय धामियक 
संस्थाहरू स्थापना िए । िी संस्थाका िूल्य ि िान्यिा िथा व्यिपस्थापकीय पक्षको नेितृ्िका 
गनयका लामग म्िक्षक (गरुु, िलु्लाह, पिुोष्ट्रहि, ष्ट्रिसप) स्थाष्ट्रपि िएको पार्न्छ । त्यसपश्चाि ्म्िक्षकले 
धामियक ष्ट्रिषयिस्िकुा अमिरिक्त जीिन दियन, आचिण ि व्यािहरिक जीिनका पक्षसिेिलाई जानकािी 
ददने ि अभ्यास गिाउने व्यम्क्तका रूपिा काि गनय थालेको पार्न्छ। िाज्य िथा सिाजको िमूिकािा 
परििियनसुँगै ज्ञानको क्षेि व्यापक हुुँदै जाुँदा, ज्ञानको आदान प्रदान गनय धामियक संस्थाहरू िाि पयायि 
िएनन ्ि सािदुाष्ट्रयक प्रयासिा म्िक्षण मसकार् गने संस्थाहरू खोमलन थाले । िाज्यको िर्य बाट पमन 
त्यस्िा संस्था खोल्न थामलयो ि िी संस्थाहरू ष्ट्रिद्यालयका नाििा परिम्चि िए । त्यहाुँ िैम्क्षक नेितृ्ि 
गने व्यम्क्त म्िक्षक िनेि म्चमनन थाल्यो ।  

ष्ट्रि. सं. २००७ पश्चाि ्िाज्य एकै प्रकािको म्िक्षा प्रणालीको ष्ट्रिकास ि मनिलु्क म्िक्षािर्य  केम्न्द्रि 
मथयो । ित्पश्चाि ्सरुु िएको व्यिम्स्थि िैम्क्षक सधुािका क्रििा सिकािले सञ्चालन अनिुमि ददएि 
सिदुायले सञ्चालन गिेका ष्ट्रिद्यालयहरूलाई औपचारिकिा प्रदान गर् यो । नेपाल िाष्ट्रििय म्िक्षा योजना 
आयोग २०१० ले हिेक म्जल्ला गौंडािा त्यस म्जल्ला गौंडािरिकै मनमित्त एउटा छुटै्ट पूिा अमधकाि 
िएको व्यिस्था गने समिमि हनुपुछय ि त्यही समिमि प्रादेम्िक िासन व्यिस्थाको मनमित्त उत्तिदायी 
हनुपुछय िने्न मसर्ारिस गदै स्थानीय िहिा ष्ट्रिद्यालय प्रिन्ध समिमि िहने उल्लेख गिेको मथयो । 
त्यसैगिी ष्ट्रि. सं. २०१० िा म्जल्ला म्िक्षा समिमिहरू गठन िएका ि मनिीक्षण सपुरििके्षणका लामग 
मडमिजनल र्न्सपेक्टि अर् स्कूल्सहरू ष्ट्रि. सं. २००७ िा ि सब-मडमिजनहरू ष्ट्रि. सं. २०१४ िा 
स्थापना गरिएका मथए ।  

त्यसैगिी उच्च म्िक्षािर्य  कलेज अर् एजकेुसन (२०१३) का ष्ट्रप्रम्न्सपलहरू अन्िगयि प्रम्िक्षण 
ष्ट्रििाग, धयूिो अर् पम्धलकेसन्स, नियल स्कूल अनसुन्धान ष्ट्रििाग, ष्ट्रिद्याथी ष्ट्रहि ष्ट्रििाग, प्रत्येकिा 
एकजना डार्िेक्टि ि एकजना िेनेजिको दिबन्दी खडा गरिएको मथयो । उच्च म्िक्षािा सहयोग 
परु् याउन ष्ट्रि. सं. २०१४ बैिाखिा उच्च म्िक्षा समिमिको गठन िएको ि २०१७ िा उच्च म्िक्षा 
हेने छुटै्ट मनदेिकको व्यिस्था िएको मथयो । ष्ट्रि. सं. २०२१ िा प्रिूख म्िक्षा अमधकािीको व्यिस्था 
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गरिएको मथयो,  ष्ट्रि.सं. २००७ बाट २०२८ सभि ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमि ि ष्ट्रिद्यालयको 
नम्जकको सभबन्ध िहेकोले अपनत्िको िािा उच्च िहेको िि बढी केम्न्द्रकृि ि म्जभिेिािी अष्पि 
िहेको पार्न्छ ।  

 िाष्ट्रिय म्िक्षा पद्धमिको योजना (२०२८–३२) पश्चाि ् िैम्क्षक व्यिस्थापन केन्द्रिखुी बनार्यो । 
म्जल्ला म्िक्षा समिमि, म्जल्ला म्िक्षा कायायलयहरू, ष्ट्रिद्यालय सञ्चालक समिमिहरूको व्यिस्था, 
व्यिस्थापन समिमिहरू, प्र.अ. िथा  ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षकको व्यिस्था गरिएको मथयो । िाष्ट्रिय म्िक्षा 
आयोग २०४९ ले ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगको स्थापनाको मसर्ारिस गिेको मथयो । उच्चस्ििीय 
िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोग २०५५ ले ष्ट्रि.व्य.स.लाई सक्षि ि सदुृढ बनाउने,  प्र.अ. को िमूिका सक्षि ि 
प्रिािकािी बनार्ने, म्िक्षक िथा कियचािी प्रिासनको सदुृढीकिण गने उल्लेख गिेको मथयो । 
म्िक्षासभबन्धी उच्चस्ििीय काययसमिमि २०५८ ले संस्थागि ि सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालहरूको व्यिस्थापन 
समिमिको व्यिस्था, म्िक्षक अमििािक सङ घको गठन, अमििािकको प्रमिमनमधत्ि हनेु गिी सािदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रिद्यालयहरूको व्यिस्थापन समिमि गठन हनेु मसर्ारिस गरिएको मथयो । म्िक्षा ऐन (पाुँचौ, छैठौं 
सािौं ि आठौं संिोधन) २०२८ ि मनयिािली २०५९ (संिोधन सष्ट्रहि) का अनसुाि ७ सदस्यीय 
गाउुँ म्िक्षा समिमि गठन गने व्यिस्था गरिएको िएको पार्न्छ । आठौं संसोधनले संस्थागि 
ष्ट्रिद्यालयहरू कभपनी िा गठुीिा जान सक्ने व्यिस्था गिेको छ । म्िक्षा िन्िीको अध्यक्षिािा उच्च 
िाध्यमिक म्िक्षा सिा िथा परिषद, प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा िामलि सिा ि परिषद्को गठन हनेु व्यिस्था 
िएको छ ।    

िियिान अिस्था  

नेपालिा हिेक िैम्क्षक संस्थाको व्यिस्थापनका लामग नीमि मनयि ि स्रोि व्यिस्थापन गने िासन 
संिचनाहरू ि कायायन्ियन गने काययकािी व्यम्क्त मनयकु्त हनेु व्यिस्था गरिएको छ । व्यिस्थापन 
समिमि, बोडय, परिषद् िा त्यस्िै प्रकृमिका संिचनाहरू मनिायण गरिएका छन ् । नीमि िथा मनणयय 
कायायन्ियनका लामग प्रधानाध्यापक, क्याभपस प्रिखु, काययकािी मनदेिक, उपकुलपमिजस्िा काययकािी 
पदहरूको व्यिस्था गरिएको छ ।  

िियिान अिस्थािा ष्ट्रिद्यालय िहदेम्ख ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहसभि िैम्क्षक संस्थाहरूको व्यिस्थापन िथा 
नेितृ्िका लामग पयायि संस्थागि ि नीमिगि व्यिस्थाहरू गरिएको छ । म्िक्षा ऐनको आठौं 
संिोधनले व्यिस्था गिेको  िाष्ट्रिय पिीक्षा बोडय, प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् ऐन 
२०४५, हिेक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूका आआफ्नै मनयि काननुहरू छन ् । सिै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूमबच 
संयोजन, स्रोि िथा प्राम्ज्ञक व्यिस्थापनका लामग ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोग ऐन २०५० ले ११ 
सदस्यीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगको व्यिस्था गिेको छ । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा ष्ट्रिमिन्न 
ष्ट्रििागहरू, अनसुन्धान केन्द्रहरू, पिीक्षा व्यिस्थापन िथा सेिा आयोगहरूको व्यिस्था गरिएको छ ।  

सङ घीय िहिा म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िीको अध्यक्षिािा एक िाष्ट्रिय म्िक्षा परिषद् िहने, 

िाध्यमिक म्िक्षा पिीक्षाको सञ्चालन, सिन्िय ि व्यिस्थापन गनय एक िाष्ट्रिय पिीक्षा बोडय िहने ि 
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म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िीको अध्यक्षिािा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि सिा िथा परिषद् 
हनेु व्यिस्था छ ।  

म्जल्लामििका ष्ट्रिद्यालयहरूको िेखदेख ि व्यिस्थापन गने कािसिेिका लामग प्रत्येक म्जल्लािा म्जल्ला 
सिन्िय समिमिका सिापमि िा सिापमिको काि गनय िोष्ट्रकएका व्यम्क्त अध्यक्ष िहने एक म्जल्ला 
म्िक्षा समिमिको गठन हनेु व्यिस्था िहेको छ । सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा नेपाल सिकािबाट स्िीकृि 
दिबन्दी अनसुाि रिक्त म्िक्षक िथा कियचािी पदको मनयमु्क्त िथा त्यस्िो पदिा मनयकु्त म्िक्षक िथा 
कियचािीको बढुिाका लामग मसर्ारिस गनय एउटा िीन सदस्यीय म्िक्षक सेिा आयोग गठन हनेु 
व्यिस्था िहेको छ । गाउुँपामलका िा नगिपामलका क्षिेमिि सञ्चालन हनेु ष्ट्रिद्यालयको व्यिस्थापन,  

िेखदेख ि सिन्िय गने कािका लामग प्रत्येक गाउुँपामलका िा नगिपामलकािा गाउुँपामलकाको अध्यक्ष 
िा नगिपामलकाको प्रिखु िा सो काि गनय िोष्ट्रकएको व्यम्क्त अध्यक्ष िहने गाउुँ म्िक्षा िा नगि म्िक्षा 
समिमि िहने उल्लेख गरिएको छ ।  

सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयको सञ्चालन, िेखदेख ि व्यिस्थापन गनयका लामग प्रत्येक ष्ट्रिद्यालयिा एउटा 
ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमि िहने उल्लेख छ । यसिा अमििािकले आरू्हरूिध्येबाट छानी 
पठाएका दईुजना िष्ट्रहलासष्ट्रहि चािजना, सभबम्न्धि िडाका िडाध्यक्ष िा प्रमिमनमध, ष्ट्रिद्यालयका 
संस्थापक, स्थानीय बषु्ट्रद्धजीिी, म्िक्षाप्रेिीहरूिध्ये िष्ट्रहलासष्ट्रहि िनोनीिव्यम्क्तहरू, म्िक्षक प्रमिमनमधहरू 
िथा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा सञ्चालन िएका ष्ट्रिद्यालयहरूिा म्जल्लास्ििका उद्योग िथा बाम्णज्य िहासङ घका 
दईु जना िथा ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिका सदस्यहरूले छानेको सदस्य सो समिमिको अध्यक्ष 
िहने व्यिस्था िहेको छ । त्यसैगिी ष्ट्रिद्यालयका प्र.अ. छनौट गदाय म्िक्षा मनयिािली २०५९ 
(संिोधन सष्ट्रहि) िा उम्ल्लम्खि ष्ट्रिमधबिोम्जि सभबम्न्धि िहका लामग िोष्ट्रकएका योग्यिा पगुेका 
म्िक्षकहरूिध्येबाट िैम्क्षक योग्यिा, म्िक्षण अनिुि, िामलि, अध्यापन गिेको ष्ट्रिषयिा प्राि नमिजा, 
ष्ट्रिद्यालय ष्ट्रिकास प्रस्िाि, नेितृ्ि मलने क्षििाका आधाििा छनौट गनय सष्ट्रकने व्यिस्था गरिएको छ । 
त्यसैगिी िैम्क्षक व्यिस्थापनका लामग म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय ि यस अन्िगयिका 
संिचनाहरू िहेका छन ्।  

नेपालको संष्ट्रिधानले िाध्यमिक िहसभिको म्िक्षाको व्यिस्थापनको अमधकाि स्थानीय सिकािलाई 
प्रदान गिेको छ । सोहीबिोम्जि सङ घीय ि प्रादेम्िक काननुसुँग नबाम्झने गिी स्थानीय िहहरूले 
आिश्यक मनयि काननुहरू मनिायण गनयसक्ने व्यिस्था गरिएको छ । प्रादेम्िक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको 
अनिुमि,  मनयिन िथा स्रोि व्यिस्थापनको म्जभिेिािी प्रदेि सिकािलाई िोष्ट्रकएको अिस्था छ ।     

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा सिग्र प्रिासमनक व्यिस्थापनका लामग िम्जिाि, प्राम्ज्ञक काययहरूका लामग िेक्टि, 

सभबम्न्धि संकाय िा संस्थानको व्यिस्थापन प्रिखुका रूपिा डीन िथा क्याभपसहरूका व्यिस्थापकीय 
प्रिूखका रूपिा क्याभपस प्रिखु िहने व्यिस्था छ । मनजी क्याभपसहरूको सञ्चालक समिमििा 
लगानीकिायहरू नै िहने व्यिस्था िहेको छ िने सािदुाष्ट्रयक क्याभपसहरूिा संस्थापक, सिाजसेिी, 
ष्ट्रिद्याथी, म्िक्षाप्रिेी लगायिका व्यम्क्तहरू िहने व्यिस्था छ । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूका आंमगक 
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क्याभपसहरूिा क्याभपस प्रिखु नै व्यिस्थापन समिमि अध्यक्ष िहने व्यिस्था िहेकाले व्यिस्थापनको 
प्रिािकािी अम्स्ित्ि देम्खिँदैन । 

  

३. सिस्याहरू  

िैम्क्षक संस्था व्यिस्थापन  

िैम्क्षक संस्थाहरू सवु्यिस्थापन िथा सञ्चालनका लामग ष्ट्रिमिन्न नीमिगि, काननुी एिि ् संिचनागि 
व्यिस्थाहरू गरिएको िएिा पमन व्यािहारिक अिस्था अपेक्षाकृि रूपिा सिल हनु सकेको छैन । 
व्यिस्थापन समिमिहरू िैम्क्षक ष्ट्रिकासिन्दा पमन अन्य िदु्दाहरूिा केम्न्द्रि हनु पगुकेो प्रिृम्त्त देम्खन्छ 
िने ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिको िियिान व्यिस्थािा िास्िष्ट्रिक अमििािकहरूको प्रमिमनमधत्ि किै 
िाि िएको पार्न्छ । व्यिस्थापन समिमिहरूिा िहने पदामधकािीहरूको दक्षिा सिेि कि िएकाले 
उनीहरूको काययक्षििािा सिस्या उत्पन्न िएको छ ।  

िैम्क्षक व्यिस्थापनिा संग्लग्न पदामधकािीहरूको उत्तिदाष्ट्रयत्ि समुनम्श्चि गनय कदठन देम्खएको छ । 
प्र.अ. लाई ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिप्रमि उत्तिदायी बनाउुँदा व्यम्क्त खसुी पाने बाध्यिा मसजयना 
िएकाले प्र.अ. ले ष्ट्रिद्याथी ि म्िक्षकहरूलाई खसुी बनाउने व्यिस्थाको अिाि देम्खएको छ । उच्च 
िैम्क्षक संस्था ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा व्यिस्थापन समिमिहरू सष्ट्रक्रय देम्खएका छैनन ् । त्यसैगिी 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूका काययकािी पदहरूदेम्ख क्याभपस प्रिखुसभिका पदहरूिा िाजनैमिक मनयमु्क्त हनेु 
चलन देम्खन्छ ।  

सिै प्रकािका िैम्क्षक संस्थाहरूलाईसिेि म्जभिेिाि ि पािदिी बनाउन सष्ट्रकएको छैन । िैम्क्षक 
संस्थाहरू नमिजाप्रमि उत्तिदायी बन्न सकेका देम्खुँदैनन ्। मनजी िैम्क्षक संस्थाहरू नार्ािखुी देम्खएका 
िथा मनयिन प्रिािकािी िएको देम्खुँदैन ।  

सिदुाय ि ष्ट्रिद्यालयलाई प्रिािकािी रूपिा संयोजन गने कायय प्रिािकािी बन्न सकेको छैन । गाउुँ 
म्िक्षा समिमि िथा म्िक्षक अमििािक सङ घको प्रिािकारििा अपेम्क्षि रूपिा हनु सकेको छैन । 
ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापनिा सिदुायको संग्लग्निा ि अपनत्ि अपेम्क्षि िािािा सष्ट्रक्रय बनाउन सष्ट्रकएको 
छैन । िैम्क्षक संस्थाहरूको स्रोि व्यिस्थापनसुँग सिेि केही सिस्याहरू िहेका छन ्। ष्ट्रिद्यालयहरू 
सिकािसुँग नै मनियि िहने कािणले गदाय आिश्यक म्िक्षक दिबन्दीको अिाि ि स्रोिष्ट्रिना 
सिदुायहरूले ष्ट्रिद्यालयलाई आफ्नो ठाने्न अिस्था मसजयना गनय सष्ट्रकएको छैन । अमधकांि 
ष्ट्रिद्यालयहरूको आफ्नै जग्गा सिेि निएको म्स्थमि छ ।   

िैम्क्षक व्यिस्थापनिा संिचनागि पक्षहरूिा सिेि सिस्याहरू ष्ट्रिद्यिान िहका छन ्। ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय 
अनदुान आयोगको काययक्षेि नािजस्िै अनदुानिा प्दान गने काययिा िाि सीमिि िएको अिस्था छ 
। यसको िमूिका उच्च म्िक्षाको प्राम्ज्ञक व्यिस्थापनका लामग प्रिािकािी बनाउन सष्ट्रकएको छैन । 
सबैिा िाज्यको मनयन्िण िहने िि प्राम्ज्ञक स्ििन्ििा प्रदान गने गिी ऐनहरू िनेका छन ् । 
व्यिहाििा िने प्राम्ज्ञक स्ििन्ििाको अभ्यास िाम्रिी िएको देम्खुँदैन । नेपालका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा 
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प्रमिष्ठानहरूिा कुनैिा प्रधानिन्िी, कुनैिा स्िास्थिन्िी कुलपमि िनार्एको छ । यसो हुुँदा 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका काययकािीहरू नै िामथल्लो ि िल्लो शे्रणीका बन्न पगुकेा छन ्। ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सिािा 
िाह्य जगि ्बाट प्रमिमनमधत्ि गिाउुँदा ष्ट्रिमिन्न िन्िालयका सम्चिहरूको िाम्र ैप्रमिमनमधत्ि छ िि अन्य 
व्यिसाय, व्यापाि ि कपोिेट सङ गठनहरूको प्रमिमनमधत्ि अत्यन्ि कि िहेको छ । यसबाट 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय म्िक्षालाई कािको संसािसुँग जोड्न अप्ठेिो पिेको छ । िोजगािीका क्षेिहरू, 

उद्यििीलिाका क्षेिहरू, अनसुन्धान ि प्रयोगका क्षेिहरू साथै अमििािक ि ष्ट्रिद्याथीका चासो 
पष्ट्रहल्याउन पमन गाह्रो िएको छ ।  

िैम्क्षक नेितृ्ि  

िैम्क्षक संस्थाहरूका नेितृ्िदायी पदहरूिा योग्य, दक्ष ि कुिल व्यम्क्तहरूको समुनम्श्चििा गने गिी 
काननु ि मनयििा परिकल्पना गरिएको छ यद्यष्ट्रप यसको कायायन्ियनिा सिस्याहरू देम्खएका छन ्। 
प्रधानाध्यापक छनौट सभबन्धिा िियिान म्िक्षा मनयिािलीिा उम्ल्लम्खि व्यिस्थाहरूको प्रिािकािी 
कायायन्ियन िएको पार्ुँदैन । ष्ट्रिषयगि म्िक्षकहरूको अपयायििा िएकाले िल्ला िहका म्िक्षकहरूनै 
िामथल्ला िहका ष्ट्रिद्यालयहरूिा प्र.अ.का रूपिा काययसभपादन गनुयपने िाध्यिा िहेको छ िने दक्ष, 

सक्षि ि कुिल व्यम्क्तहरूलाई प्र.अ.बनाउने प्रणालीको स्थापना हनु सकेको छैन ।   

सिग्र िैम्क्षक क्षेििा नेितृ्ि पष्ट्रहचान ि ष्ट्रिकासका लामग प्रणालीको स्थापना गनय सष्ट्रकएको छैन । 
ष्ट्रिद्यालयको िैम्क्षक एिि ्प्रिासमनक नेितृ्ििा िाजनीमिक प्रिाि अमधक िहनु,ु व्यिस्थापकीय एिि ्
प्रिासमनक सदुृढीकिणको अिाि हनु ुि ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापनिा जनसहिामगिा घट्दै गई अपनत्िको 
किी हनुलेु ष्ट्रिद्यालयको प्रिािकािी नेितृ्ििा किी आएको छ । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूका नेितृ्ि ि 
काययकािी पदहरूिा छनौटका लामग योग्यिा ि दक्षिािा आधारिि पािदिी पद्धमिको स्थापना हनु 
सकेको छैन ।   

४. िदु्दा िथा चनूौिीहरू 

• संिैधामनक व्यिस्था बिोम्जि िाध्यमिक िहसभिको ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापनको अमधकाि 
स्थानीय िहिा हस्िान्ििण िएपश्चाि ् ष्ट्रिद्यालयका म्िक्षकहरूको व्यिस्थापन, छनौट ि िृम्त्त 
ष्ट्रिकास प्रणालीलाई व्यिम्स्थि गनुय  

• सङ घीय संिचनाअनकूुल िैम्क्षक योजना मनिायण िथा व्यिस्थापनको ष्ट्रिकेन्द्रीकिण गनय म्िक्षा 
प्रणालीमिि िानिीय संसाधन िथा संस्थागि क्षििा अमििषृ्ट्रद्ध गनुय  

• ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापनको िियिान व्यिस्था ि अभ्यासिा पनुिािलोकन गिी सङ गदठि ि 
सािषु्ट्रहक जिार्देष्ट्रहिा, अमििािक सहिामगिा, ष्ट्रिद्यालय ष्ट्रिकास योजना कायायन्ियन ि 
िेखदेखजस्िा पक्षहरूको समुनम्श्चिा हनेु गिी ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन गनयका लामग प्रिािकािी 
िथा सियस्िीकायय संिचनाको मनिायण गनुय   

• ष्ट्रिद्यालयहरूिा सिदुायको अपनत्ि ि सहिामगिा समुनम्श्चि गनय ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन 
समिमििा आिश्यक रूपान्ििण गनुय  
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• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको प्राम्ज्ञक स्िायत्तिालाई समुनम्श्चि गदै योग्यिा प्रणालीका आधाििा नेितृ्ि 
चयन गने पद्धमिको ष्ट्रिकास गनुय  

• म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयअन्िगयिका ष्ट्रिमिन्न प्रमिष्ठान िथा संस्थानहरूको 
व्यिस्थापन सधुाि गिी प्रमिस्पधी,  मििव्ययी ि कुिल बनाउन ु 

• ष्ट्रिद्यालय सञ्चालन िथा व्यिस्थापन (ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिको िमूिकासिेि) लाई नयाुँ 
संष्ट्रिधानको िािनासुँग सभबद्ध गनय ष्ट्रिद्यिान मनयि काननुहरूको पिुािलोकन गनुय  

• ष्ट्रिद्यालय सधुाि योजनालाई ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापनको िखु्य आधािका रूपिा सदुृढ गनुय  

५. सझुािहरू  

िामथका िदु्दा ि चनुौिीलाई सभबोधन गनयका लामग मनभनमलम्खि नीमिगि िथा िणनीमिगि 
सझुािहरू प्रस्ििु गरिएको छ : 

नीमि  

• सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिका संिचना पनुिािलोकन गने  

• ष्ट्रिद्यालयको आमथयक व्यिस्थापनिा पािदम्ियिा समुनम्श्चि गने  

• सािाम्जक पिीक्षणलाई व्यिस्थापन उत्तिदाष्ट्रयत्िको समुनश्चििा गने िखु्य िाध्यिका रूपिा 
ष्ट्रिकास गने  

• सबै प्रकािका िैम्क्षक संस्थाहरूको नेितृ्ि छनौटका लामग पािदिी ि ष्ट्रिश्वसनीय पद्धमिको 
ष्ट्रिकास गने  

• ष्ट्रिद्यालय िहिा गणुस्िि सधुािको साधनका रूपिा ष्ट्रिद्यालय सधुाि योजनाको उपयोग सदुृढ 
गनय  मिनलाई म्जल्ला िहिा ष्ट्रिमनयोजन गरिएका स्रोिसुँग आबद्ध गिाउने संयन्िको ष्ट्रिकास 
गने  

• ष्ट्रिमिन्न परिषद्, सिा, बोडय आददका संिचनाहरूलाई सियानकूुल बनाउने   

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा उच्च िैम्क्षक संस्थाका व्यिस्थापन संयन्िलाई स्ििन्ि, सिािेिी ि छरििो 
बनाउने  

िणनीमि  

• ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिको िमूिका िथा दाष्ट्रयत्िको पनुिािलोकन गिी ष्ट्रिद्यालय 
व्यिस्थापन िथा सञ्चालन सदुृढ गिाउन स्थानीय सिकािलाई सहयोग गने िाष्ट्रिय काययढाुँचा 
ियाि गने  

• ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिको काययहरू मनभनानसुाि हनेु गिी िय गने :  

❖ ष्ट्रिद्यालय¸ मनिायम्चि मनकायहरू ि सिदुायमबच आपसी सभबन्धिा अमििृदद्द गने  

❖ ष्ट्रिद्याथीहरूलाई मनयमिि रूपिा ष्ट्रिद्यालय पठाउन सहयोग गने  

❖ िैम्क्षक गणुस्िि कायि गनय ष्ट्रिद्यालयलाई सहयोग गने  
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❖ ष्ट्रिद्यालयिा सािदुाष्ट्रयक पसु्िकालय¸ अध्ययन केन्द्रहरू स्थापना गिी ष्ट्रिद्यालयप्रमि 
अमििािकहरूको स्िामित्ि अमििृष्ट्रद्ध गनय सहयोग गने  

❖ ष्ट्रिद्यालय सिुासन कायि गनय सािाम्जक पिीक्षणलाई काययन्ियन गने  

• सबै ष्ट्रिद्यालयहरूको िाष्ट्रषयक लेखापिीक्षण िहालेखापिीक्षकको कायायलयबाट हनेु गिी सङ घीय 
म्िक्षा काननुिा व्यिस्था गने  

• सािाम्जक पिीक्षणलाई ष्ट्रिद्यालय अनदुानका लामग अमनिायय िियका रूपिा व्यिस्था गने  

• ष्ट्रिद्यालयहरूमबच सकािात्िक प्रमिस्पधायको मसजयना िई देखेि मसक्ने अिस्थाको मसजयना गने 

• व्यिस्थापकीय कुिलिा िथा प्रिािकारििाका आधाििा ष्ट्रिद्यालयहरूको स्िि मनधायिण गने  

• प्राष्ट्रिमधक म्िक्षाका संस्थाहरूको व्यिस्थापनका लामग स्थानीय िहलाई नै म्जभिेिाि बनाई 
स्रोि व्यिस्थापनका लामग अन्ििसिकािी साझेदािीको व्यिस्था गने  

• िैम्क्षक व्यिस्थापनको क्षििा िथा संस्थागि ष्ट्रिकासका मनमित्त क्षििा ष्ट्रिकासका 
काययक्रिहरू सञ्चालन गने  

• सिदुायको सिक्तीकिण गने काययक्रिहरू ष्ट्रिद्यालयले सञ्चालन गने जसका लामग 
ष्ट्रिद्यालयलाई सिदुायको मसकार् केन्द्र िथा छलर्ल स्थलका रूपिा मबहान िेलकुीको 
सियिा प्रयोगको व्यिस्था गने । यसका लामग सािदुाष्ट्रयक जागिण सांस्कृमिक रूपान्ििण, 

अमििािक म्िक्षा, आजीिन मसकार्, खलुा ष्ट्रिद्यालय¸ िेला आदद सािदुाष्ट्रयक गमिष्ट्रिमधहरू सबै 
ष्ट्रिद्यालयिा सञ्चालन गने  

• ष्ट्रिद्यालयको योजना मनिायण, स्रोि व्यिस्थापन, अनगुिन, सपुरििके्षण, आधािििू िहको पिीक्षा 
व्यिस्थापन, स्थानीय पाठ यक्रि मनिायणलगायि स्थानीय सिकािको काययक्षेिमिि पने िैम्क्षक 
ष्ट्रक्रयाकलापहरूिा सिदुायलाई अमनिायय रूपिा सहिागी गिाउने  

• ष्ट्रिद्यालय िहको िैम्क्षक सेिा प्रिाहिा सधुािका लामग अध्ययन िथा िाम्रा ष्ट्रिद्यालय भ्रिण ि 
ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिहरूमबच ज्ञानको आदान प्रदान गने िञ्चहरूलाई प्रिधयन गने   

• प्रष्ट्रिमधको प्रयोग िाि हैन, प्रष्ट्रिमधमिि प्रिेि गने, अनसुन्धान गने ि िािाििण मसजयना गने गिी 
िैम्क्षक व्यिस्थापन गिी ष्ट्रिद्यालय ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूलाई मसधै उत्पादनसुँग जोड्ने  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगको िियिान कायायदेिलाई परििियन गिी उच्च म्िक्षा आयोग 
गठन गने जस्को काययष्ट्रिििणिा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको प्राम्ज्ञक गणुस्ििको मनयिन िथा 
अनसुन्धान गने, सिकक्षिाको मनधायिण गने, सङ घीय िथा प्रादेम्िक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको 
संयोजन गने ि गणुस्ििीयिाको िापदण्ड ियाि गने हनेु  

• ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापनिा ष्ट्रिद्याथीहरू िथा नागरिक सिाजको (आिा सिूह¸ टोल सधुाि समिमि 
आदद) सहिामगिा िहने व्यिस्था गने  

• ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापनलाई प्रिािकािी बनाउन ष्ट्रिद्यालयिा सिूहकायय, काययसभपादनको 
स्िायत्तिा, आमथयक पािदम्ियिा, साझेदािी, अमििािकहरूसुँग मनिन्िि सभिाद ि अन्ििष्ट्रक्रया गने 
व्यिस्था गने  
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• ष्ट्रिद्यालयको प्राम्ज्ञक नेितृ्िका रूपिा प्र.अ. लाई छुटै्ट पदका रूपिा ष्ट्रिकास गने ि सभपूणय 
प्राम्ज्ञक व्यिस्थापनको स्िायत्तिा प्र.अ. लाई ददने । म्िक्षकसेिा आयोगले कभिीिा ५ िषय 
म्िक्षण अनिुि िएका म्िक्षकहरूिध्येबाट नेितृ्ि पिीक्षणको पिीक्षा मलई प्र.अ.िा मसर्ारिस 
हनेु व्यिस्था गने  

• प्र.अ. का लामग थप उत्प्रेिणाको व्यिस्था गने । प्र.अ. सुँग स्थानीय सिकािले ष्ट्रिद्यालय 
सहयोग समिमिको िोहिििा मनम्श्चि नमिजासूचक सष्ट्रहिको काययसभपादन सभझौिा गने ि 
प्र.अ.ले म्िक्षकसुँग काययसभपादन सभझौिा गने साथै प्र.अ.सुँग गरिएको काययसभपादन 
सभझौिाको िूल्याङ कन देहायबिोम्जि गने : 

o ष्ट्रिद्याथीहरू ि अमििािकहरूले गने गोप्य िामसक िूल्याङ कन िाि ५०% 

o ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिले गने अधयिाष्ट्रषयक िूल्याङ कन िाि  २५% 

o स्थानीय सिकािले िाष्ट्रषयक सभझौिाबिोम्जिको काययसभपादन िूल्याङ कन िाि २५% 

• प्र.अ. ले म्िक्षकहरूसुँग गने गिेको काययसभपादन सभझौिाको िूल्याङ कन देहायििोम्जि हनेु  

o ष्ट्रिद्याथीहरू ि अमििािकहरूले गने गोप्य िामसक िूल्याङ कन  िाि ५०% 

o ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिले गने अधयिाष्ट्रषयक िूल्याङ कन िाि  २५% 

o प्र.अ.ले गने िाष्ट्रषयक काययसभपादन सभझौिाििोम्जिको काययसभपादन िूल्याङ कन  
िाि २५% 

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका काययकािी पदहरू क्षििा ि योग्यिाका आधाििा प्रमिस्पधायबाट छनौट गने 
व्यिस्था गने  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सिािा उद्योगी, व्यपािी, उद्यििील व्यम्क्तहरूको उपम्स्थमि कायि गने  

• क्याभपस सञ्चालक समिमििा स्थानीय सिोकाििालाहरूको सहिामगिा गिाउने   

• क्याभपस प्रिूखलाई प्राम्ज्ञक व्यिस्थापनप्रमि पूणय रूपिा उत्तिदायी बनाउन खलुा प्रमिस्पधायबाट 
छनौट गिी काययसभपादन किाि गने व्यिस्था गने  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका आङ मगक क्याभपसहरू पूणय स्िायत्त बनाउने   

• ष्ट्रिद्यालयले िोग गिेि आएका जग्गालाई ष्ट्रिद्यालयको नाििा नािसािी गिाउने व्यिस्था गने 
ि जग्गा निएका ष्ट्रिद्यालयलाई जग्गा उपलधध गिाउन स्थानीय सिकािले लगानी गने 

• पिभपिागि म्िक्षा प्रदान गने िैम्क्षक संस्थाहरूको व्यिस्थापनका लामग सङ घीय िहिा परिषद् 
गठन गने ि त्यसअन्िगयि अलग अलग बोडयहरू स्थापना गने ।  

• ष्ट्रिद्यालयको व्यिस्थापनका लामग संस्थापक¸ चन्दादािा¸ स्थानीय धामियक व्यम्क्तत्ि¸ 
अमििािक िथा स्थानीय सिकािका प्रमिमनमध सिािेि िएको छरििो प्रकृमिको व्यिस्थापन 
समिमि गठन गने ।   
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परिच्छेद १६ 

म्िक्षािा सिुासन 

१. पषृ्ठिमूि 

सिुासन िासनबाट आएको िधद हो । िासन िाज्यसुँग सभबम्न्धि हनु्छ । साियजमनक नीमि 
बनाउने ि कायायन्ियन गने, िाज्यका प्रिखु अङ ग (काययपामलका, व्यिस्थाष्ट्रपका, न्यायपामलका लगायि 
संिैधामनक मनकाय) का गमिष्ट्रिमध जनिासुँग परु् याई पषृ्ठपोषण मलने ि िाज्यका मनकायबाट जनिासुँग 
सािाम्जक, आमथयक पक्षिा अन्ििष्ट्रक्रया गने प्रणाली नै िासन हो ।  सिुासन त्यो िासन व्यिस्था हो 
जहाुँ जनिाको ष्ट्रहि ि कल्याणलाई सिोपिी िामनन्छ । पािदम्ियिा, उत्तिदाष्ट्रयत्ि, सहिामगिा ि 
िष्ट्रिश्यपिकिा (Predictability) लाई सिुासनका चाि खभबा (Four Pillars of Good  Governance) 
िमनन्छ । सिुासनिा िाज्यबाट प्रदान गरिने सेिा, सषु्ट्रिधा, जानकािी ि सिुक्षा ष्ट्रिश्वसनीय िामनन्छ ि 
िाज्यव्यिस्था जनिाको ष्ट्रहििा प्रिधयन हनु्छ । प्रिासमनक गमिष्ट्रिमध स्िच्छ ि मनष्पक्ष हनु्छ, 

परििियनलाई क्रििः आत्िसाि ् गदै जाने पद्धमिको ष्ट्रिकास िएको हनु्छ । अिधािणागि रूपिा 
िाज्यका हिेक संयन्िलाई जनिखुी बनाई जनिाका आिश्यकिा अनसुाि सेिा प्रिाह गनुय िथा िाज्य 
प्रणालीिा सिोकाििालाहरूको सष्ट्रक्रय एिि ् साथयक सहिामगिािार्य ि ् सिकािले नागरिकलाई िस्ि ु
िथा सेिाहरू मछटो छरििो सिल एिि ्न्याष्ट्रयक रूपिा उपलधध गिाई नागरिकलाई िासनको सखुद 
अनिुमूि ददलाउनलुाई नै सिुासन िमनन्छ । प्रिािकारििा¸ सक्षििा¸ मििव्यष्ट्रयिा¸ लोकिन्ि¸ 
िाजनीमिक स्ििन्ििा¸ सिानिा ि अमधकािजस्िा मसद्धान्िहरू सिुासनका पक्षिा प्रमिपाददि 
मसद्धान्िहरू हनु ्।  

म्िक्षा िाज्यव्यिस्थाको एउटा िहत्त्िपूणय ष्ट्रिषयक्षेि िएकाले िामथ उम्ल्लम्खि सबै पक्ष िैम्क्षक 
सिुासनका आधािििू पक्ष हनु आउुँछन ्। िैम्क्षक सिुासनले म्िक्षा क्षेििा िाखेको लक्ष्य हामसल 
गनयका लामग सबैले आआफ्नो िह ि क्षेिबाट सहज रूपिा म्जभिेिािी मनिायह गिी उपलम्धध िा लक्ष्य 
हामसल गने अिस्थालाई बझुाउुँछ । जनिाको पूणय सन्िषु्ट्रि ि सिोच्चिािा जोड ददने िएकाले 
सिुासनलाई जनिैिी िासन व्यिस्थाका रूपिा मलर्न्छ । सिुासनले िासकलाई जिार्देष्ट्रहिा बोध 
गनय ि नागरिक सेिािा सिष्ट्रपयि हनु उत्प्रेरिि गदयछ । म्िक्षािा सिुासन िानिीय ष्ट्रिकास ि िैम्क्षक 
ष्ट्रिकासलाई ददगो बनाउने एउटा िणनीमि हो । ष्ट्रिकेन्द्रीकिण, जनसहिामगिा, िाजनीमिक म्स्थििा, म्िक्षा 
प्रामििा अमधकािको प्रत्यािमूि, जनिा प्रमि उत्तिदायी, काननुी िासन, पािदम्ियिा एिि ्ष्ट्रित्तीय अनिुासन 
यसक पूिायधाि हनु ्। िसथय म्िक्षािा सिुासनले सभबद्ध सिोकाििालाहरूको िैम्क्षक व्यिस्थापनिा 
सहिामगिा जनाउने प्रष्ट्रक्रयालाई सिेट्छ । यसले म्िक्षा ष्ट्रिकासका मनम्भि सङ गदठि गने, मनयिन गने 
नीमि मनयि िजुयिा एिि ्कायायन्ियन ि अनगुिन गने पक्षलाई सिेट्छ । प्रिािकािी िैम्क्षक सेिा 
प्रिाह गनयका लामग िाजनीमिक, सािाम्जक, आमथयक एिि ् संस्थागि सभबन्ध कायि गने प्रष्ट्रक्रया नै 
म्िक्षािा सिुासन हो ।  
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म्िक्षािा सिुासनको ष्ट्रिकासक्रि  

सिुासन सन ् १९९० को दिकपमछ आएको अिधािणा हो । िियिानिा यसलाई ष्ट्रिकासको 
पूियसियका रूपिा मलर्न्छ । जनिाले व्यिहािबाट अनिुमूि गनय सक्ने म्िक्षालगायि िासकीय 
व्यिहािका जनुसकैु पक्ष सिुासनसुँग सभबम्न्धि हनु्छन ्। ष्ट्रिकासको निीनिि प्रयोगसुँगै ददगो 
ष्ट्रिकासको प्रिखु ष्ट्रिषय सिुासन बनेको छ । नेपालका सन्दियिा ष्ट्रि. सं. २०४८ सालिा गदठि 
उच्चस्ििीय प्रिासन सधुाि आयोगले सिुासनका पक्षलाई सिेटेको देम्खन्छ । आयोगको प्रमििदेनिा 
ष्ट्रिकेन्द्रीकिण, प्रिासकीय सङ गठन, सिकािको काययक्षेिको मनधायिण, बजेट िथा लेखा व्यिस्थािा 
गनुयपने सधुाि, भ्रिाचाि मनयन्िण िथा पािदिीिा अमििृष्ट्रद्धजस्िा सझुािहरू सिुासनसुँग सभबम्न्धि 
िहेको पार्न्छ । आठौं आिमधक योजनादेम्ख प्रिासनलाई प्रमिस्पधी, मििव्ययी, पािदिी, सेिािखुी, 
परिणाििखुी, उत्तिदायी बनाउुँदै जनिािा सिुासनको अमििृष्ट्रद्ध गने उदे्दश्य िाखेको पार्न्छ । 
सिुासनसभबन्धी ऐन मनयि िथा नेपालको संष्ट्रिधान जािी िएसुँगै नागरिक बडापि, साियजमनक सनुिुार् 
ि घभुिी सेिालाई प्रिािकािी रूपिा लाग ुगने प्रयासहरू पमन िर्िहेका छन ्। 

ष्ट्रि. सं. १९९६ को म्िक्षासभबन्धी र्म्स्िहाि नै नेपालको िैम्क्षक प्रिासनिा सिुासन कायि गनय 
गिेको पष्ट्रहलो काननुी प्रयासका रूपिा देम्खन्छ । पहुुँच ि सहिामगिाका लामग केम्न्द्रकृि िासन 
प्रणालीसष्ट्रहि ष्ट्रि. सं. २००७ देम्ख २०२७ सभि म्िक्षा िन्िालय, जोनल र्न्स्पेक्टसय अर् स्कुल, धलक 
मडिेलपिेन्ट अष्ट्रर्सजस्िा संस्थागि प्रिन्ध गिी म्िक्षािा िासन प्रणाली स्थाष्ट्रपि गनय खोजेको देम्खन्छ 
। ष्ट्रि. सं. २०२८ देम्ख २०४७ सभि पमन केम्न्द्रकृि िासन प्रणालीअन्िगयि नै म्जल्ला िहको 
संिचनागि प्रिन्ध म्जल्ला म्िक्षा कायायलयको व्यिस्था, म्िक्षा ऐन २०२८ िथा मनयिािली २०२९ 
सष्ट्रहिको काननुी प्रिन्ध, ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको संिचनािा परििियन, क्षेिीय म्िक्षा मनदेिनालय ि िाष्ट्रिय 
म्िक्षा समिमिको स्थापना ि ष्ट्रिद्यालय सञ्चालन व्यिस्थापनका मनम्भि ष्ट्रिद्यालय सञ्चालक समिमिको 
व्यिस्था गिेको पार्न्छ । ष्ट्रि. सं. २०४७ पश्चाि ्ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापनका लामग ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन 
समिमि एिि ् म्िक्षक अमििािक सङ घ, स्थानीय िासन ऐनिार्य ि ् गाष्ट्रिस/नपा, म्जष्ट्रिसलाई म्जभिेिाि 
बनाउने प्रयास, िलदेम्ख िामथमिि जाने योजना (Bottom Up Planning) को अिधािणासष्ट्रहि ष्ट्रिद्यालय 
सधुाि योजना, गाउुँ म्िक्षा योजना, म्जल्ला म्िक्षा योजना िथा िाष्ट्रषयक िणनीमिक कायायन्ियन योजना, 
स्थानीय िहिार्य ि ्ष्ट्रिद्यालयको व्यिस्थापन ि सािाम्जक पिीक्षणको प्रािधान गिेको देम्खन्छ । दिौँ 
योजनादेम्ख ष्ट्रिकेन्द्रीकृि िैम्क्षक व्यिस्थापनिा अझ बढी िहत्त्ि प्रदान गिेको देम्खन्छ । उच्च 
म्िक्षािर्य  सिन्िय ि ष्ट्रिकासका मनम्भि, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगको स्थापनासष्ट्रहिको संिचनागि 
सधुाि ि उच्च म्िक्षािा प्रिािकारििाका लामग उच्च म्िक्षा परियोजनाहरूिार्य ि ् म्िक्षािा सिुासन 
कायि गनय खोजेको देम्खन्छ ।  

म्िक्षा आयोगका प्रमििदेनहरूिा िैम्क्षक सिुासन 

ष्ट्रिगिका म्िक्षा आयोगका प्रमििदेनहरूिा सिुासन ि ष्ट्रिकासका मनम्भि ष्ट्रिमिन्न सझुािहरू प्रदान 
गिेको देम्खन्छ । ष्ट्रि. सं. २०११ सालको िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोगको प्रमििेदनले स्थानीय 
प्रमिमनमधहरूसष्ट्रहिको प्रिन्ध समिमि, स्कुल र्न्स्पेक्टि, जोनल  र्न्स्पेक्टिको परिकल्पना, म्िक्षाको 
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स्थानीय बोडयको व्यिस्था, अमधकािसभपन्न हेडिास्टिको व्यिस्था हनुपुने मसर्ारिस गिेको देम्खन्छ । 
त्यसैगिी पाठिाला सञ्चालक समिमिसष्ट्रहि प्रधानाध्यापकका काि कियव्य ि अमधकािको व्यिस्था 
िाष्ट्रिय सिायङ गीण म्िक्षा समिमिको प्रमििेदनिा सिािेि िएको देम्खन्छ । िाष्ट्रिय म्िक्षा पद्धमिको 
योजना २०२८–२०३२ ले म्िक्षकको सेिाको सिुक्षाका मनम्भि म्िक्षा आयोगको गठन, मनिीक्षकको 
व्यिस्था, म्िक्षाको प्रिासमनक सङ गठन, िाष्ट्रिय म्िक्षा समिमिको व्यिस्था, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सिाको व्यिस्था 
म्िक्षकहरूको न्यूनिि योग्यिाको मनधायिण ि िृम्त्त ष्ट्रिकासको अिसिको व्यिस्थािार्य ि ् िैम्क्षक 
सिुासनका मनम्भि केही प्रयास गिेको देम्खन्छ । िाही उच्च म्िक्षा आयोगको प्रमििेदन २०४० ले 
िाष्ट्रिय उच्च म्िक्षाका उदे्दश्यहरू उच्च म्िक्षािा सेिा गने म्िक्षक कियचािीहरूको सेिा प्रिेिका 
आधािहरू, प्राष्ट्रिमधक एिि ् साधािण उच्च म्िक्षासभबन्धी नीमि, संस्थागि प्रिन्ध, सङ गठनात्िक 
ढाुँचासष्ट्रहिका मसर्ारिसहरूिार्य ि ् उच्च म्िक्षाको िासन प्रणाली स्थाष्ट्रपि गनय खोजेको देम्खन्छ । 
त्यसैगिी िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोग २०४९ ले म्िक्षाको िासनका सभबन्धिा िहत्त्िपूणय प्रािधानहरू 
मसर्ारिस गिेको पार्न्छ । म्िक्षाका िाष्ट्रिय उदे्दश्यहरू, िैम्क्षक संिचना, म्िक्षाका िाष्ट्रिय नीमिहरू, 

म्िक्षासभबन्धी अमधकािहरूको बाुँडर्ाुँड, मनरिक्षण सपुरििके्षणसष्ट्रहि मनजी क्षेिका ष्ट्रिद्यालयहरू सञ्चालन 
व्यिस्थापनका सभबन्धिा सझुािहरूिार्य ि ्िैम्क्षक सिुासनको प्रत्यािमूि ददलाउन खोजेको देम्खन्छ । 
त्यसैगिी उच्चस्ििीय िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोगको प्रमििेदन २०५५ ले पमन २०४९ को प्रमििेदनको 
सेिोरे्िोिा िही म्िक्षािा सिुासनसभबन्धी मसर्ारिसहरू गिेको देम्खन्छ । 

२. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण  

सिुासनको एउटा आधािििू ि िहत्त्िपूणय ष्ट्रिषय म्िक्षा िएकाले आधमुनक िाज्य व्यिस्थािा म्िक्षालाई 
एउटा िहत्त्िपूणय बहआुयामिक प्रिाि िएको उपक्षेि िामनन्छ । नेपालका सन्दियिा सिुासनको 
सभबोधन गने प्रिखु दस्िािेज नेपालको संष्ट्रिधान हो । िैम्क्षक सिुासनलगायि िाज्य व्यिस्थाका 
सबै पक्षिा पािदम्ियिा¸ उत्तिदाष्ट्रयत्ि¸ सहिामगिा¸ िष्ट्रिश्यपिकिा¸ अपनत्ि¸ काननुी िासनजस्िा 
सैद्धाम्न्िक पक्षलाई सभबोधन गने कुिाको प्रत्यािमूि संष्ट्रिधानले गिेको छ । संष्ट्रिधानको प्रस्िािनािा 
नै सङ घीय लोकिाम्न्िक गणिन्िात्िक िासन व्यिस्थाका िाध्यिद्वािा ददगो िाम्न्ि, सिुासन, ष्ट्रिकास 
ि सिषृ्ट्रद्धप्रमिको नेपाली जनिाका आकाङ क्षा पिुा गनय संष्ट्रिधान जािी गरिएको कुिा उल्लेख गरिएको 
छ । संष्ट्रिधानको मनदेिक मसद्धान्ि ि नीमििा साियजमनक प्रिासनलाई स्िच्छ, सक्षि, मनष्पक्ष, पािदिी, 
भ्रिाचाििकु्त, जनउत्तिदायी ि सहिामगिािूलक बनाउुँदै िाज्यबाट प्राि हनेु सेिा सषु्ट्रिधािा जनिाको 
सिान ि सहज पहुुँच समुनम्श्चि गिी सिुासनको प्रत्यािमूि गने िनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले 
संिैधामनक िियलाई आत्िासाि ् गदै िाज्यको िासकीय सधुािका ष्ट्रिषयिा म्िक्षालाई उच्च िहत्त्ि 
ददर्एको छ ।   

नीमिगि िथा काननुी व्यिस्था   

सिुासन ऐन, २०६४ ि सिुासन मनयिािली, २०६५ ले नेपालको साियजमनक प्रिासनलाई ष्ट्रिकेम्न्द्रि, 

नमिजािूलक, सूचनािूलक, िूल्यिा आधारिि, भ्रिाचाििष्ट्रहि, सििािा आधारििजस्िा पक्षिा जोड ददुँदै 
साियजमनक सनुिुार्, सूचनाको हकको समुनम्श्चििा, उपिोक्ता/सेिाग्राही सिेक्षण, क्षमिपूमियसष्ट्रहिको नागरिक 
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बडापि, गनुासो सनुिुार् आदद पक्षिा जोड ददएको छ । िानि अमधकािसभबन्धी काननुहरू, 

प्रिासमनक काययष्ट्रिमधसभबन्धी काननुहरू, सूचनाको हकसभबन्धी ऐन काननु, अदालिका साियजमनक 
ष्ट्रहिसभबन्धी मनणययहरू, अम्ख्ियािका गमिष्ट्रिमध, उपिोक्ता ष्ट्रहि सभबन्धी ऐन, मनयि िथा मनदेम्िकाहरू, 

नेपाल सिकािका बेला बेलािा जािी हनेु सिुासन प्रिधयन गने प्रयासहरू हनु ्। त्यसैगिी नागरिक 
अमधकाि ऐन, २०१२ ि स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ नेपालका ष्ट्रिगिदेम्ख िियिानसभि 
सिुासनसभबन्धी गरिएका नीमिगि प्रयासका प्रिाणहरू हनु ्।  

सिुासनलाई प्रिधयन गने उदे्दश्यसष्ट्रहि नेपालको भ्रिाचाि ष्ट्रिरुद्धको अन्ििायष्ट्रिय प्रमिबद्धिालाई सभबोधन 
गनय हाल भ्रिाचाि मनिािण ऐन, २०५९ कायायन्ियनिा छ । उक्त ऐनिा िाजनीमिक पक्षिा सिेि 
सधुाि हनु िाजनीमिक दलको चनुािी प्रष्ट्रक्रयािा पािदम्ियिा, िम्न्िपरिषद् सम्चिालयिा सधुाि, न्याय 
प्रणालीिा सधुाि, कियचािी प्रिासनिा सधुाि, सेिा सिलीकिण मनणययिा पािदम्ियिा जस्िा पक्षलाई 
सभबोधन गनुयपने कुिा उल्लेख छ । भ्रिाचाि हटाउन स्थानीय िह, िाष्ट्रिय िथा अन्ििायष्ट्रिय 
गैिसिकािी सङ घ संस्था, साियजमनक संस्थान, बैङ कलगायि ष्ट्रित्तीय मनकाय ि अन्ििायष्ट्रिय ष्ट्रिकास 
साझेदाि सबै पक्षिा सधुाि हनुपुने कुिा पमन सो ऐनिा उल्लेख छ । आिमधक योजनाहरूिा सिेि 
ष्ट्रििेषगिी चाल ु चौधौँ योजनािा प्रिासकीय सिुासन ि ष्ट्रित्तीय सिुासनसभबन्धी ष्ट्रिद्यिान अिस्था, 
प्रिखु चनुौिी ि सभिािना एिि ्नीमि िथा काययक्रि सिेि ददर्एको छ । 

िाजनीमिक दलका घोषणापििा सिुासन  

त्यसैगिी सिग्र िलुकुको सिुासनको पक्ष िाजनीमिक दलको चनुािी घोषणापिको प्रिखु सधुािको 
ष्ट्रिषयका रूपिा प्रस्ििु गिेको पार्न्छ । िैम्क्षक सिुासनका सभबन्धिा िाजनीमिक दलका घोषणा 
पििा छुटै्ट रूपिा उल्लेख िएको निए िापमन िैम्क्षक सधुािका ष्ट्रिषयलाई प्रिखु ष्ट्रिषयका रूपिा 
प्रस्ििु गिेबाट िैम्क्षक सिुासनको ष्ट्रिषय उनीहरूको सधुािको ष्ट्रिषयिा पिेको देम्खन्छ । यसिी 
उल्लेख गरिएका प्रिखु ष्ट्रिषयिा मनजी लगानीलाई मनयिन गदै म्िक्षा प्रणालीिा िहेको ष्ट्रिषििा 
हटार्ने¸ िैम्क्षक क्षेिलाई िाजनीमिक हस्िक्षेपिकु्त गिार्ने¸ ष्ट्रिद्यालयलाई िाम्न्िक्षेि बनार्ने¸ 
सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयका लामग सिुम्क्षि ििन, पयायि र्मनयचि, पसु्िकालय, िैम्क्षक सािग्री, प्रयोगिाला, 
खानेपानी, िौचालय, छािािास, खेलकुदको व्यिस्था, सिसर्ाई आददको उम्चि प्रिन्ध गरिनेजस्िा 
कुिाहरू िहेको पार्न्छ । 

म्िक्षािा सिुासनसभबन्धी िौजदुा व्यिस्था 
 

संष्ट्रिधानिा व्यिस्था िएको म्िक्षाको िौमलक हक, म्िक्षासभबद्ध संिैधामनक नीमिहरू िैम्क्षक सिुासन 
कायि गनयका लामग िागयमनदेिक आधाि हनु ्। म्िक्षा ऐन िथा मनयिािमलिा िहेका ष्ट्रिमिन्न िहगि 
एिि ् मनकाय/समिमिका काि कियव्य ि अमधकािहरू, समिमि बोडयिा िहने पदामधकािीहरूको योग्यिा, 
सेिासिय एिि ्छनौटका प्रष्ट्रक्रया, िैम्क्षक संस्थाहरूिा अनदुान व्यिस्थालगायिका प्रािधानले म्िक्षािा 
सिुासन कायि गनय खोजेको स्पि हनु्छ । त्यसैगिी स्थानीय मनकायले ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन म्जभिा 
मलनसक्ने प्रािधान, िोष्ट्रकएको कायय म्जभिेिािी पूिा नगिेको अिस्थािा दम्ण्डि गने व्यिस्था, अनिुमि 
स्िीकृमि खािेजीको व्यिस्था, म्िक्षा क्षेििा काि गने जनिम्क्तको पदीय आचिणसभबन्धी 
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व्यिस्थालगायि उनीहरूले पालना गनुयपने आचािसंष्ट्रहिा ि दण्ड सजायका ष्ट्रिषयहरू पमन सिुासनका 
प्रयास हनु ्। यसका अमिरिक्त लेखापिीक्षण िथा सािाम्जक पिीक्षणको व्यिस्था, िाष्ट्रषयक प्रमििेदन पेि 
गनुयपने प्रािधान, ष्ट्रिद्यालयले मलन पाउने िलु्क मनधायिण प्रष्ट्रक्रया, म्िक्षक छनौट समिमि, मनयमिि िैम्क्षक 
क्यालेण्डिको पालना गनुयपने लगायिका व्यिस्थाहरूबाट म्िक्षािा सिुासन कायि गनय खोम्जएको छ 
।  

 

नेपाल सिकाि कायय ष्ट्रििाजन मनयिािमलिा उम्ल्लम्खि म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयको 
काययम्जभिेिािीका क्षेि, िन्िालय ि अन्ििगिका केन्द्रीय मनकाय (िाष्ट्रिय पिीक्षा बोडय, प्राष्ट्रिमधक िथा 
व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि परिषद्, म्िक्षा िथा िानि स्रोि ष्ट्रिकास केन्द्र, पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र, 
आदद) का सङ गठन संिचना, स्िीकृि काययम्जभिेिािी ि काययष्ट्रिििणसष्ट्रहिको जनिम्क्त व्यिस्थापनले 
पमन सिुासनको प्रयास िएको देखाउुँछ । त्यसैगिी प्रदेि सािाम्जक िन्िालय ि अन्िगयिका 
मनकायहरूको काययष्ट्रिििणसष्ट्रहिको सङ गठन संिचना एिि ् स्थानीय सिकािको म्िक्षा र्कार्को 
काययष्ट्रिििण एिि ् क्षेिामधकाि पमन िैम्क्षक सिुासन कायि गनय िएका प्रयासहरू िामनन्छन ् । 
त्यसैगिी ष्ट्रिकेन्द्रीकृि योजना मनिायण प्रष्ट्रक्रया, िाष्ट्रषयक काययक्रि कायायन्ियन पमु्स्िकाको व्यिस्थापन 
स्िीकृि बजेटको सीिािा िहेि स्िीकृि काययप्रणालीका आधाििा खचय गनुयपने व्यिस्था, आन्िरिक 
मनयन्िण प्रणाली, लेखापिीक्षण, सािाम्जक पिीक्षण, साियजमनक मनजी साझेदािीको अिधािणासष्ट्रहि 
म्िक्षािा ष्ट्रिपन्न ि पछामड पारिएकाहरूका मनम्भि सिान पहुुँच समुनम्श्चि गनय िएका छाििृम्त्तसष्ट्रहि 
सहमुलयिका प्रािधान ि आिक्षणको व्यिस्थासिेिबाट म्िक्षािा  सिुासन कायि गनय खोजेको देम्खन्छ 
।  

सिुासनलाई चाल ुचौधौँ योजनाले पमन सभबोधन गिेको देम्खन्छ । योजनािा म्िक्षािा सबैको पहुुँच ि 
गणुस्िि अमििृष्ट्रद्ध गिी निप्रिियनिील िानि पुुँजीको ष्ट्रिकासिार्य ि ् आमथयक सािाम्जक रूपान्ििण 
हामसल गने िमनएको छ । चाल ुयोजनाले सबैका लामग गणुस्ििीय म्िक्षाको पहुुँच, आमथयक रूपले 
ष्ट्रिपन्न लोपोन्िखु ि सीिान्िकृि सिदुाय ि अपाङ गिा िएका व्यम्क्तका लामग ष्ट्रििेष सहमुलयि, सबै 
सिोकाििालासुँगको सहकायय ि साझेदािीबाट प्राष्ट्रिमधक एिि ्व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको अिसि 
िृष्ट्रद्ध, जिार्देष्ट्रहिा समुनम्श्चि गनय काययसभपादन पिीक्षण ि काययसभपादनिा आधारिि व्यिस्थापन िथा 
लगानीको प्रािधानजस्िा कुिाहरू उल्लेख गिी सिुासनप्रमि प्रमिबद्धिा जनाएको छ । यसैगिी 
म्िक्षकको काययसभपादनलाई ष्ट्रिद्याथीको नमिजाप्रमि उत्तिदायी िनाउने व्यिस्था, जोम्खििा पिेका, 
अल्पसंख्यकहरू सिेिको मसकार् आिश्यकिा सभबोधन गनय खलुा िथा िैकम्ल्पक म्िक्षा प्रणाली, 
घभुिी ष्ट्रिद्यालय, ददिा खाजा काययक्रि, अपाङगिैिी, ष्ट्रिपद् िैिी, िौमिक संिचना, उच्च म्िक्षािा 
ष्ट्रिष्ट्रिधीकिण ि गणुस्िि समुनम्श्चि गदै प्रिािकािी मनयिन, सािाम्जक न्यायका आधाििा प्राष्ट्रिमधक 
म्िक्षािा िलु्क मनधायिणलगायिका व्यिस्थाहरूिार्य ि\ िैम्क्षक सिुासन अमििृष्ट्रद्ध गनय खोजेको देम्खन्छ 
।  

आ. ि. २०७३/७४ देम्ख कायायन्ियनिा िहेको ष्ट्रिद्यालय क्षेि ष्ट्रिकास योजनाले पमन िैकम्ल्पक म्िक्षा 
प्रणालीिार्य ि ् सबैका लामग म्िक्षा, ष्ट्रिद्यालयिा अनकूुल मसकार् िािाििणको ष्ट्रिकास, म्िक्षकको 
व्यिस्थापन, िैम्क्षक योजना मनिायण, व्यिस्थापन िथा बजेट मनिायण सभबन्धिा स्थानीय, प्रदेि िथा 
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सङ घीय सिकािका काि कियव्य ि उत्तिदाष्ट्रयत्िको पनुिािलोकन गने व्यस्था गिी सिुासनिा जोड 
ददएको छ । यसले संस्थागि पनुसंचिनाको व्यिस्थासष्ट्रहि क्षििा ष्ट्रिकास, िाष्ट्रषयक रूपिा गरिने संयकु्त 
सिीक्षा, स्ििन्ि िूल्याङ कन गने व्यिस्था ि योजना सञ्चालनका लामग सङ्खक्रिणकालीन व्यिस्थापनको 
िागयम्चि प्रस्ििु गिेको छ । सपुरििके्षण ि सिन्ियिार्य ि ् योजना कायायन्ियन व्यिस्थाको 
सदुृढीकिण गरिने व्यिस्था, सििा िणनीमि ि सूचकको आधाििा ष्ट्रििेष िैम्क्षक काययक्रि िहगि 
म्िक्षाको व्यिस्थापनको मनम्भि संिचना ि अमधकाि सष्ट्रहिको परििाम्जयि िणनीमिको व्यिस्थापन एिि ्
मनयमिि अनगुिन सपुरििके्षण ि प्रमििेदन जस्िा प्रािधानबाट पमन ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा सिुासन कायि 
गनय खोजेको पार्न्छ । ष्ट्रिगििा कायायन्ियन गरिएका सबैका लामग म्िक्षा, ष्ट्रिद्यालय क्षेि सधुाि 
योजना, िाध्यमिक म्िक्षा सहयोग काययक्रि, म्िक्षक म्िक्षा परियोजना, उच्च म्िक्षा परियोजना सबैले 
गणुस्िि, सििा, जिार्देष्ट्रहिा ि उत्तिदाष्ट्रयत्िको व्यिस्थासष्ट्रहि िैम्क्षक सिुासन कायि गनय खोजेको 
सिेि देम्खन्छ ।  
 

३. िदु्दा ि चनुौिीहरू  

सङ घीय िासन प्रणालीको कायायन्ियनसुँगै म्िक्षािा सिुासन कायि गने ि प्रिािकािी िििबाट 
गणुस्ििीय िैम्क्षक सेिा प्रिाह गने ष्ट्रिषय अत्यन्ि िहत्त्िपूणय िहेको छ । जनचाहनाअनरुूप 
गणुस्ििीय म्िक्षा, िाष्ट्रिय आिश्यकिाअनसुाि दक्ष एिि ् प्रमिस्पधी जनिम्क्त उत्पादन गिी देिको 
सिग्र अिस्थािा सधुाि ल्याउन म्िक्षा व्यिस्थापन चसु्ि ि उत्तिदायी बनाउन आिश्यक हनु्छ । 
त्यसका लामग िामथ उम्ल्लम्खि ष्ट्रिमिन्न प्रयासहरू िए पमन म्िक्षािा सिुासन कायि गने ष्ट्रिषयिा 
िपमसलबिोम्जिका सिस्या, िदु्दा िथा चनुौिीहरू ष्ट्रिद्यिान िहेका छन ्: 
नीमिगि िथा संिचनागि पक्ष 

• उच्च म्िक्षा एिि ् ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा म्िक्षक छनौट प्रष्ट्रक्रयालाई नीमिगि रूपिा नै व्यिम्स्थि 
बनाउन ु

• म्िक्षालयहरूको स्थापना िूल्याङ कन िगीकिणलाई िापदण्डिा आधारिि बनाउन ु 

• परििमियि सन्दियिा पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास गने मनकायगि म्जभिेिािी िथा मनकागि 
सिन्िय गनुय  

• छायाुँ म्िक्षाका रूपिा सञ्चामलि मब्रज कोसय, ट यसुन सेन्टि, कोम्चङ सेन्टि िथा  िैम्क्षक पिाििय 
प्रदायक संस्थाहरूको  मनयिन ि व्यिस्थापन गनुय  

 

िैम्क्षक जनिम्क्तको व्यिस्थापन 

• म्िक्षािा काययिि जनिम्क्तको सिानपुामिक ष्ट्रिििण व्यिस्थापन ि क्षििा ष्ट्रिकास गनुय 
• म्िक्षासभबद्ध सङ गठन/व्यम्क्तहरूिा व्यािसाष्ट्रयकिा (Professionalism) को ष्ट्रिकास गनुय  

• ष्ट्रिद्यालय सङ्खख्या/िह, ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्याअनरुूप म्िक्षक व्यिस्थापन ि कियचािी व्यिस्थापन गनुय  

• ष्ट्रिद्यालय, क्याभपस, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयलगायििा िैम्क्षक नेितृ्ि व्यिस्थापनिा गणु ि क्षििािन्दा 
िाजनीमिक प्रिाि बढी देम्खन ु  

• िाध्यमिक कक्षा ११–१२ िा म्िक्षक व्यिस्थापन हनु नसक्न ुिथा आंम्िक म्िक्षकको सङ्खख्या 
अमधक हनु ु



255 
 

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा काययिि जनिम्क्त ष्ट्रिनाप्रमिस्पधाय आंम्िकका रूपिा प्रिेि गनुय, धनाय 
अनसनजस्िा गमिष्ट्रिमधिार्य ि ् दििन्दीिा रूपान्िरिि हनु,ु सेिा अिमधका आधाििा स्थायी हनु 
खोज्ने प्रिृम्त्तका कािण गणुस्ििीय िैम्क्षक सेिा प्रिाह हनु नसक्न ु

• किाि म्िक्षकको मनयमु्क्त, छनौट प्रष्ट्रक्रया व्यिम्स्थि नहनु,ु स्थायी छनौट सङ घ/प्रदेि/स्थानीय कसले 
गने हो मनधायिण हनु नसक्न ु 

• ष्ट्रिद्यालय/ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका लामग िैम्क्षक जनिम्क्त ष्ट्रिकास योजना मनिायण हनु नसक्न ु 

• म्िक्षक, प्राध्यापक, कियचािीहरूको िृम्त्त ष्ट्रिकासको समुनम्श्चििा, काययक्षििािा आधारिि िही कायय 
सभपादन िूल्याङ कन गनुय 

• म्िक्षािा आिक्षणबाट उत्पन्न िियिान सिस्यालाई उम्चि रूपिा सभबोधन गने िथा आिक्षणको 
प्रकृयाबाट योग्य म्िक्षक छनोट गने कुिाको औम्चत्यको पसु्टयार्ुँ गिी आिम्क्षि म्िक्षकको 
सरुिाको चापलाई  सभबोधन गनुय 

• ष्ट्रिद्यालयिा कियचािी व्यिस्था गनुय  

• म्िक्षक सरुिालाई िाजनीमिक प्रिािबाट िकु्त िाख्दै व्यिम्स्थि पानुय  

• प्रमििा पलायनलाई िोक्ने गिी िैम्क्षक व्यिस्था गनुय  

• स्थायी प्राध्यापक िथा म्िक्षकको प्रिन्ध गनुय   

• म्िक्षक प्राध्यापकलाई िैम्क्षक काययिा नै सिष्ट्रपयि हनेु बनाउन ु

• िैम्क्षक प्रिासन/व्यिस्थापन म्िक्षण संस्था लगायििा क्षििािान प्रमििालाई आकषयण गनय नसक्न ु 

 

म्िक्षण संस्थाको सञ्चालन ि व्यिस्थापन 

• म्िक्षण संस्था सञ्चालन/व्यिस्थापन समिमििा सिोकाि निएका व्यम्क्तहरूको प्रिेि ि हस्िक्षपेका 
कािण व्यम्क्तगि, िाजनीमि प्रिाि ि पहुुँचका आधाििा म्िक्षासभबद्ध काययहरू हनु ु 

• ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिको गठन प्रकृया, सहिामगिा ि अमधकाि क्षेिका बािेिा ष्ट्रििाद 
आर्िहन ु

• ष्ट्रिद्यालयका सभपम्त्तको सिुक्षा िथा संिक्षण गनुय  

• म्िक्षण संस्थाहरूको स्थापना, अनिुमि, सभबन्धनलाई नक्साङ कन िथा िापदण्डिा आधारिि 
बनाउन ु 

• िैम्क्षक व्यिस्थापन सूचना प्रणालीलाई प्रिािकािी बनाउन ु 

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा उच्च म्िक्षण संस्थाहरूको स्थापना िथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको पदामधकािी ि नेितृ्ि 
चयनलाई व्यिम्स्थि गनुय  

 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन ि पािदिीिा 
• म्िक्षालयको बजेटिा िलबीिाि िाि ज्यादा िई मसकार्िा खचय हनेु िाि न्यून हनु ु 

• सियिा नै  मनकासा गिाउन ुिथा  खचय गने प्रष्ट्रक्रयालाई ष्ट्रिमधसभिि बनाई बेरुज ुहनु नददन ु 

• सबै प्रकािका ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षण संस्थाका आमथयक कािोबािलाई पािदिी एिि ् व्यिम्स्थि 
बनाउन ु 
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• आधािििू म्िक्षालाई अमनिायय ि मन:िलु्क बनाउन ु 

• म्िक्षािा लगानी गने मनजी क्षेिलाई सािाम्जक रूपिा उत्तिदायी बनाउन ु 

 

सहिामगिा ि सिन्िय 

• िैम्क्षक मनणयय प्रष्ट्रक्रयािा सिोकाििाला िथा ष्ट्रिपन्न सिदुाय सिेिको प्रमिमनमधत्ि समुनम्श्चि गनुय  

• सािाम्जक पिीक्षण, साियजमनक सनुिुार्, िए गिेका मनणययको साियजमनकीकिण िथा कायायन्ियन गनुय 
• म्िक्षासुँगसभबद्ध ष्ट्रिषयहरूको मनणयय प्रष्ट्रक्रयािा सहिामगिात्िक पद्धमि अिलभबन गनुय  

• प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा, प्रष्ट्रिमधिा आधारिि म्िक्षाजस्िा िैम्क्षक सषु्ट्रिधा िथा अिसिको सििापूणय ष्ट्रिििण 
गनुय 

 

सेिा प्रिाहिा गणुस्िि 

• सेिा प्रिाहिा मबचौमलयाको परिपाष्ट्रट न्यूनीकिण गनुय  

• अनगुिन िूल्याङ कन, पषृ्ठपोषण पक्षलाई प्रिािकािी बनाउन ु

• सेिाको गणुस्िि मनयिन गनुय  

• काययष्ट्रििाजन प्रष्ट्रक्रयालाई व्यिम्स्थि बनाउन ु

• िामलि केन्द्रको क्षििा ष्ट्रिकास गिी थप व्यिम्स्थि बनाउन ु 

• ष्ट्रिद्यालय सपुिीिके्षणलाई अथायि ्मसकार्को प्राष्ट्रिमधक सहायिाको अङ ग बनाउन ु 

• सेिा प्रदायकहरूको दक्षिा बढाउन ुि काययप्रमि उत्प्ररेिि गनुय 
 

उत्तिदाष्ट्रयत्ि ि म्जभिेिािी 
• िैम्क्षक व्यिस्थापन ि मसकार् उपलम्धधप्रमिको म्जभिेिािी िथा जिार्देष्ट्रहिा बढाउन ु

• आिश्यकिािा आधारिि योजना मनिायण ि कायायन्ियन गनुय  

• िैम्क्षक संस्थािा आचाि संष्ट्रहिा ष्ट्रिकास गिी पूणयपरिपालन गनुय  

• कायय िथा म्जभिेिािीको उम्चि िूल्याङ कन गनुय  

• िूल्याङ कनलाई मसकार्को िास्िष्ट्रिक िापनिा बदल्न ु 

• िैम्क्षक क्षेि सभबद्ध व्यम्क्तहरूको काययसभपादनलाई िैम्क्षक उपलम्धध ि गणुस्ििसुँग िादाभयिा 
कायि गनुय  

• छाििृम्त्तलाई आिश्यकिािा आधारिि ि औम्चत्यपूणय बनाउन ु 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि व्यािहारिक ि प्रयोगिखुी बनाउन ु

• म्िक्षा ष्ट्रिकासिा िैदेम्िक सहायिा ि िाष्ट्रिय/अन्ििायष्ट्रिय गिैसिकािी संस्थाहरूको संलग्निालाई 
व्यिम्स्थि गिी उक्त संस्थाहरूको लगानीको पािदम्ियिा कायि गिाउन ु

• सबै िहका पाठ यक्रिलाई व्यािहारिक िथा सान्दमियक हनेु गिी ष्ट्रिकास गनुय  

४. िािी सभिािना िथा अिसिहरू  

• सङ घीय संिचनाअनरुूप सबै िहबाट सिन्ियात्िक रूपिा सिान गणुस्ििीय िैम्क्षक सेिा प्रिाह 
हनेु  



257 
 

• िासन व्यिस्थािा आएको रूपान्ििणसुँग ै सबै प्रकािका म्िक्षण संस्थािा आिश्यक पूिायधाि 
(िौमिक, िानिीय, प्रष्ट्रिमध, ष्ट्रित्तीय) पगुी गणुस्ििीय म्िक्षा प्रदान हनेु  

• ष्ट्रिमध, प्रष्ट्रक्रया, नीमिसभिि िििबाट ष्ट्रिमधको िासनअनरुूप सबै म्िक्षण संस्था सञ्चालन िथा 
व्यिस्थापन हनेु   

• सक्षि, प्रमिस्पधी जनिम्क्त व्यिस्थापन, गणुस्ििीयिा ि सक्षििािा आधारिि छनौट प्रणाली लाग ु
हनेु  

• म्िक्षा क्षेििा म्जभिेिािी, जिार्देष्ट्रहिा ि उत्तिदाष्ट्रयत्िको पालना हनेु  

• ष्ट्रित्तीय सिुासन कायि हनेु, व्यािसाष्ट्रयकिा अमििृष्ट्रद्ध हनेु िथा पािदम्ियिा समुनम्श्चि हनेु  

• ष्ट्रिना िेदिाि सबैले सिान अिसि प्रामिको समुनम्श्चििा हनेु  

• सियिा नै म्िक्षासभबद्ध ऐन, काननु, काययष्ट्रिमध ियाि िई उक्त काननुी आधाििा िीनै िहका 
सिकािबाट िैम्क्षक सेिा प्रिाह हनेु  

• संष्ट्रिधानप्रदत्त अमधकािबिोम्जि सबै स्थानीय सिकािको क्षििा ष्ट्रिकास िई ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको 
सञ्चालन व्यिस्थापन हनेु  

 

५. सझुािहरू  
 

नीमिगि िथा संिचनागि पक्ष 

नीमिगि व्यिस्था 
• म्िक्षासभबन्धी िाष्ट्रिय नीमि िथा िापदण्ड मनधायिण गने, आमथयक िथा िानिीय स्रोि 

व्यिस्थापन गने, ष्ट्रिद्यालयको स्िि मनधायिण गने, पाठ यक्रि प्रारूप मनधायिण गने, िूल ष्ट्रिषयको 
पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकासिा सङ घीय सिकािको काययक्षेि केम्न्द्रि गने । यसका 
अलािा नीमि कायायन्ियनको अनगुिन, पषृ्ठपोषण ि सधुािात्िक प्रष्ट्रक्रयािा पमन सङ घीय 
सिकाि संलग्न िहने व्यिस्था कायि गने  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयगि रूपिा खोमलएका सेिा आयोगलाई सङ्खक्रिणकामलन व्यिस्थापन स्िरूप 
एकीकृि गिी एकल सेिा आयोग बनाउने । आयोगले िापदण्ड मनधायिण गिी म्िक्षक छनौट 
गने ि मनम्श्चि िानक एिि ्िापदण्डका आधाििा अनदुान ष्ट्रिििण गने िथा अनगुिन एिि ्
िूल्याङ कन गने  

• म्िक्षाको सिग्र ष्ट्रिकासका लामग सङ घीय िहिा ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा, प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा, उच्च म्िक्षा, पिीक्षा व्यिस्था, म्िक्षक सेिा आयोग, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सेिा आयोगलाई सिेटी 
एकीकृि सङ घीय म्िक्षा ऐन िजुयिा गने ि  उक्त ऐनको अमधनिा अलग अलग मनयिािली 
बनाउने  

िणनीमिहरू 

• ष्ट्रिद्यालय म्िक्षक सरुिालाई काननुी रूपिा स्थानीय सिकािकै िािहििा िाखी व्यिम्स्थि 
गने  

• ष्ट्रिद्यालयलाई सबै प्रकािका िाजनीमिक हस्िक्षेपबाट िकु्त िाख्न ेकाननुी व्यिस्था गने  
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• योग्य व्यम्क्तलाई म्िक्षण पेसािा प्रिेिका लामग िेधािी ष्ट्रिद्याथीहरू सोझै म्िक्षण पेसािा 
प्रिेि गनय सक्ने व्यिस्था मिलाउने । म्िक्षण पेसािा प्रिेिका लामग ष्ट्रिषयगि बन्देज 
नलगाउने िि म्िक्षण ष्ट्रिमधसभबन्धी कभिीिा १ िषय अिमधको िामलिलाई अमनिायय गने  

• म्िक्षक सरुिा आिश्यक पदाय िैम्क्षक सिको आिभििा िाि गने । स्थानीय सिकािको 
काययक्षेिमिि सभबम्न्धि स्थानीय सिकाििार्य ि ् गने व्यिस्था गने, त्यसिी सरुिा गदाय 
सभबम्न्धि ष्ट्रिद्यालयहरूको सहिमि मलनपुने  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयलाई अनसुन्धान केन्द्रका रूपिा ष्ट्रिकास गने, उक्त  मनकायिा मनयमु्क्त हनेु 
जनिम्क्तका लामग मनम्श्चि िापदण्ड िोकी उत्कृििाका अधाििा प्रमिस्पधायत्िक छनौट पद्धमि 
अिलभबन गने  

• िैम्क्षक संस्थािा काययिि म्िक्षक िथा कियचािीलाई सहमुलयिपूणय स्िास्थ्य उपचािको 
समुनम्श्चि गनय प्रत्येक प्रदेििा एक एक िटा म्िक्षक/कियचािी अस्पिालको स्थापना गने ि सो 
को लामग म्िक्षक िथा कियचािीले सिेि लगानी गने व्यिस्था गने  

• म्िक्षकहरुको िलबी प्रमििेदन सियिै पारिि गिी अमिलेख िाख्न ेि िामसक रूपिा िलबित्ता 
ददने व्यिस्था मिलाउने  

• म्िक्षक व्यिस्थापन सूचना प्रणालीलाई अद्यािमधक िाखी मनकासा िाग प्रष्ट्रक्रयासुँग आबद्ध गने 
ि म्िक्षक िलबित्ता मनकासािा दोहोिोपना िथा अिकाि पमछको िलब ित्ता मनकासा हनु 
नददने  

• म्िक्षा क्षेििा छाुँया म्िक्षाका रूपिा िहेका मब्रज कोसय, ट यसुन सेन्टि ि कोम्चङ 
सेन्टिलगायि िैम्क्षक पिाििय प्रदायक संस्थाहरूलाई िापदण्डका आधाििा सञ्चालन, मनयिन 
ि व्यिस्थापन गने ।  

• कक्षा ११ ि १२ िाि सञ्चालन गरिआएका ष्ट्रिद्यालयहरूलाई मनम्श्चि सियािमध ददएि 
ष्ट्रिद्यालय िहको कक्षा ९ देम्ख िा कक्षा१ देम्ख सञ्चालन गने ष्ट्रिकल्पसष्ट्रहि व्यिम्स्थि गने  

• ष्ट्रिदेिी बोडयबाट सभबन्धन मलई सञ्चालनिा िहेका ष्ट्रिद्यालयहरू (कुटनीमिक मनयोगले सञ्चालन 
गिेकाबाहेक) लाई अमनिायय रूपिा िाम्ष्िय िापदण्ड पालना गनुयपने बनाउने । 

• िैम्क्षक संस्थाहरूको आमथयक कािोबािलाई पािदिी बनाउने  

 

जनिम्क्तको व्यिस्थापन ि ष्ट्रिकास 

नीमिगि व्यिस्था 
• िैम्क्षक काययक्रिको प्रिािकािी कायायन्ियनका लामग म्िक्षासभबद्ध जनिम्क्त परिचालन ि 

क्षििा ष्ट्रिकासका लामग स्थानीय प्रादेम्िक एिि ्सङ घीय िीनै िहका सिकािलाई म्जभिेिाि 
बनाउने  

• गणुस्ििीय िैम्क्षक सेिा प्रिाहका लामग म्िक्षक ष्ट्रिद्याथी अनपुाि प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासिा 
१:२० आधािििू िहिा १:३० ि िाध्यमिक िहिा १:४० िा कायि गने ि सोका 
आधाििा हिेक िषय ष्ट्रिद्यालय म्िक्षक दििन्दी मिलान गने  
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• म्िक्षकले सरुू पदस्थापना िएको ष्ट्रिद्यालयिा अमनिायय रूपिा २ िषय काययअिमध पिुा नगिी 
अको ष्ट्रिद्यालयिा सरुिा हनु नपाउने व्यिस्था गने । हिेक म्िक्षकलाई एउटा ष्ट्रिद्यालयिा 
पाुँच िषय अिमध व्यमिि गिेपमछ अको ष्ट्रिद्यालयिा सरुिा गने व्यिस्था गने । म्िक्षकको 
सरुिा िषयको एकपटक बैिाख िष्ट्रहनािा िाि गने  

िणनीमिहरू 

• क्षििा ि योग्यिाका आधाििा म्िक्षा क्षेििा आिश्यक जनिम्क्त छनौट ि ष्ट्रिकास गने 
संयन्ि ष्ट्रिकास गने  

• म्िक्षक मनयमु्क्तको कायय प्रदेि स्ििसभि म्िक्षक सेिा आयोगको कायायलयलाई ष्ट्रिस्िाि गिी 
आयोगिार्य ि ्गने, अस्थायी िथा किािका लामग आयोगिार्य ि ् स्थायी नमिजा प्रकािन गदाय 
म्जल्लागि, िहगि एिि ्ष्ट्रिषयगि रूपिा सूम्चकृि गने ि सूम्चकृि नािािमलबाट िाि स्थानीय 
सिकािले किाि िथा अस्थायी म्िक्षक मनयमु्क्त गने प्रत्येक िषय म्िक्षक सेिा आयोगले त्यस्िा 
सूचनाहरू अद्यािमधक गने  

• ष्ट्रिद्यालयको िह ि ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्याका आधाििा प्रत्येक ष्ट्रिद्यालयिा ष्ट्रिद्यालय कियचािी 
(सहयोगी, कायायलय सहायकजस्िा) पदको दििन्दी कायि गने ि िापदण्डका आधाििा िाि 
उक्त स्थानिा कियचािी मनयमु्क्तको व्यिस्था गने । हाल काययिि ष्ट्रिद्यालय कियचािीको िह, 
सेिा अिमध ि योग्यिाका आधाििा सिायोजन व्यिस्थापन गने  

• िैम्क्षक काययक्रिको प्रिािकािी कायायन्ियनका लामग म्िक्षासभबद्ध जनिम्क्तको क्षििा ष्ट्रिकास 
गने 

• म्िक्षकको स्थायी मनयमु्क्त म्िक्षक सेिा आयोगबाट गने ि कािको सिलिाका लामग 
प्रदेिसभि म्िक्षक सेिा आयोगको कायायलय ष्ट्रिस्िाि गने  

• अस्थायी म्िक्षक मनयमु्क्त म्िक्षक सेिा आयोगले प्रकािन गिेको सूचीबाट सभबम्न्धि स्थानीय 
सिकािले गने  

• िैम्क्षक िापदण्डका आधाििा म्िक्षक कियचािी मनयमु्क्तको व्यिस्था गने  

• म्िक्षक सरुिा पदस्थापन िएको दईु िपय पगुेपमछ िाि ि बैिाख िष्ट्रहनाको प्रािभििा िाि 
गने व्यिस्था मिलाउने । पाुँच िषय एउटा ष्ट्रिद्यालयिा सेिा गिेपमछ अको ष्ट्रिद्यालयिा सरुिा 
हनेु व्यिस्था गने  

 

म्िक्षण संस्थाको व्यिस्थापन 

नीमिगि व्यिस्था 
• अमििािकहरूिार्य ि ् अमििािकहरूिध्येबाट नै ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमि गठन गने, 

साियजमनक पदिा िहाल िहेका कुनै पमन व्यम्क्त व्यिस्थापन समिमििा बस्न नपाउने िथा 
संस्थागि ष्ट्रिद्यालयका म्िक्षक ि लगानीकिाय सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयको व्यिस्थापन समिमििा 
िस्न नपाउने   
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• िैम्क्षक संस्थाको िौमिक सभपम्त्त व्यिस्थापनका लामग अलग काययष्ट्रिमध बनाउने । िैम्क्षक 
ष्ट्रिकास, गणुस्िि सधुाि िथा  प्रष्ट्रिमध व्यिस्थापनिन्दा बाहेक व्यािसाष्ट्रयक प्रयोजनका लामग 
ष्ट्रिद्यालयको ििन, जग्गा, अन्य सभपम्त्त िाडािा ददन, बेचष्ट्रिखन गनय बन्देज गने  

िणनीमि 

• िैम्क्षक िापदण्ड बनाएि सोअनसुाि हनेु गिी िाि नयाुँ िैम्क्षक संस्था खोल्ने ि ष्ट्रिद्यिान 
िैम्क्षक संस्थाहरूको िौमिक पूिायधाि ष्ट्रिकास गने  

• व्यिस्थापनको म्जभिा ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिलाई ि िैम्क्षक प्रिासनको म्जभिेिािी 
प्रधानाध्यापकलाई ददने  

• म्िक्षासभबद्ध, सङ गठन संिचनाका सभबन्धिा िपमसलबिोम्जि हनेु व्यिस्था गने : 
o ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगलाई उच्च म्िक्षा आयोगिा रूपान्ििण गिी अनदुान 

प्रदान गने काययम्जभिेिािी सष्ट्रहि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको अनगुिन गने अमधकाि प्रदान गने 

o सङ्खक्रिणकामलन व्यिस्थाको लामग सबै सेिा आयोगलाई एकीकृि गिी उच्च म्िक्षा 
सेिा आयोग बनाउने, ष्ट्रिम्श्वद्यालयहरुको स्िायत्तिालार् ध्यान दददै क्षििा ि 
योग्यिाको आधाििा म्िक्षक कियचािी मनयमु्क्तको लामग क्रिि: ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयलाई नै 
अमधकाि प्रदान गने । 

o अब खोमलने ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू एक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय एक क्याभपसको अिधािणािा खोल्ने  

o उच्च म्िक्षािा नक्साङ कन नगरिकन नयाुँ क्याभपस िथा म्िक्षण संस्थालाई अनिुमि, 

सभबन्धन प्रदान नगने  

o ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट सभबन्धन मलई नयाुँ म्िक्षण संस्था खोल्न बन्देज लगाउने  

o प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद्लाई पनु:संिचना गने, प्रदेि सिकाि 
िािहि िहने गिी प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिद्यालयहरूको सञ्चालन व्यिस्थापनका लामग प्राष्ट्रिमधक 
कायायलयहरू स्थापना गने   

o िाष्ट्रिय पिीक्षा बोडयअन्िगयिका म्जल्लाम्स्थि कायायलयहरूलाई सिायोजन गिी प्रदेि 
सिकाि िािहिको पिीक्षा व्यिस्थापन कायायलयिा रूपान्ििण गने । उक्त 
कायायलयहरूले िाष्ट्रिय पिीक्षा बोडयबाट ष्ट्रिकमसि िापदण्ड ि मनदेिनका आधाििा 
िाध्यमिक िहको पिीक्षा सञ्चालन व्यिस्थापन गने  

o म्िक्षा क्षेििा काययिि जनिम्क्त सबै िहको क्षििा ष्ट्रिकास गने गिी अलग जनिम्क्त 
ष्ट्रिकास ष्ट्रििाग स्थापना गने ि हालका म्िक्षक िामलि केन्द्रहरूलाई प्रदेि िहको 
म्िक्षक प्रम्िक्षण प्रमिष्ठानिा रुपान्ििण गने  

o हाल िहेका िाष्ट्रिस्ििका पसु्िकालयहरूलाई पसु्िकालयको एकल सञ्जालमिि आबद्ध 
गिी उपलधध पसु्िकहरूलाई मडम्जटल स्िरूपिा लैजाने ि र्-लाईबे्रिीिार्य ि ्सहज 
पहुुँच अमििृष्ट्रद्ध गने  
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• मनजी लगानीिा सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयहरू कभपनी ऐनअन्ििगि सञ्चालन हनेु प्रािधान खािेज 
गने, त्यस्िा ष्ट्रिद्यालयहरूलाई सेिािूलक रूपिा सञ्चालन गने गिी साियजमनक गदुठिा 
रूपान्ििण गने 

• सिकािले मनधायिण गिेको िापदण्ड पिुा नगने संस्थागि ष्ट्रिद्यालयलाई बन्द गने  

• िैम्क्षक मनणयय प्रष्ट्रक्रयािा सिानपुामिक सिािेिी प्रमिमनमधत्ि गिाउने व्यिस्था गने  

• िैम्क्षक संस्थाहरूका गमिष्ट्रिमध जाुँच गिी आिश्यक सझुाि प्रदान गनय स्थानीय बषु्ट्रद्धजीिीहरू 
(सेिामनिृत्त म्िक्षक, सेिामनिृत्त म्िक्षा प्रिासक, आदद) सष्ट्रहिको एक स्थानीय प्राम्ज्ञक समिमि 
गठन गने । उक्त समिमिले िैम्क्षक संस्थाको सािाम्जक पिीक्षण, प्राम्ज्ञक पिीक्षण, कायय 
सभपादन पिीक्षण, ष्ट्रिद्याथीहरूका मसकार् उपलम्धध, ष्ट्रिद्यालयिा गरिने अमिरिक्त 
ष्ट्रक्रयाकलापहरू, ष्ट्रिद्यालयिा िएका निप्रिियनात्िक ष्ट्रक्रयाकलापहरू, अनसुन्धान आददको 
अिस्थाको पिीक्षण गिी सधुािका लामग सल्लाह ददने ि प्रमििेदन सभबम्न्धि सबैको 
जानकािीको मनम्भि साियजमनक गने  

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन ि पािदम्ियिा 
   नीमिगि व्यिस्था 

• सबै प्रकािका ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षालयहरूको आमथयक कािोबाि बैङ ष्ट्रकङ प्रणालीिार्य ि ् गने 
िथा यसलाई थप पािदिी ि व्यिम्स्थि बनाउने । आमथयक कािोबािको लेखा िोष्ट्रकएको 
ढाुँचािा िोष्ट्रकएको सियिै  िाखी सोसभबन्धी कायय गने मनकाय िथा व्यम्क्तलाई उत्तिदायी 
एिि ्जिार्देही बनाउने 

• आधािििू म्िक्षालाई अमनिायय ि मन:िलु्क बनाउन सिकािका िीनै िहलाई म्जभिेिाि बनाउने 
पद्धमिको ष्ट्रिकास गने  

 

िणनीमिहरू 

• म्िक्षाको गणुस्िििा सधुाि ल्याउने गिी ष्ट्रित्तीय स्रोिको ष्ट्रिमनयोजन ि परिचालन गने 

• सियिा नै खचय गने पद्धमिको ष्ट्रिकास गने ि आमथयक िषयको अन्ििा िकिान्िि गिी खचय 
मनकासा गने पद्धमिलाई बन्द गने  

• िैम्क्षक संस्थाका सिग्र गमिष्ट्रिमध सभबन्धिा सिोकाििालाहरूिा जानकािी ि पदामधकािीिा 
उत्तिदाष्ट्रयत्ि सदुृढ गनय नागरिक िडापिको व्यिस्था गने 

• सबै म्िक्षण संस्थाले साियजमनक सनुिुाई, सािाम्जक पिीक्षण, मनयमिि प्रमििेदन ि हिेक िषय 
िोष्ट्रकएको सियमिि आमथयक पिीक्षण अमनिायय रूपिा गने व्यिस्था गने  

• म्िक्षण संस्थाहरूले िाष्ट्रषयक प्रगमि प्रमििेदन िोष्ट्रकएको सियमिि ियाि गिी सभबम्न्धि सबैका 
लामग उपलधध गिाउने  

• सबै िैम्क्षक संस्थाहरूको आयव्ययको लेखा पिीक्षण िहालेखा पिीक्षकको कायायलयबाट गने   

• मनजी क्षेिको लगानीलाई काननुद्वािा व्यिम्स्थि गिी सािाम्जक उत्तिदाष्ट्रयत्ि िहन गने 
बनाउने  
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सेिा प्रिाहिा गणुस्िि 

नीमिगि व्यिस्था  

• प्रत्येक स्थानीय सिकािले  जनसङ्खख्या, िगूोल ि उपलधध िैम्क्षक सेिाको प्रकृमिका आधाििा 
ष्ट्रिद्यालय सेिा क्षेि कायि गने ि उक्त सेिा क्षेिका सबै बालबामलका त्यसै ष्ट्रिद्यालयिा 
अमनिायय अध्ययन गनुयपने व्यिस्था गने । साथै ष्ट्रिद्यालयले िोष्ट्रकएको गणुस्िि अमनिायय 
कायि गने व्यिस्था गने  

• कायय सभपादनिा आधारिि ष्ट्रित्तीय पद्धमि लाग ु गिी ष्ट्रित्तीय सिुासन कायि गने । 
बैङ किार्य ि ् बजेट मनकासा प्रिाह ि रिपोष्ट्रटयङ संयन्िलाई चसु्ि ििपदो एिि ् व्यिम्स्थि 
बनाउने । िैम्क्षक व्यिस्थापन प्रणालीलाई सिल एिि ् छरििो बनाई िेबिा आधारिि 
बनाउने  

 

िणनीमिहरू 

• ष्ट्रिद्यालय अनगुिन सपुरििेक्षण गिी ष्ट्रिद्यालय सधुािका लामग सझुाि ददन स्थानीय प्राम्ज्ञक 
परिषद् गठन गने  

• ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको िैम्क्षक क्यालेण्डि एउटै बनाउनपुने । ष्ट्रिद्यालयिा एक िैम्क्षक सििा 
न्यूनिि २०० ददन पठनपाठन हनेु व्यिस्था गने  

• ष्ट्रिषयगि म्िक्षण अनिुमिपिको व्यिस्था गने । म्िक्षक अनिुमिपि मलम्खि पिीक्षाबाट िाि 
निई प्रयोगात्िक म्िक्षण हेिी प्रदान गने ि हिेक ५ िषयिा पिीक्षण गिी निीकिण गने  

 

उत्तिदाष्ट्रयत्ि ि म्जभिेिािी 
नीमिगि व्यिस्था 

• सङ घ, प्रदेि ि स्थानीय िहको जिार्देष्ट्रहिा सष्ट्रहिको काययष्ट्रििाजन गिी िीनओटै िहिा 
सभपादन गरिने िैम्क्षक सेिा प्रिाहलाई प्रिािकािी बनाउन आिश्यक काननुी प्रिन्ध गने  

• म्िक्षक, प्रधानाध्यापक िथा कियचािीको पेसागि आचािसंष्ट्रहिा ियाि गिी लाग ु गने । 
ष्ट्रिद्यालय सियिा  अन्य कुनै पेसािा आबद्ध हनेु िथा कुनै पमन गैिसिकािी संस्थाका 
गमिष्ट्रिमधिा सहिागी हनु िथा गैिसिकािी संस्थाका पदीय म्जभिेिािीिा िहन नपाउने 
व्यिस्था गने  

िणनीमिहरू 

• ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिका पदामधकािीहरूलाई आफ्ना काि कियव्य बहन गनय सक्ने 
िलु्याउन क्षििा ष्ट्रिकास गिी थप जिार्देही बनाउने  

• सबै ष्ट्रिद्यालयले सिदुायको सांस्कृमिक ष्ट्रिष्ट्रिधिाको सभिान गदै सिदुायको अमिन्न अङ गका 
रूपिा प्रस्ििु हनुपुने कुिालाई समुनम्श्चि गने  

• म्िक्षासभबद्ध हिेक क्षेििा काययिि जनिम्क्तका लामग आचािसंष्ट्रहिा मनिायण गने ि 
आचािसंष्ट्रहिा अमनिायय रूपिा पालना गनुयपने व्यिस्था गिी पालना नगनेलाई सजायुँ गने  
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• अध्ययनका लामग ष्ट्रिदेि जाने ष्ट्रिद्याथीका आिश्यकिालाई सभबोधन हनेु गिी उच्च प्राम्ज्ञक 
अनसुन्धान केन्द्रहरू स्थापना गने जसले बाष्ट्रहि देिका ष्ट्रिद्याथीहरूलाई सिेि आकषयण गनय 
सक्ने गिी काि गने  

• म्िक्षकले ष्ट्रिद्यालय सियिा आफ्ना ष्ट्रिद्यालयिा िाि पूणय सिय व्यमिि गनुयपने । एक 
म्िक्षण संस्थािा स्थायी मनयमु्क्त पाएका व्यम्क्तलाई अको म्िक्षण संस्थािा आंम्िक िा 
किाििा मनयमु्क्त हनु िा गनय नपार्ने  

• प्रधानाध्यापकलाई िैम्क्षक प्रिासनका लामग म्जभिेिाि बनाउने 

• प्रत्येक ष्ट्रिद्यालयका प्रधानाध्यापक ष्ट्रिम्िि अनिुिसष्ट्रहि काययसभपादनिा आधारिि किाििा 
मनयमु्क्त गने  

• प्रधानाध्यापकको काययकाल ५ िषय बनाउने  

• म्िक्षकको काययसभपादन िूल्याङ कन ि पदामधकािी िूल्याङ कन प्रष्ट्रक्रया सभबन्धिा म्जभिेिाि 
व्यम्क्त ि मनकायको ष्ट्रकटानी गने  

• ष्ट्रिद्यालय ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका म्िक्षक िथा कियचािीको पेसागि हकष्ट्रहि संिक्षणका लामग ि 
पदीय म्जभिेिािीप्रमि उत्तिदायी बनाउन एकल पेसागि सङ गठन िाि ष्ट्रक्रयािील िहन पाउने 
व्यिस्था गने । 
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परिच्छेद १७  

म्िक्षािा लगानी 
१. पषृ्ठिमूि 

म्िक्षाले ष्ट्रित्तीय स्रोिको िाग गदयछ । िैम्क्षक नीमि िथा काययक्रि कायायन्ियन गिी म्िक्षािा 
अपेम्क्षि उपलम्धध हामसल गनयका लामग स्ििािैले ष्ट्रित्तीय स्रोिको आिश्यकिा पदयछ । गणुस्ििीय 
म्िक्षाका लामग थप सिय ि लगानीको आिश्यकिा पदयछ । म्िक्षािा ष्ट्रित्तीय लगानी िन्नाले म्िक्षािा 
गरिने/हनेु खचय िने्न बमु्झन्छ । म्िक्षा क्षेििा आिश्यक पने ष्ट्रित्तीय स्रोि के हनेु, त्यस ष्ट्रकमसिको 
स्रोि कहाुँबाट जटुाउने, कुन कुन क्षेििा स्रोिको ष्ट्रिमनयोजन गने, ष्ट्रिमनयोम्जि स्रोिको प्रिाह कसिी गने 
ि उपलधध स्रोिको प्रयोग कुन ढङ गबाट गने िने्न ष्ट्रिषयको एकीकृि स्िरूप नै म्िक्षािा लगानीको 
व्यिस्थापन हो ।  

म्िक्षािा गरिने लगानीले िानि ष्ट्रिकासका आमथयक, सािाम्जक, िाजनीमिकलगायिका पक्षलाई पमन 
सिेटेको हनु्छ । म्िक्षालाई सािाम्जक िस्ि ु (Public Goods) िथा आमथयक िस्ि ु (Economic 

Goods) का रूपिा स्िीकाि गिेि नै सिकाि, घिपरििाि ि अन्य सङ घसंस्थाले लगानी गिेको हनु्छ 
। सािान्यिया सािाम्जक िाग, िानि संिाधन, आिश्यकिा ि लगानी प्रमिर्ल (Rate of Return) 
को ष्ट्रिश्लेषण नै िाज्यले म्िक्षािा गने लगानीको आधाि हो । कुन िहको म्िक्षािा कस्िो प्रकािबाट 
लगानी गदाय त्यसको प्रमिर्ल उच्च हनु्छ िने्न ष्ट्रिषयलाई नै आधाि िानेि म्िक्षािा लगानी गरिन्छ । 
साक्षििाका क्षेििा गरिने लगानी, प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास, आधािििू म्िक्षा िथा प्राष्ट्रिमधक ि 
व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षािा गरिएको लगानीको प्रमिर्ल उच्च हनेु ष्ट्रिश्वव्यापी िान्यिाको आधाििा नै उक्त 
क्षेि (Sector) हरूिा लगानीलाई प्राथमिकिा ददर्एको हनु्छ । सािाम्जक अिस्था ि िाजनीमिक 
परििेिलाई सिेि ध्यानिा िाखेि सिकािले म्िक्षािा लगानी गिेको हनु्छ । बालकको सिायङ गीण 
ष्ट्रिकास ि लगानी प्रमिर्ल (ष्ट्रििेष गिी आमथयक स्िि िृष्ट्रद्ध) हनेु अपेक्षािा घिपरििािले आफ्ना 
बालबामलकाका लामग म्िक्षािा लगानी गिेको हनु्छ । मनिायचनिा िाजनीमिक दलहरूले व्यक्त गिेका 
प्रमिबद्धिा ि सधुािका िदु्दाहरूले पमन म्िक्षा क्षेििा गरिने लगानीको प्राथमिकिा मनधायिण गिेको हनु्छ 
।  

उम्ल्लम्खि अिस्थाका अमिरिक्त सिकािले ष्ट्रिमिन्न अन्ििायष्ट्रिय िञ्चहरूिा व्यक्त गिेको प्रमिबद्धिा 
ष्ट्रिमिन्न िगयलाई उत्थान गने िान्यिा, ष्ट्रििेष िगय ि क्षेि िथा ष्ट्रिम्ििीकृि काययक्रिहरूलाई सभबोधन 
गने उदे्दश्यबाट पमन म्िक्षा क्षेििा गरिने लगानीलाई प्रिाष्ट्रिि िलु्याएको हनु्छ । त्यसैले िैम्क्षक 
उदे्दश्यको प्रामि, सििा ि सािाम्जक न्याय, सकािात्िक ष्ट्रििेदीकिण, लगानीको प्रमिर्ल, स्रोि उपयोगको 
क्षििा, दक्षिा ि पािदम्ियिा, स्रोिको ददगोपना, साियजमनक जिार्देही ि म्िक्षाको गणुस्ििीयिालगायिका 
सैद्धाम्न्िक आधािहरूिा म्िक्षािा लगानी गरिएको हनु्छ । त्यसबेक लागि लािको ष्ट्रिश्लेषण, िानि 
संसाधनको ष्ट्रिकास, सािाम्जक िाग, सिसािष्ट्रयक परििेि ि लगानी परिचालन गने प्रणालीलाई पमन 
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म्िक्षािा गरिने लगानीको सैद्धाम्न्िक आधािका रूपिा मलने ष्ट्रिश्वव्यापी िान्यिा छ । सोही िान्यिािा 
नै नेपालले पमन म्िक्षािा लगानी गदै आएको छ ।  

२. नेपालको म्िक्षािा लगानीको ष्ट्रिकासक्रि 

नेपालिा िूलििू रूपिा पाुँच प्रकािका स्रोिहरूबाट म्िक्षािा लागानी िएको पार्न्छः सिकािी लगानी 
(िैदेम्िक सहायिा सिेि), अमििािकको लागनी, सिदुायको लागनी , मनजी क्षेिको लगानी ि 
गैिसिकािी संस्थाहरूको लागनी । प्राचीन गरुुकुलिा धिय पिभपिा ि दान दािव्यको ष्ट्रहसाबले 
म्िक्षािा लगानी िएको देम्खन्छ । आधमुनक नेपालपूिय म्िक्षािा िाज्यको लगानीले त्यमि धेिै 
प्राथमिकिा नपाए पमन पथृ्िीनािायण िाहले सिकािी छाििृम्त्तिा ष्ट्रिद्याथीलाई बाष्ट्रहि अध्ययनका लामग 
पठाउन,ु पमछ आएि दििाि स्कुल िथा मिचन्द्र क्याभपसको स्थापनासुँग ैउक्त ष्ट्रिद्यालय ि क्याभपसिा 
लाग्ने खचय सिकािबाट बेहोने व्यिस्था ि ित्पश्चाि ् सिकािी िििबाट खोमलएका ष्ट्रिद्यालयिा 
सिकािले मनम्श्चि िकि उपलधध गिाउने व्यिस्थाबाट म्िक्षािा सिकािको लगानीको सरुुिाि िएको 
देम्खन्छ । प्रजािन्िको स्थापनासुँगै देििि पाठिाला िथा ष्ट्रिद्यालय स्थापना िीव्र रूपले िएको िए 
िापमन अमधकांि सािदुाष्ट्रयक लगानीिा नै सञ्चालन िएको पार्न्छ । मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको 
स्थापनासुँग ैउच्च म्िक्षािा सिकािको लगानीिा िृष्ट्रद्ध िएको देम्खन्छ िने िाष्ट्रिय म्िक्षा पद्धमि योजना 
कायायन्ियनसुँगै सबै सािदुाष्ट्रयक िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयलाई व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयका रूपिा रूपान्ििण 
गिी िाज्यले लगानीको अपनत्ि मलन खोजेको देम्खन्छ । िि पयायि स्रोिको व्यिस्थापन गनय नसक्दा 
एक दिक मबत्दा नमबत्दै सिकािको मनम्श्चि ष्ट्रहस्सा अनदुानसष्ट्रहि सािदुाष्ट्रयक लगानीलाई नै प्रश्रय 
ददएको पार्न्छ । सन ् १९९० को जोम्भटन म्िखि सभिेलन ि सन ् २००० को डकाि म्िखि 
सभिेलनले सबैका लामग मन:िलु्क प्राथमिक म्िक्षा ि त्यसको लगानीको दाष्ट्रयत्ि सिकािको हनेु 
ष्ट्रिषयिा नेपालको िर्य बाट पमन प्रमिबद्धिा जनाई म्िक्षािा िाज्यले लगानीको बढोत्तिी गदै लगेको 
पार्न्छ । 

कोलभबो प्लानको सरुुिािसुँगै सन ् १९५० ि १९६० को दिकिा नेपालको म्िक्षािा अिेरिकी 
सहयोगिार्य ि ् िैदेसिक सहयोगको सरुुिाि िएको पार्न्छ ।लगानीको ढाुँचा चाष्ट्रहुँ लागि 
साझेदािीिा नै आधारिि िहेको देम्खन्छ । सन ्१९७० ि १९८० को दिकिा संयकु्त िािसङ घीय 
मनयोगहरूिार्य ि ् िैदेम्िक लगानी सन ् १९९० को दिकबाट ष्ट्रिश्वबैङ क ि सन ् २००० पश्चाि ्
एमसयाली ष्ट्रिकास बैङ कको प्रिेििार्य ि ् नेपालको म्िक्षािा लगानी िएको देम्खन्छ । िाष्ट्रिय म्िक्षा 
पद्धमिको योजनासुँगै लागि साझेदािीको अिधािणासष्ट्रहि प्रजािन्िको स्थापनापश्चाि ्प्राथमिक म्िक्षािा 
िून्य लागि आपूिण (Zero cost recovery) कायि गने प्रयास िए िापमन सिकािको लगानी िाि 
म्िक्षाको ष्ट्रिकासका लामग पयायि िएको देम्खुँदैन । सबैका लामग म्िक्षा िाष्ट्रिय कायययोजनाको 
कायायन्ियन ि प्राथमिक म्िक्षािा िून्य लागि आपूिण, िाध्यमिक म्िक्षािा लागि साझेदािी ि उच्च 
म्िक्षािा लागि आपूिणको मसद्धान्ि अिलभबन िएको देम्खन्छ । हाल ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा Sector 

Wide Approach (SWAp) िोडामलष्ट्रटिा िैदेम्िक लगानी िर्िहेको छ ।  
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म्िक्षािा लगानी सभबन्धिा ष्ट्रिमिन्न म्िक्षा आयोगहरूका सझुाि  

नेपालिा म्िक्षा नािक प्रमििदेन (िाष्ट्रिय म्िक्षा योजना आयोगको प्रमििदेन २०११ ले म्िक्षािा लाग्ने 
खचय व्यिस्थापनका लामग किका क्षेिहरू बढाउनपुने मसर्ारिस गिेको मथयो िने सिायङ गीण िाष्ट्रिय 
म्िक्षा समिमिको रिपोटय २०१८ ले म्िक्षािा ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापनका मनम्भि संिचनागि मसर्ारिससष्ट्रहि 
लागि साझेदािी ि िाज्यको लगानीिा िृष्ट्रद्ध हनुपुने मसर्ारिस गिेको मथयो । िाही उच्च म्िक्षा 
आयोगको प्रमििेदन २०३९ ले सिग्र म्िक्षा बजेटको ३० प्रमििि उच्च म्िक्षािा लगानी गनुयपने 
मसर्ारिस गिेको पार्न्छ । िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोगको प्रमििेदन २०४९ ले म्िक्षािा गरिने लगानीका 
लामग जनसहिामगिािा जोड ददुँदै स्थानीय स्रोिको परिचालन गनुयपने, ष्ट्रिपन्नका लामग मनधयायजी ऋण 
उपलधध गिाउनपुने, म्िक्षा बजेट कभिीिा १५ प्रमििि हनुपुने, म्िक्षाको गणुस्िि सधुािका लामग 
िलु्क उठाउन सष्ट्रकने ि म्जल्ला िहिा एउटा परिक्रिा कोष (Revolving Fund) स्थापना 
गनुयपनेलगायिका मसर्ारिसहरू गिेको पार्न्छ । त्यसै गिी उच्चस्ििीय म्िक्षा आयोगको प्रमििेदन 
२०५५ ले साझेदािीिा आधारिि िहेि म्िक्षाको ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन गनुयपने, स्थानीय िहको बजेटको 
कभिीिा १० प्रमििि बालष्ट्रिकास ि म्िक्षािा, १० प्रमििि म्िक्षालयको िौमिक पूिायधाि ष्ट्रिकासिा 
लगानी गनुयपने, प्राष्ट्रिमधक म्िक्षािा Subsidiary पद्धमि लाग ु गने ि काययिूलक िैदेम्िक सहयोग 
परिचालन गनुयपने मसर्ारिस गिेको देम्खन्छ । उम्ल्लम्खि प्रमििेदनहरूको मसर्ारिसका आधाििा 
म्िक्षाको लगानीका लामग सािदुाष्ट्रयक सहिामगिा, लागि साझेदािी, िदेैम्िक सहयोगको परिचालन 
आिश्यक िहेको देम्खन्छ । 

उम्ल्लम्खि यी सिग्र नीमिगि व्यिस्थाबाट नेपालको म्िक्षािा गरिने लगानीको ष्ट्रिद्यिान अिस्थालाई 
म्चिण गिेको पार्न्छ ।  

३. िियिान अिस्था ि ष्ट्रिश्लषेण  

नीमिगि व्यिस्था ि म्िक्षािा लगानी 

नेपालको संष्ट्रिधानले म्िक्षालाई िौमलक हकका रूपिा व्यिस्था गिी आधािििू िहको म्िक्षा मनःिलु्क 
ि अमनिायय,िाध्यमिक िहको म्िक्षा मनःिलु्क ि अपाङ गिा ि आमथयक रूपबाट ष्ट्रिपन्न ि दमलि 
नागरिकहरूका लामग मनःिलु्क उच्च म्िक्षा पाउने हकको समुनम्श्चििा गिेको छ । संष्ट्रिधानले सक्षि, 

प्रमिस्पधी जनिम्क्त ष्ट्रिकास गने, म्िक्षािा िाज्यको लगानी अमििृष्ट्रद्ध गदै मनजी क्षेिको लगानीलाई 
मनयिन गिी सेिािूलक बनाउने ि उच्च म्िक्षालाई क्रििः मनःिलु्क बनाउुँदै लैजाने नीमिगि 
व्यिस्था गिेको छ । साियजमनक मनजी ि सहकािी क्षेिको साझेदािीिार्य ि ्िीव्र िथा ददगो आमथयक 
ष्ट्रिकास गिी िाष्ट्रिय अथयिन्िलाई आत्िमनियि, स्ििन्ि िथा उन्नििील िलु्याई सिाजिादउन्िखु 
स्ििन्ि अथयिन्िको ष्ट्रिकास गने आमथयक उदे्दश्य ष्ट्रकटान गिेको छ । उक्त संिैधामनक व्यिस्थाले 
म्िक्षािा लगानीको िखु्य दाष्ट्रयत्ि सिकाि (िाज्य) िा मनष्ट्रहि िहने  ष्ट्रिषयिा जोड ददए पमन मनजी 
क्षेि लगायि बाह य लगानीिा पमन उम्त्तकै प्राथमिकिा ददएको देम्खन्छ ।  

संष्ट्रिधानिा उल्लेख िएका  व्यिस्थाका अमिरिक्त उच्च म्िक्षा नीमि, प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा ि िामलि नीमि, अपाङ गिा िएका व्यम्क्तका लामग म्िक्षासभबन्धी नीमि, अनौपचारिक म्िक्षा 
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नीमिसष्ट्रहि ष्ट्रिद्यालय म्िक्षासभबन्धी नीमिगि व्यिस्थाहरू, अमनिायय िथा मनःिलु्क म्िक्षासभबन्धी ऐन, 

म्िक्षा ऐन, उच्च िथा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षासभबद्ध ऐन मनयिहरू पमन म्िक्षाको लगानीको  आधािका 
रूपिा िहेका छन ् । आधािििू िह मनःिलु्क हनेु व्यिस्था, मनःिलु्क पाठ यपसु्िकको व्यिस्था, 
अपाङ गिा िएका व्यम्क्तका लामग छाििृम्त्तलगायिका प्रािधानहरू, िैम्क्षक संस्थाहरूको पूिायधाि 
ष्ट्रिकास, ष्ट्रिमिन्न प्रकािका छाििृम्त्तसभबन्धी व्यिस्थाहरू िैम्क्षक लगानीका लामग ष्ट्रिद्यिान आधािका 
रूपिा िहेका छन ्। संष्ट्रिधानिा उल्लेख िएका उक्त प्रािधानहरू ि उम्ल्लम्खि नीमिगि व्यिस्थाको 
कायायन्ियन गनय म्िक्षािा गरिने ष्ट्रित्तीय लगानी स्ििािैले िृष्ट्रद्ध गनुयपने देम्खएको छ ।  

अपाङ गिा िएका व्यम्क्तहरूको अमधकािसभबन्धी ऐन २०७४ िा अपाङ गिा िएका व्यम्क्तका लामग 
मनःिलु्क उच्च म्िक्षा उपलधध गिाउने, अपाङ गिाको प्रकृमिबिोम्जि बे्रल/बैकम्ल्पक मलष्ट्रप, साङ केमिक 
िाषा, सूचना ि प्रष्ट्रिमधको प्रयोग, पाठ यपसु्िकको व्यिस्था ि अपाङ गिाको गम्भिििाअनसुाि आिासीय 
सषु्ट्रिधासष्ट्रहिको म्िक्षा, प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षािा अपाङ गिा िएकाहरूको पहुुँच ि म्िक्षण 
संस्थाहरूिा अपाङ गिािैिी पूिायधाि ष्ट्रिकास गनुयपने ष्ट्रिषय उल्लेख िएको छ । त्यसै गिी अपाङ गिा 
िएका व्यम्क्तका लामग सिािेिी म्िक्षा नीमि २०७४ िा अपाङ गिा िएका नागरिकका लामग सबै 
िहिा क्षििा ि योग्यिाका आधाििा मनःिलु्क म्िक्षाका अिसि खलुा गने,  बहअुपाङ गिा 
िएकाहरूका लामग जीिनपययन्ि म्िक्षा उपलधध गिाउने ष्ट्रिषय सिािेि िएका छन ् । प्राष्ट्रिमधक 
म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि नीमिले सबै िगय ि क्षेिका सिदुायका आिश्यकिालाई सभबोधन गने 
गिी प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिका अिसििा व्यापक ष्ट्रिस्िाि गिी काययक्रिहरू 
सञ्चालन गने व्यिस्था गिेको छ । त्यसै गिी उच्च म्िक्षा  नीमि २०७२ ले उच्च म्िक्षाको 
अिसििा िृष्ट्रद्ध, गणुस्िि समुनम्श्चििाको ष्ट्रिषय ि उच्च म्िक्षा प्रदायक संस्थाहरूलाई उत्कृि प्राम्ज्ञक 
केन्द्रका रूपिा ष्ट्रिकास गने नीमिगि व्यिस्था गिेको छ । उम्ल्लम्खि नीमिगि/काननुी व्यिस्थाका 
आधाििा नै नेपालको म्िक्षा क्षेििा लगानी व्यिस्थापन गने कायय िर्िहेको छ । यसको साथै 
अन्ििष्ट्रित्तीय सिकािी हस्िान्ििणसभबन्धी ऐन, २०७४ पमन म्िक्षाको लगानीको मनम्भि काननुी 
आधािका रूपिा िहेको छ । त्यसै गिी म्िक्षािा िदेैम्िक सहयिाका लामग ष्ट्रिकास सहायिा नीमि 
२०७१, पेरिस घोषणापि २००५ ि आक्रा कायययोजना (२००८) का प्रािधानहरू पमन नीमिगि िागय 
मनदेिनका रूपिा िहेका छन ्। 

म्िक्षािा िाष्ट्रषयक ष्ट्रिमनयोजन ि िदेैम्िक सहायिा 

सिकािले म्िक्षा क्षेिलाई ष्ट्रिगि धेिै िषयदेम्ख प्राथमिकिािा िाखी म्िक्षािा लगानी गदै आएको छ । 
सबैका लामग म्िक्षा सन ् १९९० को दिकको ष्ट्रिश्वव्यापी अमियानसुँगै सरुुिाि िएको नेपालको 
म्िक्षा क्षेिको लगानीिा िृष्ट्रद्ध आ.ि. २०६७/०६८ िा आर्पगु्दा १७.१% सभि पगुेको मथयो । िि 
िासन व्यिस्थािा आएको परििियन ि २०७२ को ष्ट्रिनासकािी िहािकूभपका कािण म्िक्षािा 
िाज्यको लगानी अमलक खमु्भचएको देम्खन्छ । परिणािि: आ.ि. २०७४/०७५ िा ९.९ प्रमििि ि 
२०७५/०७६ िा १०.२४ प्रमििि िाि ष्ट्रिमनयोजन िएको छ । ष्ट्रिगि १० िषयदेम्ख म्िक्षा क्षेििा 
िएको सिकािको लगानीलाई परिच्छेदको अम्न्िििा िाम्खएको छ । त्यसै गिी कुल ग्राहयस्थ 
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उत्पादनको म्िक्षा क्षेििा  िएको लगानीको ष्ट्रहस्सािा पमन ष्ट्रिष्ट्रिधिा देम्खएको छ । आ.ि. 
२०५७/५८ िा कुल ग्राहयस्थ उत्पादनको २.८% िहेको म्िक्षा क्षेिको लगानीको अंि आ.ि. 
२०६७/०६८ िा ४.२३% सभि पगुेको मथयो । पमछल्लो एक दिकको िथ्याङ क ष्ट्रिश्लषेण गदाय 
औसििा म्िक्षा क्षेििा कुल ग्राहयस्थ उत्पादनको अंि ३.७% िाि िहेको देम्खएको छ । म्िक्षा 
क्षेििा कुल ग्राहयस्थ उत्पादनको अंि ि िैदेम्िक सहायिाको अंिलाई िपमसलको िामलकािा 
देखार्एको छ ।यसले म्िक्षा िाज्यको प्राथमिकिाको क्षिेिा िहेको सङ केि गिे िापमन अझ यसिा 
िषृ्ट्रद्ध गनुयपने आिश्यकिा औलँ्याएको छ । 

िामलका १: म्िक्षा बजेटको िाष्ट्रषयक ष्ट्रिमनयोजनको अिस्था 

आ.व. 
कुल ग्रार्हस्थ 

उत्पादन 
कुल राष्ट्रिय बजेट 
रु दश लाखमा 

कुल ष्ट्शक्षा बजेट रु 

दश लाखमा 

ष्ट्शक्षामा 

ष्ट्वष्ट्नयोजन 

प्रष्ट्िशि 

कुल ग्रार्स््य 

उत्पादनमा 

ष्ट्शक्षाको अंश 

वैदेष्ट्शक 

सर्ायिा  

रु दश लाखमा 

ष्ट्शक्षा बजेटमा 

वैदेष्ट्शक 

सर्ायिाको अंश 

2066/67 1,192,774 285,930 46616.672 16.30 3.91 14553.82 31.22 

2067/68 1,366,954 337,900 57827.542 17.11 4.23 13006.34 22.49 

2068/69 1,527,344 384,900 63918.839 16.61 4.18 15240.06 23.84 

2069/70 1,695,011 404,825 63431.397 15.67 3.74 12170.70 19.19 

2070/71 1,964,540 517,240 80958.08 15.65 4.12 17936.48 22.16 

2071/72 2,130,150 594,000 91713.572 15.44 4.31 12358.18 13.47 

2072/73 2,253,163 819,469 98642.826 12.04 4.38 15187.31 15.40 

2073/74 2,642,595 1,048,921 116360.649 11.09 4.40 10335.30 8.88 

2074/75 3,007,246 1,278,995 126642.1 9.90 4.21 14500.52 11.45 

2075/76   1315161.7 134703.38 10.24   13401.36 9.95 

    Source: Red Books- MOF, National Account-CBS 

UNESCO, IIEP- UIS ले सन ् २०१६ िा गिेको एक अध्ययनअनसुाि नेपालको म्िक्षािा 
घिपरििािको लगानी पमन उल्लेख्य िहेको देखाएको छ । उक्त अध्ययनअनसुाि म्िक्षािा 
घिपरििािबाट िएको लगानी करिब ४८ प्रमििि िहेको छ । यसले म्िक्षािा गरिने लगानीको ठुलो 
ष्ट्रहस्सा घिपरििािसष्ट्रहि बाह य लगानी िहेको देखाउुँछ ।  

नेपालको म्िक्षािा िदेैम्िक लगानीको पमन िहत्त्िपूणय अंि िहेको छ । सन ्१९५२ िा कोलभबो 
प्लानिार्य ि ्सरुुिाि िएको म्िक्षािा िैदेम्िक लगानीको ष्ट्रहस्सा सन ्१९७० को दिकिा पगु्दा कुल 
म्िक्षा बजेटको औसििा झन्डै ३०% िहेको मथयो । आ.ि. २०६६/०६७ िा आर्पगु्दा िदेैम्िक 
लगानीको उक्त ष्ट्रहस्सा िाष्ट्रिय म्िक्षा बजेटको ३१.२२% िहेको देम्खन्छ । िदेैम्िक सहायिाको 
म्िक्षािा िएको लगानीको उक्त क्रि आ.ि. २०७५/७६ िा आर्पगु्दा ९.९% िहेको छ । म्िक्षािा 
पमछल्ला िषयहरूिा ष्ट्रिकास सहायिा प्रदान गने मनकायहरूिा िखु्यिः ष्ट्रिश्व बैङ क, एमसयाली ष्ट्रिकास 
बैङ क िहेका छन ्िने अन्य साझेदाि मनकायहरूिा जार्का, निेम्जयन सहयोग, म्स्िस ष्ट्रिकास मनयोग, 

यिुोष्ट्रपयन यमुनयन, ग्लोबल पाटयनिसीप र्ि एकुकेसन, ष्ट्रर्नल्यान्ड, USAID, DFID, UNICEF, UNDP 
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र्त्यादद िहेका छन ्। नेपालको म्िक्षािा िदेैम्िक सहायिाको प्रकृमि ष्ट्रिश्लेषण गदाय सरुुिा प्राष्ट्रिमधक 
िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षािर्य  केम्न्द्रि िए िापमन पमछल्ला ददनहरूिा साधािण म्िक्षािर्य  आकष्ट्रषयि 
िएको देम्खन्छ । लगानीको स्िरूप उच्च म्िक्षाबाट ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा   ि ष्ट्रििेष गिी प्राथमिक 
म्िक्षािर्य  केम्न्द्रि िएको पार्न्छ । साथै लगानीको ढाुँचा परियोजनाबाट काययक्रििर्य  क्षेिगि 
(Sector wide approach) ष्ट्रिमधिा िएको देम्खन्छ । त्यसै गिी िैदेम्िक लगानीले देिको सूक्ष्ि 
िािाििण (Micro Environment) प्रजािान्िीकिण, सिुासन, ददगोपना, सििा, सिािेम्ििा, साझेदािी 
एिि ्पािदम्ियिािा जोड ददएको पार्न्छ । 

नेपालको म्िक्षािा सिकािका िर्य बाट िएको लगानीलाई ष्ट्रिश्लेषण गदाय पमछल्ला िषयहरूिा आधािििू 
म्िक्षािा लगानीले प्राथमििा पाएको देम्खन्छ । आ.ि. २०७५/७६को िाष्ट्रिय बजेटलाई िाि आधाि 
िान्दा पमन पूिय प्राथमिक िहको म्िक्षािा १.८ प्रमििि, आधािििू म्िक्षािा ४७.८ प्रमििि, 
िाध्यमिक म्िक्षािा १९.९ प्रमििि, प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलििा ५.२ प्रमििि, 
उच्च म्िक्षािा १०.८ प्रमििि िथा अनौपचारिक िथा जीिनपययन्ि म्िक्षािा ०.१ प्रमििि लगानी 
गिेको देम्खन्छ । म्िक्षाका ष्ट्रिमिन्न क्षेििा िएको लगानीको ष्ट्रिमनयोजनलाई यसै परिच्छेदको 
अम्न्िििा िाम्खएको छ । 

लगानी परिचालन ि कायायन्ियनको संिचनागि व्यिस्था  

सिकािका िर्य बाट म्िक्षािा गरिने लगानी अथायि ् बजेट ष्ट्रिमनयोजन गने काययका लामग आिमधक 
ष्ट्रिकास योजना िथा सिकािको नीमि िथा काययक्रि ि हिेक िषय िन्िालयले ियाि गने िाष्ट्रषयक 
िणनीमिक कायायन्ियन योजना, िाष्ट्रषयक कायययोजना ि बजेटको आधाििा िध्यकालीन खचय 
संिचनासिेिलाई दृष्ट्रिगि गदै िाष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटका िागय मनदेिक मसद्धान्ि ि िाष्ट्रषयक 
बजेटको सीिा मनधायिण गने गदयछ । उक्त मनदेिनका आधाििा िन्िालयले अथय िन्िालयसुँग 
सिन्िय गिी िाष्ट्रषयक काययक्रि ि बजेट िजुयिा गने कायय गदयछ । त्यसिी ियाि गिेको काययक्रि ि 
बजेटिध्ये स्थानीय िह िथा प्रदेि िहिा जाने बजेट िथा काययक्रि अन्ििसिकािी  ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्ििणिार्य ि ्ससयि अनदुानका रूपिा अथय िन्िालयिार्य ि ्सोझै प्रदेि िथा स्थानीय िहिा ि 
सभबम्न्धि िहहरूले ष्ट्रिद्यालय/म्िक्षण संस्थािार्य ि ्कायायन्ियन गने गिी बजेटको ष्ट्रिमनयोजन गदयछन ्
िने उच्च म्िक्षा, प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा ि ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाका बाुँकी अंि सङ घीय िन्िालयिार्य ि ् उच्च 
म्िक्षाको हकिा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोग, प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलििर्य को 
CTEVT ि अन्य बजेट केन्द्रीय मनकायहरूिार्य ि ्कायायन्ियन गने गरिएको छ । 

प्रचमलि आमथयक ऐन/मनयिहरू िथा िन्िालयबाट स्िीकृि काययक्रि कायायन्ियन पमु्स्िकाको िापदण्ड 
िथा काययष्ट्रिमधअनसुाि सभबम्न्धि मनकाय िथा िहबाट बजेटको कायायन्ियन गने गरिन्छ । बजेट 
कायायन्ियनको सिग्र अनगुिन एिि ्पिीक्षणका लामग कोष िथा लेखा मनयन्िक कायायलय, िहालेखा 
मनयन्िकको कायायलय ि िहालेखा पिीक्षकको ष्ट्रििाग िहेका छन ्। त्यसका अमिरिक्त कायायन्ियन 
गने मनकायबाट पमन मनयमिि अनगुिन िूल्याङ कन गने कायय पमन िर्िहेको हनु्छ । साथै िैदेम्िक 
सहयोगबाट प्राि हनेु Direct Funding अन्िगगयिका बजेट िन्िालयले ियाि गिेको सिग्र ढाुँचाको 
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परिमधमिि िही, दाि ृमनकायहरूको आफ्नो आमथयक कायय प्रणालीको आधाििा कायायन्ियन गने गरिएको 
छ । मनजी क्षेि िथा गैिसिकािी मनकायहरूबाट म्िक्षािा गरिने लगानीको कायायन्ियन सभबम्न्धि 
मनकायको आफ्नो काययप्रणालीको आधाििा हनेु गिेको छ िने घिपरििािबाट हनेु लगानी 
आिश्यकिाका आधाििा आआफ्नो िरिकाबाट हनेु गिेको पार्न्छ । 

म्िक्षािा गरिने लगानीले िखु्यि: िीन ओटा ष्ट्रिषयको आिश्यकिालाई औलँ्याउुँछ । पष्ट्रहलो, स्रोिको 
पयायििा : कुन परििाणिा ष्ट्रित्तीय लगानीको प्रिाह गने ि उक्त लगानी मनधायरिि िैम्क्षक उपलम्धध 
हामसल गनय पयायि हनु्छ, हदैुन । दोस्रो, सििा : स्रोिको आिश्यकिा एिि ्औम्चत्यपूियक ष्ट्रिििण 
िएको छ, छैन । ि िेस्रो सक्षििा: उपलधध स्रोिको प्रिािकािी उपयोग गने क्षििा छ, छैन ि 
गरिएको लगानीको प्रमिर्ल अपेम्क्षि हनु्छ, हनु्न । हािीले म्िक्षािा गरिने लगानीलाई पमन यी िीन 
ओटा आधाििा िहेि हेनुयपने हनु्छ । 

ष्ट्रिद्यालय क्षिे ष्ट्रिकास योजना ि ददगो ष्ट्रिकासका लक्ष्य िथा म्िक्षािा लगानी 

ष्ट्रिद्यालय क्षेि ष्ट्रिकास योजना (२०१६/१७–२०२२/२३) ले ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाका लामग गरिने लगानीका 
लामग ष्ट्रििेष व्यिस्था गिेको छ । जसअनसुाि िैदेम्िक सहायिाको प्रिािकारििाको मसद्धान्ििा 
आधारिि हिी सिकाि िथा दािमृनकायको लगानीलाई Sector Wide Approach (SWAP) का 
रूपिा संयकु्त कोष (Pooled Fund) िार्य ि ् परिचालन गने व्यिस्था गिेको छ । िन्िालय ि 
ष्ट्रिकास साझेदािहरूले खास गिी योजना िजुयिा ि िाष्ट्रषयक िणनीमिक कायययोजनाको कायायन्ियनिा 
संयकु्त पनुििलोकन, अनगुिन ि पिािियबाट यस पद्धमिलाई मनिन्िििा प्रदान गने व्यिस्था िहेको छ 
। ष्ट्रिद्यालय क्षेि ष्ट्रिकास योजनालाई संयकु्त ष्ट्रित्तीय सभझौिाको (Joint Financing Agreementt) 
को आधाििा िखु्य कायय सभपादन, सूचक िथा प्रणाली सूचकिार्य ि ्संयकु्त कोष प्रिाह गने, व्यिस्था 
गरिएको छ । त्यसको साथै योजनाको प्रिािकािी कायायन्ियन गनय सहयोग परु् याउने उदे्दश्यले संयकु्त 
प्रत्यक्ष ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापनिार्य ि ्प्राष्ट्रिमधक सहायिा परिचालन गने व्यिस्था पमन िहेको छ ।   

ष्ट्रिद्यालय क्षेि ष्ट्रिकास योजनाले ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा िएको लगानीको अनगुिन प्रमििेदनका लामग 
नेपालको साियजमनक क्षेिको लेखा प्रणालीको िापदण्ड (NPSAS) अनसुाि नगदिा आधारिि आमथयक 
प्रमििेदन ि िहालेखा पिीक्षक कायायलयिार्य ि ्लेखापिीक्षण गने  ि लेखापिीक्षणको उक्त प्रमििेदन 
संयकु्त ष्ट्रित्तीय साझेदािहरू सिक्ष प्रस्ििु गनुयपने व्यिस्था िहेको छ । त्यसको साथै योजनाले 
म्िक्षाको ष्ट्रित्तीय प्रणालीिा केन्द्रीय, प्रादेम्िक ि स्थानीय सिकािका साथै सिदुायको साझेदािी िहने, 

प्रािम्भिक बालम्िक्षाको सिग्र दाष्ट्रयत्ि सिकािले व्यहोने, सङ घ,  प्रदेि ि स्थानीय सिकािमबच लागि 
साझदािी गने, बजेट कायायन्ियनका लामग ष्ट्रिद्यालयलाई जिार्देही बनाउने  िथा पहुुँच ि गणुस्िि 
जस्िा प्राथमिकिाका क्षेििा बाह य सहयोग जटुाउने जस्िा िणनीमिक ष्ट्रिषयहरू पमन सिािेि गिेको 
छ ।  

ददगो ष्ट्रिकासको लक्ष्य नं. ४ (म्िक्षासभबन्धी) प्रामिका लामग अथायि ्Education 2030 ष्ट्रिश्वव्यापी 
िदु्दालाई सभबोधन गनय आिश्यक ष्ट्रित्तीय व्यिस्थाको मनम्भि सिेि उक्त कायययोजना ले पमन कुल 
ग्राहयस्थ उत्पादनको ४–६ % सभि ि कुल िाष्ट्रिय बजेटको १५–२०% सभि म्िक्षािा लगानी गनुयपने 



271 
 

िथा ष्ट्रित्तीय सिुासन कायि गिी प्रिािकािी कायायन्ियनका लामग उच्च िहको िाजनीमिक प्रमिबद्धिा 
कायि हनुपुने उल्लेख गिेको छ । 

म्िक्षािा हनेु खचयको अनिुामनि लागिको ष्ट्रिश्लषेण 

आधािििू िहको म्िक्षा अमनिायय ि मनःिलु्क िथा िाध्यमिक िहको म्िक्षा मनःिलु्क हनेु संिैधामनक 
व्यिस्था, प्रािम्भिक बालम्िक्षा ष्ट्रिद्यालय संिचनािा आबद्ध गिेको अिस्थािा ष्ट्रिद्यालयिा हनुपुने 
न्यूनिि िापदण्डको आधाििा मनयमिि सञ्चालनका लामग आिश्यक पने लागि, प्रमिकक्षा प्रािम्भिक 
बालम्िक्षािा २५ िथा अन्य िह औसि ४० जना ष्ट्रिद्याथीको दिबाट गणना गदाय (जसलाई 
परिच्छेदको अम्न्िििा िाम्खएको छ) पूिायधाि ष्ट्रिकासिा लाग्ने लागिबाहेक िाष्ट्रषयक प्रािम्भिक बाल 
ष्ट्रिकासिा रु.३८६८०, आधािििू कक्षा १–५ िा रु.२४६१०, कक्षा ६–८ िा रु.२१६६०, 

िाध्यमिक कक्षा ९–१० िा रु.२०७१० ि कक्षा ११–१२ िा रु.२६३१० खचय हनेु देम्खन्छ । 
उक्त कायि हनेु दि ि हाल ष्ट्रिद्यिान ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्याको आधाििा गणना गदाय ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा 
िाि पूिायधाि िाहेकको मनयमिि सञ्चालन लागि रु २ खबय १० अबय ६६ किोड ६० लाख ६० 
हजाि लाग्ने देम्खन्छ । (जसलाई िामलका २ िा देखार्एको छ ) । 

िामलका २ : ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाका लामग आिश्यक पन ेबजेट (रु हजाििा) 

वववरण ववद्याथी सङ्ख्या प्रयत एकाइ लागत जम्मा 

प्रारष्म्िक बाल ववकास 958127 38.68 37060352.36 

आधारिूत तह कक्षा १-५ 3970016 24.61 97702093.76 

आधारिूत तह कक्षा ६-८ 1866716 21.66 40433068.56 

माध्यममक तह कक्षा ९-१० 970720 20.71 20103611.2 

माध्यममक तह कक्षा ११-१२ 584072 26.31 15366934.32 

विद्यालय शिक्षाका लागि लाग्ने न्यनूतम लाित 210666060.2 

 

आयोगिा ष्ट्रिमिन्न क्षेिबाट प्राि सझुािको आधाििा प्रस्िाि गरिएको प्रािम्भिक बालम्िक्षािा प्रमिकक्षा 
२०, आधािििू िहको कक्षािा ३० ि िाध्यमिक िहको कक्षािा ४० का दिले थप आिश्यक पने 
म्िक्षकहरू ७९८८९ जनाका लामग िाष्ट्रषयक रु २५ अबय ५३ किोड ८१ लाख ७४ हजाि (जसलाई 
िामलका ३ िा देखार्एको छ ) लागि लाग्ने देम्खन्छ । 
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िामलका ३: आिश्यक म्िक्षक ष्ट्रिििण  

प्रकार 
विद्यालय 

सङ्ख ्या 

विद्यार्थी 

सङ्ख ्या 

जम्मा 

वशक्षक 

सङ्ख ्या 

विद्यालय 

विद्यार्थी 

अनपुात 

वशक्षक 

विद्यार्थी 

अनपुात 

१:२०, 

१:३०,१:४० 

गदाा आिश्यक 

पने वशक्षक 

सङ्ख ्या 

र्थप 

आिश्यक 

पने वशक्षक 

सङ्ख ्या 

आिश्यक पने 

बजेट रु 

हजारमा 

पिूा प्रार्थवमक 36568 365586 30644 10.00 11.9 18279 -12365  

आधारभतू तह कक्षा १-५ 35211 3970010 102065 112.75 38.9 132334 30269 8774886 

आधारभतू तह कक्षा ६-८ 15638 1866716 25836 119.37 72.3 62224 36388 11069189 

माध्यवमक कक्षा ९-१० 9447 970720 19637 102.75 49.4 24268 4631 1836192 

माध्यवमक कक्षा ११-१२ 3781 584072 6000 154.48 97.3 14602 8602 3857907 

     
जम्मा लागत  25538174 

 

उच्च म्िक्षािा लाग्ने लागिलाई प्राष्ट्रिमधक ि साधािण धाििा लाग्ने औसि खचयलाई आधाि मलर्एको 
छ । प्राष्ट्रिमधक धाििर्य  औसििा र्म्न्जमनयरिङ क्याभपस पलु्चोकले प्रमिष्ट्रिद्याथीिा गिेको लगानी (रु 
८८९०७, २०१५ िा )लाई आधाि मलई ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयलाई पमन प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिषयिा सिािेि गिी 
अनिुामनि लागि गणना गरिएको छ (िामलका ४)। त्यसै गिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगले 
२०१५ िा गिेको अध्ययनअनसुाि सबै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका साधािण ष्ट्रिषयिा अध्ययन गदाय गिेको 
लगानीलाई औसि मलई (प्रमिष्ट्रिद्याथी िाष्ट्रषयक रु ४९४३७) लाई आधाि िामनएको छ । यसिी 
गणना गदाय प्राष्ट्रिमधक उच्च म्िक्षािा रु ६ अबय ४९ किोड ५५ लाख ४५ हजाि ि साधािण उच्च 
म्िक्षािा रु १४ अबय २३ किोड ८६ लाख ९६ हजाि गिी कुल २० अबय ७३ किोड ४२ लाख 
४१ हजाि लाग्ने देम्खन्छ । जनसाङ म्ख्यकीय संिचनालाई ष्ट्रिश्लेषण गदाय अबको झन्डै एक दिक 
उच्च म्िक्षािा अध्ययन गने ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्या बढ्न सक्ने देम्खन्छ । परिणाि उच्च म्िक्षािा 
स्ििािैले बढी लगानीको िाग गने देम्खन्छ । 

 

िामलका ४: उच्च म्िक्षािा लागि अनिुान 

क्र.स ं के्षत्र ष्ट्वद्याथी सङ्ख ्या प्रष्ट्िष्ट्वद्याथी लागि जम्मा लागि   

१ प्राष्ट्वधक 73060 88907 6495545420 
IOE को प्रष्ट्ि ष्ट्वद्याथी 

लगानीलाई आधार ष्ट्लइएको 

२ साधारण 288017 ४९४३७ 14238696429 UGC को ष्ट्ववरण अनुसार 

  जम्मा 361077   20734241849   
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हालै िाि संसद् िा दिाय गरिएको सिायमधक चचाय पाएको म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षा ष्ट्रिधेयको प्रािधान 
कायायन्ियन गदाय म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षािर्य  िाि िाष्ट्रषयक रु ४६ किोड, ७४ लाख ि पूिायधाि ष्ट्रिकासिा 
ठुलो बजेट रु ६६ अबय ११ किोड ७५ लाख ६८ हजाि आिश्यक पने देम्खन्छ । जसलाई यसै 
परिच्छेदको अम्न्िििा िाम्खएको छ । पूिायधाि ष्ट्रिकासका लामग र्कार् लागि गेटा िेमडकल 
कलेजको पूिायधाि मनिायणको लागि ि कणायली स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठानको मनिायण लागिलाई आधाि 
मलर्एको छ । पूिायधाि मनिायण पाुँच िषयिा सभपन्न गरिसक्ने लक्ष्य िाख्दा पमन िाष्ट्रषयक १३ अबय २२ 
किोड (औसि) म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षाको पूिायधाि ष्ट्रिकासिा खचय गनुयपने हनु्छ । दिुै पक्ष (सञ्चालन खचय 
ि पूिायधाि ष्ट्रिकास ) गिी म्चष्ट्रकत्सा म्िक्षाको ष्ट्रिकासका लामग िाि आगािी पाुँच िषय सभि रु १७ 
अबय िन्दा बढी लगानी व्यिस्थापन गनुयपने देम्खन्छ । 

प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि सिकािको प्राथमिकिािा िहेको छ । आगािी दईु 
िषयमिि सबै स्थानीय िहिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालय स्थापना गने सिकािको मनणयय कायायन्ियन गनय 
(जसलाई यसै परिच्छेदको अम्न्िििा िाम्खएको छ) सञ्चालन लागि िाष्ट्रषयक ६ अबय ५९ किोड ६२ 
लाख ८० हजाि ि आगािी दईु िषयका लामग पूिायधाि ष्ट्रिकासिर्य  िाष्ट्रषयक झन्डै १० अबय लागि 
लाग्ने देम्खन्छ । अझ ददगो ष्ट्रिकासका लक्ष्यअनसुाि सबै यिुा िथा ियस्कहरूका लामग सीपिूलक 
व्यािसाष्ट्रयक िामलि समुनम्श्चि गनय मनकै ठुलो परिणाििा बजेट आिश्यक पने देम्खन्छ । यसका 
साथै ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिमध ि निप्रिियनको क्षेि िथा अनसुन्धानको ष्ट्रिकासको लामग सिेि ठूलो परिणाििा 
लगानी आिश्यक पने देम्खन्छ । 

उम्ल्लम्खि अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण गदाय ष्ट्रिद्यालयको पूिायधाि ष्ट्रिकासबाहेक नै म्िक्षा क्षेिका लामग िाष्ट्रषयक 
२ खिय ९० अबय १७ किोड ५ लाख बजेट आिश्यक पने देम्खन्छ । चाल ु आ.ि.को िाष्ट्रिय 
बजेटलाई आधाि िानेि उक्त बजेटको गणना गदाय यो िाष्ट्रिय बजेटको २२.०६ प्रमििि ष्ट्रिमनयोजन 
गनुयपने देम्खन्छ । अझै पमन एक मिहार् सङ्खख्याका ष्ट्रिद्यालयहरूको िौमिक पूियधािका लामग मनिायण 
िथा ष्ट्रिकास गनुयपने अिस्थािा िहेका छन ्।त्यसका लामग िाि पमन ठुलो परिणाििा (३ खबय िन्दा 
बढी) लगानी आिश्यक पने देम्खन्छ ।त्यसै गिी लािो अिमधको िामलििा म्िक्षक सहिागी हुुँदा 
िथा लािो मबदा (सतु्केिीलगायि) िा बस्दाको सट्टा म्िक्षकको व्यिस्थापन गदाय पमन ठुलो परिणाििा 
लागि आिश्यक पदयछ । 

प्रिखु िदु्दा/सिस्या िथा चनुौिी 

म्िक्षािा लगानीको िखु्य चनुौिी 

म्िक्षािा लगानीअन्िगयि िखु्यि: ष्ट्रित्तीय स्रोिको प्रिािकािी व्यिस्थापन, लगानीको स्रोि के हनेु, 

उपलधध सीमिि स्रोिलाई म्िक्षाको क्षेििा कसिी सदपुयोग गने ि उक्त स्रोिको परिचालनिार्य ि ्
अपेम्क्षि उपलम्धध कसिी हामसल गने िने्न ष्ट्रिषय नै हाम्रा साि ु चनुौिीका रूपिा देम्खन्छन ् । 
मन:िलु्क म्िक्षाले म्िक्षा आजयन गने व्यम्क्त/मसकारु/ष्ट्रिद्याथीबाट प्रत्यक्ष रूपिा िलु्क मलनहुुुँदैन िने्न 
िान्यिा स्थाष्ट्रपि गदयछ । प्राय: सबै देिहरूका मन:िलु्क म्िक्षाको दाष्ट्रयत्ि सभबम्न्धि सिकािले 
मलएको हनु्छ ।  नेपालको संष्ट्रिधानले पमन स्पि रूपिा िाध्यमिक िहसभिको म्िक्षा मन:िलु्क हनेु ि 
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त्यसको दाष्ट्रयत्ि िाज्यको हनेु स्पि पािेको छ । त्यसैले मन:िलु्क िाध्यमिक म्िक्षाको व्यिस्थापन 
िथा प्राथमिकिा मनधायिणसष्ट्रहि स्रोिको सििापूणय एिि ् पािदिी परिचालन ि उपयोग, िैम्क्षक 
लगानीिा सिकाि मनजी क्षेि, गैिसिकािी क्षेि, घिपरििािको लगानीलाई कसिी ििपदो एिि ् ददगो 
बनाउने िने्न ष्ट्रिषय पमन हाम्रा साि ुचनुौिीका रूपिा िहेका छन ्। म्िक्षाको लगानीको प्रिखु िदु्दा 
िथा चनुौिीहरूलाई िपमसलबिोम्जि उल्लेख गरिएको छ :  

• संिैधामनक व्यिस्थाबिोम्जि गरिने म्िक्षासभबन्धी काययका लामग स्रोि व्यिस्थापन (ददगो 
आमथयक स्रोिको प्रबन्ध) 

▪ आधािििू म्िक्षा अमनिायय ि मनःिलु्क िथा िाध्यमिक म्िक्षा मनःिलु्क 

▪ अपाङ गिा िएका व्यम्क्त, ष्ट्रिपन्न एिि ् ष्ट्रपछमडएका िगयहरूका लामग उच्च 
म्िक्षा सभि मनःिलु्क 

• म्िक्षािा गरिने पयायि लगानीको आधाि के हनेु अथायि ्स्रोि कहाुँबाट जटुाउने 

• सङ घीय संिचनाअनसुाि सङ घ, प्रदेि ि स्थानीय िहमबचको म्िक्षाको लगानीको िापदण्ड 

(ष्ट्रित्तीय स्रोि हस्िान्ििणको उपयकु्त स्िरूप) िोकी िीन ओटै सिकािलाई लगानीप्रमि 
म्जभिेिाि बनाउने िरिका 

• मनजी क्षेिबाट म्िक्षािा गरिने लगानीको व्यिस्थापन (म्िक्षािा गरिने लगानी साियजमनक सेिा 
िा नार्ा आजयन गने िाध्यि) िथा मनजी क्षेिबाट म्िक्षािा हनेु लगानीको स्िरूप मनधायिण  

• ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा गरिने लगानी अथायि ्िर्िहेको लगानीको व्यिस्थापन 

• उच्च म्िक्षा एिि ्प्राष्ट्रिमधक म्िक्षािा गने लगानीको स्िरूप 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि साधािण म्िक्षाको अनपुाि ७० ि ३० बनाउुँदा 
अिाश्यक पने ष्ट्रित्तीय स्रोिको व्यिस्थापन ि परिचालन पद्धमि 

• म्िक्षा क्षेििा सिकािी बजेटको ष्ट्रिमनयोजनको प्रमििि िृष्ट्रद्ध  

• िैदेम्िक सहायिा प्रामि, परिचालन ि ददगोपनाको समुनम्श्चििा 
• ष्ट्रित्तीय सिुासन, पािदम्ियिा ि जिार्देही  

• लगानीको ददगोपना 
• म्िक्षािा ष्ट्रिमिन्न क्षेिबाट गरिएको लगानीको अमिलेखन (व्यम्क्त/घिपरििाि, गैसस/मनजी, 

सिकािी क्षेि) 

• लगानीको प्रिािकािी परिचालनका मनम्भि क्षििा ष्ट्रिकास 

• ष्ट्रिमिन्न िहबाट गरिएको िास्िष्ट्रिक खचयको  सियिा नै प्रमििेदन (timely reporting) 

• स्थानीय िथा प्रादेम्िक सिकािको क्षििा अमििृष्ट्रद्ध 

• म्िक्षािा गरिने लगानीलाई उपलम्धधसुँग आबद्ध गने कायय (Performance based funding) 
िथा म्िक्षािा िर्िहेको सधुािको प्रमििदेन  

• म्िक्षािा हनेु ष्ट्रित्तीय स्रोिको सििापूणय ष्ट्रिििण 

• आन्िरिक मनयन्िण प्रणालीको सबलीकिण 

• सिकाििन्दा िाष्ट्रहिबाट गरिएको लगानी ि सािूष्ट्रहक साियजमनक उत्तिदाष्ट्रयत्ि 
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• िैदेम्िक लगानी, त्यसले बढाएको पिमनियििा ि लगानीको ददगोपनाको समुनम्श्चििा  

• मनयमिि अनगुिन िूल्याङ कन पद्धमिको ष्ट्रिकास ि कायायन्ियन 

 

उम्ल्लम्खि चनुौिीसुँग ैनेपालको म्िक्षािा लगानी व्यिस्थापनका अिसिहरू पमन ष्ट्रिद्यिान िहेका छन ्
। चनुौिीको सािनासुँगै नेपालको म्िक्षािा अपेम्क्षि सधुाि ल्याउन सष्ट्रकने सभिािना पमन िहेको छ 
। ष्ट्रित्तीय दृष्ट्रिकोणले आगािी अिसिहरूलाई िपमसलबिोम्जि उल्लेख गरिएको छ :  

• सिकािको सङ घीय संिचनाअनसुाि उपयकु्त िैम्क्षक लगानीको ढाुँचा, ष्ट्रिकास ि 
कायायन्ियन 

• प्राथमिकिाको क्षेि अनसुाि लगानी व्यिस्थापन 

• सबै िहको सिकािबाट म्िक्षािा गरिने लगानीको प्रिािकािी tracking system ष्ट्रिकास 

• सिकािी लगानीबाहेकका लगानीहरूको सङ गदठि प्रकािको लागानीको ढाुँचा ष्ट्रिकास ि 
कायायन्ियन (Non education sector को education sector िा involvement गने) 

• स्रोिको सििापूणय परिचालन ि प्रिािकािी उपयोग गदै ष्ट्रित्तीय सिुासन ि पािदम्ियिा 
कायि गने 

• बाह य सहयोगको िृष्ट्रद्ध, स्थानीय स्रोि पष्ट्रहचान ि परिचालन गिी म्िक्षाप्रमि सबैको 
अपनत्ििा िृष्ट्रद्ध 

 

४. सधुािका लामग सझुाि 

स्रोिको आिश्यकिा िथा अनिुान 

नीमिगि व्यिस्था  

• म्िक्षा प्रामिको संिैधामनक िौमलक अमधकाि कायायन्ियन गनय िथा प्रमिष्ट्रिद्याथी न्यूनिि 
लागिको समुनम्श्चििा गनय ि म्िक्षक ष्ट्रिद्याथी अनपुाि एक म्िक्षक बिाबि प्रािम्भिक 
बालष्ट्रिकास, आधािििू, िाध्यमिक िहिा क्रिि: २०, ३० ि ४० कायि गदाय िृष्ट्रद्ध हनु 
जाने म्िक्षकको व्यिस्था एिि ्आिश्यक पूिायधाि ष्ट्रिकासका लामग सिकािका िी ओटै िह 
(सङ घ/प्रदेि/स्थानीय) बाट आफ्नो कुल बजेटको न्यूनिि २० देम्ख २५% ि कुल ग्राहयस्थ 
उत्पादनको कभिीिा ६ प्रमििि बजेट ष्ट्रिमनयोजन गनुयपने नीमिगि व्यिस्था गने  

• मन:िलु्क िथा अमनिायय म्िक्षाका लामग ७० प्रमििि सङ घीय सिकाि, १५ प्रमििि प्रदेि 
सिकाि िथा १५ प्रमििि स्थानीय सिकािबाट बहन गने ।न्यून आय िएका ि िोष्ट्रकएको 
प्रमििि लगानी िहन गनय नसक्ने स्थानीय सिकािका लामग थप सहायिा उपलधध गिाउने  

• पूिायधाि ि गणुस्िि सधुािका कायय प्रदेि सिकाि िथा स्थानीय सिकािले गने ि जनिम्क्त 
ष्ट्रिकास ि व्यिस्थापन गने कायय सङ घीय सिकािले गने 

िणनीमि  

• म्िक्षाको लगानी गणना गदाय प्रमिएकार् लागिको आधाििा गने । सििाको 
दृष्ट्रिकोणबाट पछामड पिेका सिूहका लामग उपयकु्त लागि एकार् मनिायण गनय, मनम्श्चि 
िापदण्ड ष्ट्रिकास गिी कायायन्ियनिा ल्याउने   
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• अपाङ गिा िएका व्यम्क्त, ष्ट्रपछमडएका िगय िथा ष्ट्रिपन्नहरूका लामग उच्च म्िक्षा सभि 
मनःिलु्क म्िक्षा प्रदान गनय आिश्यक पने स्रोिको आकलन गिी एकीकृि लगानी ढाुँचा 
बनाउने   

लगानीको ष्ट्रिििण/ष्ट्रिमनयोजन 

नीमिगि व्यिस्था  

• अमनिायय िथा मनःिलु्क म्िक्षाका लामग बालबामलका ष्ट्रिद्यालय पठाउन नसक्ने 
अमििािकका लामग अिसिको िूल्य (opportunity cost) िा आधारिि िही अमििािक 
सहायिा लागिको व्यिस्था गने  

• हाल ष्ट्रिमनयोजन िर्िहेको उपक्षेिगि बजेट (subsector budget) प्रणालीलाई 
पनुििलोकन गने ि सबै बालबामलकालाई िाध्यमिक िहसभि मन:िलु्क म्िक्षा प्रदान गनय 
उपक्षेिगि रूपिा गरिने लगानीलाई िपमसल बिोम्जि गने 

  

 

उपके्षि 

हालको ष्ट्रिमनयोजन अब गनुयपने ष्ट्रिमनयोजन 

प्रमििििा सङ घ प्रदेि स्थानीय 

प्रािम्भिक बाल ष्ट्रिकास १.८ २.० २.० ५.० 

आधािििू म्िक्षा कक्षा (१-८) ४७.८ ५४.० ४५.० ६०.० 

िाध्यमिक म्िक्षा कक्षा (९-१२) १९.२ २२.० २०.० २२.० 

प्रष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास ५.२ ७.० १५.० १०.० 

उच्च म्िक्षा १०.८ ७.० १२.० ०.० 

िैम्क्षक प्रिासन ि व्यिस्थापन १.७ १.५ १.० ०.५ 

अनौपचारिक म्िक्षा ०.१ ०.२ १.० १.५ 

म्िक्षक मनितृ्तििण १३.१ ८.० ०.० ०.० 

अन्य ०.३ ०.३ १.० १.० 

• ष्ट्रिद्यालयिा अध्ययनिि ष्ट्रिद्याथीबाट पढार् िलु्क, पिीक्षा िलु्क, पाठ यपसु्िक, खाजा, 
स्टेसनिी ि पोसाकबापि लाग्ने िलु्क अमििािकबाट/मसकारुबाट असलु नगने, 
सिकािबाट नै बहन गनुयपने 

• िाध्यमिक िहिा सबै प्रकािको म्िक्षा मन:िलु्क गने, ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा कुनै पमन प्रकािको िलु्क 
नमलने 

िणनीमि 

• मनजी िथा साियजमनक गठुीिा सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयहरूलाई मनम्श्चि िापदण्ड बनार् उक्त 
िापदण्डको आधाििा सिकािले लगानी गनुयपने 
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• सङ घीय, प्रादेम्िक ि स्थानीय सिकािका िमूिका िथा म्जभिेिािीिा सािञ्जस्य कायि गने 
गिी म्िक्षाका उपक्षेिगि रूपिा गरिने लगानीका मनम्भि उपयकु्त ढाुँचा ष्ट्रिकास गिी 
कायायन्ियनिा ल्याउने  

• नमिजािा आधारिि स्रोि ष्ट्रिमनयोजन पद्धमि कायायन्ियन गने । बजेट प्रिाह पद्धमिलाई 
उपलम्धधसुँग आबद्ध गिाएि ससिय अनदुान (Ear marked) गने िथा िौमिक पूिायधाि 
ष्ट्रिकासका लामग एकििु अनदुान (Block grant) प्रिाह गने  

• Blanket Approach िा ष्ट्रिििण गरिएको छाििृमि िास्िष्ट्रिक गरिबी पष्ट्रहचान गिी 
जािीयिाको आधाि िन्दा पमन आिश्यकिािा आधरिि पद्धमि (Need Based 

Approach) िा केम्न्द्रि गिी ष्ट्रिििण गनुयपने  

• सङ घीय सिकाििार्य ि ् स्थानीय िथा प्रदेि िहिा हस्िान्ििण हनेु बजेटका लामग 
सभबम्न्धि सिकािहरूले स्थानीय िहिा मलने किको दिअनरुूप ष्ट्रिमनयोजन गने पद्धमि 
कायायन्ियनिा ल्याउने   

लगानी परिचालन 

नीमिगि व्यिस्था 

• म्िक्षाका सबै उपक्षेिको सन्िमुलि ष्ट्रिकास हनेु गिी म्िक्षािा लगानी गने पद्धमि 
अिलभबन गने  

• म्िक्षा ष्ट्रिकासका मनम्भि प्रादेम्िक िथा स्थानीय िहिा सभबम्न्धि सिकािले नै परिचालन 
गने गिी प्रादेम्िक/स्थानीय म्िक्षा कोष खडा गने, उक्त कोषिा अन्ििसिकािी ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्ििणिार्य ि ् प्राि हनेु स्रोि, सभबम्न्धि सिकािको स्िआजयनबाट प्राि हनेु स्रोि, 

ष्ट्रिमिन्न सङ घ/संस्थाहरूबाट प्राि सहयोगलाई एकीकृि गने । सङ घीय सिकािले 
बनाएको िाष्ट्रिय िापदण्ड ि नीमि अन्िगयि िहेि स्थानीय/प्रादेम्िक आिश्यकिालाई 
सभबोधन गने िाष्ट्रषयक कायययोजना मनिायण गिी सोको आधाििा िाि ष्ट्रिमनयोजन गने   

• म्िक्षािा गरिने लगानी परिचालन गने लागि एकार् (Cost Unit) हरू ष्ट्रिद्यालय, स्थानीय 
िह, म्िक्षण संस्था, प्रदेि कायायलय, म्िक्षा सभबद्ध सङ घीय संिचना सबैिा आिश्यक 
जनिम्क्तसष्ट्रहि अनदुान व्यिस्थापन एकार् (Grant Management Unit) स्थापना गने ि 
सञ्चालन गने  

िणनीमि 

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूलाई अनदुान प्रदान गदै आर्िहेको ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगलाई 
उच्च म्िक्षा आयोगिा रूपान्ििण गिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूलाई हाल प्रदान गरिुँदै आएको 
अनदुान प्रणालीको ढाुँचािा परििाजयन गने   

• म्िक्षण संस्थाहरूिा िहने जनिम्क्त, पूिायधाि लगायिको न्यूनिि िापदण्ड िजुयिा गने ि 
उक्त िापदण्ड हामसल गने गिी िैम्क्षक लगानी ष्ट्रिििण/ष्ट्रिमनयोजन गने  
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• प्रष्ट्रिमधको प्रयोग गिेि िानि संसाधनको प्रयोगिा हनु सक्ने लगानीलाई कि गनय सष्ट्रकने 
उपायको खोजी गने   

• पूिायधाि ष्ट्रिकासका लामग म्िक्षण संस्थाको पनुनयक्साङ कन (Re-mapping) का आधाििा 
Complete school को अिधािणािा एकै चोटी पिुा गने गिी लगानी गने व्यिस्था गने  

• म्िक्षािा पयायि लगानीको समुनम्श्चििा गनय सिकािले सिग्र म्िक्षा बजेट ि काययक्रिको 
पनु:संिचना गने । ष्ट्रिमिन्न िह िा मनकायबाट हनेु कािको दोहोिोपना कि गनय 
साियजमनक जिार्देही पद्धमि अिलभबन गने  

• म्िक्षािा गरिने लगानी, स्रोिको व्यिस्थापनलाई गणुस्िििा केम्न्द्रि गने 

• अनसुन्धानिा आधारिि िएि लगानी गने परिपाटी ष्ट्रिकास गनय अनसुन्धान कोष व्यिस्था 
गने ।अनसुन्धान ि ष्ट्रिकासका लामग अलग कायययोजना बनार् कायय सञ्चालन गने  

िदेैम्िक लगानी 

नीमिगि व्यिस्था 

• िैदेम्िक सहयिालाई सिकािको बजेट प्रणालीअन्िगयि परिचालन गने गिी संयकु्त कोष 

(Basket Fund) िा आबद्ध गिाई आिश्यकिाको क्षिेिा िाि उपयोग गने नीमि 
अिलभबन गने। दािमृनकायको सहयोगलाई पूिायधाि ष्ट्रिकास अथायि ष्ट्रिकासात्िक काययिा 
िाि परिचालन गने नीमि अङ गीकाि गने, मनयमिि दाष्ट्रयत्ि बहन गनुयपने क्षेििा 
दािमृनकायको सहयोगलाई कि गदै लैजाने 

  

िणनीमि  

• िैदेम्िक सहायिाका लामग स्पि काययढाुँचा ष्ट्रिकास गने   

• दािाहरूबाट प्राि हनेु सहयोग मनसिय रूपिािाि स्िीकाि गने िणनीमि कायायन्ियन गने  

• म्िक्षािा बाह य लगानी (िदेैम्िक लगानी) आकषयण गनय िैदेम्िक सहायिा नीमििा 
सािष्ट्रयक परििाजयन गने ि सिुम्क्षि लगानीको िािाििणको ष्ट्रिकास गने 

• िैदेम्िक लगानीलाई िाष्ट्रिय बजेट प्रणालीिा आबद्ध गिाएि िाि परिचालन गने, 
स्ििन्िपूियक कुनै संस्था, व्यम्क्तिार्य ि ्म्िक्षािा खचय गने गिाउने परिपाटीको अन्त्य गने 

• िाष्ट्रिय आिश्यकिासुँग िेल खाने सहयोगलाई िाि स्िीकाि गने िणनीमि अङ गीकाि गने  

• सिग्र िैम्क्षक काययक्रि सञ् चालनका लामग आिश्यक हनेु आमथयक स्रोि ि 
उपलधधिामबच देम्खएको खाडल परिपूमिय गनय बजेटिा केन्द्रीय सिकािको ष्ट्रहस्सािा 
बढोत्तिी गनुयका साथै िीनै िहको सिकािमबच ष्ट्रित्तीय सहकाययको स्पि खाकासभबन्धी 
काननुी व्यिस्था गने ि थप बाह य स्रोि जटुाउन पहल गने  

• सिन्याष्ट्रयक, पहुुँचयोग्य ि गणुस्ििीय प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि 
काययक्रिका लामग  िाष्ट्रिय नक्साङ कन ि गरुुयोजना मनिायण गिी सोही आधाििा 
काययक्रि िा परियोजनाहरू सञ् चालन गने   
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• िलुकिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिसभबन्धी लािा िथा छोटा अिमधका 
परियोजना प्रिािकािी कायायन्ियनका लामग प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि 
परिषद्को िमूिका ि संिचनालाई पनु: परििाष्ट्रषि गने   

• ष्ट्रिद्याथी ददिा खाजािर्य  बाह य सहयोग क्रिि: कि हुुँदै गएको सन्दियिा काययक्रिलाई 
मनिन्िििा ददन ष्ट्रिकेम्न्द्रि रूपिा स्थानीय सिकािसुँग सहकायय गने नीमि अिलभबन गने 
। ष्ट्रिद्यालय खाजा काययक्रिको अपनत्ि स्थानीय सिकािले ग्रहण गने िािाििण ष्ट्रिकास 
गने     

• प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिको क्षेििा ष्ट्रिमिन्न स्रोिबाट प्राि हनु सक्ने 
आमथयक स्रोिहरूको व्यिम्स्थि परिचालनका लामग सहिामगिािूलक संयन्ि बनाई एकद्वाि 
प्रणालीबाट स्रोि परिचालन गने  

  
 

लगानीिा साझेदािी 

नीमिगि व्यिस्था 

• म्िक्षािा मनजी क्षेिको लगानीलाई सेिािूलक स्िरूपिा रूपान्ििण गने ि मनजीरूपिा 
लगानी गने व्यम्क्त, संस्थाहरूलाई सािूष्ट्रहक साियजमनक उत्तिदाष्ट्रयत्ि (Corporate social 

responsibility) िहन गनुयपने अमनिायय व्यिस्था गने  

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलििा ७० प्रमिििलाई पहुुँच परु् याउन 
औधोमगक क्षेिसुँग आबद्ध गिी औद्योमगक प्रम्िक्षाथी (Apprenticeship) काययक्रि 
सञ्चालन गने । म्िक्षाको लगानी सभबम्न्धि प्रमिष्ठानिार्य ि ् गने ि सोबापि उद्योग 
व्यिसायिा लगाउने कििा मनम्श्चि छुट ददने गिी आपसी सभझौिा गिी कायायन्ियन गने 
पद्धमि अिलभबन गने   

• ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा सिकािको लगानी कि िएको अिस्थािा उच्च म्िक्षािा लागि 
आपूिण (cost recovery) पद्धमि अिलभबन गने ि आधािििू म्िक्षािा िून्य लागि 
आपूिण (zero cost recovery) प्रणाली आबद्ध गने   

• ठुला कपोिेट हाउसहरू, बैङ कहरू आददको सािाम्जक दाष्ट्रयत्ि (Corporate Social 

Responsibility) का रूपिा म्िक्षा क्षेििा मनम्श्चि लगानी गनुयपने मनयि अिलभबन गने 
। त्यस्िा मनकायहरूलाई िोष्ट्रकएको िापदण्डको आधाििा िौमिक पूिायधाि ष्ट्रिकासको 
म्जभिा ददन सक्ने व्यिस्था गने   

िणनीमि 

• व्यािसाष्ट्रयक सीप ष्ट्रिकासका लामग स्ििोजगािसुँग आबद्ध गने सोका लामग सहमुलयि 
कजाय सिेि उपलधध गिाउने गिी स्थानीय सिकाििार्य ि ्लगानी गने  

• क्षििािान ् ि आमथयक अिस्था किजोि िएका ष्ट्रिद्याथीहरूको उच्च म्िक्षाको अध्ययन 
गनय सभबम्न्धि नपा/गापाहरूले Support Fund बनाई कायायन्ियन गने ि मसकार्का 
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दृष्ट्रिकोणले क्षििा िएकाहरूका लामग उच्च म्िक्षा हो िने्न आधाििा लगानी ढाुँचा 
मनिायण गने   

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकासिा सबै िगयको पहुुँच ष्ट्रिस्िािका लामग 
म्िक्षालय िथा िामलि प्रदायक सङ घ संस्था ि म्िक्षाथीका लामग आमथयक सहजीकिण 
गनय सीप ष्ट्रिकास बैङ क (Skill Development Bank) स्थापना गने   

• म्िक्षािा घि परििाि, व्यम्क्त ष्ट्रिमिन्न सङ घ संस्था, धामियक पिोपकािी संस्थाहरूले गिेको 
लगानीलाई सभबोधन गनय त्यस्िा लगानीको सििापूणय उपयोग ि त्यस ष्ट्रकमसिका 
लगानीलाई उत्प्रेरिि गने िािाििण ष्ट्रिकास गने 

• सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्रलाई स्थानीय सिकािले नै व्यिस्थापन गने गिी त्यस्िा 
केन्द्रलाई  सािदुाष्ट्रयक सूचना िथा पसु्िकालयका रूपिा ष्ट्रिकास गने । सािदुाष्ट्रयक 
मसकार् केन्द्रलाई टोल ष्ट्रिकास संस्थाको काययक्रिसुँग जोडेि लैजाने 

• PPP को सट्टा PPCP- Public Private Community Partnership Model िा 
ष्ट्रिद्यालयहरू व्यिस्थापन गने । म्िक्षािा सहकािीलाई पमन प्राथमिकिािा िाख्नपुने 

• म्िक्षाको ष्ट्रिकासका मनम्भि ष्ट्रिमिन्न पिोपकािी संस्थाहरूको लगानीलाई उपयोग गनय 
उपयकु्त िािाििण ष्ट्रिकास गने  

• मनजी क्षेिका िोजगािदािा सङ घसंस्थाहरूको साझेदािीिा औद्योमगक सीप ष्ट्रिकास 

(Apprenticeship) काययक्रि सञ्चालन गने . औद्योमगक सीप ष्ट्रिकास (Apprenticeship) 
िा आधारिि काययस्थलको मसकार्िा उद्योगी िथा व्यिसायीहरूको सष्ट्रक्रय सहिामगिा 
िषृ्ट्रद्ध गनय सिकािी, मनजी ि सहकािी प्रणाली लाग ुगनय काननुी व्यिस्था गने  

• ष्ट्रिदेिी दाि ृ मनकायहरूसुँगको साझेदािी गने कायय सङ घीय सिकाििार्य ि ्ि अन्ििायष्ट्रिय 
गैिसिकािी संस्थासुँग सङ घीय सिकािसष्ट्रहि सङ घीय सिकािले बनाएको िापदण्डको 
आधाििा प्रदेि सिकािले साझेदािी गनय सक्ने साथै व्यापारिक सङ गठनहरू, उद्योगहरूसुँग 
प्रदेि सिकाि आर्ैँ ले साझेदािी गिी म्िक्षाका लामग लगानी व्यिस्थापन गनय सक्ने   

• म्िक्षण संस्थाको पूिायधाि ष्ट्रिकास, प्रष्ट्रिमधको ष्ट्रिकास ि क्षििा ष्ट्रिकासिा केम्न्द्रि िहने 
गिी साझेदािी गने । अमनिायय ि मनयमिि दायीत्िका लामग आिमधक ष्ट्रकमसिको स्रोि 
परिचालन गनय साझेदािीलाई प्राथमिकिा नददने   

• स्थानीय सेिा समुनम्श्चििाका लामग स्िास्थ्यसभबद्ध मनकायहरूसुँग िैथाने ज्ञानको प्रिधयन 
(Indigenous Knowledge Promote) का लामग त्यस क्षेिसुँग सभबद्ध व्यम्क्त/संस्थाहरू 
सिदुायिा आधारिि गैिसिकािी संस्थासुँग स्थानीय सिकाि आर्ैँ ले साझेदािी गने सक्ने 
व्यिस्था गने  
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अनगुिन िूल्याङ कन ि प्रमििदेन 

नीमिगि व्यिस्था 

प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकाससभबन्धी योजना िजुयिा, कायायक्रि ष्ट्रिकास, 

कायायन्ियन ि अनगुिन िथा िूल्याङ कनिा क्षेिगि एकीकृि ि सिन्ियात्िक ढाुँचा (Sector Wide 

Approach) अिलभबन गने   

िणनीमि 

• िैम्क्षक लगानी ि स्रोिको प्रिािकािी व्यिस्थाका लामग सिकािको सबै िहको सक्षििा 
अमििृष्ट्रद्ध गने िथा लगानीको उपयोग सिबन्धिा ित्काल रिपोष्ट्रटयङ गने संयन्ि, 

पद्धमि/प्रणालीलाई प्रिािकािी बनाउने  

• स्थानीय सिकाि िथा प्रदेि सिकािले म्िक्षािा गिेको लगानी, लगानीको उपयोग (खचय) 
ि त्यसको उपलम्धध चौिामसकरूपिा एकििु प्रमििेदन िाष्ट्रषयकरूपिा स्थानीय सिकािले 
प्रदेि िथा सङ घीय िहिा िथा प्रदेिले सङ घीय िहिा पठाउने िथा सबै िहका 
सिकािले िाष्ट्रषयकरूपिा आफ्नो लगानीको खचय ि प्रगमिको अिस्था साियजमनक गने   

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयअन्िगयिका आङ मगक िथा सभबन्धन प्राि क्याभपसहरूिा अनसुन्धान 
जोडकोष, ष्ट्रिपन्न सहायिा जोडकोष, प्राम्ज्ञक उन्नयन जोडकोष जस्िा जोडकोषहरू ियाि 
गिी त्यस्िा कोषहरूिा प्रादेम्िक सिकाि, आलभुनाई (Alumni) िथा अन्य दािाहरूबाट 
प्राि िकि जभिा गने प्रणाली ष्ट्रिकास गने  
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ष्ट्शक्षाको बजेट ष्ट्वशे्लषण (रू. र्जारमा) 

आष्ट्थहक 

वषह 
उपके्षत्रर्रू 

कूल राष्ट्रिय 

बजेट 

कूल बजेटमा 

ष्ट्शक्षा बजेट 

प्रारष्ट्म्िक 

बाल 

ष्ट्वकास 

 आधारिूि 

(कक्षा १-८) 

 माध्यष्ट्मक 

(कक्षा ९-

१२) 

 प्राष्ट्वष्ट्धक 

िथा 

व्यावसाष्ट्यक 

ष्ट्शक्षा र 

िाष्ट्लम 

उच्च ष्ट्शक्षा 

शैष्ट्क्षक 

प्रशासन र 

व्यवस्थापन 

अनौपचाररक 

ष्ट्शक्षा िथा 

जीवन पयहन्ि 

ष्ट्शक्षा 

ष्ट्शक्षक 

ष्ट्नवृष्ट्ििरण 
अन्य  

जम्मा (१.१—
१.९) 

२०६६।६७ 
बजेट २८५९३०००० ४६६१६६७२ २७९७०० ४६६१६६७३ ६५२६३३४ ४६६१६६७४ ५१२७८३४ ४६६१६६७५ ३२६३१७ ४६६१६६७६ ५१२७८३ ४६६१६६७२ 

%   १६.३ ०.६ ६३.६ १४.० १.३ ११.० ३.६ ०.७ ४.१ १.१ १०० 

२०६७।६८ 
बजेट ३३७९००००० ५७८२७५४२ ४०४७९३ ३५५६३९३८ ९०२१०९७ १३८७८६१ ७५७५४०८ ५७८२७५ ५७८२७५ २३७०९२९ ३४६९६५ ५७८२७५४२ 

%   १७.१ ०.७ ६१.५ १५.६ २.४ १३.१ १.० १.० ४.१ ०.६ १०० 

२०६८।६९ 
बजेट ३८४९००००० ६३९१८८३९ ७०३१०७ ४०५२४५४४ १०२९०९३३ २०४५४०३ ५५६०९३९ ७६७०२६ ८९४८६४ २८७६३४८ २५५६७५ ६३९१८८३९ 

%   १६.६ १.१ ६३.४ १६.१ ३.२ ८.७ १.२ १.४ ४.५ ०.४ १०० 

२०६९।७० 
बजेट ४०४८२४७०० ६३४३१३९७ ८८८०४० ३८८२००१५ ९८३१८६७ २०९३२३६ ५८९९१२० ११४१७६५ ८२४६०८ ३१०८१३८ ८२४६०८ ६३४३१३९७ 

%   १५.७ १.४ ६१.२ १५.५ ३.३ ९.३ १.८ १.३ ४.९ १.३ १०० 

२०७०।७१ 
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%   १५.६ १.६ ५९.६ १६.७ ३.४ ९.० १.६ १.७ ५.३ १.१ १०० 

२०७१।७२ 
बजेट ५९४०००००० ९१७१३५७२ १४६७४१७ ४९८९२१८३ १९१६८१३७ ४२१८८२४ ७०६१९४५ २४७६२६६ १४६७४१७ ५४१११०१ ५५०२८१ ९१७१३५७२ 

%   १५.४ १.६ ५४.४ २०.९ ४.६ ७.७ २.७ १.६ ५.९ ०.६ १०० 

२०७२।७३ 
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प्रष्ट्ि ष्ट्वद्याथी लागि अनुमान रु र्जारमा 

ष्ट्स.नं. ष्ट्वषय शीषहक एकाइ प्रारष्ट्म्िक बालष्ट्वकास केन्र आधारिूि ष्ट्वद्यालय कक्षा १-५ आधारिूि ष्ट्वद्यालय कक्षा १-८ माध्यष्ट्मक ष्ट्वद्यालय कक्षा १-१० माध्यष्ट्मक ष्ट्वद्यालय कक्षा १-१२ 

प्रष्ट्िकक्षा ष्ट्वद्याथी २५ जना प्रष्ट्िकक्षा ष्ट्वद्याथी ४० जना प्रष्ट्िकक्षा ष्ट्वद्याथी ४० जना प्रष्ट्िकक्षा ष्ट्वद्याथी ४० जना प्रष्ट्िकक्षा ष्ट्वद्याथी ४० जना 

पररमाण दर जम्मा पररमाण दर जम्मा पररमाण दर जम्मा पररमाण दर जम्मा पररमाण दर जम्मा 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

१ िौष्ट्िक पूवाहधार ष्ट्वकास 

            

0 

  

0  
िवन/कक्षा कोठा/ष्ट्सकाइ कक्ष (समावेशी िथा 

अपाङ्ख ग मैत्री) 

िवन/कोठा १ २००० 2000 7 1000 7000 १२ १००० 12000 १५ १००० 15000 २४ १००० 24000 

 
फष्ट्नहचर सेट १० ८ 80 ७० १० 700 100 १० 1000 १५० १० 1500 288 १० 2880  
मनोरञ्जन िथा खेलमैदान सङ्ख ्या १ १०० 100 1 100 100 १ ५०० 500 १ १५०० 1500 १ १५०० 1500  
घेराबार/बार्ख य वािावरण सुधार/बगैंचा सङ्ख ्या १ १०० 100 1 100 100 १ ३०० 300 १ ५०० 500 १ ७०० 700  
खानेपानी िथा सरसफाइ सङ्ख ्या १ ५० 50 1 २५० 250 २ २५० 500 २ २५० 500 २ २५० 500  
शौचालय सङ्ख ्या १ ६५० 650 2 650 1300 ३ ६५० 1950 ४ ६५० 2600 ५ ६५० 3250  
आराम/सयन कक्ष सङ्ख ्या १ १०० 100 1 50 50 १ १०० 100 १ १०० 100 १ १०० 100  
िोजन कक्ष सङ्ख ्या १ २०० 200 1 200 200 १ २०० 200 १ २०० 200 १ २०० 200  
अष्ट्ििावक/आगन्िुक प्रष्ट्िक्षालय सङ्ख ्या १ १०० 100 1 100 100 १ ५० 50 २ ५० 100 २ ५० 100  
ष्ट्सकाइकुना व्यवस्थापन, कोठा १ १०० 100 5 50 250 ८ ५० 400 10 50 500 10 50 500  
पुस्िकालय सङ्ख ्या 

    

0 0 १ ६५० 650 1 650 650 1 650 650  
प्रयोगशाला र सामाग्री सङ्ख ्या 

  

0 1 ० 0 १ ६५० 650 1 650 650 1 650 650  
कम््युटर ल्याब र कम््युटर पटक 

  

0 1 650 650 १ ६५० 650 1 650 650 1 650 650  
अष्ट्िटोररयम र्ल सङ्ख ्या 

  

0 1 ० 0 १ ५००० 5000 1 6000 6000 1 7500 7500  
ममहि सम्िार पटक १ १० 10 1 25 25 1 250 250 1 400 400 1 500 500      

3490 

  

10725 

  

24200 

  

30850 

  

43680 

२ ष्ट्वपदख व्यवस्थापन सङ्ख ्या १ ५० 50 १ ५० 50 १ २०० 200 1 250 250 1 300 300 
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३ जनशष्ट्ि व्यवस्थापन 

   

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0  
योजना िजुहमा जना १ ५ 5 1 15 15 1 20 20 1 30 30 1 30 30  
प्रधानाध्यापक/इन्चाजह जना 

  

0 1 288.6 288.6 १ 430.05 430.05 1 482.502 482.502 1 571.05 571.05  
बाल सर्जकिाह/ष्ट्शक्षक जना १ १८५ 184.6 6 325 1950 9 331.35 2982.15 9 364.25 3278.25 17 393.813 6694.821  
बाल सर्योगी/आया/ष्ट्वद्यालय सर्योगी जना २ १२४ 247 2 369.2 738.4 2 184.6 369.2 2 184.6 369.2 3 184.6 553.8 

४ क्षमिा ष्ट्वकास 

 

१ १० 10 ७ १० 70 10 10 100 14 10 140 18 10 180 

5 प्रोत्सार्न िथा पुरस्कार जना १ १० 10 1 15 15 1 15 15 1 25 25 1 25 25 

6 ष्ट्सकाइ सामग्रीर्रू ष्ट्वद्याथी २५ १.५ 37.5 २०० १ 200 ३२० १ 320 400 1 400 500 1 500 
 

ष्ट्सकाइकुनागि सामग्री व्यवस्थापन  कक्षा ६ ५ 30 ५ १० 50 १० १० 100 12 10 120 12 10 120  
स्थानीय िर्मा उपलब्ध रु्ने सामग्री पटक १ ५ 5 1 १० 10 १ १० 10 1 15 15 1 15 15 

 
मुष्ट्रि सामग्रीर्रू/पाठख यपुस्िक सेट १ १५ 15 205 0.15 30.75 330 0.25 82.5 412 0.4 164.8 412 0.4 164.8  
स्थानीय पाठख यक्रम ष्ट्वकास पटक १ १० 10 1 25 25 1 30 30 1 50 50 1 50 50  
नमुना सामग्री पटक १ २० 20 1 20 20 १ २५ 25 १ ४० 40 १ ५० 50  
वास्िष्ट्वक वस्िुर्रू सङ्ख ्या १ ० 0 1 ० 0 

  

0 

  

0 

  

0  
ष्ट्वष्ट्िन्न ष्ट्सकाइ सामग्री ष्ट्नमाहणका लाष्ट्ग 

आवश्यक कच्चा पदाथहर्रू 

पटक १ २० 20 १ २५ 25 १ ३० 30 1 40 40 1 50 50 

 
श्रव्य-दृरय सामग्रीर्रू/ष्ट्िष्ट्जटल सामाग्री 

व्यवस्थापन 

पटक १ १०० 100 1 १०० 100 १ १०० 100 5 100 500 7 100 700 

 
खेलकुद, अष्ट्िररि ष्ट्क्रयाकलाप िथा 

मनोरञ्जनका सामग्री 

पटक १ १० 10 1 25 25 1 50 50 1 100 100 1 150 150 

 
बालक्लव गठन र पररचालन पटक 1 0 0 1 5 5 1 10 10 1 20 20 1 30 30 

७ पोषण व्यवस्थापन 

                

 
पौष्ट्िक आर्ार व्यवस्थापनका लाष्ट्ग एकमुष्ठ 

अनुदान (िााँिाकुाँ िा, फष्ट्नहचर, िान्सा) 

पटक १ ३० 30 १ ५० 50 १ ६० 60 १ ७५ 75 १ ७५ 75 
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पौष्ट्िक आर्ार व्यवस्थापन (पौष्ट्िक आर्ार, 

स्थानीय खाद्य व्यवस्थापन) 

ष्ट्वद्याथी/ष्ट्दन २५ ५ 125 200 ५ 1000 320 ५ 1600 320 ५ 1600 320 ५ 1600 

८ स्वास््य रे्रचार् 

   

0 

  

0 

  

0 

     

0  
प्राथष्ट्मक स्वस्थोपचार वाकस (First Aid Box) सङ्ख ्या १ ५ 5 1 10 10 1 १५ 15 १ २० 20 १ २५ 25  
ष्ट्नयष्ट्मि स्वास््य परीक्षण सेवा (ष्ट्नकिम 

स्वास््य संस्थासाँग सर्कायह) 

पटक 10 १ 10 10 1.5 15 10 1.5 15 10 २. 20 10 २.५ 25 

९ अष्ट्ििावक िेला िथा सर्िाष्ट्गिा 

(अष्ट्िमुखीकरण, सचेिना, छलफल िथा 

अन्िरष्ट्क्रया, पैरवी, बैठक, अष्ट्विावक िेला, 

इत्याष्ट्द ) 

पटक ३ १ 3 ३ १० 30 ३ १५ 45 ३ २० 60 ३ २५ 75 

१२ ष्ट्वद्यालय व्यवस्थापन 

   

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0  
प्रशासष्ट्नक खचह पटक १ ५ 5 1 30 30 1 50 50 1 100 100 1 150 150  
िैपरी खचह व्यवस्थान पटक १ ५ 5 1 15 15 १ १५ 15 १ २० 20 १ २० 20 

13 परीक्षा व्यवस्थापन खचह/ष्ट्वद्याथी मूल्याङ्ख  कन जना/पटक १ 

 

0 २०० 0.1 20 320 0.15 48 400 0.2 80 480 0.25 120 
 

पररयोजना कायह जना/पटक १ 

 

0 1 25 25 1 30 30 1 40 40 1 50 50  
ष्ट्वद्याथी परामसह पटक १ 

 

0 1 15 15 1 20 20 1 25 25 1 30 30  
टेष्ट्लफोन/इन्टरनटे सङ्ख ्या १ 25 25 1 25 25 1 30 30 1 40 40 1 50 50  
इन्धन/ष्ट्वदु्यि िथा पानी पटक १ ५ 5 1 25 25 1 50 50 1 60 60 1 75 75 

१४ पत्रपष्ट्त्रकार्रू पटक १ ० 0 1 15 15 1 15 15 1 25 25 1 25 25 

१५ शैष्ट्क्षक भ्रमण पटक 1 0 0 1 20 20 1 50 50 1 75 75 1 100 100 

१६ साझेदारी कायहक्रम, अनुिव आदानप्रदान पटक १ 0 0 1 10 10 1 15 15 1 20 20 1 25 25 
 

कुल जम्मा 

   

967.1 

  

4922.75 

  

6931.9 

  

8284.752 

  

12629.471 
 

प्रष्ट्िएकाइ लागि 

   

38.68 

  

24.61 

  

21.66 

  

20.71 

  

26.31 
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 म्चष्ट्रकत्सा  म्िक्षाका लामग ष्ट्रित्तीय अनिुान रु हजाििा  

वस.नं. विषय दफा तर्था सम्झौता सङ्ख ्या 
प्रवतएकाइ लागत रु 

हजारमा  

जम्मा लागत रु 

हजारमा 

पूिााधार विकासमा 

लागत प्रवतएकाइ रु 

हजारमा 

पिूााधार विकासमा जम्मा 

लागत रु हजारमा 
  कैवफयत 

१ विवकत्सा वशक्षा आयोग गठन दफा ३ 1 150000 150000 100000 100000   

  प्रदशेस्तरमा आयोगका कायाालयहरू स्र्थापना दफा ४ 7 5000 35000 10000 70000   

  कायाकारी सवमवत दफा ८ 1   0   0   

  आयोगका उपाध्यक्ष प्रमुख कायाकारी दफा २२(२) 1   0   0   

२ विवकत्सा वशक्षा गुर्स्तर तर्था मापदण्ड प्रत्यायन केन्द्र दफा १५ 1 50000 50000 30000 30000   

३ सािाजवनक वशक्षर् ससं्र्थाको ७५% वसटमा छात्रिवृि दफा १७(७)     2232400   0   

४ प्रार्थवमकता क्षते्रका वशक्षर् संस्र्थालाई सहयोग दफा ४३ 5 20000 100000   0   

५ 

स्िास््य विज्ञान प्रवतष्ठान तर्था मेवडकल कलेज स्र्थापना 

नभएका प्रदसेमा सािाजवनक मेवडकल कलेज स्र्थापना र 

सञ्िालन 

दफा ४६ 2 100000 200000 7750128.3 15500256.6 
गटेा मवेडकल कलजेको 

लागतलाई आधार वलइएको 

६ 
कर्ााली स्िास््य विज्ञान प्रवतष्ठानमा MBBS लगायतका 

विषयमा स्नातक तहका कक्षा सञ्िालन 
माग २ 1 100000 100000 3916542 3916542.01 कर्ाालीको लागत 

७ 
पााँिर्थर, डडेलधरुा, डोटी मा सािाजवनक मेवडकल कलेज 

स्र्थापना र सञ्िालन 
माग २ 3 100000 300000 7750128.3 23250385 

गटेा मेवडकल कलजेको 

लागतलाई आधार वलइएको 

८ 
िवदािास, बुटिल र सुखेतमा सरकारी मेवडकल कलेज 

स्र्थापना 

सरकारको नीवत तर्था 

कायाक्रम 
3 100000 300000 7750128.3 23250385 

  जम्मा       3467400 27306927 66117568.6 69584968.6 
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प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालय सञ्चालन लागि (न्यूनिि रूपिा) 

ष्ट्स.

नं 
ष्ट्ववरण 

प्राष्ट्वष्ट्धक 

ष्ट्शक्षालयर्रू 
  िाष्ट्लम केन्र   

    
प्रष्ट्ि इकाइ 

लागि 
जम्मा लागि जम्मा लागि कैष्ट्फयि 

A  ष्ट्नमाहण लागि         

१ सरकारी जग्गालाई उपयोग गने                1,000,000      

२ एकेिष्ट्मक िवन 6 rooms            15,000,000       70,000,000    

३ 
प्रयोगशाला/कायहशाला/िेटेररनरी 

ष्ट्क्लष्ट्नक 
              5,000,000        5,000,000    

४ छात्रावास             20,000,000      

५ क्याफ्टेररया              2,000,000      

६ बरु्दे्दशीय िवन                            -        

७ प्रशासष्ट्नक िवन         

८ पसु्िकालय               1,000,000      

९ ष्ट्प्रष्ट्न्सपल िथा अन्य कमहचारी आवास                       -      

१० जम्मा            44,000,000      75,000,000    

११ ष्ट्िजाइन िथा सुपरीवेक्षण                1,100,000      

१२ जम्मा                1,100,000      

१३ ष्ट्नमाहण लागि जम्मा              45,100,000  75,000,000  0.00 

B फष्ट्नहचर अन्य सामाग्री         

१ ष्ट्वज्ञान प्रयोगशाला                2,500,000      

२ फष्ट्नहचसह िथा ष्ट्फक्ससह               2,000,000           100,000    

३ सवारी साधन              300,000    

४ कायाहलय सामान                  500,000      

५ पाठख यक्रम िजुहमा                            -        

६ अन्य ष्ट्वष्ट्वध                           -        

७ सामाग्री लागि              5,000,000           400,000  
 

८ पवूाहधार ष्ट्वकास              50,100,000       75,400,000  
 

C सञ्चालन लागि         

१ प्रष्ट्शक्षक, स्टाफ, अन्य सर्योगी कमहचारी   5,460,000 8,000,000   

२ ष्ट्शक्षण सामाग्री   2,500,000 2,500,000   
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३ सेवा र अन्य सामाष्ट्ग्र   700,000 1,400,000   

४ व्यवस्थापन खचह   100,000 100,000   

५ जम्मा सञ्चालन लागि   8,760,000 11,900,000   

• Trade School/प्राववधधक मिक्षालयहरूमा प्राववधधक मिक्षाको ३ वरे्ष Diploma/Certificate level 

का कम्तीमा २ ववर्षयहरूको प्रमिक्षण गराउनकुा साथै छोटो अवधधका सीपमूलक तामलमहरू 
सञ्चालन गररने छ । प्रयतववर्षय ४० जना ववद्याथीका दरले 

• तामलम केन्रहरूमा स्थानीय आवश्यकता र उपलब्ध स्रोत साधनहरूको अधधकतम उपयोग गदै 
आवश्यकतामा आधाररत छोटा अवधधका सीपमलूक कायणक्रम सञ्चालन गने  

• छोटो अवधधका तामलमका लाधग प्रयतसहिागी रु ४७६०० का दरले प्रयत तामलम केन्र २५० जना 
उत्पादन गने गरी 

• नोट हालसम्मको सञ्चालन िएका मिक्षालयहरूलाई आधारमानेर तयार गररएको अनुमान हो । 
कायणक्रमको प्रकृयतका आधारमा उपकरण र कायणिाला यनमाणण गनुणपने िएकाले औसतमानी ढहसाब 
गररएको छ ।  

जभिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षाको अिसि पगेुका स्थानीय मनकाय 356    

काुँकी स्थानीय मनकाय 397    

TECS ष्ट्रिद्यालयहरू/ प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयहरू िाि सञ्चालन गदाय लाग्न ेलागि    

पूिायधाि ष्ट्रिकास 397 19889700000  

सञ्चालन लागि 753 6596280000  

कुल जभिा   26485980000  
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परिच्छेद १८ 

म्िक्षक ष्ट्रिकास ि िामलि 

१.पषृ्ठिमूि  

म्िक्षक मसकार्िा सहजीकिण ि िागयदियन गने व्यम्क्त हो । म्िक्षकिा िएको ज्ञान¸ दक्षिा ि 
आचिणले मसकारुिा प्रत्यक्ष प्रिाि पादयछ । म्िक्षाको गणुस्िि म्िक्षकको गणुस्ििसुँग सभबम्न्धि 
हनु्छ । म्िक्षकको गणुस्िि म्िक्षक ियािी¸ ष्ट्रिकास ि व्यिस्थापनसुँग  सभबम्न्धि हनु्छ । िैम्क्षक 
संस्था एक मसकार् सङ गठन हो जहाुँ म्िक्षकले आफ्नो अनिुि ि ष्ट्रिज्ञिालाई बढी व्यिम्स्थि 
िरिकाले आदान प्रदान गदयछन ् । प्रिािकािी पेिागि ष्ट्रिकास मनिन्िि हनु्छ जसमिि िामलि¸ 
अभ्यास¸ पषृ्ठपोषण िथा प्रिस्ि सिय¸ अनगुिन ि सहयोगको व्यिस्था गरिएको हनु्छ (यनेुस्को 
२००३)।  मसकार् िािाििण अनकूुल बनाउन म्िक्षकको िमूिका िहत्त्िपूणय हनु्छ ।  

म्िक्षकको अिधािणा सिय ि सिाज सापेम्क्षक हनु्छ । पूिीय दियनले म्िक्षक (गरुु) िव्दको अथय 
ज्ञानको स्रोि िएको सिोत्कृि व्यम्क्त िन्छ िने अङ्खग्रजेीको म्िक्षक िधदको अथय धामियक ि नैमिक 
म्िक्षा प्रदान गने व्यम्क्त िने्न बमु्झन्छ । आदियिादिा म्िक्षकलाई आध्याम्त्िक ज्ञान ष्ट्रिद्याथीसभि 
परु् याउने ज्ञानी िामनस िने्न बमु्झन्छ। प्रकृमििादले म्िक्षकलाई पथप्रदियकको रूपिा प्रस्ििु गिेको छ 
। प्रयोगिादले म्िक्षकलाई मसकारुको सिूह नेितृ्ि गने किायको रूपिा प्रस्ििु गदयछ िने 
िैमिकिादले सिाजिादी व्यिस्थाका लामग सबिन्दा िाम्रा िानिीय गणुहरू िएको “नयाुँ िानि” 

मनिायण गने दाष्ट्रयत्ि मनिायह गने व्यम्क्त िान्दछ । आधमुनक म्िक्षा प्रणालीिा पाठ यक्रिले मनददयि 
गिेका ष्ट्रिषयिस्ि ुष्ट्रिद्याथीलाई मसकाउने व्यम्क्तको रूपिा म्िक्षकलाई मलर्न्छ । अष्ट्रहले म्िक्षकलाई 
ष्ट्रिश्वव्यापी रूपिा नै ष्ट्रिद्यालयिा म्िक्षण गने व्यम्क्तका रूपिा म्चमनन्छ िथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा 
पढाउनेलाई म्िक्षक ि प्राध्यापक दिुै िने्न गिेको पार्न्छ । 

िाज्यको दियनलाई म्िक्षाले सभिोधन गनुयपने िएकोले पाठ यक्रि िार्य ि त्यसको कायायन्ियनको 
अपेक्षा गरिएको हनु्छ । पाठ यक्रिको कायायन्ियन कक्षाकोठािा म्िक्षक ि ष्ट्रिद्याथीिीचको 
अन्ििष्ट्रक्रयािा िि पदयछ जस्को कायायन्ियनकिाय स्ियं म्िक्षक हो । िसथय िाज्यको दियन, अपेक्षा ि 
चाहनाको सभिोधनसुँग म्िक्षक सभिम्न्धि हनेु िएकाले मसकारुिा िएको प्रमििाको प्रस्रु्टन गिाउने 
ि उनको चरिि मनिायण गनय सहयोग गने काि पमन म्िक्षकको हो । त्यसैगिी म्िक्षकहरू सािाम्जक 
परििियनका संिाहक  ि सचेि नागिीक हनुकुो नािाले सिाज परििियनिा उनीहरूको िमूिका 
िहत्िपूणय िहुँदै आएको छ।  

नेपालिा सािाम्जक ि िाजनीमिक परििियनहरूिा म्िक्षकहरूको िहत्िपूणय िमूिका िहेको िएिापमन 
पमछल्लो चिणिा म्िक्षकको िमूिकािामथ पनुष्ट्रियचाि गनुयपने आिाजहरू उठेका पार्न्छन । 
म्िक्षकलाई ज्ञानको हस्िान्ििणकिायको िमूिकाबाट ज्ञानको सहजकिाय बनाउने, म्िक्षकको प्रत्यक्ष 
िाजनीमिक संलग्निालाई अन्त्य गिी व्यििाष्ट्रयक बनाउने, म्िक्षण पेसाको आकषयण ि गरििाको 
पनुिोत्थान गिी नयाुँ िैम्क्षक अमियानको प्रािभि गने ि सिग्र म्िक्षक व्यिस्थापनिा देम्खएका 
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सिस्याहरूलाई सभबोधन गिी म्िक्षालाई आमथयक सािाम्जक रुपान्ििणको िाध्यिका रूपिा ष्ट्रिकास 
गनुयपने अिस्था ष्ट्रिद्यिान िहेको छ।  

२. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण 

(क) म्िक्षक दिबन्दी ि ियािी 

म्िक्षा ष्ट्रििागको िथ्याङ्क २०७५ अनसुाि हाल नेपालिा िीन लाख पचपन्न हजाि जमि म्िक्षक ि 
प्राध्यापकहरू िएकोिा िी िध्ये करिि १० हजाि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा पढाउने,  ३८ हजाि पूिय प्राथमिक 
कक्षाका सहजकिायहरू ि करिि ९० हजाि संस्थागि ष्ट्रिद्यालयका म्िक्षकहरू छन ्। सािदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रिद्यालयका म्िक्षक सख्या ३ लाख २६ हजाि ६ सय ६७ िध्ये िाध्यमिक िहिा ४३ हजाि ३०३ 
जना छन ् । यी िध्ये पमन १७,९२७ जना मनजी स्रोििा व्यिस्थापन िएका छन ् । बाुँकी 
२५,३७६ जनािध्ये ९,४४५ जना स्थायी छन,् ४८४६ अस्थायी ि १०,६८५ जना िाहि कोटािा 
काययिि छन ्। त्यसैगिी आधािििू िहिा जभिा १,९३,३६४ जना िध्ये ६६,९९२ जना मनजी 
स्रोििा व्यिस्थापन िएका छन ्िने १,२६,३७२ जना सिकािी दिबन्दीिा िहेका छन ्ि  सिकािी 
दिबन्दीिध्ये ६७,०५४ जना स्थायी, ५८,६९५ अस्थायी ि ३०,६२३ जना िाहि कोटािा काययिि 
छन ् । धेिै प्रकािका म्िक्षकहरूको ष्ट्रिद्यिान अिस्थाले धेिै पक्षिा अलिल ि अन्योलिा मसजयना 
गिेको छ ।  अझै पमन नेपालका सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयहरूिा ठूलो संख्यािा मनजी श्रोिबाट 
म्िक्षकहरूको व्यिस्थापन गरिएको छ¸ जस्को व्यिस्थापन गनय कुनै न कुनै रूपिा ष्ट्रिद्याथीहरूिानै 
िि पिेको पार्न्छ । नेपालको सष्ट्रिधानले िौमलक हकिा व्यिस्था गिे अनसुािको आधिििू 
िहसभिको अमनिायय ि मनिलु्क ि अमनिायय म्िक्षा िथा मनिलु्क िाध्यमिक म्िक्षाको समुनश्चििा 
गनुयपने दाष्ट्रयत्िका लामग िाज्यले सिैिन्दा पष्ट्रहले आिश्यक सख्यािा म्िक्षकको व्यिस्था गनुयपने हनु्छ 
।  

ष्ट्रिद्यालय िहिा म्िक्षक हनुका लामग हाल म्िक्षा संकायिा सभिम्न्धि ष्ट्रिषयिा उपामध हाुँमसल गिी 
१० िष्ट्रहने म्िक्षक िामलि ि अध्यापन अनिुमि पि मलएका व्यक्ती िाि योग्य िामनन्छन। िथाष्ट्रप 
संस्थागि ष्ट्रिद्यालयहरूिा पमन यो िापदण्ड पिुा िएको पार्ुँदैन । म्िक्षक अध्यापन अनिुमिपिको 
िियिान व्यिस्थाका कािण गम्णि, ष्ट्रिज्ञान, लेखा जस्िा ष्ट्रिषयहरूिा म्िक्षकको अिाि हनु गएको छ 
। म्िक्षक ियािी कोषय नै िनेि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूले काययक्रि चलाएका छैनन ्। ष्ट्रि.एड. एि.एड. 
लाई नै म्िक्षक ियािी कोषय िा प्राम्ज्ञक योग्यिा ि व्यािसाष्ट्रयक योग्यिा दिुै िामनएको छ । म्िक्षा 
िास्त्र संकायबाट प्राज्ञीक योग्यिा प्राि गनय िाम्खएका ष्ट्रिषयिस्ि ु ि अन्य संकायबाट प्रदान गरिने 
प्राम्ज्ञक योग्यिाका ष्ट्रिषयिस्िकुो िाििीच िालिेल देम्खदैन । सिान्यिया अन्ििाष्ट्रिय अभ्यास हेदाय 
िूल ष्ट्रिषयिा योग्यिा प्राि िएपमछ म्िक्षक ियािीका छुटै्ट काययक्रििा सहिागी िै सो सकेपमछ िाि 
म्िक्षकका लामग योग्य िामनन्छ । ष्ट्रिद्यालय िहिा पढाउने म्िक्षकको न्यूनिि योग्यिा अपगु िएको 
ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका म्िक्षकहरूको न्यूनिि योग्यिािा बदृद्द गनुयपन े जस्िा कुिा परििमियि सन्दियिा 
िहत्िपूणय देम्खएका छन ्।  

(ख) म्िक्षक छनौट   
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ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाका लामग म्िक्षक छनौट गनय म्िक्षा ऐनबाट नै स्िायत्त मनकायको रुपिा म्िक्षक सेिा 
आयोगको व्यिस्था गरिएको छ । ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाका लामग म्िक्षक छनौटको कायय ष्ट्रिश्वासनीय िन्दै 
गएको छ । िि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको हकिा सिै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका आ आफ्नै सेिा आयोग िहेका ि सोही 
आयोगबाट ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको स्िीकृि दििन्दिा मलम्खि ि िौम्खक पिीक्षाको िाध्यिबाट म्िक्षक 
छनौट गरिन्छ । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा अध्यापन अनिुमि पि सभिन्धी व्यिस्था गरिएको छैन । एकामिि 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको सेिा आयोग बाट छनौट हनेु म्िक्षकको गणुस्िि पमन र्िक र्िक छ िने अको 
िर्य  सेिा आयोगहरू अपेक्षाकृि रूपिा ष्ट्रिश्वसनीय िन्न सष्ट्रकिहेका छैनन ्। िेधािी जनिम्क्तहरूको 
पष्ट्रहलो िोजार्का रूपिा म्िक्षण पेसालाई बनार् म्िक्षािा नयाुँ जागिण ि गणुस्ििको समुनम्श्चििा गनय 
सष्ट्रकएको अिस्था देम्खुँदैन ।   

िामलि प्राि गिी अध्यापन अनिुमिपि प्राि गिेका म्िक्षकका सभिन्धिा दईु िटा नीमिगि ष्ट्रिषय 
संिेदनिीलरूपिा उठ्ने गिेका छन ्। किजोि ष्ट्रिद्याथीहरू (ग्रडे प्िार्न्ट १.६५ ल्याएकाहरू म्िक्षा 
िास्त्र अध्ययन संकायिा पढ्छन ् । ष्ट्रिषयिस्ि ु नै कि पढेकाहरूबाट म्िक्षण कला िाि जानेि 
अपेम्क्षि म्िक्षण हनु सक्दैन । ष्ट्रिश्वका धेिै जसो िलुकुहरूिा सभिम्न्धि ष्ट्रिषयिा प्रष्ट्रिणिा िएपमछ, 

िामलि पाठं्याि पढाएि िाि म्िक्षक हनु पार्ने व्यिस्था छ । यससभबन्धी नीमिगि व्यिस्थािा 
पनुष्ट्रियचाि गनुय पने देम्खन्छ ।  

ग) म्िक्षकको पेिागि ष्ट्रिकास ि उपयोग 

म्िक्षक व्यिस्थापनका सभिन्धिा देम्खएको अको सिस्यािूलक पक्ष म्िक्षकको क्षििाको उपयोग हो 
। म्िक्षकको क्षििा अनसुाि सही स्थानिा पदस्थापन गिी योग्यिाको उपयोग गने प्रणालीको 
स्थापना हनु सकेको छैन । पेिागि ष्ट्रिकासका िियिान िामलिहरूलाई िागिा आधारिि बनाउन 
खोम्जएको िएिापमन व्यिाहििा िने आपूमियकै ढाुँचािा सन्चालन गरिएको हनुाले कक्षाकोठािा 
िामलिको प्रिाि अपेम्क्षि रूपिा पनय सकेको छैन । म्िक्षकको िृम्त्त ष्ट्रिकासलाई म्िक्षण मसकार्िा 
प्रणालीगि रूपिा आिद्ध गनय सष्ट्रकएको छैन । दगुयि ि पहुुँच किजोि िएका ठाउुँिा म्िक्षक अपगु 
हनेु िि िहि ि सदििकुािहरूिा  थषु्ट्रप्रने अिस्था छ । ष्ट्रिमिन्न म्जल्लािा आिक्षणको कोटािा गएि 
पिीक्षा उत्तीणय हनेु ि मनयमु्क्त पाए पमछ सरुिाको पहलिा लाग्ने कुिा म्िक्षक व्यिस्थापनको सिस्या 
बन्दै आएको छ । 

(घ) म्िक्षक प्रोत्साहन  

उत्कृष्ठ व्यम्क्तहरूलाई म्िक्षण पेसािा आकषयण गनय ि ष्ट्रटकार्िाख्नका लामग हालका म्िक्षक 
प्रोत्साहनका ित्िहरू पयायि छैनन ्। म्िक्षकका लामग सेिा सषु्ट्रिधाहरूिा किी ि प्रिािकािी दण्ड ि 
पिुस्कािको अिाि छ । म्िक्षकहरूलाई उत्तिदायी बनाउन निीजासुँग सम्भबन्धि गने व्यिस्था 
अपेक्षाकृि रूपिा प्रिािकािी िएको छैन ्।  
(ङ) संघीय सिचनािा म्िक्षक व्यिस्थापन  

संम्घयिा कायायन्ियन हुुँदै गदाय म्िक्षक व्यिस्थापनको पक्ष अझ पेम्चलो बन्दै आएको छ । संष्ट्रिधानि 
िाध्यमिक िहसभिको म्िक्षा व्यिस्थापनको म्जभिेिािी स्थानीय िहिा िएको सन्दियिा, एकात्िक 
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िासन पद्धमििा मनयमु्क्त िएका ि संघीय सिकािले िलि ित्ता खिुाउुँदै आएका म्िक्षकको म्जभिेिािी 
कसिी स्थानीय िहिा पयुायउने िने्न ष्ट्रिषयिा स्पििा आईसकेको छैन ।  

(च) म्िक्षकहरूको अनिुिको प्रयोग 

सेिा मनिृत्त म्िक्षकहरूलाई औपचारिक रूपिा िैम्क्षक िथा अनसुन्धान लगायि अनगुिनका काििा 
मलने स्पिकानूनी व्यिस्था निए िापमन मनिृत्त म्िक्षकहरूलाई म्िक्षक िामलि, अनगुिन, अध्ययन 
अनसुन्धानिा प्रयोग गरिने गरिएको छ । िि संस्थागि रूपबाट अनिुि हस्िान्ििणका लामग कानूनी 
व्यिस्थाको अिाि छ। 

३ िदु्दा िथा चनूौिी 

• ष्ट्रिद्याथी सख्याका आधाििा म्िक्षकको सन्िमुलि ष्ट्रिििण गनुय ि नपगु म्िक्षक संख्या यकीन गिी 
आिश्यक म्िक्षक दिबन्दीको व्यिस्था गनुय ।  

• म्िक्षकलाई म्जभिेिाि ि उत्तिदायी, प्रष्ट्रिमधिैिी एिि ्अध्ययनिील बनाउन,ु  

• म्िक्षक सेिा आयोगको छनौटको िाष्ट्रषयक िामलका मनिायण गरि कायायन्ियन गनुय,  

• बदमलदो परििेििा योग्य म्िक्षक छनोट ि मनयमु्क्ति गनुय   

• सरुिालाई स्िचामलि ि पािदिी बनार् म्िक्षण मसकार्िा केम्न्द्रि गनुय । 

• ष्ट्रिद्यालय िहका म्िक्षकहरूको िहगि बढुिा व्यिस्थापन गनुय।  

• सेिा मनिृत्त म्िक्षकको िथा म्िक्षा प्रसासकहरूको अनिुिलाई उपयोग गनुय ।  

• म्िक्षकहरूका लामग हालका सेिा सषु्ट्रिधाहरूिा सियानकूुल परििियन गिी प्रोत्साहन िथा 
प्रिािकािी दण्ड ि पिुस्कािको व्यिस्था गनुय ।  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहिा म्िक्षकको िृम्त्त ष्ट्रिकासलाई पािदम्िय बनार् ि अनसुन्धानसुँग आिद्द गनुय ।  

४. सझुािहरू  

   नीमि  

१. म्िक्षक सेिा आयोगका प्रदेि स्ििका ष्ट्रिस्ििीि कायायलयहरू स्थापना गने ।  

२. सिै प्रकािका म्िक्षकहरूका लागी न्यूनिि िैम्क्षक योग्यिािा िृदद्द गने ।  
३. जनुसकैु संकायबाट िूल ष्ट्रिषय मलई सभबम्न्धि न्यूनिि िह उत्तीणय गिी अध्यापन अनिुमि 

पि प्राि व्यम्क्तले म्िक्षक ियािी कोषय पूिा गिे पमछ िाि म्िक्षक पदको लागी हनेु 
पिीक्षािा सहिागी हनु पाउने व्यिस्था गने ।  

४. प्रत्येक ५ िषयिा म्िक्षक अध्यापन अनिुमिपिको निीकिण गने।  

५. ष्ट्रिद्यालयको आिश्यकिा अनसुाि िहगि, ष्ट्रिषयगि रूपिा म्िक्षक व्यिस्थापन स्थानीय 
िहबाटै हनेु व्यिस्था गने ।   

६. योगदानिा आधारिि म्िक्षक मनिृम्त्तििण कोषको व्यिस्था गने ।  

७. ष्ट्रिद्यालयका म्िक्षकहरूको िढुिा योग्यिा ि दक्षिाका आधाििा ष्ट्रिद्यालय िहको िामथल्लो 
िह ि शे्रणी सभि िढुिा हनु सक्ने प्रािधान िाख्न े।  
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८. िेधािी ष्ट्रिद्याथी (ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट ष्ट्रिम्िि शे्रणीिा उिीणय िा ष्ट्रिम्िििा प्राि गिेकालाई) 
हरूलाई िामलि ि अध्यापन अनिुमि पि ष्ट्रिना नै सोझै म्िक्षकिा मनयकु्ती गने आिश्यक 
कानूनी ि प्रष्ट्रक्रयागि व्यिस्था गने । 

९. म्िक्षकको बढुिा पचास प्रमििि आन्िरिक प्रमियोमगिाबाट हनेु व्यिस्था गने । बाुँकी पचास 
प्रमििि मनम्श्चि सक्षििाहरू पूिा गिेपमछ िाि हनेु व्यिस्था गने ।  

१०. सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा दक्ष, उत्प्रेरिि ि अमधकािसभपन्न प्रधानाध्यापकको धयिस्था गने  

  िणनीमि 

१. आधािििू िहिा कक्षा ५ िन्दा िामथ ष्ट्रिषयगि रूपिा म्िक्षक व्यिस्था गने ।  

२. बाल ष्ट्रिकास म्िक्षकको मनयमु्क्त यस प्रमििेदनको आधािििू खण्डिा उल्लेख िए अनसुाि 
म्िक्षक सेिा आयोगले िोकेको िापदण्का आधाििा स्थानीय िहबाट गने ।  

३. स्थायी हनेु प्रमिस्पधायिा िैकम्ल्पक िा अस्थायी मसर्ारिस िएका उभिेदिािले िाि 
प्रमिस्पिायको अस्थायी रूपिा काि काज गनय पाउने व्यिस्था अमनिायय गने ।  

४. म्िक्षकको िलब सषु्ट्रिधा अन्य सिान सेिाका पदहरूिन्दा कभिीिा दस प्रमििि बढी 
मनधायिण गने।  

५. ष्ट्रिद्यालयका म्िक्षकहरूको कायय सभपादनको लेखाजोखा ष्ट्रिद्यालय प्र.अ. ि स्थानीय 
सिकािबाट हनेु व्यिस्था मिलाउने ि कायय सभपादनिा ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलम्धध, 
ष्ट्रिद्यालयको कायय सभपादन स्िि िथा ष्ट्रिद्याथीको िूल्यांकनलाई सिेि आधाि बनाउने 
प्रणाली ष्ट्रिकास गने ।  

६. म्िक्षकहरूलाई िामथल्लो िहको अध्ययन, िामलि िथा अन्य अिसििा सहिागी हनेु िापदण्ड 
ष्ट्रिद्यालयको अमिलेख िथा स्थानीय सिकािले आिश्यक ठानेको अन्य िापदण्डका आधाििा 
पािदिी सूचकको आधाििा गने व्यिस्था मिलाउने । 

७. मनजी लगानीिा सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालय िथा मनजी स्रोिबाट व्यिस्थापन गरिएका िथा गरिने 
म्िक्षकहरूको लामग पमन िाष्ट्रिय िापदण्डको आधाििा म्िक्षक छनौट िथा ष्ट्रिकास गने 
पद्दिी अिलभिन गने । 

८. िाष्ट्रिय िहिा दििन्दी मिलान गिी स्थामनय िहको दििम्न्द एष्ट्रकन िएपश्चाि प्रत्येक िषय 
स्थानीय िहहरूले आफ्नो क्षेििा म्िक्षकहरूको दिबन्दी मिलान गने । 

९. म्िक्षकको सरुिा प्रत्येक ५ िषयिा हनेु गिी स्िचामलि प्रणाली स्थापना गने ि सरुिा हिेक 
िषय िैिाख िष्ट्रहना मिि गरिसक्ने व्यिस्था गने ।  

१०. अिकािप्राि म्िक्षकहरूको अनिुिको प्रयोग गनयका लामग प्रमिस्पधायत्िक क्षििाका अधाििा 
प्रदेि िथा स्थानीय स्िििा मनिृत्त म्िक्षकहरूको िोिि ियाि गने ि उक्त सूचीबाट प्रदेि 
िथा स्थानीय िहिा म्िक्षा सभिम्न्ध काययिा पिाििय, अध्ययन अनसुन्धान, िामलि िथा 
अनगुिनिा उपयोग गने ।  

११. सभबम्न्धि िहिा पाुँच िषयको म्िक्षण अनिुि िएको व्यम्क्तलाई पाुँच िषयका लामग 
ष्ट्रिद्यालयसधुाि सभिन्धी योजनािा आधारिि पाुँच बषे काययसभपादनिा आधारिि किाि 
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सभझौिा गने गिी प्रधानाध्यापकका मनयकु्त गने । प्रधानाध्यापकको ित्ता िलबिानको १० 
प्रमििि कायि गने। 

१२. िाम्रो परिणाि ल्याएका प्रधानाध्यापकलाई बषयको उत्कृि प्रअको सभिान प्रदान गने, 

 

(क)  म्िक्षक िामलि 

पषृ्ठिमूि  

िोष्ट्रकएको काि गणुस्ििीय रूपिा सभपन्न गनय थप ज्ञान, सीप ि प्रष्ट्रिमध प्राि गनुय िामलि हो ।  
िामलिले जानेको ि आिश्यक पने क्षििाको अिि पूिा गछय । यसले पेिागि क्षििा ष्ट्रिकासका 
लामग गिेि मसक्ने अिसि प्रदान गछय । िामलिको कािणले म्िक्षक सक्षि हुुँदा मसकारुहरूले 
सक्षििा बढाउने अिसि पाउछन । त्यसैले ष्ट्रिद्यालय िा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय पद्धमििा ष्ट्रिश्व ििी नै यसलाई 
उच्च िहत्ि ददर्न्छ । सािान्यिया म्िक्षण पेसािा पिेि गनय िामलिलाई पूिय सिय िामनन्छ । 
ष्ट्रिमिन्न िूलकुिा म्िक्षक पेसािा प्रिेि गनय ददर्ने िामलि र्िक र्िक अिमधको छ । ष्ट्रिश्विा 
िैम्क्षक क्षेििा िाम्रो प्रगिी गिेका िूलकुिा म्िक्षक पेसािा प्रिेि गनुय पूिय चाि िषयसभिको संघन 
िामलि ददए पमछ िाि म्िक्षकको रूपिा मनयमु्क्त ददने प्रचलन छ । 

 

नेपालिा ष्ट्रि. स. २००५ िा आधाि स्कुलिा अध्यापन गिाउने म्िक्षकहरूका लामग म्िक्षक िामलि 
सञ्चालन गरिएको मथयो । ष्ट्रि. स. २०१३  सालिा  कलेज अर् एजकेुिनको स्थापना िए पश्चाि 
म्िक्षक ियािीको आधाि स्िभि ियाि ियो । िाष्ट्रिय म्िक्षा पद्धमि योजना, २०२८ ले म्िक्षण 
काययका  प्राम्ज्ञक (Academic Qualification) ि पेिागि योग्यिा ( Professional Qualification)  
मनधायिण गिे पश्चाि म्िक्षक िामलिले ष्ट्रििेष िहत्ि पायो ।म्िक्षा ऐन¸२०२८ को सािौ संिोधन 

,२०५७ ले म्िक्षण पेसाका लामग अमनिायय गिेको अध्यापन अनिुमि पि मलनका लामग १० िष्ट्रहना 
िा सो सिहको म्िक्षक िामलि अमनिायय ियो। ित्पश्चाि म्िक्षकको पेिागि ष्ट्रिकास गनयका लामग थपु्र ै
काययक्रिहरू सञ्चालन गरिए । िी िध्ये िेमडयो म्िक्षा म्िक्षक िामलि काययक्रि, १९७८, सेिी 
परियोजना (१९८१-१९९१) प्राथमिक म्िक्षा परियोजना, (२०४२-२०४७), ष्ट्रिज्ञान म्िक्षा ष्ट्रिकास 
परियोजना (१९८४-१९९१), आधािििू म्िक्षा िथा प्राथमिक म्िक्षा परियोजना, पष्ट्रहलो ि दोस्रो 
(२०४९-२०५४, २०५६-२०६१), िाध्यमिक म्िक्षा ष्ट्रिकास परियोजना (२०५०-२०५६), म्िक्षक 
म्िक्षण आयोजना (२००२-२००८), िाध्यमिक म्िक्षा सहयोग काययक्रि (२००३-२००८), सबैका 
लामग म्िक्षा काययक्रि (२००४-२००९) , ष्ट्रिद्यालय क्षेि सधुाि काययक्रि (२०६६-२०७२), ष्ट्रिद्यालय 
क्षेि ष्ट्रिकास काययक्रि (२०७३/०७४-२०७९/०८०) केष्ट्रह प्रिखु काययक्रिहरू हनु । 

ष्ट्रिद्यालय क्षेि सधुाि काययक्रि (२०६६-२०७२) ले सभपूणय म्िक्षकहरूलाई ५ िषयमिििा ३० ददन 
बिाबिको म्िक्षकको पेिागि क्षििा ष्ट्रिकास िामलि सञ्चालन गने ि म्िक्षकहरूको िृम्त्तष्ट्रिकासका 
लामग प्रत्येक िहिा निप्रिेिी (Beginner), अनिुिी (Experienced), दक्ष (Master) ि ष्ट्रिज्ञ (Expert) 
गिी चािओटा शे्रणी म्िक्षक बढुिाको प्रािधान िाखेको िए िापमन म्िक्षकहरूको िगीकिण गिी 



296 
 

पेिागि ष्ट्रिकास गने कायय कायायन्ियन िएन । हाल नेपालिा सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा पढाउने 
सबैजसो म्िक्षक िामलि प्राि छन ् । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि पूिय प्राथमिक िा प्रािम्भिक बाल म्िक्षािा 
पढाउने म्िक्षकहरूका लामग िने िामलि अमनिायय गरिएको छैन। 

२. िियिान अिस्था ष्ट्रिश्लेषण  

म्िक्षक सेिा आयोग मनयिािली २०५७ (परििाजयन सष्ट्रहि ) म्िक्षक पदको बढुिाका लामग १० 
िष्ट्रहने िामलि िापद प्रथि दोस्रो ि िेस्रो शे्रणीका लामग क्रिि ७,६ ि ५ अङ्क ददर्ने ि एक िष्ट्रहना 
अिमधको सेिाकामलन िामलि िापि प्रथि¸ दोस्रो ि िेस्रो शे्रणीका लामग क्रिि ३, २ ि १ अङ्क ददने 
व्यिस्था छ ।  

ष्ट्रिद्यालय क्षेि ष्ट्रिकास योजना (२०७३/०७४-२०७९/०८०) ले ष्ट्रिद्यालय िहिा अध्यापन गने 
म्िक्षकहरूलाई प्रिााम्णकिण, पनुिायजगी, प्रधानाध्यापक व्यिस्थापन, प्रािम्भिक कक्षा पढार् काययक्रि 
लगायि गिी १,९३,२१२ को संख्यािा म्िक्षक िामलि प्रदान गने  लक्ष्य िाखेको छ।साथै ष्ट्रिज्ञान, 

गम्णि, अंग्रजेी ि सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधलाई म्िक्षक िामलििा ष्ट्रििेष जोड ददने, नि प्रिेिी 
म्िक्षकहरूका लामग एक िषे िामलि, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूसुँग सहकायय गिी म्िक्षक ियािी कोसयिा 
ष्ट्रिद्याथी केम्न्द्रि िथा बालिैिी म्िक्षण ष्ट्रिमधको सदुृढीकिण गिार्ने कुिा उल्लेख छ ।  

ष्ट्रिद्यालय क्षेि ष्ट्रिकास काययक्रििा गरिएको प्रािधान ि म्िक्षक पेिागि प्रारूप २०७२ िा िएको 
व्यिस्था अनसुाि म्िक्षा िन्िालयले मनधायिण गिेको म्िक्षकको आठ ओटा पेिागि सक्षििाको परिमध 
मिि िहेि एक िष्ट्रहना अिमधको पेिागि ष्ट्रिकास िामलि, िीन िष्ट्रहना अिमधको अनलाईन पेिागि 
ष्ट्रिकास िामलि, ५ ददनको कििार्ज्ड िामलि, ५ ददनको सेिा प्रिेि िामलि ि संस्थागि ष्ट्रिद्यालयका 
म्िक्षकहरूका लामग ५ ददने िामलि िियिान अिस्थािा सञ्चालन िर् िहेको अिस्था छ । 

३. प्रिखु चनुौिीहरू 

• सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा काययिि अमधकाङ्खि म्िक्षकहरू िामलि प्राि िए िापमन कक्षाकोठािा 
िामलिको उपयोग ि ष्ट्रिद्याथीको मसकार् बृष्ट्रद्ध गनय,  

• संघीय संिचना अनसुाि िमलि ददने संस्थाको स्िरूप ि संगठनात्क संिचनाको व्यिस्थापन 
गनय  

• परििमियि सन्दिय अनसुािको िामलि सभबन्धी सिग्र गमिमलमधिा नष्ट्रिनिा ल्याउन  

४. सझुािहरू  

नीमिगि सझुाि  

• ष्ट्रिद्यालय िहिा म्िक्षकको मनिन्िि पेिागि ष्ट्रिकास गनय प्रधानाध्यापकलाई म्जभिेिाि गिाउने 
। 

• म्िक्षकको मनिन्िि पेिागि ष्ट्रिकास काययलाई ष्ट्रिद्याथी मसकार् उपलधधीलाई आबद्ध गिाउने 
। 

• म्िक्षक िामलिलाई िागिा आधारिि ि अनसुन्धानिमु्ख गिाउने । 
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• प्रधानाध्यापकहरूको क्षििा बृष्ट्रद्ध गनय व्यिस्थापनसभबन्धी संघन िामलिको व्यिस्था गने । 

• िामलििा आधमुनक सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको अमधकिि प्रयोग गने । 

• संस्थागि ष्ट्रिद्यालयका म्िक्षकहरूका लामग अमनिायय रूपिा एक िष्ट्रहना अिमधको प्रिाणीकिण 
िामलि व्यिथा गने  । 

िणनीमिहरू  

• म्िक्षा िथा ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिमध िन्िालय ि म्िक्षा िथा िानि स्रोि ष्ट्रिकास केन्द्रले म्िक्षक ष्ट्रिकास ि 
म्िक्षक िामलिको नीमि मनधायिण, म्िक्षक िामलिको खाका िय गने, िामलिको अनसुन्धान, निनुा 
िदुद्रि िामलि सािग्री ष्ट्रिकास, श्रव्यदृश्य िामलि सािग्री मनिायण ि प्रसािण, अनलाईनिा आधारिि 
िामलि सािग्री मनिायण, प्रिखु प्रम्िक्षक प्रम्िक्षण ि एक िष्ट्रहना िन्दा बष्ट्रढ अिमधको मिम्श्रि 
(blended) िथा अनलाईन िोडिा आधारिि म्िक्षक पेिागि ष्ट्रिकास िामलि काययक्रि सञ्चालन 
गने।  

• प्रदेि स्िििा िहेका म्िक्षा िामलि केन्द्रले प्रम्िक्षक प्रम्िक्षण ि एक िष्ट्रहनासभि अिमधको 
म्िक्षक पेिागि ष्ट्रिकास िामलि काययक्रि सञ्चालन गने। 

• स्थानीय सिकािले ष्ट्रिद्यालयलाई केन्द्र ष्ट्रिन्द ु बनाएि म्िक्षकको मनिन्िि पेिागि ष्ट्रिकास 
काययक्रिहरू (५ ददन सभि अिमधको कििार्ज्ड िामलि, काययिाला, सेमिनाि, अिलोकन भ्रिण, 

प्रमिष्ट्रिभिन, म्िक्षक नेटिकय , व्यम्क्तगि रूपिा गरिने सहयोगी (collaborative) अनसुन्धान, 

िेन्टिीङ, कोम्चङ जस्िा) सञ्चालन गने।  

• ष्ट्रिद्यालय िहिा सञ्चालन गरिने पेिागि ष्ट्रिकास िामलिको पिठ्यक्रि ष्ट्रिद्यालयको सभबन्धीि 
िहिा अध्यापन गिार्ने पाठ यक्रि ि  म्िक्षण मसकार् कलािा आधारिि हनु ुपने। 

• बाल ष्ट्रिकास  कक्षा १२ सभि म्िक्षण गने म्िक्षकहरूलाई उनीहरूले सभपादन गने कायय प्रकृमि 
अनसुािको एक िष्ट्रहना अिमधको सेिा प्रिेि िामलि ददने व्यिस्था गने । 

• स्थानीय िहिा ष्ट्रिषयगि म्िक्षकहरूको सिूह गठन गिी हिेक िष्ट्रहनािा १ पटक अन्िष्ट्रक्रय या 
गिाउन ुपने।  

• ष्ट्रिद्याथीहरूबाट म्िक्षकले कक्षाकोठािा ष्ट्रििाउने सिय ि कक्षा कृयाकलाप ष्ट्रटपोट गनय लगार् 
हिेक िकु्रिाि छलर्लिा ल्याउने । 

• ष्ट्रिद्यालयिा सञ्चालन गरिने मनिन्िि पेिागि ष्ट्रिकास िामलिको सञ्चालन िथा व्यिस्थापन गने 
काययको म्जभिेिािी प्रधानाध्यापकको हनेु ।  

• म्िक्षकहरू प्रधानाध्यापक प्रमि उत्तिदाष्ट्रय ि ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलधधी प्रमि म्जभिेिाि हनु ुपने 
। 

• साष्ट्रिकिा िहेका २९ ओटा िैम्क्षक िामलि केन्द्रहरूलाई प्रदेि सिकािको िािहििा िाखेि 
म्िक्षक िामलि सञ्चालन गने।   

• म्िक्षकको मनिन्िि पेिागि ष्ट्रिकास िामलि सञ्चालन गनयका लामग प्रदेि िथा स्थामनय िहिा 
मनबृत्त म्िक्षक, प्राध्यापक िथा िैम्क्षक प्रिासकहरूको िोिि ियाि गिी प्रमिस्पधाय ि क्षििाको 
आधाििा उपयोग गने ।  



298 
 

• सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको ष्ट्रिकासिा िएको मिब्रिि ष्ट्रिकाससुँग ै िामलि ददने पद्धमििा सिेि 
परििाजयन गिी आिने सािने (face to face), ष्ट्रिद्यालयिा आधारिि (school based), 
मिम्श्रि(blended),   अनलाईन (online)  िथा िच ुयिल पद्धमिका िामलि सञ्चानल गने । 

• लािो अिमधको िामलि ष्ट्रहउुँदे ि िषे ष्ट्रिदािा सञ्चालन गने ।  
• म्िक्षक िामलि ददने संस्थाले िामलििा आजयन गिेको ज्ञान ि सीप कक्षाकोठािा प्रयोग िए 

निएको समुनम्श्चि गनय मनिन्िि रूपिा अनगुिन िथा पषृ्ठपोषण ददन सपुरििके्षकको संयोजकत्ििा 
मनबृत्त म्िक्षक िथा मनिृि म्िक्षा प्रसासकहरूसिेि िहने व्यिस्थ गने । 

• कक्षाकोठािा ष्ट्रििेष क्षििा प्रदियन गने ि ष्ट्रिद्याथीहरूिा उच्च मसकाई उपलधधी हामसल गिाउने 
म्िक्षकहरूलाई प्रोत्साष्ट्रहि गने  
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परिच्छेद १९ 

म्िक्षाको प्रिासमनक संगठन संिचना 
१. पषृ्ठिमूि  

िाज्य व्यिस्थालाई जनिाको ष्ट्रहििा प्रिधयन गनय  सङ गठनात्िक संिचनाको व्यिस्था गरिएको हनु्छ 
। िाज्यको प्रािभिसुँगै िाज्यबाट प्रदान गरिने सेिा,  सषु्ट्रिधा,  जानकािी,  मनयिन,  दण्डसजायलाई 
सभबोधन गनय सङ गठनको व्यिस्था गरिएको मथयो । यसको ष्ट्रिकल्प िाज्य व्यिस्थािा देम्खएको छैन 
। िाज्यका ष्ट्रिमिन्न िह ि एकार्िा सङ गठनात्िक संिचनािार्य ि ् सेिा¸ सषु्ट्रिधा¸ सिुक्षा ि सचुना 
जनिासभि परु् याउने काि गरिएको हनु्छ । सङ गठनात्िक संिचनाको उपयकु्त व्यिस्था ि यसको 
संस्थागि क्षििािा सिकाि ि जनिामबचको सभबन्धको प्रगाढिा मनियि गछय । िाज्यले जनष्ट्रहिका 
लामग परु् याउनपुने एउटा िहत्त्िपूणय ष्ट्रिषयक्षेि म्िक्षा हो । म्िक्षा क्षेििा परु् याउनपुने सेिा अन्य 
क्षेििन्दा मिन्न ि व्यापक हनु्छ । बालबामलकाको पठनपाठन¸ ियस्क ि प्रौढको मसकार्¸ पाठ यक्रि 
िथा पाठ यसािग्री¸ म्िक्षक िामलि¸ पठनपाठनको सपुरििेक्षण जस्िा ष्ट्रिम्ििीकृि ष्ट्रिषयक्षेि िएकाले 
म्िक्षा सेिा प्रिाह गनय त्यहीअनसुािको सङ गठनात्िक संिचना ि जनिम्क्त व्यिस्था गरिएको हनु्छ।  

अष्ट्रहलेको नेपालको बदमलुँदो परििेििा म्िक्षाको प्रिासमनक पनु:संिचना ष्ट्रिचाि गनुयपने कुिाहरूिा 
म्िक्षाको ष्ट्रिम्ििीकृि प्रकृमि¸ म्िक्षासभबन्धी संिैधामनक प्रािधानहरू िथा एकल ि साझा 
अमधकािहरूको सूची, म्िक्षालाई साियजमनक सेिाको रूपिा ददर्एको पष्ट्रहचान, नेपालले परिकल्पना 
गिेको सिाजिादउन्िखु अमधकाििा आधारिि सिािेिी िथा गणुात्िक म्िक्षा, िैम्क्षक प्रिासमनक 
ष्ट्रिषयिा अन्ििायष्ट्रिय प्रचलन ि  िान्यिा, संयकु्त िािसङ घको सदस्य िािको हैमसयिले सन ्२०३० 
सभि  सबैका लामग सिािेिी िथा सििािूलक गणुस्ििीय म्िक्षा समुनम्श्चि गने ि जीिनपययन्ि 
मसकार्का अिसिहरू प्रिधयन गनेलगायिका ष्ट्रिषयिा नेपालले गिेका प्रमिबद्धिाहरूजस्िा पक्षलाई 
ष्ट्रिचाि गनुयपने हनु्छ ।   

सङ गठन संिचनाको िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लेषण 

• िियिान अिस्थािा नेपालको िैम्क्षक व्यिस्थापन ि म्िक्षा प्रिाह सङ गठनात्िक ढाुँचा प्रिखु 
रूपिा २०४९ सालको िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोगले ददएको प्रमििदेनिा आधारिि छ ।िदेैम्िक 
सहायिाआबद्ध परियोजनाहरूलाई काययक्रिको ढाुँचािा सञ्चालन गनयका लामग २०५६ सालिा 
म्िक्षा ष्ट्रििागको स्थापना ि िाध्यमिक म्िक्षा सहयोग काययक्रिको कायायन्ियनको क्रििा २०६१ 
सालिा सङ गठन संिचनािा केही परििियन गरिएबाहेक िूलि: संिचनागि परििियन िएको छैन। 
२०४७ सालको िथ्याङ कलाई आधाि बनाई २०४९ िा मनधायिण गरिएको सङ गठनात्िक 
स्िरूप पिुानो िर्सकेको छ । त्यस बेला ि अष्ट्रहलेको अिस्था ि सेिा प्रदान गनुयपने 
ष्ट्रिषयक्षेििा उल्लेख्य रूपिा परििियन आएको कुिा िलको िामलकािा प्रस्ििु िथ्याङ कबाट 
स्पस्ट हनु्छ :  
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िामलका : २५ िषय पष्ट्रहला हालको सङ गठनात्िक संिचना मनिायण हुुँदाको बखि ि हालको म्िक्षा 
क्षेिको ष्ट्रिस्िािसभबन्धी ष्ट्रिििण 

 

िामलकािा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहको िथ्याङ क प्रस्ििु छैन । साष्ट्रिकका िीन ओटा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट बढेि 
१५ ओटा उच्चिहको म्िक्षा सञ्चालन गने संस्था िर्सकेका छन ् । म्िक्षाको ष्ट्रिस्िािसुँग ै म्िक्षा 
क्षेििा मनगिानी िाख्नपुने ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट सभबन्धन प्राि म्िक्षण संस्था ि छाया रूपिा 
सञ्चामलि कोम्चङ कक्षालगायिका काययक्रि छन ्।  

• नेपालको संष्ट्रिधानको अनसूुची ५ िा सङ घको अमधकाि क्षेििा केन्द्रीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, 

केन्द्रीयस्ििका प्रज्ञा प्रमिष्ठान, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िापदण्ड ि मनयिन िथा केन्द्रीय पसु्िकालय 
िोष्ट्रकएको छ । अनसूुची ६ िा प्रदेिको अमधकािअन्िगयि प्रदेि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, उच्च म्िक्षा, 
पसु्िकालय ि सङ्खग्रहालय िोष्ट्रकएको छ िने  अनसूुची ८ िा स्थानीय िहको अमधकाि सूचीिा 
आधािििू ि िाध्यमिक म्िक्षा िोष्ट्रकएको छ । साथै संष्ट्रिधानको अनसूुची ९ िा सङ घ, प्रदेि ि 
स्थानीय िहको अमधकािका साझा सूचीमिि म्िक्षा सिेि सिािेि गरिएको छ । संष्ट्रिधानिा 
िएको प्रिधानबिोम्जि सङ घ, प्रदेि ि स्थानीय िहलाई प्रदत्त एकल िथा साझा अमधकाि 
सूचीको आधाििा प्रत्येक िहले सभपादन गने मनधायरिि कायय म्जभिेिािीहरू सहजिापूियक पिुा 
गनयका लामग ष्ट्रिद्यिान िीनै िहको प्रिासमनक संिचनािा आिूल परििियनको आिश्यकिा िहेको 
देम्खन्छ ।  

• अष्ट्रहले सङ घिा म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय िहेको छ । िािको म्िक्षासभबन्धी 
सिष्ट्रिगि नीमि मनधायिण, योजना मनिायण, काययक्रि कायायन्ियन, अनगुिन िथा िूल्याङ कन गनुय िथा 
िलुकुििको म्िक्षा क्षेिको योजना, व्यिस्थापन ि सेिा प्रदान गनुय म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध 
िन्िालयको िखु्य दाष्ट्रयत्ि हो । िन्िालय िूलि: नीमि मनिायण ि अनगुिनका काििा संलग्न 
हनेु हनुाले म्िक्षाका सङ घीय िहबाट हनुपुने अन्य व्यिस्थापकीय िथा प्राष्ट्रिमधक काययका लामग 

;]jfsf If]q @)$& @)^( २०७४ j[l4 प्रमििि 

 ष्ट्रिद्याथी  ;ª\Vof @&,**,^$$ &^,^%,$$* ७३९१५२४ २६५ 
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िन्िालयको संिचनाअन्िगयि म्िक्षा िथा िानिस्रोि ष्ट्रिकास केन्द्र, पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र,  
िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्र ि ष्ट्रिद्यालय म्िक्षक ष्ट्रकिाबखाना िहेका छन ्। त्यसै गिी स्िायत्त 
मनकायका रूपिा िाष्ट्रिय पिीक्षा बोडय,  म्िक्षक सेिा आयोग ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोग,  
ष्ट्रिद्याथी ष्ट्रित्तीय सहायिा कोष ि यनेुस्कोका मनमित्त नेपाल िाष्ट्रिय आयोग ष्ट्रक्रयािील  छन ्। 
प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिका कािहरू हेनय परिषद्का रूपिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा 
व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् छ । संस्थानका रूपिा जनक म्िक्षा सािग्री केन्द्र िहेको छ । 
केन्द्रीय  पसु्िकालयका रूपिा िाष्ट्रिय पसु्िकालय ि केसि पसु्िकालय छन ् िने मडल्लीििण-

कल्याणी िेग्िी स्िािक पसु्िकालयिा सिेि िन्िालयको संलग्निा िहेको छ ।   

• साष्ट्रिकिा िैम्क्षक जनिम्क्त ष्ट्रिकास केन्द्रअन्िगयिका िहेका २९ िैम्क्षक िामलि केन्द्रिध्ये 
सािओटा केन्द्र प्रदेि िािहििा हस्िान्ििण िई प्रदेि म्िक्षा िामलि केन्द्रका रूपिा ष्ट्रक्रयािील 
िएका छन ्िने अरू िामलि केन्द्रहरू खािेज िएका छन ्। त्यसै गिी साष्ट्रिकका क्षेिीय म्िक्षा 
मनदेिनालयहरू ष्ट्रिघटन िई प्रदेिको सािाम्जक ष्ट्रिकास िन्िालयअन्िगयिका म्िक्षा ष्ट्रिकास 
मनदेिनालयिा परििियन िएका छन ्। साष्ट्रिकका म्जल्ला म्िक्षा कायायलयहरू खािेज िएको ि 
म्जल्ला प्रिासन कायायलयअन्िगयि िहने गिी सानो आकािका म्िक्षा ष्ट्रिकास सिन्िय एकार् 
सञ्चालनिा आएका छन ्।  

• साष्ट्रिकको म्िक्षा िन्िालयिा २०४९ सालिा मसजयना िएको दिबन्दी ि त्यसिा २४ (घ) (१) 
को बढुिाले मसजयना गिेको अव्यिहारिक पदसोपानको आधाििा िन्िालय ि अन्िगयिका मनकायले 
सेिा प्रिाह गरििहेको छ । उच्च म्िक्षा ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको िैम्क्षक व्यिस्थापनिा अष्ट्रहले म्िक्षा,  
ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय मनिपेक्ष  जस्िो देम्खन्छ । संिैधामनक दाष्ट्रयत्िका कािण पमन 
यसिी िन्िालय मनिपेक्ष बस्न मिल्दैन । त्यसै गिी पमछल्ला िषयहरूिा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको 
सङ्खख्या बढेको सन्दियिा िी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसुँगको प्रिािकािी सिन्िय िथा गणुस्िि प्रत्यायन ि 
अनदुानलगायिका ष्ट्रिषयिा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िगीकिणका लामग सिेि िन्िालयिा उच्च म्िक्षा हेने 
िहािाखाको िमूिकालाई पनु: परििाष्ट्रषि गनुयपने ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगलाई प्रिािकािी 
बनाउनपुने आिश्यकिा छ । ष्ट्रिद्यालय क्षेि काययक्रिलगायिका क्षेिगि अिधािणािा सञ्चालन 
हनेु काययक्रिहरूको कायायन्ियन िथा यसको अनगुिन ि रिपोष्ट्रटयङ प्रणालीलाई प्रिािकािी बनाउन 
पमन म्िक्षा िथा िानिस्रोि ष्ट्रिकास केन्द्रको हालको संिचनािा परििियन आिश्यक िएको छ ।  

• म्िक्षासुँग प्रत्यक्षरूपिा काि गनुयपने अथय िन्िालय, सङ घीय िामिला िथा स्थानीय ष्ट्रिकास 
िन्िालय, िाष्ट्रिय योजना आयोग,  अम्ख्ियाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, लोकसेिा आयोग 
जस्िा मनकायिा म्िक्षा सेिाका कियचािीसष्ट्रहिको म्िक्षा डेस्क िाख्नपुने आिश्यकिा देम्खएको छ 
। प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालाई काययिूलक बनाउन ि यसको पहुुँच ष्ट्रिस्िाि गनयका लामग पमन यससुँग 
सभबम्न्धि सङ गठनको पनु:संिचना गनुयपने आिश्यकिा देम्खएको छ । त्यसै गिी स्थानीय 
सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ कायायन्ियनिा आएपमछ त्यस ऐनबिोम्जि िोष्ट्रकएका २३ ओटा 
काययबाहेक अन्य कायय गनयका लामग म्जल्ला िहिा प्रिखु म्जल्ला अमधकािीको िािहििा  म्िक्षा 
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ष्ट्रिकास िथा सिन्िय एकार् िाम्खयो िि िी एकार्को कािलाई प्रिािकािी बनाउन सष्ट्रकएको 
छैन । खास गिी प्राष्ट्रिमधक सहजीकिणका लामग म्जल्लािा त्यस्िो एकार् िाख्न आिश्यक छ । 
सङ घ ि प्रदेिको अलग अलग एकार् बनाउनिुन्दा सङ घीय सिकािका काययहरूसिेि हेने गिी ि 
स्थानीय िहलाई िागको आधाििा सहजीकिण गने गिी प्रदेि िन्िालयको िािहििा म्जल्ला 
म्िक्षा ष्ट्रिकास कायायलय स्थापना गनुयपने सझुािहरू प्रदेि सिकािलगायि ष्ट्रिमिन्न 
सिोकाििालसुँगको अन्ििष्ट्रक्रयािा प्राि िएका छन ्।  

• साष्ट्रिकको पिीक्षा मनयन्िण कायायलय ि उच्च िाध्यमिक म्िक्षा परिषद् गामिएि सङ घिा  िाष्ट्रिय 
पिीक्षा बोडय गठन िएको छ । िि स्थानीय िहिाट सञ्चालन हनेु आधािििू िहको अम्न्िि 
पिीक्षािा सहजीकिण कसिी गनय सष्ट्रकन्छ, कक्षा १० को पिीक्षा सञ्चालन ि व्यिस्थापनका लामग 
प्रदेि िहिा कस्िो संिचना िहने ि कक्षा १२ को पिीक्षा िाष्ट्रिय िहिा सञ्चालनका लामग कस्िो 
संस्थागि प्रबन्ध हनुपुने िने्न ष्ट्रिषय पमन छलर्लकै ष्ट्रिषय िएको छ । ष्ट्रिद्यालयिा सञ्चालन 
िर्िहेको प्राष्ट्रिमधक धािलगायि हाल प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् द्वािा 
सञ्चालन िएका पोमलटेम्क्नक ि रेडस्कुललगायि मनजी प्रदायकबाट सञ्चालन िर्िहेका 
काययक्रिहरूलाई व्यिम्स्थि बनाउन सङ घ ि प्रदेिस्िििा कस्िो संिचना उपयकु्त हनु्छ िने्न 
ष्ट्रिषय पमन टुङ गो लागेको अिस्था छैन ।  

• म्िक्षकहरूलाई स्थायी पदिा मसर्ारिस गनय ि म्िक्षकका लामग अध्यापन अनिुमिपि प्रदान गने 
काययिा संलग्न म्िक्षक सेिा आयोगका कािकाििाहीहरू सञ्चालन ि व्यिस्थापनका लामग प्रदेि 
स्िििा कस्िो संिचना हनेु िने्न ष्ट्रिषय पमन टुङ गो लाग्न बाुँकी नै िहेको अिस्था छ सेिी 
परियोजनादेम्ख कायायन्ियनिा ल्यार्एको स्रोि केन्द्रको अिधािणा ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको म्जभिेिािी 
स्थानीय िहिा गएपमछ िष्ट्रिष्यिा िहने िा निहने िने्न यष्ट्रकन िएको देम्खुँदैन ि िहुँदा पमन 
परििमियि सन्दियिा स्रोि केन्द्रको िमूिका के हनेु िने्न ष्ट्रिषयिा स्पििा छैन ।   

२.  ष्ट्रिद्यिान सिस्या िथा चनुौिी 

• साष्ट्रिक म्िक्षा िन्िालय ि गामिन अएको ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय सिेि हालको म्िक्षा, 
ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयलाई म्िक्षा व्यिस्थापन सेिा प्रिाहको क्षेि, सङ घीय स्िरूप ि 
ष्ट्रिद्यालय सङ्खख्या, ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्या ि जनसङ्खख्यािा आएको परििियनलाई सिेि आत्िसाि ्
गिी सङ घदेम्ख स्थानीय िहसभिको िैम्क्षक प्रिासमनक क्षेिको पनु: संिचना गनुय । 

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको िैम्क्षक व्यिस्थापनिा मनिपेक्ष जस्िो देम्खएको म्िक्षा िन्िालयको संिचनालाई 
बदल्दै बहषु्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूमबच सिन्िय िथा गणुस्िि कायि गने  संिैधामनक दाष्ट्रयत्ि पिुा गने 
गिी पनु:संिचना गनुय । 

• ष्ट्रिद्यालय क्षेि काययक्रिलगायिका क्षेिगि अिधािणािा सञ्चालन हनेु काययक्रिहरूको कायायन्ियन 
िथा यसको अनगुिन ि रिपोष्ट्रटयङ प्रणालीलाई प्रिािकािी बनाउन म्िक्षा िथा िानिस्रोि ष्ट्रिकास 
केन्द्रको संिचनािा परििियन गिी सियसपेक्ष बनाउन ु। 
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• म्िक्षा अमधकािको रूपिा स्थाष्ट्रपि हुुँदै जाुँदा यसको व्यापकिालाई सभबोधन गनय अन्य िन्िालय 
ि संिैधामनक मनकायहरूिा पमन म्िक्षा सेिाका कियचािी िहने गिी म्िक्षाका कियचािीको 
व्यिस्थापन गनुय । 

• प्राष्ट्रिमधक म्िक्षाको ष्ट्रिस्ििलाई दृष्ट्रिगि गिी सङ घ¸ प्रदेि ि स्थानीय िहिा उपयकु्त सङ गठनको 
पनु:संिचना गनुय  

• आधािििू िहको अम्न्िि पिीक्षा¸ कक्षा १०  ि कक्षा १२ को पिीक्षा सञ्चालन गने उपयकु्त 
सङ गठनात्िक संिचनाको टुङ गो लगाउन ु  

• म्जल्ला म्िक्षा¸ ष्ट्रिकास िथा सिन्िय एकार्¸ स्थानीय िह¸ प्रदेि ि म्िक्षक सेिा आयोगको 
उपयकु्त सङ गठनात्िक संिचना टुङ गो लगाउन ु

३ .  सझुािहरू   

म्िक्षा प्रिासनको प्रस्िाष्ट्रिि संिचना  

नेपालको संष्ट्रिधानको म्िक्षासभबन्धी प्रािधान¸ सङ घ¸ प्रदेि ि स्थानीय िहबाट मनिायण गरिएका ि 
गरिने काननु¸ नीमि¸ िापदण्ड एिि ्ढाुँचा काययसभपादन गने काययक्षेि िङृ खला (Blending of Power) 
जस्िा पक्षलाई दृष्ट्रिगि गिी मनभनानसुािको काययक्षेि िोकी अनसूुची -१ बिोम्जिको सङ गठनात्िक 
संिचना प्रस्ििु गरिएको छ :  

(क) सङ घीय िहिा 

१. म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय  

सिग्र म्िक्षा क्षेिको काननु मनिायण, नीमि मनधायिण, अन्ििायष्ट्रिय सभबन्ध एिि ्सभझौिा,  अन्ििप्रदेि 
सन्िलुन एिि ्सिन्िय, िापदण्ड जािी ि मनयन्िणलगायिको काययसभपादनका लामग म्िक्षा¸ ष्ट्रिज्ञान 
िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयको संिचना बनाउनपुने देम्खन्छ । िन्िालयको संिचनािा िन्िी, िाज्यिन्िी ि 
त्यस िािहि ष्ट्रिम्िि शे्रणीका म्िक्षा सम्चि िहनपुछय । कियचािीिन्ि ष्ट्रक्रयािील िहने गिी  यसका 
िखु्य काययष्ट्रिििणिा देहायका ष्ट्रिषयलाई सिेट्नपुदयछः  

सङ घीय म्िक्षासभबन्धी नीमि मनधायिण गने, िाष्ट्रिय जनिम्क्त प्रक्षेपण ि योजना मनिायण गने, िाष्ट्रिय 
अनगुिन खाका मनिायण ि अनगुिन व्यिस्थापन गने, म्िक्षािा लगानीका िापदण्ड मनधायिण ि स्रोि 
बाुँडर्ाुँड गने, िदेैम्िक सहायिा प्रामि ि परिचालन गने गिाउने, म्िक्षासभबन्धी िाष्ट्रिय िथा अन्ििायष्ट्रिय 
प्रमिबद्धिा कायायन्ियनको व्यिस्था मिलाउने, म्िक्षासभबन्धी बहपुक्षीय िथा दद्वपक्षीय सभझौिा ि 
अन्ििायष्ट्रिय संस्थाहरूसुँग सहकायय गने गिाउने, कुटनीमिक मनयोग िथा ष्ट्रिदेिी बोडयबाट सञ्चामलि 
िैम्क्षक काययक्रिको स्िीकृमि िथा मनयिन गने, ष्ट्रिद्यालयदेम्ख उच्च म्िक्षासभिका िैम्क्षक 
संस्थाहरूलाई मनदेिन ि मनयिन गने, अन्ििायष्ट्रिय छाििृम्त्त, ष्ट्रिद्वि ् िृम्त्तसभबन्धी नीमि मनिायण गने, 
अन्ििायष्ट्रिय स्ियि ्सेिा परिचालनसभबन्धी नीमि मनधायिण ि व्यिस्थापन गने, म्िक्षासभबन्धी केन्द्रीय 
सूचना प्रणाली व्यिस्थापन गने, स्िायत्त मनकायहरूमबच सिन्िय गने, अन्ििप्रदेिमबचका िैम्क्षक 
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िदु्दा/सिस्याहरूको सिाधानका लामग सिन्ियात्िक िमूिका मनिायह गने,  म्िक्षा सेिाका कियचािीको 
व्यिस्थापन गने   

२. िाष्ट्रिय म्िक्षा समिमि 

म्िक्षासभबन्धी नीमि मनधायिण गने सभबन्धिा नेपाल सिकािलाई सझुाि सल्लाह ददनका लामग 
सङ घीय सिकािको म्िक्षा िन्िीको अध्यक्षिािा एक िाष्ट्रिय म्िक्षा समिमि हनेु छ । यस समिमििा 
िाष्ट्रिय योजना आयोग, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका उपकुलपमिहरू, म्िक्षाष्ट्रिद्, ष्ट्रिमिन्न िन्िालयका सम्चिहरू, 
म्िक्षा िन्िालयका पदामधकािीहरू, नेपाल प्राध्यापक सङ घ, म्िक्षक िहासङ घ, अमििािक 
सङ गठनको प्रमिमनमधत्ि हनेु छ।  

३. म्िक्षा ष्ट्रििाग   

गणुस्ििीय म्िक्षा प्रदान गिी सन ् २०३० सभि ददगो ष्ट्रिकासको लक्ष्य पिुा गनय सङ घिा म्िक्षा 
ष्ट्रििाग िहन आिश्यक देम्खन्छ । यसका िखु्य काययष्ट्रिििणिा देहायका ष्ट्रिषयलाई सिेट्नपुदयछ :  

मन:िलु्क ि अमनिायय आधािििू म्िक्षा ि मन:िलु्क िाध्यमिक म्िक्षा कायायन्ियन,  िानि संसाधन 
प्रक्षपेण योजना िजुयिा,  िैम्क्षक योजना, काययक्रि ष्ट्रिकास,  ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको गणुस्िि सधुािका लामग 
अध्ययन अनसुन्धान गने गिाउने िथा िाष्ट्रिय गणुस्िि िापदण्ड मनधायिण िथा अनगुिनसभबन्धी 
काययहरू, प्रदेि ि स्थानीय स्ििबाट िाग िएबिोम्जि प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिषयिा सहजीकिण एिि ्सिन्िय,  
ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको एकीकृि िैम्क्षक िथ्याङ क सङ कलन िथा व्यिस्थापन, ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाका लामग 
िौमिक सषु्ट्रिधासष्ट्रहिको न्यूनिि मसकार् अिस्थाको योजना मनिायण िथा कायायन्ियनका लामग 
आिश्यक स्रोि व्यिस्थापन एिि ्सहजीकिण, प्रािम्भिक बाल ष्ट्रिकास िथा म्िि ुम्िक्षासभबन्धी नीमि 
िथा िापदण्ड मनधायिण एिि ् काययक्रि सञ्चालनको सिन्िय, म्िक्षण संस्था सञ्चालनका न्यूनिि 
िापदण्ड मनधायिण िथा आिश्यक सिन्िय ि सहजीकिण, ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा सूचना प्रष्ट्रिमधको 
प्रयोगका लामग  आिश्यक स्रोि साधनको व्यिस्थापन एिि ् सहजीकिण, ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा पहुुँच 
बढाउन छाििृम्त्त,  ददिा खाजालगायिका प्रोत्साहन काययक्रि िजुयिा िथा कायायन्ियनिा सहजीकिण, 
म्िक्षक व्यिस्थापन िथा ष्ट्रिकासका लामग िापदण्ड िजुयिा िथा सहजीकिण, ष्ट्रिद्यालयिा हनेु ष्ट्रिपद् 
जोम्खि न्यूनीकिणका लामग सिुम्क्षि ष्ट्रिद्यालय नीमि िथा एकीकृि ष्ट्रिद्यालय सिुक्षासभबन्धी 
काययक्रिहरूको ष्ट्रिकास िथा कायायन्ियन, निनुा ष्ट्रिद्यालय ष्ट्रिकास, व्यिस्थापन एिि ् सञ्चालनिा 
सिन्िय ि सहजीकिण, स्िदेिी िथा ष्ट्रिदेिी दािसंृस्था, सिकािी िथा गसैस एिि ् िामलि प्रदायक 
संस्थाहरूसुँग साझेदािी ि सहकाययिा िैम्क्षक गणुस्िि सधुािसभबन्धी काययक्रि िजुयिा एिि ्
कायायन्ियन । 

  

४. पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र  

ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाका लामग िाष्ट्रिय पाठ यक्रि प्रारूप मनिायणलगायिका कािहरू गनय ष्ट्रक्रयािील 
पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्रको संस्थागि क्षििा अमििृष्ट्रद्ध गिी िाष्ट्रिय स्िििा पाठ यक्रि िथा 
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पाठ यपसु्िकसभबन्धी नीमि मनधायिण, कक्षा १२ सभिकै अमनिायय ष्ट्रिषयको पाठ यक्रि मनिायणसभबन्धी 
काययहरू गनयका लामग ष्ट्रक्रयािील बनार्नपुदयछ । यस केन्द्रले ष्ट्रिमिन्न िहिा िैम्क्षक गणुस्िि 
सधुािका लामग िैम्क्षक सािग्रीको सूची ष्ट्रिकास, निनुा पाठ यपसु्िक िथा सन्दिय सािग्री ष्ट्रिकास 
उत्पादनसभबन्धी कायय गनुयपदयछ ।  

५. जनिम्क्त ष्ट्रिकास ष्ट्रििाग 

देिििका म्िक्षा प्रिासनिा काययिि जनिम्क्त िथा म्िक्षकहरूको पेसागि क्षििा ष्ट्रिकासका लामग 
सङ घीय िहिा एक जनिम्क्त ष्ट्रिकास ष्ट्रििागको व्यिस्था गरिनपुदयछ । यसका िखु्य काययष्ट्रिििणिा 
देहायका ष्ट्रिषय सिेट्नपुदयछः  

म्िक्षा प्रिासनिा काययिि जनिम्क्तको सभपूणय प्रकािको क्षििा ष्ट्रिकासको योजना मनिायण ि काययक्रि 
कायायन्ियन िथा प्रदेि िहिा िएका पेसागि ष्ट्रिकासका काययहरूिा सिन्िय गने, ष्ट्रिमिन्न िहिा 
िैम्क्षक गणुस्िि सधुािका लामग िैम्क्षक सािग्रीको सूची ष्ट्रिकास, िामलि पाठ यक्रि िथा सन्दिय 
सािग्री ष्ट्रिकास ि प्रिाणीकिण, निनुा िामलि सािग्री उत्पादन िथा ष्ट्रिििणसभबन्धी कायय गने; म्िक्षक 
िथा म्िक्षा प्रिासनिा काययिि जनिम्क्तको क्षििा ष्ट्रिकाससभबन्धी काययक्रि िजुयिा, िापदण्ड ष्ट्रिकास,  
प्रिाणीकिण; सेिाकालीन म्िक्षक िामलिका लामग पाठ यक्रिको ढाुँचा मनिायण एिि ्स्िीकृमि, पाठ यांि 
िथा स्रोिसािग्री ष्ट्रिकास,  प्रम्िक्षक ियािी, िामलि िापदण्ड ष्ट्रिकास, िामलिको प्रिाणीकिण िथा 
सिकक्षिा मनधायिण;  प्रदेि अन्िगयिका िैम्क्षक िामलि काययक्रि िथा मनकायहरूको सभबन्धन,  

प्राष्ट्रिमधक सहयोग, सिन्िय, अनगुिन िथा मनयिन¸ जनिम्क्त ष्ट्रिकाससभबन्धी आधमुनक ढाुँचाहरू 
ष्ट्रिकास गने, म्िक्षक िथा म्िक्षा प्रिासनिा काययिि जनिम्क्तको क्षििा ष्ट्रिकास सभबन्धी नीमि िथा 
िाष्ट्रिय योजना िजुयिा गने; उच्चस्ििका प्रम्िक्षक प्रम्िक्षण काययक्रि ष्ट्रिकास िथा सञ्चालन गने, िाष्ट्रिय 
िथा अन्ििायष्ट्रिय स्िििा गैिसिकािी िथा मनजी क्षेिका िामलि मनकायहरूसुँग सहकायय िथा प्रष्ट्रिमध 
परिचालन व्यिस्था मिलाउने   

६. अनौपचारिक िथा खलुा मसकार् केन्द्र  

साक्षििा, मनिन्िि म्िक्षा, जीिनपययन्ि मसकार् ि दूि म्िक्षा िथा खलुा मसकार्का काययहरू गनयका 
लामग सङ घीय िहिा अनौपचारिक िथा खलुा मसकार् केन्द्र िहनपुदयछ । यसका िखु्य काययष्ट्रिििणिा 
देहायका ष्ट्रिषयलाई सिेट्नपुदयछः  

पिभपिागि (गरुुकुल, गभुबा,  िदिसालगायि), अनौपचारिक, िैकम्ल्पक एिि ् खलुा ष्ट्रिद्यालय िथा 
मनिन्िि मसकार्सभबन्धी नीमि एिि ् िापदण्ड मनधायिण िथा कायायन्ियनिा सहजीकिण; औपचारिक, 
अनौपचारिक िथा खलुा म्िक्षाका लामग सूचना प्रष्ट्रिमधिा आधारिि श्रव्य दृश्य सािग्री ष्ट्रिकास िथा 
प्रसािण व्यिस्था; पठनपाठनकेम्न्द्रि काययक्रि सभपादन िथा प्रसािण गनय िेमडयो म्िक्षा सञ्चालन िथा 
श्रव्य दृश्य स्टुमडयो सञ्चालन; अनलाईनिा आधारिि म्िक्षाण मसकार् िथा  िामलि सािग्री ष्ट्रिकास, 
सािदुाष्ट्रयक अध्ययन केन्द्र िथा मनिन्िि म्िक्षाको नीमि िजुयिा योजना ष्ट्रिकास ि मनयिन । 
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७. िैम्क्षक गणुस्िि प्रत्यायन प्रामधकिण 

िियिान अिस्थािा कायायन्ियनिा िहेको िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रको संिचनालाई परििाजयन गिी 
यसको काययक्षेि उच्च म्िक्षासभि ष्ट्रिस्िाि गनय िैम्क्षक गणुस्िि प्रत्यायन प्रामधकिण ष्ट्रिकास 
गरिनपुदयछ ।यस प्रामधकिणले ष्ट्रिद्यालय िथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहका ष्ट्रिद्याथीको मसकार् 
उपलम्धधसभबन्धी पिीक्षाहरूको सञ्चालन गिी प्राि नमिजाको आधाििा िीनै िहका सिकािहरूलाई 
नीमि मनिायण ि बजेट िथा काययक्रि िजुयिाका लामग पषृ्ठपोषण प्रदान ि उच्च म्िक्षाका िहिा कायय 
गने संस्थाहरूको गणुस्िि प्रत्यायन िथा प्रिाणीकिणलगायिका कायय गनुयपदयछ । देिििका िैम्क्षक 
मनकायहरूको काययसभपादन पिीक्षण (Performance Audit) गने िथा गणुस्िि पिीक्षणको व्यिस्था गने ि  
म्िक्षाक्षेि सधुािका लामग िैम्क्षक अध्ययन एिि ् अनसुन्धान सञ्चालन गने म्जभिेिािी यसिा 
िहनपुदयछ।  

८. िाष्ट्रिय योग्यिा मनधायिण प्रामधकिण 

व्यम्क्तले औपचारिक, अनौपचारिक, अमनयमिि ि स्िमनदेम्िि प्रष्ट्रक्रयाबाट मनयमिि, खलुा िथा 
िैकम्ल्पक पद्धमिको प्रयोग गिी ष्ट्रिद्यालय म्िक्षादेम्ख ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसभिको म्िक्षा आजयन गिेको हनु्छ 
। एउटा संस्थाबाट िा पद्धमिबाट आजयन गिेको ज्ञान, सीप अको संस्था िा पद्धमिबाट प्राि गिेको 
ज्ञान, सीपसुँग सिान िएनिएको िापन गनय ि एक मनकायबाट प्राि ज्ञान िथा सीपको के्रमडट 
रान्र्ि गने प्रयोजनका लामग एक स्िायत्त िाष्ट्रिय योग्यिा मनधायिण प्रामधकिण गठन गनुय उपयकु्त 
देम्खन्छ ।  

९. िाष्ट्रिय पिीक्षा बोडय  

कक्षा १२ को अम्न्िि पिीक्षासभबन्धी कायय गनय एउटा स्िायत्त मनकायको रूपिा िाष्ट्रिय पिीक्षा बोडय 
िहने छ। यसलाई िाष्ट्रिय पिीक्षासभबन्धी नीमि मनिायणिा म्िक्षा िन्िालयलाई िाय सझुाि ददने िथा 
देिििका ष्ट्रिद्यालय िहिा सञ्चालन हनेु सबै प्रकािका पिीक्षाका बािेिा अनसुन्धान गने कायय  
सभुपनपुदयछ । यसले िैदेम्िक िैम्क्षक संस्था िथा अन्ििप्रदेि पिीक्षा बोडयका उपामधहरूको 
सिकक्षिा मनधायिण गने,  प्रादेम्िक पिीक्षा बोडयहरूमबच सिन्िय गने ि देिििको ष्ट्रिद्याथी नमिजा 
ष्ट्रिश्लेषण गिी प्रमििदेन प्रकािन गने काि सिेि गनुयपदयछ। प्राष्ट्रिमधक िथा व्यिसाष्ट्रयक म्िक्षा ि 
िामलि परिषदबाट सञ्चालन हनेु पिीक्षाको कािहरुसिेि िाष्ट्रिय पिीक्षा बोडयबाट सञ्चालन हनेुछ ।  

१०. म्िक्षक सेिा आयोग  

देिििका ष्ट्रिद्यालयिा सिान योग्यिा,  दक्षिा ि क्षििा िएका म्िक्षकबाट म्िक्षण गिाउने उदे्दश्यले 
िाष्ट्रिय स्िििा म्िक्षकको योग्यिा पिीक्षणको व्यिस्था गनय, म्िक्षण अध्यापन अनिुमि पि जािी गने 
अमधकािसष्ट्रहि स्थायी म्िक्षकिा मनयमु्क्तका लामग मसर्ारिस गनयका लामग स्िायत्त मनकायको रूपिा 
एक म्िक्षक सेिा आयोग िहने छ । परििमियि सन्दियिा यसले  देिििका ष्ट्रिद्यालय िहका 
म्िक्षकहरूका लामग म्िक्षण अनिुमि पिसभबन्धी योग्यिा िापदण्ड िथा पाठ यक्रि मनधायिण गने, 
म्िक्षक योग्यिा िापदण्ड मनधायिण गने ि म्िक्षक सक्षििा प्रारूप जािी गने कािहरू गनुयपदयछ ।  
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११. उच्च म्िक्षा आयोग  

हालको ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगको रूपान्िरिि मनकायका रूपिा ष्ट्रििेष गिी उच्च म्िक्षाको 
िापदण्ड मनधायिण िथा लगानीको सन्िलुन कायि गनय सङ घ स्िििा एक उच्च म्िक्षा आयोग 
िहनपुदयछ । यस  आयोगका काययसिय िूलिः ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा उच्च म्िक्षाको िापदण्ड ि िानक 
मनधायिण गने, उच्च म्िक्षाको पाठ यक्रि प्रारूप मनधायिण गने गिाउने, उच्च म्िक्षासुँग सभबम्न्धि 
िैम्क्षक मनकायहरू स्थापना ि सञ्चालनसभबन्धी िापदण्ड मनधायिण गने िथा मनयिन गने, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय 
स्थापना सभबन्धिा नेपाल सिकािलाई पिाििय ददने, ष्ट्रिमिन्न स्रोिबाट प्राि अनदुानको िकि 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूलाई प्रदान गने सभबन्धिा नीमि मनधायिण गने,  ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा सञ्चालन गरिने 
िैम्क्षक काययक्रि स्िियकु्त बनाउन योजना िथा काययक्रिहरू मनधायिण  िथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूमबच 
सिन्िय गने,  िैम्क्षक स्िि िृष्ट्रद्धका लामग ष्ट्रिद्वि ् िृम्त्त  ि अनसुन्धानका काययहरू गने  हनेु छन ्। 

१२. केन्द्रीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू 

सङ घीय सिकािको िािहििा िहने गिी गिी उच्च म्िक्षा प्रदान गनयका लामग केन्द्रीय 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू िहने छन ्। केन्द्रीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको िाििहििा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सिा, संस्थान  िथा 
फ्याकल्टीहरू, अनसुन्धान केन्द्र ि क्याभपसहरू िहने छन ् । केन्द्रीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूले हाल 
सञ्चालनिा िहेका िन्दा थप क्याभपसहरूलाई सभबन्धन ददन पाउने छैनन ्।  

१३. स्िायत्त कजेजहरू 

उच्च म्िक्षािा संस्थागि प्रमिस्पधाय िृष्ट्रद्ध गिी गणुस्ििीय म्िक्षा प्रदान गनयका लामग २००० िन्दा बढी 
ष्ट्रिद्याथी िएका कलेजहरूलाई स्िायत्त कलेजको रूपिा ष्ट्रिकास गरिनपुछय । 

१४. स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठान 

हाल सञ्चालनिा िहेका पाटन स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठान, मबपी कोर्िाला स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठान, 
नेपाल स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठान ि कणायली स्िास्थ्य ष्ट्रिज्ञान प्रमिष्ठानले स्िास्थ्य िन्िालयको 
िािहििा िही स्िास्थ्य क्षेििा काि  गने दक्ष जनिम्क्तको ष्ट्रिकास िथा प्रिाणीकिण, म्िक्षण 
अस्पिालको रूपिा सेिा प्रिाह िथा अनसुन्धान गदै आएका छन ्।जनिम्क्त उत्पादन ि उत्पाददि 
जनिम्क्तको प्रिाणीकिण जस्िा पक्ष म्िक्षासुँग सभबम्न्धि िएकाले ि िलुकुिा सञ्चामलि अन्य 
स्िास्थ्यसभबद्ध म्िक्षण संस्थाहरू म्िक्षा िन्िालयअन्िगयि सञ्चामलि िहेकाले यसप्रकािका 
प्रमिष्ठानहरूलाई म्िक्षा िन्िालयअन्िगयि िाखेि उक्त प्रमिष्ठानहरूबाट सभपादन गरिने काययको 
अनगुिन िथा सपुरििेक्षण गनुयपछय ।  

१५. प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि परिषद्  

देिको िागअनसुाि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको सञ्चालन ि व्यिस्थापन थप 
प्रिािकािी बनाउन  िाष्ट्रियस्िििा िहेको प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा एिि ्िामलि परिषद्को 
सङ गठन सिेक्षण गिी यसको पनु:संिचना गरिनपुदयछ । यसको कायय ष्ट्रिििणिा िूलिः  प्राष्ट्रिमधक  
िथा व्यिासाष्ट्रयक म्िक्षा िामलि  पाठ यक्रि ष्ट्रिकास एिि ् नीमि िजुयिा गने, िाष्ट्रिय व्यािसाष्ट्रयक 
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योग्यिा प्रारूप (NVQF)  ष्ट्रिकास गिी जािी गने, िाष्ट्रिय सीप पिीक्षण िथा प्रिाणीकिण व्यिस्था गने, 
िाष्ट्रिय प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि (TVET)  कोष परिचालन गने, प्राष्ट्रिमधक िथा 
व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि (TVET) मनकायहरूिा काययिि जनिम्क्त ष्ट्रिकासका लामग प्रम्िक्षक 
प्रम्िक्षण सञ्चालन िामलि व्यिस्था गने, ि श्रिबजाि सिेक्षण (LMIS) व्यिस्था गने पक्ष सिेष्ट्रटनपुछय ।  

१६. जनक म्िक्षा सािग्री केन्द्र  

जनक म्िक्षा सािग्री केन्द्रको खास गिी सेक्यरुिटी प्रेस एकार्िाि केन्द्रिा िहने गिी केन्द्रिा एक 
िैम्क्षक सिुक्षण िदु्रण केन्द्र िहनपुदयछ ।  जनक म्िक्षा सािग्री केन्द्रले सभपादन गदै आएका 
पाठ यपसु्िक छपार्का  काययहरू प्रदेिस्िििा िहने म्िक्षा सािग्री िथा प्रकािन केन्द्रहरूले सभपादन 
गने व्यिस्था मिलाउनपुदयछ । यसका िखु्य काययहरूिा म्िक्षा क्षेिका संिदेनिील सािग्रीहरू, 

पाठ यक्रि, प्रश्नपि, नीमि, योजना दस्िािेज िथा अन्य पाठ यसािग्रीहरू  प्रकािन गने आमधकारिक 
िदु्रक िमूिका मनिायह गने, प्रादेम्िक म्िक्षा सािग्री केन्द्रलाई प्राष्ट्रिमधक िथा  नीमिगि िागयदियन गने, 

नेपाल सिकािद्वािा उत्पाददि अन्य संिेदनिील सािग्रीहरू प्रकािन गने ि िाष्ट्रषक साष्ट्रहत्य एिि ्
ष्ट्रिष्ट्रिध िाङ ियका पसु्िकहरू िथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहका पाठ यसािग्रीहरू छपार् िथा िदु्रणको 
व्यिस्था मिलाउने िहने छन।् 

१७. केन्द्रीय पसु्िकालयहरू  

पसु्िकालय स्थापना िथा व्यिस्थापनसभबन्धी नीमि, काययष्ट्रिमध िथा िापदण्ड जािी गने िथा देििि 
सञ्चामलि सबै प्रकािका पसु्िकालयहरूमबच सिन्िय गनय केन्द्रीय िहिा हाल िहेका नेपाल िाष्ट्रिय 
पसु्िकालय ि केिि पसु्िकालयलाई  एकीकिण गिी एउटै िाष्ट्रिय पसु्िकालय सञ्चालन गरिनपुदयछ । 
यसिी स्थापना हनेु केन्द्रीय पसु्िकालयका िखु्य काययहरू मनभनानसुाि िहनपुदयछः  

पसु्िकालय स्थापना िथा व्यिस्थापनसभबन्धी नीमि, काययष्ट्रिमध िथा िापदण्ड जािी गने, िाष्ट्रिय एि ि ्
अन्ििायष्ट्रिय िहिा प्रकम्िि ग्रन्थ, पसु्िक िथा अन्य श्रव्य/श्रव्य दृष्य सािाग्रीहरू सङ कलन िथा 
संिक्षण गने, ष्ट्रिमिन्न सिकािी मनकायहरूअन्िगयि सञ्चामलि िथा सिकािी स्िामित्ििा सञ्चामलि सबै 
प्रकािका पसु्िकालयहरूमबच सिन्िय िथा सूचना एकीकिण गने, पसु्िकालयिा सङ कमलि सभपूणय 
सूचना ग्रन्थ एिि ्सािग्रीहरूको मनयमिि रूपिा िाष्ट्रिय िाङ िय सूची (National Bibliography) ियाि 
गने,  नेपाल िािको हैमसयिले अन्य िािसुँग सभपन्न गिेका सम्न्ध सभझौिा िथा अन्ििायष्ट्रिय 
िञ्चहरूसिक्ष हस्िाक्षरिि प्रमिबद्धिा ि िािसङ घीय घोषणापि एिि ्अन्ििायष्ट्रिय काननुी दस्िािेजहरू 
सङ कलन िथा संिक्षण गने, देिििका पस्िकालय सूचना व्यिस्थापन प्रणाली (LIMS) व्यिम्स्थि गने  

ि िाष्ट्रिय गौिि िथा एकिा झल्कने सािग्री ष्ट्रिकास गिी िाष्ट्रिय अन्ििायष्ट्रिय क्षेििा प्रचाि प्रसाि गने  

१८. म्िक्षक काउम्न्सल 

म्िक्षक पेिािा प्रिेि गनय चाहनेहरुलाई प्रमिस्पधायत्िक पिीक्षा सञ्चालन गिी म्िक्षण अध्यापन अनिुमि 
पि प्रदान गनय एक म्िक्षक काउम्न्सल िहनेछ । 
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(ख) प्रदेि िहिा  

१. सािाम्जक ष्ट्रिकास िन्िालय  

प्रादेम्िक म्िक्षा योजना मनिायण, िाष्ट्रषयक बजेट िथा काययक्रि िजुयिा िथा प्रदेिमिि सञ्चामलि 
ष्ट्रिद्यालयहरू, प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयहरू ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूसष्ट्रहिका िैम्क्षक मनकायहरूको सञ्चालन िथा 
मनयिन गनय प्रदेि िहिा सािाम्जक ष्ट्रिकास िन्िालय िहने छ ।यस िन्िालयले म्िक्षासभबन्धी 
िौमलक हकहरू िथा िियिान संिैधामनक प्रािधानहरू कायायन्ियनका लामग प्रदेि िहिा काननु िथा 
नीमि िजुयिा गने, प्रदेिमििको िैम्क्षक मनकायको कियचािी व्यिस्थापन गने, सिसािष्ट्रयक िैम्क्षक िदु्दा 
ि ष्ट्रििादको मनरूपण गने िथा सिकक्षिा, गणुस्िि मनयन्िण िथा अनगुिन ि सिन्ियको काि 
गनुयपदयछ । यसै गिी म्िक्षासभबन्धी िाष्ट्रिय िथा अन्ििायष्ट्रिय प्रमिबद्धिा ि सभझौिा लाग ु गने 
काययष्ट्रिमध जािी गने, प्रदेिमिि सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयहरू, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू, िैम्क्षक प्रमिष्ठान िथा िैम्क्षक 
मनकायहरूको सञ्चालन िथा मनयिन गने, गणुस्िि िापदण्ड मनधायिण िथा अनगुिन व्यिस्था सञ्चालन 
गने ि प्रदेििहिा िैदेम्िक छाििृम्त्त िथा ष्ट्रिद्वि ्िृम्त्त व्यिस्थापन गने काि पमन यस िन्िालयले 
गनुयपदयछ । यस िन्िालयिा म्िक्षासभबन्धी काययको सिन्िय गनयका लामग म्िक्षा सेिाको सहसम्चि 
प्रिखु िहने गिी एक िानि संसाधन िहािाखा िहने छ ।  

२.  प्रदेि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय 

प्रदेि स्िििा उच्च म्िक्षा प्रदान गनयका लामग प्रदेि स्ििीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सञ्चालन गरिने छ । 
सङ घीय सिकािले सञ्चालन गने केन्द्रीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयदेम्ख बाहेकका िियिान अिस्थािा सञ्चामलि 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू प्रादेम्िक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको रूपिा रूपान्ििण गरिने छन ् । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सिा, ष्ट्रिमिन्न फ्याकल्टी िथा सङ काय ि कलेजहरू िहने छन ्। 

३.  म्िक्षा ष्ट्रिकास मनदेिनालय  

प्रदेिमििको सिग्र म्िक्षाका काययक्रिहरू कायायन्ियन गनय िथा  सिग्र ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा व्यिस्थापनका 
लामग काययक्रि िजुयिा, व्यिस्थापन ि अनगुिन, गणुस्िि िापदण्ड मनधायिणलगायिका कािहरू गनय 
हाल स्थापना िएका प्रदेि म्िक्षा मनदेिनालयलाई सदुृढीकिण गरिनपुदयछ । यसले म्िक्षकको िलबी 
प्रमििेदन पारिि, अिकासपश्चाि ् उपदान, मनिृत्तििणलगायि सषु्ट्रिधाहरूको मनधायिण गने काि पमन 
सभपादन गनुयपदयछ । यस मनदेिनालयले गने िखु्य कािहरूिा  िैम्क्षक योजना, काययक्रि िजुयिा, 
बजेट मनकासा िथा कायायन्ियन व्यिस्था गने, गणुस्िि िापदण्ड मनधायिण िथा अनगुिन व्यिस्था गने, 
म्िक्षासभबन्धी िाष्ट्रिय िथा अन्ििायष्ट्रिय प्रमिबद्धिा िथा सभझौिा कायायन्ियन गने, प्रदेिस्ििका 
म्िक्षाका प्रिासमनक मनकायहरू िथा ष्ट्रिकासका साझेदाि संस्थाहरूसुँग सिन्िय िथा सहजीकिण गने, 
प्रदेिअन्िगयिका उच्च म्िक्षा प्रदायक संस्थाहरू ि िैम्क्षक पिाििय केन्द्रहरूको अनगुिन, मनिीक्षण 
िथा मनयिन गने, स्थायी म्िक्षकहरूको मनिृत्तििण, मबिा, औषधीउपचाि खचय, पारििारिक मनिृत्तििण, 
पारििारिक िृम्त्त, िैम्क्षक ित्ता िथा सन्नमि िृम्त्त िथा उपदान ष्ट्रिििण व्यिस्था मिलाउने, प्रादेम्िक 
म्िक्षा योजना, िाष्ट्रषयक बजेट िथा काययक्रि िजुयिा गने, म्िक्षासभबन्धी िाष्ट्रिय िथा अन्ििायष्ट्रिय 
प्रमिबद्धिा िथा सभझौिा लाग ु गने काययष्ट्रिमध जािी गने, प्रदेिमिि सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयहरू, िैम्क्षक 
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प्रमिष्ठान िथा िैम्क्षक मनकायहरूको सञ्चालन िथा मनयिन गने, गणुस्िि िापदण्ड मनधायिण िथा 
अनगुिन गने, िैम्क्षक मनकायहरू िथा ष्ट्रिद्यालयहरूको काययसभपादन पिीक्षण िथा स्ििीकिण गने, 
िाष्ट्रिय पाठ यक्रि प्रारूपको अधीनिा िही थप पाठ यक्रि कायायन्ियन गने िथा प्रदेिमििका सभपूणय 
ष्ट्रिद्यालयहरूिा पाठ यपसु्िक ष्ट्रिििण व्यिस्था मिलाउने कायय गनुयपने छ। 

४. प्रदेि पिीक्षा बोडय  

प्रदेिमििको साियजामनक पिीक्षा व्यिस्थापन िथा सञ्चालन गनय प्रत्येक प्रदेििा एक पिीक्षा बोडय 
िहनपुदयछ । यस बोडयलाई  कक्षा १० को पिीक्षा  सञ्चालन ि नमिजा प्रकासनसभबन्धी सभपूणय 
व्यिस्था मिलाउने, कक्षा १२ को िाष्ट्रिय पिीक्षा व्यिस्थापनिा सिन्िय गने,  िाष्ट्रिय पिीक्षा बोडयद्वािा 
प्रत्यायोम्जि कायय गने, प्रदेिमििका ष्ट्रिद्यालय िहका सबै प्रकािका पिीक्षा सञ्चालन काययष्ट्रिमध जािी 
गने ि ष्ट्रिद्यालय िहका सबै प्रकािका पिीक्षाको नमिजा अमिलेख िाख्न,े ष्ट्रिश्लेषण गने ि प्रमििेदन 
प्रकािन गने  म्जभिेिािी ददर्नपुदयछ । 

५.  म्िक्षक सेिा आयोगको  प्रदेि कायायलय 

प्रदेि स्िििा म्िक्षक छनोट िथा बढुिासभबन्धी सभपूणय काययहरू सभपादन गनय प्रत्येक प्रदेििा एक 
म्िक्षक सेिा आयोगको प्रदेि कायायलय िहनपुदयछ । म्िक्षकहरूको छनोट िथा बढुिासभबन्धी 
सभपूणय काययहरू त्यहीबँाट गरिनपुदयछ। यस मनकायको काययक्षेििा म्िक्षक छनोट िथा बढुिासभबन्धी 
मसद्धान्ि, िापदण्ड ि काययष्ट्रिमध मनधायिण गने, सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयको स्थायी दिबन्दीिा काययिि 
स्थायी म्िक्षक छनोट पिीक्षा सञ्चालन गने िथा मनयमु्क्तका लामग मसर्ारिस गने, म्िक्षक 
बढुिासभबन्धी कायय गने ि सङ घीय म्िक्षक सेिा आयोगले प्रत्यायोजन गिेका अध्यापन अनिुमि 
पिलगायिका कािहरू गने िथा म्िक्षकलाई ष्ट्रििेष सजाय गनेसभिको ष्ट्रििागीय काििाहीका लामग 
पिाििय प्रदान गने ष्ट्रिषयहरू सिािेि गरिनपुदयछ ।  

६.  प्रदेि पाठ यक्रि िथा जनिम्क्त ष्ट्रिकास केन्द्र  

िाष्ट्रिय प्राठ्यक्रि प्रारूपबिोम्जि िाध्यमिक िहसभिको पाठ यक्रि, पाठ यपसु्िक ि सन्दिय सािग्री 
ष्ट्रिकास ि पाठ यक्रि परििाजयन िथा म्िक्षक िामलिलगायिका कायय गनय प्रत्येक प्रदेििा एक 
पाठ यक्रि िथा जनिम्क्त ष्ट्रिकास केन्द्र िहनपुदयछ । कभिीिा सहसम्चिस्ििको कियचािीले नेितृ्ि 
गने गिी हालको म्िक्षा िामलि केन्द्रलाई यस्िो मनकायिा रूपान्ििण गरिनपुदयछ । यस मनकायले  
िाष्ट्रिय पाठ यक्रि प्रारूपको आधाििा ष्ट्रिद्यालय िहको ऐम्च्छक ष्ट्रिषयको पाठ यक्रि मनिायण िथा 
पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास गने, सन्दिय िथा सहयोगी सािग्री ष्ट्रिकास गने िथा बहपुाठ यपसु्िक प्रणाली लाग ु
गने, स्थानीय पाठ यक्रि प्रारूप ष्ट्रिकास गने, म्िक्षक मनदेम्िका ष्ट्रिकास िथा पाठ यक्रि परििाजयन गने, 
पाठ यक्रि कायायन्ियन अनिुन व्यिस्था गने ि ष्ट्रिमिन्न पाठ यपसु्िकको ष्ट्रिद्यिुीय प्रमि ियाि 
गनेलगायिका कािहरू गनुयपदयछ । यसले ष्ट्रिद्यालय म्िक्षकहरूको पेसागि क्षििा ष्ट्रिकाससभबन्धी 
िामलिलगायि काययक्रि ष्ट्रिकास िथा सञ्चालन गने, प्रदेिमिि काययिि सबै प्रकािका िैम्क्षक 
जनिम्क्तका क्षििा ष्ट्रिकास योजना गने, पूियसेिाकालीन म्िक्षक िामलि /म्िक्षक ियािी कोसय ि 
काययक्रि िापदण्ड ष्ट्रिकास गने, सबै प्रकािका िामलि, पाठ यक्रि िथा सिाग्रीहरू ष्ट्रिकास गने, ष्ट्रिमिन्न 
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प्रकािका िामलि योग्यिाहरूको सिकक्षिा मनधायिण गने ि प्रदेिमिि सञ्चालन हनेु सबै प्रकािका 
िैम्क्षक िामलि काययक्रि िथा मनकायहरूको सभबन्धन सिन्िय, अनगुिन िथा मनयिन गने कािहरू 
गनुयपदयछ ।  

७.  प्रदेि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास परिषद्  

हाल क्षेिीय िहिा िहेका प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि मनकायहरूलाई रूपान्ििण गिी 
प्रत्येक प्रदेििा प्रदेिको सािाम्जक ष्ट्रिकास िन्िीको अध्यक्षिािा एक प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास परिषद् िहनपुदयछ ।  यस मनकायका िखु्य काययहरूिा प्रदेिमिि प्राष्ट्रिमधक िथा 
व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा एिि ्िामलि प्रदायक संस्थाहरूलाई सभबन्धन ददने, प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षाको ऐम्च्छक पाठ यक्रि मनिायण ि पाठ यसािग्री ष्ट्रिकास गने, प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षाको पिीक्षा सञ्चालन िथा सप पिीक्षण गने, प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयहरू िथा पोमलटेम्क्नकहरूका 
प्रम्िक्षकहरूको प्रम्िक्षण िथा काययिाला सञ्चालन गने, िामलि मनकायका प्रिखुहरूलाई 
व्यिस्थापनसभबन्धी िामलि प्रदान गने, िािहिका सिकािी िथा मनजी िामलि प्रदायक मनकाय िथा 
म्िक्षालयहरूको मनयिन गने, श्रि बजाि सूचना प्रणाली अद्यािमधक गने ि िोजगाि बजाि सिन्िय, 
िोजगािी पिाििय  िथा चेिनािूलक काययक्रि सञ्चालन गने कािहरू िोष्ट्रकनपुदयछ ।   

८.  प्रदेि म्िक्षा सािग्री प्रकािन केन्द्र  

हालको जनक म्िक्षा सािग्री केन्द्रअन्िगयि काययिि क्षेिीय कायाययहरूलाई स्ििीकिण िथा रूपान्ििण 
गिी प्रत्येक प्रदेििा एक म्िक्षा सािग्री प्रकािन केन्द्र िहन आिश्यक देम्खएको छ । यसबाट हाल 
जनक म्िक्षािा उपयोगिा आएका छपार् िेमसन ि जनिम्क्त सिानपुामिक रूपिा प्रदेि स्ििका 
केन्द्रहरूिा स्थानान्ििण गिी िौजदुा लगानी एिि ्संिचनाको अमधकिि उपयोग गनय सष्ट्रकने छ । 
यस मनकायका िखु्य काययहरूिा प्रदेि सिकािद्वािा उत्पाददि ष्ट्रिद्यालय स्ििका पाठ यक्रि िथा 
पाठ यपसु्िक (कक्षा १ देम्ख १० सभि) प्रकािन िथा ष्ट्रिििण व्यिस्था मिलाउने, म्िक्षासभबन्धी 
ष्ट्रिमिन्न प्रकािका नीमि, योजना दस्िािेज िथा अन्य पाठ यसािग्री प्रकािन िथा ष्ट्रिििण गने, ष्ट्रिद्यालय 
िहको म्जल्ला ि प्रदेिस्ििीय साियजमनक पिीक्षाहरूका संिदेनिील सािग्रीहरू (जस्िै: प्रश्नपि, 
प्रिाणपि,  िम्जस्रेसन र्ािाि) छपार् गने पदयछन ्। 
 

९.  प्रदेि पसु्िकालय िथा सूचना केन्द्र  

हाल प्रदेिमिि सञ्चालनिा िहेका साियजमनक एिि ्सािदुाष्ट्रयक पसु्िकालयहरूलाई सिन्िय गनय प्रदेि 
िहिा एक पसु्िकालय िथा सूचना केन्द्र िहने छ । यसका काययहरू मनभनानसुाि िहने प्रस्िाि 
गरिएको छः  

• प्रदेिमिि प्रकाम्िि सबै प्रकािका ग्रन्थ एिि ्पसु्िकहरू, पिपमिकाहरू, प्रलेख, प्रमििेदनहरू 
सङ कलन, संिक्षण ि संिधयन गने । 

• सिकािी िान्यिा प्राि ष्ट्रिद्यिुीय सञ्चाििाध्यिहरू िेमडयो, ष्ट्रटिीबाट प्रसािण हनेु सबै सिाचाि, 
बलेुष्ट्रटन (श्रव्य ि श्रव्यदृश्य) सङ कलन ि संिक्षण गने । 
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• पसु्िकालयिा उपलधध सबै प्रकािका छपार् सािग्रीहरूिध्ये िाष्ट्रिय  िहत्त्िका ग्रन्थ एिि ्
पसु्िकहरूको मडम्जटल प्रमि (Digital Version)  ियाि गने । 

• केन्द्रीय पसु्िकालयबाट मनमियि काययष्ट्रिमध िथा िापदण्डअनसुाि पसु्िकालय स्थापना िथा 
व्यिस्थापन गने । 

• पसु्िकालयिा सङ कमलि सभपूणय सूचना ग्रन्थ एिि ्सािग्रीहरूको मनयमिि रूपिा प्रादेम्िक 
िाङ िय सूची ियाि गने । 

• प्रदेिमिि पसु्िकालय सूचना व्यिस्थापन प्रणाली (LIMS) व्यिम्स्थि गने । 

• सबै नागरिकहरूलाई सिान रूपिा पसु्िकालयिा उपलधध सूचनाको प्रत्यक्ष िथा अप्रत्यक्ष 
पहुुँच समुनम्श्चि गनय िाचनालयिा Mobile apps, website, E-library जस्िा प्रष्ट्रिमध अिलभबन 
गने । 

(ग) स्थानीय िह 

१. स्थानीय म्िक्षा एकाई 

संष्ट्रिधानले स्थानीय िहलाई िाध्यमिक िहसभिको म्िक्षाको व्यिस्थापनलगायि ष्ट्रिम्िि अमधकािहरू 
प्रदान गिेको छ । यसैका आधाििा स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय िहले गने 
िनी ष्ट्रकटानी काययहरू मनम्श्चि गिेको छ ।िी काययहरू सभपादन गनयका लामग सङ गठन सिेक्षण गिी 
हाल िएको सङ गठनात्िक व्यिस्थालाई स्ििोन्नमि गने िथा क्षििा अमििृष्ट्रद्धका काययहरू गनुयपने 
देम्खन्छ । ऐन काननुनले िोकेका कािहरूबाहेक पामलकािा िहने यस्िा कायायलय िा सङ गठन 
संिचनाले िैम्क्षक िथ्याङ क सङ कलन ि सूचना व्यिस्थापन गने, म्िक्षक अमिलेखीकिण ि 
व्यिस्थापनको कायय गने, ष्ट्रिद्याथी िूल्याङ कनसभबन्धी कायय गने गिाउने, ष्ट्रिद्यालयहरू िथा िैम्क्षक 
संस्थाहरूको मनिीक्षण, अनगुिन ि िूल्याङ कन गने, स्थानीय पाठ यक्रि मनिायण ि कायायन्ियन िथा 
िाििृाषा ि स्थानीय ष्ट्रिषय छनोट गने, काययष्ट्रिमधका आधाििा ष्ट्रिद्यालय अनिुमि प्रदान  गने,  
अमनिायय आधािििू म्िक्षा कायायन्ियन गने गिाउने ि स्थानीय सिोकाििालाको क्षििा अमििृष्ट्रद्ध 
काययक्रि सञ्चालन गने गिाउने । 

यसका साथै िैम्क्षक स्िि उकास्न सिोकाििालाहरूको गोष्ठी सेमिनाि सञ्चालन गने गिाउने, म्िक्षक 
कियचािीहरूको पिुस्काि ि दण्डको व्यिस्थापन गने, पिभपिागि ज्ञान, सीपको संिधयन ि धामियक 
ष्ट्रिद्यालयहरू सञ्चालन िथा व्यिस्थापन गने, मनधायरिि िापदण्डका आधाििा िैम्क्षक संस्थाहरू गाभ्ने, 
नािसािी िथा ठाउुँ सािी गने गिाउने, सेिा क्षेिको िथ्याङ क सङ कलन ि सूचना व्यिस्थापन गने, 
स्थानीय पाठ यक्रि मनिायण ि कायायन्ियन िथा स्थानीय ष्ट्रिषय छनोट गने, ष्ट्रििेष म्िक्षा िथा स्रोि 
कक्षा स्िीकृमि ि सञ्चालनसभबन्धी कायय एिि ्आधािििू िहको अन्त्यिा हनेु पिीक्षाको सञ्चालन िथा 
व्यिस्थापन गनुयपने देम्खन्छ ।उम्ल्लम्खि काययको सिन्िय िथा सञ्चालन गनयका लामग प्रत्येक 
स्थानीय िहिा स्थानीय म्िक्षा एकार्को स्थापना गरिने छ । स्थानीय िहिा म्िक्षासभबन्धी नीमि 
मनधायिण गनय  हिेक स्थानीय पामलका प्रिखुको संयोजकत्ििा स्थानीय सिाजसेिी, म्िक्षाष्ट्रिद्, 
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अमििािक ि स्थानीय िहिा कायय गने म्िक्षा सेिाको अमधकृि सिेि िहने गिी म्िक्षा समिमि गठन 
गनुयपने  छ । 

२ ष्ट्रिद्यालय  

प्रािम्भिक बाल म्िक्षादेम्ख कक्षा १२ सभिको म्िक्षा प्रदान गनय आिश्यकिाअनसुाि ष्ट्रिद्यालय स्थापना 
गरिने छन ्।ष्ट्रिद्यालयको सञ्चालन िथा व्यिस्थापन गनयका लामग ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिको गठन 
गरिने  छ । ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिको अध्यक्ष अमििािकहरूबाट चयन गनुयपने छ । ष्ट्रिद्यालय 
व्यिस्थापन समिमििा स्थानीय िहको प्रमिमनमध, अमििािक, म्िक्षक प्रमिमनमध, स्थाननीय बषु्ट्रद्धजीिी ि 
ष्ट्रिद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायिका सदस्यहरू िहने छन ् । ष्ट्रिद्यालयको व्यिस्थापकीय ि 
प्रसासमनक म्जभिेिािी प्रधानाध्यापकको हनेु छ । 

स्थानीय िहिा उच्च म्िक्षा प्रदान गनयका लामग ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट सभबन्धन प्राि कलेजहरू 
हनुसक्नेछन ् । यस प्रकािका संस्थाहरूिा सञ्चालन गरिने कायक्रिको सञ्चालन, पाठ यक्रि, 
पाठ यसािग्री, पिीक्षा िथा िूल्याङ कनलगायिका कायय सभबन्धन ददने ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले मनधायिण 
गिेबिोम्जि हनेु छ ।स्थानीय िहिा सञ्चालन हनेु उक्त संस्थाहरूको व्यिस्थापन गनयका लामग 
व्यिस्थापन समिमि गठन गरिने छ । व्यिस्थापन समिमििा प्राध्यापक, प्रमिमनमध, क्याभपस प्रिखु, 
स्थानीय बषु्ट्रद्धजीिी, अमििािक, स्थानीय िहको प्रमिमनमधलगायिको प्रमिमनमधत्ि हनेु छ ।  

३ सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्र 

हिेक स्थानीय िहिा मनिन्िि म्िक्षा, साक्षििा, आयआजयनका लामग क्षििा ष्ट्रिकास, सािदुाष्ट्रयक 
पसु्िकालय, मडम्जटल साक्षििा, सचेिनालगायिका कायय गनयका लामग सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्रको 
स्थापना गरिने छ । सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्रिा स्थानीय अमििािक, नागरिक सिाजका प्रमिमनमध, 
उपिोक्ता सिूहका प्रमिमनमधहरू  ि काययिि कियचािीहरूलगायि िहने छन ्। 
 
सिकािले आफ्नो आिश्यकिाको आधाििा संगठन िथा व्यिस्थापन सिेिार्य ि ष्ट्रिस्ििृ अिस्थाको 
ष्ट्रिस्ििृ ष्ट्रिश्लेषण गिी संगठन संिचनाको ष्ट्रिकास गनय अिश्यक देम्खएको छ । 
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परिच्छेद २० 

पूिीय दियन ि म्िक्षा 

१. पषृ्ठििूी 

दियन िनेको आफ्नो सियिा िानि जामिले ष्ट्रिकमसि गिेको संसािलाई हेने, रुपान्िरिि गने ि अरु 
ज्यादा िानिोम्चि बनाउने ष्ट्रिश्व दृष्ट्रिकोण हो । जमि ज्यादा उत्पादनका प्रष्ट्रिमधहरू, साधनहरू ि 
सभिन्धहरू ष्ट्रिकमसि हनु्छन,् िानि जामिको ज्ञान, ष्ट्रिज्ञान, ष्ट्रिचाि ि अनिुि त्यमि नै ष्ट्रिकमसि हनु्छ । 
जमि बढी िानि जामिको ज्ञान, ष्ट्रिज्ञान, ष्ट्रिचाि ि अनिुिले उच्चिा प्राि गछय त्यमि नै बढी दियनले 
पमन उुँचार् हामसल गछय । सही दियनले व्यम्क्त, सिाज ि संसािलाई अग्रगािी ददिािा बदल्न सक्छ 
। अझ म्िक्षाको ष्ट्रिकासिा ि दियनको सिोपरि स्थान हनु्छ । 

िध्यपूियलाई गोलाद्र्धको केन्द्र िान्दा त्यो िन्दा पूियको िगूोलिा ष्ट्रिकमसि िएको दियन पूर्िीय दियन 
िनेि बमु्झन्छ । यसिी हेदाय ष्ट्रहिििखण्ड (नेपाल िथा िाििको ििूाग) संसािकै सबैिन्दा पिुाना 
दियनका उत्पम्त्त स्थल हनु । िदे, उपमनषद, िथा गीिा यही िमूििा पैदा िए । मिनिा एकल सत्य, 

दईु सत्य, िीन सत्य, बहसुत्य, एक नै बह ुि बहनैु एक हनेु सत्यहरुको जानकािी ददने म्िक्षा छ । 
ब्रह्माण्ड, प्रकृमि, ििीि, ब्रह्म ि आत्िाको सूक्ष्ििि ि गहननिि ष्ट्रिश्लेषण पमन छ । ऋग्िेदीय ज्ञानले  
िामनसलाई आगो, पानी, िाय,ु अरुण, बरुण, सूयय, चन्द्र जस्िा प्रकृमिको अनेकौं िम्क्तप्रमि कृिज्ञ हनु, 

त्यसको स्िमुि, पूजा, ि संिक्षण गनय ि प्रकृमिका हिेक िस्ि ु कसिी बनेको होला िनेि खोज्न 
मसकाएको छ । साििदेीय ज्ञानले गीि िथा संगीि मसकाएको छ । यजिेुदले कियकाण्डीय म्िक्षा 
ददएको छ िने अथियिेदले ष्ट्रिज्ञान िथा आयिेुदीय ज्ञान ददएको छ ।    

त्यस बाहेक नेपालिा िैब, सांख्य ि िदु्ध दियन जम्न्िए । िािििा िहािीि िथा गरुु नानकका 
ििहरु जम्न्िए । सिथयन , सधुाि ि ष्ट्रििोध जे गिे पमन यी सबै दियनका िूलस्रोि िने िदे िथा 
उपमनषदहरु नै मथए । चीनिा कन्फ्यमु्ियस ि िाओ दियन जम्न्िए । जापानिा म्िन्िो, िाओ ि िौद्ध 
दियनको मिश्रणिा नया दियन बन्यो ।  

ष्ट्रहिििखण्ड अन्िगयिको नेपालिा उत्पम्त्त िएको िैि दियनले िानि जामिलाई सियिंगलकािी एिि ्
सििािूलक हनु ि सत्य ि न्यायको सिालिा स्ििन्ि ि मनष्पक्ष हनु मसकाएको छ । यौनलाई 
अपष्ट्रिि नठानी त्यसलाई सिस्ि सषृ्ट्रिको कािण िानेि पूजा गने म्िक्षा ददएको छ । योग, ध्यान ि 
िन्ि ष्ट्रिज्ञानिार्य ि धयम्क्तमििका अपाि क्षििा ि सभिािना उदघाटन ि ष्ट्रिस्िाि गनयसष्ट्रकन्छ िने्न 
सन्देि ददएको छ । नेपालकै कष्ट्रपलिस्ििुा मसम्जयि कष्ट्रपल िमुनको दे्वििादी सांख्य दियनले यो ष्ट्रिश्व 
ि संसािको हिेक ष्ट्रपण्ड सत्ि, िज ि िि जस्िा गणुले यकु्त छ ि यो त्यही कािणले स्ियभिा 
गमििील छ िनेि संसािलाई मनिन्िि गमििा हेनय मसकाएको छ । त्यसले प्रकृमििा िहेका हिेक 
िस्ि ुपथृ्िी, जल िेज, िाय ुि आकास जस्िा पाुँच िहाििूले बनेको छ िनेि संसािलाई िौमिकिादी 
ढंगले ष्ट्रिश्लेषण गनय उत्प्रेरिि गिेको छ । सांख्य दियनले प्रकृमि ि चेिना (परुुष) दबैुको 
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सिन्ियात्िक अम्स्ित्ि म्स्िकािेको छ । प्रकृमिलाई प्रधान िान्न, चेिनालाई त्यसैको उपज ठान्न िथा 
कुनै पमन िहस्य ि सिस्याको गतु्थी सिाधान गनय कायय–कािणको मसक्रीिा हेने म्िक्षा ददएको छ । 

नेपालकै लमु्भिनीिा जन्िेका मसद्धाथय गौििद्वािा प्रमिपाददि िधु्द दियनले संसािलाई जस्िो छ त्यस्िो 
हेनय िथा यसलाई मनिन्िि गमििा, अमनत्यिािा, अन्िसंिन्धिा हेनय ि सिदुायिादी बन्न मसकाएको छ 
। िास्िििा द्वन्द्विाद मसक्न हािीले अन्यि जानै पदैन । िेदको द्वय, उपमनषदको द्वय, िदु्धको द्वय 
केही उदाहिणहरु हनु । िदु्ध दियनिा िहेको अमनत्यिाको मसद्धान्ि ि प्रिीत्य सितु्पादको मसद्धान्ि 
पमन द्वयकै म्चन्िन हो । द्वयको अथय हो संसाििा कुनै पमन कुिा म्चिस्थायी छैन, हिेक कुिा अमनत्य 
छ, जनु कुिाको िरुु छ त्यसको अन्ि पमन छ । त्यसिामथ पमन िदु्ध दियनले दखुलाई जिोिै अन्ि 
गनयका लामग अज्ञानिा ि िागबाट िकु्त हनुपुछय  िने्न म्िक्षा प्रदान गिेको छ । 

नेपालिा िएका यी िीन दियनको अध्ययनलाई ष्ट्रिद्यालय म्िक्षादेम्ख उच्च म्िक्षाको पाठ्यक्रिमिि 
प्रिेि गिाएिा हिेक व्यम्क्तमिि लकेुका क्षििाहरुको चौिर्ी ष्ट्रिकास गनयिा सहायक हनु्छ ।  

बृहस्पमि ि अम्जि केिकभिलीको लोकायि अथिा चािायक दियनले हिेक व्यम्क्तलाई यो संसािको 
उत्पम्त्त कुनै पििात्िा िा ईश्विले गिेको निई यो चाििटा िहाििू–पथृ्िी, जल, िेज ि िायबुाट 
आरै् बनेको िनेि हिेक कुिाको िौमिकिादी ष्ट्रिश्लेषण गने म्िक्षा ददएको छ ।िददिाबाट िादकिा 
पैदा िए जस्िै चेिना ि आत्िा िस्िबुाटै पैदा िएको िनेि धािणा िाख्न ेयो दियनले ििेपमछको स्िगय 
िा नकय िा ष्ट्रिश्वास नगनय ि जे िाम्रा कुिा गने हो यही जनुीिा गनुय पछय िने्न म्िक्षा ददएको छ । 
कष्ट्रपलको सांख्य दियनिा पमन िौमिकिादी म्िक्षा छ । िदु्ध, जैन, ि िाओ दियनिा द्वन्दिादी म्िक्षा छ 
। स्िािलभिी बने्न म्िक्षा छ ।  िैददक षडदियनिध्येका न्याय ि बैिेष्ट्रषक दियन ज्ञान मििांसा, ित्ि 
मििांसा ि िकय िास्त्रको म्िक्षा छ । कन्फ्यमु्ियस दियनिा सािाम्जक िूल्य, सािाम्जक संस्थाहरू, 

सािाम्जक िेलमिलाप ि िानिीय नैमिकिाको म्िक्षा छ । म्िि, कृष्ण ि पिञ्जलीिा चेिना, िन, ििीि 
ि प्रकृमिको िेल गनय मसकाउने योग म्िक्षा छ । अदे्वि दियनका प्रिियक दाियमनक याज्ञिल्क्य ि 
उनको दियनको प्रमििाद गने िष्ट्रहला दाियमनक गागीको दियनिा दै्वि ि अदै्विको संिादी म्िक्षा छ । 
जाि ि िाग्यले होर्न, धयिहािले िान्छे असल िा खिाब बन्छ, िने्न म्िक्षा ददएको छ । अिािक्रको 
दियनिा िकय िास्त्रीय म्िक्षा छ । िाजष्ट्रषय जनकको दियनिा सिन्ियात्िक म्िक्षा छ ।  

िागिद्गीिा, िहािािि ि पिुाण लेख्न ेिादिायण (िदेव्यास) को जन्िस्थल नेपालको िनहुुँको दिौली हो 
। िािायणका िचष्ट्रयिा िाल्िीष्ट्रकको िपोिमूि निलपिासीको मििेणीधाि हो । नेपाल िेस्रो ि चौथो 
ििाधदीिै िौद्ध दियनको ज्ञानकेन्द्र मथयो । प्राचीन नेपालका िङृ्गी, खजुयरिका ि गिु ष्ट्रिहाि बौद्ध 
धियको  म्िक्षा केन्द्रका रुपिा िहेका मथए । यी ि यस्िा दाबीहरुको ऐमिहामसक सत्यिाको 
अनसुन्धान पमन हनु ुजरुिी छ । 

पूिीय दियनको प्रयोग पक्षिा अनेकन अन्धष्ट्रिश्वासहरु पमन छन । मिनलाई आजका ि िोमल आउने 
पसु्िाले सिालोचनात्िक ढंगले केलाएि हेनुय आिश्यक छ । मिनिा िएका अन्धष्ट्रिश्वासिखुी, 
रुढीिखुी ि िाग्यिादी, िेदिािकािी िथा अन्यायिखुी पक्षहरूलाई परित्याग पमन गनुय पछय । 
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२. बियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण  

नेपालिा प्रम्चनकाल देम्खनै गरुुकुल म्िक्षा प्रणालीले पमन प्रिेि गिेको देम्खन्छ । संस्कृि म्िक्षा, बौद्ध 
म्िक्षा ि िदिसा म्िक्षा नेपालिा लािो सियदेम्ख जािी छ । िौद्ध म्िक्षा नेपालिा दईु हजाि िन्दा 
ज्यादा सियदेम्ख जािी छ । िदिसा म्िक्षा िने केही िय बषयदेम्ख नेपालिा जािी छ । 

मलच्छिी कालका िहासािन्ि अंििुिायको हाुँडी गाउुँको म्िलालेख अनसुाि त्यो सियिा नै नेपालिा 
देिकुल, िाजकुल, गरुुकुल ि ऋष्ट्रषकुलिा आधारिि आयय ष्ट्रिद्यापीठहरू अम्स्ित्ििा मथए । अिः िी 
नेपालका गभुिा ि ष्ट्रिहाि पमछका प्राचीनिि ष्ट्रिद्यालयहरू मथए । मिनै ष्ट्रिद्यापीठहरूको अनसुिणबाट 
डोटी, पोखिा, ददङ्खलािा गरुुकुलहरू स्थाष्ट्रपि िएका मथए । ष्ट्रि.सं १९३२ िा िोजपिुको ददङ्खलािा 
बालगरुु षडानन्द अमधकािीबाट स्थापना िएको ददङ्खला पाठिाला जनस्ििबाट खोमलएको पष्ट्रहलो 
ष्ट्रिद्यालय मथयो । िाणा प्रधानिन्िी िणोद्दीप मसंहले ष्ट्रि.सं १९३४ िा िानीपोखिीिा संस्कृि पाठिाला 
स्थापना गिाएका मथए ।  

यही र्मिहासलाई ष्ट्रिमिन्नसन्ि, िहन्ि ि ष्ट्रिद्वान ् िनीषीहरुले िठ, िम्न्दि कुटी, चौिािीिा गरुुकुल 
स्थापना गिी सञ्चालन गिेका छन ्। आधमुनक औपचारिक म्िक्षाको सिकक्षी बनाउन िूलप्रिाहीकिण 
गने सन्दियिा यी िैम्क्षक संस्था ष्ट्रिद्यालयका रूपिा दिाय गने अभ्यासको थालनी गरिएको छ । 
हालसभि दिाय िएका त्यस्िा संस्था १३१ (१०० आधािििू ि ३१ िाध्यमिक) छन ् िने दिाय 
निएका सिेि गदाय करिब ४००  गरुुरूकुलहरू चलेका छन ्िने्न अनिुान छ । संस्कृि िाध्यमिक 
ष्ट्रिद्यालयले पमन धािगि िान्यिा पाई अभ्यासिा िहेका छन ् । सिकािले गरुुकुलहरुलाई िूल 
प्रिाहीकिण गनय गरुुकुल ि आश्रिहरुलाई पिभपिागि धामियक प्रकृमिका म्िक्षा मिि सिािेि गने 
गिी अनदुान मनदे्यम्िका¸ २०६९ जािी गिेको छ । त्यसैका आधाििा पमन संस्कृि म्िक्षालाई एकििु 
अनदुान प्रदान गरििहेको छ । गरुुकुल पाठ्यक्रि १–८ ि ९–१२ िय गिी लाग ुगरििहेको छ ।   

पिन्ि ुपूिीय दियन केिल संस्कृि िाषािा िाि छ िने्न भ्रि पमन हािीकहा ष्ट्रिद्यिान छ । यो पाली, 
म्चमनयाुँ, िोट, ष्ट्रहन्दी, िैमथली, उदूय, जापानी, जियनी, नेपाली लगायि थपु्र ैिाषािा उपलधध छ । अब ि 
पूिीय दियन सिेि अंग्रजेी िाषािा पढ्न ुपने खण्ड पैदा िएको छ ।  

अष्ट्रहले हाम्रा आि नागरिकिा जनु नैमिक सांस्कृमिक िूल्यको खडेिी देम्खुँदैछ त्यसको प्रिािकािी 
उपचाि पूिीय दियनिा ष्ट्रिद्यिान छ । अन्धष्ट्रिश्वास, रुढी ि अिजै्ञामनक म्चन्िनको उपचाि पूिीय 
दियनिा पमन छ । देिप्रेिी, सिदुायिखुी, सदाचाियकु्त, स्िस्थ ि मसजयनिील बालबामलकाको मनिायणका 
लामग पूिीय दियन मनकै प्रिािकािी औजाि हनु सक्छ ।  

३. सिस्याहरू िथा चनुौिीहरू  
1. हाम्रो आफ्नै िौमलक दियन– िैब, सांख्य ि िदु्ध दियनलाई सिेि ष्ट्रिद्यालयिा 

पाठ्यक्रिको अंग बनाएि अध्ययनको मबषय बनाउन नसक्न,ु अन्ििायष्ट्रिय रुपिा यसको 
अपनत्ि मलन नसक्न,ु िथा मिनलाई कक्षा कोठा ि बाष्ट्रहि अध्ययन, छलर्ल ि खोजको 
मबषयबनाउन नसक्न ु 
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2. हिेक व्यम्क्तलाई िानमसक, आम्त्िक ि िािीरिक रुपले स्िस्थ बनाउन पूिेली दियनिा 
िएका ध्यान िथा योग म्िक्षालाई धयापक बनाउन नसक्न ु 

3. संस्कृि, म्चनीयाुँ, िोट, जापानी ि पाली लगायिका अन्य िाषािा लेम्खएका पूिीय दियनका 
ष्ट्रकिाबहरूको नेपाली ि नेपालका अन्य िाष्ट्रिय िाषाहरूिा पयायि िािािा अनिुाद गनय 
नसक्न ु  

4. संस्कृि म्िक्षा िथा बौद्ध म्िक्षाको ष्ट्रिकास गिी नेपाललाई पूिीय िाङ्मयको  अध्ययन 
केन्द्र बनाउन नसक्न ु

5. संस्कृि ष्ट्रिद्यालय, गरुुकुल, िेदष्ट्रिद्याश्रि, िथा मनजी लगानीका ष्ट्रिद्यालयहरूिा योग, 

प्राकृमिक म्चष्ट्रकत्सा, आयिेुद लगायिका सान्दमियक ष्ट्रिषयहरु सिेटी प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा धाि 
जस्िै म्िक्षाको िरुुआि गनय नसक्न ु

6. पूिीय दियन ि संस्कृि म्िक्षाको िहत्ि बािे सियसाधािणलाई जानकािी गिाउनु̧  म्िक्षाका 
सिै धािले सभबोधन गने गिी व्यिस्थापन गनुय̧  पाठ्यक्रि िथा पाठ्यसािग्रीले सभबोधन 
गनुय̧  गरुुहरूलाई िामलि प्राि गिाउन ुि पिीक्षािूखी पठनपाठनलाई व्यािहारिक बनाउन ु
जस्िा कािहरुिा पमछ पनुय   

7. पूिीय दियन िनु्न ि ष्ट्रहन्द ुधिय िनु्न एउटै हो, संस्कृि िाषािा केिल ष्ट्रहन्द ुधियका कुिा 
िाि हनु्छन,् मिनिा रुढीिादीिा िथा पिुािनिादी सोच िाि छ िने्न भ्रि म्चनुय 

४. सझुाबहरू 

नीमिगि व्यिस्था  
1. पूिीय दियनको अध्ययनलाई हिेक िहको ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको छुट्रै ि सािाम्जक अध्ययन 

ि नागरिक िथा नैमिक म्िक्षामबषयको पाठ्यक्रििा सिाििे गने ।  
2. संस्कृि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, लमु्भिनी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि अन्य सबै संघीय िथा प्रादेम्िक 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा नेपाली दियन ि पूिीय दियनको अध्ययन िथा अनसुन्धान गने व्यिस्था 
सष्ट्रहि मिनलाई बह ुसांस्कृमिक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको रुपिा ष्ट्रिकमसि गने ।  

3. नेपाललाई िैब, सांख्य ि िदु्ध जस्िा िौमलक दियन िथा सिग्र पूिीय दियनको ष्ट्रिश्वस्ििीय 
अध्ययन अनसुन्धान केन्द्र बनाउने । त्यसिा अनसुन्धान गने ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, िहाष्ट्रिद्यालय 
िथा अध्येिाहरूलाई छाििृम्त्त सषु्ट्रिधा सष्ट्रहि उत्प्रेरिि गने ।  

4. योग, ध्यान ि दियनको अध्ययन ि अभ्यासलाई ष्ट्रिद्यालयिा िाि सीमिि निाखी िाष्ट्रिय 
अमियान ि जनसंस्कृमिका रुपिा देििरि सबै नागरिकिा ष्ट्रिस्िाि गने । यसका लामग 
सािदुाष्ट्रयक अध्ययन केन्द्र, खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा ष्ट्रिद्यालय, पसु्िकालयको सञ्जाल 
ष्ट्रिस्िाि गने ।  

5. संस्कृि म्िक्षालाई िाध्यमिक िहिा अन्य सहिाषी मबषयको स्थानिा िाख्न े ि संस्कृि 
िाषा अध्ययन गनय र्च्छुक हिेकले पढ्न सक्ने गिी िाध्यमिक िथा उच्च म्िक्ष्षका 
िहिा यसलाई र्च्छाधीन मबषय बनाउने नीमि अिलभिन गने। यस्िै नीमि पाली, िोट 
िथा अन्य उन्नि दाियमनक मबषय िएका िाषालाई पमन अपनाउने  
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िणनीमिहरु 

१. पूिीय ग्रन्थहरुिा िएका चेिन, अधयचेिन, िथा अचेिन िनहरुको उपयोग गने 
ििीकाहरुलाई जनिानसिा प¥ुयाउने 

२. आददिासी एिं जनजामिका पखु्यौली ज्ञानहरु खोजी गिी पाठ्यक्रि ि पाठ्यासािग्रीिा 
सिािेि गिी कायायन्ियनिा ल्याउने  

३. संस्कृि िथा पालीिाषाका गरुुहरू िथा उदूयिाषी िौलाना िौलिीहरुलाई ित्ति ्ष्ट्रिषयिा ि 
आधमुनक प्रष्ट्रिमध ष्ट्रििेषगिी सूचना िथा संचाि प्रष्ट्रिमध सभबन्धी िामलिको व्यिस्था गने 
। 

४. संस्कृि िथा पाली िथा उदूय िाषािा िहेका ज्ञान, ष्ट्रिज्ञान, उन्नि साष्ट्रहत्यलाई िाज्यको 
लगानीिा नेपाली ि अन्य प्रिखु िाषाहरुिा अनिुाद गने । त्यसिा अनसुन्धान गनय 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि िहाष्ट्रिद्यालय िथा अध्येिाहरूलाई छाििमृ्त्त सषु्ट्रिधा सष्ट्रहि उत्प्ररेिि गने 
।  

५. ष्ट्रिद्वानहरूलाई पूिीय दियन सभिन्धी गहन पाठ्यपसु्िक ि सन्दिय सािग्री लेख्न ष्ट्रिद्वत्िृम्त्त 
ि पारिश्रमिक प्रदान गने ।  

६. पूिीय दियनबािे जानकािी ददने अलग्गै िेिसार्ट ष्ट्रिकास गिी सो िार्य ि सहजै सन्दिय 
सािग्री पाउन सक्ने व्यिस्था मिलाउने ।  

७. नैमिकिान, ष्ट्रििेकिील, जागरुक ि सिालोचनात्िक चेि िएको धयम्क्त मनिायणका लामग 
िथा िनाब धयिस्थापन सीपको ष्ट्रिकासका लामग बालबामलकालाई आधािििू कक्षाका 
लामग बाल योग िथा ध्यान म्िष्ट्रिििा, िाध्यमिक कक्षा ि उच्च कक्षाका लामग ष्ट्रिपस्यना 
जस्िा ध्यान िथा योग म्िष्ट्रििहरु संचालन गने 
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परिच्छेद २१  

पिभपिागि िथा िौमलक म्िक्षा 
१.  पषृ्ठिमूि   

सिाजको स्थापना ि ष्ट्रिकाससुँगै ष्ट्रिमिन्न सभप्रदायिा धामियक िान्यिाको ष्ट्रिकास िएको ि धामियक 
पक्षलाई सङ्गदठि गनय धामियक संस्थाहरुको जन्ि ियो । िी संस्थाले आआफ्नो धामियक िूल्य¸ 
िान्यिा ि ज्ञानको प्रम्िक्षण ि प्रचाि प्रसाि गनय थाले । पमछ धामियक ष्ट्रिषय िस्िकुा अमिरिक्त जीिन 
दियन, आचिण ि व्यािहारिक जीिनका पक्ष सिेिलाई जानकािी ददने ि अभ्यास गिाउने थलोका 
रुपिा ष्ट्रिकमसि हुुँदै आएको पार्न्छ । िाज्य िथा सिाजको िमूिकािा परििियनसुँगै ज्ञान िथा 
जानकािीको क्षेि व्यापक हुुँदै जाुँदा, त्यसिी ज्ञानको आदान प्रदान गनय धामियक संस्थाहरु िाि पयायि 
िएनन ्ि सािदुाष्ट्रयक प्रयासिा मसकार् (म्िक्षण) गने संस्था (ष्ट्रिद्यालय ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय) खोमलन थाले 
।िथाष्ट्रप िी संस्थाहरु कुनै न कुनै रुपिा अष्ट्रहले पमन चमलिहेका छन ्। त्यस्िा ष्ट्रिद्यालयहरुलाई 
पिभपिागि ष्ट्रिद्यालय (गभुबा¸ गरुकुल, िदिसा आदद) का रुपिा परििाष्ट्रषि गरिएको छ ।  

यस्िा पिभपिागि ष्ट्रिद्यालयले सत्यिा, प्रेि, सेिा, दान, अनिुासन, पिोपकाि, अष्ट्रहंसा जस्िा सद्व्यिहाििा 
आधारिि जीिनिैली मसकार्ने गने गिेको पार्न्छ । नम्रिापूणय व्यिहाि प्रदियन, ष्ट्रिषय िस्िकुो पूणय 
ज्ञान प्रामि, कियव्यपालनिा अग्रसििा, संस्काियकु्त सभ्य व्यम्क्तत्ि मनिायण, आत्िष्ट्रिश्वासी िथा 
स्िािलभबी नागरिक उत्पादनिा सहयोग, सकािात्िक म्चन्िनलाई व्यिहाििा अनसुिण जस्िा धामियक 
ष्ट्रिषय िस्िलुाई आधाि िाने्न गिेको पार्न्छ ।िी संस्था धियगरुुको पूणय मनदेिन िा सहजीकिणिा 
म्िक्षा प्रदान गने प्रिखु स्थल हनु ्। यी म्िक्षा प्रणाली सञ्चालन गने संस्थाले आफ्नै साधन स्रोि 
उपयोग गिी िौमलक िैम्क्षक प्रष्ट्रव्रmयाका आधाििा अध्ययन अध्यापन प्रष्ट्रव्रmया सञ्चालन गदै आएका 
छन ् । यसथय धामियक म्िक्षाले बोलीिचन िथा साम्त्त्िक िहनसहनलाई ष्ट्रििेष रुपिा उपयोग 
गरिआएका छन ्।  

नेपालको सन्दियिा गरुुकुल, बौद्ध ि ष्ट्रकिाुँि िनु्धिु म्िक्षा यहाुँका ष्ट्रिम्िि पष्ट्रहचान हनु ्। यी म्िक्षाका 
िूल धािा नेपालिा नै पल्लष्ट्रिि ि पमु्ष्पि िएका छन ् । िदिसा म्िक्षाको पमन नेपालिा आफ्नै 
र्मिहास िष्ट्रहआएको छ । गरुुकुल म्िक्षा पौिस्त्य िाङियबाट दीम्क्षि छ िने बदु्धका िचन, अमिय, 
उपदेि ि म्िक्षाका आधाििा बौद्ध म्िक्षा सञ्चालनिा िहेको छ । गरुुकुल िठ, िम्न्दि, 
आश्रिलगायिका क्षेििा आधारिि िई िूल धािको म्िक्षाको सिकक्षी म्िक्षाका रूपिा अभ्यासिा छ 
िने गभुबा/गोन्पा, ष्ट्रिहाि ि चैत्यबाट संिक्षण िथा संिधयन िर्िहेको छ । ष्ट्रकिाुँि िाईहरूको िूल 
धामियक ग्रन्थ िनु्धिुिा आधारिि ष्ट्रकिाुँि िनु्धिु म्िक्षा अम्घ बष्ट्रढिहेको छ । िदिसा म्िक्षा र्स्लाि 
दियनिा आधारिि छ । यो म्िक्षा िदिसाहरूबाट सञ्चामलि िर्िहेको छ ।  

गरुुकुल, गभुबा/गोन्पा ि िदिसा म्िक्षाको ष्ट्रिश्वव्यापी अभ्यास िष्ट्रहआएको छ । यस्िा अभ्यास 
एमसयाली िथा र्स्लामिक िलुकुहरूिा गरिएका छन ्। धामियक, सांस्कृमिक ि ऐमिहामसक गरििाले 
िरिपूणय नेपालिा धामियक म्िक्षा अनाददकालदेम्ख अष्ट्रहलेसभि अनििि रूपिा प्रिाष्ट्रहि हुुँदै आएको छ 
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। िानि जामिलाई िौमिक ि आध्याम्त्िक दिुै दृष्ट्रिबाट सिदृ्ध बनाउने प्रयोजनका लामग 
प्राचीनकालिा जे जमि म्चन्िन गरिन्थ्यो, त्यसको अमिव्यम्क्त धामियक म्िक्षािा सिुम्क्षि छ । नेपालको 
म्िक्षा क्षेििा पाश्चात्य धािा ि प्रिािको प्रिेि हनुपूुिय आध्याम्त्िक म्चन्िन ि ज्ञानष्ट्रिज्ञानको संिाहकका 
रूपिा धामियक म्िक्षा प्रचलनिा मथयो । यसथय संस्कृमि, पिभपिा, िूल्य ि िान्यिाको प्राचीन प्रािाम्णक 
आधाि बनेको धामियक म्िक्षा अद्याष्ट्रप औपचारिक िथा अनौपचारिक रूपिा ष्ट्रिद्यालयीय म्िक्षाको ढाुँचा 
ि स्िरूपिा अगामड बष्ट्रढिहेको पार्न्छ । हाल नेपालिा यी म्िक्षाको िूल प्रिाहीकिण गने नीमि 
कायायन्ियन िर्िहेको अिस्था छ ।  

२. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण  

“धामियक प्रकृमिका नयाुँ ष्ट्रिद्यालय खोल्न चाहेिा म्िक्षा ऐन, २०२८ को (सािौँ संिोधनसष्ट्रहि) ि 
म्िक्षा मनयिािलीको परिमधमिि नै िही संस्थागि रूपिा सञ्चालन गनय (स्िीकृि गनय पाउने गिी) 
मनिेदन ददन पाउने व्यिस्था गने गिाउने” िनी नीमिगि व्यिस्था सुँगै धामियक प्रकृमिका म्िक्षाको 
िूल प्रिाहीकिण काययलाई कायायन्ियन प्रष्ट्रव्रmया थालनी गरिएको हो । यसिी नीमिगि रुपिा अनिुमि 
िथा स्िीकृमि मलने धामियक ष्ट्रिद्यालयको सङ्खख्या देहायअनसुाि छ ।  

िामलका १ : पिभपिागि म्िक्षण संस्था सभबन्धी ष्ट्रिििण 

पिभपिागि 
ष्ट्रिद्यालय  

(म्िक्षण संस्था) 

जभिा 
सङ्खख्या 

िहगि सङ्खख्या िहगि सङ्खख्या सङ्खख्या 

प्राथमिक 
मनभन… 

िाध्यमिक 
आधािििू  

िाध्यमिक 
(९…१०) 

िाध्यमिक 
(११…१२) 

िाध्यमिक 
(९…१२) 

िदिसा  907 907 33 907 17 4 17 

गभुबा।ष्ट्रिहाि 114 114 11 114 1 0 1 

आश्रि।गरुुकुल 100 100 31 100 13 2 13 

जभिा  1,121 1,121 75 1,121 31 6 31 

िामथ उल्लेख िएबाहेक िूल धाििा आउन नसकेका यस प्रकृमिका पिभपिागि संस्था अन्य पमन 
िएको जानकािी छ । उक्त संस्थाहरूका पाठ्यक्रिगि, पाठ्यिस्िगुि, प्रणालीगि एिि ् अन्य 
व्यिस्थापनजन्य ष्ट्रिष्ट्रिधिा पार्न्छ । यी िध्ये केही पिभपिागि संस्थाहरूले आआफ्नै ढङ्गले 
पाठ्यक्रि िय गिी पाठ्यक्रि ि ित्ति ्धिय सभबन्धी पाठ्यपसु्िकहरू पठन पाठन गिेको पमन पार्न्छ 
। यसिी पठन पाठन हुुँदा अन्य औपचारिक ष्ट्रिद्यालयिा िनाय हनु चाहनेका लामग सिस्या देम्खएको 
छ । 

त्यस्िा पिभपिागि म्िक्षण संस्थाहरुका सिोकाििालाहरूबाट त्यस्िा संस्थािा अध्यापन गने म्िक्षक 
(गरुु, िौलबी¸ पिुोष्ट्रहि¸ लािा आदद) ि ष्ट्रिद्याथीको अध्यापन अमधकाि पि ि सिकक्षिाको िाग हनेु 
गिेको छ ।  
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उम्ल्लम्खि सन्दियलाई सिेि दृष्ट्रिगि गदै म्िक्षाको िूल प्रिाहीकिण सभबन्धी काययलाई सहज, सिल ि 
मनयमिि बनाउन ित्ति ्म्िक्षा सभबद्ध परिषद्को गठन गिी कायय सञ्चालन िर्िहेको छ । गदठि िी 
परिषद्हरूले आआफ्ना धामियक म्िक्षाको उत्थान, उन्नयन ि ष्ट्रिकासका लामग नीमि मनधायिण, मनयिन, 

व्यिस्थापन ि अन्य आिश्यकीय पक्षिा िागयमनदेिन गदै आएको छ ।  

िूलप्रिाहीकिणको प्रयासस्िरुप िाष्ट्रिय स्िििा धामियक म्िक्षा सभबन्धी पाठ्यक्रि िथा पाठ्यपसु्िकका 
सभबन्धिा पमन मनिन्िि रूपिा काि हुुँदै आर्िहेका छन ्। यसका लामग पाठ्यक्रि संिचना मनिायण, 

त्यसका आधाििा पाठ्यक्रि िथा पाठ्यपसु्िक ष्ट्रिकास एिि ्कायायन्ियन सभबन्धी कायय िर्िहेका 
छन ् । ष्ट्रयनै काययका आधाििा ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको िाष्ट्रिय पाठ्यक्रि प्रारूप, २०७५ िा सिेि 
पिभपिागि धाििर्य का गरुुकुल, गभुबा/गोन्पा ि िदिसा म्िक्षाको पाठ्यक्रि संिचनालाई सिािेि 
गरिएको छ । यो संिचनालाई सिोकाििालासुँगको थप अन्ििष्ट्रक्रया ि छलर्लका आधाििा अझै 
परििाजयन गनय सष्ट्रकने अिसि देम्खएको छ । 

३. सिस्या एिि ्चनुौिी 

१. पिभपिागि म्िक्षण संस्थािा ददर्ने प्रिाण पिलाई सिकक्षिाको िान्यिा ददन ु

२. त्यस प्रकािका संस्थाबाट उत्पाददि ष्ट्रिद्याथीका लामग ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा उच्च म्िक्षाका लामग 
मब्रजकोसय ि अन्य व्यिस्था सष्ट्रहि सहजिा प्रदान गनुय  

३. गभुबा/गभुबा/गोन्पा म्िक्षािा ११ ि १२ कक्षाका लामग मनिायण िर्सकेको पाठ्यक्रि ि 
पाठ्यपसु्िक स्िीकृमि गनय ि त्यसलाई िामथल्लो म्िक्षाका िहिा अिसि ष्ट्रिस्िाि गनुय 

४. प्रदेि ि स्थानीय िहिा पिभपिागि म्िक्षण संस्था सभबन्धी म्िक्षा समिमिको व्यिस्था गनुय  

५. िदिसाका लामग कक्षा पाुँचसभि स्िीकृि पाठ्यपसु्िक कायायन्ियनिा ल्याउन ु 

६. ष्ट्रिद्यालयदेम्ख ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय म्िक्षासभिको िैम्क्षक संिचना मनिायण िथा कायायन्ियन गनुय 

७. धामियक म्िक्षाका लामग छनोट गरिने ष्ट्रिषय क्षेि िा ष्ट्रिषयिस्ि ुि कायायन्ियन प्रष्ट्रक्रयािा 

  ष्ट्रिष्ट्रिधिायकु्त ििलाई सिेटी ििैक्यिा गनुय  

८. ष्ट्रिगिको अनिुिलाई मसकार्का रूपिा ग्रहण गिी िािी काययलाई सघन ि गमििील बनाउन ु 

९. ष्ट्रिद्यालय अनिुमि िथा स्िीकृमि काययिा सहजिा एिि ्म्िक्षक ियािी, छनोट िथा 

िामलिको व्यिस्था गनुय 
 

४. सझुािहरू 

१. धामियक ष्ट्रिद्यालयको मनयिन ि सहजीकिणका लामग एकीकृि धामियक म्िक्षा बोडय गठन गने । 
त्यस अन्िगयि सािै प्रदेििा िदिसा  ̧गभुबा/गोन्पा ि गरुुकुल म्िक्षा परिषद् िथा स्थानीय िहिा 
पिभपिागि म्िक्षा समिमि िहने¸ सो समिमिले अिस्था ि आिश्यकिा अनसुाि सिोकाििालाको 
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सहिामगिा िहने गिी व्यिस्थापन समिमि गठन गने । सो बोडयले सभबम्न्धि संस्थाको 
िूलप्रिाहीकिण ि गणुस्ििीयिाका लामग सबै िहका धामियक म्िक्षाको िापदण्डहरू मनधायिण गने, 

पाठ्यक्रि मनिायण ि परििाजयन गनय सभबम्न्धि िन्िालयलाई मसर्ारिस गने । सभबम्न्धि ष्ट्रिषयिा 
मब्रज कोसय ि सिकक्षिा प्रिाण पि सष्ट्रहि अन्य सिन्िय ि सहजीकिण कायय गने गिाउने । 

२. िूलप्रिाहीकिण काययक्रि अनसुाि धामियक ष्ट्रिद्यालयिा म्िक्षण हनुपुने िनेि थष्ट्रपएका अङ्खग्रजेी, 
ष्ट्रिज्ञान गम्णि िाषा सािाम्जक अध्ययन जस्िा ष्ट्रिषयिा ष्ट्रिषय म्िक्षकक लामग स्थायी म्िक्षक 
दििन्दीको व्यिस्था गने िा यसका लामग आिश्यक खचय धान्न पयायि हनेु गिी एकिषु्ठ अनदुान 
ददने । 

३. स्थानीय िहिा पमन आिश्यकिाअनसुाि िदिसा, गभुबा/गोन्पा ि गरुुकुल म्िक्षा समिमि गठन 
गने । 

४. सभबद्ध धिय दियनिा िहेका िहत्त्िपूणय ि मिल्दा पक्षको साि मनकाली सबै ष्ट्रिषय क्षेिका 
पाठ्यक्रििा सन्दिय मिलाएि सिािेि गने । म्िक्षक ियािीका क्रििा सिेि उम्चि िहत्त्ि ददने 
।  

धामियक म्िक्षाको ष्ट्रिष्ट्रिधिाअनसुाि मनभनानसुाि थप सझुाि कायायन्ियन गदाय सान्दमियक हनेु देम्खन्छ   

गभुबा/गोन्पािर्य  

१  ष्ट्रिद्यालयदेम्ख ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसभिका बौष्ट्रद्धक उपामधलाई सिकक्षिा प्रदान गने    

२  आिासीय ष्ट्रिद्याथीलाई सिकािले सहयोग गने  

३  बौद्ध दियनिा आधारिि मसकार्लाई िूलप्रिाहीकिण गनय सेि ु(मब्रज) पाठ्यक्रि ियाि गने  

४  सबै गभुबा ि मबहािहरुलाई लमु्भबनी बौद्ध ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा आबद्ध गिाउने   

५  बौष्ट्रद्धक म्िक्षा व्यिस्थापन गने संयन्ि बनाउने 

गरुुकुलिर्य  

१. प्रदेि सिकािको िहिा प्रादेम्िक संस्कृि म्िक्षा परिषद् िथा स्थानीय सिकािको िहिा 
स्थानीय संस्कृि म्िक्षा बोडय  गठन गने । प्रदेि िथा स्थानीय िहका बोडयहरुको सहकाययिा 
सङ्घीय संस्कृि म्िक्षा बोडयले प्रािम्भिक िहदेम्ख उच्च िहसभिको संस्कृि म्िक्षा सभबन्धी 
नीमि िय गने ।  सो नीमििा नेपाल संस्कृि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसुँग गरुुकुलहरुको के कस्िो ि 
कसिी सभबन्ध स्थापना गने िने्न बािेिा पमन उल्लेख गने 

२. ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रकमसिबाट चलेका गरुुकुलहरुको िगीकिण गने  

३. गरुुकुल।आश्रििा आधमुनक ष्ट्रिषय पढाउन सिकािी म्िक्षक ि त्यहाुँका म्िक्षकका मबचिा 
म्िक्षण काययिा अनिुिको आदानप्रदान गने  
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४. गम्णि¸ ष्ट्रिज्ञान ि सािाम्जक ष्ट्रिषयका ष्ट्रिषय िस्िहुरु िैददक िास्त्रबाट मलने 

िदिसािर्य  

१  ष्ट्रिद्यालयदेम्ख ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसभिका र्स्लामिक उपामधलाई िापदण्ड ष्ट्रिकास गिी सिकक्षिा प्रदान 
गने    

२  िदिसािा पढाउने म्िक्षक (िौलबी िथा िौलानाहरू) लाई अरु म्िक्षक सिह िान्यिा ददने  

३  र्स्लामिक मसकार्लाई िूलप्रिाहीकिण गनय सेि ु(मब्रज) पाठ्यक्रि ियाि गने  

४  र्स्लामिक मसकार्लाई साक्षििालगायि िैम्क्षक जनिम्क्तिा गणना गने  

५  सबै िदिसाहरुलाई दिाय प्रणालीिा ल्याई िूलप्रिाहीकिण गने  

६  िमु्स्लि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय  स्थापना गने 

१ गभुबा/गोन्पा।मबहाि  

गनुयपन ेकाि कसिी गन े कसले गने  

१ ष्ट्रिद्यालयदेम्ख 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसभिका बौष्ट्रद्धक 
उपामधलाई सिकक्षिा प्रदान गने    

- ष्ट्रिज्ञहरुको काययदल बनाई सो 
काययदलको मसर्ारिसका आधाििा  

- सङ्घीय सिकािको पाठ्यक्रि 
ष्ट्रिकास केन्द्रले ि 
ष्ट्रिम्श्वद्यालयहरुका पाठ्यक्रि 
सभबद्ध मनकायहरु  

२ आिासीय ष्ट्रिद्याथीलाई 
सिकािले सहयोग गने  

- अिस्था ि िथ्याङ्क एष्ट्रकन गिी 
आिश्यक पने बजेट छुट्याएि  

- सङ्घीय सिकािको म्िक्षा¸ ष्ट्रिज्ञान 
िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय ि अथय 
िन्िालय 

३ बौद्ध दियनिा आधारिि 
मसकार्लाई िूलप्रिाहीकिण सेि ु
(मब्रज) पाठ्यक्रि ियाि गने  

- पाठ्यक्रि िथा िूल्याङ्खन परिषद् 
बाट स्िीकृि गिाई पाठ्यक्रि 
ष्ट्रिकास केन्द्रको मनयमिि प्रष्ट्रक्रयाबाट  

- पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र ि 
ष्ट्रिम्श्वद्यालयहरुका पाठ्यक्रि 
सभबद्ध मनकायहरु 

४ सिै गभुबा¸ गोन्पा ि 
मबहािहरुलाई लमु्भबनी बौद्ध 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा आबद्ध गिाउने   

- नीमिगि व्यिस्था गने (सङ्घीय 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय एकीकृि ऐनिा 
व्यिस्था गिी कायायन्ियन गने) 

- उच्च म्िक्षा आयोग ि नेपाल 
सिकाि  

५ बौष्ट्रद्धक म्िक्षा व्यिस्थापन गने 
संयन्ि बनाउने  

- केन्द्रिा बौष्ट्रद्धक परिषद्¸ प्रदेििा 
ष्ट्रििाग ि स्थानीय िहिा एकार् िहने 
गिी सङ्घीय काननुिा नीमिगि 
व्यिस्था गिेि  

- सङ्घीय सिकािले  

२ गरुुकुल।आश्रि   

गनुयपन ेकाि कसिी गने कसले गने  

१ ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रकमसििाट चलेका - िगीकिणको िापदण्ड बनाउने  - सङ्घीय सिकाले 
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गरुुकुलहरुको िगीकिण गने  - कायायन्ियन गन े 

- अनगुिन ि िूल्याङ्कन गने  

- स्थानीय सिकािले  

- प्रदेि सिकािले  

२ गरुुकुल।आश्रििा आधमुनक 
ष्ट्रिषय पढाउन सिकािी म्िक्षक ि 
त्यहाुँका म्िक्षक मबचिा म्िक्षण 
काययिा अनिुिको आदानप्रदान 
गने  

- आदन प्रदानको आधाि ि िापदण्ड 
बनाउने  

- कायायन्ियन गन े  

- सङ्घीय सिकािले 

 

- ष्ट्रिद्यालयहरुले  

३. सङ्घीय¸ प्रदेि ि स्थानीय िहिा 
स्थानीय संस्कृि म्िक्षा बोडयलाई 
प्रिािकािी बनाउने  

- प्रदेि िथा स्थानीय िहका बोडयहरुको 
सहकाययिा सङ्घीय संस्कृि म्िक्षा बोडयले 
प्रािम्भिक िहदेम्ख उच्च िहसभिको 
संस्कृि म्िक्षा सभबन्धी नीमि िय गने 
। 

- संस्कृि म्िक्षा बोडयले बनाएका 
नीमिहरुलाई पनुिािलोकन गिी गिाई 
सङ्घीय नीमि िार्य ि मिनको कायायन्ियन 
गने गिाउने   

- नीमि सङ्घीय सिकािले बनाउने 
कायायन्ियन प्रदेि ि स्थानीय 
सिकाले गने ।  

- नेपाल संस्कृि  ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसुँग 
गरुुकुलहरुको के कस्िो ि 
कसिी सभबन्ध स्थापना गने िने्न 
बािेिा सङ्घीय बोडयले स्पस्ट 
गरिददने  

 

४ गम्णि¸ ष्ट्रिज्ञान ि सािाम्जक 
ष्ट्रिषयका ष्ट्रिषय िस्िहुरु िैददक 
िास्त्रबाट मलने  

- सभबम्न्धि ष्ट्रिषयिस्ि ुिैददक 
िास्त्रहरुबाट पष्ट्रहचान गन ेि पाठ्यक्रि 
ि पाठ्य सािग्रीहरुिा सिािेि गिी 
कायायन्ियन गन े  

- पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र ि 
संस्कृिका जानकािहरु  

१ िदिसा  

गनुयपने काि कसिी गन े कसले गने  

१ ष्ट्रिद्यालयदेम्ख 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसभिका र्स्लामिक 
उपामधलाई सिकक्षिा प्रदान गने    

- ष्ट्रिज्ञहरुको काययदल बनाई सो 
काययदलको मसर्ारिसका आधाििा  

- सङ्घीय सिकािको पाठ्यक्रि 
ष्ट्रिकास केन्द्रले ि ष्ट्रिम्श्वद्यालयहरुका 
पाठ्यक्रि सभबद्ध मनकायहरु  

२ िदिसािा पढाउने म्िक्षक 
(िौलबी िथा िौलानाहरू) लाई+ 
अरु म्िक्षक सिह िान्यिा ददन े 

’P]’ ’P]’ 

३ र्स्लामिक मसकार्लाई 
िूलप्रिाहीकिण गनय सेि ु(मब्रज) 
पाठ्यक्रि ियाि गने  

- पाठ्यक्रि िथा िूल्याङ्कन परिषद 
बाट स्िीकृि गिाई पाठ्यक्रि 
ष्ट्रिकास केन्द्रको मनयमिि प्रष्ट्रक्रयाबाट  

- पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र ि 
ष्ट्रिम्श्वद्यालयहरुका पाठ्यक्रि सभबद्ध 
मनकायहरु 

४ र्स्लामिक मसकार्लाई 
साक्षििासुँग आबद्ध गने ि 

- सिकक्षिाको प्रष्ट्रक्रयाबाट सभबोधन 
गने । अध्यापन अनिुमि पिको 

- सङ्घीय सिकािको पाठ्यक्रि 
ष्ट्रिकास केन्द्र ि ष्ट्रिम्श्वद्यालयहरुका 
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िौलबीको योग्यिालाई सभबोधन 
गने 

प्रष्ट्रक्रया अिलभबन गन े पाठ्यक्रि सभबद्ध मनकायहरु िथा 
म्िक्षक सेिा आयोग 

५ सबै िदिसाहरुलाई दिाय 
प्रणालीिा ल्याई िूलप्रिाहीकिण 
गने (हालसभि १० प्रमििि िाि 
दिाय िएको अनिुान छ) 

- स्थानीय िहको िाष्ट्रषयक िैम्क्षक 
कायययोजनािा सिािेि गिी 
कडार्का साथ कायायन्ियन गने  

- िीन प्रकािले िदिसा म्िक्षालाई 
व्यिस्था गने गिी नीमि बनाउने 
िजहिी िा धामियक धाि]¸ सिकक्षिा 
िा ष्ट्रििेष ष्ट्रिषय पढेि अरु 
ष्ट्रिद्यालयिा जान पाउने । ष्ट्रििेष 
ष्ट्रिषय पढेि अरु ष्ट्रि ि दोहोिो 
प्रष्ट्रक्रया जनुसकैु िहिा जान मिल्ने 
गिी िदिसा म्िक्षाको सबै िहको 
पाठ्यक्रि ियाि गने  

- स्थानीय सिकािको म्िक्षा हने 
मनकाय (िाखा¸ िहािाखा¸ 
ष्ट्रििाग¸) 

- प्रदेि सिकािले अनगुिन ि 
सहजीकिण गने  

- सङ्घीय सिकािले  

६ ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको रुपिा िदिसा - पष्ट्रहला िामनि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको 
रुपिा स्थापना गने  

- सङ्घीय ि प्रदेि सिकािले 
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परिच्छेद २२ 

म्िक्षािा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमध 

१. पषृ्ठिमूि   

सािान्यिया म्िक्षािा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमध (Information and Communication Technology- 

ICT) िन्नाले कक्षाकोठािा कभप्यटुि ि र्न्टिनेटका िाध्यिबाट छापा, श्रव्य, दृश्य, श्रव्यदृश्य, 
िम्ल्टमिमडया िथा िेििा आधारिि म्िक्षणमसकार् सािग्रीको प्रयोग िने्न बमु्झन्छ ।यसले 
ष्ट्रिद्यालयका प्रिासमनक काि िथा ष्ट्रििेष प्रकािका ष्ट्रिद्याथीको मसकार्लाई सघाउने िाि निर् 
स्िाध्यायनलाई प्ररेिि गिी खोजी गने ि मसक्नलार् पमन िद्दि पयुायउछ । ICT ले  पोटयल ष्ट्रिकास 
गिी मसकारु मनमियि सािाग्रीको प्रयोग ि आदानप्रदानलार् पमन सहयोग पयुायउछ ।  सूचना ि सञ्चाि 
प्रष्ट्रिमधको प्रयोगले मसक्ने ि मसकाउने िैलीिा िाि हैन देि ष्ट्रिकासका लक्ष्य हामसल गनयिा सिेि 
िद्दि परु् याउूुँछ । ष्ट्रि. सं. २०१४ सालिा कलेज अर् एजकेुसनको स्थापना िएपश्चाि ् पौढ 
म्िक्षा िहािाखाबाट उत्पादन गिी प्रसािण गरिएको पौढ म्िक्षा काययक्रि, ष्ट्रि. सं. ३०३७ िाद्र ४ 
गिेदेम्ख सञ्चामलि िेमडयो म्िक्षक िामलि, ष्ट्रि. सं. २०६३ िा िैम्क्षक जनिम्क्त ष्ट्रिकास केन्द्रबाट 
एसएलसी ददने ष्ट्रिद्याथीलाई लम्क्षि गिी सञ्चालन गरिएको िैम्क्षक टेमलमिजन काययक्रि ि सिकािी 
िथा गैिसिकािी मनकायहरूबाट ष्ट्रिकास गरिएका िम्ल्टमिमडयािा आधारिि मसकार् सािग्री नै 
सिग्र रूपिा म्िक्षािा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधका िहत्त्िपूणय उपलम्धध हनु ् । सूचना िथा 
सञ्चािका क्षेििा सन ्२००० पमछ ष्ट्रिश्विा िीव्र गमििा िएको प्रगमिले गदाय सिाजका प्रत्येक 
मनकायले गने ष्ट्रक्रयाकलापिा आिूल परििियन आएको छ । र्न्टिनेट सेिाको पहुुँच ि गणुस्िििा 
िृष्ट्रद्ध िएसुँगै िेमडयो टेमलमिजन ि िम्ल्टमिमडयािा आधारिि मसकार् सािग्रीहरू अनलाईन मसकार् 
सािग्रीिा रूपान्ििण िएका छन ्। प्रािभििा सूचना आदान प्रदान गने उदे्दश्यले ष्ट्रिकास गरिएको 
सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधका साधनहरू हालैका ददनिा म्िक्षण मसकार् प्रष्ट्रक्रयाकूा अमिन्न अङ ग 
बन्न पगुकेा छन ्। 
सन ् २०३० सभििा ददगो ष्ट्रिकासको लक्ष्य हामसल गनयका लामग सूचना िथा सञ्चाि 
प्रष्ट्रिमधसष्ट्रहिको गणुस्ििीय म्िक्षा प्रदान गनुय पनेछ । यसले म्िक्षा प्रणालीलाई िजबिु बनाउन, 
ज्ञान ष्ट्रिििणिा सधुाि ल्याउन, गणुस्ििीय म्िक्षािा पहुुँच बढाउन ि सेिा प्रिाहलाई थप प्रिािकािी 
बनाउन सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको ष्ट्रििेष िहत्त्ि छ । यो प्रष्ट्रिमध दूि मसकार्िा मनष्ट्रियकल्प ि 
आिनेसािने पद्धमििा परिपूिक साधनका रूपिा स्थाष्ट्रपि िर्सकेको छ। 
िाष्ट्रिय पाठ यक्रि प्रारूप, २०६३ ले सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधलाई ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा िैम्क्षक 
रूपान्ििणका लामग ष्ट्रिषय ि िाध्यि दिुै रूपिा प्रयोग गने नीमि अङ मगकाि गिेको छ । उक्त 
नीमिलाई िूिय रूप ददन ष्ट्रिद्यालय क्षेि सधुाि योजना २०६६-०७२, आर्मसटी िास्टि प्लान, 
२०६९ मनिायण िई कायायन्ियनिा आएको छ ।  हाल यो प्लान परििाजयनका क्रििा िहेको छ 
। ष्ट्रिद्यालय क्षेि ष्ट्रिकास योजना (२०१६-२०२२) ले ष्ट्रिद्यालयिा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधलाई 
ष्ट्रिषय ि म्िक्षण मसकार्को िाध्यिका रूपिा प्रयोग गने नीमि अिलभबन गिेको छ । म्िक्षक 
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सक्षििाको प्रारूप, २०७२ ले सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधलाई म्िक्षण मसकार्को अमिन्न अङ गका 
रूपिा सिािेस गिेको छ । 
र्न्टिनेटिा उपलधध हनेु मसकार् सािग्री जनुसकैु स्थानबाट जमिबेला पमन अध्ययन अध्यापनका 
लामग प्रयोग गनय सष्ट्रकन्छ । र्न्टिनेटका िाध्यिबाट ष्ट्रिश्व एउटा गाउुँ जस्िै िएको िियिान 
परिप्रके्षिा ष्ट्रिश्वििका ष्ट्रिषय ष्ट्रिज्ञसुँग िेि कन्रे्िेन्सका िाध्यिबाट छलर्ल िथा अन्िष्ट्रक्रय या गनय 
सष्ट्रकन्छ । र्न्टिनेटको प्रयोगबाट म्िक्षण मसकार्का लामग आिश्यक पने पाठयोजना मनिायण गनय 
सहज हनु्छ । पाठ यक्रि, पाठ यपसु्िक, सन्दिय सािग्री लगायिका मसकार् सािग्रीका अमसमिि 
स्रोि र्न्टिनेटिा उपलधध हनु्छन ्। िाििष्ट्रहि ि िािसष्ट्रहिको र्न्टिनेट सेिाको िीव्र गमििा 
िएको िृष्ट्रद्ध ि गाउुँगाउुँसभि यो सेिाको पहुुँच, खलुा िैम्क्षक स्रोि (Open Education 
Resources–OER) को द्रिु गमििा िएको ष्ट्रिकास ि ष्ट्रिस्िािले ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा सूचना िथा 
सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोगका लामग सिुणय अिसि मसजयना िएको छ ।  

२. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण  

म्िक्षालयहरूिा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोग सूचना िथा िथ्याङ कको सभप्रषेण,  व्यिस्थापन, 

मसकार्को ष्ट्रिषयिस्िकुा रूपिा िथा मसकार् सािग्रीको ष्ट्रिकास ि म्िक्षण िथा प्रम्िक्षणको साधनका 
रूपिा प्रयोग गरिन्छ । संसाििा मिव्र गमििा िर्िहेको र्न्टिनेट सेिाको प्रत्यक्ष प्रिाि हाम्रो 
देििा नपिी िहन सक्दैन । र्न्टिनेट पद्धमििा िएको ष्ट्रिकाससुँगै Online system, Virtual Reality, 

Augmented Reality, Artificial Intelligence लगायिका अत्याधमुनक प्रष्ट्रिमधको प्रयोगले गदाय बैङ क 
ष्ट्रिस्थापन हनेु, अनलाईन बजाि हािी हनेु, कुनै पमन प्रकािको मबल मिनय िथा आमथयक कािोबाि गनय 
बैङ क जानपुने पद्धमि सधैँका लामग अन्त्य हनेु देम्खन्छ । िामनसले मडम्जटल काडयबाहेक रूष्ट्रपयाुँ 
पैसा बोकेि ष्ट्रहुँड्नपुने अिस्थाको अन्त्य हनेु ददन धेिै टाढा छैन । श्रि बजाििा खपि ् िएको 
िियिान अिस्थाको जनिम्क्तको रूपान्ििण िा ष्ट्रिस्थापनको ष्ट्रिकल्प छैन । सूचना िथा सञ्चाि 
प्रष्ट्रिमधसभबन्धी सीप निएको जनिम्क्त बजाििा खपि ् नहनेु िाि होर्न एउटा प्रष्ट्रिमधिैिी 
जनिम्क्तले दिौँजना अदक्ष जनिम्क्त ष्ट्रिस्थापन हनेु देम्खन्छ । त्यसैले म्िक्षण मसकार् प्रष्ट्रक्रयािा 
सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रचिु प्रयोग ि अभ्यास गिी सिाम्जक ष्ट्रक्रयाकलाप ि श्रिबजाििा 
मबक्नसक्ने जनिम्क्तको ष्ट्रिकास गनुय आजको अपरिहायय आिश्यकिा हो ।   

पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्रबाट कक्षा  छ देम्ख नै कभप्यटुि म्िक्षा ष्ट्रिषयको  पाठ यक्रि ि पाठ यसािग्री 
ष्ट्रिकास  िई  पठनपाठन िर्िहेको छ िने म्िक्षा ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय अन्ििगि िहेको 
म्िक्षा िथा िानि स्रोि ष्ट्रिकास केन्द्रबाट आर्मसटीको म्िक्षक िामलि सञ्चालनका अमिरिक्त म्िक्षक 

ि प्रम्िक्षकका लामग अनलाईनका िाध्यिबाट म्िक्षक िामलि ददने काययको थालनी िर्सकेको छ । 
पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र,  साझा म्िक्षा र्–पाष्ट्रटले ष्ट्रिकास गिेका निूना मडम्जटल मसकार् सािग्री ि 
म्िक्षा िथा िानि स्रोि ष्ट्रिकास केन्द्रबाट िच ुयअल कक्षाहरू सञ्चालन गरिएका छन।् मिििून 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, काठिाण्डौँ ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, नेपाल खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि म्िक्षा िथा िानि स्रोि ष्ट्रिकास 
केन्द्रबाट सञ्चामलि म्िक्षक िामलि िडुल (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
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Environment – MOODLE) िा आधारिि अनलाईन पद्धमििार्य ि ्सञ्चालन गरिएका छन ्। मिििुन 
ष्ट्रिम्श्वष्ट्रिद्यालय िथा काठिाण्डौँ ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अन्ििगिका केही क्याभपसहरूिा आर्मसटी 
म्िक्षासभबन्धी स्नािक िथा स्नािकोत्ति िहका िैम्क्षक काययक्रि सञ्चालन गरिएका छन ् । ष्ट्रिमिन्न 
ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा िैम्क्षक संस्थाले सञ्चालन गिेका िकु ( Massive Open Online Course– 

MOOC) जस्िा मन:िलु्क कोषयहरूिा ३,००० िन्दा बष्ट्रढ मसकारुहरू व्यम्क्तगि रूपिा सहिागी 
िएको अध्ययनले देखाउुँछ। 

िियिान अिस्थािा करिब १०,००० सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयिा कभप्यटुिको व्यिस्था छ िने दईु 
िषयमिििा िाध्यमिक िहका सबै ष्ट्रिद्यालयिा र्न्टिनेट सेिाको ष्ट्रिस्िाि गिी दईुिषयसभिका लामग 
मन:िलु्क र्न्टिनेट सेिा ष्ट्रिस्िाि गने नेपाल दूि सञ्चाि प्रामधकिणको काययक्रि िहेको छ । 

मनयमिि प्रणालीका म्िक्षण संस्थाहरूिा प्रयोग गरिने आिनेसािने पद्धमिका म्िक्षण मसकार् 
ष्ट्रक्रयाकलापहरू क्रिि: अनलाईन ि मिम्श्रि ष्ट्रिमधिा रूपान्िरिि हुुँदै गएको िियिान ष्ट्रिश्वपरििेििा 
र्–लाईबे्रिी, िच ुयअल ल्याब, िच ुयअल कक्षाकोठा, अनलाईन पिीक्षा, र्–पोटयर्ोमलयो,  
आर्मसटीसष्ट्रहिको पाठयोजना,  ष्ट्रिषय ष्ट्रििेषका म्िक्षण साधन, पोडकास्ट, िेि सेमिनाि, एडुकास्ट, 
िेकिस्पेस ि  म्िक्षण मसकार्िा आधारिि एप्सहरूको ष्ट्रिकास ि प्रयोगको िहत्त्ि बढेको छ ।  

म्िक्षण मसकार्िा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोगका िीन ओटा अिस्था अथायि ्चिण हनु्छन।् 
पष्ट्रहलो चिणिा साक्षििा को ष्ट्रिकास,  दोस्रो चिणिा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको कक्षाकोठािा 
प्रयोग ि िेस्रो चिणिा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधसभबन्धी मसकार् सािग्रीको ष्ट्रिकास िथा मसजयना हो 
। हाम्रा ष्ट्रिद्यालय ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा पष्ट्रहलो ि दोस्रो चिण सािान्य रूपिा कायायन्ियन िएको 
पार्न्छ िने पयायि िौमिक पूिायधाि ि दक्ष जनिम्क्तको अिाििा म्िक्षण मसकार् ष्ट्रक्रयाकलापिा 
सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोग ष्ट्रिषयका रूपिा िए िापमन ष्ट्रिमधका रूपिा स्थाष्ट्रपि िएको 
अिस्था छैन । 

िैज्ञामनक अनसुन्धान ि सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोग गनय सक्षि ि योग्य म्िक्षक बनाउन 
नसक्दासभि िौगोमलक रूपिा पछामड पिेका ष्ट्रिद्यालय िथा क्याभपसहरूिा यसको पहुुँच ि प्रयोग 
सहज रूपिा हनु सक्ने अिस्था देम्खुँदैन । िसथय दक्ष जनिम्क्तको  ष्ट्रिकास गिी  िेबसार्ट, 

अनलाईन यूटोरियल,  छलर्ल गने र्ोिि,  मसभयूलेसन, िचूयअल र्िेम्जङ िथा अनलाईन 
पद्धमिजस्िा नष्ट्रिनिि ्पद्धमि प्रयोग नगिेसभि म्िक्षण मसकार्िा आिूल परििियन गनय सष्ट्रकुँ दैन । 
नेपालिा िोबार्ल पेमनरेसन िेट लगिग १०० प्रमििि पगुेकाले गदाय घभुिी मसकार्सिेिका 
िाध्यिबाट आजीिन मसकार्कूा रूपिा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधसभबन्धी ज्ञान िथा सीपको 
ष्ट्रिकास गने अिसि ि सभिािनाका ढोकाहरू प्रसस्ि खलेुका छन ्।   

३. प्रिखु िदु्दा िथा चनुौिीहरू  

• कक्षाकोठािा ष्ट्रिषय ि िाध्यिका रूपिा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोग गनयका लामग म्िक्षण 
संस्थाहरूिा द्रिु गमिको र्न्टिनेट सेिाको ष्ट्रिस्िाि गनुय  
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• ष्ट्रिद्यालय िथा कलेजहरूिा आर्मसटी प्रयोगिालाको स्थापना गनुय  

• दक्ष जनिम्क्तको ष्ट्रिकास गिी सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधलाई मनयमिि म्िक्षण ष्ट्रिमधका रूपिा 
कक्षाकोठािा प्रयोग गनुय  

• म्िक्षक िथा प्रम्िक्षकलाई मनयमिि रूपिा सूचना प्रष्ट्रिमधिा आधारिि िामलिको सञ्चालन  िथा 
व्यिस्थापन गनुय  

• म्िक्षक िथा प्राध्यापकहरूिा प्रष्ट्रिमधलाई म्िक्षण ष्ट्रिमधको साधनका रूपिा प्रयोग गने दृढ र्च्छा 
िम्क्तको ष्ट्रिकास गनुय  

• अमििािक िथा व्यिस्थापन समिमिका पदामधकािीहरू सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधिैिी बनु्न  

• ICT  को पूिायधाि ष्ट्रिकास गनुय 

४. सझुािहरू  

सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको ष्ट्रिकास िीव्र गमििा िएकाले ष्ट्रिश्व नै एउटा गाउुँिा परिणि िर्िहेको 
परिप्रके्षिा हाम्रो सिाजिा त्यसको प्रत्यक्ष प्रिाि पने िएकाले २१ औ ँििाधदीको सिाजिा ष्ट्रटक्न 
ि मबक्नसक्ने जनिम्क्त ष्ट्रिकास गनयका लामग मनभनानसुािका नीमि ि िणनीमि िय गिी कायय गनुय 
पदयछ : 

नीमि 

• म्िक्षण संस्थाहरूिा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोगका लामग िाष्ट्रिय िैम्क्षक प्रष्ट्रिमध योजना 
मनिायण गने  

• म्िक्षण मसकार्िा सूचना िथा प्रष्ट्रिमधको प्रयोग ि उपयोगप्रमि स्िउत्प्ररेिि ि जागरुक िई निीन 
प्रष्ट्रिमधको खोज ि प्रयोग गनय सक्षि म्िक्षण जनिक्त्ती ष्ट्रिकास गने  

• िियिान अिस्थािा सञ्चामलि खलुा ष्ट्रिद्यालय ि खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयलाई क्रिि: िच ुयअल ष्ट्रिद्यालय 
ि िच ुयअल ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका रूपिा ष्ट्रिकमसि गने 

• ष्ट्रिद्यालय िथा क्याभपसहरूलाई क्रिि: पेपििष्ट्रहि म्िक्षण मसकार् सािग्रीसष्ट्रहिका पेपििष्ट्रहि 
सञ्चाि गृहका रूपिा ष्ट्रिकास गने 

• सङ घीय ि प्रदेिस्िििा अनलाईनिा आधारिि िैम्क्षक सूचना व्यिस्थापन प्रणालीको ष्ट्रिकास गने 
ि म्िक्षालयहरूका िैम्क्षक िथ्याङ कलाई  क्लाउड प्रष्ट्रिमधिार्य ि ्व्यिस्थापन गने  

• ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा कक्षा एकदेम्ख नै सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधलाई म्िक्षण मसकार्को िाध्यिका 
रूपिा प्रयोग गने 

• म्िक्षालयहरूिा अनलाईनिा आधारिि सािग्रीहरू प्रयोग गनय सिुम्क्षि िािाििण ियाि गने  

िणनीमि 

• िैम्क्षक संस्थाहरूिा मन:िलु्क रूपिा उच्च गमिको र्न्टिनेट सेिाको ष्ट्रिस्िाि गिी ष्ट्रिद्याथी 
सङख्याका आधाििा सूचना िथा प्रष्ट्रिमध प्रयोगिालाको ष्ट्रिकास गने  
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• हिेक म्िक्षण संस्थािा र्न्टिनेटको पहुुँच ष्ट्रिस्िाि गिी ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्याको आधाििा कभप्यटुि, 

एलमसडी प्रोजेक्टि , टेमलमिजन ि मडम्जटल िार्ट बोडयसष्ट्रहिको आर्मसटी प्रयोगिालाको स्थापना 
गने 

• क्याभपस प्रिखु, प्रधानाध्यापक ि अमििािकका लामग सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमध साक्षििासिब्न्धी 
िामलि, म्िक्षकका लामग म्िक्षण मसकार्िा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोगसभबन्धी एक 
िष्ट्रहनाको िामलि ि मडम्जटल , अनलाईन िथा  ििेिा आधारिि म्िक्षण मसकार् सािग्रीको ष्ट्रिकास 
िथा प्रयोग गने जनिम्क्त ष्ट्रिकास गनयका लामग पाठयक्रि अमधकृि,  िामलि प्रम्िक्षक ि 
प्राध्यापकका लामग ६ िष्ट्रहनाको िामलि सञ्चालन गने।  

• सङ घीय िथा प्रदेिस्िििा िहने पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र िथा म्िक्षक िामलि प्रदायक मनकायले 
र्–लाईबे्रिी, िच ुयअल ल्याब, िच ुयअल कक्षाकोठा, अनलाईन पिीक्षा, र्–पोटयर्ोमलयो,  आर्मसटी 
सष्ट्रहिको पाठयोजना,  ष्ट्रिषय ष्ट्रििेषका म्िक्षण साधन, पोडकास्ट, िेि सेमिनाि, एडुकास्ट, 
िेकिस्पेस ि  म्िक्षण मसकार्िा आधारिि एप्सहरूको ष्ट्रिकास गने  

• प्रिािकािी म्िक्षण, प्राध्यापन, प्रम्िक्षण, अनगुिन, िूल्याङ्कन  िथा सपुरििेक्षण पद्धमिको ष्ट्रिकास 
गनय सङ घीय िथा प्रदेिस्िििा (िच ुयअल म्िक्षक, प्राध्यापक, प्रम्िक्षक, अनगुिनकिाय, मनिीक्षक 
िथा सपुिीिेक्षकको ष्ट्रिकास गने) मडम्जटल प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिकास गने  

• सङ घीय ि प्रदेिस्िििा अनलाईनिा आधारिि िैम्क्षक िेडयो िथा टेमलमिजन च्यालनको स्थापना 
गने ि यस्िा संस्थाहरूले सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधसभबन्धी िैम्क्षक काययक्रि िथा आजीिन 
मसकार्का काययक्रिहरू सञ्चालन गने 

• सङ घीय ि प्रदेिस्िििा िहने म्िक्षक िामलि प्रदायक मनकायले िैज्ञामनक अनसुन्धान िथा सूचना 
िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोग गनय सक्षि ि योग्य म्िक्षक िथा प्रम्िक्षकको ष्ट्रिकासका लामग 
िेिसार्ट, अनलाईन यूटोरियल, छलर्ल गने र्ोिि, मसभयूलेसन, िचूयअल र्िेम्जङजस्िा 
निूीनिि प्रष्ट्रिमधयकु्त पेसागि क्षििा ष्ट्रिकासका काययक्रहरू मनिन्िि रूपिा सञ्चालन गने  

• मसकारु केम्न्द्रि म्िक्षण मसकार् प्रिािकािी रूपिा सञ्चालन गनय Ubiquitous Learning  (U-

Learning) िथा व्यम्क्तले सहजै प्रयोग गनय सक्ने सािग्रीहरू जस्िै याधलेट, स्िाटय र्ोन, िोबार्ल 
आददको प्रयोगिा जोड ददने  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूले मनयमिि रूपिा पाठ्यक्रिको अद्यािमधक गिी सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमध 
सभबन्धी िैम्क्षक काययक्रि सञ्चालन गिेि दक्ष ि मसपाल ुजनिम्क्तको ष्ट्रिकास गने ।  

• म्िक्षालयहरूिा र्न्टिनेटको प्रयोग गदाय यसको दूरुपयोग ि सार्िि बमुलङसिेि हनेु िएकाले 
म्िक्षालयिा र्न्टिनेटको प्रयोग ि सार्िि अपिाधका बािेिा स्पि काननुी िथा नीमिगि व्यिस्था 
गने  

•  सर्ल िैम्क्षक नेितृ्िको ष्ट्रिकास ि संस्थागि परििियन गिी ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलम्धध िृष्ट्रद्ध 
गनयका लामग म्िक्षालयहरूिा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको अमधकिि प्रयोग गने  

•  म्िक्षालयहरूिा स्िाटय िोबार्ल र्ोनिा आधारिि म्िक्षण मसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन गने 
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• प्रत्येक ष्ट्रिद्यालयिा क्रिि: र्–पसु्िकालयको स्थापना गदै जाने । ष्ट्रिद्यालय ि सािदुाष्ट्रयक 
मसकार् केन्द्रमबच सहकायय गिी म्िक्षण मसकार् कायय प्रिािकािी बनाउने  

• नीमि मनिायण गनय आिश्यक िथ्याङ्क सङ्कलन, प्रिोधन ि परिणािका लामग Real Time िाध्यिबाट 
प्राि गनय सष्ट्रकने ICT संिचना बनाउने । 

• म्िक्षक ष्ट्रिद्याथी मनमियि मडम्जटल म्िक्षण सािाग्रीको अनलार्न संग्रहण, प्रिोधन ि उपयोग गने ।  
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परिच्छेद २३ 

ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिमध, र्न्जीमनयरिङ्ग, गम्णि म्िक्षा (STEM) 

१. पषृ्ठिमूि 

STEM िनेको ष्ट्रिज्ञान (Science), प्रष्ट्रिमध (Technology), र्म्न्जमनयरिङ (Engineering) ि गम्णि (Math) 

लाई िास्िष्ट्रिक संसाि (real world) को जीिनसुँग जोडी उपलम्धधिूलक िष्ट्रिष्यका लामग नयाुँ 
नयाुँ सोच अष्ट्रिष्काि गनय सक्ने म्िक्षा पद्धमि हो । यसले पिभपिागि सोच्ने पद्धमििा परििियन 
ल्याई निप्रिियन काययप्रमि उत्प्ररेिि नागरिक ियाि गदयछ। यी चाि ष्ट्रिधाहरू छुट्टाछुटै्ट निई एक 

अकायका परिपूिक हनु ्। ष्ट्रयनलाई हिेक ष्ट्रिषयको पाठ यक्रििा िाखी उपयोगी बनार्नपुछय ।  

िियिान अिस्थािा हाम्रो देिको ष्ट्रिद्यालय िहको पाठ यक्रििा यी ष्ट्रिषयहरू छुट्टाछुटै्ट पढार्न्छ । 

गम्णििा गम्णि िाि पढार्न्छ िने ष्ट्रिज्ञानिा ष्ट्रिज्ञान िाि । यी ष्ट्रिषयसुँग सभबम्न्धि प्रष्ट्रिमध ि सीप 

मसकाउने िथा अभ्यास गिाउने कायय उल्लेखनीय रूपिा िएको पार्ुँदैन । STEM को सोचअनसुाि 

गम्णि ि मसकाउने हो पढाउने होर्न, त्यसको प्रयोग कसिी गने, प्रयोग गने सीप ष्ट्रिकास कसिी गने हो िने्न 
िर्य  सोच्न लगाउने हो । पढाउनेिन्दा पमन िम्ष्िस्कलाई ििङ मगि पादै िास्िष्ट्रिक संसािसुँग जोड्ने 

पद्धमि हो । STEM िा सम्भिमलि चाि ष्ट्रिधाहरूले िाज्यलाई आधािििू पाठ यक्रिको नीमिबािे िागयमनदेि 

गदयछ । यो िागय उन्नि,् सिदृ्ध ि सखुी सिाज मनिायणका लामग िहत्त्िपूणय हनु्छ । यी चाि ष्ट्रिधािा मनष्ट्रहि 

पाठलाई जीिनिा उपयोग गनय सष्ट्रकने ष्ट्रकमसिले ियाि पारिनपुछय ।  

सन ्१९८० को दिकिा अिेरिका ि पम्श्चि यिुोपिा ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधिा ष्ट्रिद्याथीहरूको झकुाि कि हुुँदै 

गएकाले यहाुँ पिभपिागि पाठ यक्रिलाई जीिन ि जगि ्सुँग जोड्ने खालको STEM योजना सरुु िएका 
छन ्। उनीहरूले STEM म्िक्षा कक्षा एकदेम्ख उच्च म्िक्षासभि पाठ यक्रि ष्ट्रिकास गिी लाग ु
गिेका छन ्। हाल  अिेरिका, बेलायि, क्यानडालगायिका पम्श्चिी िािहरूका साथै जापान, दम्क्षण 

कोरिया, थार्ल्यान्ड, चीन, मसङ गापिु, िलेमसयालगायिले STEM लाई अमनिायय गिेको छ िने िािि ले 

दईु ओटा िाज्यिा लाग ु गिेको छ । नेपालिा STEM बािेको जानकािी हाम्रा ष्ट्रिद्यालय िथा 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका म्िक्षकहरूलाई सिेि नगण्य नै छ।  

२. िियिान अिस्था ष्ट्रिश्लेषण 

अष्ट्रहले हाम्रो स्कुलको पाठ यक्रििा STEM का ष्ट्रिषयहरू छुट्टाछुटै्ट पढार्न्छ । म्िक्षकहरूसिेि 
छुट्टाछुटै्ट हनु्छन ्। ष्ट्रिज्ञान पढाउनेलाई गम्णि नआउन सक्छ, त्यस्िै प्रष्ट्रिमध पढाउनेसुँग सीप नहनु 
सक्छ । ष्ट्रिद्याथीहरूले यी ष्ट्रिषयहरू िास्त्रीय ढङ गले पढ्ने गिेका छन ् । ष्ट्रिद्याथीहरू पष्ट्रहले 
सम्भझने ि त्यसपमछ बझु्ने कोमसस गदयछन ् । सोच्ने ि ष्ट्रिश्लेषण गनेमिि प्रेरिि गने म्िक्षण 
मसकार्को अभ्यास हनु सकेको छैन । ष्ट्रिमिन्न म्िल्पी सिदुायले प्रयोग गदै आएका कपडा 
मसलाउने, जतु्ता मसलाउने, काठ िथा धािकुा िाुँडाकुुँ डा बनाउने, घिेल ुकपडा बनाउने, र्लािका 
हािहमियाि बनाउनेलगायिका पिभपिागि सीप िथा प्रष्ट्रिमधहरूको परििाजयन गिी मनिन्िििा ददन 
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सष्ट्रकएको अिस्था छैन ।हाम्रो देििा ष्ट्रिद्यालयदेम्ख ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसभिको  STEM  म्िक्षाको अिस्था 
मनभनानसुाि िहेको छ : 
क. कक्षा १ देम्ख कक्षा १० सभिका अमनिायय  ष्ट्रिषयहरूका पाठ यक्रििा STEM को अिस्था  

सिान्यिया आजको ष्ट्रिश्विा बालकलाई आधािििू म्िक्षािा ष्ट्रिज्ञान ि यसको व्यािहारिक िथा 
सिुम्क्षि प्रयोगको अंि एक मिहार्सभि हनेु गदयछ । िि नेपालको कक्षा १ देम्ख कक्षा १० 
सभिका अमनिायय ष्ट्रिषयका पाठ यक्रििा ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधको अंि २१.५% िहेको देम्खन्छ िने 
गम्णि ष्ट्रिषयको अंि १७.३% िहेको देम्खन्छ िि गम्णििा व्यािहारिक ज्ञान िन्दा पमन सूिहरूिा 
बढी जोड ददर्न्छ । त्यसै गिी नेपालको ष्ट्रिद्यालय िहको पाठ यक्रििा STEM ष्ट्रिषयहरू ४०% 
को हािाहािीिा िहेको देम्खन्छ। ष्ट्रिकासको िीव्र गमििा अगामड बष्ट्रढिहेका िािहरूले STEM लाई 
७०% सभि परु् याएको देम्खन्छ । STEM ले िाष्ट्रिय उपलम्धधका कुिाहरू (कला, संस्कृमि ि 
िाषा साष्ट्रहत्य) सिेि जोड्ने कल्पना गदयछ। कक्षा १ देम्ख कक्षा १० सभिका अमनिायय 
ष्ट्रिषयहरूको पाठ यक्रििा िाष्ट्रिय गौििका कुिाहरू (र्मिहास ि गौिि गाथा) को अंि ५.५% 
िहेको देम्खन्छ, जनु आपेक्षाकृि न्यून छ । आधािििू िहिा ष्ट्रिज्ञान ि गम्णि ष्ट्रिषयिा न्यून 
उम्त्तणय दि िएको परिप्रके्ष्यिा STEM को अध्ययन अध्यापन गिाउने कायय चनुौमिपणुय छ । 
ख. कक्षा ११ ि १२ को ष्ट्रिज्ञानको पाठ यक्रििा STEM को अिस्था   

यस िहको म्िक्षािा ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषायको पाठ यक्रि सन्िोषजनक िए िापमन मसकार् ि गिार्िा ठुलो 
अन्िि देम्खन्छ ।STEM म्िक्षाका अनसुाि मसकार् गिार्िा हनुपुछय ि गिार्बाट िौमलक सोचको 
ष्ट्रिकास हनुपुछय । अष्ट्रहलेको पाठ यक्रििा प्रष्ट्रिमध ि सीपको अंि नगण्य छ ।  

ग. प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिको पाठ यक्रििा STEM को अिस्था  

प्राष्ट्रिमधक म्िक्षािर्य  (कक्षा ९ देम्ख १२) १२२ ओटा ष्ट्रिषयहरूिा काययक्रि िहेको देम्खन्छ । यी 
प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिषयहरूको पाठ यक्रििा पिभपिागि पद्धमि सिाििे नहनु,ु व्यािसायिखुी काययक्रिहरू 
(जस्िै: िेमडयो िियि, टेमलर्ोन कभप्यटुि िियि, गाडी, बार्क, िोबार्ल, मडम्जटल सािग्री 
िियिसभिाि जस्िा ष्ट्रिषय) सिाििे िएको देम्खुँदैन । जनिम्क्त ष्ट्रिकासको पक्ष किजोि 
देम्खन्छ। साथै सबल प्रम्िक्षकको उत्पादन ठुलो चनुौिी बनेको छ ।  

घ.  स्नािक िहको ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधको पाठ यक्रििा STEM को अिस्था   

स्नािक िहका प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिषयहरूका पाठ यक्रि उत्कृि ि अन्िििािाष्ट्रिय स्िििा दाुँज्न सष्ट्रकने 
खालका छन ्। िि पमन STEM अिधािणाअनसुाि अझै सिक्त बनाउन ुजरुिी छ । स्नािक 
िहको पाठ यक्रि सैद्धाम्न्िक िहेकाले त्यहाुँ अनसुन्धानको िािा न्यून छ । यसिा प्रायोमगक पक्ष 
अपगु िहेको देम्खन्छ । 
ङ. स्नािकोिि िहको ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधको पाठ यक्रििा STEM को अिस्था   

यस िहिा पमन पाठ यक्रि सैद्धाम्न्िक िहेको ि अनसुन्धानको पक्ष न्यून िहेको देम्खन्छ । 
प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिषयहरूका पाठ यक्रि उत्कृि ि अन्ििायष्ट्रिय िहिा दाुँज्न सष्ट्रकने खालका छन ्।  

३. सिस्या ि चनुौिी 
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STEM  सभबन्धी ज्ञान ि सीपको थालनी घिपरििािबाट प्रािभि गिी सिदुाय, ष्ट्रिद्यालय िथा 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिमध, र्म्न्जमनयरिङ ि गम्णिको अंि अपेक्षाकृि न्यून िहेको छ। 
ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा चरिि मनिायणका लामग आिश्यक िाष्ट्रियिाको िािना बढाउने पाठ यक्रि न्यून 
िहेको देम्खन्छ। िध्यिस्ििको व्यािसाष्ट्रयक िथा प्राष्ट्रिमधक िहको म्िक्षाले आिश्यक जनिम्क्त 
उत्पादन गनय सकेको देददुँदैन । उच्च स्ििको व्यािसाष्ट्रयक िथा प्राष्ट्रिमधक िहको म्िक्षा 
िोजगाििखुी छ । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध म्िक्षाको सैद्धाम्न्िक स्िि िाम्रो िए पमन 
स्ििोजगािीको सभिािना न्यून देम्खन्छ । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध म्िक्षािा 
अनसुन्धानको स्िि किजोि िथा प्रयोगहीन अिस्थािा छ । 

STEM का ष्ट्रिषयिस्ि ु ष्ट्रिद्यालय िथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहको पाठ यक्रििा बढाउनपुने देम्खन्छ । 
अन्य ष्ट्रिषयक्षेििा सिेि STEM सभबन्धी ज्ञान ि सीप ष्ट्रिस्िाि गनुय, दक्ष जनिक्तको ष्ट्रिकास गनुय, 
STEM लाई जीिनउपयोगी ि व्यािहारिक बनाउन,ुदेिष्ट्रिकास ि निप्रिियनको क्षेििा कायय गनय 
सक्ने जनिम्क्तको ष्ट्रिकास गनुय आजका िखु्य चनुौिी हनु ्।त्यसको अलािा ष्ट्रिज्ञान िथा गम्णि 
ष्ट्रिषयका रूपिा म्िक्षण गनय ष्ट्रिषयगि म्िक्षकको अिाि पमन टड्कािो रूपिा देम्खएको छ । 

४. सझुािहरू  

नीमि 

• STEM क्षेििा िाज्यको लगानी िृष्ट्रद्ध गिी उपयोगी  ष्ट्रिषयिस्ि ु्नोटका लामग ष्ट्रिस्ििृ 
अध्ययन गने  

• स्नािक ि स्नािकोत्ति िहिा िाज्यका लामग आिश्यक क्षेि पष्ट्रहचान गिी STEM िा 
आधारिि पाठ यक्रि मनिायण गने  

• STEM म्िक्षाको प्रिधयन गिी म्िक्षण मसकार्िा निप्रिियनका पक्षलाई ष्ट्रििेष जोड ददने  
• िाज्यको ष्ट्रिकास मनिायणका लामग आिश्यक जनिम्क्त प्रक्षेपण गिी ष्ट्रिद्यालय िथा 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूबाट क्रिि: िध्यि स्ििको ि उच्च स्ििको जनिम्क्त ष्ट्रिकास गने 

िणनीमि 

• कक्षा १ देम्ख ८ सभि को STEM ष्ट्रिषयहरूका पाठ यक्रिको िािालाई कभिीिा ५०% 
सभि परु् याउने । साथै अन्य (िाषा, साष्ट्रहत्य, कला, संस्कृमि, र्मिहास,् िगूोल आदद) 
५०% िा सिेि २०% सभि STEM को अिधािणा एकीकृि गने  

• कक्षा १ देम्ख ८ सभि ष्ट्रिज्ञान ि गम्णि ष्ट्रिषयिा ष्ट्रिद्याथीका रूची बढाउने काययक्रि 
ल्याउने   

• ष्ट्रिद्यालय स्िििा ष्ट्रिज्ञान ि गम्णििा पाठ्यक्रि परििाजयन ि म्िक्षकको उम्चि व्यिस्थापन 
गने   

• ष्ट्रिद्याथीहरुिा आरु्ले पढ्ने हिेक मबषय ि  दैमनक घि आुँगनिा गरिने कािहरुमिि 
ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिमध, र्न्जीमनयरिङ्ग ि गम्णि खोज्ने बानीको मबकास गिाउने प्रकृिीका पाठ 
िथा अभ्यासहरु सबै ष्ट्रिषयका पाठ्यक्रिहरुिा समुनम्श्चि गने 
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• कक्षा ९ देम्ख १२ सभिको पाठ यक्रिलाई प्रष्ट्रिमध ि सीपिूलक बनाउने   
• िौमलक सोच ष्ट्रिकास गने खालको उदे्दश्य िाखी िैम्क्षक काययक्रि बनाउने 
• ष्ट्रिद्याथीको मसकार् ष्ट्रक्रयाकलापिखुी, मसकार् सािग्रीिा आधारिि ि अभ्यासिखुी बनाउने  
• ष्ट्रिद्यालय िथा क्याभपसहरूले ष्ट्रिज्ञान प्रदियनी, परियोजनािा आधारिि मसकार् ि ष्ट्रिज्ञान 

प्रष्ट्रिमधसभबन्धी प्रिियनात्िक ष्ट्रक्रयाकलापलाई म्िक्षण मसकार्को अमिन्न अङ ग बनाउने 
• म्िक्षक, प्राध्यापक िथा अमििािकहरूको STEM म्िक्षासभबन्धी मनिन्िि रूपिा क्षििा 

ष्ट्रिकास गनयका लामग आिनेसािने िथा अनलाईन पद्धमििा काययक्रि सञ्चालन गने   
• STEM  को प्रिधयन गनय सिदुाय, सङ घसंस्था, उद्योग ि आिसञ्चािका साधनहरूसुँग 

म्िक्षण संस्थाहरूले सहकायय गिी असल अभ्यासहरूलाई प्रचािप्रसाि गने िथा ष्ट्रिज्ञान 
प्रष्ट्रिमधसभबन्धी साक्षििाका काययक्रिहरू सञ्चालन गने  

• STEM सभबन्धी म्िक्षाको प्रिधयन गनयका लामग सङ घीय ि प्रादेम्िक स्िििा ष्ट्रिज्ञान 
प्रष्ट्रिमध केन्द्र, सङ्खग्रहालय, अनसुन्धान िथा आष्ट्रिष्काि केन्द्र ि प्लामनटोरियिको मनिायण 
गने  

• आजीिन मसकार्को िाध्यिबाट STEM सभबन्धी जनचेिा अमििृष्ट्रद्ध गने  
• पूिीय दियन ि पाश्चात्य ष्ट्रिज्ञानको संयोजन हनेु गिी ष्ट्रिद्यालय िथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यलय िहका 

पाठ यक्रि िथा पाठ यिस्िहुरूको ष्ट्रिकास गने  
• कक्षा १ देम्ख १२ सभिका अमनिायय  ष्ट्रिषयहरूका पाठ यक्रििा STEM ष्ट्रिषयहरूको 

ष्ट्रिििण परििाजयन गने  
• उच्च म्िक्षाको पाठ्यक्रििा परििाजयन गिी STEM संग सभबम्न्धि ष्ट्रिषयिस्िहुरू  थप 

गने  
• अन्ििसभबम्न्धि ष्ट्रिषयहरुिा STEM संग सभबम्न्धि ष्ट्रिषयिस्िहुरू म्िक्षण मसकाई 

प्रष्ट्रक्रयासंग आिद्ध गने  
• म्िक्षक िामलि क्षििा ष्ट्रिकासका काययक्रिहरुिार्य ि STEM संग सभबम्न्धि 

ष्ट्रिषयिस्िहुरू म्िक्षण गनय म्िक्षकको पेिागि दक्षिा अमििृष्ट्रद्ध गने 
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परिच्छेद २४  

मनिीक्षण ि सपुरििेक्षण 

१. पषृ्ठिमूि  

म्िक्षा क्षेििा मनिीक्षण िथा सपुरििके्षण िैम्क्षक गणुस्िि ि सिग्र प्रणालीको प्रिािकारििाका लामग 
अमनिायय पक्ष हनु ्। यी अिधािणासुँग िैम्क्षक मनयि काननु िथा व्यिस्थाको मनयिन ि म्िक्षाको 
प्राष्ट्रिमधक सेिा प्रिाह एकीकृि रूपिा आउुँछन ्। मनिीक्षणलाई मनयि ि प्रष्ट्रक्रयाको परिपालनासुँग 
सभबम्न्धि गिार्य अभ्यास गिेको पार्न्छ । यसले सािान्य िेखदेख, मनयन्िण िा औपचारिक 
मनयन्िणका ष्ट्रिमधिार्य ि मनधायरिि ष्ट्रिमध ि प्रष्ट्रक्रयाको पालनाका मनमित्त म्िक्षाका ष्ट्रिमिन्न िह, मनकाय 
िा व्यम्क्तलाई उत्तिदायी बनाउुँछ । यसले िूलिः प्रिासमनक उत्तिदाष्ट्रयत्िसुँग सभबन्ध िाख्दछ । 
सपुिीिके्षणलाई एक प्रकािको प्राष्ट्रिमधक सेिाका रूपिा मलर्न्छ । िसथय यसलार्य म्िक्षणमसकार्सुँग 
सभबम्न्धि ष्ट्रिषयिा ज्ञान उत्पादन गने, प्रसाि गने, अन्य पेसाकिीसुँग मिलेि यसको कायायन्ियन गने 
िथा पिीक्षण गने, म्िक्षकको पेसागि ष्ट्रिकासका मनमित्त सहयोग गने ि म्िक्षण प्रष्ट्रक्रयाको सधुािका 
मनमित्त योगदान गनेजस्िा पेसागि दक्षिा ि िानिीय संिेदनाका पक्षिा गष्ट्रहिो प्रिाि िाख्न सक्ने 
सेिाका रूपिा मलर्न्छ ।   

नेपालिा िैम्क्षक मनिीक्षण ि सपुरििके्षणका यी दिुै आयाि सुँगसुँगै प्रयोग िएको देम्खन्छ । िैम्क्षक 
गणुस्िि कायि गनय िथा सिग्र म्िक्षणमसकार् प्रिािकारििाका लामग यी दिु ैपक्षहरू सुँगसुँगै जानपुने 
हनु्छ । नीमि-मनयि ि ष्ट्रिमध िथा प्रष्ट्रक्रयाको पालना गिाउने सभबन्धी पक्ष किजोि िएको म्स्थमििा 
म्िक्षा प्रणालीिा प्रिािकारििा आउन सक्दैन िने नयाुँ म्िक्षण ष्ट्रिमध, िूल्याङ कन पद्धमि, ष्ट्रिद्याथी 
सहयोगजस्िा पक्षहरूिा मनिन्िि खोज गने, सो कुिालाई प्रयोगिा ल्याउन अरू पेसाकिीलाई सहयोग 
गने, सबै म्िक्षक ि खासगिी नयाुँ म्िक्षकको ष्ट्रिकासका मनमित्त म्िक्षक पेसागि ष्ट्रिकास ि सहयोगका 
काययक्रि कायायन्ियन गने काययले झनै िहत्त्ि िाख्छन ्। परिपालनाले यथाम्स्थमिको कायायन्ियनलाई 
सदुृढ गिाउने उदे्दश्य िाख्छ िने दोस्रो पाटोले मसकार् ि ष्ट्रिकासका काययक्रििार्य ि ् सिग्र 
म्िक्षणमसकार्का अभ्यासलाई स्ििीय बनाउने उदे्दश्यका साथ पेसाकिीहरूलाई परिचामलि गदयछ । 
पष्ट्रहलो ष्ट्रक्रयाकलाप िेखदेख, अनगुिन, िूल्याङ कन, मनयन्िण, प्रमििेदनजस्िा ष्ट्रिमधिा आधारिि हनु्छ 
िने दोस्रो ष्ट्रक्रयाकलाप आपसी ष्ट्रिश्वास ि सहयोगिा आधारिि हनु्छ । यी दिुै पक्षलाई िैम्क्षक 
सपुरििके्षणमिि सिेटी दिुै आयािलाई एकीकृि ढङ गले प्रिािकािी रूपिा सञ्चालन गनुय आजको 
आिश्यकिा हो । नेपालको  संष्ट्रिधानले मनिीक्षण ि सपुरििके्षणको िखु्य म्जभिेिािी स्थानीय 
सिकाििा ष्ट्रिन्यास गिेको अिस्थािा केन्द्रीकृि स्िरूपिा िहेको पद्धमिलाई सोही बिोम्जि मनधायिण 
गरिनपुछय । 

२. ष्ट्रिगि िथा िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लेषण 

❖ नेपालिा िैम्क्षक सपुरििेक्षणको प्रािभि दििाि स्कुलका पष्ट्रहला सपुरििेक्षक मिस्टि िोस 
मनयकु्त िएपश्चाि सरुु िएको हो िने ष्ट्रि. सं. २००३ देम्ख दईु स्थानिा डेपटुी र्न्स्पेक्टि 
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अर् स्कुल (एउटा जनकपिुिा ि एउटा पाल्पािा) स्थापना गिेपश्चाि ् मनिीक्षणको प्रािभि 
िएको पार्न्छ । यद्यष्ट्रप िैम्क्षक सपुरििेक्षणको योजनाबद्ध अभ्यास िने िाष्ट्रिय म्िक्षा 
पद्धमिको योजना (२०२८) को कायायन्ियनसुँग ै सरुु िएको िान्न सष्ट्रकन्छ । त्यस यिा 
मनिीक्षण ि सपुिीिेक्षणका क्षेििा ष्ट्रिमिन्न अभ्यास ि अनिुिहरू हामसल िएका छन ्।  

❖ िाष्ट्रिय म्िक्षा पद्धमिको योजना (२०२८) को कायायन्ियनका क्रििा प्रिासमनक ि प्राष्ट्रिमधक 
मनिीक्षण गने कािका मनमित्त प्राष्ट्रिमधक सेिाका रूपिा यसलाई मलर्यो ि सो अनसुाि संयन्ि 
ि जनिम्क्तको व्यिस्था गिी देिैििका ष्ट्रिद्यालयिा यो सेिा परु् याउने व्यिस्था ियो । 

प्राथमिक, मनभनिाध्यमिक ि िाध्यमिक िहिा बेग्लाबेग्लै मनिीक्षकको (प्राथमिक ष्ट्रिद्यालय 
मनिीक्षक, मनभनिाध्यमिक ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षक ि िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षक) व्यिस्था 
गरिएको मथयो । पमछ यसलाई दईु िहिा सीमिि गिी प्राथमिक ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षक ि 
िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षक बनार्यो । उक्त योजनाले िैम्क्षक ि प्रिासमनक पक्षको 
िानक िय गने, सोअनरुूप िए निएको हेनयका लामग म्जल्ला म्िक्षा कायायलयबाट िषयको 
कभिीिा दईुपटक हिेक ष्ट्रिद्यालयको मनिीक्षण गने ि उक्त मनिीक्षण प्रमििदेनका आधाििा 
िाि ष्ट्रिद्यालयले पाउने अनदुान मनधायिण गने िनेि प्रिासमनक मनिीक्षण ि उत्तिदाष्ट्रयत्िको 
व्यिस्था गिेको देम्खन्छ ।  

❖ ष्ट्रि. सं. २०३७/०३८ िा ित्कालीन िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षकको संयोजकत्ििा एक 
म्जल्ला एक मनिीक्षण क्षेिको अिधािणा अम्घ सारियो । 

❖ हिेक म्जल्लािा ष्ट्रिषयगि मनिीक्षकको व्यिस्था गनय व्यािहारिक नहनेु िएपमछ यस्िा 
जनिम्क्तलाई क्षेिस्िििा िाखेि परिचालन गने गिी साधािण ि ष्ट्रिषयगि मनिीक्षकको 
परिचालन गरियो ।  

❖ सेिी परियोजना (२०३९) को िखु्य लक्ष्य "ग्रािीण ष्ट्रिकासका मनमित्त म्िक्षा" िने्न िहेकाले 
म्िक्षाका सबै सेिा सिदुाय केम्न्द्रि हनेु गिी संयोम्जि गरिएका मथए । यस क्रििा 
मनिीक्षणका मनमित्त मनम्श्चि सङ्खख्याका ष्ट्रिद्यालयको सिूह मनिायण गिी िी िध्ये एउटा 
ष्ट्रिद्यालयलाई केन्द्र बनाएि सोही ष्ट्रिद्यालयिा नयाुँनयाुँ प्रष्ट्रिमध पिीक्षण गने ि सोहीबाट प्रसाि 
गने िणनीमि मलर्यो ।  

❖ ष्ट्रि. सं. २०४२ िा प्राथमिक म्िक्षा परियोजना लागू ियो । यस परियोजना कायायन्ियनका 
क्रििा अमधकृि स्ििको स्रोिव्यम्क्त िहने गिी स्रोिकेन्द्रको अिधािणा अम्घ सारियो । 

❖ नेपालिा िएको २०४६ को िाजनीमिक परििियनपमछ ष्ट्रि. सं. २०४७ सालिा गदठि िाष्ट्रिय 
म्िक्षा आयोगको प्रमििेदन–२०४९ िा सिेि मनिीक्षणका ष्ट्रिषयिा ठोस सझुािहरू प्रस्ििु  
गरिएका मथए । जसिध्ये केन्द्रीय स्िििा िाष्ट्रिय म्िक्षा ष्ट्रिकास केन्द्र स्थापना गिी 
मनिीक्षकका मनमित्त मनयमिि सेिा प्रिेि िथा सेिाकालीन िामलिको प्रिन्ध गने, क्षेिीय 
म्िक्षा मनदेिनालयहरूले प्रधानाध्यापकको िामलि सञ्चालन गिी ष्ट्रिद्यालय िहको िैम्क्षक 
मनिीक्षक िई काि गनय सक्षि िलु्याउने, ष्ट्रिद्यालयहरूका सिूह मनिायण गिी सो सिूहिा 
मनिीक्षण गिाउने, सिन्िय ि सहयोग गनय म्जल्लास्िििा मनिीक्षकको व्यिस्था गने, ष्ट्रिद्यालय 
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सञ्चालनको अनगुिन ि मनिीक्षण गनय ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिलाई स्पि म्जभिेिािी ददने 
ि क्षििा ष्ट्रिकास गने िहेका मथए । यस प्रकाि यो प्रमििेदनले सपुरििके्षणको प्रिासमनक ि 
प्राष्ट्रिमधक पक्षलाई सिेट्दै क्षििा ष्ट्रिकासका संयन्ि सिेि प्रस्िाि गिेको देम्खन्छ । 

❖ िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोगको प्रमििेदन कायायन्ियनका क्रििा मनिीक्षण ि सपुिीिके्षणलाई थप 
िहत्त्ि ददुँदै िलुकुिरिका म्जल्लालाई क (३०० िन्दा बढी ष्ट्रिद्यालय िएका) ि ख (३०० 
िन्दा कि ष्ट्रिद्यालय िएका) िगयिा ष्ट्रििाजन गिी क िगयिा ९ देम्ख १४ जना ि ख िगयिा 
४ देम्ख ८ जना ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षक िाखी मनिीक्षण ि सपुिीिेक्षणलाई गमि ददने प्रयास गरियो 
। यस काययिा आधािििू िथा प्राथमिक म्िक्षा परियोजना २०४९/०५० को िहत्त्िपूणय 
िमूिका िह्यो । ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षकसुँगै स्रोिव्यम्क्तको व्यिस्था ि परिचालन सिानान्िि रूपिा 
गरियो । ष्ट्रि. सं. २०२८ सालिा बनेको िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षक पद ित्पश्चाि ्
ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षकिा रूपान्िरिि ियो ।  

❖ आधािििू िथा प्राथमिक म्िक्षा परियोजनाले िैम्क्षक सपुिीिके्षणका लामग स्रोिकेन्द्र बनाएि 
स्रोिव्यम्क्त परिचालन गिेको मथयो । प्रािभििा नयाुँ व्यम्क्तलाई स्रोिव्यम्क्त बनार्ए पमन 
पमछल्ला सियिा म्िक्षकहरूिध्येबाटै स्रोिव्यम्क्त बनाउने नीमि मलर्यो । यसलाई आधािििू 
िथा प्राथमिक म्िक्षा काययक्रिले पमन मनिन्िििा ददयो । यो क्रि हालसभि पमन जािी छ । 
यी सबै प्रयासले ष्ट्रिद्यालयका गमिष्ट्रिमधलाई केन्द्रसभि जोड्न िद्दि गिे पमन मनिीक्षण ि 
सपुिीिके्षणलाई अपेक्षाकृि रूपिा नमिजािखुी बनाएि अम्घ बढाउन सकेको पार्ुँदैन । 
अपिादबाहेक अमधकांि ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षकले कक्षाकोठािा प्रिेि गिेि मसकार्को अिलोकन 
गने ि पषृ्ठपोषण ददने गिेको पार्ुँदैन। ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षक ि स्रोिव्यम्क्तका गमिष्ट्रिमध 
सपुिीिके्षणिा िन्दा मनिीक्षणिा िाि केम्न्द्रि हनेु गिेको देम्खन्छ । उच्चस्ििीय िाष्ट्रिय 
म्िक्षा आयोगको प्रमििेदन २०५५ ले स्नािकोत्ति िह उत्तीणय गिी १० िषयको म्िक्षण 
अनिुि हामसल गिेका व्यम्क्तलाई िाि ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षक पदिा मनयमु्क्त गनुयपछय िने्न सझुाि 
ददएको मथयो । ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको प्रस्िाष्ट्रिि काययनीमि ि कायययोजनाको अिधािणापि 
२०५८ ले सपुिीिेक्षण एिि ् अनगुिन संयन्ि किजोि िएकाले साियजमनक ष्ट्रिद्यालयको 
गणुस्िि िृष्ट्रद्ध हनु नसकेको औलं्याएको मथयो ।   

❖  ष्ट्रि. सं. २०५० सालिन्दा अम्घ सिग्र िैम्क्षक व्यिस्थापनका संयन्िहरूलाई मनिीक्षण 
केम्न्द्रि गिाउन म्जल्ला म्िक्षा कायायलयलाई म्जल्ला म्िक्षा मनिीक्षकको कायायलय िा क्षेिीय 
म्िक्षा मनदेिनालयलाई क्षेिीय म्िक्षा मनिीक्षकको कायायलय िनी नाििा नै मनिीक्षणलाई 
प्रधानिा ददने प्रयत्न िए पमन यसबाट काििा अपेम्क्षि रूपान्ििण िएको अनिुि हनु सकेन 
।  

❖ यस मबचिा आयोगका प्रमििेनलाई आधाि िान्दै प्रधानाध्यापकलाई मनकट िाखेि सपुरििेक्षण 
गने प्रयत्नहरू पमन िए । ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षकले गिेको मनिीक्षणलाई प्रिाम्णि गनेदेम्ख 
प्रधानाध्यापक स्ियंले पठनपाठनको मनिीक्षण गने प्रािधान ि ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिले 
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िेखदेख, व्यिस्थापन गने गिी काननुी व्यिस्था पमन ियो । यी  प्रयासहरू त्यमि प्रिािकािी 
हनु सकेनन ्।  

❖ ष्ट्रि. सं. २०५० िा िैम्क्षक जनिम्क्त ष्ट्रिकास केन्द्रको स्थापनापमछ सो िार्य ि िैम्क्षक 
जनिम्क्तको ष्ट्रिकासका काययक्रि सञ्चामलि हुुँदै आएका छन ्। यसले ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षक ि 
उपसम्चिसिेिलाई व्यिस्थापन िामलि प्रदान गने गिेको छ ।  

❖ नेपालको उच्च म्िक्षा ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािन्दा बढी आलोम्चि ि सधुाि गनुयपने अिस्थािा छ । 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि सभबन्धनप्राि कलेज िथा आष्ट्रङ्गक क्याभपसहरूिा मनयमिि पठनपाठन िए 
निएको हेने िथा गणुस्िि सधुाि गने गिी कुनै संयन्िले काि नगिेका गनुासा समुनुँदै 
आएका छन ्।  

३. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लेषण 

ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षकको िमूिका: म्िक्षा ऐन िथा मनयिािलीिा ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षकका काि ि कियव्यिा 
मनिीक्षण, िथ्याङ क िथा अमिलेख, प्रिासमनक काि, गणुस्िि अमििृष्ट्रद्ध लगायि अन्य कािहरू 
िोष्ट्रकएको छ । मनिीक्षणसुँग सपुिीिके्षण जोमडएको छ िने गणुस्ििसभबन्धी काययिा निनुा म्िक्षण ि 
पषृ्ठपोषण, म्िक्षक सहयोग िथा म्िक्षक िामलिसभबन्धी काययहरूको उल्लेख गरिएको देम्खन्छ िि 
अन्य काययिा म्जल्ला म्िक्षा अमधकािीले लगाएका कायय गने िने्न बुुँदाले बढी स्थान पाएको गनुfसो 
समुनन्छ ि उनीहरूका गमिष्ट्रिमध प्रिासमनक काययिा ज्यादा केन्द्रीि हनेु गिेको पार्न्छ । ष्ट्रिद्यालय 
मनिीक्षक पद ि ष्ट्रिद्यालयको अिस्थालाई िलुना गदाय देहायको अिस्था देम्खन्छ : 

पद सङ्खख्या ष्ट्रिद्यालय सङ्खख्या अनपुाि 

ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षक ४९२ ३५६०१ १:७२.३५ 

स्रोिव्यम्क्त १०५३ ३५६०१ १:३३.८० 

७५३ िहका लामग 
प्रस्िाष्ट्रिि 

िाखा अमधकृि  

७८७ जना 

  

स्रोि :  फ्ल्यास रिपोटय, २०७४; म्िक्षा ष्ट्रििाग ि म्िक्षा िन्िालय । 

हाल म्िक्षा सेिाका ६१६ िाजपिाङ ष्ट्रकि अमधकृििध्ये ४९२ जना ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षक छन ्
।अष्ट्रहलेसभिको अिस्थालाई दृष्ट्रिगि गदाय एक ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षकका लामग सालाखाला ७३ 
ष्ट्रिद्यालयहरू पनय गएको देम्खन्छ जनु कुिा व्यिहाििा असभिि छ । त्यस्िै िलुकुिरि १०५३ 
स्रोिकेन्द्र िहेका मथए । स्रोिकेन्द्र ि ष्ट्रिद्यालयको अनपुािलाई दृष्ट्रिगि गदाय एकजनाका लामग 
सालाखाला ३४ ष्ट्रिद्यालय पनय गएको देम्खएको छ । िैम्क्षक सहायिा ि पिािियका लामग गरिएको 
यो व्यिस्था ष्ट्रिद्यिान अनपुािबाट सभिि नहनेु स्ििःमसद्ध छ । िलुकु सङ घीय संिचनािा गएपमछ 
अब सालाखाला ७८७ जना म्िक्षा अमधकृि हनेु अिस्था देम्खएको छ । यस ष्ट्रहसाबले हेदाय अब 
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ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षक पद नै निहने देम्खएको छ । त्यसकािण सभबम्न्धि स्थानीय सिकािले नै 
मनिीक्षण, सपुिीिेक्षण ि अनगुिनको संयन्ि ियाि पानुयपने आिश्यकिा छ ।   

प्रधानाध्यापकको िमूिका : ष्ट्रिद्यिान िैम्क्षक ऐन िथा मनयिािलीले प्रधानाध्यापकलाई म्िक्षकको 
पठनपाठनको िेखदेख ि मनिीक्षण गने अमधकाि ददएको छ । म्िक्षा मनयिािली २०५९ को मनयि 
९४ िा प्रधानाध्यापकका काि कियव्य ि अमधकाि उल्लेख छन ् । जसिध्ये धेिै अमधकाि 
प्रिासमनक छन ्। म्िक्षकहरूसुँग पिाििय गिी ष्ट्रिद्यालयिा कक्षा सञ्चालनसभबन्धी काययक्रि ियाि 
गने िथा त्यस्िा काययक्रिबिोम्जि कक्षा सञ्चालन िए निएको मनिीक्षण गने अमधकाि 
प्रधानाध्यापकलाई ददर्एको छ । कमिपय ष्ट्रिद्यालयिा म्िक्षक कियचािीिन्दा पमन कमनष्ठ ि िल्लो 
पदका प्रधानाध्यापक हनु,ु प्रधानाध्यापक स्ियि ् ष्ट्रिषयिस्ििुा दक्ष नहनु ु ि िाजनीमिक कािणले 
प्रधानाध्यापक किजोि हनु ुजस्िा कािण प्रिखु देम्खएका छन ्।  

ष्ट्रिव्यसको िमूिका :   म्िक्षा ऐन ि मनयिािली दिुैिा ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिका काि कियव्य 
िथा अमधकािको उल्लेख गरिएको देम्खन्छ । म्िक्षा ऐनिा सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयका ष्ट्रिद्यालय 
व्यिस्थापन समििले म्िक्षाको गणुस्िि कायि गनय म्िक्षक अमििािक सङ घको स्थापना गने कुिा 
उल्लेख गरिएको छ िने मनयिािलीिा ष्ट्रिद्यालयको सञ्चालन, िेखदेख, मनिीक्षण ि व्यिस्थापन गने कुिा 
उल्लेख गरिएको छ । यसबाट ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिलाई पमन मनिीक्षण गने अमधकाि िहेको 
देम्खन्छ । ऐनले िोकेको म्िक्षक अमििािक सङ घको गठन िैम्क्षक गणुस्िि िृष्ट्रद्धिा िन्दा पमन 
औपचारिकिा परु् याउने सािाम्जक पिीक्षणिा िाि सीमिि िहेको देम्खन्छ िने ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन 
समिमिले सािान्य मनिीक्षणको दाष्ट्रयत्ि पमन मनिायह गनय सकेको देम्खुँदैन । कमिपय ठाउुँिा यस 
समिमिले ष्ट्रिद्यालय ष्ट्रिकासका लामग उल्लेख्य काि गिेको समुनए पमन िी मनकै सीमिि देम्खन्छन ्। 
म्िक्षक उपम्स्थमि दि न्यून िएका ि मसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप किजोि देम्खएका धेिै ष्ट्रिद्यालयका 
ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमि पमन अलिल िै िहेका देम्खन्छन ् । िैम्क्षक सिुासन प्रिधयन 
ष्ट्रिद्यालयको व्यिस्थापन ि मसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप सधुाि गने गिी मनिीक्षण िथा अनगुिनकै दाष्ट्रयत्ि 
पमन समिमिबाट मनिायह हनु सकेको देम्खुँदैन ।  िीव्र िाजनीमिकिण ि मनष्ट्रहि स्िाथयका कािण 
ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिले दाष्ट्रयत्ि मनिायह गनय नसकेको देम्खएको छ ।  

िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण : पमछल्लो सियिा िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रिार्य ि ् ष्ट्रिद्यालयको 
सिग्र उपलम्धध परिक्षण गने कायय हुुँदै आएका छन ्। िि मिनलाई व्यापक बनाई उत्तिदाष्ट्रयत्ि 
मसजयना गने िहिा सञ्चालन गनय सष्ट्रकएको छैन । यसले गिेको पिीक्षणले नीमिगि िहलाई पषृ्ठपोषण 
ददएको िए पमन पिीक्षण िएका ष्ट्रिद्यालयले कुनै पषृ्ठपोषण पाउुँदैनन ्। नीमिगि िहबाट कसको कहाुँ 
किजोिी ियो िनेि सच्याउने ि नीमि पनुिािलोकन गने िा कायायन्ियनको पिीक्षण गने गिेको 
देम्खुँदैन ।  

परििमियि संिचनाबाट जम्न्िएको अिसि 

नेपालको संष्ट्रिधानले आधािििू ि िाध्यमिक िहको म्िक्षाको व्यिस्थापन स्थानीय िहको अमधकािको 
सूम्चअन्िगयि अनसूुम्च ८ िा सिािेि गिेको छ । यसबाट ष्ट्रिद्यालयको सञ्चालन, सपुरििेक्षण ि 



341 
 

व्यिस्थापनिा केन्द्र ि प्रदेि सिकाि, ष्ट्रिमिन्न प्राष्ट्रिमधक काययका म्जभिा पाएका मनकाय, स्थानीय 
सिकाि, ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिसिेिका िमूिका िहेका छन ्। स्थानीय सिकािको व्यिस्थापन 
ि कायायन्ियनबाट सिस्याको िीघ्र पष्ट्रहचान ि सिाधानका उपाय खलु्ने आिा गरिएको छ ।  

नेपाल सिकािले स्िीकृि गिेको नयाुँ  सङ गठन संिचनाबिोम्जि २५ हजाििन्दा कि जनसङ्खख्या 
िएका नगिपामलका ि सबै गाउुँपामलकािा म्िक्षा सेिाका िाखा अमधकृिको नेितृ्ििा िथा अन्य सबै 
नगिपामलका, उपिहानगिपामलका ि िहानगिपामलकािा उपसम्चिको नेितृ्ििा म्िक्षा िथा खेलकूद 
िाखाको संिचना स्थापना गरिएको छ । मनिीक्षक ि सपुरििेक्षकक पद उल्लेख गरिएको छैन ।  

४. सिस्या, िदु्दा िथा चनुौिी 
िामथ ष्ट्रिश्लेष्ट्रषि ष्ट्रिमिन्न अिस्थाले यस क्षेििा देहायअनसुािका िदु्दा ि चनुौिीहरू देम्खन्छन ्: 

• ष्ट्रिद्यालय िहको म्िक्षा संष्ट्रिधानिः स्थानीय सिकािको म्जभिेिािीिा िहेको सन्दियिा नयाुँ 
सङ गठन संिचनािा सपुिीिके्षण ि मनिीक्षणको पक्षिा उपयकु्त प्रकृमिको संिचना ियाि कसिी 
गने ?  

• सपुरििके्षण ष्ट्रिद्यालयिा आधारिि हनेु ष्ट्रक बाष्ट्रहिी मनयन्िणिा आधारिि हनेु ?  

• िियिान सपुरििके्षण प्रणालीलाई नि-प्रिेिी म्िक्षकको पेसागि ष्ट्रिकासको िागयिा सहयोग 
परु् याउने काययक्रि ददन सक्ने  कसिी बनाउने ?  

• म्िक्षण मसकार्िा परििियन ि सधुाि गने काि म्िक्षकको बझुार् ि मसकार्प्रमिको दृष्ट्रिकोणिा 
आधारिि हनु्छ । त्यसैले अरूले िनेकै िििा म्िक्षकको म्िक्षण अभ्यासिा सधुाि आउुँछ 
िनेि ष्ट्रिश्वास गनय मनकै कदठन छ । अथायि,् म्िक्षण मसकार्िा परििियन गनय सोप्रमिको 
म्िक्षकको ष्ट्रिश्वासिा सिेि परििियन गनुयपने हनुसक्छ । यसिा म्िक्षकको सष्ट्रक्रय सहिामगिा 
जरुिी छ । त्यसैले िियिानिा म्िक्षकको पेसागि ष्ट्रिकासका मनमित्त गरिएको व्यिस्थाले 
म्िक्षकलाई पेसागि उन्नयनिा परिचामलि कसिी गने ? उनीहरूिा आत्ििूल्याङ कन, 
मसकार्को ियािीिा निीनिाको खोजी गने उत्कट अमिलाषा कसिी जगाउने ? 
सपुिीिके्षणलाई आपूिीिा आधारिि िन्दा िागिा आधारिि कसिी बनाउने ? 

• म्िक्षकहरूलाई स्िमनदेम्िि, स्िमनयम्न्िि ि स्िपरिचामलि गने उपयकु्त आचािसंष्ट्रहिा मनिायण ि 
कायायन्ियन गिी नमिजासुँग उनीहरूको िृम्त्तष्ट्रिकासलाई  कसिी जोड्ने ? म्िक्षकलाई 
बालबामलकाको मसकार्प्रमि कसिी उत्तिदायी बनाउने ?  

• प्रधानाध्यापक ि ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिलाई मनिीक्षण िथा सपुिीिके्षण काययिा कसिी 
परिचामलि गने ? 

• िियिान सषु्ट्रपििके्षण पद्धमििा प्रापक पक्षको िास्िष्ट्रिक सहिामगिाको समुनश्चििा गरिएको छैन 
। सपुरििेक्षणिा ष्ट्रिद्याथी, अमििािक ि नागरिकको सहिामगिा कसिी समुनश्चि गने ?  

• उच्चम्िक्षािा प्राम्ज्ञक ियायदा ि गरििाको संिक्षण ि सभिान गदै पठनपाठनलाई व्यिम्स्थि 
िलु्याई बेमथमि मनयन्िण कसिी  गने ? 
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५. सझुािहरू 

िामथ उम्ल्लम्खि िदु्दा िथा चनुौिीहरूसिेिलाई िध्येनजि गदै मनिीक्षण ि सपुिीिेक्षणका क्षेििा 
देम्खएका सिस्यालाई सिाधान गनय देहायका सझुािहरू प्रदान गरिन्छ : 

क. नयाुँ संिचनािा ष्ट्रिद्यालय मनिीक्षण ि सपुिीिके्षणको व्यिस्था 

• सपुिीिके्षकलाई प्राष्ट्रिमधक कायय गने, म्िक्षणिा सहयोग गने िथा अनसुन्धान गने म्जभिेिािी 
मनधायिण गनुयपने । यस सन्दियिा सपुिीिेक्षण सेिाको परिचालन स्थानीय िहबाटै गनुयपने । 

• सपुिीिके्षकको िूल्याङ कनको आधाि ष्ट्रिद्यालयिा गरिएको सपुिीिेक्षण (िोिि परिचालन गिी 
गिे गिाएको कक्षा अिलोकन, निूना पाठ प्रदियन, म्िक्षकसुँग गरिएका सहम्िक्षण िथा 
सहकायय, अनसुन्धान ि मनजले पेि गिेको िैम्क्षक सपुिीिके्षण िथा सधुाि योजनाको 
कायायन्ियन) ि त्यसले ल्याएको सकािात्िक परििियनलाई बनाउनपुने । 

• ष्ट्रिद्यालय िहिा मनिीक्षण िथा सपुिीिके्षण पद्धमिलाई व्यिम्स्थि ि सिल बनाउन प्रत्येक 
स्थानीय िहिा ष्ट्रिद्यालय सपुििके्षकको पहलिा मनिृत्त म्िक्षक िथा सपुिीिेक्षक िई काि 
गिेका मनिृत्त म्िक्षाकियचािीसिेि िहेको ष्ट्रिषयष्ट्रिज्ञहरूको सिूह बनाई परिचालन गनुयपने ।  

• सपुिीिके्षकको योजना स्िीकृि गने ि मनजको िूल्याङ कन गने ि सपुिीिेक्षण प्रमििदेनको 
कायायन्ियन स्थानीय िहको म्िक्षा एकार्ले गने । 

• सपुिीिके्षकले िषयिरि मनिीक्षण िथा सपुिीिेक्षण गिी योजनाअनसुाि के कमि कायय गरियो 
त्यसबाट कमि सधुाि ियो िने्न प्रिाणिा आधारिि िाष्ट्रषयक प्रमििेदन स्थानीय सिकािको म्िक्षा 
एकार्िा पेि गने । सपुिीिके्षकको काययसभपादन िूल्याङ कनको प्रिखु आधाि यसैलाई 
बनाउने । 

• सपुरििके्षकको क्षििा ष्ट्रिकासका मनमित्त स्ि-अध्ययन, िैदेम्िक भ्रिण, पेसागि िामलिका 
अिसिहरूको ष्ट्रिस्िाि गने । उनीहरूका लामग सङ घ ि प्रदेि स्ििबाट क्षििा ष्ट्रिकास िामलि 
प्रदान  गनुयपने । 

ख.  स्िमनयम्न्िि िथा िागिा आधारिि सपुिीिेक्षण 

• सपुिीिके्षणलाई ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाकै अमिन्न अङ ग बनाउने ि यसका लामग प्रधानाध्यापक सिेि 
सहिागी हनेु । 

• म्िक्षकको काययसभपादनसुँग मसकार् उपलम्धध ि िैम्क्षक ष्ट्रक्रयाकलाप जोडी म्िक्षकले नै 
आत्ििोध गदै सपुिीिके्षणका लामग िाग गने िािाििण पैदा गने । 

• सपुिीिके्षणलाई आपूमियिा आधारिि नबनाएि िागिा आधारिि बनाउने । सपुिीिेक्षकलाई 
प्रिासमनक निई िैम्क्षक सहायकका रूपिा सपुिीिके्षकीय म्जभिेिािी ददने । प्रिासमनक 
प्रकािको मनगिानी स्थानीय िहको म्िक्षा एकार्ले ि स्थानीय जनप्रमिमनमधसिेिले गने 
व्यिस्था मिलाउने । 
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ग. नि-प्रिेिी म्िक्षक ष्ट्रिकास काययक्रिका लामग सपुिीिेक्षण सेिा 
• नयाुँ प्रिेि गने म्िक्षकको क्षििा ष्ट्रिकासका लामग सािान्य अमििखुीकिण िामलि िाि 

पयायि नहनु सक्छ । निप्रिेिीका काि हेने,  देम्खएका सिस्या म्चन्न सहयोग गने, असल 
अभ्यास कस्िो हनु्छ प्रदियन गने,  मनिन्िि पथ-प्रदियन गने ि आत्ि-ष्ट्रिश्वास जगाउने काि 
गनुयपने हनु्छ । यस्िो काि गने व्यम्क्तिा म्िक्षणका ष्ट्रिमध, साधन, उपायबािे गष्ट्रहिो अध्ययन 
ि अनिुि आिश्यक पछय ि नयाुँ पेसाकिीसुँग सुँगै काि गने उत्साह ि जाुँगि पमन हनुपुछय । 
सोही पेसािा मनयमिि काि गदै गिेका अनिुिी ि दक्ष व्यम्क्तको अनिुि ि दक्षिाबाट 
निप्रिेिीले लाि मलन सम्जलो हनु्छ । यसिी सेिाप्रििेको सरुुका केही िषयिा एकजना 
अनिुिी ि दक्ष म्िक्षकको नम्जक बसेि मसक्ने अिसि ददन िेन्टि म्िक्षकको व्यिस्था गनय 
उपयकु्त देम्खन्छ । िेन्टि म्िक्षक आर्ैं  सोही पेसािा िहने ि सुँग ै काि गदै पेसागि 
सिस्यािा सहकायय गने अिस्था ल्याउुँदा ष्ट्रिज्ञिा िएका व्यम्क्तले थप म्जभिेिािी पाएको 
िहससु गने, थप उत्प्रेिणा आउने ि नयाुँ म्िक्षकले व्यािहारिक अनिुि पाउन सक्ने देम्खन्छ 
। 

• िेन्टिको म्जभिेिािी मलने म्िक्षकको एउटा सिूह ियाि गने कायय उम्त्तकै िहत्त्िपूणय देम्खन्छ 
। यसका मनमित्त हाल मनम्श्चि िह ि ष्ट्रिषय म्िक्षणको कम्भििा दि िषयको अनिुि िएका 
म्िक्षकहरूबाट आिेदन मलई िोष्ट्रकएका सिय पिुा गनेलाई म्िक्षण ष्ट्रिज्ञिाको प्रिाणपिसष्ट्रहि 
नयाुँ म्जभिेिािी ददनपुने । यसका मनमित्त सो म्िक्षकको क) स्ि-िूल्याङ कन प्रमििेदन ि 
गिेका िहत्त्िपूणय उपलम्धधहरूको पोटयर्ोमलयो, ख) उसका कािबािे सपुरििेक्षकको प्रमििेदन, 

ग) उसले म्िक्षण गिेका ष्ट्रिषयिा ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलम्धध, ि घ) पेसागि ज्ञान ि सीप 
िथा ष्ट्रिषयगि ज्ञान ि म्िक्षणकलाका पिीक्षािा प्रदियन गिेको क्षििालाई आधाि िान्न 
सष्ट्रकन्छ। यसलाई अध्यापन अनिुमिपिको काि गदै आएको मनकाय म्िक्षक सेिा 
आयोगिार्य ि व्यिस्थापन गनुय उपयकु्त हनु्छ । यसप्रकािको प्रिाणपि आजयन गने 
म्िक्षकलाई नयाुँ म्िक्षकको िेन्टिका साथै पेसागि दक्षिा आिश्यक पने अन्य काििा 
परिचालन गनुयपने । 

• निप्रिेिी म्िक्षकको मसकार्िा सधुाि ल्याउन ि सपुिीिेक्षण िोिि परिचालन गने । 
प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासका हकिा प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासको ष्ट्रिज्ञिा िएका व्यम्क्तलाई आिन्िण 
गिेि पेसागि सहयोग प्रदान गने व्यिस्था मिलाउने । 

 

घ. नमिजासुँग िमृ्त्तष्ट्रिकासलाई जोड्ने  

• म्िक्षकलाई िषय–िषयिा पिुस्काि िथा सभिान ददने व्यिस्था गने ि िूल्याङ कनको आधाि 
ष्ट्रिद्याथी मसकार् उपलम्धध ि ष्ट्रिद्यालयिा गरिएका िैम्क्षक काययहरूलाई िाने्न । 

• म्िक्षकको काययसभपादन िूल्याङ कनिा ष्ट्रिद्याथी मसकार् उपलम्धध, काययअनसुन्धान, अमिरिक्त 
ि सहष्ट्रक्रयाकलाप आयोजना ि सञ्चालन, ष्ट्रिद्यालयको मनयमिििा, िैम्क्षक सािग्रीको सङ कलन, 
मनिायण ि प्रयोग िथा मसजयनात्िक काययजस्िा सूचक िाख्न े। यी काययको सीिा िोक्ने ि 
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अन्ििा म्िक्षक स्ियि ्ले आफ्नो अङ क ददनसक्ने गिी पािदिी बनाउने । काययसभपादन 
िूल्याङ कनिा सालाखाला ९५ प्रमििि सूचकहरू पािदिी प्रकािको बनाउने । यस्िा 
काययसभपादनको आधाििा बढुिा हनेु ग्रडे थप हनेु िथा अन्य पिुस्कािसिेि पाउने व्यिस्था 
मिलाउने ।  

ङ. सपुिीिके्षणिा प्रधानाध्यापकको िमूिका 

• प्रधानाध्यापकलाई िामलि ददुँदा सपुिीिके्षणका ष्ट्रिषयिा क्षििा ष्ट्रिकास गिाउने 

• सपुिीिके्षण, योजना ि ष्ट्रिष्ट्रिध ष्ट्रक्रयाकलापिा व्यस्ि हनेु िएकाले प्रधानाध्यापकका लामग 
दैमनक सालाखाला २ देम्ख ३ कक्षा िाि मलने प्रािधान िाख्न े । आधािििू िहका 
प्रधानाध्यापकले कभिीिा कक्षा ५ िन्दा िल एउटा ि ५ िन्दा िामथ एउटा कक्षा मलने ि 
िाध्यमिक िहका प्रधानाध्यापकले िहगि रूपिा एक एक कक्षा िाि मलने व्यिस्था 
मिलाउने   

• निप्रिेिी म्िक्षकको मसकार् ष्ट्रक्रयाकलापिा आिश्यकिाअनसुाि मनयमिि सपुिीिेक्षण गने  

• अन्य म्िक्षकहरूको मसकार् प्रष्ट्रक्रयाका उत्कृि िौििरिका ग्रहण गनय ि आरू्ले जानेका ष्ट्रिमध 
ि अनिुि साटासाट गने प्रयोजनका लामग सपुिीिेक्षण गने  

• िोिि सिूह ि सपुिीिके्षकसुँग सहसपुिीिके्षण गने  

• प्रधानाध्यापकको काययसभपादन िूल्याङ कनिा म्िक्षकको सपुिीिके्षण गिेको ि मसकार् 
सधुाििा गिेको योगदानसिेिको बुुँदा अमनिायय िाख्न े 

• िाष्ट्रषयक रूपिा स्थानीय िहिा प्रधानाध्यापकले बझुाउने िैम्क्षक प्रमििेदनिा सपुिीिके्षणलाई 
प्रिखु एजेण्डा बनाउने  

च. ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिको परिचालन 

• ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिबाट सपुिीिेक्षण गने सभिािना कि हनेु हुुँदा उनीहरूबाट 
अनगुिनको व्यिस्था गिाउने  

• ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिको बैठकिा नै मनणयय गिेि अनगुिनको म्जभिेिािी मनधायिण गने 
ि काि गने  

• व्यिस्थापन समिमिले प्राम्ज्ञक परिषद्लाई अनिुोध गिी मनिीक्षण ि सपुिीिेक्षण गिाउन 
लगाउने 

छ. मनिीक्षण सपुिीिके्षणिा प्रापकहरूको सहिामगिा 
• प्रधानाध्यापक ि म्िक्षकको काययसभपादन िूल्याङ कन िा पिीक्षण गदायका आधाििध्ये ष्ट्रिद्याथी 

सन्िषु्ट्रिलाई पमन आधाि बनाउने ।  

• प्रधानाध्यापकको काययसभपादनको िूल्याङ कन गदाय ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिको 
सन्िषु्ट्रिलाई पमन केही ष्ट्रहस्सा छुयाउने ।  

• उच्च म्िक्षािा पमन प्रिखु ि म्िक्षकको काययसभपादन यसै आधाििा गने । 
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ज. अनसुन्धान ि पिीक्षणको नमिजा सभबम्न्धि ष्ट्रिद्यालय ि िहिा ददने व्यिस्था 

• ष्ट्रिज्ञहरूबाट कुनै ष्ट्रिद्यालय िथा िैम्क्षक संस्थाको अनसुन्धान गरिुँदा अनसुन्धानबाट मनस्कने 
नमिजा िथा मनष्कषय सभबम्न्धि ष्ट्रिद्यालय िथा िैम्क्षक संस्थािा अमनिायय रूपिा ददनपुने 
व्यिस्था मिलाउने । 

• स्िि मनधायिण पिीक्षा सञ्चालन गने मनकायले जनु ष्ट्रिद्यालयिा सो पिीक्षा सञ्चालन गछय त्यसै 
ष्ट्रिद्यालयिा अमनिायय रूपिा नमिजा मलएि छलर्ल िथा अन्ििष्ट्रक्रया गनुयपने ।  

• स्िि मनधायिण पिीक्षा सञ्चालन गने मनकायले सबै ठाउुँ ि िहिा स्िि मनधायिण पिीक्षा 
सञ्चालन नगने िएकाले ष्ट्रिष्ट्रकमसि साधनलाई सबै स्थानीय मनकायिा ददएि उनीहरूलाई नै 
स्िि मनधायिण गने अिसि प्रदान गने ।  

• स्िि मनधायिण पिीक्षाबाट आएको नमिजाका आधाििा हिेक ष्ट्रिद्यालय ि सभबद्ध स्थानीय 
सिकािले सधुाि ि ष्ट्रिकासका लामग योजनाबद्ध कायय गने ि गनय लगाउने ।  

झ.  म्िक्षकको पेसागिष्ट्रिकास काययक्रि 

• खास ष्ट्रिषय मसकाउने म्िक्षकहरूको पेसागि सङ गठन बनाउने, सदुृढीकिण गने ि यस्िा 
ष्ट्रिषयगि सङ गठनिार्य ि म्िक्षणका काययिाला, गोष्ठी, छलर्ल काययक्रि गने ि गिाउनपुने  

• म्िक्षकलाई काययिलुक अनसुन्धान, अध्ययन, लेखन, प्रस्ििुीकिण लगायि मनिन्िि मसकार् ि 
पेसागि उन्नयनका काययक्रििा सहिागी हनु प्रोत्साहन गनुयपने । 

• हिेक ष्ट्रिद्यालयिा म्िक्षण सधुािका मनमित्त नयाुँनयाुँ प्रयोग गनय म्िक्षकहरूलाई प्रोत्साष्ट्रहि गने, 

सधुािका कायय ि मिनको उपलम्धधबािे सिग्र म्िक्षक सिदुायिा प्रचाि-प्रसाि गनय सूचना िथा 
सञ्चाि प्रष्ट्रिमध, खासगिी सािाम्जक सञ्जाललाई सिेि परिचामलि गने, म्िक्षण सधुाििा लाग्ने 
म्िक्षकहरूको नेटिकय  बनाउन प्रोत्साष्ट्रहि गने,  ष्ट्रििेष उपलम्व्ध ददने सधुािका काययको खोजी 
गनेलाई पिुस्कृि गनुयपने । 

ञ. उच्च म्िक्षा 

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगलाई ष्ट्रिश्व उच्च म्िक्षा आयोगिा रूपान्ििण गने ि उक्त 
संस्थामिि एक बमलयो अनगुिन सपुिीिके्षण िहािाखा िाख्न े। उक्त िहािाखाले क्याभपस 
िथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको पठनपाठन ि िैम्क्षक व्यिस्थापनको अनगुिन िथा िूल्याङ कन गने   

• आफ्ना सभबन्धन प्राि ि आङ मगक कलेज िथा क्याभपसहरूले मनयि काननु पालन गिे 
नगिेको िथा सियबिोम्जि काि गिे नगिेको लेखाजोखा िथा अनगुिन सभबम्न्धि 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले गिे नगिेको अनगुिन गने  

• अनगुिन ि िूल्याङ कन गदाय बेमथमि पार्एिा अनदुान िोक्ने लगायिका कािायही गने  

• उच्च म्िक्षा आयोगले प्रत्येक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको काययसभपादन िूल्याङ कन गिी सो आधाििा 
अनदुान ददने पद्धमि बसाल्ने  

• आरू्ले सभबन्धन ददएका क्याभपस ि आङ मगक क्याभपसिा न्यूनिि पूिायधाि िए निएको ि 
िैम्क्षक पठनपाठनिा पाठ यक्रि ि िैम्क्षक क्यालेण्डिअनसुाि िए निएको सभबम्न्धि 
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ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले हेने ि निएिा सभबन्धन खािेज गने िथा अन्य कािायही गनय सक्ने अमधकाि 
सभबन्धन ददने ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा मनष्ट्रहि हनेु गिी ऐनिा उल्लेख गने । 

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा अध्यापन गने म्िक्षकको पमन ष्ट्रिद्याथी मसकार् उपलम्धध ि क्याभपस िथा 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको िैम्क्षक सूचकका आधाििा िाि काययसभपादन अङ क ददने ि बढुिा हनेु 
व्यिस्था कायि गने । 

ट .  ष्ट्रिष्ट्रिध 

• स्थानीय सिकािका प्रिखु ि उपप्रिखुबाट िषयिा कभिीिा दईुपटक एउटा ष्ट्रिद्यालयको 
अनगुिन गिी काययप्रगमि ि ष्ट्रक्रयाकलापको अनगुिन गने  

• सभबम्न्धि िडाका िडाध्याक्षले आफ्नो िडामिि िहेका ष्ट्रिद्यालयको एकिष्ट्रहनािा कभिीिा 
एकपटक अनगुिन गने  

• स्थानीय सिकािको म्िक्षा एकार् प्रिखुले िषयिा कभिीिा चािपटक एक ष्ट्रिद्यालयको 
अनगुिन गने  

• म्िक्षाका िामथल्ला मनकायहरूले िैम्क्षक सिको प्रािभििा िध्यिा ि अन्ििा एकपटक 
ष्ट्रिद्यालयको अनगुिन गने  

• ष्ट्रिद्यालयको बालष्ट्रिकास केन्द्रको अनगुिन ित्सभबन्धी ष्ट्रिज्ञबाट गिाउने व्यिस्था गने  
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परिच्छेद २५ 

अमिरिक्त िथा सहष्ट्रक्रयाकलाप ि व्यम्क्तत्ि ष्ट्रिकास 

१. पषृ्ठिमूि  

बालबामलकाहरूको सािाम्जकीकिण, चौिर्ी व्यम्क्तत्ि ष्ट्रिकास ि उनीहरूिा अन्ििमनष्ट्रहि प्रमििाको 
प्रस्रु्टन गनय सहयोग गिी सक्षि, आत्िष्ट्रिश्वासी ि नैमिकिान ्नागरिक ियाि गनयका लामग औपचारिक 
पाठ्यक्रिको परिपूिकका रूपिा ष्ट्रिद्यालय सियिा सञ्चालन गरिने ष्ट्रक्रयाकलापहरू नै 
सहष्ट्रक्रयाकलापहरू हनु ्। त्यसै गिी ष्ट्रिद्याथीहरूको िािीरिक¸ िानमसक िथा सािाम्जक ष्ट्रिकासका 
लामग ष्ट्रिद्यालय सिय िा बाष्ट्रहि सञ्चालन गरिने ष्ट्रिमिन्न गमिष्ट्रिमधहरू अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापहरू हनु ्। 
ष्ट्रिद्यालयको पिभपिागि ष्ट्रिषयगि म्िक्षण मसकार्ले िाि िाि, सिाज ि व्यम्क्तका उपयुयक्त अपेक्षाहरू 
पिुा गनय नसष्ट्रकने हनु्छ। ष्ट्रिद्याथीहरूिा अनिुासन, नैमिकिा, मनधयक्कसुँग िकय पूणय म्चन्िन ि अमिव्यम्क्त 
गनय सक्ने क्षििा, संिगेात्िक व्यिस्थापनका सीपहरू, अन्िििैयम्क्तक सीपहरू िथा अन्य जीिनोपयोगी 
सीपहरू नै सर्ल जीिनका आधािहरू हनु ्िने्न िथ्य ष्ट्रिमिन्न अध्ययनहरूले उजागि गिेका छन ्। 
ष्ट्रिद्यालयहरूले ष्ट्रिषयगि मसकार्का अमिरिक्त ष्ट्रिद्याथीका अन्ििमनष्ट्रहि मसजयनात्िक ि निप्रिियनात्िक 
सीपहरूको ष्ट्रिकास गिाउन ष्ट्रिमिन्न सहष्ट्रक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनुयपने हनु्छ । ष्ट्रयनले मसकार्लाई 
िनोिञ्जनपूणय एिं व्यािहरिक बनाउुँदै ष्ट्रिद्याथीको व्यम्क्तत्ि मनिायण गिी गणुस्ििीय मसकार्को 
समुनम्श्चििा गदयछन ्। ष्ट्रिगि िथा िियिानिा सह िथा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई र्िक र्िक 
अिधािणािा प्रयोग गरिएको ि र्च्छाधीन रूपिा िाि प्रयोग गरिएको अिस्था हो ।  यी दिु ै
प्रकृमिका ष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई सहष्ट्रक्रयाकलापहरूका रूपिा अमनिायय गदाय उपयकु्त हनेु देम्खएकाले 
यहाुँ सोही बिोम्जि ष्ट्रिषयिस्िलुाई सभबोधन गरिएको छ । 

 

सहष्ट्रक्रयाकलापहरू एक्कार्सौँ ििाधदीको ज्ञानिा आधारिि सिाज ि अथयिन्ि मनिायणका लामग 
अत्यािश्यक िैक्षम्णक ष्ट्रक्रयाकलापकै िखु्य िाग हनु ्। ज्ञानिा आधारिि सिाज मनिायणका लामग 
िथ्य प्रिाणहरूको सूक्ष्ि ष्ट्रिश्लेषण गिी सही मनणयय गनय सक्ने, संिेगात्िक बौष्ट्रद्धकिा िएका, 
िनोिैज्ञामनक रूपले म्स्थि जनिम्क्तहरूको आिश्यकिा पदयछ । सहष्ट्रक्रयाकलाप िथा अमिरिक्त 
ष्ट्रक्रयाकलापहरू िार्य ि ष्ट्रिद्याथीहरूिा नेितृ्ि क्षििाको ष्ट्रिकास गिाउन, अन्ििमनष्ट्रहि सीप ि दक्षिाको 
अमििृष्ट्रद्ध गनय, व्यम्क्तको व्यम्क्तत्ि मनिायण गनय, िथा िनाि व्यिस्थापन, द्वन्द्व व्यिस्थापन, सिय 
व्यिस्थापन, स्िःव्यिस्थापन लगायिका सीपहरू ष्ट्रिकास गिाउन सष्ट्रकने िएकाले ज्ञानिा आधारिि 
सिाजको आिश्यकिा बिोम्जिका प्रमिस्पधी एिं दक्ष ि कुिल जनिम्क्त ियाि गनय सष्ट्रकने हनु्छ ।    
 

नेपालिा िाष्ट्रिय म्िक्षा पद्धमिको योजना (२०२८-३२) ले सियप्रथि अमिरिक्त काययकलापहरूलाई 
ष्ट्रिद्यालय काययक्रिको अमिन्न अङ्गका रूपिा मलुँदै म्िक्षक ि ष्ट्रिद्याथीहरूको िूल्याङ्कन गने आधािका 
रूपिा सिेि मलएको मथयो । उक्त योजनाले म्जल्लाव्यापी, अञ्चलव्यापी ि िािव्यापी प्रमियोमगिा 
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सञ्चालन गिी पिुस्काि ष्ट्रिििण गने व्यिस्था सिेि उल्लेख गदै अमिरिक्त काययकलापहरू 
कायायन्ियनका लामग ष्ट्रिस्ििृ मनदेिन पमु्स्िका ियाि गिाउने ि ष्ट्रपटी, िािीरिक व्यायाि, नेपाल दियन, 

सािाम्जक सेिा काययक्रि, िकृ्षािोपण, रू्लबािी मनिायण, हाम्जिी जिार्, लोकगीि, लोकनतृ्य, िादष्ट्रििाद, 

सिसर्ार्, म्चिकला प्रमियोमगिाहरू अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापका रूपिा सञ्चालन गनुयपने व्यिस्था गिेको 
मथयो । त्यसै गिी िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोग २०४९ ले पमन अमिरिक्त काययकलापलाई िैम्क्षक 
काययक्रिको अमिन्न अङ्गका रूपिा लागू गने ि अमिरिक्त काययकलापद्वािा ष्ट्रिद्याथीहरूिा अनिुासन, 

स्िािलभबन ि म्जभिेिािीको िािना जगाउने प्रयास हनेुछ िने्न उल्लेख गिेको मथयो । कक्षा १ देम्ख 
५ सभि मसजयनात्िक कला अन्िगयि  हस्िकला, म्चिकला, नतृ्य आदद ष्ट्रिषयहरूसिेि पाठ्यक्रिका 
रूपिा प्रस्िाि गरिएको मथयो । ित्पश्चािका म्िक्षा सभबन्धी आयोग  िथा  ष्ट्रिमिन्न प्रमििेदनहरूले 
िथा ऐन मनयिािलीहरूले म्िक्षािा सह िथा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापहरूको िहत्त्िलाई सभबोधन गिेको 
पार्न्छ । यद्यष्ट्रप अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापहरू ष्ट्रिद्यालय, म्िक्षक, अमििािकहरूको प्राथमिकिािा नपिेको 
िथा यसलाई अमिरिक्त बोझका रूपिा मलर्ने गिेको अिस्था छ । िसथय म्िक्षाका सिै 
सिोकाििालाहरूको बझुार्िा एकरूपिा कायि गिी अमिरिक्त ि सहष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई गणुस्ििीय 
म्िक्षण मसकार्को अमिन्न अङ्गका रूपिा संस्थागि गनुयपने आिश्यकिा छ ।   

२. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण  

नेपालको िियिान काननुी िथा नीमिगि व्यिस्थाहरूिा सह िथा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापहरूसभबन्धी 
स्पि व्यिस्था गरिएको छ । जसअनसुाि ष्ट्रिद्यालयहरूले ष्ट्रिद्याथीहरूको मसजयनात्िक प्रमििाको 
ष्ट्रिकासका लामग ष्ट्रिद्यालयिा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलाप काययक्रि सञ्चालन गनुयपने, अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलाप 
काययक्रि म्िक्षक िथा ष्ट्रिद्याथी दिुैले िाग मलनपुने, म्चिकला ि हस्िकला प्रमियोमगिा, िाद्यिादन 
प्रमियोमगिा, नतृ्य प्रमियोमगिा, नाटक प्रमियोमगिा, िकृ्तत्िकला प्रमियोमगिा, हाम्जिीजबार् प्रमियोमगिा, 
ष्ट्रहज्जे प्रमियोमगिा, खेलकुद प्रमियोमगिा, साष्ट्रहम्त्यक गमिष्ट्रिमध, कष्ट्रििा ि मनबन्ध प्रमियोमगिा, रू्लबािी 
प्रमियोमगिा जस्िा प्रमियोमगिाहरूिा ष्ट्रिद्याथीहरूलाई सहिागी गिाउनपुने व्यिस्था गरिएको छ । 
ष्ट्रिद्यालयले िकु्रबािको दैमनक पठन पाठनको कायय सिाि िएपमछ ष्ट्रिद्याथीहरूलाई अमिरिक्त 
ष्ट्रक्रयाकलापका काययक्रििा सहिागी गिाउनपुने जस्िा बाध्यकािी प्रािधानहरूसिेि उल्लेख गरिएको 
छ । त्यसै गिी ष्ट्रिद्यालय पाठ्यक्रिले केही ष्ट्रिषयहरूिा परियोजना कायय, क्षेि भ्रिण, प्रयोगात्िक 
पिीक्षा लगायिका सहष्ट्रक्रयाकलापहरूको व्यिस्था गिेको छ । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा सिेि ष्ट्रिमिन्न 
प्रकृमिका खेलकुद काययक्रिहरू, िकृ्तत्िकला, मनबन्ध लेखन, लोकगीि, हाम्जिी जिार् प्रमियोमगिा 
काययक्रिहरू सञ्चालन गने गरिएको पार्न्छ । म्िक्षाका योजनाहरू, पाठ्यक्रि, म्िक्षक िामलिहरू ि 
म्िक्षकका पेसागि सक्षििाका प्रारूपहरूिा सिेि यस्िा ष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई सिेटेको पार्न्छ ।   
 

नीमिगि रूपिा व्यिस्था गरिएको िए िापमन हाल अभ्यासिा िहेका काययक्रिहरूले  अमिरिक्त िथा 
सहष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई म्िक्षण मसकार्सुँग जोडेको पाईँदैन । यस्िा काययक्रिहरूले प्रमियोमगिािा 
िाि बढी जोड गरिएको देम्खन्छ, जसले हिेकको सहिामगिालाई सिान रूपिा प्रमििाको प्रदियन गने 
सभिािना किै देम्खन्छ । सहष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई प्रमििा पष्ट्रहचान ि ष्ट्रिकाससुँग आबद्ध गनय 
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सष्ट्रकएको छैन । प्रायि: ष्ट्रिद्यालयहरूिा एकै प्रकृमिका िाि ष्ट्रक्रयाकलापहरू, जस्िै- हाम्जिी जिार्, 

िादष्ट्रििाद, खेलकुद प्रमियोमगिाहरू िाि सञ्चालन गने गिेको पार्न्छ । यसिा सजृनात्िकिा ि 
ष्ट्रिष्ट्रिधिालाई ध्यान ददर्एको पाईँदैन िने पहुुँच हिेक ष्ट्रिद्याथीसुँग पगुकेो पार्ुँदैन । प्रायः ठुला 
कक्षाका ष्ट्रिद्याथीहरूले िाि बढी अिसि प्राि गिेको पार्एको छ । अमिरिक्त िथा 
सहष्ट्रक्रयाकलापहरू कुनै न कुनै स्िरूपिा हिेक ष्ट्रिद्यालयहरूिा सञ्चालन हनेु गिेका छन ् िि 
मनयमिििा ि स्ििीयिाको अिाि देम्खन्छ ।  

अमिरिक्त िथा सहष्ट्रक्रयाकलापहरूप्रमि अमििािकहरूको सकािात्िक दृष्ट्रिकोणिा किी देम्खन्छ । 
अमििािकहरूिा यस्िा ष्ट्रक्रयाकलापबाट ष्ट्रिद्याथीहरूलाई घाउ चोट हनेु, पढार्बाट िम्ञ्चि हनेु िथा 
उनीहरू मबिािी हनु्छन ्िने्न सोच पार्न्छ । ष्ट्रिद्यालयहरूको िौमिक िािाििण सिुम्क्षि नदेम्खएका 
कािणले गदाय सिेि अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापहरू सिुम्क्षि नहनेु ठामनएको पार्न्छ । ष्ट्रिद्याथीहरूलाई 
पयायि पोषण ि सर्ा पानी एिं खेलकुद सािग्रीहरूको अिािका कािण सिेि सह ि अमिरिक्त 
ष्ट्रक्रयाकलापहरूको प्रिािकारििा ि आकषयणिा किी आएको देम्खन्छ ।  
 

ष्ट्रिषयगि म्िक्षकहरूको अिाि िर्िहेको िियिान सन्दियिा सहष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन गने 
म्िक्षकहरूको सिेि अिाि िहेको छ । संस्थागि ष्ट्रिद्यालयहरूले छुटै्ट म्िक्षकको नै व्यिस्था गिेको 
पार्न्छ । यद्यष्ट्रप सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयहरूिा म्िक्षकको अिािका कािण म्िक्षकहरूलाई ष्ट्रिषयगि 
म्िक्षणकै बोझ बढी िहेको कािणले अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापहरूिा ध्यान ददन कदठन सिेि िएको 
देम्खन्छ िने म्िक्षकहरूिा पमन सहष्ट्रक्रयाकलापहरू सञ्चालन गने दक्षिा ि सकािात्िक सोचको सिेि 
अिाि देम्खन्छ ।  

त्यसै गिी अन्य ष्ट्रिष्ट्रिध सिस्याहरूिा स्थानीय सािदुाष्ट्रयक काययहरू, कृष्ट्रष उत्पादन, िािाििण संिक्षण 
आददलाई सहष्ट्रक्रयाकलापहरूसुँग आबद्ध गनय नसक्न,ु म्िक्षक ष्ट्रिद्याथी अनपुाि धेिै िएका 
ष्ट्रिद्यालयहरूिा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनय मनकै कदठनार् उत्पन्न हनु,ु सभबम्न्धि 
मनकायहरूबाट आिश्यक ष्ट्रिज्ञ ि व्यािसाष्ट्रयक सहयोग अपेम्क्षि िािािा प्राि नहनु,ु नेपालको िियिान 
म्िक्षक ियािी नै ष्ट्रिषय केम्न्द्रि हनु,ु म्िक्षक, प्र.अ. िथा ष्ट्रि.व्य.स. हरूिा सिन्ियको अिाि देम्खन,ु 
बढी उिेि िएका म्िक्षकहरूिा यससभबन्धी उत्साह ि उत्प्रेिणाको अिाि हुनु¸ अमिरिक्त 
ष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई प्रमििा पष्ट्रहचान ि ष्ट्रिकास प्रष्ट्रक्रयाको अङ्गका रूपिा ष्ट्रिकास गनय नसक्न ुिहेका 
छन ्।  

३. िदु्दा िथा चनुौिी 

अमिरिक्त िथा सहष्ट्रक्रयाकलाप सभबन्धी ष्ट्रिमिन्न मनमिगि व्यिस्था गरिएको िए िापमन यसको 
व्यािहारिक कायायन्ियनिा ष्ट्रिमिन्न िदु्दा िथा चनुौिीहरू िहेका छन ्।   

• सहष्ट्रक्रयाकलापलाई नैमिकिा, र्िान्दारििा, िािप्रेिको ष्ट्रिकास िथा सािाम्जक सांस्कृमिक 
रुपान्ििणको िाध्यिका रूपिा प्रयोग गनुय, 

• अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई निप्रिियनसुँग आबद्ध गनुय,  
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• अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापहरूको िापदण्ड मनधायिण ि यसलाई पाठ्यिािसुँग आबद्ध गनुय,   
• अमििािक िथा म्िक्षकहरूिा अमिरिक्त िथा सहष्ट्रक्रयाकलापको िहत्त्िप्रमिको ष्ट्रिश्वास 

जगाउन,ु  
• सहष्ट्रक्रयाकलाप ि स्थानीय ज्ञान िथा सीपको संयोजनबाट गणुस्ििीय मसकार् हनेु प्रणालीको 

ष्ट्रिकास गनुय,  
• हिेक ष्ट्रिषयिा सहष्ट्रक्रयाकलापहरू मनधायिण गिी प्रिािकािी ढङ्गबाट प्रयोग गनुय, 
• अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई औपचारिक िूल्याङ्कन पद्धमििा आिद्ध गनुय,  
• सहष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई प्रमििा पष्ट्रहचान ष्ट्रिकास गने पद्धमिका रूपिा ष्ट्रिकास गने संस्थागि 

क्षििाको ष्ट्रिकास गनुय। 

• सहष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई खेलकुद¸ कृष्ट्रष¸ उत्पादनिील¸ मसजयनिील¸ सिदुाय ि श्रिसुँग जोड्ने¸ 
चरिि मनिायण ि ष्ट्रििेकिील बनाउने गिी सञ्चालन गनुय ।  

४. सझुािहरू  

नीमिहरू  

• अमिरिक्त िथा सहष्ट्रक्रयाकलापलाई म्िक्षण मसकार्का िथा व्यम्क्तत्ि ष्ट्रिकासको अमिन्न 
अङ्गका रूपिा िाि प्रयोग गने ।  

• सहष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन िाष्ट्रिय िापदण्ड मनिायण गिी सबै स्थानीय सिकािहरूसुँग एकरूपिा 
कायि गने ।  

• सहष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई पाठ्यक्रिको अङ्गका रूपिा व्यिस्था गने ।  
• अमिरिक्त िथा सहष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई प्रमििाको पष्ट्रहचान काययक्रिसुँग आबद्ध गिी ष्ट्रिद्यालय 

ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा संस्थागि क्षििाको ष्ट्रिकास गिी प्रमििाहरूको ष्ट्रिकास ि उपयोग गने। 

िणनीमिहरू  

• िाष्ट्रिय िापदण्ड बिोम्जि स्थानीय िहिा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालनको िापदण्ड मनिायण 
िथा सपुरििेक्षण गने संयन्ि मनिायण गने ।  

• सहष्ट्रक्रयाकलापहरू सञ्चालनका लामग आिश्यक सािग्रीहरूिा ष्ट्रिमिन्न सहमुलयिहरू प्रदान गने ।  
• सहष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई ष्ट्रिष्ट्रिधिा व्यिस्थापनको िणनीमिका रूपिा संस्थागि गने ।  
• सहष्ट्रक्रयाकलापलाई प्रमििा पष्ट्रहचानसुँग आबद्ध गनयका लामग ष्ट्रिद्यालय, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय, स्थानीय, 

प्रदेि ि सङ्घीय िहिा मनयमिि रूपिा प्रमििा पष्ट्रहचानका काययक्रिहरू सञ्चालन गने ि त्यसिी 
छामनएका प्रमििाहरूलाई छाििृम्त्तसष्ट्रहि रुम्चको क्षेििा लाग्न प्रोत्साहनका काययक्रिको थप 
व्यिस्था मिलाउने ।  

• ष्ट्रिमिन्न सिकािी, गैिसिकािी िथा मनजी क्षेिका िामलि प्रदायक संस्थाहरूमबच िामलिका लामग 
साझेदािी गने,  

• अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापहरूका लामग ष्ट्रिद्यालय ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूलाई पयायि िािािा िौमिक, 
िानिीय ि आमथयक स्रोि उपलधध गिाउने ।  
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• ष्ट्रिद्याथीहरूको आिश्यकिा, उिेि, ष्ट्रिकासात्िक गणुहरू, सािाम्जक सांस्कृमिक पषृ्ठिमूि सिेिको 
सभबोधन हनेु गिी ष्ट्रिद्यालयिा िौमिक पूिायधाि ष्ट्रिकास गिी अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापहरू सञ्चालन 
गने । 

• ष्ट्रिद्याथीहरूिा देििम्क्तको िािना जागृि गिाउन, सहकायय स्थाष्ट्रपि गनय, स्िस्थ प्रमिस्पधायत्िक 
िािना ष्ट्रिकास गिाउन, सिूहिा मिलेि कायय गनय सक्ने बनाउनका लामग सहष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई 
िाध्यिका रूपिा ष्ट्रिकास गने ।  

• सङ्घ, प्रदेि ि स्थानीय िहिा सहष्ट्रक्रयाकलाप ि व्यम्क्तत्ि ष्ट्रिकाससभबन्धी संिचना िाख्न े ।  
• हिेक ष्ट्रिषयहरूिा परियोजना कायय, सािाम्जक कायय, िािाििण सिक्षण काययक्रिहरू सिािेि 

गिी िूल्याङ्कन सिेि गने । 

• म्िक्षक िामलिका ष्ट्रिषय िस्िहुरूिा सहष्ट्रक्रयाकलापसभबन्धी पाठ्यांिहरू सिािेि गने ।  
• ष्ट्रिद्यालयहरूले न्यूनिि रूपिा खेलकुद, िेडक्रस, सािाम्जक सेिा, नेपाल स्काउट, सेिा दल, 

सांस्कृमिक काययक्रिहरूको आयोजना, सङ्गीि, गम्णि, ओलम्भपयाड, ष्ट्रिज्ञान प्रमियोमगिा, िादष्ट्रििाद, 

मनबन्ध लेखन, कष्ट्रििा लेखन कृष्ट्रष उत्पादन, अध्ययन भ्रिण जस्िा ष्ट्रिष्ट्रिध काययक्रिहरूलाई 
अमनिायय रूपले सञ्चालन गनुयपने व्यिस्था गने ।  

• सांस्कृमिक काययक्रिहरू, नतृ्य, सङ्गीि जस्िा काययक्रिहरू आयोजना गदाय िम्ड्कला, सािाम्जक, 

सांस्कृमिक ष्ट्रिचलन ल्याउने प्रकृमिका िधदहरू िएका गीि बजाउन नपाउने व्यिस्था गने । 
त्यसको अनगुिन स्थानीय सिकािले गने व्यिस्था गने ।  

• ष्ट्रिद्यालयहरूले िामसक ि िाष्ट्रषयक रूपिा सहष्ट्रक्रयाकलापहरूको योजना मनिायण गनैपने व्यिस्था 
गिी यस्िा ष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई पमन पाठ्यिाि छुयाई औपचारिक िूल्याङ्कन पद्धमिकै अंिका 
रूपिा व्यिस्था गने ।  

• सह िथा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन गदाय आिश्यक स्थानीय सािग्रीहरूको मनिायण िथा 
प्रयोगलाई प्राथमिकिा ददने । 

• प्राथमिक िहिा सङ्गीि कला, िथा िािीरिक म्िक्षा सभबद्ध म्िक्षक दिबन्दी व्यिस्था गने ।  
• यससभबन्धी काययिा संलग्न मनजी क्षेिका सस्थाहरू, कभपनीहरू, सञ्चाि क्षेिका संस्थाहरू, 

प्रमिष्ठानहरू िथा व्यिासाष्ट्रयक सङ्गठनहरूसुँग साझेदािी गिी काययक्रि सञ्चालन, ष्ट्रिज्ञहरूको 
सहयोग, िथा पष्ट्रहचान िएका प्रमििाहरूलाई थप ष्ट्रिकासको अिसि मसजयनािा सहकायय गने ।   

• सबै प्रकािका ष्ट्रिद्याथीहरूलाई उनीहरूको उिेि, रुम्च िथा आिश्यकिा बिोम्जिका 
ष्ट्रक्रयाकलापहरूिा अमनिायय सहिागी गिाउने ।   

• सह िथा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलाप अन्िगयि खेलकुद, िारिरिक व्यायाि, योग ध्यान जस्िा 
ष्ट्रिषयहरू सिािेि गने । 

• म्िक्षक िथा प्रधानाध्यापकहरूको कायय ष्ट्रिििण िथा म्िक्षकको सक्षििा अन्िगयि  सह िथा 
अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापका ष्ट्रिषयहरू सिािेि गने । 

• सह िथा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन गनय म्िक्षक ष्ट्रिकासका काययक्रिहरूलाई पमन 
सिानान्िि रूपिा अगामड बढाउने । 
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• हिेक ष्ट्रिषयको म्िक्षणलाई सह िथा अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापसङ्ग आिद्ध गिाउने । 

 

५ सिकािका मनकायहरूको िमूिका  

सहष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन िथा व्यिस्थापनका लामग िीनै िहका सिकाि िथा िैम्क्षक संस्थाहरूको 
िहत्त्िपूणय िमूिका िहेको हनु्छ ।  

सङ्घीय सिकािː िाष्ट्रिय िापदण्ड मनिायण गरिददने, पाठ्यक्रि प्रारूपिा सिािेि गिी िूल्याङ्कनका 
आधािहरू मनिायण गने, आिश्यक स्रोि ष्ट्रिमनयोजन गने, ष्ट्रिमिन्न सिकािहरू ि संस्थाहरूसुँग साझेदािी, 
सिन्िय ि सहकायय गने, िाष्ट्रिय रूपिा प्रमििा पष्ट्रहचान ि प्रमििाहरूलाई मिल्दो क्षेििा थप अध्ययन, 
अनसुन्धान गने अिसि मसजयना गने लगायिका काययहरू गनुयपने देम्खन्छ ।  

प्रादेम्िक सिकािहरूː  प्रदेिस्ििीय िापदण्ड मनिायण गरिददने, प्रादेम्िक िहिा प्रमििा पष्ट्रहचान 
काययक्रिहरू सञ्चालन गिी प्रमििाहरूलाई मिल्दो क्षेििा थप अध्ययन, अनसुन्धान गने अिसिहरू 
मसजयना गने, लगायिका काययहरू गनुयपने देम्खन्छ ।  

स्थानीय सिकािहरूː  िाष्ट्रिय ि प्रादेम्िक िापदण्डका आधाििा सहष्ट्रक्रयाकलापहरू सभबन्धी 
समिमिहरू मनिायण गिी मनयमिि रूपिा गाउुँ िा नगिपामलका स्ििीय ष्ट्रिधागि प्रमििा पष्ट्रहचान ि 
ष्ट्रिकास गने िथा सपुरििेक्षण गिी आिश्यक सहयोग पयुायउने । ष्ट्रिद्यालयहरूलाई सहष्ट्रक्रयाकलापहरू 
सञ्चालनका लामग अनदुान उपलधध गिाउने ।  

ष्ट्रिद्यालयहरूː हिेक ष्ट्रिषयहरूिा अमनिायय रूपिा सहष्ट्रक्रयाहलापहरू सञ्चालन गने, हिेक िकु्रिाि 
अमनिायय रूपिा खेलकुद, िेडक्रस, सािाम्जक सेिा, नेपाल स्काउट, सांस्कृमिक काययक्रिहरूको 
आयोजना, सङ्गीि, गम्णि, ओलाम्भपयाड, ष्ट्रिज्ञान प्रमियोमगिा, िादष्ट्रििाद, मनबन्ध लेखन, कष्ट्रििा लेखन 
कृष्ट्रष उत्पादन, अध्ययन भ्रिण जस्िा ष्ट्रिष्ट्रिध प्रकृमिका ष्ट्रक्रयाकलापहरू अमनिायय रूपिा सञ्चालन 
गनुयपने ि प्रमििाहरूलाई पिुस्कािको व्यिस्था गदै स्थानीय, प्रादेम्िक ि िाष्ट्रिय स्ििका प्रमिस्पधायका 
लामग सहयोग गने ।  

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूː मनयमिि रूपिा प्रमििा पष्ट्रहचान काययक्रिहरू सञ्चालन गिी ष्ट्रिमिन्न प्रमिस्पधायका 
लामग सहयोग गने । म्िक्षणलाई अनसुन्धानसुँग जोड्ने, परियोजना अध्ययन ष्ट्रिमध, घटना अध्ययन 
मबमधहरूिा बढी जोड ददने । अनसुन्धान केन्द्रहरूको सबलीकिण गिी प्रमििाहरूलाई थप 
अनसुन्धानको िािाििण मसजयना गरिददने । गम्णि, ष्ट्रिज्ञान ि र्म्ञ्जमनयरिङ्ग प्रमियोमगिाहरू आयोजना 
गिाउने, ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू ि अनसुन्धानहरूिा प्रमििाहरूलाई अिसि मसजयना गरिददने काययहरू 
सञ्चालन गने ।  
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परिच्छेद २६ 

अनगुिन िथा िूल्याङ्कन 

१. पषृ्ठिमूि 

योजना, नीमि, काययक्रि िथा आयोजनाहरूिा लगानी िथा साधनको प्रिाह सिमु्चि ढङ्गले िएको छ 
छैन ि काययिामलकाअनसुाि ष्ट्रक्रयाकलापहरूको कायायन्ियन िई लम्क्षि प्रमिर्ल प्राि िएको छ छैन 
िनी ष्ट्रिमिन्न िहका व्यिस्थापन िा व्यिस्थापनले िोकेका व्यम्क्त िथा मनकायबाट मनिन्िि ि 
आिमधक रूपिा मनगिानी िाख्न े कायय अनगुिन हो ।अनगुिन िथा िूल्याङ्कनको िाध्यिबाट सेिा 
प्रिाहप्रमिको उत्तिदाष्ट्रयत्ि ि जिार्देष्ट्रहिा कायि गने, ष्ट्रिकास काययिा गरिएका लगानी िथा प्रमिर्ल 
समुनम्श्चि गदै नमिजाहरूले जनिानसिा पाने प्रत्यक्ष िथा अप्रत्यक्ष प्रिािहरूको िापन िथा लेखाजोखा 
गने ि ष्ट्रिगिका अनिुिहरूबाट पषृ्ठपोषण प्राि गिी िािी नीमि िथा काययक्रिहरूलाई थप प्रिािकािी 
ि नमिजािखुी बनाउने उदे्दश्य िहेको हनु्छ ।कायायन्ियन गरिएका योजना, नीमि, काययक्रि िथा 
आयोजनाहरू हालको सियिा के–कमि सान्दमियक, लािदायी ि प्रिािकािी छन ् िथा के–कस्िा 
उपलम्व्ध एिि ् प्रिािहरू हामसल िएका छन ् िने्न कुिाको आन्िरिक ि बाह्यिूल्याङ्कनकिायबाट 
उदे्दश्यपूणय ि व्यिम्स्थि िरिकाले लेखाजोखा गने कायय िूल्याङ्कन हो ।िैम्क्षक योजना, नीमि, काययक्रि 
िथा आयोजना कायायन्ियनका क्रििा िएका सबल िथा दबुयल पक्षहरूबाट पाठ मसकी िािी योजना, 
नीमि, काययक्रि िथा आयोजनाहरू िजुयिा िथा कायायन्ियनिा आिश्यक सधुाि गनुय िथा सभबम्न्धि 
मनकाय¸ पदामधकािीलाई त्यस्िा योजना, नीमि, काययक्रि¸ आयोजनाहरूको कायायन्ियन ि नमिजाप्रमि 
जिार्देही बनाउन ुिैम्क्षक अनगुिन िथा िूल्याङ्कनको उदे्दश्य हो । 

नेपालिा योजनाबद्ध ष्ट्रिकास प्रयासको सरुुआिसुँगै ष्ट्रिकास काययक्रि¸आयोजनाको अनगुिन िथा 
िूल्याङ्कन गने परिपाटीको थालनी िए िापमन पाुँचौं योजना आ.ि.२०३२/०३३ देम्ख ष्ट्रिकास 
आयोजनाहरूको कायायन्ियनको िूल्याङ्कन गने व्यिस्थाको सरुुआि ियो । यस क्रििा अनगुिन िथा 
िूल्याङ्कन गने कायय िाष्ट्रिय योजना आयोगले िाि नगिी िन्िालय अन्ििगिका मनकायले पमन गने 
परिपाटीको थालनी ियो ।सािौं योजनादेम्ख क्षेिगि काययसभपादन सूचकहरू मनधायिण गिी अनगुिन 
िथा िूल्याङ्कन गने क्रि सरुु ियो । आठौं योजना देम्ख अनगुिन िथा िूल्याङ्कनलाई एउटा पद्धमिको 
रूपिा सदुृढ गने काययको सरुुिाि ियो । अनगुिन िथा िूल्याङ्कनसभबन्धी व्यिस्थािा देम्खएका 
किीकिजोिीहरूिा सधुाि गिी संस्थागि व्यिस्था, उच्च िाजनीमिक िहको प्रमिबद्धिा ि 
प्रमिर्ल/उपलम्धध िूल्याङ्कनको व्यिस्थासष्ट्रहिको नयाुँ अनगुिन िथा िूल्याङ्कन प्रणाली लाग ुगरियो । 
केन्द्रदेम्ख आयोजनास्ििसभि प्रिािकािी ि सक्षि अनगुिन िथा िूल्याङ्कन पद्धमिको व्यिस्था गने 
उदे्दश्यले यो प्रणाली अपनार्एको मथयो ।  
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िम्न्िपरिषद्को मिमि २०४९/४/८ को मनणययानसुाि हाल ष्ट्रिद्यिान अनगुिन िथा िूल्याङ्कनसभबन्धी 
संस्थागि व्यिस्थाहरू िाष्ट्रियस्िििा प्रधानिन्िीको अध्यक्षिािा िाष्ट्रिय ष्ट्रिकास सिस्या सिाधान 
समिमि ि िन्िालयस्िििा िन्िीको अध्यक्षिािा िन्िालयस्िि ष्ट्रिकास सिस्या सिाधान लाग ुगरिएका 
हनु ्।  

दिौं योजनादेम्ख गरिबी अनगुिन ि ष्ट्रिश्लेषण व्यिस्था को सरुुिाि ियो । िहालेखा मनयन्िक 
कायायलयबाट साियजमनक सेिाहरूको प्रिाह म्स्थमिको ष्ट्रिश्लषेण गिी जनस्ििसभि पगु्दा लाग्ने सियको 
अनगुिन गनय साियजमनक खचय अनगुिन प्रणालीको थालनी गरियो । यस अिमधिा िाष्ट्रिय योजना 
आयोगले ष्ट्रिमिन्न काययक्रि/आयोजनाहरूको प्रिाि िूल्याङ्कन गिाई ष्ट्रिकास योजना, नीमि, काययक्रि िथा 
आयोजनहरूिा पषृ्ठपोषण गने परिपाटीको ष्ट्रिकास गर् यो । काययक्रि/आयोजनाहरूको िजुयिा एिि ्
कायायन्ियन प्रष्ट्रक्रयािा सधुाि ल्याउन ि ष्ट्रिकास काययक्रिहरू प्रिािकािी बनाउन आबमधक योजनाको 
मनददयि लक्ष्य हामसल गनय प्रत्यक्ष योगदान परु् याउन काययक्रि/आयोजनािा बजेटको अिाि हनु नददन 
ष्ट्रिकास काययक्रिहरूलाई प्राथमिकीकिण गने िध्यिकालीन खचय संिचनाको प्रािधान कायायन्ियन सरुु 
गरियो । 

म्िक्षािा अनगुिन िने्न िधदािली िन्दा मनिीक्षण, सपुरििके्षण िधदािलीको प्रयोग िएको पार्न्छ । 
िैम्क्षक अनगुिनको र्मिहासिा ष्ट्रि.सं १९१५ को म्िक्षा डार्िेक्टिको अष्ट्रर्स स्थापना, १९७६ को 
डार्िेक्टि अर् पम्धलक र्न्िक्सन अष्ट्रर्सको स्थापना ि पाठिाला बन्दोिस्िी र्न्स्पेक्टिी अड्डाको 
स्थापना, १८९८ िा स्कुल र्न्स्पेक्टि अष्ट्रर्सको स्थापना िहत्त्िपूणय प्रयास हनु ् । िाष्ट्रिय म्िक्षा 
पद्धमि योजना अिमधिा िने म्िक्षा िन्िालयिा िूल्याङ्कन िाखा िाि िहेको मथयो । ष्ट्रि.सं २०४९ 
पमछ िािै िन्िालयिा अनगुिन िाखा स्थापना िएको हो ।ष्ट्रि.सं.२०५६ िा म्िक्षा ष्ट्रििागको 
स्थापनासुँगै अनगुिन िथा िूल्याङ्कन िाखाको स्थापना स्थापना िएको देम्खन्छ । ष्ट्रि.सं. २०६३ िा 
िन्िालयिा मनिीक्षणालयको स्थापना  िएको ि त्यसलाई अनगुिन िहािाखाको रूपिा स्थापना गिी 
हाल योजना िथा अनगुिन िहािाखा िहेको छ । केन्द्रीयमनकाय ि प्रदेि िहका मनकायिा अनगुिन 
िाखा ि म्जभिेिािी प्रदान गिी िैम्क्षक नीमि, योजना ि काययक्रिहरूको अनगुिन िथा िूल्याङ्कनको 
प्रयास िएको छ । 

२. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लेषण  

म्िक्षा¸ ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय ि अन्िगयि मनकाय हुुँदै ष्ट्रिद्यालय िहसभि िीनै िहका १४ िटा 
मनकायहरूबाट िैम्क्षक नीमि¸ योजना िथा काययक्रिहरू कायायन्ियन िर्िहेको छ । सबै िहको सेिा 
व्यिस्थापन िथा सेिा प्रिाहका लामग ष्ट्रित्तीय, व्यिस्थापकीय ि प्राष्ट्रिमधक पक्षको अनगुिन, लेखाजोखा 
िथा िूल्याङ्कनबाट ऐन मनयिअनसुाि कायय िएनिएको लेखाजोखा गने,  लक्ष्य िथा उदे्दश्यका आधाििा 
प्रगमि िापन गने ि क्षेिगि उदे्दश्य िथा लक्ष्यिा िएको िणनीमिगि िथा नीमिगि प्रिािको िूल्याङ्कन 
गने काययका लामग अनगुिन ि िूल्याङ्कनका लामग नीमि¸ संगठन¸ काययष्ट्रिमध िथा काययक्रि िहेका छन ्



355 
 

। अनगुिन िथा िूल्याङ्कनका काययहरू काययसभपादन सूचकहरू िथा अनगुिन सूचकिा आधारिि हनेु 
व्यिस्था छ । हाल म्िक्षाका नीमि योजना िथा काययक्रिका स्रोिका रूपिा िहेका सहस्राधदी ष्ट्रिकास 
लक्ष्य¸ चौधौँ योजना िथा ष्ट्रिद्यालय क्षेि ष्ट्रिकास योजनाका लक्ष्य िापनका लामग सूचक ष्ट्रिकास 
िएका छन ् ि सोही सूचकका आधाििा अनगुिन िथा िूल्याङ्कन गने पद्धमि िहेको छ । 
अनगुिनबाट प्राि नमिजाका आधाििा पमछल्लो योजना ियािी िथा लक्ष्य मनधायिण गरिने परिपाटी छ 
। केन्द्र िहिा म्िक्षा िन्िालय ि म्िक्षा िथा िानि स्रोि ष्ट्रिकास केन्द्रले अनगुिन ि िूल्याङ्कनका 
काययको सिन्िय ि सञ्चालन गनेछन ्। प्रदेि िहिा िन्िालय ि म्िक्षा ष्ट्रिकास मनदेिनालय िथा 
म्जल्ला ि स्थानीय िहिा म्िक्षा ष्ट्रिकास िथा सिन्िय र्काई, स्रोिकेन्द्र, ष्ट्रिद्यालयहरू ि स्थानीय 
सिकाि अनगुिन िथा िूल्याङ्कनका लामग म्जभिेिाि िहेकाछन ् । कियचािी िथा म्िक्षक क्षििा 
ष्ट्रिकासका काययक्रि सञ्चालन िथा अनगुिन िथा िूल्याङ्कनिा िामलि प्रदायक मनकायहरू म्जभिेिाि 
िहेका छन ्। िाष्ट्रिय योजना आयोग िथा िहालेखा पिीक्षकको कायायलयिार्य ि िैम्क्षक प्रिाि िथा 
मनयमिििा ि औम्चत्यिा िापनका आधाि िय िएका छन ् । अनगुिन िूल्याङ्कन सिग्र आयोग, 

आयोगका पदामधकािीहरू ि सम्चिालयका सबै िहािाखाको साझा म्जभिेिािी अन्िगयि पने िएकाले 
सबै िहािाखाहरूले अनगुिन िथा िूल्याङ्कनिा संलग्न िहन ु पने िनी िाष्ट्रिय योजना आयोगले 
अनगुिन िथा िूल्याङ्कन योजना िनाउुँदा मलर्ने आधाििा उल्लेख गिेको छ। िैम्क्षक काययक्रि 
कायायन्ियनको आधाि काययक्रि कायायन्ियन पमु्स्िका हो । काययक्रि कायायन्ियन पमु्स्िकािा 
उल्लेम्खि प्रष्ट्रक्रया¸ काययष्ट्रिमध िथा नमिजाका आधाििा काययक्रि िूल्याङ्कन गने व्यिस्था छ । नीमि 
योजना िथा काययक्रिको सञ्चालन अिस्था िथा प्रगमिको िामसक चौिामसक िथा िाष्ट्रषयक प्रगमि 
प्रमििेदन ियािी ि संप्रषेण गिी सो को आधाििा अनगुिन िथा िूल्याङ्कन गने व्यिस्था छ ।  

अनगुिन िथा िूल्याङ्कनका प्रिखु िणनीमिक काययकलापअन्िगयि िैम्क्षक व्यिस्थापन सूचना प्रणालीिा 
सधुाि गने¸ क्षििा ष्ट्रिकास गने ि अनसुन्धान ि ष्ट्रिकासिा साझेदािी ि ग्राहक सन्िषु्ट्रष्ठसभबन्धी 
सूचनालाई आधाि िानु्नपने कुिा ष्ट्रिद्यालय क्षेि सधुाि योजनािा उल्लेख िएको मथयो ।  अनगुिन 
प्रष्ट्रक्रयाका लामग, खास गिी केन्द्र, प्रदेि िथा म्जल्ला िहिा उन्नि व्यिस्थापन सूचनाको आिश्यकिा 
पछय । यो कायय िाम्रो िैम्क्षक सूचना व्यिस्थापन प्रणालीिार्य ि िाि सभिि हनु्छ । अनगुिन 
प्रष्ट्रक्रयािा सिोकाििालाहरूको सहिामगिाले पािदम्ियिा िथा जिार्देष्ट्रहिािा सधुाि आउने अपेक्षा 
गरिन्छ ि सूचना सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको उपयोगले िथ्याङ्क प्राि गने सिय ि यसको गणुस्िििा िृष्ट्रद्ध गछय 
।अनगुिन िथा िूल्याङ्कनबाट प्राि सूचनाले िथ्यिा आधारिि योजना मनिायण ि नमिजािखुी 
व्यिस्थापनका मसद्धान्िहरूलाई सहयोग गदयछ । ष्ट्रिमिन्न नीमि¸ योजना िथा िाष्ट्रिय अन्ििायष्ट्रिय 
प्रमििद्धिाहरूिा उल्लेख िएका सूचक ि लम्क्षि नमिजािा आधारिि नमिजािूलक अनगुिन िथा 
िूल्याङ्कन पद्धमिले िास्िष्ट्रिक प्रगमि पत्ता लगाउन ि सो को आधाििा सिग्र प्रणालीिा सधुाि गनय 
सघाउ परु् याउुँछ ।  
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नीमि िथा िणनीमिहरूको सान्दमियकिाको मनयमिि िूल्याङ्कन हनुका लामग िन्िालयको क्षििा ष्ट्रिकास 
आिश्यक छ । योजनाको प्रथि िषयको अिमधिा म्िक्षा िन्िालयले अनगुिन िूल्याङ्कनको योजना 
कायायन्ियनको खाकाका आधाििा ियाि गनेछ ।अनसुन्धान, प्रिियन, पिीक्षण िथा िूल्याङ्कनका 
काययहरू सञ्चालन गनय िाष्ट्रिय िथा अन्ििायष्ट्रिय संस्थाहरूसुँगको साझेदािी उपलम्धधिूलक हनु्छ । 
यस्िा साझेदािहरूले ष्ट्रििेष अध्ययनहरू गिी नीमि िथा कायायन्ियन िहका लामग ज्ञान ि 
जानकािीिूलक सूचनाहरू उपलधध गदयछन ्। सभबम्न्धि सेिा प्रदायक मनकायहरूको काययसभपादन 
स्िि ि लागि प्रिािकारििा बढाउनका लामग म्िक्षा िन्िालयले िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रिार्य ि ्
आिश्यक िथ्याङ्क ि सूचनाका लामग सभपूणय सिोकाििालाहरूसुँग सल्लाह गनेछ । ग्राहकहरूको 
सन्िषु्ट्रि बािेका सूचनाले ग्राहकहरूले िैम्क्षक काययक्रिहरूलाई कसिी हेछयन ्ि िन्िालयले प्रदान गने 
सेिा कस्िो छ िने्न बािे सिझदािीको ष्ट्रिकासिा योगदान गदयछ । 

िन्िालय देम्ख केन्द्रीयमनकायका साथै प्रदेि म्जल्ला ि स्थानीय िहसिेििा अनगुिन िथा िूल्याङ्कनका 
लामग संगठन जनिम्क्त व्यिस्था ि स्रोि व्यिस्था गिेको छ । काययक्रि िथा आयोजनाहरूको सिग्र 
प्रगमि ि सिस्याको ष्ट्रिििण िन्िालयिा प्राि िए पश्चाि ्िन्िालयस्ििीय ष्ट्रिकास सिस्या सिाधान 
उपसमिमि ि समिमििा प्रस्ििु गिी सिीक्षा िथा सिस्याहरूको सिाधान गनुयपदयछ ि उक्त समिमिबाट 
सिाधान हनु नसकेका ष्ट्रिषय िूलिः सिष्ट्रिगि, नीमिगि िा अन्िििन्िालयगि प्रकृमिका सिस्या िए 
सो सिाधान गनय िाष्ट्रिय ष्ट्रिकास सिस्या सिाधान समिमििा प्रस्ििु गनयका लामग िाष्ट्रिय योजना 
आयोगिा पठाउन ु पने व्यिस्था सिेि छ ।सिग्र िाष्ट्रिय रूपिा िएका प्रगमिको अनगुिन िथा 
िूल्याङ्कनका लामग िन्िालयगि प्रगमिको प्रधानिन्िी िथा िन्िीपरिषदको कायायलयले अनलाईन 
िार्य ि केन्द्रीय अनगुिन प्रणालीको उपयोग गिी नमिजा हेने ि सधुािका लामग सझुाि ि मनयन्िण 
गने परिपाटी सरुु िएको छ । म्जभिेिाि मनकायबाट िए गिेका काययहरूको मनष्पक्षिा¸ ष्ट्रिश्वसनीयिा 
ि प्रिाि अमििृष्ट्रद्धका लामग थप सझुािका लामग िेश्रो पक्षबाट अनगुिन िथा िूल्याङ्कन गिाउने 
परिपाटीसिेि िहेकोिा िेश्रो पक्ष छनोट ि काययपद्धमि मनयमिि ि व्यिम्स्थि िनाउन ुपने देम्खन्छ । 
िैम्क्षक गणुस्िि परिक्षण केन्द्रले िैम्क्षक संस्थाको काययसभपादन पिीक्षण गदयछ¸ ष्ट्रिद्याथीहरूको िाष्ट्रिय 
उपलम्धधको पिीक्षण गदयछ ि िैम्क्षक गणुस्ििको सभबन्धिा अनसुन्धान गदयछ ।  

हाल कायायन्ियनिा िहेको चौधौँ योजनाले सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधलाई म्िक्षा प्रणालीको अमिन्न 
अङ्गको रूपिा एकीकृि गने ष्ट्रिद्यालयहरूिा हनुपुने न्यूनिि सषु्ट्रिधाहरूको सूची मनधायिण गिेि 
गणुस्ििको िानक ियाि गिी लाग ु गने ि ष्ट्रिद्यालयहरूको काययसभपादन पिीक्षण गने ि 
काययसभपादनिा आधारिि व्यिस्थापन िथा लगानीको प्रािधान लाग ुगने कुिा उल्लेख गिेको छ ।  

 

उल्लेम्खि कायय लक्ष अनरुूप ि प्रिािकािी रूपिा सभपादन गनयका लामग आिश्यक सूचना सियिै 
उपलधध गिाउन सक्ने गिी सबै िहिा नमिजािूलक अनगुिन िथा िूल्याङ्कनलाई संस्थागि गनय 
सष्ट्रकएको छैन । पयायि ि स्पि नीमिगि ि काननुी आधाि िय गनय सष्ट्रकएको छैन । िूल्याङ्कनलाई 
स्ििन्ि ि स्ििीय िनाउन सष्ट्रकएको छैन । मनणयय प्रष्ट्रक्रयािा िूल्याङ्कनका नमिजालाई प्रयोग गने 
संस्कृमिको ष्ट्रिकास गनय सष्ट्रकएको छैन । अनगुिन िथा िूल्याङ्कन प्रष्ट्रक्रयािा संलग्न मनकाय िथा 
जनिम्क्तको क्षििा ष्ट्रिकासका लामग उपयकु्त योजना¸ काययक्रि ि स्रोि व्यिस्था मिलाउन सष्ट्रकएको 
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छैन।हिेक मनकाय िथा पदामधकािीहरूका म्जभिेिािी पूिा गिे नगिेको दोश्रो िा िेश्रो पक्षले अनगुिन 
िथा िूल्याङ्कन गने परिपाटी िएिापमन स्ििूल्याङ्कन गिी आिश्यक सधुाि एिं कायायन्ियनिा र्िकपना 
ल्याउने कायय अपनाउन सके िास्िष्ट्रिक अिस्था िोध गिी थप सधुािको अपेक्षा गनय सष्ट्रकन्छ । 

३. चनुौिीहरू 

1 संघीय¸ प्रादेम्िक िथा स्थानीय िहिा योजना प्रष्ट्रक्रया िथा अन्ििसभबम्न्धि अनगुिन िथा 
िूल्याङ्कन पद्धमिलाई संस्थागि गनुय  । 

2 ददगो ष्ट्रिकासका लक्ष लगायिका असि िथा प्रिाि िहका सूचकहरूको खण्डीकृि एिं 
सिेक्षणिा आधारिि सूचना मसजयना गनुय  । 

3 ष्ट्रिमिन्न िह िथा मनकायिा अनगुिन िथा िूल्याङ्कनसभबन्धी क्षििा ष्ट्रिकास गनुय ि दक्ष 
जनिम्क्तकलाई यस काययिा आकष्ट्रषयि गरििाख्न ु।  

4 नमिजािूलक अनगुिन िथा िूल्याङ्कन पद्धमिको ष्ट्रिकास ि कायायन्ियन गनुय  । 

5 सूचना व्यिस्थापन प्रणालीको ष्ट्रिकास ि मनयमिि एिं ष्ट्रिश्वसनीय उपयोग गनुय  । 

6 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनलाई मनयमिि िनाउन ु । 

7 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनका आधाििा संस्था ि म्जभिेिाि पदामधकािीहरूको िूल्याङ्कन ि 
स्ििीकिणको िापदण्ड ष्ट्रिकास गनुय । 

8 अनगुिन िथा  िूल्याङ्कनिा सिोकाििालाहरूको साथयक सहिामगिा समुनम्श्चि गनुय  । 

9 मनष्पक्ष अनगुिन ि िूल्याङ्कनिा िेश्रो पक्षको सहिामगिा ष्ट्रिश्वसनीय ि समुनम्श्चि गनुय  । 

10 अन्ििसभिम्न्धि नीमि¸योजना¸काययक्रि कायायन्ियन गने मनकायहरूिीच सिन्ियात्िक 
काययपद्धमिको ष्ट्रिकास गनुय  । 

11 प्रिाि िूल्यांकन िथा ग्राहक सन्िषु्ट्रि सिेजस्िा अध्ययन िथा िूल्याङ्कनका साधनको 
उपयोग गनुय  ।  

12 अनगुिन िथा िूल्याङ्कन सभबन्धिा िैम्क्षक सेिाग्राहीहरूिा सचेिना अमििृष्ट्रद्ध गनुय । 

४. सझुािहरू 

नीमिगि व्यिस्था 

1 संघीय प्रादेम्िक िथा स्थानीय िहका सबै संस्थागि संयन्िहरूलाई अनगुिन िथा िूल्याङ्कनिा 
म्जभिेिाि बनाउने ।  

2 सबै िहका ष्ट्रिद्याथी, म्िक्षक, कियचािी, संिचना, नीमि, िणनीमि िथा नेितृ्ििैलीको स्िचामलि 
जानाकािी पाउने गिी संघीय, प्रादेम्िक िथा स्थानीय िहिा िैम्क्षक सूचना व्यिस्थापन 
प्रणालीलाई व्यिम्स्थि बनाउने । 

3 नमिजािूलक अनगुिन िथा िूल्याङ्कन पद्धमिको अिलभिन गने । 
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4 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनलाई पािदिी ि उत्तिदायी बनाउने ।  

5 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनलाई िथ्यिा आधारिि ि ष्ट्रिश्वसनीय बनाउने ।  

6 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनबाट प्राि नमिजाको उपयोग बढाउने । 

7 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनलाई दक्षिािूलक ि सिन्ियात्िक ढङ्गबाट प्रिािकािी बनाउने ।  

 

िणनीमिहरु 

1 संघीय प्रादेम्िक िथा स्थानीय िहका सबै संस्थागि संयन्िहरूलाई नीमि¸योजना¸काययक्रिको 
अनगुिन िथा िूल्याङ्कनका लामग स्पि म्जभिेिािी ि दाष्ट्रयत्ि ष्ट्रकटान गने ।  

2 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनलाई कुनैपमन योजना काययक्रिको अमिन्न अङ्गको रूपिा सिािेि गने 
। 

3 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनका लामग स्पि िापदण्ड ि आधाि ियाि गने । 

4 नीमि योजना काययक्रिहरूको लम्क्षि नमिजा प्रामिका लामग सूचक ियाि गिी नमिजािा 
आधारिि अनगुिन िथा िूल्याङ्कन पद्धमि अपनाउने । 

5 िैम्क्षक सूचना व्यिस्थापन प्रणालीलाई व्यिम्स्थि बनाउने ।  

6 सूचना व्यिस्थापन प्रणालीको ष्ट्रिकास गिी उपयोग गने । 

7 िैम्क्षक सूचना व्यिस्थापन प्रणालीलाई मनयमिि बनाउने । 

8 स्पि िूल्याङ्कनका लामग िगीकृि सूचक ि सूचनािा आधारिि अनगुिन िूल्याङ्कन पद्धमि 
अिलभिन गने ।  

9 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनलाई पािदिी ि उत्तिदायी बनाउने । 

10 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनिा संलग्न मनकाय ि पदामधकािीहरूलाई म्जभिेिािपूणय ि उत्तिदायी 
बनाउने । 

11 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनका नमिजा पािदिी बनाउने]। सहिामगिािूलक अनगुिन िथा 
िूल्याङ्कन पद्धिीको अिलभिन गने । 

12 सिग्र अनगुिन िथा िूल्याङ्कनका लामग िाष्ट्रिय योजना आयोगिा ि िन्िालयगि अनगुिन 
िथा िूल्याङ्कनका लामग िन्िालयिा िहेको अनगुिन िथा िूल्याङ्कन िहािाखालाई पूणय 
म्जभिेिाि ि जिार्देही बनाउने । 

13 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनलाई िथ्यिा आधारिि ि ष्ट्रिश्वसनीय बनाउने । 

14 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनलाई अनसुन्धानिा आधारिि बनाउने िथा अनसुन्धानका प्रामिहरूलाई 
अनगुिन िथा िूल्याङ्कनको आधाि बनाउने ।  

15 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनलाई मनष्पक्ष ि ष्ट्रिश्वसनीय बनाउन िेश्रो पक्षको सहिामगिा अमनिायय 
बनाउने । 

16 प्रिाि िूल्याङ्कनको आधाि िय गने ।  
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17 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनबाट प्राि नमिजाको उपयोग बढाउने ।  

18 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनबाट प्राि नमिजालाई योजना िजुयिा िथा मनणयय प्रष्ट्रक्रिा उपयोग 
बढाउने । 

19 अनगुिन िथा िूल्याङ्कनलाई दक्षिािूलक ि सिन्ियात्िक ढंगबाट प्रिािकािी बनाउने । 
अनगुिन िथा िूल्याङ्कनका लामग अन्ििमनकाय सिन्ियात्िक पद्धमिको अिलभिन गने 
।अनगुिन िथा िूल्याङ्कनिा संलग्न हनेु मनकाय िथा पदामधकािीहरूको क्षििा ष्ट्रिकास गने 
। काययसभपादनिा आधारिि सषु्ट्रिधा प्रोत्साहन ि िृम्त्तष्ट्रिकासको व्यिस्था लाग ुगने । 

20  स्ििूल्याङ्कनका आधाि ि प्रष्ट्रक्रया िय गने । 

21 संघीय िहबाट नीमि कायायन्ियन ि प्रिािको अनगुिन¸ प्रदेि िहबाट प्रष्ट्रक्रया ि उपलम्धधको 
अनगुिन िथा स्थानीय िहबाट काययक्रि कायायन्ियन ि परिणािको अनगुिन िथा िूल्याङ्कन 
गने । 

22  अनगुिन िथा िूल्याङ्कनिा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको प्रयोग बढार् स्िचामलि रूपिा 
सूचकिा आधारिि नमिजा प्राि गने पद्धमिको ष्ट्रिकास गने । 
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परिच्छेद २७  

पसु्िकालय 

१. पषृ्ठिमूि 

सभ्यिाको ष्ट्रिकासको थालनीदेम्ख नै िामनसले आफ्ना िािना ि ष्ट्रिचाि आदानप्रदान गनय ष्ट्रिमिन्न ध्िमन 
िथा सङ केिको प्रयोग गनय थाले । िाषा ि मलष्ट्रपको ष्ट्रिकाससुँगै आफ्ना मसजयनालाई ष्ट्रिमिन्न सािग्रीिा 
लेखेि िा छापेि िाख्न थाले । यसैलार्य पसु्िकालयको प्रािम्भिक रूप िामनन्छ । सियक्रििा यसिी 
लेम्खएका िा छाष्ट्रपएका सािग्रीलाई एकीकृि गिेि िाख्न थामलयो । र्सापूिय ३५०० िषय अगामड 
िाटाका खबटािा लेम्खएका सािग्री सङ कलन िएको सिेुरियाको खबटे पसु्िकालयदेम्ख ष्ट्रिद्यिुीय 
पसु्िकालयसभिको अिस्थािा आउुँदा पसु्िकालय क्षेिले मनकै परििियनहरू आत्िसाि ्गिेको छ ।   

नेपालिा पसु्िकालयको ष्ट्रिकास कष्ट्रहलेदेम्ख ियो मिमि िोकेि िन्न सक्ने अिस्था छैन । िल्लकालिा 
ित्कालीन िक्तपिु दििाििा करिब १४००० हस्िमलम्खि ग्रन्थहरूको सङ कलन िएको साकोथा 
नािको पसु्िकालय मथयो । त्यस सियिा यो दम्क्षण एम्ियाकै ठूला पसु्िकालयिध्ये पदयथ्यो िमनन्छ 
। पथृ्िीनािायण िाह ि उनका उत्तिामधकािीले जनुजनु िाज्यिामथ ष्ट्रिजय गिे, त्यहाुँ िएका अिूल्य 
ग्रन्थहरू पमन साथै ल्याएि हनिुानढोका दिबाििा िाखेका मथए।उक्त सङ कलनलार्य व्यिम्स्थि गनय 
गीिायणयदु्ध ष्ट्रिक्रि िाहको पालािा ष्ट्रि. सं. १८६९ िाद्र १५ गिे पसु्िकालय स्थापना गनय काननु 
िजुयिा गिी लाग ुगिे । सो काननुका आधाििा पसु्िक म्चिार् िहष्ट्रिलको स्थापना गिी कियचािीसिेि 
मनयकु्त गरिएको पार्न्छ । सोही ददनको सभझनािा ष्ट्रि. सं. २०६५ साल िाद्र १५ गिेदेम्ख 
नेपालिा हिेक ददन पसु्िकालय ददिस िनाउन थामलएको हो । पसु्िक म्चिार् िहष्ट्रिलिा िहेका 
पसु्िकलाई दिबाि स्कूलको पसु्िकालय, िीि पसु्िकालय (घण्टाघि लाईबे्रिी) हुुँदै ष्ट्रि. सं. २०२४ 
सालिा िाष्ट्रिय अमिलेखालयको पसु्िकालयिा गामिएको पार्न्छ ।  

सिस्ििी गठुी नािक पसु्िकालय खोल्न खोज्ने यिुाहरूलाई रु.१०० देम्ख रु.१००० सभि जरििाना 
गरिएको घटनालार्य नेपालको र्मिहासिा पसु्िकालय पियका नािले म्चमनन्छ । यसपमछ िाज्यले 
पसु्िकालय खोल्न मनरुत्साष्ट्रहि गिे पमन जनस्ििबाट धिाधि पसु्िकालय खलु्न थाले। ष्ट्रि. सं. 
१९८३ सालिा पसु्िक पढ्ने दलानका नाििा पाल्पािा खलेुको पसु्िकालय जनस्ििबाट नेपालिा 
खोमलएको पष्ट्रहलो पसु्िकालय िामनन्छ । ष्ट्रि. सं. २००४ िा यसको नाि धिल पसु्िकालय 
िाम्खएको पार्न्छ । िौमलहिाको पिपुमि प्रिाप पसु्िकालय (१९९३), बम्न्दपिुको पद्म पसु्िकालय 
(२००१), बाग्लङुको ष्ट्रिद्यािम्न्दि पसु्िकालय (२००३), नेपालगन्जको िहेन्द्र पसु्िकालय 
(२००३), बटुिलको िहािीि पसु्िकालय (२००४), ष्ट्रििाटनगिको आदिय पसु्िकालय (२००३), 
धिानको साियजमनक ष्ट्रिद्या ििन (२००४) लगायिका पसु्िकालयहरू प्रजािन्िको स्थापना हनु ु
अगामड नै खलेुका मथए । प्रजािन्िको स्थापनापमछ सािदुाष्ट्रयक ि साियजमनक पसु्िकालयका नाििा 
िलकुिि थपु्र ैपसु्िकालयहरू स्थापना िए । पोखिाको आदिय पसु्िकालय (२००८), खाुँदिािीको 
जनसेिा पसु्िकालय (२००९), पनौमिको ज्ञान ष्ट्रिकास पसु्िकालय (२०१२), लमलिपिुको िदन 
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पिुस्काि पसु्िकालय (२०१३), काठिाडौंको केन्द्रीय पसु्िकालय (२०१३), कैलालीको जन 
पसु्िकालय (२०१३), खोटाङको जनष्ट्रिकास पसु्िकालय (२०१४) लगायिलाई उदाहिणका रूपिा 
मलन सष्ट्रकन्छ ।  

नायबिडागरुू हेििाज ििाय पाण्डेको िाििी ििन पसु्िकालयिा िहेका करिि ३३,००० पसु्िक 
िीनलाख िाििीय रुपैयाुँिा खरिद गिेि ि केन्द्रीय सम्चिालय पसु्िकालयिा िएका करिि ८,००० 
थान पसु्िकसिेि मिलाएि नेपाल सिकािले ष्ट्रि. सं. २०१३ साल पसु १९ गिे मसंहदिबाििा नेपाल 
िाष्ट्रिय पसु्िकालयको स्थापना गयो । ष्ट्रि. सं. २०१८ सालमिि यसलाई हरिहि ििनिा सारियो । 
ष्ट्रि. सं. २०१३ साल नेपालको र्मिहासिा मनकै ठूलो िहत्ि िाख्न ेिषयका रूपिा िहेको छ । सोही 
िषय मनजीस्िििा िदन पिुस्काि पसु्िकालय ि य.ुएस.एड.को सहयोगिा केन्द्रीय पसु्िकालयको 
स्थापना िएि सञ्चालनिा आए । पमछ केन्द्रीय पसु्िकालय ि मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय पसु्िकालय गािेि 
मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय केन्द्रीय पसु्िकालयको जन्ि ियो ।  

ष्ट्रि. सं. १९६५ सालमिि मनजी पसु्िकालयका रूपिा खोमलएको केसि पसु्िकालयलाई उहाुँकी श्रीििी 
कृष्णचन्द्रदेिी ि सन्िमिले ष्ट्रि. सं. २०२६ सालिा करिि ३४.५ िोपनी जग्गासष्ट्रहि सो जग्गािा 
बनेको केसििहल स्िप्न बगैँचासष्ट्रहिको पसु्िकालय नेपाल सिकािलाई हस्िान्ििण गिेको पार्न्छ । 
यसपमछ सो पसु्िकालयलाई नेपाल सिकािले सञ्चालन गदै आएको छ । िरिष्ठ र्मिहासकाि, 
िाजनीमिज्ञ एिि ्अष्ट्रहंिािादी नेिा डा. मडल्लीििण िेग्िीले ष्ट्रि. सं. २०३७ सालिा आफ्नो नाििा 
िहेको करिि अढार् िोपनी जग्गासष्ट्रहिको पसु्िकालय नेपाल सिकािका नाििा िेषपमछको बकस 
गिी नेपाल सिकािलाई हस्िान्ििण गनुयिएको मथयो ।उहाुँको देहािसानपमछ सो पसु्िकालयलाई 
नेपाल सिकािले ष्ट्रिकास समिमि ऐन २०१३ अनसुाि मडल्लीििण कल्याणी िेग्िी स्िािक पसु्िकालय 
गठन आदेि २०६० जािी सञ्चालन गरििहेको छ ।  

ष्ट्रि. सं. २०१७ सालको िाजनीमिक परििियनपमछ पसु्िकालय खोल्न िाज्यका िर्य बाट खासै प्रोत्साहन 
गरिएन । यसका बाबजदु पमन थपु्रै पसु्िकालयहरू खलेु । खोटाङको िान ुपसु्िकालय (२०१८), 
गलु्िीको ष्ट्रकिण पसु्िकालय (२०२५), झापाको लेखनाथ पसु्िकालय (२०३७), आदद यस सियिा 
खोमलएका प्रमिमनमध पसु्िकालयहरू हनु ्। 

ष्ट्रि. सं. २०४६ सालिा प्रजािन्िको पनुःस्थापनापमछ धिाधि पसु्िकालयहरू खलु्न थाले । प्रदेि 
नभबि १ को गौििका रूपिा िहेको धलुाबािीको मिर्ला िाष्ट्रिय पसु्िकालय (२०५३), कैलालीको 
प्रमििा सािदुाष्ट्रयक पसु्िकालय, रिड नेपालको सहयोगिा िलुकुका ष्ट्रिमिन्न ठाउुँिा स्थापना िएका 
सािदुाष्ट्रयक पसु्िकालय िथा स्रोि केन्द्रहरू यसै अिमधिा स्थापना िएका हनु ् । हाल नेपालिा 
करिब १००० साियजमनक िथा सािदुाष्ट्रयक पसु्िकालय िहेका छन ्।  

२. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण  

पसु्िकालयलाई काययप्रकृमिका आधाििा ष्ट्रििेषिः िैम्क्षक, साियजमनक, िाष्ट्रिय ि ष्ट्रििेष गिी चाि 
िागिा ष्ट्रििाजन गनय सष्ट्रकन्छ । पूियप्राथमिक िहदेम्ख ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहसभि सञ्चालन हनेु म्िक्षण 



362 
 

मसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप ि अनसुन्धानलाई सहयोग गने प्रिखु उदे्दश्यले िैम्क्षक पसु्िकालयहरू स्थापना ि 
सञ्चालन िएका हनु्छन ्। नेपाल सिकािले आधािििू िहिा पसु्िकालय कुना (Reading Corner) ि 
िाध्यमिक िहिा एक ष्ट्रिद्यालय एक पसु्िकालयको नीमि अगामड सािे पमन यसको प्रिािकािी 
कायायन्ियन ि उपयोग हनु सकेको छैन । कक्षा ११ िन्दा िामथ पठनपाठन हनेु अमधकांि 
ष्ट्रिद्यालयिा कुनै न कुनै रूपिा पसु्िकालयहरू सञ्चालनिा िहेका छन ्। रूि टु रिडले नेपालका 
करिब ३७०० ष्ट्रिद्यालयिा पसु्िकालय स्थापना गनय सहयोग गिेको छ । लायन्स िनिाि प्रमिष्ठान, 
सेिो गिुाुँसलगायिका संस्थाहरूको पमन ष्ट्रिद्यालय पसु्िकालय स्थापना गनय योगदान िहेको छ । उच्च 
म्िक्षा सञ्चालन गने िहाष्ट्रिद्यालय ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा पसु्िकालय िहेका िए पमन अमधकांि 
पसु्िकालयले प्रिािकािी रूपिा सेिा प्रिाह गनय सकेका छैनन ् । मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका सबै 
आङ मगक क्याभपसिा पसु्िकालय ि िी पसु्िकालयिा काि गनयका लामग जनिम्क्तको पमन व्यिस्था 
गरिएको छ । अन्य ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयले मि. ष्ट्रि. कै परिपाटीलार्य अनसुिण गिेि आआफ्ना ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय 
प्रणालीअन्िगयि केन्द्रीय पसु्िकालय, अनसुन्धान केन्द्रहरूिा अनसुन्धान पसु्िकालय, आङ मगक ि 
सभबन्धनप्राि क्याभपसहरूिा सिेि पसु्िकालय स्थापना ि सञ्चालन िएका छन ्। 

स्थानीय सिदुायका ष्ट्रिष्ट्रिध सिस्याको सिाधान गने िथा सबै उिेि, धिय, िणय, जािजामिका 
नागरिकलार्य सेिा प्रदान गने उदे्दश्यले िलुकुका ष्ट्रिमिन्न स्थानिा सािदुाष्ट्रयक ि साियजमनक 
पसु्िकालयहरूको जनस्ििबाट सिेि स्थापना ि सञ्चालन िर्िहेको छ । रिड नेपाल, नेपाल लाईबे्रिी 
र्ाउण्डेसन लगायिका गैिसिकािी संस्था िथा स्थानीय सिदुायको सष्ट्रक्रयिािा सािदुाष्ट्रयक 
पसु्िकालयहरू सञ्चामलि छन ्।  

हिेक िलुकुिा एउटा िाि िाष्ट्रिय पसु्िकालय हनु्छ । कुनै पमन िलुकुको िैम्क्षक, सािाम्जक, 
सांस्कृमिक, आमथयकलगायि सिग्र अिस्था कस्िो छ िनेि एकैठाउुँबाट हेनुय छ िने सो िलुकुको 
िाष्ट्रिय पसु्िकालय जानपुछय िने्न अन्ििायष्ट्रिय िान्यिा छ । अिः कुनै पमन िलुकुसुँग सभबम्न्धि 
सिकािी, गैिसिकािी लगायिका सबै मनकायबाट जनुसकैु िाध्यििा प्रकाम्िि सािग्रीहरू सो 
िलुकुको िाष्ट्रिय पसु्िकालयिा िािी पसु्िाका लामग सिेि संिक्षण ि सभबधयन गिेि िाम्खन ुपछय । 
िाष्ट्रिय पसु्िकालयिा मनम्श्चि सियािमधिि प्राि पठनसािग्रीका आधाििा िाष्ट्रिय िाङ िय सूची 
(National Bibliography) को प्रकािन गरिन्छ । यसका लामग सिकािले काननुी सञ्चय ऐन जािी 
गिी लाग ुगिेको हनु्छ । अिेरिका, बेलायि, जापान, चीन, मसङ गापिु, दम्क्षण कोरियाजस्िा ष्ट्रिकमसि 
िलुकुले िाि होर्न िटुान, बङ गलादेि ि पाष्ट्रकस्िानजस्िा देिले पमन आफ्नो िलुकुका िाष्ट्रिय 
पसु्िकालयहरूलार्य ष्ट्रििेष िहत्ि ददएि पयायि जनिम्क्त, बजेट ष्ट्रिमनयोजन िथा काननुी प्रिन्ध गिेको 
पार्न्छ।  

कुनै मनम्श्चि ष्ट्रिषय, ष्ट्रिधा, िाषा िा िाध्यिका पसु्िक िाि सङ कलन गने ि ष्ट्रििेष िा सीमिि 
पाठकलार्य िाि सेिा प्रदान गने गिी खोमलएका पसु्िकालयलार्य ष्ट्रििेष पसु्िकालय िमनन्छ । नेपाली 
िाषा ि साष्ट्रहत्यको सेिा गने गिी खलेुको िदन पिुस्काि पसु्िकालय, दृष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रहन िथा न्यूनदृष्ट्रि िएका 
पाठकहरूलार्य ध्यानिा िाखेि खोमलएको िाष्ट्रिय बे्रल पसु्िकालय िथा अमडयो पसु्िकालय, जेलका 
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कैदीबन्दीका लामग िाि खोमलएको पसु्िकालय िा आुँखा अस्पिालका मबिािीका लामग खोमलएको 
पसु्िकालय ष्ट्रििेष पसु्िकालयका उदाहिण हनु ्।  

ष्ट्रिमिन्न गैिसिकािी संस्था िथा अनसुन्धान केन्द्रले आफ्नो संस्थाका उदे्दश्य परिपूिीिा सहयोग गनयका 
लामग आ-आफ्ना संस्थािा पसु्िकालय खोलेि सेिा ददर्िहेका छन ्। सोसल सार्न्स बहाः, र्मसिोड, 
नेपाल स्िास्थ्य अनसुन्धान परिषद्, िाष्ट्रटयन चौिािी, नेपालम्स्थि संयकु्त िाि सङ घको कायायलय ि िाि 
सङ घका ष्ट्रिमिन्न एजेन्सीहरू, नेपाल पिकाि िहासङ घ, प्राथमिक स्िास्थ्य सेिा स्रोि केन्द्र, नेपाल 
िािाििण पिकाि सिूह, आददका आ-आफ्नै पसु्िकालय छन ्। ष्ट्रिमिन्न कुटनीमिक मनयोग िथा 
िाजदूिािासले पमन पसु्िकालय िथा सूचना केन्द्रहरू सञ्चालन गिेका छन ्। िाििीय िाजदूिािासबाट 
सञ्चामलि नेपाल िािि पसु्िकालय, अिेरिकी दूिािासबाट सञ्चामलि अिेरिकी सूचना केन्द्र िथा ष्ट्रिमिन्न 
िहििा सञ्चामलि अिेरिकी कनयि ि रूसी सांस्कृमिक केन्द्रिा सञ्चामलि पसु्िकालयहरूलार्य 
उदाहिणका रूपिा मलन सष्ट्रकन्छ । यस्िै, जापानी सहयोगिा नेपाल जापान बालपसु्िकालय ि मि. 
ष्ट्रि. का पूियप्राध्यापक िथा कियचािीहरू संलग्न निजीिन आिा सिूहले सािदुाष्ट्रयक बालष्ट्रिकास 
पसु्िकालय सञ्चालन गिेका छन ्। 

उम्ल्लम्खि पसु्िकालयबाहेक नेपाल सिकािले सबैजसो िन्िालय, संसद सम्चिालय, अमधकांि 
ष्ट्रििागीय स्ििका कायायलय ि संिैधामनक मनकायहरूिा सिेि िाखागि रूपिा पसु्िकालयको स्थापना 
गिी सञ्चालन गरििहेको छ । यस्िा पसु्िकालयको सञ्चालनका लामग नेपाल म्िक्षा सेिाअन्िगयि 
पसु्िकालय ष्ट्रिज्ञान सिूह गठन गिी कियचािीको व्यिस्थापन गरिएको छ ।  

िाज्यको पनुःसंिचना िएि प्रदेि िथा स्थानीय सिकािको गठन िएपमछ ष्ट्रिमिन्न स्थानीय मनकायहरूले 
आआफ्ना काययक्षेििा पसु्िकालयको स्थापना गने ि सञ्चालनिा िहेका पसु्िकालयको क्षििा ष्ट्रिकास 
िथा ष्ट्रिस्िािका लामग आमथयक सहयोग गनय थालेका िए पमन स्पि दृष्ट्रिकोणको अिाििा यस काययिा 
एकरूपिा छैन ।  

 ३. प्रिखु सिस्या ि िदु्दाहरू 

• नेपाल सिकािले आधािििू िहिा पसु्िकालय कुना (Library Corner) सञ्चालन गने नीमि मलए 
पमन यो प्रिािकािी हनु नसक्न,ु साथै िाध्यमिक िहका लामग एक ष्ट्रिद्यालय एक पसु्िकालय 
काययक्रि पमन प्रिािकािी रूपिा कायायन्ियन हनु नसक्न ु।  

• म्िक्षा ऐन िथा मनयिािलीिा पसु्िकालयसभबन्धी ठोस व्यिस्था नहनु ु । ष्ट्रिद्यालय िहका 
पाठ यक्रि िथा पाठ यपसु्िकिा पसु्िकालयको प्रयोग ि पठन संस्कृमिको ष्ट्रिकाससभबन्धी 
ष्ट्रिषयिस्ि ुपयायि सिािेि नहुुँदा औपचारिक रूपिा म्िक्षण मसकार् ष्ट्रक्रयाकलापिा पसु्िकालय ि 
पठन संस्कृमिसभबन्धी ष्ट्रिषयिस्ि ुजनु रूपिा सभबोधन हनुपुने मथयो सो अनसुाि हनु सकेको छैन 
।अमधकांि म्िक्षकहरू पसु्िकालयिा िएका पठन सािग्रीको प्रिािकािी उपयोग कसिी गने िने्न 
सभबन्धिा जानकाि छैनन ्। ष्ट्रिद्यिुीय अथिा अनलाईन स्रोिको उपयोग गिेि प्रिािकािी म्िक्षण 
मसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन गने म्िक्षकको सङ्खख्या झन ् न्यून छ। पसु्िकालय जीिनपययन्ि 
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मसकार्को सबैिन्दा उपयकु्त थलो हो िने्न कुिाको सचेिना किै िाि म्िक्षक, अमििािक एिि ्
सिोकाििालालार्य थाहा छ ।  

• मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि यसअन्िगयि िहेका पसु्िकालयहरूले प्रिािकािी सेिा ददन नसक्न ु । 
पसु्िकालयिा काययिि जनिम्क्तका लामग सियसियिा क्षििा ष्ट्रिकासका उपयकु्त काययक्रि 
सञ्चालन गनय सकेको छैन । मि. ष्ट्रि. बाहेकका सबै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि अनसुन्धान केन्द्रिा िहेका 
पसु्िकालयको अिस्था पमन सन्िोषजनक छैन । सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधले ल्याएका अिसिको 
उपयोग अमधकांि पसु्िकालयले गनय सकेका छैनन ्। 

• नेपाल सिकािद्वािा सञ्चामलि नेपाल िाष्ट्रिय पसु्िकालय, केसि पसु्िकालय ि मडल्लीििण कल्याणी 
िेग्िी स्िािक पसु्िकालय लगायिले ष्ट्रि. सं. २०७२ बैिाख १२ गिेको िकूभपपमछ प्रिािकािी 
सेिा ददन सष्ट्रकिहेका छैनन ्। हालसालै नेपाल सिकािले िकूभपपमछ ष्ट्रिस्थाष्ट्रपि िएको नेपाल 
िाष्ट्रिय पसु्िकालयको ििन मनिायणका लामग जग्गाको टुङ गो लगाएको िए पमन करिब १०० 
िषयको दूिदृष्ट्रि िाखेि सषु्ट्रिधासभपन्न पसु्िकालय ििनको मनिायण गनुयपने चनुौिी छ । केसि 
पसु्िकालयको ििन म्जणोद्वाि गने प्रकृया अगामड बढेको छैन । मडम्ल्लििण कल्याणी िेग्िी 
स्िािक पसु्िकालयको जग्गाको लालपूजाय लगायि कागजािका अिािका कािण पिुानो ििन 
ष्ट्रिमनिायण गिेि नयाुँ ििन मनिायण गनय कदठनार् िर्िहेको छ । 

• काननुी सञ्चय ऐनको अिाििा नेपाल िाष्ट्रिय पसु्िकालयले देिििबाट प्रकाम्िि सबै खालका 
सािाग्री प्राि गिी मडपोजटिी पसु्िकालयको काि गनय नसक्न ु। ISBN, ISSN, ISMN, प्रमिमलष्ट्रप 
अमधकाि िथा CIP सेिा अलगअलग मनकायबाट प्रदान गरिुँदा सेिाग्राहीलाई कदठनार् िएको छ 
। 

• पसु्िकालय िथा सूचना ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद्ले ३ 
िष्ट्रहने िामलि पाठ यक्रि ियाि गिे पमन यसको प्रिािकािी कायायन्ियन हनु सकेको छैन । 

• मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय पसु्िकालय िथा सूचना ष्ट्रिज्ञान केन्द्रीय ष्ट्रििागले पसु्िकालय िथा सूचना 
ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयिा स्नािकोत्ति काययक्रि सञ्चालन गिी सेिेिि प्रणाली अपनाएको िए पमन 
पाठ यक्रि अद्यािमधक गनय नसक्न ु।  

• साियजमनक िथा सािदुाष्ट्रयक पसु्िकालयको दिाय गने मनकाय स्पि नहनु ु । िलुकुििका 
सािदुाष्ट्रयक िथा साियजमनक पसु्िकालयले मनयमिि बजेट िथा दक्ष जनिम्क्तको अिाि 
झेमलिहेका छन ्। 

• प्रदेि ि स्थानीय सिकाििा सािदुाष्ट्रयक िथा साियजमनक पसु्िकालयका सभबन्धिा नीमिगि 
अस्पििा देम्खन ु। सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्र ि सािदुाष्ट्रयक/साियजमनक पसु्िकालयलाई एकीकृि 
गिी सञ्चालन गनय सष्ट्रकएको छैन । अमधकांि पसु्िकालयिा अद्यािमधक ि सिसािष्ट्रयक 
पसु्िकहरूको अिाि छ । 
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• सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधको ष्ट्रिकास िएसुँगै िौमिक रूपका पसु्िकालय अिौमिक (अनलाईन, 
िच ुयअल, मडम्जटल, र्लेक्रोमनक, ष्ट्रिद्यिुीय) पसु्िकालयका रूपिा रूपान्िरिि िर्िहेको 
ष्ट्रिश्वपरििेििा हाम्रो देििा यस प्रकािका पसु्िकालयको खासै ष्ट्रिकास नहनु ु। पाठ यक्रि ष्ट्रिकास 
केन्द्र, म्िक्षा ष्ट्रिकास िथा िानि स्रोि ष्ट्रिकास केन्द्र, नेपाल िाष्ट्रिय पसु्िकालय, िदन पिुस्काि 
पसु्िकालय, सोसल सार्न्स बहाः, साझा म्िक्षा र्–पाटी, मिडास एजकेुिन, कुल्याबलगायिका 
केही संस्थाले मडम्जटल सािग्री ष्ट्रिकास गिी र्–पसु्िकालय बनाएका िए पमन यस क्षेििा 
सिोकाििालाको पयायि ध्यान पगुेको छैन ।  

४. सझुािहरू 

नीमिगि व्यिस्था 
• पठन संस्कृमिको ष्ट्रिकासका लामग पूियप्राथमिक िहदेम्ख नै पसु्िकालयको उपयोगसभबन्धी 

ष्ट्रिषयिस्िलुाई पाठयक्रििा सिािेि गने । 

• सबै खालका पसु्िकालयिा काि गने जनिम्क्तको न्यूनिि ्िैम्क्षक योग्यिा ि िामलिको िापदण्ड 
ियाि गने ।  

• सङ घ, प्रदेि ि स्थानीय सिकािले सञ्चालन गने पसु्िकालयहरूको सञ्चालन ष्ट्रिमध ियाि गने ।  

• उच्च म्िक्षा सञ्चालन गने िैम्क्षक संस्थाहरूिा िहेका पसु्िकालय सञ्चालनको िापदण्ड ियाि  
गने । 

• नेपाल िाष्ट्रिय पसु्िकालयलाई िलुकुको पसु्िकालयको सिोच्च मनकायका रूपिा ष्ट्रिकास गने । 

• मसंहदिबाि परिसििा नेपाल सिकािको केन्द्रीय सम्चिालय पसु्िकालयको स्थापनासभबन्धी 
नीमिगि व्यििस्था गने ।  

• सािदुाष्ट्रयक िथा साियजमनक पसु्िकालय सञ्चालनसभबन्धी नीमिगि व्यिस्था गने ।  

िणनीमिहरु 
• पठन संस्कृमिको ष्ट्रिकासका सभबन्धिा िगे्लै परियोजना सञ्चालन गनुयिन्दा मनयमिि प्रष्ट्रक्रयािा 

सिाििे गिी पसु्िकालयको उपयोगसभबन्धी ष्ट्रिषयिस्िलुाई पूियप्राथमिक िहदेम्ख नै पाठ यक्रििा 
सिािेि गने ।  

• आधािििू िहदेम्ख नै पयायि सन्दियसािग्री सष्ट्रहिको पसु्िकालयको व्यिस्था गने । 

• ष्ट्रिद्यालयले सञ्चालन गने म्िक्षण मसकार् ष्ट्रक्रयाकलापिा सघन रूपिा पसु्िकालयलाई जोड्न 
कभिीिा हिाको एक ष्ट्रपरियड पसु्िकालयलाई छुट याउने गिी काययिामलकािै व्यिस्था गने । 
ष्ट्रिद्यालय पसु्िकालय, सािदुाष्ट्रयक पसु्िकालय िथा साियजमनक पसु्िकालयको प्रिािकािी 
उपयोगका लामग ष्ट्रिद्याथीहरूलार्य पसु्िकालयको उपयोगसभबन्धी आधािििू िामलि सञ्चालन गिेि 
पसु्िकालयिा स्ियि ्सेिकका रूपिा उपयोग गने ।  
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• पसु्िकालय जीिनपययन्ि मसकार्को सबैिन्दा उपयकु्त थलो िएकाले यसलार्य िैम्क्षक गणुस्ििको 
एक अमिन्न अङ गका रूपिा ष्ट्रिकास गने ।   

• ष्ट्रिद्यालय िथा म्िक्षण संस्थाहरूिा खोमलएका पसु्िकालयले साियजमनक ि सािदुाष्ट्रयक 
पसु्िकालयको पमन सेिा ददने व्यिस्था मिलाउने ।   

• िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयिा पसु्िकालय िथा सूचना ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयिा कभिीिा िीन िष्ट्रहना िामलि प्राि 
िा पसु्िकालय िथा सूचना ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयिा कक्षा १२ उत्तीणय जनिम्क्तलाई म्िक्षक सेिा 
आयोगको मसर्ारिसका आधाििा स्थायी मनयमु्क्तको व्यिस्था गने ।  

• िैम्क्षक संस्थाहरूिा काययिि पसु्िकालय ष्ट्रिज्ञान सिूहका कियचािीहरूको सेिा, सिय म्िक्षक िा 
प्राध्यापकसिह हनेु व्यिस्था मिलाउने । 

• केसि पसु्िकालयको िेरोष्ट्रर्ष्ट्रटङ गिी सेिा सञ्चालन गने व्यिस्था मिलाउने ि यसिा िएका 
पिुािाम्त्त्िक िहत्त्िका सािग्रीलार्य ध्यानिा िाखेि सङ ग्रहालयका रूपिा सिेि ष्ट्रिकास गने ।  

• मडल्लीििण कल्याणी िेग्िी स्िािक पसु्िकालयलाई मडल्लीििण िेग्िी प्रमिष्ठानका रूपिा ष्ट्रिकास 
गिी िानष्ट्रिकी िथा सािाम्जक िास्त्रको अनसुन्धान केन्द्रका रूपिा ष्ट्रिकास गने । 

• प्रदेिस्िििा प्रदेि केन्द्रीय सम्चिालय पसु्िकालय िथा संसद सम्चिालय पसु्िकालयको सिेि 
काि गने गिी प्रदेि केन्द्रीय सम्चिालय पसु्िकालयको स्थापना गिी सञ्चालन गने। 

• प्रदेि ि स्थानीय िहिा सिेि पसु्िकालय ष्ट्रिज्ञान सिूहको दिबन्दी मसजयना गिी प्रिािकािी 
पसु्िकालय सेिा सञ्चालन गने ।  

• हिेक स्थानीय मनकायिा कभिीिा एउटा साियजमनक पसु्िकालयको स्थापना गिी सूचना िथा 
सञ्चाि प्रष्ट्रिमधयकु्त आधमुनक पसु्िकालय सेिा सञ्चालन गने । यस्िा पसु्िकालयबाट स्थानीय 
मनकायका सबै िडाहरूिा सेटलाईट पसु्िकालय िथा घभुिी पसु्िकालय सेिा सञ्चालन गने । 

• उच्च म्िक्षा सञ्चालन गने सबै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा िहेका केन्द्रीय पसु्िकालयलाई व्यिम्स्थि गने 
। ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका आिश्यकिाअनसुाि क्षेिीय ि क्याभपस पसु्िकालयको स्थापना ि व्यिस्थापन 
गने ।  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका आङ मगक क्याभपस िथा सभबन्धनप्राि क्याभपसका पसु्िकालयलाई व्यिम्स्थि 
िनाउन  पयायि िजेट ष्ट्रिमनयोजन गने । यस्िा पसु्िकालयहरूको मनयमिि अनगुिन िथा 
गणुस्िि प्रत्यायनका लामग उच्च म्िक्षा आयोगको िमूिका िृष्ट्रद्ध गने ।  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय प्रणालीिा आबद्ध कियचािीको पेिागि दक्षिा ष्ट्रिकासका लामग कायययोजना ियाि 
गिी कायायन्िन गने । 

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको पसु्िकालय िथा सूचना ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयको पाठयक्रििा सािष्ट्रयक सधुाि गिी  
िाष्ट्रिय पाठ यक्रि प्रारूपअनरुूप अद्यािमधक गने । 
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• नेपाल िाष्ट्रिय पसु्िकालयलाई िलुकुको पसु्िकालयको सिोच्च मनकायका रूपिा ष्ट्रिकास गने । 
सो पसु्िकालयको प्रिखु पदिा कभिीिा िाजपिाङ ष्ट्रकि प्रथि शे्रणीको दिबन्दी मसजयना गिी 
अन्ििायष्ट्रिय िान्यिाअनसुािको बनाउने । 

• नेपाल िाष्ट्रिय पसु्िकालयका लामग हालसालै प्राि जग्गािा १०० िषयको दूिदृष्ट्रि िाखेि 
पाष्ट्रकय ङसष्ट्रहिको िाज्यले गिय गनय सक्ने बहिुले पसु्िकालय ििन मनिायण गिी सेिा सञ्चालन गने 
। सो पसु्िकालयको सङ कलन ष्ट्रिस्िािका लामग काननुी सञ्चय ऐन िजुयिा गिी लाग ुगने । 

• सेिाग्राहीको सषु्ट्रिधाका लामग ISBN, ISSN, ISMN, CIP िथा प्रमिमलष्ट्रप अमधकाि सहजै प्राि गनय 
सक्ने व्यिस्था गने । यसका लामग ष्ट्रिमिन्न पसु्िकालयमबच सिुधिु सभबन्ध स्थापना गिी 
प्रिािकािी अन्ििपसु्िकालय सहकारििाका सञ्चालन गने । 

• स्थानीय सिदुाय, िाष्ट्रिय िथा अन्ििायष्ट्रिय गैिसिकािी संस्थाको सहयोगिा स्थापना ि सञ्चालन 
िर्िहेका पसु्िकालयलार्य साियजमनक नीम्ज साझेदािी अनसुाि िाज्यका िर्य बाट उम्चि सहयोग 
गने ि यस्िा पसु्िकालयका असल अभ्यासलार्य अन्य पसु्िकालयिा सिेि अनसुिण गनय प्रोत्साष्ट्रहि 
गने । 

• सिकािले कभिीिा एउटा आधािििू ष्ट्रिद्यालयलार्य ददनेजमि अनदुान मनयमिि रूपिा साियजमनक 
पसु्िकालयलाई पमन ददने व्यिस्था मिलाउने । 

• मसंहदििाि परिसििा िहेका ष्ट्रिमिन्न िन्िालयका पसु्िकालयलाई एकीकृि गिी केन्द्रीय सम्चिालय 
पसु्िकालयको व्यिस्था गिी एकीकृि पसु्िकालय सेिा प्रदान गने । 

• िाष्ट्रिय सूचना प्रष्ट्रिमध केन्द्रिा पसु्िकालयहरूको रिपोम्जटिीको स्थापना ि सञ्चालन गने । यसको 
सञ्चालनका लामग ष्ट्रिधागि पसु्िकालयहरूको क्षििा ष्ट्रिकास गने । 

• िाष्ट्रिय पसु्िक नीमि, पसु्िकालय गरुुयोजना ि पसु्िकालय स्िचालीकिण योजना अद्यािमधक गिी 
यथाम्िघ्र कायायन्ियन गने ।  

• साियम्जनक िथा सािदुाष्ट्रयक पसु्िकालयको दिाय गने व्यिस्था सभबम्न्धि स्थानीय मनकायको 
काययक्षेिमिि पने गिी काननुिा व्यिस्था गने । 

• म्िक्षा ऐन मनयिािलीिा साियजमनक िथा सािदुाष्ट्रयक पसु्िकालयसभबन्धी िगे्लै व्यिस्था गने । 

• म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयिा िहेको पसु्िकालय सिन्िय िथा अमिलेख िाखालाई 
अद्यािमधक गिी नेपाल सिकािका म्िक्षा सभबद्ध सबै नीमि दस्िािेजहरूको ज्ञान केन्द्रका रूपिा 
ष्ट्रिकास गने ।  

• सानोदठिी परिसििा िहेका सिकािी पसु्िकालयहरूलार्य एकीकृि गिी पाठ यक्रि िथा जनिम्क्त 
ष्ट्रिकासको ष्ट्रिम्िि पसु्िकालयका रूपिा ष्ट्रिकास गने ।  

• मनजाििी सेिाको पसु्िकालय ष्ट्रिज्ञान सिूहिा प्रिेि गने कियचािीका लामग अन्य सेिा सिूहजस्िै 
सेिाप्रिेि िथा सेिाकालीन िामलिको व्यिस्था गने । 



368 
 

• ष्ट्रिद्यालय िथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहिा िहेका पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्रले मडम्जटल पाठ यक्रि, 
पाठ यपसु्िक िथा मसकार् सािग्रीको ष्ट्रिकास गिी सबै सिोकाििालाले उपयोग गनय सक्ने व्यिस्था 
गने ।  

• सङ घीय सिकािले नेपाल िाष्ट्रिय पसु्िकालय, केसि पसु्िकालय ि मडल्लीििण कल्याणी िेग्िी 
स्िािक पसु्िकालयलार्य अनलाईन िथा मडम्जटल पसु्िकालयका रूपिा सिेि ष्ट्रिकास गने ।  

• म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयअन्िगयि िहेका पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र ि म्िक्षा िथा िानि 
स्रोि ष्ट्रिकास केन्द्रिा िहेका पसु्िकालयहरूलार्य क्रििः मडम्जटल ि अनलाईन पसु्िकालयका 
रूपिा ष्ट्रिकास गने ।  

• सािदुाष्ट्रयक मसकार् केन्द्रहरूलार्य साियजमनक पसु्िकालयका रूपिा ष्ट्रिकास गने । 

• स्थानीय स्िििा खलेुका सािदुाष्ट्रयक पसु्िकालयको सञ्चालनका लामग सिदुायको सिेि सष्ट्रक्रय 
सहिामगिािा साियजमनक मनजी अिधािणा कायायन्ियन गने । यस्िा पसु्िकालयको सञ्चालनका 
लामग प्रदेि िथा स्थानीय सिकािले मनम्श्चि काययष्ट्रिमध िनार्य सो का आधाििा अनदुान उपलधध 
गिाउने ।   
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परिच्छेद २८ 

ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिमध िथा नि-प्रिियन 

१. पषृ्ठिमूि 

ज्ञानिा आधारिि सिदृ्ध सिाज मनिायण हनेु ििाधदीका रूपिा परिम्चि एक्कार्सौं ििाधदीको प्राभिसुँग ै
नेपालले यगुीन पिुानो एकात्िक ढाुँचाको िासन प्रणालीलाई अन्त्य गदै संघीय लोकिाम्न्िक 
गणिन्िको उदघोषका साथ नयाुँ यगुिा प्रिेि गिेको छ । यस ऐमिहामसक परििियनले देिका सबै 
िाषािाषी, जािजामि ि व्यिसाष्ट्रयक सिदुायलाई साुँच्चैको िाष्ट्रिय एकिािा सिुिद्ध गिी नयाुँ नेपालको 
मनिायण गने अपूिय अिसि प्रदान गिेको छ । ष्ट्रहजोको िाजनीमिक िा आमथयक कािण कुम्ण्ठि िा 
अपेम्क्षि िहन ुपिेका देिका प्रमििाहरूलाई आफ्नो आष्ट्रिष्काि क्षििा ि प्राष्ट्रिमधक प्रमििाको प्रदयिन 
गनय यसले िागयप्रिस्ि गिेको] छ । अब जनिा िाजनैमिक उपलम्धधको हामसलपश्चाि ्आमथयक क्राम्न्ि 
ि सािाम्जक रूपान्ििण िै जीिन सधुाि हनेु आिािा छन ्। उनीहरू िजै्ञामनक प्रमििा िथा प्राष्ट्रिमधक 
ष्ट्रििेषज्ञहरूबाट केही हनेु ििोसा िाख्दछन ् ।  जनिालाई ष्ट्रिश्वास छ ष्ट्रक सिदृ्ध सिाजको जग 
िैज्ञामनक ज्ञान ि प्राष्ट्रिमधक क्षििािा अडेको हनु्छ ।  

ष्ट्रिज्ञानलाई आमथयक ष्ट्रिकासको िम्क्त िामनन्छ जनु उसको प्राष्ट्रिमधक रूपान्ििणको कािण प्रदम्ियि 
एउटा पक्ष हो । ष्ट्रिज्ञान िास्िििा सत्य पत्ता लगाउने िानिीय म्जज्ञासाको सियस्िीकृि प्रष्ट्रक्रया हो ि 
िैज्ञामनक दियन िानि सिाजले हामसल गिेको उच्चिि ्उपलम्धध ि साझा मनमध हो । ष्ट्रिधाका दृष्ट्रिले 
यो अत्यन्िै र्िाष्ट्रकलो छ, यसमिि िानि ििीि कोषीय संिचनादेम्ख ब्रभहाण्डको उजायपञु्ज, कृष्ट्रषका 
बीउदेम्ख जलश्रोि ि िनजङगलको ष्ट्रिष्ट्रिधिा उपयोग, िािाििण, अण–ुपििाण,ु मिनको गम्णि ि 
प्रमिष्ट्रक्रयाहरूको बझुाई, स्िास्थ्य उपचाि, ष्ट्रिकासका सञ्चाि िथा अन्य पूिायधाि आदद अटाएको हनु्छ । 
ष्ट्रिज्ञान ि प्रष्ट्रिमध आरै्िा िने उजायिील नहनु सक्छ, िाजनीमिक प्रमििद्धिा ि त्यसिामथ गरिने 
दीघयकालीन आमथयक लगानीले िािै ष्ट्रिज्ञान ि प्रष्ट्रिमधको िास्िष्ट्रिक क्षििा प्रदम्ियि िै यसबाट लाि 
प्रामि हनु्छ । िाि सिदृ्धिाली हनेु िा नहनेु कुिाको मनधायिण ष्ट्रिज्ञान ि प्रष्ट्रिमधका मनम्भि गरिने त्यही 
प्रमििद्धिा ि लगानीिा िि पदयछ । 

स्पि छ, सिदृ्ध नयाुँ नेपाल मनिायण गनय ि नेपाली जनिालाई सखुी बनाउने लक्ष्य हामसल गनय ष्ट्रिज्ञान 
िथा प्रष्ट्रिमधको िमूिका अपरिहायय िहनेछ । देिको द्रिु आमथयक ष्ट्रिकास एिि ्आिूल सािाम्जक 
रूपान्ििणको प्रष्ट्रक्रयािा प्राष्ट्रिमधक ष्ट्रिकास ि नि-प्रिियन उत्पादनको िम्क्त िथा ष्ट्रिज्ञान म्िक्षा 
सािाम्जक परििियनको बाहक हनेुछ । नेपालको संष्ट्रिधानले िैज्ञामनक अध्ययन अनसुन्धान एिं ष्ट्रिज्ञान 
ि प्रष्ट्रिमधको आष्ट्रिष्काि, उन्नयन ि ष्ट्रिकासिा लगानी अमििृष्ट्रद्ध गने िथा िैज्ञामनक, प्राष्ट्रिमधक, बौष्ट्रद्धक ि 
ष्ट्रिम्िि प्रमििाहरूको संिक्षण गने नीमि मलएको छ । संष्ट्रिधानको अनसूुचीिा िजै्ञामनक अनसुन्धान ि 
प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिकासलाई संघ ि प्रदेिको संयकु्त काययसूची िा अमधकािमिि िाम्खएको छ । 
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२. िस्िगुि म्स्थमि  

आधमुनक िैज्ञामनक अनसुन्धान िथा प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिकासको िागयिा नेपालको पदापयण नयाुँ हो । नेपालिा 
ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधमसि सभबद्ध सिकािी मनकाय ि अनसुन्धानिालाहरू १२५ को हािाहािीिा छ । 
मिनिा अमधकांि सेिा प्रदायक संस्थाहरू छन ्। हाम्रा धेिैजसो अनसुन्धानहरू ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा हनेु 
िएकाले, िैम्क्षक संस्थानहरूको िमूिका ि योगदान ष्ट्रििेष िहत्त्िपूणय छ । केही क्षेिगि  ष्ट्रिम्िि  
अनसुन्धान काययहरू प्रमिष्ठानहरूिा हनेु गदयछ । नि-प्रिियन (innovation) को म्स्थमि िने िैििकालिै 
छ । ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिषयिा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय म्िक्षा हामसल गिेका जनिम्क्तहरू सबै ष्ट्रिषयिा गिी 
करिब ९० हजाि िहेको अनिुान गरिन्छ, जसिध्ये आधा र्म्न्जमनयरिंङ, एक चौथार् जमि स्िास्थ्य 
क्षेि ि बाुँकी कृष्ट्रष िथा पि,ु िन, िनस्पमि, प्राणी, िसायन, िौमिक ष्ट्रिज्ञान, िािाििण ष्ट्रिज्ञान, सूक्ष्ि 
जीिष्ट्रिज्ञान, िौसि ष्ट्रिज्ञान, िगूियिास्त्र, गम्णि िथा िथ्याङ्क   आदद ष्ट्रिषयिा िहेको देम्खन्छ । ष्ट्रिज्ञान 
ि प्रष्ट्रिमधको क्षेििा अन्ििायष्ट्रिय िापदण्ड अनसुाि सालाखाला कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक प्रमििि 
लगानी छ; िथाष्ट्रप  नेपालको यस्िो लगानी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.३५ प्रमििि िाि िहेको 
देम्खन्छ । हािीमसि सियले पिीक्षण गिेका केही िौमलक पिभपिागि प्रष्ट्रिमधहरू पमन छन,् मिनको 
सिमु्चि सधुाि ि संिक्षण हनु ुआिश्यक छ । 

सिस्या, चनुौिीहरू ि अिसिहरू 

नेपालिा ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय गठन िएयिा यसले कष्ट्रहल्यै म्स्थि संिचना प्राि गनय सकेको 
छैन । पमछल्लो सिय यसलाई संघीय सिकाििा म्िक्षामसि जोमडएको छ; प्रादेम्िक सिकािको 
हकिा यसलाई उद्योग ि िन िन्िालय अन्िगयि िाम्खएको छ । यसप्रकाि ष्ट्रिज्ञान-प्रष्ट्रिमधसभबन्धी 
ष्ट्रिषय कुनै िन्िालयको स्पि कायायदेिमिि नपनुय, ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिमध सभबन्धी प्रदेि सिकाििा संस्थागि 
संिचना नहनु,ु ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिमधको क्षेििा अत्यन्ि न्यून लगानी कायि िहन,ु सेिा प्रिाहिा ष्ट्रिज्ञान ि 
प्रष्ट्रिमधलार्य आबद्ध गनय नसष्ट्रकन,ु िैज्ञामनक अनसुन्धान ि नि-प्रिियनात्िक प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिकासका लामग 
उम्चि िािििणको अिस्था नहनु,ु उत्पाददि जनिम्क्तको पलायन ि िएकाको पमन उम्चि परिचालन ि 
उपयोग हनु नसक्न,ु ष्ट्रिदेििा पलायन िएका जनिम्क्तलाई नेपाल मित्र्याउन नसक्न,ु िैज्ञामनक 
अनसुन्धान केन्द्रहरू  िथा अनसुन्धानकिायहरूको अिाि, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा अनसुन्धानका क्षेििा 
लगानी न्यून िहन ुजस्िा सिस्याहरू प्रिखु रूपिा िहेका छन ्। 

ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध क्षेििा लगानी िृष्ट्रद्ध गनुय ि त्यसलाई ददगो कायि िाख्न ुऔद्योमगक प्रमिष्ठान ि 
उत्पादनिा ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधलाई मित्र्याउन,ु सेिा प्रिाहलार्य प्रष्ट्रिमध अनकूुल बनाउन,ु ष्ट्रिज्ञान ि 
प्रष्ट्रिमधको सन्िमुलि ष्ट्रिकास गनय आिश्यक संिचनागि ि कानूनी व्यिस्था मिलाउन,ु ष्ट्रिज्ञान म्िक्षालार्य 
गणुस्ििीय ि सियसलुि बनाउन,ु यिुा प्रमििाहरूको पलायन िोकेि स्िदेििै} काि गने म्स्थमि बनाउन,ु 

ष्ट्रिदेििा िहेका नेपाली िजै्ञामनक ि प्राष्ट्रिमधकहरूलाई स्िदेििा र्कायउन,ु आिश्यक दक्ष िथा 
प्राष्ट्रिमधक जनिम्क्तको पष्ट्रहचान गिी आपूमिय गनुय, ष्ट्रिज्ञान-प्रष्ट्रिमध क्षेिको िथ्याकंसष्ट्रहिका प्रलेखहरू 
दरुुस्ि िाख ुआददजस्िा चनुौिीहरू िहेका छन ्।   
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अिसिका रूपिा नेपालिा ष्ट्रिष्ट्रिध िौगोमलक अिस्था िै प्राकृमिक श्रोिहरू उपलधध हनु,ु ष्ट्रिद्यालयको 
प्राथमिक िहदेम्ख ष्ट्रिज्ञानको पठन-पाठन हनु,ु अधबल ष्ट्रिद्याथीहरूिा ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयको अध्ययन पष्ट्रहलो 
आकषयणको रूपिा िहन,ु िजै्ञामनक अनसुन्धान एिं प्रष्ट्रिमधको आष्ट्रिष्काि ि ष्ट्रिकासका लामग सिाजका 
मबमिन्न िहिा अमिरुम्च बढ्न,ु क्षेिगि अनसुन्धानका संस्थानहरू स्थापना िै सञ्चालनिा आउन,ु 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा अनसुन्धानिा आधारिि िोधपिको लोकष्ट्रप्रयिा बढ्न,ु संघीय सिकाि िािहिका 
ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधसभबन्धी केन्द्रीय संस्थाहरू उपम्स्थि िहन ु(सूचना प्रष्ट्रिमध ष्ट्रििाग, िाष्ट्रिय ष्ट्रिमधष्ट्रिज्ञान 
प्रयोगिाला, ष्ट्रि.पी.कोर्िाला िेिोरियल प्लानेटेरियि िथा अव्जििेटिी ि ष्ट्रिज्ञान संग्रहालय, िाष्ट्रिय 
सूचना प्रष्ट्रिमध केन्द्र, नेपाल ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध प्रज्ञा प्रमिष्ठान, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू अन्िगयि ष्ट्रिज्ञान िथा 
प्रष्ट्रिमधसभबन्धी म्िक्षण संस्थाहरू ि मिनले संचालन गने िैम्क्षक काययक्रिहरू),मडम्जटल ि सूचना 
प्रष्ट्रिमधको प्रयोग ि त्यसप्रमि जनअमिरुम्च बढ्दै जान ुआदद िहेका छन ्। 

दीघयकालीन सोच  

सिाजिा िैज्ञामनक संस्काि ि उत्पादन-उत्पादकत्ििा प्रष्ट्रिमध िथा नि-प्रिियनको ष्ट्रिस्िाि  

३. सझुािहरु (नीमि िथा िणनीमिहरु) 

१. नीमि िथा योजना िजुयिा ि कायायन्ियन 

 

१.१ सिदृ्ध नयाुँ नेपाल मनिायणका मनम्भि आिश्यक कल्पनािील ि स्िप्नदिी ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिमध िथा 
नि-प्रिियन नीमि ि योजनाको िजुयिा गिी मिनको कयायन्ियन गने । 

१.२ िाष्ट्रिय योजनािा ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध क्षेिलाई प्राथमिकिासष्ट्रहि उल्लेख गने ि योजना िजुयिािा 
िैज्ञामनक िथा प्राष्ट्रिमधज्ञहरूको सिदुायलाई सहिागी गिाउने । 

१.३ प्रष्ट्रिमध आयाि ि अनसुन्धान प्रिद्धयनलाई सहज एिि ्देिको ष्ट्रहि अनकूुल बनाउन आिश्यक 
ऐन काननुहरूको व्यिस्था गने । 

१.४ अनसुन्धान िथा ष्ट्रिकासिा पयायि लगानी व्यिस्था गने, यस्िो लगानी आधािििू ष्ट्रिज्ञानको 
अनसुन्धानका मनम्भि िाज्यिार्य ि ि व्यिहारिक ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिकासिा मनजी क्षेिका 
उद्योगहरू एिं अन्य िैम्क्षक एिं प्राम्ज्ञक क्षेिहरू िार्य ि गिाउने ।  

१.५ देिलाई स्िामििान ि आत्िमनियि बनाउन स्िदेिी क्षििाको अमििृष्ट्रद्ध गने ि िाष्ट्रिय सिुक्षा 
प्रणालीलाई सघाउने । 

१.६ ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि अनसुन्धान प्रमिष्ठान िथा औद्योमगक प्रमिष्ठानहरूमबच सहकायय गने एिं 
औद्योमगक प्रमिष्ठानहरूिा अनसुन्धान ि ष्ट्रिकासिा लगानी गनय प्रोत्साष्ट्रहि गने । 

 

२. ष्ट्रिज्ञान म्िक्षा िथा चेिना अमियान 

 

२.१ ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयलाई अन्य पाठ्यक्रििन्दा पथृक िने्न भ्रिलाई हटाई िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयसभि 
ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयिा सबैको पहुुँच परु् याउने िथा प्रयोगात्िक ष्ट्रिज्ञान म्िक्षालाई जोड ददंदै ष्ट्रिज्ञान 
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ष्ट्रिषयलाई व्यिहारिक ि रुम्चकि िलु्याउन सबै ष्ट्रिद्यालयहरूिा ष्ट्रिज्ञान प्रयोगिालाहरू बनाउने 
। 

२.२ प्रदेि स्िििा कभिीिा बृहि प्रयोगिालासष्ट्रहि व्याबहारिक रूपिा ष्ट्रिज्ञान म्िक्षा प्रदान गनय 
ष्ट्रिज्ञान अध्ययन केन्द्र (Science Learning Centre)को स्थापना गने ि प्रत्येक पामलकाहरूिा सबै 
ष्ट्रिद्यालयको पहुुँचिा िहने निूना प्रयोगिालासष्ट्रहिको अध्ययन केन्द्र बनाउने । 

२.३ स्नािकोत्ति काययक्रिलाई अनसुन्धानिखुी बनाउने ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा अनसुन्धान 
प्रमिष्ठानमबचको ढोका खलु्ला िाखी एक संस्थाका ष्ट्रििेषज्ञ िा अनसुन्धानकिीहरू अको संस्थािा 
कायय गनय सहज िािाििण बनाउने एिं ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा प्रमिष्ठानहरूको सहकाययिा संयकु्त 
ष्ट्रिद्या-िारिमध ि अनसुन्धान काययक्रि सञ्चालन गने । 

२.४ ष्ट्रिद्यालय, क्याभपस िथा व्यिसायिा आिद्घ यिुा िजै्ञामनकहरूलार्य प्रोत्साहन िथा प्रमििा 
प्रष्रु्टन गनय मनयमिि रूपिा यिुा िजै्ञामनक सभिेलनको आयोजना गने ि िैज्ञामनक प्रमििा 
प्रिद्धयन गनय मनयमिि रूपिा स्थानीय िह हुुँदै प्रादेम्िक िहसभि ष्ट्रिज्ञान प्रदियनी लगायिका 
सजृनात्िक प्रमियोमगिाहरूको आयोजना गने । 

२.६ जनिानसिा िैज्ञामनक चेिना ष्ट्रिस्िािका लामग प्रदेि ि पामलकािा ष्ट्रिज्ञान केन्द्रहरू स्थाष्ट्रपि 
गने, ष्ट्रिद्यालयिार्य ि बृहत्ति प्रकािको ष्ट्रिज्ञान अमियानहरू सञ्चालन गने, सञ्चाि िाध्यििार्य ि 
जनस्ििसभि उपयोगी ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमधका सूचनाहरू प्रसाि गिाउने । 

३. िजै्ञामनक िथा प्राष्ट्रिमधक क्षििा ष्ट्रिकास 

३.१ ष्ट्रिमिन्न मनकायअन्िगयि सेिा प्रदान गदै आएका प्रयोगिालाहरूलाई सदुृढ गिी िाष्ट्रियस्ििका 
अनसुन्धानिाला बनाउने ि हालको संस्थागि संिचनािा सधुाि गिी िी अनसुन्धानिालालाई 
स्िायत्त ि प्राम्ज्ञक संस्था अन्िगयि व्यिस्था गने । 

३.२ उच्च पियिीय पारिम्स्थिीय प्रणाली, जलश्रोिजस्िा नेपालको ष्ट्रििेषिा िहेका ष्ट्रिषयिा 
अन्ििायष्ट्रियस्ििको उत्कृि अनसुन्धान केन्द्रहरू िणनीमिक स्थानिा  स्थापना िथा ष्ट्रिकास गिी 
त्यस्िा ष्ट्रिषयलाई िािको पष्ट्रहचान क्षेि बनाउने । 

३.३ कृष्ट्रष, जनस्िास्थ्य, साना उद्योग, उजाय, यािायाि ि आिासजस्िा ष्ट्रिषयहरू ि सूचना प्रष्ट्रिमधिा 
ष्ट्रिकासिूलक ि व्यािहारिक अनसुन्धान, अन्िेषण गनय ि प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिकास ि उपयोगिा सहयोग 
परु् याउन निप्रिियन केन्द्रहरू (Innovation Centers) को स्थापना गने ।  

३.४ नमिजािूलक अनसुन्धानिा जोड ददई मिनका उपलम्धधहरू प्रयोगिालादेम्ख िमूि ि उद्योगिा प-ु
याई अनसुन्धानलाई बजाियोग्य िस्ििुा रूपान्ििण गने साथै स्थानीय, पिभपिागि िथा िौमलक 
प्रष्ट्रिमधको पष्ट्रहचान गिी मिनको िैज्ञामनक ष्ट्रिकासिा जोड ददने। 

३.५ अन्ििायष्ट्रिय सहयोग एिि ्ष्ट्रिदेििा काययिि ष्ट्रििेषज्ञहरूसिेि संलग्न गिाई उदीयिान िैज्ञामनक 
िथा प्राष्ट्रिमधक ज्ञान सञ्चय गिी देिका प्रमििाहरूलाई त्यसिर्य  दत्तम्चत्त गिाउने। 

३.६ ष्ट्रिज्ञान ि प्रष्ट्रिमधसभबन्धी प्रमििा पष्ट्रहचान गिी (Talent Hunt) ष्ट्रिम्ििकृि क्षेििा प्रमििाहरूको 
ष्ट्रिकास ि उपयोग गनय सजृनिीलिा कोष (Challenge Fund) को स्थापना गने साथै योगदानका 
आधाििा िजै्ञामनक प्रमििाहरूलाई कदि एिं पिुस्कृि गने । 
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परिच्छेद २९ 

म्िक्षािा अनसुन्धान ि ष्ट्रिकास 

१. पषृ्ठिमूि  

सिस्या सिाधान गनय औपचारिक ि क्रिबद्ध रूपिा गरिने अध्ययन नै अनसुन्धान हो । 
अनसुन्धानलाई िजै्ञामनक अध्ययन िा अध्ययनको िजै्ञामनक उपयोग पमन िने्न गरिन्छ ।अको िव्दिा 
सिस्याको औपचारिक ि क्रिबद्ध अध्ययन अनसुन्धान हो । अनसुन्धान सिालोचनात्िक रूपिा 
सोच्न ुि परिणािलाई सिालोचनात्िक रूपिा िूल्याङ्कन गनुय पमन हो । अनसुन्धानको अम्न्िि लक्ष्य 
िियिान अिस्थािा िर्िहेको ज्ञानको िण्डाििा अरू ज्ञान ि सूचना थप्न ुहो । ज्ञानको उत्पादन, नयाुँ 
मसद्धान्िको प्रमिपादन, ष्ट्रिद्यिान मसद्धान्िको पिीक्षण जस्िा कायय अनसुन्धानिाट हनु्छ । अनसुन्धानसुँगै 
जोमडएि आउने अको पक्ष ष्ट्रिकास हो । अनसुन्धानपमछ िाि कहाुँ के कमि ष्ट्रिकास गनय आिश्यक 
छ िने्न पष्ट्रहल्याउन सष्ट्रकन्छ । िाष्ट्रिय रूपिा हेदाय सिदृ्ध िाि मनिायणका लामग योजनािद्ध ष्ट्रिकास 
आिश्यक हनु्छ; यसका लामग अनसुन्धानिा आधारिि योजना िजुयिा ि कायायन्ियन िथा अनगुिन 
िूल्याङ्कन अपरिहायय हनु्छ । 

नीमि मनिायण, योजना िजुयिा ि काययक्रि ष्ट्रिकास गनय अनसुन्धानको व्यािहारिक उपयोग गरिन्छ । 
ष्ट्रिद्यिान नीमिको खोजी गनुय, उपयकु्त नीमि पत्ता लगाउन,ु ष्ट्रिद्यिान नीमििा िएका किजोिीहरू पत्ता 
लगाई सधुाि गनुय, गणुात्िक ि मसजयनात्िक नीमिको प्रमिपादन गनुय आदद उदे्दश्यका मनम्भि 
अनसुन्धानको उपयोग गरिन्छ । नीमिका सभबन्धिा देम्खएका सिस्याहरू पत्ता लगाउन ु
कायायन्ियनका सिस्या पष्ट्रहचान गनुय, उपयोगकिायको धािणा बझु्न,ु ष्ट्रिमिन्न क्षेिसुँग सभबम्न्धि नीमिमबच 
सिन्िय गनुय, दोहोिो पक्ष हनु नददन अनसुन्धानका प्रामिहरूको उपयोग गरिन्छ । अपयायि 
स्रोिसाधनको व्यिस्थापनका लामग िागय प्रिस्ि गनयसिेि अनसुन्धान ि ष्ट्रिकास िहत्त्िपूणय िामनन्छ । 

म्िक्षा प्रिासन व्यिस्थापनका िैम्क्षक नीमि मनिायण¸ कायायन्ियन¸ अनगुिन ि िूल्याङ्कन¸ पाठ्यक्रि¸ 
पहुुँच, गणुस्िि ि संस्थागि क्षििाको ष्ट्रिकास गनय म्िक्षािा अनसुन्धानहरू गरिन्छन ्।म्िक्षािा िैम्क्षक 
गमिष्ट्रिमधको व्याख्या, उजागि, मनयन्िण, िष्ट्रिष्यिाणी, नीमि ि मनणयय गने ििपदो सूचना प्राि गनय 
अनसुन्धान आिश्यक पछय । म्िक्षा क्षेिका प्रिासमनक प्रकृमिका मनणययलाई कि जोम्खिपूणय बनाउन 
पमन यसको आिश्यकिा हनु्छ । नयाुँ िैम्क्षक काययक्रिहरूको ष्ट्रिकास गनय, मसजयनात्िक ष्ट्रिकल्प 
ष्ट्रिकास गनय, नयाुँ धािणा ि ष्ट्रिचािको प्रयोग गनय, िैम्क्षक प्रणालीका ष्ट्रिमिन्न िह ि मनकायिा पाने 
िाष्ट्रहिी ित्त्िहरूको असि पत्ता लगाउन अनसुन्धानको िहत्त्िपूणय िमूिका हनु्छ । कक्षाकोठािा हनेु 
पठनपाठनलाई प्रिािकािी बनाउन ु िैम्क्षक अनसुन्धानका सिोत्ति ि अम्न्िि लक्ष्य हो । म्िक्षािा 
अनसुन्धान िानिसंसाधन ष्ट्रिकाससुँग बढी सभबम्न्धि हनेु हुुँदा, िानि व्यिहाििा सधुाि ल्याउन यसको 
िहत्त्िपूणय िमूिका हनु्छ । 

िैम्क्षक ष्ट्रिकासका लामग िाष्ट्रियस्िि ि िापदण्ड मनधायिण गनय िाष्ट्रिय अनसुन्धानहरू गरिन्छ । 
व्यापक निनुा छनोटका आधाििा अध्ययन गरिने हुुँदा यस्िा अध्ययनहरू िािव्यापी रूपिा उपयोगी 
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हनु्छन ्। िाष्ट्रिय अनसुन्धानले सभबम्न्धि िदु्दािा िाष्ट्रिय अिस्था ि सिस्याको कािण पत्ता लगाउन 
िद्दि गदयछ । िाििि प्रत्येक एकार्, क्षेि, म्जल्ला, ष्ट्रिद्यालयहरूिा उपयोगी हनु्छ । िाष्ट्रिय 
अनसुन्धानबाट प्राि नमिजा िाष्ट्रिय स्ििका आधाििा केन्द्रीय ि स्थानीय िहका गमिष्ट्रिमधहरू 
व्यिम्स्थि गरिन्छन ् । िष्ट्रिष्यको योजना बनार्न्छ । यसैअनसुाि अन्य िह ि एकार्िा गरिने 
अनसुन्धान हनु्छ । म्िक्षािा गरिएका अनसुन्धानले म्िक्षाक्षेि िाि होर्न िाष्ट्रिय योजना आयोग, 

अथयिन्िालय जस्िा मनकायहरूले िहत्त्िका साथ प्रयोग ि उपयोग गिेको पार्न्छ ।  

२. िियिान अिस्था    

अनसुन्धान ि ष्ट्रिकासिा गरिएको खचयले कुनै पमन देिको सिग्र ष्ट्रिकासलाई र्ष्ट्रङ्गि गछय । ष्ट्रिकमसि 
िलुकुहरूिा सियपक्षीय ष्ट्रिकासका लामग अनसुन्धानलाई िूल आधाि बनाउने संस्कृमि नै बसेको छ । 
यसले िौमिक ष्ट्रिकास िाि नसिेटेि मनिायण, बजाि पष्ट्रहचान ि आिश्यकिाको पमन िापन गनय सघाउ 
परु् याउुँछ । एक अन्ििायष्ट्रिय अनसुन्धान (आमथयक अमियान¸ २०७५ िल्डय र्कोनोिी र्ोिििाट 
उद्घृि गरिएको) का अनसुाि सन ्२०१८ िा आफ्नो िलुकुको कुल बजेटिध्ये अिेरिकाले ५ सय 
५३ अबय̧   चीनले ४ सय ७५ अबय जापानले १ सय ८६ अबय ि जियनीले १ सय १६ अबय अिेरिकी 
डलि खचय गिी ष्ट्रिश्विा क्रिि: पष्ट्रहलो दोस्रो िेस्रो ि चौथो अनसुन्धानिा लगानी गने िािको रूपिा 
म्चमनएका छन ्। त्यसैगिी¸ एम्ियाबाट दम्क्षण कोरिया ि िािि क्रििः पाुँचौं ि छैटौं स्थानिा छन ्
िने क्रििः फ्रान्स, रूस, बेलायि ि ब्राम्जल सािौंदेम्ख दिौं स्थानिा पिेका छन ्।  

नेपालिा पमन अनसुन्धान ि ष्ट्रिकासको िहत्त्ि स्थाष्ट्रपि हुुँदैजान थालेको छ । नेपाल सिकािले 
२०७५ सालिा संष्ट्रिधानका मनददयष्ठ उदे्दश्यहरू हामसल गनय आिश्यक नीमिहरूको पनुिािलोकन ि 
ष्ट्रिश्लेषण गिी नेपाल सिकािलाई मसर्ारिि गनय नीमि अनसुन्धान प्रमिष्ठान स्थापना गिेको छ । यो 
प्रमिष्ठानले िाष्ट्रिय योजना आयोग, पििाि िामिला अध्ययन केन्द्र, मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका अध्ययन 
केन्द्रहरूजस्िा अन्य अनसुन्धान केन्द्रहरूले गिेका कािको संयोजन गने ि िलुकुको ष्ट्रिकासका लामग 
चाष्ट्रहने अनसुन्धान िणनीमि ष्ट्रिकास गनय लामग पिेको छ । यसले संष्ट्रिधान, काननु, नीमि ि 
व्यािहारिक पक्षमबच िहेका अन्ििष्ट्रििोध हटाउन प्रयास गरििहेको छ । सिग्र ि क्षेिीय ष्ट्रिकास ि 
सिषृ्ट्रद्धका लामग आमथयक िृष्ट्रद्ध, लगानी िृष्ट्रद्ध, िोजगािी ष्ट्रिस्िाि, साियजमनक सेिाको ष्ट्रिस्िािलगायिका 
ष्ट्रिषयिा ष्ट्रिद्यिान नीमिको अध्ययन िथा नयाुँ नीमिको िजुयिा गनयका लामग िहेको जानकािी प्राि 
िएको छ । 

म्िक्षा क्षेििा िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्र िार्य ि ष्ट्रिद्याथीको िाष्ट्रिय उपलम्धध पिीक्षण गने काययले 
संस्थागि रूप मलएको छ । अन्य अनसुन्धानका प्रकृयाहरू पमन केन्द्रिाट मनयमिि रूपिा अग्रसारिि 
गरिएको छ । म्िक्षाका नीमि िथा काययक्रि िजुयिा गदाय अध्ययन अनसुन्धानका प्रामि िथा 
मनष्कषयहरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।  अनसुन्धानका लामग सिैजसो मनकाय¸ कायायलय ि 
परियोजनािा बजेट ष्ट्रिमनयोजन हनेु गिेको छ ।यसका लामग गैिसिकािी क्षेिसुँगसिेि साझेदािीका 
प्रयास िैिहेका छन ्। उल्लेख गरिएका यी सािान्य प्रयासका बाबजदु नेपालिा अनसुन्धानका क्षेििा 
धेिै सिस्याहरू िहेका छन ् । अनसुन्धानकिायलाई प्रोत्साष्ट्रहि गने प्रणालीको अिाि हनु,ु दक्ष 
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अनसुन्धानकिायलाई देिमििै कायय िािाििण मसजयना गनय नसष्ट्रकन,ु अनसुन्धान केन्द्रहरूिा उपयकु्त 
जनिम्क्तको आपूमिय एिि ् ष्ट्रटकाउ हनु नसक्न,ु नयाुँ ज्ञान ि प्रष्ट्रिमधको मसजयना एिि ्आष्ट्रिष्काििा 
केन्द्रीि िई अनसुन्धान हनु ुनसक्न ुआदद यहाुँका प्रिखु सिस्याका रूपिा देम्खन्छन ्।  

उच्च म्िक्षण संस्थाहरूिा अनसुन्धानसभबन्धी गमिष्ट्रिमधहरू अपेक्षाअनसुाि हनु सकेको छैन । िाष्ट्रिय 
ष्ट्रिकाससुँग ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका अनसुन्धानलाई आिद्ध गिार्न ु पनेिा सोअनसुाि हनु सकेको छैन । 
िाष्ट्रिय योजना आयोग ि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका अनसुन्धानहरूबीच िालिेल देम्खुँदैन। िाष्ट्रिय योजना 
आयोगले िलुकुका योजनाहरूलाई अनसुन्धानिा आधारिि गिाउन सकेको छैन।  म्िक्षा नीमि िथा 
योजनाहरूलाई सिेि सो अनसुाि ष्ट्रिकास गनय सष्ट्रकएको छैन। मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अन्ििगि सेरिड¸ 
मसनास¸ रिकाि ि सेडा गिी चाििटा अनसुन्धान सस्थाहरू छन ्िि िी संस्थाहरू जनिम्क्त ि आमथयक 
अिािका कािणले अपेम्क्षि उदे्दश्य पूिा गनय सष्ट्रकिहेका छैनन ् । म्िक्षा िन्िालय अन्ििगिका 
मनकायहरूिा छुटै्ट अनसुन्धान एकार् ि िाखाहरू स्थापना िएका छन ्ि केही अनसुन्धानका प्रयास 
िएका छन ्िापमन गणुस्ििीय हनु सकेको छैन। त्यस्िा अनसुन्धान औपचारिकिािा सीमिि िए िने्न 
आिोपबाट बच्न ुचनुौिी बनेको छ । िैम्क्षक क्षेिका अध्ययन ि अनसुन्धानलाई ष्ट्रिश्वसनीय बनाउन 
अझ धेिै प्रयास गनुय पने देम्खन्छ । अनसुन्धानसभबन्धी जनिम्क्तको अिाि एकािर्य  छ िने 
अकोिर्य  सो सभबन्धी उपलधध जनिम्क्तलाई पष्ट्रहचान गिी प्रोत्साहन गनय सष्ट्रकएको छैन । म्िक्षाका 
हिेका िह ि एकार् िथा पठनपाठनिा सधुािको अङ्गको रूपिा ष्ट्रिकास गनय सष्ट्रकएको छैन ।  

नेपाल सिकाि ि ित्कालीन म्िक्षा िन्िालयले िेलािलेा सिसािष्ट्रयक ष्ट्रिषयलाई सभबोधन गनय 
आयोग, समिमि ि काययदलहरू गठन गने गिेको ि िी आयोग, काययदल ि समिमिले सझुािसष्ट्रहिको 
प्रमििेदन ददने गिेका छन।् जनु उदे्दश्य ि उत्साहका साथ गठन गरिन्छ सो अनसुाि मिनले ददएका 
सझुाि कायायन्ियन हनेु गिेको छैन । कुन आयोग, समिमि िा काययदलले के के सझुािहरू ददएका 
मथए, कायायन्ियनको योजना के बन्यो, कायायन्िन के कसिी ियो ? िने्न ष्ट्रिषयिा आिश्यक 
संिेदनिीलिा पार्ुँदैन ्। स्ििन्ि व्यम्क्त िा सिूह ि संस्थािाट ि गैिसिकािी संस्था िथा ष्ट्रिकास 
सहयोग दािािाट पमन प्रिस्ि अध्ययन अनसुन्धान िएका छन ् । त्यस्ि कमिपय अनसुन्धानहरू 
सिकािले उठान गिेका ि प्राथमिकिाका ष्ट्रिषयिासिेि हनेु गिेका छन ्। ष्ट्रिकास सहयोग दािाबाट 
िएका केही अध्ययन अनसुन्धान नेपाल सिकािको सहिमि ि स्िीकृमििा िएका छन ्िथाष्ट्रप मिनको 
उपयोग ि प्रयोगको पक्ष किजोि छ ।  

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगले गणुस्िि समुनम्श्चििा िथा प्रत्यायनका लामग छुटै्ट िहािाखा स्थापना 
गिी आिेदन ददएका ि न्यूनिि िापदण्ड पूिा गिेका उच्च म्िक्षण संस्थाको गणुस्ििका लामग 
स्ििूल्याङ्कन, ष्ट्रपयि रिभ्यू (Peer Review) ि अम्न्िििा प्रfष्ट्रिमधक िूल्याङ्कन गने गिेको छ । 
अन्ििायष्ट्रिय स्िििा िाम्रो उच्च म्िक्षाको गणुस्िि िएका िलुकुहरूिा देिििका सबै उच्च म्िक्षण 
संस्थाहरूको प्रकािको िूल्याङ्कन गिी शे्रणीकिण गने प्रचलन देम्खन्छ । यसिी गरिएको शे्रणीकिणको 
साियजमनक गरिन्छ । त्यही साियजमनक गरिएका नमिजाबाट कुन संस्था ि कुन ष्ट्रिषयक्षेििा किजोि 
छ त्यहीबँाट सधुािको थालनी गरिन्छ । मिनै नमिजाहरू गणुस्िि प्रमिस्पधायका आधाि बन्दछन ्।  
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िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रले पमन म्िक्षा िन्िालय ि अन्ििगिका मनकाय िथा ष्ट्रिद्यालयहरूको 
काययसभपादन पिीक्षण गदै आएको छ । त्यस्िा कायय साङ्केमिक रूपिा िाि हनेु गिेका छन ्। 
यसको प्रकृयागि ि प्रकृया पमछको संिदेनम्िलिा जनु रूपिा हनु पने हो सोअनसुाि हनु सकेको 
छैन। सािान्यिया गणुस्िि पिीक्षण (काययसभपादन िूल्याङ्कन)को स्िपिीक्षण पमछ बाह्य प्राष्ट्रिमधक 
पिीक्षण ित्पश्चाि नमिजाको सभबम्न्धि सिोकाििालामबच प्रबोधीकिण गने यसको न्यूनिि िापदण्ड 
हो, िथाष्ट्रप त्यही कायय िएको छैन।  

ष्ट्रिगि आठ िषयदेम्ख संस्थागि संिचना नै स्थापना गिेि स्थाष्ट्रपि अन्ििायष्ट्रिय िापदण्डका आधाििा 
ष्ट्रिमिन्न कक्षा ि ष्ट्रिषयका ष्ट्रिद्याथी उपलम्धधको िाष्ट्रिय पिीक्षण मनिन्िि िैिहेको छ । यसिी गरिएका 
अनसुन्धानका प्रामि िथा मनष्कषय एकै प्रकृमि ि प्रिृम्त्तका देम्खएिाट अध्ययनको ष्ट्रिश्वसनीयिा िािै 
स्थाष्ट्रपि िएको छैन प्राि मनस्कषयहरूको सिेि िधैिा ि ष्ट्रिश्वसनीय िएको प्रिाम्णि हनु्छ । िि 
मिनको कायायन्ियनिा जनु ष्ट्रकमसिको ित्पििा ि संभिदेनिीलिा आउन पने हो सो अनसुाि हनु 
सकेको छैन।  

यस प्रकािका उच्च म्िक्षण संस्थाको गणुस्िि समुनम्श्चििा ि प्रत्यायन, ष्ट्रिद्यालयहरूको काययसभपादन 
पिीक्षण ि ष्ट्रिद्याथी उपलम्धधको िाष्ट्रिय पिीक्षण जस्िा प्रयासिर्य को उन्िखुिा ज्यादै उल्लेखनीय 
प्रयास हनु ् । यी प्रयासहरू िरुुआमिको अिस्थािा िाि छन ् । सिै म्िक्षण संस्थाको गणुस्िि 
पिीक्षण गिी त्यसका नमिजालाई साियजनीकिण गनय सकेिा िीन िरिकाले िैम्क्षक सधुािका लामग 
िद्दि मिल्छ । पष्ट्रहलो, पिीम्क्षि हनेु संस्थाले आफ्नो किजोिी आरै् थाहापाउने अिसि पाउुँछन ि 
सधुािको प्रयास हनु्छ । िमनन्छ, स्ििूल्याङ्कन िाम्रो सुँग गने हो ि यसको नमिजाका बािेिा 
सिोकाििालाले िाम्रोसुँग जानकािी पाउने हो िने त्यस संस्थाका सत्तिी प्रमििि सिस्या त्यहीबँाट 
सिाधानको प्रयास हनु्छ । दोस्रो, त्यसिी नमिजाको सियजनीकिण िए पमछ पिकाि जगि ि 
संस्थाका उपिोगकिाय (ष्ट्रििेषगिी अमििािकहरू) ले संिेदनिील रूपिा चासो देखाउन थाल्दछन ्ि 
सधुािका लामग प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष दिाि मसजयना हनु्छ । सधुािका कमिपय पक्षिा बाध्यिा मसजयना 
हनुसिेि पगु्दछ । िेस्रो, कमिपय पक्षिा नीमि िथा कानूनी आधाि ष्ट्रिकास गिी मनयिन गनुयपने 
हनु्छ त्यसका लामग िहत्त्िपूणय सूचना यस्िा अध्ययन, अनसुन्धान ि पिीक्षणले उपलधध गिाउुँछन ्। 
यसप्रकाि िएका प्रयास, यसको व्यिहारिक पक्ष ि सैद्धाम्न्िक पक्षिाट ष्ट्रिश्लेषण गदाय पमन यी 
थामलएका प्रयासिा थप प्रयासको आिश्यकिा छ िने्न मनचोडिा पगु्न पने हनु्छ ।   

३. चनुौिीहरू 

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहका अनसुन्धानलाई नेपालको ष्ट्रिकासका प्राथमिकिासुँग आिद्ध गनुय,  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय आिद्ध अनसुन्धान केन्द्रहरूको क्षििा ष्ट्रिकास ि  स्रोि…साधनको व्यिस्था गिी 
उदे्दश्यिूलक संस्थाको रूपिा ष्ट्रिकमसि गनुय̧   

• नीमि िथा योजनाका लामग यथाथयपिक ि सािष्ट्रयक सूचना िथा िथ्याङ्कहरू व्यिस्थापन गनुय,  
• म्िक्षाका हिेक सङ्गठन, िह, ष्ट्रिषय क्षेििा अध्ययन अनसुन्धानलाई प्रिािकािी रूपिा अिलभबन 

गनुय,  
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• िन्िालयदेम्ख ष्ट्रिद्यालयसभि सिै िह ि क्षेििा अनसुन्धानलाई िैम्क्षक सधुािको अङ्गको रूपिा 
ष्ट्रिकास गनुय̧  

• पाठ्यक्रि िथा पाठ्यसािग्रीिा अनसुन्धानका ष्ट्रिषयिस्िलुाई उम्चि स्थान ददन ु 
• म्िक्षण मसकार् ष्ट्रक्रयाकलापिा अध्ययन अनसुन्धानलाई अमिन्न अङ्गको रूपिा अिलभबन गनुय,  
• पिभपिागि ज्ञान, सीप ि कला, संस्कृमि, िाषा, पिुािाम्त्िक सभपदाको पष्ट्रहचान, संिक्षण ि 

संिधयनका लामग अनसुन्धानका गमिष्ट्रिमधिाट आिश्यक पने सूचना िथा जानकािी उपलधध 
गिाउन ु 

४. सझुािहरु 

नीमिगि व्यिस्था 
• अनसुन्धान िथा प्रिियनलाई म्िक्षासभबन्धी ददगो ष्ट्रिकास ि िाष्ट्रिय प्राथमिकिाका क्षेिसुँग आिद्ध 

गिाउने 

• अनसुन्धानका प्रामि (Findings) लाई िैम्क्षक सधुाििा प्राथमिकिािा िाख्न,े 

• मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय आिद्ध अनसुन्धान केन्द्रहरूको क्षििा ष्ट्रिकास गिी उदे्दश्यिूलक बनाउने  

• अनसुन्धानका मनष्कषयिा आधारिि िैम्क्षक नीमि मनिायण, योजना िजुयिा ि काययक्रि िय गने 
प्रणालीको ष्ट्रिकास गने । 

• िैम्क्षक क्षेिका अध्ययन ि अनसुन्धानलाई स्ििीय ि ष्ट्रिश्वसनीय बनाउने । 

• ष्ट्रिद्यालय िहदेम्ख ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयसभि नै अनसुन्धान संस्कािको ष्ट्रिकास गने ।  

• अध्ययन िएका ष्ट्रिषयका प्रामि ि मनष्कषयहरूलाई प्रबोधीकिण प्रचाि…प्रसाि गने ि संस्थागि गने 

• ष्ट्रिमिन्न अनसुन्धानसभबन्धी संस्थाहरूष्ट्रिच सिन्िलाई प्रिािकािी बनाउने  

• िैम्क्षक क्षेििा गरिने अध्ययन ि अनसुन्धानलाई स्ििीय ि ष्ट्रिश्वसनीय बनाउने, 

• अध्ययन अनसुन्धानिा आधारिि िैम्क्षक अनगुिन¸ िूल्याङ्कन ि सपुरििके्षण प्रणालीको ष्ट्रिकास गने  
। 

• पाठ्यक्रि ि पाठ्यसािग्रीको ष्ट्रिकास¸ म्िक्षक ियाि ि ष्ट्रिकास एिि ्िामलिका गमिष्ट्रिमधिा सधुाि 
गदाय अनसुन्धानका नमिजालाई आधाि बनाउने, 

• अनसुन्धानका गमिष्ट्रिमधलाई म्िक्षणमसकार्को अमिन्न अङ्गका रूपिा अिलभबन गने पद्धमिको 
ष्ट्रिकास गने । 

• म्िक्षक ि ष्ट्रिद्याथीहरूिा अनसुन्धान संस्कािको ष्ट्रिकास गने । 

• अनसुन्धानका आधाििा िैथाने ि पिभपिागि ज्ञान, सीप ि कला िथा संस्कृमि, िाषा, सभपदाको 
पष्ट्रहचान, संिक्षण ि संिधयन गने  

िणनीमि 
• म्िक्षािा गरिन ु पने िाष्ट्रिय अनसुन्धानका िदु्दाहरू िाष्ट्रिय योजना आयोग ि िाष्ट्रिय अनसुन्धान 

परिषदसिेिको सिन्िय ि सहकाययिा गने ।    

• िैम्क्षक क्षेिका अध्ययन ि अनसुन्धानलाई स्ििीय ि ष्ट्रिश्वसनीय बनाउने । 
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• अनसुन्धानसभबन्धी दक्ष जनिम्क्तको ष्ट्रिकास िथा िामलिको ष्ट्रिकास गने ।  

• मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अन्ििगिका अनसुन्धान संस्थाहरूको क्षििा ष्ट्रिकास गिी िथा  स्रोि 
सभपन्न गिाई अमधकिि लाि मलने िािाििणको ष्ट्रिकास गने  । 

• अध्ययन अनसुन्धान िथा ष्ट्रिकासका क्षेििा ष्ट्रिम्िि योगदान गिेका सेिामनिृत्त म्िक्षा सेिाका 
िािसेिक, म्िक्षक िथा स्ििन्ि व्यम्क्तत्िलाई परिचामलि  गने । 

• िाष्ट्रिय ि स्थानीय स्िििा समिमि आयोग ि अन्यबाट ियाि गरिएका अध्ययन प्रमििेदनहरूले 
ददएका सझुािहरूलाई कायायन्ियन गनय कायययोजना मनिायण गने । 

• अनसुन्धान िथा ष्ट्रिकाससभबन्धी काययलाई प्राथमिकिाका साथ व्यिम्स्थि गनय केन्द्र, प्रदेि ि 
स्थानीय िहिा संस्थागि संिचना व्यिस्था गने  

• अनसुन्धानसभबन्धी ज्ञान ि दक्षिा िएका अनसुन्धान काययिा संलग्न हनु प्रोत्साहन गने पद्धमिको 
ष्ट्रिकास गने  । 

• प्रदेि ि स्थानीय िहिासिेि आिश्यकिा ि सभिािनाका आधाििा अनसुन्धान संयन्िको स्थापना 
गने । 

• सिै िह, ष्ट्रिषय ि कक्षाको पाठ्यक्रि ि पाठ्यसािग्री पनुिािलोकन गदाय अनसुन्धान ि 
ष्ट्रिकाससभबन्धी ष्ट्रिषयलाई सिािेि गने । 

• सिकािी िथा गैिसिकािी ि िैम्क्षक िथा प्राम्ज्ञक क्षेिमबच मनयमिि अन्ििष्ट्रक्रया गने पद्धमिको 
ष्ट्रिकास गने 

• म्िक्षक ियािी, ष्ट्रिकास ि व्यिस्थापनिा अनसुन्धानसभबन्धी ष्ट्रिषयिस्ि ु ि अभ्यासलाई अमनिायय 
गने । 

• परियोजना कायय, काययिूलक अनसुन्धान ि साना साना अनसुन्धानात्िक काययका आधाििा 
म्िक्षणमसकार् ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन गने संस्काि ष्ट्रिकास गने । 

• िैम्क्षक गमिष्ट्रिमधका िाधक िथा  अििोधहरूको अनसुन्धान िथा ष्ट्रिश्लषेण गिी सिाधान गने 
पद्धमिको ष्ट्रिकास गने । 

• प्रमििा पष्ट्रहचान ि सीप प्रमिस्पधायबट प्राि ज्ञान, मसप, प्रष्ट्रिमध ि प्रिियनात्िक काययलाई उपयोग गने 
ि प्रचाि प्रसाि गने साथै आधमुनक प्रष्ट्रिमधसुँग संयोजन गिी निप्रिियनिा उपयोग गने । 
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परिच्छेद ३०  

ष्ट्रिदेिी म्िक्षण संस्था सभबद्ध िैम्क्षक संस्थाहरु 

१.पषृ्ठिमूि 

दक्ष¸ सक्षि¸ प्रमिस्पधी जनिम्क्त उत्पादन गिी िाि ष्ट्रिकासको आधाि र्िाष्ट्रकलो बनाउने ि िािको 
पष्ट्रहचान अमििृष्ट्रद्ध गनय म्िक्षाको ष्ट्रिश्वव्यापी प्रमिस्पधाय आिश्यक छ ।हिेक व्यम्क्त आर्ैँ िा म्िक्षा प्राि 
गिी सक्षि ि प्रमिस्पधी हनु चाहन्छ । यसका लामग स्ििीय पाठ यक्रि¸ दक्षिािूलक म्िक्षण प्रष्ट्रक्रया¸ 
उपयकु्त पूिायधाि िथा आधमुनक प्रष्ट्रिमधको प्रयोग एउटा आधाि बन्न सक्छ िने ष्ट्रिश्वव्यापी प्रमिस्पधी 
िािाििणिा सिायोजन पमन िहत्त्िपूणय पक्ष हो । नेपालले ष्ट्रिश्वव्यापाि सङ गठनको सदस्यिा प्राि 
गिेको छ । ष्ट्रिश्वव्यापाि सङ गठनले बौष्ट्रद्धक सभपदासभबन्धी अमधकाि उल्लेख गिेको छ । 
ष्ट्रिश्वव्यापीकिणको प्रिाि स्िरूप ष्ट्रिश्वव्यापी रूपिा बौष्ट्रद्धक सभपदाको मनिायध उपयोग पमन अिसि 
िनेको छ ।  

औपचारिक म्िक्षाको छोटो र्मिहास िएको हाम्रो देििा ष्ट्रिष्ट्रिध अनिुि¸ िाष्ट्रिय ि अन्ििायष्ट्रिय 
अभ्यासहरूका अध्ययनका आधाििा सिसािष्ट्रयक बनाउने प्रयास िएको छ । ष्ट्रिद्याथीका रुम्च, 
चाहना, क्षििा ि आिश्यकिा एिि ् ष्ट्रिज्ञान ि प्रष्ट्रिमधले ल्याएका सिसािष्ट्रयक परििियनलाई सिेि 
दृष्ट्रिगि गिी िैम्क्षक पाठ यक्रि ि काययक्रिहरू स्ििीय¸ आधमुनक ि प्रमिस्पधी बनाउने प्रयास िएका 
छन ्। नेपालजस्िो कि ष्ट्रिकमसि िलुकुिा म्िक्षाका सिसािष्ट्रयक प्रिियनको अिलभबन ि उपयोग 
सियसलुि हनु ुचनुौिीपूणय छ । सबै ष्ट्रिषयक्षेिका िैम्क्षक काययक्रि सञ्चालन¸ त्यसका लामग उपयकु्त 
जनिम्क्तको प्रामि ि पयायि स्रोि व्यिस्था त्यमि सहज छैन । ष्ट्रिष्ट्रिध रुम्च ि आिश्यकिाका मसकारु 
ि सोको प्रामिका लामग िाष्ट्रिय एिि ्अन्ििायष्ट्रिय सभिािनाहरूको खोजी स्िािाष्ट्रिक छ ।  

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िधदको नािैले पमन ष्ट्रिश्वस्ििका हनु ् िने्न अथय ददन्छ । ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका िैम्क्षक 
काययक्रिहरू ष्ट्रिश्वका कुनै पमन देििा सञ्चालन हनु ु स्िािाष्ट्रिक पमन िहेको छ । यसै पषृ्ठिमूििा 
औपचारिक रूपिा ष्ट्रिदेिी म्िक्षण संस्थाको सभबन्धनिा उच्च म्िक्षा सञ्चालन गनेसभबन्धी मनदेम्िका 
(संिोधनसष्ट्रहि) २०५९ जािी िएपमछ नेपालिा पमन ष्ट्रिदेिी म्िक्षण संस्थाको सभबन्धनिा िैम्क्षक 
संस्था स्थापना ि सञ्चालनको प्रयास िएको देम्खन्छ । ष्ट्रिद्यालय िहको िैम्क्षक काययक्रि सभबम्न्धि 
िलुकुको कुटनीमिक मनयोगको मसर्ारिसिा नेपाल सिकािको अनिुमि मलई सञ्चालन गनय पाउने 
काननुी व्यिस्था छ । 

२. िियिान अिस्थाको ष्ट्रिश्लषेण 

नेपालिा ष्ट्रिदेिी म्िक्षण संस्थाहरूसुँगको सभबन्धनिा ष्ट्रिद्यालय िथा उच्च म्िक्षा प्रदायक संस्थाहरू 
सञ्चालनिा िहेका छन ्। ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको हकिा म्िक्षा ऐन, २०२८ ले नेपाल सिकािसुँगको दईु 
पक्षीय सभझौिा िा ष्ट्रिदेिी कुटनीमिक मनयोगको मसर्ारिसिा नेपाल सिकािले सिय िोकी कक्षा १० 
सभिको म्िक्षाका लामग ष्ट्रिद्यालय खोल्न अनिुमि िा स्िीकृमि ददन पाउने प्रािधानअनसुाि ष्ट्रिदेिी 
म्िक्षण संस्थासुँगको सभबन्धनिा नेपालिा त्यस्िा ष्ट्रिद्यालयहरू सञ्चालन हुुँदै आएका मथए । नेपालिा 
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सञ्चामलि कुनै पमन म्िक्षण संस्थाले ष्ट्रिदेिी बोडयबाट सभबन्धन मलई नेपालिा ष्ट्रिद्यालय िहको कक्षा 
११ ि कक्षा १२ सभिको िैम्क्षक काययक्रि सञ्चालन गनय ित्कालीन उच्च िाध्यमिक म्िक्षा परिषद् 
ऐन, २०४६ िा व्यिस्था निएको हुुँदा ष्ट्रिदेिी म्िक्षण संस्थाको सभबन्धनिा उच्च म्िक्षा सञ्चालन 
गनेसभबन्धी मनदेम्िका,२०५९ अनसुाि सञ्चालन अनिुमि ददर्एको देम्खन्छ ।  

नेपालको ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा ष्ट्रिदेिी म्िक्षण संस्थाको सभबन्धनिा ष्ट्रिद्यालय खोली सञ्चालन गनय पाउने 
स्पि व्यिस्था देम्खुँदैन । व्यिहाििा ष्ट्रिश्वव्यापीकिण ि प्रष्ट्रिमधको ष्ट्रिस्िािका कािण ष्ट्रिद्यालय िहिा 
ष्ट्रिदेिी बोडयको सभबन्धनिा कक्षा १२ सभिको म्िक्षा ददने ष्ट्रिद्यालयहरू सञ्चालन िर्िहेको देम्खन्छ 
। काननुिः सभबम्न्धि िलुकुको कुटनीमिक मनयोगको मसर्ारिसिा एउटा िाि त्यस्िो प्रकृमिको 
ष्ट्रिद्यालय खोली सञ्चालन गनय पाउने प्रािधान िहेको पार्न्छ । यसका साथै त्यस्िा काययक्रि सञ्चालन 
गने संस्थाले नेपालको साियिौिसत्ता, िाष्ट्रियिा, ऐमिहामसक िूल्यिान्यिा िथा िीमिरििाज प्रमिकूल हनेु 
अथिा जािजामि, क्षेि सभप्रदायमबच घृणा रै्लाउने िा सािदुाष्ट्रयक सभबन्धिा आुँच आउने खालको 
पाठ यपसु्िक िथा सन्दिय सािग्री अध्ययन िथा अध्यापन गिाउन नपाउने व्यिस्था गिेको छ ।  

संसाििा ष्ट्रिश्वव्यापाि सङ गठनको उदय ि उदाि अथयिन्िका कािण म्िक्षालाई उद्योगका रूपिा 
ष्ट्रिकास गने क्रि ह िातै्त बढ यो । र्लस्िरूप नेपाल सिकािले ष्ट्रिदेिी म्िक्षण संस्थाको सभबन्धनिा 
उच्च म्िक्षा सञ्चालन गनेसभबन्धी मनदेम्िका (संिोधनसष्ट्रहि), २०५९ जािी गिी ष्ट्रिदेिी िैम्क्षक 
संस्थाका काययक्रिहरू नेपालिा ष्ट्रि.सं. २०६१ बाट  सञ्चालनिा ल्याएको देम्खन्छ । यसै 
प्रािधानलाई टेकेि ित्कालीन अिस्थािा नेपालिा प्रिीणिा प्रिाणपि िह (हालको कक्षा ११ ि कक्षा 
१२) उच्च म्िक्षाअन्िगयि िहेकाले कक्षा ११ ि कक्षा १२ अथायि ्एलेिेलसिहका काययक्रिलाई पमन 
उक्त मनदेम्िकाबिोम्जि काययक्रि सञ्चालन अनिुमि ददर्एको देम्खन्छ । हाल नेपालिा ष्ट्रिदेिी म्िक्षण 
संस्थाको सभबन्धनिा ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको कक्षा १२ िथा एलेिेलसिह िथा उच्च म्िक्षा ददने गिी 
९५ ओटा म्िक्षण संस्थाहरू सञ्चालन िहेका ि िीिध्ये ५९ ओटा म्िक्षण संस्थािा स्नािक िा 
सोिन्दा िामथका उच्च म्िक्षाका काययक्रिहरू सञ्चालन िर्िहेको िथ्याङ कले देखाएको छ । यी 
िैम्क्षक संस्थाहरूिा हाल १२ हजाि ष्ट्रिद्याथीहरू अध्ययनिि िहेका छन ् । िौगोमलक ष्ट्रहसाबिा 
त्यस्िा उच्च म्िक्षा प्रदायक म्िक्षण संस्थाहरूको सङ्खख्या काठिाडौँ उपत्यकािा िाि ४५ पमुगसकेको 
देम्खन्छ ।  

मसकार्, ज्ञान ि अनसुन्धानका ष्ट्रिषयहरूको सहज आदानप्रदान गनय, उच्च म्िक्षालाई अन्ििायष्ट्रिय स्िििा 
प्रमिस्पधी बनाउन, िाष्ट्रिय प्रमििा पलायनलाई िोक्न, अध्ययनका लामग ष्ट्रिदेििा जाने यिुाको प्रिाहलाई 
िोकी ष्ट्रिदेिी िदु्रा सम्ञ्चमििा सहयोग गनय, म्िक्षािा प्रष्ट्रिमधको ष्ट्रिकासलाई प्रिधयन गनय िथा सिकक्षिा 
ि के्रमडट स्थानान्िििा सहजिा ल्याउनका लामग नेपाल सिकािले नेपालिा ष्ट्रिदेिी म्िक्षण संस्थाको 
सभबन्धनिा म्िक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन गनय अनिुमि प्रदान गिेको देम्खन्छ । ष्ट्रिदेिी म्िक्षण 
संस्थाको सभबन्धनिा उच्च म्िक्षा सञ्चालन गनेसभबन्धी मनदेम्िका,२०५९ लाई नेपाल सिकािको 
िम्न्िपरिषद् को मनणययअनसुाि २०७२ साउन ३२ गिे पष्ट्रहलो संिोधन गिी ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा 
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उच्च म्िक्षा प्रदायक म्िक्षण संस्थाको सभबन्धनिा नेपालिा सञ्चामलि म्िक्षण संस्थाहरूलाई थप 
मनयिन गने प्रयास िएको देम्खन्छ ।  

३. सिस्या िथा चनुौिी 

• हाल नेपालिा ष्ट्रिदेिी काययक्रििा सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा ि ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा 
म्िक्षण संस्थाहरूबाट सभबन्धन मलई सञ्चामलि उच्च म्िक्षा प्रदायक संस्थाहरूका सभबन्धिा 
मनभनानसुािका सिस्या िथा चनुौिी देम्खन्छ : 

• ष्ट्रिदेिी िैम्क्षक काययक्रििा नेपालिा सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयहरू कसका लामग, कमि सङ्खख्यािा ि 
कुन िौगोमलक क्षेििा सञ्चालन हनेु िने्न ष्ट्रिषयहरू स्पि िई सोअनसुािको अनिुमि िथा 
स्िीकृमििा सञ्चालन गनुय 

• ष्ट्रिदेिी सभबन्धनिा सञ्चामलि संस्थाहरूले प्रदान गने काययक्रि, ष्ट्रिषय, पाठ यक्रि, के्रमडट घण्टा, 
म्िक्षक, पिीक्षा िथा नमिजा प्रणाली जस्िा ष्ट्रिषयिस्िकुो मनयमिि रूपिा अद्यािमधक गनुय  

• ष्ट्रिदेिी सभबन्धनिा सञ्चामलि संस्थाहरूलाई नक्साङ कनका आधाििा िाि अनिुमि ददने 
प्रािधान िहेकािा सो व्यिस्थाअनसुाि मनयिन िथा पनुःस्थापना गनुय  

• ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा उच्च म्िक्षा प्रदायक संस्थाहरूले आफ्नो सभबन्धनिा नेपालिा 
सञ्चामलि संस्थाको मनयमिि अनगुिन िथा िूल्याङ कन गिी सोको प्रमििदेन नेपालको म्िक्षा 
िन्िालयिा पेस गनुयपने प्रािधानलाई मनयमिि ि प्रिािकािी बनाउन ु

• उच्च म्िक्षा सञ्चालन गनेसभबन्धी मनदेम्िका, २०५९ (संिोधनसष्ट्रहि) ले ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको 
स्ििीकिणअनसुाि एक हजािमििको िरियिािा नपिेको िि गणुस्ििीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िए 
िापमन उक्त िरियिाको प्रमिस्पधायिा जान नचाहेको िा नगएको िा निहेको िए नेपाल 
सिकािले ष्ट्रिमिन्न मनकायहरूिार्य ि ्बझुी िा बझु्न लगाई िैम्क्षक काययक्रि सञ्चालन अनिुमि 
ददन सक्ने िने्न थप प्रािधानले नेपालिा सञ्चामलि त्यस्िा िैम्क्षक संस्थाहरूको गणुस्िि 
समुनम्श्चि गनुय 

• अनिुमि प्राि गिी सञ्चालनिा िहेका संस्थाहरूको निीकिणका लामग नेपालका 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका प्राध्यापकसिेिको सहिामगिा हनेु गिी म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयले 
अनगुिन समिमि खटाई सो समिमिको मसर्ारिसिा निीकिण गने िने्न प्रािधानलाई 
प्रिािकािी रूपिा कायायन्ियनिा ल्याउन ु 

• काययक्रि सञ्चालन अनिुमि प्राि गिेका म्िक्षण संस्थाहरूिा अध्ययन गने ष्ट्रिद्याथीहरूलाई 
छाििृम्त्त ि सहमुलयिपूणय म्िक्षा व्यिस्था गनुय  

• नेपाल सिकािबाट काययक्रि सञ्चालन अनिुमि प्राि गिी सञ्चामलि म्िक्षण संस्थाहरूिा योग्य 
ि दक्ष म्िक्षकको समुनम्श्चििा गनुय 

• अनिुमि प्राि गिी सञ्चालनिा िहेका संस्थाहरूले ष्ट्रिदेिी म्िक्षक, व्यिस्थापक िथा कियचािी 
िनाय गदाय नेपाल सिकािको पूिय स्िीकृि मलनपुने प्रािधान ि सोअनसुाि िए निएको ष्ट्रिषयिा 
मनयमिि अनगुिन िथा िूल्याङ कन गिी प्रमििेदनलाई अद्यािमधक गनुय  
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• नेपाल सिकािको अनिुमि ष्ट्रिना नेपालिा केही संस्थाहरूले ष्ट्रिदेिी िैम्क्षक काययक्रि सञ्चालन 
गिेको िने्न सिाचािहरू बेलाबखि आर्िहेको मसलमसलािा  त्यस्िा संस्थाहरूलाई मनयिन 
गनय ि िी संस्थाहरूबाट उत्तीणय िएका ष्ट्रिद्याथीहरूको िैम्क्षक  प्रिाण पिको सिकक्षिा 
समुनम्श्चििा गनुय  

सझुािहरू 

नीमिगि व्यिस्था 
1. ष्ट्रिदेिी िैम्क्षक संस्थाको सभबन्धनिा सञ्चालन हनेु नेपालका िैम्क्षक संस्थाहरूका लामग  िापदण्ड 

मनधायिण गने  

2. मनधायरिि िापदण्ड िथा ऐनकाननुबिोम्जि िी िैम्क्षक संस्थाहरू सञ्चालन िए निएको मनयमिि 
अनगुिन गिी  मनयिन गने  

 

िणनीमि 

1. नेपालिा कुनै म्िक्षण संस्थाले ष्ट्रिदेिी िलुकुिा सञ्चालनिा िहेको कक्षा १ देम्ख कक्षा १२ 
सभिको िैम्क्षक काययक्रि नेपालिा सञ्चालन गनय चाहेिा म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयले 
सभबम्न्धि िलुकुको कुटनीमिक मनयोगको मसर्ारिससष्ट्रहि पििाि िन्िालयको मसर्ारिसिा िी 
कुटनीमिक मनयोगका कियचािीका सन्िमिलाई िाि पढाउन पाउने गिी एउटा िाि ष्ट्रिद्यालय 
सञ्चालन अनिुमि ददने  

2. नेपाल सिकािबाट यसअम्घ नै अनिुमि िा स्िीकृि प्राि ष्ट्रिदेिी िैम्क्षक काययक्रििा नेपालिा 
सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालय िा नेपालको प्रचमलि काननुबिोम्जि कभपनी िा िैम्क्षक गठुीिा दिाय िएका 
ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिद्यालयहरूको पनुििलोकन गिी काननुबिोम्जि सञ्चालन गिाउने  

3. नेपालिा ष्ट्रिदेिी िैम्क्षक काययक्रििा सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयहरू सभबम्न्धि िलुकुको कुटनीमिक 
िामिलासुँग सभबम्न्धि िएकाले यससभबन्धी अनिुमि, अनगुिन, िूल्याङ कन ि मनयिनको म्जभिा 
सङ घीय सिकािको हनेु  

4. सङ घीय सिकािको म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयले ष्ट्रिदेिी िैम्क्षक काययक्रििा सञ्चामलि 
ष्ट्रिद्यालयहरूको ष्ट्रिस्ििृ ष्ट्रिििण सभबम्न्धि प्रदेि सिकाि ि स्थानीय सिकािलाई मनयमिि रूपिा 
जानकािी गिाउने  

5. नेपालिा िहेका कुटनीमिक मनयोगका कियचािीका सन्िमिलाई िाि पठनपाठन गिाउने प्रयोजनका 
लामग अनिुमि प्राि गिी खोमलएका ष्ट्रिदेिी काययक्रिका ष्ट्रिद्यालयहरूिा नेपाली नागरिकलाई प्रिेि 
नददने  

6. ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिद्यालयको सहकाययिा खोमलएका ि सञ्चालनिा िहेका ष्ट्रिद्यालयहरूको मनयिन िथा 
व्यिस्थापनका लामग काननु िनाई कायायन्ियन गने   

7. ष्ट्रिद्यालय िहिा नेपालिा अध्यापन गिाई ष्ट्रिदेिी बोडयको पिीक्षािा सािेल गिाउने परिपाटीको पूणय 
मनयिन ि मनयन्िण गदै क्रििः पाुँच िषयमिििा नेपालका उच्च म्िक्षा प्रदान गने म्िक्षण 
संस्थालाई नै सोही स्िििा ष्ट्रिकास गने ।  
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8. नेपालिा ष्ट्रिदेिी िैम्क्षक काययक्रििा सञ्चामलि म्िक्षण संस्थाले नेपालको साियिौिसत्ता, िाष्ट्रियिा, 
ऐमिहामसक िूल्य िान्यिा िथा िीमिरििाज प्रमिकूल हनेु अथिा जािजामि, क्षेि, िगय, सभप्रदायमबच 
घृणा िथा दे्वि रै्लाउने िा सािदुाष्ट्रयक संस्कृमििा आुँच आउने खालका पाठ यपसु्िक िथा 
सन्दिय सािग्री अध्ययन अध्यापन गिाउन नपार्ने गिी स्पि काननु मनिायण गिी सोअनरुूप िए 
निएको अनगुिन िथा िूल्याङ कन गिी त्यस्िो अिाम्ञ्छि ष्ट्रक्रयाकलाप िएको पार्एिा त्यस्िा 
म्िक्षण संस्थाको सञ्चालन अनिुमि िद्द गने   

9. नेपालिा पठनपाठन हनैु नसक्ने ष्ट्रिषयिा बाहेक ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको सभबन्धनिा नेपालिा 
एकै संस्थाले एकिन्दा बढी ष्ट्रिषयिा उच्च म्िक्षा सञ्चालन गनय नपाउने व्यिस्था गने   

10. ष्ट्रिदेिी सभबन्धनिा सञ्चामलि संस्थाहरूले प्रदान गने काययक्रि, ष्ट्रिषय, पाठ यक्रि, के्रमडट घण्टा, 
म्िक्षक, पिीक्षा िथा नमिजा प्रणाली जस्िा ष्ट्रिषयिस्िहुरूको िाष्ट्रषयक रूपिा दईु पटक उच्च म्िक्षा 
आयोगबाट खष्ट्रटने प्राज्ञ सिूहबाट अनगुिन िथा िूल्याङ कन गिी गिाई सो को प्रमििेदन नेपाल 
सिकाि, म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयिा पेि गने ि यस िन्िालयले पििाि िन्िालयिार्य ि ्
सभबम्न्धि कुटनीमिक मनयोगिासिेि पठाउने व्यिस्था गिी साियजमनक गने   

11. अनिुमि प्राि गिी सञ्चालनिा िहेका संस्थाहरूले ष्ट्रिदेिी म्िक्षक, व्यिस्थापक िथा कियचािी िनाय 
गदाय नेपाल सिकािको पूिय स्िीकृमि मलनपुने प्रािधानको प्रिािकािी कायायन्ियन गने  

12. प्रचमलि उच्च म्िक्षा सञ्चालन गनेसभबन्धी मनदेम्िका,२०५९ (संिोधनसष्ट्रहि) को संिोधन गिी 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको स्ििीकिणअनसुाि पाुँच सयमििको िरियिािा नपिेको ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा उच्च 
म्िक्षा प्रदायक संस्थाको सभबन्धनिा नेपालिा काययक्रि सञ्चालन अनिुमि प्रदान नगने   

13. ष्ट्रिदेिी म्िक्षण संस्थाको सभबन्धनिा नेपालिा िैम्क्षक काययक्रि सञ्चालनका लामग आिेदन ददने 
संस्थाहरूको योग्यिा पिीक्षण गनय उच्च म्िक्षा आयोगले एक समिमि गठन गिी म्जभिेिािी ददने 
। सो समिमिको प्रमििेदनका आधाििा उच्च म्िक्षा आयोगले मसर्ारिस गने ि औम्चत्यको 
आधाििा नेपाल सिकािले स्िीकृमि ददने 

14. अनिुमि प्राि गिी सञ्चालनिा िहेका संस्थाहरूले हिेक पाुँच िषयिा अनिुमिको निीकिण गनुयपने ि 
गणुस्िि समुनम्श्चििा एिि ्प्रत्यायन प्रिाणपिको आधाििा िाि निीकिण हनेु व्यिस्था गने   

15. नेपाल सिकािको अनिुमि प्राि गिी ष्ट्रिदेिी म्िक्षण संस्थाको सभबन्धनिा नेपालिा सञ्चामलि 
म्िक्षण संस्थाहरूले कािणिि मबचैिा काययक्रि बन्द गिेिा िा सभबम्न्धि संस्थाको लापििाहीले 
ष्ट्रिद्याथीको िैम्क्षक जीिनिा कुनै पमन प्रकािको क्षमि पगु्न गएिा सोको पूणय क्षमिपूमिय सभबम्न्धि 
संस्था स्ियिले िहन गने   

16. कुनै एक ठाउुँका लामग अनिुमि प्राि गिी सञ्चामलि संस्था त्यसै स्थानका लामग िाि िान्य हनेु 
अथायि ्स्थानान्ििण  नगने   

17. िाज्यको प्राथमिकिािा पिेका जेहेनदाि, ष्ट्रिपन्न, िष्ट्रहला, जनजायत, िधेसी, दमलि, अपाङ गिा िएका 
िथा ष्ट्रपछमडएको क्षेिलाई िाि उपलधध गिाउने गिी काययक्रि सञ्चालन अनिुमि प्राि गिेका 
म्िक्षण संस्थाहरूले स्िेदिी लगानीकिाय िए कुल काययक्रि क्षििाको दि प्रमििि ि ष्ट्रिदेिी 
लगानीकिाय िए मबस प्रमििि छाििृम्त्त उपलधध गिाई सोको ष्ट्रिििण साियजमनकीकिण गने  
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18. ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको सभबन्धनिा नेपालिा सञ्चालन¸ अनिुमि िथा मनयिनसभबन्धी 
ष्ट्रिषयिस्िहुरू नेपाल सिकाि, सङ घीय म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयको म्जभिेिािीमिि िहने  

19. नेपालका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूिा सञ्चालन निएका¸ सञ्चालन गनय स्रोि िथा जनिम्क्त पयायि निएका¸ 
नयाुँ प्रष्ट्रिमधसभबद्ध ष्ट्रिषयका काययक्रि सञ्चालन गनय ित्पि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका काययक्रिलाई 
प्राथमिकिा ददने  

20. ष्ट्रिदेिी म्िक्षण संस्थाको सभबन्धनिा नेपालिा सञ्चामलि उच्च म्िक्षा प्रदायक संस्थािा कभिीिा 
२५ प्रमििि ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिद्याथी अध्ययन गिाउनपुने  

21. म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयले ष्ट्रिदेिी म्िक्षण संस्थाको सभबन्धनिा नेपालिा सञ्चामलि 
ष्ट्रिद्यालय िथा उच्च म्िक्षा प्रदायक संस्थाहरूको मनयमिि अनगुिन िथा िूल्याङ कन गिी सोको 
प्रमििेदन साियजमनक गने    
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परिच्छेद ३१ 

मसर्ारिस कायायन्ियन ढाुँचा 
(क) िहगि सिकािको म्जभिेिािी 

 

क्र.सं.  ष्ट्रिषय/ क्षिे  म्जभिेिािी एिि ्िमूिका सङ घीय सिकाि प्रदेि सिकाि स्थानीय सिकाि 

१ आधािििू म्िक्षा  (क) प्रािम्भिक बाल ष्ट्रिकास ि म्िक्षा  

सबै बालष्ट्रिकास केन्द्रिा न्यूनिि कक्षा १२ उम्त्तणय गिी िामलिप्राि 
म्िक्षक (सहजकिाय) को व्यिस्था    

नीमिगि व्यिस्था   अनगुिन कायायन्ियन  

सबै बालष्ट्रिकास केन्द्रका बालबामलकाका लामग अमनिायय ददिा 
खाजाको व्यिस्था  

स्रोिको व्यिस्था  स्रोिको व्यिस्था ि 
अनगुिन   

थप स्रोिको व्यिस्था ि 
कायायन्ियन  

अमि ष्ट्रिपन्न िगयका बालबामलकाका लामग ष्ट्रििेष व्यिस्था   ― ― थप स्रोिको व्यिस्था ि 
कायायन्ियन   

प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रको स्थापना िथा  व्यिस्थापन, अनगुिन, 
मनिीक्षण / सपुरििेक्षण 

न्यूनिि िापदण्ड  मनधायिण¸ 
साधन ष्ट्रिकास 

सिन्िय ि अनगुिन सञ्चालन¸ सहायिा ि 
सहजीकिण  

(स्थानीय ष्ट्रिज्ञ सिूह¸ 
संस्था ि स्थानीय म्िक्षा 
एकार्लाई परिचालन) 

बालष्ट्रिकास म्िक्षकको स्थायी मनयमु्क्त सेिासिय ि सषु्ट्रिधा      

 स्रोिको व्यिस्था 

स्रोिको व्यिस्था   स्रोि व्यिस्थापन िथा 
कायायन्ियन 

प्रािम्भिक बालष्ट्रिकाससभबन्धी १ िषयसभिको िामलि िथा ियािी  सङ घीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू  प्रादेम्िक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू     
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       ― 

प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासिा सािग्री मनिायण िथा प्रयोगसभबन्धी िामलि 
सञ्चालन (पनुिायजगी िामलिसिेि)     

    

       ― 

िूख्य प्रम्िक्षक प्रम्िक्षण 
िामलि सञ्चालन ि  
िामलि अनगुिन   

िामलि केन्द्रको 
सिन्ियिा िामलि 
सञ्चालन  

प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासिा बहपुक्षीय सहयोग ि उपयोग   िैदेम्िक सहायिाका लामग 
सिन्िय 

सिन्िय ि अनगुिन सिन्िय ि  

कायायन्ियनको नेितृ्ि  

बालष्ट्रिकाससुँग सभबम्न्धि ष्ट्रिषयिा एकीकृि रूपिा अमििािक म्िक्षा 
सञ्चालन   

    

प्राष्ट्रिमधक सहायिा         

 

प्राष्ट्रिमधक सहायिा         

कायायन्ियन (स्थानीय  
म्िक्षा एकार्िार्य ि)् 

प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास केन्द्रको िौमिक पूिायधाि मनिायण ि व्यिस्था अनदुान सहायिा  सिन्िय ि सहयोग कायायन्ियन ( सिदुाय 
अमििािक ि 
म्िक्षकिार्य ि)् 

(ख) आधािििू म्िक्षा (कक्षा १–८)    

  आधािििू म्िक्षालाई अमनिायय िथा मन:िलु्क बनाउन पयायि स्रोि, 
उपयकु्त िौमिक पूिायधाि िथा पयायि ि योग्य म्िक्षकको व्यिस्था   

नीमि¸ काननु  ि बजेट 
व्यिस्था 

बजेट व्यिस्था¸ अनगुिन, 
सिन्िय ि कायायन्ियन 

बजेट व्यिस्था ¸ 
कायायन्ियन ि सहयोग 

  दूगयि के्षििा आिश्यकिाअनसुाि कक्षा ३ िन्दा िामथका 
बालबामलकाका लामग आिासीय ष्ट्रिद्यालय सञ्चालन 

सङ घीय म्िक्षा ऐन ि 
मनयिािलीिा व्यिस्था 

सिन्िय ि अनगुिन सञ्चालन ि व्यिस्थापन   

 

अपाङ ग बालबामलकालाई ष्ट्रििेष ष्ट्रिद्यालयको व्यिस्थापन ि सञ्चालन  सङ घीय म्िक्षा ऐन ि 
मनयिािलीिा व्यिस्था 

प्रत्येक प्रदेििा कभिीिा 
एउटा ष्ट्रििेष ष्ट्रिद्यालय 
स्थापना; सिन्िय ि 

स्थानीय म्िक्षा ऐनिा 
व्यिस्था गिी सञ्चालन ि 
व्यिस्थापन    
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अनगुिन  

िौसिी बसार्ुँसिार्का बालबामलकालाई जहाुँ पगेु पमन िनाय मलई 
प्रिाणका आधाििा पढार्िा मनिन्िििा ददने व्यिस्था  

सङ घीय म्िक्षा ऐन ि 
मनयिािलीिा व्यिस्था 

सिन्िय ि सहजीकिण ष्ट्रिद्यालय िथा स्थानीय 
सिकािको सिन्िय ि 
सहयोग   

ष्ट्रिद्यालय सिायोजन, सेिा के्षि मनधायिण ि सभबम्न्धि ष्ट्रिद्यालयिा 
िाि पठनपाठन गने व्यिस्था  

सङ घीय म्िक्षा ऐन ि 
मनयिािलीिा व्यिस्था 

सिन्िय ि अनगुिन स्थानीय म्िक्षा ऐ]निा 
व्यिस्था¸ सञ्चालन ि 
व्यिस्थापन    

सबै मनजी ष्ट्रिद्यालयलाई सेिािूलक ष्ट्रिद्यालयिा रूपान्ििण   नीमिगि व्यिस्था मनयिन ि कायायन्ियन कायायन्ियन ि 
सहजीकिण 

पाठ यक्रिलाई जीिनोपयोगी बनाउने िाष्ट्रिय पाठ यक्रि प्रारूपको 
ष्ट्रिकास, िूल ष्ट्रिषयको 
पाठ यक्रि ष्ट्रिकास ि निनुा 
पाठ यपसु्िक ष्ट्रिकास 

ऐम्च्छक ष्ट्रिषयका  
पाठ यक्रि िथा मसकार् 
सािग्री मनिायण ि सिन्िय  

स्थानीय पाठ यक्रि  

ष्ट्रिकास िथा प्रयोग  

कभिीिा पाुँच िषयिा एक पटक सबै ष्ट्रिद्यालयहरूको काययसभपादन 
पिीक्षण, स्थानीय िहगि रूपिा शे्रणीकिण ि नमिजाको 
साियजमनकीकिण 

िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण 
केन्द्र  

सिन्िय ि सहजीकिण सहयोग ि कायायन्ियन  

२ िाध्यमिक म्िक्षा   हिेक ष्ट्रिद्यालयिा िाष्ट्रिय गणुस्िि िापदण्ड अनरुूपका न्यनुिि 
िौमिक पूिायधाि, पयायि सङ ख्यािा दक्ष, योग्य ि उत्प्ररेिि ष्ट्रिषय 
म्िक्षकहरू¸ गैिम्िक्षक कियचािीको व्यिस्था गदै म्िक्षणका लामग 
अत्याधमुनक सूचना प्रष्ट्रिमधिा पहुुँचको समुनम्श्चििा   

 

सङ घीय म्िक्षा ऐन िथा 
योजना ि बजेट व्यिस्था  

योजना¸ बजेट,  
सहजीकिण, िामलि 
सञ्चालन 

 

 

बजेट व्यिस्था ि 
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कायायन्ियन  

ष्ट्रिद्यालय सिायोजन, सेिाके्षि मनधायिण ि सभबम्न्धि ष्ट्रिद्यालयिा िाि 
पठनपाठन गन ेव्यिस्था 

सङ घीय म्िक्षा ऐन ि 
मनयिािलीिा व्यिस्था 

सिन्िय ि अनगुिन स्थानीय म्िक्षा ऐ]निा 
व्यिस्था¸ सञ्चालन ि 
व्यिस्थापन    

िाध्यमिक म्िक्षा उत्तीणय हिेक व्यम्क्तलाई उद्यििील ि  
िोजगाििूलक बनाउन  िाध्यमिक िहबाटै आिश्यकिा अनरुूपको  
व्यिसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप उपलधध गिाउने  

बजेट व्यिस्था ि सङ घीय 
ऐनिा व्यिस्था   

बजेट व्यिस्था िथा 
सञ्चालन  

िापदण्ड मनिायण ि 
कायायन्ियन  

प्रधानाध्यापकको छुटै्ट पद मसजयना गिी जिार्देही, उत्प्ररेिि¸ 
उत्तिदायी  ि अमधकािसभपन्न बनाउने  

सङ घीय म्िक्षा ऐनिार्य ि ् 
िापदण्ड मनधायिण  

 

सहजीकिण ि सिन्िय  

 

कायायन्ियन  

सबै मनजी लगानीका िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयलाई गैिनार्ािूलक 
सेिािूलक संस्थािा रूपान्ििण  

सङ घीय म्िक्षा ऐनिा 
व्यिस्था 

िापदण्ड मनिायण िापदण्ड मनिायण ि 
कायायन्ियन  

ष्ट्रिद्यालयबाष्ट्रहि िहेका िथा मबचैिा पढार् छोड्न बाध्य िएका सबै 
नागरिकलाई कािसुँगैको म्िक्षा ि खलु्ला िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयिार्य ि ्
मन:िलु्क िाध्यमिक म्िक्षा प्रदान 

 मनमि िथा बजेट 
व्यिस्थापन ि  खलुा म्िक्षा 
सञ्चालन  

सहजीकिण  ि सिन्िय    

कायायन्ियन  

३ उच्च म्िक्षा 

 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगलाई उच्च म्िक्षा आयोगिा रूपान्ििण 
(िखु्य काययहरू ː  िाष्ट्रिय अनसुन्धान कोषको व्यिस्था,  उच्च िैम्क्षक 
संस्थाहरूको िगीकिण, आदद) 

नीमिगि प्रािधान ि मनणयय 
(छनौटका आधाि एिि ्
िापदण्ड  ि 
काययके्षिामधकाि)  

सिन्िय ि 
सहजीकिण  

― 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूको िासकीय प्रिन्धका लामग बोडय अर् रम्स्टजको 
गठन िथा काययकािी पदहरूिा खलुा प्रमिस्पधायबाट छनौटको 

नीमिगि प्रािधान ि मनम्श्चि 
प्राम्ज्ञक िथा व्यिस्थापकूीय 

सिन्िय ― 



389 
 

क्र.सं.  ष्ट्रिषय/ क्षिे  म्जभिेिािी एिि ्िमूिका सङ घीय सिकाि प्रदेि सिकाि स्थानीय सिकाि 

प्रािधान    िापदण्डका आधाि मनिायण 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय क्याभपस कीमियपिुलाई ष्ट्रिश्वस्ििीय अनसुन्धान केन्द्रका 
रूपिा ष्ट्रिकास  

नीमिगि व्यिस्था ि सहयोग 
― ― 

एकीकृि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सेिा आयोगको व्यिस्था नीमिगि व्यिस्था सिन्िय  ― 

प्रत्येक ५ िषयिा अमनिायय रूपिा सबै उच्च म्िक्षा संस्थाहरूको 
गणुस्िि प्रत्यायन, शे्रणीकिण ि नमिजाको साियजमनकीकिण  

नीमिगि प्रािधान ि िापदण्ड 
मनधायिण 

सिन्िय ि 
कायायन्ियन 

― 

ष्ट्रित्तीय प्रिन्धका लामग लागि आपूिणको मसद्धान्िको व्यिस्था नीमिगि व्यिस्था ि 
अनगुिन 

सिन्िय ि 
सहजीकिण 

― 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय म्िक्षकको न्यूनिि योग्यिािा िृष्ट्रद्ध  

(न्यूनिि योग्यिा  ष्ट्रिद्यािारिमध,  अनसुन्धान कृमि, आदद) 

नीमि िथा सिय मनधायिण सिन्िय  
― 

उच्च म्िक्षािा खलुा िथा दूि म्िक्षा पद्धमिको व्यिस्था 

(खलुा ि पिभपिागि िोड ) 

नीमिगि व्यिस्था सिन्िय ि सहजीकिण 
― 

पिीक्षा िथा िूल्याङ कन (खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा खलुा मसकार्का 
हकिा अनलाईन पिीक्षा प्रणाली ि एक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट अको 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा एिि ्एक ष्ट्रिषयबाट अको ष्ट्रिषयिा जाुँदा के्रमडट 
रान्स्र्ि पद्धमि ) 

नीमिगि व्यिस्था  सिन्िय ि सहजीकिण 

― 

म्िक्षक उत्पादनका लामग म्िक्षािास्त्र सङ कायलाई ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय 
म्िक्षा कलेजिा रूपान्ििण 

नीमिगि व्यिस्था सिन्िय ि सहजीकिण 
― 
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िाष्ट्रिय ष्ट्रिकास सेिाको अमनिायय व्यिस्था  नीमिगि प्रािधान सिन्िय ि सहजीकिण ― 

साक्षि नेपाल घोषणा ि मडम्जटल साक्षि नेपाल अमियान सञ्चालन¸ 
एक परििाि एक मडम्जटल साक्षि सदस्य काययक्रि सञ्चालन 

नीमिगि व्यिस्था ि अगिुार् सिन्िय  कायायन्ियन 

साक्षििाका लामग  िाष्ट्रिय/अन्ििायष्ट्रिय ि स्थानीय संघ संस्थाहरूमबच 
सिन्िय ि सहकायय 

अन्ििायष्ट्रिय एिि ्
िाष्ट्रियस्ििका सिकािी ि 
गैिसिकािी मनकायमबच 
सिन्िय 

प्रदेिस्ििीय मनकायसुँग 
सिन्िय ि साझेदािी  

स्थानीय मनकाय ि संघ 
संस्था परिचालन  

हिेक स्थानीय िहिा आजीिन मसकार् एिि ्साक्षिोत्ति काययक्रि 
सञ्चालन  

    

       ― 

 

― 

सञ्चालन 

प्रत्येक स्थानीय िहका हिेक िडािा सािदुाष्ट्रयक  मसकार् केन्द्र 
स्थापना  

नीमि ि िापदण्ड आधाि 
मनिायण  

सिन्िय ि अनगुिन कायायन्ियन 

स्िआम्जयि ज्ञान ि सीपको  पष्ट्रहचान, प्रिाणीकिण ि दोहोिो प्रिेि 
पद्धमिको व्यिस्था  

नीमिगि व्यिस्था सिन्िय ि सहजीकिण  कायायन्ियन 

पिभपिागि ज्ञान सीपको संिक्षण ि स्थानीय ज्ञान, सीप ि अनिुि 
िथा सेिा के्षिका लामग आिश्यक ज्ञान सीप ि उद्यििीलिािा 
आधारिि कोसय ियािी ि क्षििा ष्ट्रिकास 

नीमि िथा योजना िापदण्ड ि अनगुिन कायायन्ियन 

िच ुयअल ि खलुा ष्ट्रिद्यालय िथा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय स्थापना ि व्यिस्थापन नीमिगि प्रािधान ि सञ्चालन सिन्िय ि सहयोग सहयोग ि सहजीकिण 

 

५ 

प्राष्ट्रिमधक िथा 
व्यािसाष्ट्रयक 

 

श्रिबजािको सिेक्षण गिी सीपका के्षि पष्ट्रहचानका आधाििा सबै बजेट िथा िापदण्ड मनधायिण सिन्िय ि सहजीकिण  कायायन्ियन  
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म्िक्षा ि िामलि 

 

स्थानीय िहिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप प्रदायक 
संस्थाहरूको स्थापना  

हिेक प्रदेििा निनुा बहपु्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयका रूपिा अनसुन्धान, 
निप्रिियन ि उद्यििीलिा ष्ट्रिकास केन्द्र स्थापना  

सङ घीय ऐनिा सिािेि गिी 
बजेट व्यिस्थापन  

नीमि मनयि मनिायण गिी 
कायायन्ियन  

 

― 

िियिान प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा, िामलि ि सीपको 
व्यिस्थाका लामग स्थाष्ट्रपि सङ गठनात्िक संिचनाको पनुसंिचना  

सङ घीय काननु ि िापदण्ड 
मनिायण  

कायायन्ियन कायायन्ियन 

प्राष्ट्रिमधक धािका सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयलाई मनम्श्चि िानकसष्ट्रहि निनुा 
म्िक्षालयका रूपिा ष्ट्रिकास  

 

सङ घीय काननु ि िापदण्ड 
मनिायण 

प्रादेम्िक िापदण्ड मनिायण 
ि कायायन्ियनिा 
सहजीकिण 

कायायन्ियन  

िाष्ट्रिय व्यािसाष्ट्रयक योग्यिा प्रारूप ियाि गिी सो का आधाििा सबै 
प्रकािका सीपहरूको पिीक्षण िथा प्रत्यायनको व्यिस्था   

 

सङ घीय नीमि िापदण्ड 
ियाि  

सङ घीय नीमि ि िापदण्ड 
बिोम्जि प्रादेम्िक संिचना 
ि कायायन्ियन  

सङ घीय ि प्रादेम्िक 
नीमिअनरुूप कायायन्ियन  

प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास सञ्चालनलाई 
छुट्टाछुटै्ट सभबोधन हनेु गिी एकीकृि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास ऐन िजुयिा  

ऐन िजुयिा गने  कायायन्ियन िथा सिन्िय  कायायन्ियन  

प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा प्रम्िक्षक प्रम्िक्षण प्रमिष्ठान (TITI) लाई सङ घीय 
सिकािको  िहिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप 
ष्ट्रिकाससभबन्धी िानि संिाधन ष्ट्रिकास खोज, अनसुन्धान ि 
उद्यिम्िलिा प्रिधयन गने मनकायका रूपिा रूपान्ििण   

सङ घीय काननु ि िापदण्ड 
मनिायण 

कायायन्ियन कायायन्ियन 
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नेपालका म्िल्पी सिूहका ि अन्य सिूहका पिभपिादेम्ख मसकेका 
िैथाने सीप एिि ्आफ्नै प्रयासबाट आजयन गिेका ष्ट्रिमिन्न सीपहरूको 
प्रिधयन, आधमुनकीिण ि व्यािसायीकिण  

ष्ट्रिद्यिान नीमिगि 
व्यिस्थालाई थप सहज 
बनाउने  

सन्दियसापेक्ष नीमि मनिायण 
ि कायायन्ियन 

― 

प्राष्ट्रिमधक धािबाट साधािण धाि िथा साधािण धािबाट प्राष्ट्रिमधक 
धाििा जान सक्ने/पाउने िापदण्ड ियाि गनुयका साथै सीप पिीक्षण ि 
प्रिाणीकिणका आधाििा सिेि सिान िहको औपचारिक मडग्री 
सिहको िान्यिा िा सिकक्षिा प्रदान  

सङ घीय काननु ि िापदण्ड 
मनिायण 

कायायन्ियन कायायन्ियन 

पाििाणष्ट्रिक, अन्िरिक्ष, जैष्ट्रिकलगायिका प्रष्ट्रिमधको ष्ट्रिकास, ष्ट्रिस्िाि 
ि उपयोगिा ष्ट्रिष्ट्रिधीकिण िथा क्षििाको अमििृष्ट्रद्ध  

नीमि मनिायण ि कायायन्ियन  कायायन्ियन कायायन्ियन 

 ६ म्िक्षक ष्ट्रिकास 
ि िामलि  

म्िक्षािास्त्रको प्राम्ज्ञक कोसय अन्य ष्ट्रिषयिा प्राम्ज्ञक कोसय गिेकालाई 
सघन प्रकृमिको १८ िष्ट्रहनाको म्िक्षक िामलि सञ्चालन  

नीमि मनिायण ि कायायन्ियन सहजीकिण  

अनलाईन¸ खलुा िथा िच ुयअल कक्षाजस्िा ष्ट्रिमधहरूको प्रयोगबाट 
म्िक्षक िामलि   

नीमि ि कायायन्ियन सहजीकिण  

अध्यापन अनिुमिपिको व्यिस्था ि  प्रत्येक ५ िषयिा म्िक्षण 
अनिुमिपि निीकिणको प्रािधान    

नीमि मनिायण ि कायायन्ियन सहजीकिण  

म्िक्षकहरूको न्यूनिि िैम्क्षक योग्यिािा िृष्ट्रद्ध   नीमिगि प्रािधान कायायन्ियन कायायन्ियन 

म्िक्षकको पेसागि ष्ट्रिकाससुँग ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलम्धधसुँग आिद्द 
गने अमनिायय व्यिस्था   

नीमि  िथा कायायन्ियन अनगुिन ि सिन्िय कायायन्ियन 

७ सिािेिी म्िक्षा   नीमि मनदेम्िका ऐन मनयिािली  िहगि पाठ यक्रि पाठ यपसु्िक  नीमिगि प्रािधान  सिन्िय ि कायायन्ियन सहजीकिण ि 
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 िामलि प्याकेजजस्िा दस्िािेजहरूिा लैङ मगक पक्षको सिािेिीकिण 
ि लैङ मगक पिीक्षणको व्यिस्था  

कायायन्ियन 

सिािेिी म्िक्षाका लामग न्यूनिि िौमिक िथा िैम्क्षक पूिायधाि 
ष्ट्रिकास ि जनिम्क्त व्यिस्था िथा क्षििा ष्ट्रिकास  

 नीमि िथा काययक्रिको 
व्यिस्था 

सिन्िय ि सहयोग कायायन्ियन 

ष्ट्रिपन्न लम्क्षि (गरिब/जनजामि ि दमलि िथा अपाङ गिा िएका 
बालबामलकािैिी मसकार् सिाग्रीको व्यिस्था 

िापदण्डसष्ट्रहि मनदेम्िका 
मनिायण िथा स्रोि व्यिस्था 

सिन्िय ि सहयोग उपलधधिा ि सहजीकिण 

८ िैम्क्षक संस्था 
व्यिस्थापन िथा 
नेितृ्ि  

ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन िथा सञ्चालन िाष्ट्रिय काययढाुँचा ियाि म्िक्षा ऐन ि मनयिािलीिा 
सिािेि   

प्रदेिस्ििीय िापदण्ड 
मनिायण 

सङ घीय ि प्रादेम्िक 
काननुबिोम्जि स्थानीय 
काननु मनिायण गिी 

कायायन्ियन   

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूका सभपूणय काययकािी िथा प्राम्ज्ञक पदहरू क्षििा ि 
योग्यिाका आधाििा खलुा प्रमिस्पधायबाट छनौटको व्यिस्था 

सङ घीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका 
काययकािी परिषद्हरू 

प्रदेि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका 
पदामधकािीहरू  

― 

ष्ट्रिद्यालय ि कलेजहरूको स्िि मनधायिणको व्यिस्था   िापदण्ड ि मनदेम्िका जािी 
एिि ्उपलधध गिाउने 

अन्िगयिका कलेजको 
गणुस्िि पिीक्षण, 
शे्रणीकिण ि 
साियजमनकीकिण  

िाष्ट्रिय िापदण्ड अनसुाि 
काययसभपादन पिीक्षण, 
शे्रणीकिण ि 
साियजमनकीकिण 

ष्ट्रिद्यालय िथा क्याभपसहरूिा व्यिस्थापन समिमि गठन  सङ घीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूका 
लामग काननु  मनिायण  

प्रादेम्िक 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूका लामग 

काननु मनिायण  

 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका आङ मगक क्याभपसहरूलाई पूणय स्िायत्तिा प्रदान  सङ घीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू प्रादेम्िक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू ― 
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(काननु  मनिायण ) 

सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयले िोगचलन गिेका साियजमनक जग्गालाई 
ष्ट्रिद्यालयका नाििा नािसािी एिि ्िम्जिेसन 

नीमिगि व्यिस्था  – कायायन्ियन  

नेितृ्िदायी िमूिकािा िहने पदामधकािीहरूका लामग क्षििा ष्ट्रिकासका 
काययक्रि सञ्चालन    

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयस्ििका 
पदामधकािीको क्षििा 
ष्ट्रिकास 

 ष्ट्रिद्यालयस्ििका 
पदामधकािीका लामग 
क्षििा ष्ट्रिकास 

ष्ट्रिद्यालय-सिदुाय सभबन्ध ष्ट्रिकासिा ष्ट्रिद्याथीहरू (बालक्लब ि 
यिुाक्लब) िथा नागरिक सिाज (आिा सिूह, टोल सधुाि समिमि 
सिूह, आदद) परिचालन गन ेव्यिस्था  

म्िक्षा ऐन ि मनयिािलीिा 
सिािेि   

 

सिन्िय ि प्राष्ट्रिमधक 
सहायिा 

स्थानीय िह ि 
ष्ट्रिद्यालयहरूले 
कायायन्ियन  

९ 

 

म्िक्षािा लगानी 

 

म्िक्षण संस्थाहरूका लामग जनिम्क्त, पूिायधािलगायिका न्यूनिि 
िापदण्ड िजुयिा ि िापदण्ड हामसल गनयका लामग िैम्क्षक लगानी 
ष्ट्रिििण/ष्ट्रिमनयोजन 

जनिम्क्त प्रके्षपण ि न्यूनिि 
िापदण्ड ियाि ि बजेट 

बजेट, सिन्िय ि सहयोग बजेट व्यिस्था ि 
कायायन्ियन 

म्िक्षाको लगानीलाई प्रमिएकार् लागि िथा सििाका दृष्ट्रिकोणबाट 
पछामड पिेका सिहुका लामग उपयकु्त लागि एकार् ि  मनम्श्चि 
िापदण्ड ष्ट्रिकास गिी कायायन्ियन 

नीमिगि व्यिस्था ि 
िापदण्डसष्ट्रहि मनदेम्िका 
मनिायण िथा अनदुान 

 सिन्िय ि अनगुिन काययष्ट्रिमध मनिायण ि 
कायायन्ियन 

अपाङ गिा िएका व्यम्क्त, ष्ट्रपछमडएका िगय िथा ष्ट्रिपन्नहरूका लामग 
उच्च म्िक्षासभि मनःिलु्क म्िक्षा प्रदान गनय आिश्यक पन ेस्रोिको 
आकलन गिी एकीकृि लगानी ढाुँचा मनिायण 

काययक्रि िथा बजेटको 
प्रिन्ध 

सिन्िय ि सहयोग  मसर्ारिस ि कायायन्ियन 

नमिजािा आधारिि स्रोि ष्ट्रिमनयोजन पद्धमि कायायन्ियन, बजेट प्रिाह 
पद्धमिलाई उपलम्धधसुँग आबद्ध स:सिय अनदुान ि िौमिक पूिायधाि 

 नीमिगि व्यिस्था ि सिन्िय ि अनगुिन  काययष्ट्रिमध ियाि ि 
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ष्ट्रिकासका लामग मन:सिय अनदुान एकििु रूपिा प्रिाह  मनदेम्िका ियाि कायायन्ियन 

मनजी िथा साियजमनक गठुीिा सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयहरूलाई मनम्श्चि 
िापदण्डका आधाििा अनदुान  

नीमिगि व्यिस्था¸िापदण्ड ि 
बजेट  

सिन्िय ि अनगुिन मसर्ारिस ि कायायन्ियन 

िहगि सिकािका िमूिका िथा म्जभिेिािीिा  सािञ्जस्य ि 
उपके्षिगि लगानीका उपयकु्त ढाुँचा ष्ट्रिकास ि कायायन्ियन  

िमूिका ि म्जभिेिािी िथा  
लगानी ढाुँचा  ष्ट्रिकास    

(एकीकृि) 

सिन्िय ि सहिामगिा 
िथा प्रदेि लगानी 
काययढाुँचा मनिायण ि 

कायायन्ियन 

स्थानीयिह लगानी 
काययढाुँचा मनिायण ि 

कायायन्ियन 

  म्िक्षालय िथा िामलि प्रदायक संघसंस्था ि म्िक्षाथीका लामग 
आमथयक सहजीकिण गनय सीप ष्ट्रिकास बैंक स्थापना 

नीमिगि प्रािधान ि बजेट बजेट व्यिस्था, सिन्िय 
ि कायायन्ियन 

काययष्ट्रिमध मनिायण ि 
कायायन्ियन 

साियजमनक-मनजी-सािदुाष्ट्रयक साझेदािी िोडेल (PPCP–Public, 
Private, Community Partnership Model) िा ष्ट्रिद्यालयहरूको 
व्यिस्थापन  

नीमिगि प्रािधान अनगुिन, सिन्िय ि 
सहयोग 

 कायायन्ियन 

सङ घीय सिकाििार्य ि स्थानीय िथा प्रदेि िहिा मनकासा 
(हस्िान्ििण)  बजेटका लामग सिब्म्न्धि सिकािहरूले स्थानीय िहिा 
मलन ेकिको दिअनरुूप ष्ट्रिमनयोजन पद्धमि कायायन्ियन  

अन्ििसकािी ष्ट्रित्तीय 
व्यिस्थापन िापदण्ड ि 
मनदेम्िका ियाि  

कायायन्ियन  कायायन्ियन  

िैदेम्िक लगानीलाई िाष्ट्रिय बजेट प्रणालीिा आबद्ध गिी परिचालन  नीमिगि प्रािधान ― ― 

अनसुन्धानिा आधारिि लगानी  प्रणाली ष्ट्रिकास  एिि ्अनसुन्धान 
कोष व्यिस्था  

नीमिगि व्यिस्था ि   
कायययोजना मनिायण िथा 
कायायन्ियन 

कायायन्ियन, कायययोजना 
मनिायण ि कायायन्ियन 

कायायन्ियन, कायययोजना 
ि कायायन्ियन 
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लगानीको प्रिािकािी कायायन्ियनका लामग संस्थागि क्षििा ष्ट्रिकास  क्षििा ष्ट्रिकास सािग्रीको 
ष्ट्रिकास ि क्षििा ष्ट्रिकास 
काययक्रििा सहिामगिा  

सिन्िय ि क्षििा ष्ट्रिकास 
काययक्रििा सहिामगिा 

क्षििा ष्ट्रिकास 
काययक्रििा सहिामगिा  

व्यािसाष्ट्रयक सीप ष्ट्रिकासका लामग स्ििोजगािसुँग आबद्ध गनयका 
लामग सहमुलयि कजाय उपलधध गनय स्थानीय सिकाििार्य िू् लगानी  

नीमिगि व्यिस्था ि बजेट सिन्िय ि सहयोग काययष्ट्रिमध मनिायण ि 
कायायन्ियन 

क्षििािान ि आमथयक अिस्था किजोि िएका ष्ट्रिद्याथीहरूलाई उच्च 
म्िक्षा अध्ययनिा सहयोग गनय नपा/गापािा सहयोग कोष स्थापना ि 
लगानी ढाुँचा मनिायण   

िापदण्ड ि मनदेम्िका ियाि 
िथा बजेट व्यिस्थापन 

कोष खडा ि  लगानी 
ढाुँचा िथा कायायन्ियन 

― 

  छाििृम्त्तलाई िास्िष्ट्रिक गरिबी पष्ट्रहचान ि आिश्यकिाका आधाििा 
ष्ट्रिििणको व्यिस्था  

िापदण्ड ियाि  सिन्िय ि अनगुिन काययष्ट्रिमध ियाि ि 
कायायन्ियन 

११ मनिीक्षण िथा 
सपुरििेक्षण 

 

प्रधानाध्यापकलाई मनिीक्षक एिं सपुिीिेक्षकीय अमधकाि सिेिको 
िमूिका प्रदान  

नीमि मनिायण 

 

 

अनगुमन 

कायायन्ियन 

ष्ट्रिद्याथीहरूको मसकार् उपलम्धध ि मसजयनात्िक िथा अनसुन्धनात्िक 
काययलाई म्िक्षकको काययसभपादन िूल्याङ कनको आधाि  

 

― 

 

― 

स्थानीय सिकािको म्िक्षा 
र्कार् 

म्िक्षण मसकार् सधुािका लामग सञ्चाि िाध्यि ि सािाम्जक सञ्जालको 
प्रयोग   

 

― 

 

― 

कायायन्ियन  

सपुिीिेक्षक एिि ्ष्ट्रिषय ष्ट्रिज्ञहरूको िोिि मनिायण ि परिचालन  नीमि मनिायण  

 

 

― 

कायायन्ियन 
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सपुिीिेक्षकको क्षििा ष्ट्रिकास िथा िूल्याङ कन  नीमि  िामलि िथा स्रोि 
व्यिस्थापन  

छनौट िथा परिचालन  

१२ सङ गठनात्िक 
संिचना  

सङ्गठन िथा व्यिस्थापन सिे गिी संघ, प्रदेि िथा स्थानीय िहिा 
आिश्यकिा अनसुाि सङ्गठन संिचनाको ष्ट्रिकास 

सङ घीय काननु¸ नीमि¸ 
िापदण्ड ि काययके्षि 
मनधायिण,  

अनगुिन , मनदेिन ि 
मनयन्िण  

 

नीमि ि िापदण्डका 
आधाििा आफ्नो प्रदेििा 
कायायन्ियन, सिन्िय, 
सहजीकिण ि अनगुिन 

नीमि ि िापदण्डका 
आधाििा आफ्नो 
काययके्षििा  कायायन्ियन  

१३ 

 

 

िाििृाषािा 
म्िक्षा 

कक्षा १―३ िा नेपाली ि अङ ग्रजेी दिैुलाई ष्ट्रिषयका रूपिा ि अरू 
सबै ष्ट्रिषयहरू िाििृाषािा म्िक्षणको व्यिस्था; ि िाििृाषािा 
आधारिि बहिुाषी म्िक्षण पद्दिीको कायायन्ियन 

िाध्यमिक िहिा अङ ग्रजेी नेपाली िा दिैु िा सिकािी कािकाजको 
िाषा ि अन्य सान्दमियक िाषाका िाध्यिबाट पठनपाठनको व्यिस्था;  
िाषाका ष्ट्रिषयहरू सभबम्न्धि िाषािा पठनपाठनको व्यिस्था    

काननुी ि नीमिगि व्यिस्था, 
पाठ यक्रि प्रारूपबाट 
सभबोधन 

कानूनी ि नीमिगि 
व्यिस्था, पाठ यक्रि 
प्रारूपअनसुाि िए निएको 
अनगुिन ि सहजीकिण 
एिि ्पाठ यक्रि ि 
पाठ यसािग्रीहरू ष्ट्रिकास ि 
ष्ट्रिििण  

पाठ यक्रि ि 
पाठ यसािग्रीहरूको 

ष्ट्रिकास ि कायायन्ियन  

िाििृाषाको संिक्षण¸ प्रिधयन ि पाठ यक्रि िथा पाठ यसािग्रीको 
ष्ट्रिकास ि उपयोग  

अनसुन्धान, नीमि मनिायण 
िथा िाष्ट्रिय पाठ यक्रि 
प्रारूपिा सिािेि एिि ्
संिक्षण ि सभिधयन  

अनसुन्धान, पाठ यक्रि ि 
पाठ यसािग्रीको ष्ट्रिकास, 
संिक्षण ि सभिधयन 

पाठ यक्रि ि 
पाठ यसािग्रीको ष्ट्रिकास, 
कायायन्ियन, संिक्षण ि 
सभिधयन 

१४ पसु्िकालय¸िाच एक ष्ट्रिद्यालय एक पसु्िकालय; एक स्थानीय िह एक पसु्िकालय नीमिगि व्यिस्था िथा स्रोि प्रदेिस्िििा नीमिगि स्थानीयस्िििा नीमिगि 



398 
 

क्र.सं.  ष्ट्रिषय/ क्षिे  म्जभिेिािी एिि ्िमूिका सङ घीय सिकाि प्रदेि सिकाि स्थानीय सिकाि 

नालय ि 
सङ्खग्रहालय  

अमियान सञ्चालन  व्यिस्थापन  व्यिस्था िथा स्रोि 
व्यिस्था  

व्यिस्था िथा स्रोि 
व्यिस्था 

  िाष्ट्रिय सूचना िथा प्रष्ट्रिमध केन्द्रिा पसु्िकालय, िाष्ट्रिय पोटयल स्थापना  
ि क्षििा ष्ट्रिकास 

पसु्िकालय, िाष्ट्रिय पोटयल 
ष्ट्रिकास  

कायायन्ियनिा सहजीकिण कायायन्ियनिा सहजीकिण 

  िाष्ट्रिय पसु्िक नीमि, पसु्िकालय गरुुयोजना ि पसु्िकालय 
स्िचालीकिण योजना अद्यािमधक गने  

नीमि ि गरुुयोजना मनिायण   सङ घीय िापदण्ड अनरुूप 
प्रादेम्िक नीमि िय  

सङ घीय ि प्रादेम्िक 
िापदण्डबिोम्जि स्थानीय 
नीमि मनिायण गिी 
कायायन्ियन  

  एकीकृि केन्द्रीय सम्चिालय पसु्िकालयको व्यिस्था  नीमिगि व्यिस्था ि स्थापना ―  
  केिि पसु्िकालयलाई सङ घीय पसु्िकायको रूपिा स्ििोन्नमि   बजेट ि काययक्रि ― ― 

  प्रदेि पसु्िकालयको स्थापना ― कायायन्ियन ― 

१५ अनगुिन िथा 
िूल्याङ कन 

 

म्िक्षा नीमि¸योजना¸काययक्रि कायायन्ियन ि अनगुिन िथा 
िूल्याङ कनका लामग स्पि म्जभिेिािी ि दाष्ट्रयत्ि ष्ट्रकटानीसष्ट्रहिको  
संस्थागि संयन्िको व्यिस्था 

नीमिगि व्यिस्था ि 
केन्द्रस्ििका िैम्क्षक सेिा 
प्रदायक  मनकायहरू िथा 
काययसिय ि काययम्जभिेिािी  
मनधायिण  

प्रदेिस्ििका िैम्क्षक सेिा 
प्रदायक मनकायहरू िथा 
सभबम्न्धि काययसिय  
मनधायिण   

स्थानीय िैम्क्षक सेिा 
प्रदायका मनकायहरू िथा 
सभबम्न्धि काययसिय  
मनधायिण   

  िैम्क्षक सूचना व्यिस्थापन प्रणालीलाई मनयमिि एिि ्व्यिम्स्थि गिी 
िगीकृि सूचकिा आधारिि ि अनसुन्धानात्िक िलू्याङ कन पद्धमिको 
अिलभबन  

 नेितृ्ि ि प्रयोग  सिन्िय ि उपयोग सहजीकिण ि उपयोग 

  काययक्रि कायायन्ियनिा प्रिािकरििाका लामग नमिजािूलक ि 
सहिामगिािूलक अनगुिन ि िूल्याकङ न पद्धमि अिलभबन 

केन्द्रस्ििका मनकायहरूले 
योग्य ि दक्ष जनिम्क्त 
उत्पादन संयन्ि ियाि   

जनिम्क्तको क्षििा 
ष्ट्रिकास, योजना मनिायण 
िथा कायायन्ियन  

जनिम्क्तको क्षििा 
ष्ट्रिकास, योजना मनिायण 
िथा कायायन्ियन 

  काययसभपादनिा आधारिि प्रोत्साहन ि अनिुान योग्य िृम्त्त ष्ट्रिकासको  नीमिगि प्रािधान ि िापदण्ड प्रदेिस्ििका मनकायहरू ि स्थानीयस्ििका 
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व्यिस्था  मनधायिण िथा केन्द्रस्ििका 
लामग मनकायहरू ि 
सभबम्न्धि जनिम्क्तहरू 

सभबम्न्धि जनिम्क्तहरू  मनकायहरू ि सभबम्न्धि 
जनिम्क्तहरू 

१६ ष्ट्रिदेिी म्िक्षण 
संस्थाको 
सभबन्धिा 
सञ्चामलि 

िैम्क्षक संस्था 
 

ष्ट्रिदेिी िैम्क्षक संस्थाको सभबन्धनिा नेपालिा िैम्क्षक संस्था 
सञ्चालनका लामग िापदण्ड ियाि गिी अनगुिन ि मनयिन  

नीमि ि काननुी प्रािधान ि 
मनम्श्चि िापदण्डसष्ट्रहिको 
मनदेम्िका परििाजयन ि 
कायायन्ियन  

 
   ― 

   
  ― 

  हिेक पाुँच िषयिा संस्थाहरुको निीकिणको व्यिस्था  नीमिगि व्यिस्था ि 
िापदण्ड   

 

सिन्िय  

 

सिन्िय  

  कुनै एक स्थानका लामग अनिुमि प्राि संस्थाको स्थानान्ििण नहनुे 
व्यिस्था 

नीमिगि व्यिस्था ि 
िापदण्ड   

 

सिन्िय  

 

सिन्िय  

  ष्ट्रिदेिी कुटनीमिक मनयोगका कियचािीका सन्िमिलाई िाि 
अध्ययनको अिसि ददने गिी एक िाि ष्ट्रिद्यालय सञ्चालन गने 
अनिुमि ददन ेप्रािधान 

िोष्ट्रकएको िापदण्डबिोम्जि 
पििाि िन्िालयको 
मसर्ारिस ि म्िक्षा ष्ट्रिज्ञान  
िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालयबाट 
अनिुमि प्रदान  

 
 
― 

 
 
― 

१७ सहष्ट्रक्रयालाप ि 
व्यम्क्तत्ि 
ष्ट्रिकास  

िाष्ट्रिय िापदण्ड मनिायण  गिी अमिरिक्त िथा सहष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई 
अमनिायय गिी प्रमििा पष्ट्रहचान ष्ट्रिकासको िखु्य आधािका रूपिा 
संस्थागि ष्ट्रिकास  

नीमिगि व्यिस्था िथा बजेट 
गने  

बजेट¸योजना तथा 
सिन्िय ि कायायन्ियन 

बजेट¸योजना¸ 
कायायन्ियन ि 
सहजीकिण 

  प्रदेिस्ििको िापदण्ड मनिायण , प्रमििा पष्ट्रहचान ि प्रमििाको थप 
अध्ययन ¸ अनसुन्धान ि  अिसि मसजयना 

 
― 

सङ घीय िापदण्डबिोम्जि 
प्रादेम्िक िापदण्ड मनिायण 

गिी कायायन्ियन 

― 
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  िहगि सिकािहरू ि सस्थाहरूसुँग साझेदािी¸ सिन्िय ि सहकायय संयोजन गने  सिन्िय ि सहकायय  सिन्िय ि सहकायय  

१८  पूिीय दियन ि 
संस्कृि म्िक्षा  

नेपाललाई पौिस्त्य दियनको अध्ययन िथा अनसुन्धान केन्द्रको रूपिा 
ष्ट्रिकास  

नीमिगि व्यिस्था ि नेितृ्ि सिन्िय ि सहयोग सहजीकिण ि 
कायायन्ियन 

  िैददक म्िक्षा परिषद् गठन,  गरुुकुल नीमि, योजना, काययक्रि िजुयिा 
गिी कायायन्ियन 

नीमि, योजना ि काययक्रि  सिन्िय ि सहयोग सहजीकिण ि सहयोग 

  पौिस्त्य दियन ि संस्कृि म्िक्षाका सिग्र पक्ष (बौद्ध दियन, आददिासी 
एिि ्जनजामिका पखु्यौली ज्ञान)केम्न्द्रि  गरुुयोजना मनिायण 

अगिुाई  सिन्िय सहयोग 

  िानिीय स्रोिको व्यिस्थापन ि अध्यापन अनिुमि पिको व्यिस्था  नीमिगि व्यिस्था सिन्िय ि सहजीकिण सहयोग 

  पूिीय दियन ि संस्कृि म्िक्षाको पाठ यक्रि  ि पाठ यसािग्रीिा 
सिािेि 

िाष्ट्रिय पाठ यक्रि प्रारूपिा 
सिािेि  

सिन्िय िथा सािग्री 
छपार्  ि ष्ट्रिििण 

सहजीकिण ि सहयोग 

  प्रदेि िहिा एक एक निनुा गरुुकुल स्थापना ि ष्ट्रिकास   नीमि ि िापदण्ड  सिन्िय ि कायायन्ियन  सिन्िय  

१९ पिभपिागि 
ष्ट्रिद्यालय 

एकीकृि पिभपिागि म्िक्षा बोडयको व्यिस्था नीमिगि प्रािधान ि बोडय 
गठन 

सिन्िय  कायायन्ियनिा सहजीकिण 

  पिभपिागि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय एिि ्उच्च म्िक्षाका  म्िक्षण संस्था (नयाुँ 
स्थापना एिि ्सभबन्धन ) 

नीमिगि व्यिस्था (लमु्भबनी 
बौद्ध ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय एिि ्

नेपाल संस्कि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय) 

प्रदेि ष्ट्रिम्श्विद्यालयहरू   
― 

  पिभपिागि म्िक्षण संस्थाका लामग सेि ुपाठ यक्रि (मब्रजकोसय) ि 
सिकक्षिा प्रदान एिि ्प्रिाणीकिण  

नीमिगि व्यिस्था ि 
िापदण्ड ियाि 

सिन्िय ि सहयोग सहजीकिण 

  पिभपिागि म्िक्षण संस्थाका लामग म्िक्षा समिमिको व्यिस्था सङ घीय म्िक्षा ऐनिा 
व्यिस्था 

प्रदेि म्िक्षा ऐनिा 
व्यिस्था  

पिभपिागि म्िक्षा समिमि 
(िदिसा,गभुबा/गोन्पा ि 

गरुुकुल) गठन 

२० पाठ यक्रि ि 
िूल्याङ्कन 

िाष्ट्रिय पाठ यक्रि प्रारूप परििाजयन  नीमि प्रािधान  

(पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र) 

― ― 
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  मनम्श्चि िापदण्ड ि प्रष्ट्रक्रया मनधायिणसष्ट्रहि प्रयोगात्िक िूल्याङ कन 
पद्धमिको अमनिायय प्रािधान 

नीमिगि प्रािधान  (सङ घीय 
म्िक्षा ऐन ि मनयिािली) 

सिन्िय ि अनगुिन कायायन्ियन 

  िहगि ि कक्षागि पाठ यक्रि िथा पाठ्यपसु्िक ष्ट्रिकास ि 
कायायन्ियन 

 ष्ट्रपआिसी कपी ियाि 

निनुा प्रमि ियाि 

सिन्िय ि छपार् ष्ट्रिििण एिि ् उपलधधिा 
ि  स्थानीय पाठ यक्रि 
ष्ट्रिकास  

  पाठ य सन्दिय सािग्री एिि ् मडम्जटल िैम्क्षक सािग्रीको ष्ट्रिकास ि 
कायायन्ियन 

निनुा कपी ियाि  सिन्िय ि अनगुिन कायायन्ियन 

  पाठ यपसु्िकको िूल्य मनधायिण ि ष्ट्रिद्याथी सङ ख्याका आधाििा  
अनदुानको व्यिस्था 

नीमि एिि िूल्य मनधायिण  
ि बजेट 

सिन्िय ि अनगुिन  कायायन्ियन ि प्रमििेदन 

  ष्ट्रिद्यालयस्ििीय पिीक्षा सञ्चालन ि व्यिस्थापन िाध्यमिक म्िक्षा पिीक्षा 
(कक्षा १२)  िाम्स्रय पिीक्षा 
बोडय  

िाध्यमिक म्िक्षा पिीक्षा 
(कक्षा १०) 

आधािििू म्िक्षा पिीक्षा 
 (कक्षा ८ )  
  

  पाठ यक्रि पनुििलोकन गदाय स्टेि (STEM) ि पौययस्त्य दियनका 
उपयोगी िूल्य ि िान्यिा सिािेि  

पाठ यक्रि प्रारूपिा व्यिस्था 
िथा पाठ यक्रि िथा 
पाठ यसािग्रीिा सिािेि  

प्रदेिस्ििीय पाठ यक्रि 
प्रारूपिा व्यिस्था िथा 
पाठ यक्रि िथा 
पाठ यसािग्रीिा सिािेि 

पाठ यसािग्रीिा सिािेि 
ि कायायन्ियन  

  ष्ट्रिद्याथीको क्षििा िथा उपलम्धधलार्य स्िि िा शे्रणीिा परििाष्ट्रषि 
साधनिा आधारिि  पिीक्षण िथा िूल्याङ कन पद्धमि ि प्रिाणपिको  
व्यिस्था 

नीमि व्यिस्था ि साधनको 
ष्ट्रिकास िथा कायायन्ियन 

कायायन्ियन कायायन्ियन 

२१ सिुम्क्षि 
ष्ट्रिद्यालय ि 
पयायििणीय 
म्िक्षा 

ष्ट्रिपद पूिय ियािी, पश्चाि प्रमिकायय/ पनुलायिसभबन्धी क्षििा ष्ट्रिकास  नीमिगि व्यिस्था ि केन्द्रीय 
िहको योजना मनिायण ि 
नेितृ्ि 

प्रदेि िहको योजना 
मनिायण ि सिन्िय  

स्थानीय िहका लामग 
योजना मनिायण ि 
कायायन्ियन  
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  स्थानीय ष्ट्रिपद्सभबन्धी सूचना ि प्रमििेदन संयन्ि एिि ् प्रणाली 
ष्ट्रिकास  

नीमिगि  व्यिस्था एिि ् 
संयन्ि ष्ट्रिकास 

सिन्िय ि सहयोग कायायन्ियन 

  मनम्श्चि िापदण्ड ि सियबिोम्जि िौमिक संिचना एिि ् पूिायधाि 
ष्ट्रिकास  

नीमिगि व्यिस्था ि 
िापदण्ड ष्ट्रिकास 

सिन्िय ि अनगुिन सहजीकिण ि 
कायायन्ियन  

  सिुम्क्षि ष्ट्रिद्यालय ि पयायििणीय म्िक्षालाई ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा 
पाठ यक्रििा सिायोजन 

पाठ यक्रि ि पाठ यसािग्री  
ष्ट्रिकास  

सिन्िय ि अनगुिन स्थानीय पाठ यक्रििा 
सिािेि ि कायायन्ियन 

  एक ष्ट्रिद्याथी एक मबरुिा िाष्ट्रिय अमियान सञ्चालन नीमिगि व्यिस्था एिि ्
मनदेम्िका जािी 

सिन्िय ि अनगुिन सञ्चालन एिि ्
कायायन्ियन 

  पयायििणीयिैिी  ,बालबामलका िैिी , अपाङ गिैिी ि लैङ मगकिैिी 
ष्ट्रिद्यालयीय िािाििण ष्ट्रिकास ि ष्ट्रिपद्प्रमििोधी एिि ्सिुम्क्षि 
ष्ट्रिद्यालयीय संिचना मनिायण 

नीमि िथा िापदण्ड ि 
मनदेम्िका मनिायण 

कायायन्ियनका लामग 
सिन्िय ि अनगुिन 

कायायन्ियन 

  ष्ट्रिद्यालयको खाली जग्गा परिचालन ि हरियाली के्षि ष्ट्रिकास िथा 
ष्ट्रिद्यालयिा सिुक्षा ि सिसर्ार्िा ष्ट्रिद्याथीहरूका र्को क्लब गठन ि 
परिचालन गिी ष्ट्रिद्यालयलाई हरिि िैम्क्षक संस्थाका रूपिा ष्ट्रिकास  

― ― मनयि मनिायण ि 
ष्ट्रिद्यालयहरूिा 

कायायन्ियन गिाउने 
  सिदुाय ि बालबामलकाका लामग िनोसािाम्जक पिाििय सेिा   सािग्री ष्ट्रिकास सिन्िय कायायन्ियन 

  सिुम्क्षि ष्ट्रिद्यालयका लामग सिोकाि संस्था ि मनकायहरूमबच सिन्िय 
ि सहकायय 

नीमि मनिायण ि सिन्िय  सिन्िय ि अनगुिन स्थानीय सङ घसंस्था ि 
व्यम्क्तसुँगको सिन्िय ि 

साझेदािी 
२२ 

 

 

म्िक्षािा सूचना 
िथा सञ्चाि 
प्रष्ट्रिमध  

ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलम्धध िृष्ट्रद्ध गनयका लामग िैम्क्षक संस्थाहरूिा 
उच्च गमिको मन:िलु्क र्न्टिनेट सेिासष्ट्रहि सूचना प्रष्ट्रिमध 
प्रयोगिालाको ष्ट्रिकास  

नीमि िथा मनदेम्िका ि 
बजेट व्यिस्था  

अनगुिन िथा प्राष्ट्रिमधक 
सहायिा ि िजेट 

िैम्क्षक संस्था 
छनोट¸कायायन्ियन 

िथा अनगुिन  

  म्िक्षालयिा र्न्टिनटेको प्रयोग ि सार्िि अपिाधबािेिा स्पि काननुी 
िथा नीमिगि व्यिस्था   

नीमिगि प्रािधान ि मनयिन  सिन्िय ि अनगुिन काययष्ट्रिमध एिि ्
आचािसंष्ट्रहिासष्ट्रहि 
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कायायन्ियन  
  िहगि मनकायका जनिम्क्तका लामग सूचना िथा प्रष्ट्रिमधको प्रयोग ि 

उपयोगसभबन्धी क्षििा ष्ट्रिकास िामलि   

िामलि सािग्री ष्ट्रिकास िथा 
केन्द्रीय मनकाय ि ष्ट्रिश्व 
ष्ट्रिद्यालयका जनिम्क्तहरू 

प्रदेिस्ििीय मनकाय ि 
म्िक्षण संस्थाका 
जनिम्क्तहरू  

िामलि सञ्चालन  

  अन्ििष्ट्रक्रयात्िक मडम्जटल, अनलाईन िथा  िेबिा आधारिि 
पाठ यपसु्िक िथा सन्दिय सािग्री ष्ट्रिकास  

नीमि ि िापदण्ड िथा 
सािग्री ष्ट्रिकास ि उपलधधिा 
(पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र) 

 थप सािग्री ि क्षििा 
ष्ट्रिकास िथा अनगुिन 
(िैम्क्षक िामलि केन्द्र) 

थप सािग्री  ष्ट्रिकास ि 

कायायन्ियनका लामग 
सहजीकिण  

  प्रिािकािी म्िक्षण, प्राध्यापन, प्रम्िक्षण, अनगुिन िूल्याङ कन  िथा 
सपुरििेक्षण पद्धमिको ष्ट्रिकास गनय िच ुयअल म्िक्षक, प्राध्यापक, 
प्रम्िक्षक, अनगुिनकिाय, मनिीक्षक िथा सपुरििेक्षकको ष्ट्रिकास  

केन्द्रीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि 
मनकायका सििम्न्धि 
जनिम्क्तहरू 

प्रदेि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि 
मनकायका सििम्न्धि 

जनिम्क्तहरू 

स्थानीय िहका मनकाय 
एिि ्आधािििूदेम्ख 
िाध्यमिक िहका 

सभबम्न्धि जनिम्क्तहरू 

  िेमडयो िथा टेमलमिजन जस्िा संस्थाहरूले सूचना िथा सञ्चाि 
प्रष्ट्रिमधसभबन्धी िैम्क्षक काययक्रि िथा आजीिन मसकार्का 
काययक्रिहरू सञ्चालन  

सङ घस्ििका सूचना ि 
प्रष्ट्रिमध िथा सञ्चाि 
िाध्यिहरूको परिचालन ि 
सहकायय  

प्रदेिस्ििका सूचना ि 
प्रष्ट्रिमध िथा सञ्चाि 

िाध्यिहरूको परिचालन ि 
सहकायय     

स्थानीयस्ििका सूचना ि 
प्रष्ट्रिमध िथा सञ्चाि 

िाध्यिहरूको परिचालन 
ि सहकायय 

  ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूले पाठ यक्रिको मनयमिि अद्यािमधक गिी दक्ष 
जनिम्क्तको ष्ट्रिकासका लामग सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमधसभबन्धी 
िैम्क्षक काययक्रि सञ्चालन  

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ि केन्द्रीय 
मनकाय 

प्रदेिस्ििका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय 
ि मनकाय 

स्थानीयस्ििका मनकाय ि 
म्िक्षण संस्था 

२३ ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिमध, 
र्म्न्जमनयरिङ, 
गम्णि म्िक्षा 
(STEM) 

पाठ यक्रििा हिेक ष्ट्रिषयिा ि छुटै्ट ष्ट्रिषयका रूपिा म्स्टि (STEM) 
को अनपुामिक सिायोजन 

नीमि ि कानूनी प्रबन्ध िथा 
पाठ यक्रि   

अनगुिन ि सहजीकिण स्थानीय पाठ यक्रििा 
सिायोजन ि कायायन्ियन   

२४ म्िक्षािा गणुस्ििीय म्िक्षाका िापदण्डहरू ियाि ि कायायन्ियन िथा िैम्क्षक  अनगुिन ि सहजीकिण कायायन्ियन ि सधुाि  
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क्र.सं.  ष्ट्रिषय/ क्षिे  म्जभिेिािी एिि ्िमूिका सङ घीय सिकाि प्रदेि सिकाि स्थानीय सिकाि 

गणुस्िि  संस्थाको गणुस्िि पिीक्षण, शे्रणीकिण ि साियजनीकिण साधन ष्ट्रिकास िैम्क्षक 
गणुस्िि पिीक्षण केन्द्र  

  पाठनपाठनलाई  ष्ट्रक्रयाकलापिा आधारिि बनाई घटनािा आधारिि, 
परियोजनािा आधारिि, सिूहकाययिा आधारिि ि मसकारुकेम्न्द्रि 
अभ्यासलाई िूल्याङ कनको आधाि बनाउने   

 

िाष्ट्रिय पाठ यक्रि प्रारूप ि 
पाठ यक्रि िथा 
पाठ यसािग्रीिा सिािेि  

 

प्रादेम्िक पाठ यक्रििा 
सिािेि गने 

स्थानीय पाठ यक्रििा 
सिािेि गने ि 
ष्ट्रिद्यालयिा कायायन्ियनको 
व्यिस्था   

  सबै िहका म्िक्षकको न्यूनिि योग्यिा िथा दक्षिािा अमििृष्ट्रद्ध  

 

 

संघङ य कानूनिा व्यिस्था ि 
बजेट व्यिस्था    

 

िामलि सञ्चालन गने  
 

स्थानीय काननुिा 
व्यिस्था गिी स्रोि 

धयिस्थापन  

  ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगको गणुस्िि समुनम्श्चििा ि प्रिाणीकिण 
(QAA) िथा िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रले गने गिेको 
काययसभपादन पिीक्षण पद्धमिलाई अझ व्यिम्स्थि ि व्यापक बनाउने 
(गणुस्िि प्रत्यायन प्रामधकिण स्थापना िएपमछ सोिार्य ि ्) 

 

साधान ष्ट्रिकास ि 
कायायन्ियन   

 
 

प्रदेि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू  

 
 

२५ म्िक्षािा 
सिुासन  

 

एकीकृि उच्च म्िक्षा सेिा आयोगको व्यिस्था ि काययके्षिामधकाि  ( 
मनम्श्चि िापदण्ड मनधायिण ि म्िक्षक छनोट)  

   

  एकीकृि सङ घीय म्िक्षा ऐन ि ऐनका आधाििा मनयिािली  मनिायण  
(मनम्श्चि िानक एिि ्िापदण्डको आधाििा अनदुान ष्ट्रिििण  ि 
अनगुिन एिि ्िूल्याङ कन)   

 नीमिगि व्यिस्था ि 
कायायन्ियन 

 सिन्िय ि कायायन्ियन  

  म्िक्षासभबन्धी िाष्ट्रिय नीमि िथा िापदण्ड मनधायिण ि आमथयक िथा 
िानिीय स्रोि व्यिस्थापन 

नीमिगि व्यिस्था ि 
कायायन्ियन 

सिन्िय ि कायायन्ियन सहजीकिण 
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क्र.सं.  ष्ट्रिषय/ क्षिे  म्जभिेिािी एिि ्िमूिका सङ घीय सिकाि प्रदेि सिकाि स्थानीय सिकाि 

  ष्ट्रिद्यालय म्िक्षक सरुिालाई काननुी रूपिा व्यिम्स्थि गने   काययष्ट्रिमध मनिायण ि 
कायायन्ियन 

  ष्ट्रिद्यालयलाई सबै प्रकािको िाजनीमिक हस्िके्षपबाट िकु्त नीमिगि प्रािधान सिन्िय ि अनगुिन कायायन्ियन 

  िेधािी ष्ट्रिद्याथीहरू सोझै म्िक्षण पेसािा प्रिेि गनय सक्न ेव्यिस्था काननुी व्यिस्था  कायायन्ियन कायायन्ियन 

  ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयलाई अनसुन्धान केन्द्र  को रूपिा ष्ट्रिकास  नीमि ि कायायन्ियन कायायन्ियन  

  ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय जनिम्क्तका लामग मनम्श्चि िापदण्ड िोकी गणुित्ताका 
आधाि (Merit Basis) बाट प्रमिस्पधायत्िक छनोट पद्धमि अिलभबन 

कायायन्ियन कायायन्ियन  

  प्रत्येक प्रदेििा एक एक ओटा म्िक्षक अस्पिालको स्थापना नीमि ि स्रोि व्यिस्था काययष्ट्रिमध मनधायिण ि 
सञ्चालन 

सहजीकिण 

  िैम्क्षक पिाििय प्रदायक संस्थाहरूलाई िापदण्डका आधाििा 
सञ्चालन, मनयिन ि व्यिस्थापन 

 नीमि  मनदेम्िका ियाि 
कायायन्ियन 

सहजीकिण 

  ष्ट्रिदेिी बोडयबाट सभबन्धन प्राि ष्ट्रिद्यालयहरू (कुटनीमिक मनयोगद्वािा  
सञ्चामलिबाहेक)  मनम्श्चि सियािमध ददई क्रििः ष्ट्रिस्थापन  

नीमि ि कायायन्ियन कायायन्ियन  

  म्िक्षासभबद्ध जनिम्क्त परिचालन ि क्षििा ष्ट्रिकास नीमि ि कायायन्ियन नीमि ि कायायन्ियन नीमि ि कायायन्ियन 

  हिेक िषय ष्ट्रिद्यालय म्िक्षक दिबन्दी मिलान (म्िक्षक ष्ट्रिद्याथी अनपुाि 
प्रािम्भिक बालष्ट्रिकासिा १:२० आधािििू िहिा १:३० ि 
िाध्यमिक िहिा १:४०) 

नीमि  सिन्िय काययष्ट्रिमध ि कायायन्ियन 

  म्िक्षकको  स्थायी मनयमु्क्तका लामग  म्िक्षक सेिा आयोग ि 
कािको सिलिाका लामग ष्ट्रिस्िारिि म्िक्षक सेिा आयोग 
कायायलयको व्यिस्था 

कायायन्ियन सहजीकिण  
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क्र.सं.  ष्ट्रिषय/ क्षिे  म्जभिेिािी एिि ्िमूिका सङ घीय सिकाि प्रदेि सिकाि स्थानीय सिकाि 

  व्यिस्थापनको म्जभिा ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिलाई ि िैम्क्षक 
प्रिासनको म्जभिेिािी प्रधानाध्यापकलाई ददने व्यिस्था 

नीमि सिन्िय कायायन्ियन 

  मनजी लगानीिा सञ्चामलि ष्ट्रिद्यालयहरू कभपनी ऐनअन्िगयि सञ्चालन 
हनेु प्रािधान खािेज गने ि त्यस्िा ष्ट्रिद्यालयहरूलाई सेिािलूक रूपिा 
सञ्चालन गने गिी साियजमनक गठुीिा रूपान्ििण 

नीमि  सिन्िय ि सहजीकिण कायायन्ियन 

  िोष्ट्रकएको िापदण्ड पिुा नगने संस्थागि ष्ट्रिद्यालयलाई बन्द गने 
प्रािधान 

नीमि ि मनदेम्िका 
 

सिन्िय ि सहजीकिण कायायन्ियन 

  मनजी के्षिको लगानीकिायलाई सािाम्जक उत्तिदाष्ट्रयत्ि िहनका लामग 
काननुद्वािा व्यिम्स्थि गने प्रािधान 

नीमि  कायायन्ियन कायायन्ियन 

  सबै म्िक्षण संस्थाले साियजमनक सनुिुाई ि सािाम्जक पिीक्षण  
प्रमििेदनको साियजनीकिणको अमनिायय  व्यिस्था 

नीमि सहजीकिण कायायन्ियन 

  स्थानीय िहिा एक प्राम्ज्ञक परिपषद्को व्यिस्था   कायायन्ियन 

  ष्ट्रिदेिी ष्ट्रिद्याथीहरूलाई सिेि आकषयण गने गिी ष्ट्रिम्ििीकृि 
ष्ट्रिषयके्षििा अनसुन्धान/अध्ययन गनयका लामग उच्च प्राम्ज्ञक केन्द्रहरू 
स्थापना 

कायायन्ियन कायायन्ियन  

  एक ष्ट्रिद्यालय/म्िक्षण संस्थािा स्थायी मनयमु्क्त प्राि व्यम्क्तलाई अको 
म्िक्षण संस्थािा आंम्िक िा किाििा मनयमु्क्त हनु िा गनय नपाउने 
व्यिस्था 

नीमि ि कायायन्ियन सिन्िय कायायन्ियन 

  म्िक्षक, प्रधानाध्यापक िथा कियचािीको पेसागि आचािसंष्ट्रहिाको 
अमनिायय प्रािधान 

नीमि सिन्िय कायायन्ियन 
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(ख)प्रस्िाष्ट्रिि काययहरुको आिमधक कायायन्ियन योजना 
 

ित्कालीन सभपादन गनुयपने काययहरु (सन ्२०२२ सभि) 
(क)  संघीय ऐन िथा काननु बनार् कायायन्ियनिा लैजानपुने काययहरु 

• सघीय, प्रदेि िथा स्थानीय िहिा ऐन िथा मनयिािली हरु मनिायण, योजना िजुयिा ि 
काययक्रि ष्ट्रिकास ि कायायन्ियन  

• बालष्ट्रिकास म्िक्षकको स्थायी मनयमु्क्त¸सेिा सिय ि सषु्ट्रिधाको व्यिस्था 
• म्िक्षकको योग्यिा, मनयमु्क्त सेिा सिय मनधायिण¸पिीक्षा¸ काययसभपादन िूल्याङ्कन, दण्ड 

एिि ्प्रोत्साहन धयिस्थापन 

• ष्ट्रिद्यालयहरु सिायोजन गिी ष्ट्रिद्यालयको सेिा क्षेि ष्ट्रकटान (जोमनङ्ग) गिी सेिा क्षेि 
मििका हिेक अमििािकले आफ्ना छोिाछोिी सेिा क्षेि मििकै ष्ट्रिद्यालयिा पढाउन 
अमनिायय गने व्यिस्था  

• प्रधानाध्यापकको छुटै्ट पद मसजयना गिी ष्ट्रिद्यालय ष्ट्रिकासप्रमि जिार्देही, उत्प्रेरिि¸ 

उत्तिदायी  ि अमधकािसभपन्न बनाउने  

• साियजमनक ष्ट्रिद्यालयिा म्िक्षण गने म्िक्षक, ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिका पदामधकािी, 
िथा सिकािी कोषबाट िलब सषु्ट्रिधा मलने हिेकले साियजमनक ष्ट्रिद्यालयिा नै आफ्ना 
सन्िान पढाउन अमनिायय व्यिस्था  

• एष्ट्रककृि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सेिा आयोगको व्यिस्था  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरुको िासकीय प्रबन्धका लामग बोडय अर् रम्स्टको गठन िथा काययकािी 
पदहरुिा खलुा प्रमिस्पधायबाट छनौटको प्रािधान  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका म्िक्षकको न्यूनिि योग्यिािा िृदद्द गने (न्यूनिि िैम्क्षक योग्यिा  
ष्ट्रिद्यािारिमध,  अनसुन्धान कृमि आदद) 

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास सञ्चालनलाई छुट्टाछुटै्ट सभबोधन हनेु 
गिी एकीकृि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास ऐन िजुयिा  

• हिेक िषय ष्ट्रिद्यालय म्िक्षक दििन्दी मिलान (म्िक्षक ष्ट्रिद्याथी अनपुाि प्रािम्भिक 
बालष्ट्रिकासिा १:२० आधािििू िहिा १:३० ि िाध्यमिक िहिा १:४० को 
आधाििा) 

• सिै बालष्ट्रिकास केन्द्रहरुिा काययिि म्िक्षक (सहजकिाय) हरुको न्यूनिि िैम्क्षक 
योग्यिा १२ कक्षा उत्तीणय कायि गने व्यिस्था 

• ष्ट्रिषयगि म्िक्षण लार्सेन्स ि प्रत्येक ५ िषयिा नष्ट्रिकिण को व्यिस्था 
• स्थानीय  प्राम्ज्ञक परिपषदको व्यिस्था  

 

(ख) आगािी िषयको बजेट काययक्रििार्य ि कायायन्ियनिा लैजानपुने काययहरु 

• सिै िालमबकास केन्द्रका बालबामलकाहरुका लामग अमनिायय ददिा खाजाको व्यिस्था  
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• ष्ट्रिद्यालय िाष्ट्रहि िहेका िथा बीचैिा पढार् छोड्न बाध्य िएका सबै नागरिकलाई 
कािसुँगैको म्िक्षा, ि खलु्ला िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालय िार्य ि मनिलु्क िाध्यमिक म्िक्षा 
प्रदान  

• पाठ्य सन्दिय सािग्री एिि मडम्जटल िैम्क्षक सािग्रीको ष्ट्रिकास ि कायायन्ियन 

• ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलधधी बृष्ट्रद्ध गनयका लामग िैम्क्षक संस्थाहरुिा उच्च गमिको 
मनिलु्क र्न्टिनेट सेिा सष्ट्रहि सूचना प्रष्ट्रिमध प्रयोगिालाको ष्ट्रिकास  

• हिेक ष्ट्रिद्यालयिा कियचािीहरु लेखापाल¸कायायलय सहयोगी कायायलय सहायक ि 
अमिरिक्त ष्ट्रक्रयाकलाप म्िक्षकको व्यिस्था गिी हाल काययिि यस्िा कियचािीहरुका 
लामग सिानस्ििका म्िक्षकसिह सषु्ट्रिधाको उपलधधिा 

• सिाििेी म्िक्षाका लामग न्यूनिि िौमिक िैम्क्षक पूिायधाि ष्ट्रिकास ि जनिम्क्त व्यिस्था 
ि क्षििा ष्ट्रिकास  

• स्थानीय िहिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षालय स्थापना गिी र्च्छुक सिैलार् मनिलु्क प्राष्ट्रिमधक 
िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको धयिस्था 

• सिै प्रकािका अपाङ्ग बालबामलकाहरुका लामग सिेट्ने गिी हिेक प्रदेििा ष्ट्रििेष 
ष्ट्रिद्यालयहरु स्थापना 

 

(ग) सङ्गठन संिचना मनिायण गिी कायायन्ियनिा लैजानपुने काययहरु 

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगको  रुपान्ििण गिी उच्च म्िक्षा आयोगको गठन (िूख्य 
काययहरुːिाष्ट्रिय गणुस्िि प्रत्यायन बोडय ि  िाष्ट्रिय अनसुन्धान कोषको व्यिस्था  ि 
उच्च िैम्क्षक संस्थाहरुको बगीकिण) 

• िियिान प्राष्ट्रिधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षाको व्यिस्थाका लामग स्थाष्ट्रपि 
संगठनात्िक संिचनाको पनुसंिचना  

• प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा प्रम्िक्षक प्रम्िक्षण प्रमिष्ठान (TITI) लाई संघीय सिकािको  िहिा 
प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप ष्ट्रिकास सभिन्धी िानि संिाधन ष्ट्रिकास 
खोज, अनसुन्धान ि उद्यिम्िलिा प्रिद्र्धन गने मनकायको रुपिा रुपान्ििण  

• प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको ष्ट्रिकासको मनम्भि गरिने लगानीलाई 
संघीय िहिा एष्ट्रककृि TVET कोषको स्थापना  

• म्िक्षालय िथा िामलि प्रदायक संघ संस्था ि म्िक्षाथीका लामग आमथयक सहजीकिण 
गनय सीप ष्ट्रिकास बैंक(Skill Development Bank) स्थापना  

• िाष्ट्रिय सूचना िथा प्रष्ट्रिमध केन्द्रिा पसु्िकालय िाष्ट्रिय पोटयल स्थापना ि क्षििा ष्ट्रिकास  

• एकीकृि पिभपिागि म्िक्षा िोडयको व्यिस्था 
• पयायििणीयिैिी,िालिामलका िैिी , अपाङ्गिैिी ि लैष्ट्रङ्गकिैिी ष्ट्रिद्यालयीय िािाििण 

ष्ट्रिकास ि ष्ट्रिपद प्रमििोधी एिि सिुम्क्षि ष्ट्रिद्यालयीय संिचना मनिायण 

• म्िक्षकको  स्थायी मनयमु्क्तका लामग  म्िक्षक सेिा आयोग ि कािको सिलिाका लामग 
ष्ट्रिस्िारिि म्िक्षक सेिा आयोग कायायलयको व्यिस्था 
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• श्रि बजाि सिेक्षणका आधाििा  सबै स्थानीय िहिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा ि सीप प्रदायक संस्थाहरूको स्थापना 

• हिेक प्रदेििा निूना बहपु्राष्ट्रिमधक म्िक्षालयको रुपिा अनसुन्धान, निप्रिियन ि 
उद्यििीलिा ष्ट्रिकास केन्द्र स्थापना 

• प्रदेि िहिा एक एक निूना गरुुकुल स्थापना ि ष्ट्रिकास 

• प्राष्ट्रिमधक धािका सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयहरुलाई मनम्श्चि िानक ( Core disciplines) 

सष्ट्रहि निनुा म्िक्षालयको रुपिा ष्ट्रिकास 

• म्िक्षक उत्पादनका लामग म्िक्षािास्त्र संकायलाई यमुनिमसयटी कलेज अर् एडुकेिनिा 
रुपान्ििण 

• उच्च प्राम्ज्ञक अनसुन्धान/अध्ययन केन्द्रहरू स्थापना  (ष्ट्रिदेिी म्िक्षण संस्थािा 
अध्ययन प्रयोजनाथय) 

 

(घ) व्यिस्थापकीय अन्य काययहरु 
• िाििृाषािा म्िक्षाको धयिस्था, यसका लामग पाठ्यक्रि िथा पाठ्य सािाग्रीको ष्ट्रिकास 

• िाध्यमिक म्िक्षा उत्तीणय हिेक व्यम्क्तलाई उद्यििील ि  िोजगाििूलक बनाउन  
िाध्यमिक िहबाटै आिश्यकिा अनरुुपको  धयािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि सीप उपलधध 
गिाउने व्यिस्था  

• उच्च म्िक्षािा पिीक्षा िथा िूल्याङ्कन(खलुा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िथा खलुा मसकार्का हकिा 
अनलाईन पिीक्षा प्रणाली ि एक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट अको ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिा ि, एक 
ष्ट्रिषयबाट अको ष्ट्रिषयिा जाुँदा के्रमडट रान्स्र्ि पद्धमि) कायायन्ियन  

• िाष्ट्रिय ष्ट्रिकास सेिाको अमनिायय व्यिस्था  

• साक्षि नेपाल घोषणा ि मडम्जटल साक्षि नेपाल अमियान सञ्चालन¸ एक परििाि एक 
मडम्जटल साक्षि सदस्य काययक्रि सञ्चालन  

• प्राष्ट्रिमधक धाििाट साधािण धाि िथा साधािण धाििाट प्राष्ट्रिमधक धाििा जान 
सक्ने/पाउने िापदण्ड, आधािहरु ियाि गने साथै सीप पिीक्षण ि प्रिाणकिका 
आधाििा सिेि सिान िहको औपचारिक मडग्री सिहको िान्यिा िा सिकक्षिा प्रदान 
गने व्यिस्था  

• कक्षा १―३सभि नेपाली िअंग्रजेी दिुैलाई ष्ट्रिषयका रुपिा ि अरु सिै ष्ट्रिषयहरुलाई 
िाििृाषािा म्िक्षणको व्यिस्था¸  आधािििू िहिा िाििृाषालाई िाध्यिको रुपिा िथा 
बहिुाषी ष्ट्रिद्याथी िएको ष्ट्रिद्यालयिा िाििृाषािा आधारिि बहिुाषी म्िक्षण पद्दिी 
अिलभिन 

• मनम्श्चि िापदण्ड ि प्रष्ट्रक्रया मनधायिण सष्ट्रहि प्रयोगात्िक िलु्याकंन पद्धमिको अमनिायय 
प्रािधान 

• सिुम्क्षि ष्ट्रिद्यालय ि पयायििणीय म्िक्षालाई ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा पाठ्यक्रििा सिायोजन 



 

410 
 

• ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा पाठ्यक्रििा हिेक ष्ट्रिषयिा ि छुटै्ट ष्ट्रिषयका रुपिा म्स्टि (STEM) को 
अनपुामिक सिायोजन 

• पूिीय दियन ि संस्कृि म्िक्षाको पाठ्यक्रि  ि पाठ्यसािग्रीिा सिािेि 

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय जनिम्क्तको लामग मनम्श्चि िापदण्ड िोकी Merit Basis िाट प्रमिष्पधायत्िक 
छनौट पद्धमि अिलभिन 

• मनजी क्षेिको लगानीकिाय सािाम्जक उत्तिदाष्ट्रयत्ि िहनका लामग कानूनद्वािा व्यिम्स्थि  
गने प्रािधान 

• हिेक ष्ट्रिद्यालयिा िाष्ट्रिय गणुस्िि िापदण्ड अनरुुपको न्यिुिि िौमिक पूिायधाि, पयायि 
संख्यािा दक्ष, योग्य ि उत्प्रेरिि मबषय म्िक्षकहरू¸ गैि म्िक्षक कियचािीको धयिस्था 
गदै म्िक्षणका लामग अत्याधमुनक सूचना प्रष्ट्रिमधको पहुुँचको समुनम्श्चििा   

• हिेक पाुँच िषयिा प्रत्येक म्िक्षण संस्थाको गणुस्िि पिीक्षण गिी, शे्रणीकिण ि 
साियजनीकिण 

• म्िक्षा सभिन्धी िाष्ट्रिय नीमि िथा िापदण्ड मनधायिण ि आमथयक िथा िानिीय स्रोि 
व्यिस्थापन 

 

िध्यकामलन (सन ्२०३० सभि) 
• पाठ्य सन्दिय सािग्री एिि मडम्जटल िैम्क्षक सािग्रीको ष्ट्रिकास ि कायायन्ियन 

• सिै सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयरुिा ष्ट्रिद्याथी संख्याका आधाििा पयायि दक्ष ि उत्प्रेरिि ष्ट्रिषय 
म्िक्षकहरुको व्यिस्था गने 

• म्िक्षकहरुको न्यूनिि िैम्क्षक योग्यिािा िृदद्द गिी आधािििू िहको लामग न्यूनिि 
योग्यिा स्नािक िह उत्तीणय हनेु धयिस्था  

• सबै प्रकािका मनजी ष्ट्रिद्यालयहरूलाई सेिािूलक ष्ट्रिद्यालयिा रूपान्ििण 

• पयायििणीयिैिी,िालिामलका िैिी , अपाङ्गिैिी ि लैष्ट्रङ्गकिैिी ष्ट्रिद्यालयीय िािाििण 
ष्ट्रिकास ि ष्ट्रिपद प्रमििोधी एिि सिुम्क्षि ष्ट्रिद्यालयीय संिचना मनिायण 

• ष्ट्रिद्यालयको खाली जग्गा परिचालन ि हरियाली क्षेि ष्ट्रिकास िथा ष्ट्रिद्यालयिा सिुक्षा ि 
सिसर्ाईिा ष्ट्रिद्याथीहरुकार्को क्लि गठन ि परिचालन गिी ष्ट्रिद्यालयलार् हरिि िैम्क्षक 
संस्थाका रुपिा ष्ट्रिकास 

• सिदुाय ि िालिामलकाहरुका िनोसािाम्जक पिाििय सेिा   

• ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलधधी बृष्ट्रद्ध गनयका लामग िैम्क्षक संस्थाहरुिा उच्च गमिको 
मनिलु्क र्न्टिनेट सेिा सष्ट्रहि सूचना प्रष्ट्रिमध प्रयोगिालाको ष्ट्रिकास  

• िेमडयो िथा टेमलमिजन जस्िा संस्थाहरुले सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमध सभबन्धी िैम्क्षक 
काययक्रि िथा आजीिन मसकार्का काययक्रिहरु सञ्चालन  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरुले पाठ्यक्रिको मनयमिि अद्यािमधक गिी दक्ष जनिम्क्तको ष्ट्रिकासका 
लामग सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमध सभबन्धी िैम्क्षक काययक्रि सञ्चालन 
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• ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा पाठ्यक्रििा हिेक ष्ट्रिषयिा ि छुटै्ट ष्ट्रिषयका रुपिा म्स्टि (STEM) को 
अनपुामिक सिायोजन 

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोगको गणुस्िि समुनम्श्चििा ि प्रिाणीकिण िथा िैम्क्षक 
गणुस्िि पिीक्षण केन्द्रले गने गिेको काययसभपादन पिीक्षण पद्धमिलाई अझ व्यिम्स्थि ि 
व्यापक बनाउने व्यिस्था 

• िाष्ट्रिय व्यािसाष्ट्रयक योग्यिा प्रारुप ियाि गिी सो का आधाििा सिै प्रकािका सीपहरुको 
पिीक्षण िथा प्रत्यायन (Accreditation) को धयिस्था 

• िेधािी ष्ट्रिद्याथीहरू सोझै म्िक्षण पेिािा प्रिेि गनय सक्ने व्यिस्था   

• सिै सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयरुिा ष्ट्रिद्याथी संख्याका आधाििा पयायि दक्ष ि उत्प्रेरिि ष्ट्रिषय 
म्िक्षाकहरुको व्यिस्था  

• म्िक्षण संस्थाहश्ररूिा Complete school approach िा पयायि िौमिक पूिायधाि मनिायण 
ि व्यिस्था 

• हिेक ष्ट्रिद्यालयिा िाष्ट्रिय गणुस्िि िापदण्ड अनरुुपको न्यिुिि िौमिक पूिायधाि, पयायि 
संख्यािा दक्ष, योग्य ि उत्प्रेरिि मबषय म्िक्षकहरू¸ गैि म्िक्षक कियचािीको धयिस्था गदै 
म्िक्षणका लामग अत्याधमुनक सूचना प्रष्ट्रिमधको पहुुँचको समुनम्श्चििा   

• हिेक पाुँच िषयिा प्रत्येक म्िक्षण संस्थाको गणुस्िि पिीक्षण गिी, शे्रणीकिण ि 
साियजनीकिण गने  

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरुका सभपूणय काययकािी िथा प्राम्ज्ञक पदहरु क्षििा ि योग्यिाका आधाििा 
प्रमिस्पधायबाट छनौटको व्यिस्था ि अभ्यास  

• सबै ष्ट्रिद्यालय ि िथा उच्च म्िक्षा प्रदान गने संस्थाहरुको स्िि मनधायिण व्यिस्था  

• काययसभपादनिा आधारिि प्रोत्साहन ि अनिुानयोग्य िृम्त्त ष्ट्रिकासको  व्यिस्था 
• मिििुन ष्ट्रिश्वम्जद्यालयलाई एक दिकमिि ष्ट्रिश्वस्ििीय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको रुपिा ष्ट्रिकास गने   

• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयलाई अनसुन्धान केन्द्र (Centre for Excellence) को रूपिा ष्ट्रिकास गने  

• िाध्यमिक िहको म्िक्षा अमनिायय गने व्यिस्था 
 

दीघयकामलन (सन ्२०४३ सभि) 
• ष्ट्रिद्याथीको मसकार् उपलधधी बृष्ट्रद्ध गनयका लामग सबै िैम्क्षक संस्थाहरुिा उच्च गमिको 

मनिलु्क र्न्टिनेट सेिा सष्ट्रहि सूचना प्रष्ट्रिमध प्रयोगिालाको ष्ट्रिकास  

• िेमडयो िथा टेमलमिजन जस्िा संस्थाहरुले सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमध सभबन्धी िैम्क्षक 
काययक्रि िथा आजीिन मसकार्का काययक्रिहरु सञ्चालन  

• सिै प्रकािको म्िक्षण संस्थालाई िाजनीमिक हस्िक्षेपिाट िकु्त िहने व्यिस्था 
• सिै म्िक्षण संस्थाहरुिा ष्ट्रिद्याथी संख्याका आधाििा पयायि ि दक्ष जनिम्क्तको व्यिस्था   

• काययसभपादनिा आधारिि प्रोत्साहन ि अनिुानयोग्य िृम्त्त ष्ट्रिकासको  व्यिस्था 
• ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िहको म्िक्षा मनिलु्क गने व्यिस्था 
• पूिीय दियन ि संस्कृि म्िक्षाको पाठ्यक्रि  ि पाठ्यसािग्रीिा सिािेि 
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स्िेि पि । नेपाल सिकाि, अथय िन्िालय ।  
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अथय िन्िालय (२०७५), िािो ष्ट्रकिाि (आमथयक िषय २०६६/६७ देम्ख २०७५/७६), काठिाडौः अथय िन्िालय  
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खनाल, हरि (२०७३ ) म्िक्षा सोपान िषय ८ अङ्क ८  नेपालिा प्रािम्भिक बालष्ट्रिकास िथा पूियप्राथमिक म्िक्षा 
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ढुङ्गाना, िाििुाि (२०७४) । ष्ट्रिद्यालय ददिा खाजा काययक्रििा स्थानीय सिकािको िमूिका,  म्िक्षाका लामग 
खाद्य परियोजना एक झलक प.ृ ३३–३७ ।  

दाहाल, कािीिाज (२०७५ ष्ट्रि.सं.), प्रिासन सधुाि: अिसि ि चनुौिी, नेपाल मनजाििी कियचािी यमुनयन (संघ), 

केन्द्रीय कायय समिमि, काठिाण्डौं 

दाहाल, िोला ि सनुाि, दल बहादिु (२०७५) । ष्ट्रिद्यालय सिुासनका लामग सािदुाष्ट्रयक सहिामगिा ि 
सिोकाििालाहरुको िमूिका । एनमसई–नेपाल, ५०–६३ । 
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नेपाल कानून आयोग(२०७४) । अन्िि सिकािी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४, नेपाल कानून आयोग, 

काठिाण्डौं । 

प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद (२०७३), प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद 
ऐन, २०४५, काठिाडौः काननु ष्ट्रकिाि व्यिस्था समिमि । 

प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद (२०७४), प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिः एक 
झलक, २०७४, िक्तपिुः प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद । 

प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद (२०७५), प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिः एक 
झलक, २०७५, िक्तपिुः प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद । 

प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् (२०७३), प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद 

मनयिािली, २०५१ (दोश्रो संिोधन २०७०), सानोदठिीः प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि 
परिषद् । 

िाष्ट्रिय योजना आयोग (२०७०), िेह्रौ आिमधक योजना, २०७०–२०७३, काठिाडौः िाष्ट्रिय योजना आयोग । 

िाष्ट्रिय योजना आयोग (२०७३), चौधौँ आिमधक योजना, २०७३–२०७६, काठिाडौः िाष्ट्रिय योजना आयोग । 

िाष्ट्रिय योजना आयोग (२०७५), आमथयक िषय २०७५/७६ को िाष्ट्रषयक ष्ट्रिकास काययक्रि  

ष्ट्रिि, पदि (२०७५), ष्ट्रिद्यालय सिुासन ि िाज्यको जिार्देष्ट्रहिा । एनमसई–नेपाल, २०–३२ । 

िैध, िोहन ष्ट्रकिण (२०७४), ष्ट्रहिाली दियन । लमलिपिुः साझा प्रकािन  

ििाय, गोष्ट्रपनाथ (समिक्षक), नेपालका म्िक्षा आयोगका प्रमििेदनहरू । काठिाण्डौ िकाल ुप्रकािन गहृ,  

ििाय, पीिाभबि (२०७४), नेपालको बदमलुँदो जनसामं्ख्यक परिदृश्य । म्िक्षक िामसक, बैिाख २०७४, िषय १० 
अंक १०९ ।  

म्िक्षा िन्िालय (२०११), िाष्ट्रिय म्िक्षा योजना आयोगको प्रमििेदन, काठिाण्डौूः म्िक्षा िन्िालय । 

म्िक्षा िन्िालय (२०१८), सिायष्ट्रङ्गण िाष्ट्रिय म्िक्षा समिमिको प्रमििेदन, काठिाण्डौूः म्िक्षा िन्िालय । 

म्िक्षा िन्िालय (२०२८), िाष्ट्रिय म्िक्षा पद्दमिको योजना, २०२८-३२, काठिाण्डौूः म्िक्षा िन्िालय । 

म्िक्षा िन्िालय (२०४९), िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोगको प्रमििेदन, काठिाण्डौूः म्िक्षा िन्िालय । 

म्िक्षा िन्िालय (२०५५), उच्चस्ििीय िाष्ट्रिय म्िक्षा आयोगको प्रमििेदन, काठिाण्डौूः म्िक्षा िन्िालय । 

म्िक्षा िन्िालय (२०५८), ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको प्रस्िाष्ट्रिि काययनीमि ि कायययोजनाको अिधािणापि २०५८ ।  

म्िक्षा िन्िालय (२०६३), िाष्ट्रिय पाठ्यक्रि प्रारूप, २०६३, िक्तपिुः पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र । 

म्िक्षा िन्िालय (२०६६), ष्ट्रिद्यालय के्षि सधुाि योजना (२०६६/६७–२०७२/७३), काठिाडौः म्िक्षा 
िन्िालय । 

म्िक्षा िन्िालय (२०६९), प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलि नीमि, २०६९, काठिाडौः म्िक्षा 
िन्िालय । 
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म्िक्षा िन्िालय (२०६९), म्िक्षा, िानिअमधकाि ि नागरिक म्िक्षा म्िक्षक स्रोि सािग्री, २०६९, िक्तपिुः 
पाठ्यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र । 

म्िक्षा िन्िालय (२०७२), उच्च म्िक्षा नीमि, २०७२ काठिाडौूः म्िक्षा िन्िालय । 

म्िक्षा िन्िालय (२०७३), अपाङ्गिा िएका व्यम्क्तका लामग सिािेिी म्िक्षा नीमि, २०७३ काठिाडौूः म्िक्षा 
िन्िालय । 

म्िक्षा िन्िालय (२०७३), ष्ट्रिद्यालय के्षि ष्ट्रिकास योजना (२०७३/७४–२०७९/८०), काठिाडौः म्िक्षा 
िन्िालय । 

म्िक्षा िन्िालय (२०७३), म्िक्षा ऐन २०२८ (आठौं संिोधनसष्ट्रहि), काठिाडौूः काननु ष्ट्रकिाि व्यिस्था 
समिमि । 

म्िक्षा िन्िालय (२०७४), प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिसभबम्न्ध ष्ट्रिस्ििृ िथ्याङ्कीय प्रमििेदन, 

२०७३, काठिाडौः स्कील्स काययक्रि । 

म्िक्षा ष्ट्रििाग (२०६१), प्रािम्भिक बालमबकास िणनीमि पि, िक्तपिुः म्िक्षा ष्ट्रििाग । 

म्िक्षा ष्ट्रििाग (२०६८), ष्ट्रिद्यालय िाम्न्ि के्षि िाष्ट्रिय ढाुँचा ि कायायन्ियन मनदेम्िका,२०६८, िक्तपिुः म्िक्षा 
ष्ट्रििाग । 

म्िक्षा ष्ट्रििाग (२०६९) । िाध्यमिक िहको प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक िाध्यमिक म्िक्षाको सन्चालन ि 
व्यिस्थापनका लामग ष्ट्रिद्यालयिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा संचालन (पष्ट्रहलो संिोधन) 
मनदेम्िका, २०६९”।काठिाडौंः म्िक्षािन्िालय, म्िक्षा ष्ट्रििाग ।  

म्िक्षा ष्ट्रििाग (२०६९), िाध्यमिक िहको प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक िाध्यमिक म्िक्षाको सञ्चालन ि 
व्यिस्थापनका लामग ष्ट्रिद्यालयिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा सञ्चालन (पष्ट्रहलो संिोधन) 
मनदेम्िका, २०६९, िक्तपिुः म्िक्षा ष्ट्रििाग ।  

म्िक्षा ष्ट्रििाग (२०७३) । फ्ल्यास एक प्रमििेदन २०७३ (२०१५/१६) । सानोदठिी िक्तपिुः म्िक्षा 
िन्िालय, म्िक्षा ष्ट्रििाग । 

म्िक्षा ष्ट्रििाग (२०७३), फ्याल्स एक प्रमििेदन २०७३ (२०१५/१६), िक्तपिुः म्िक्षा ष्ट्रििाग । 

म्िक्षा ष्ट्रििाग (२०७४), फ्याल्स एक प्रमििेदन २०७४ (२०१७/१८), िक्तपिुः म्िक्षा ष्ट्रििाग । 

म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय (२०७५), दिबन्दी पनुष्ट्रियििण सझुाि काययदलको प्रमििेदन (अप्रकाम्िि)  

म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय, (२०७५), प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि िामलिको िािी नीमि, 

िणनीमि िथा काययनीमिहरू ि संस्थागि संिचनासभबन्धी सझुाि ददन गदठि काययदलको प्रमििेदन, 

२०७५, काठिाण्डौूः म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय । 

म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध िन्िालय, (२०७५), िैम्क्षक सूचना, २०७४, काठिाण्डौूः म्िक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रिमध 
िन्िालय । 

िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्र (२०१८) । ष्ट्रिद्याथी उपलम्धधको िाष्ट्रिय पिीक्षण २०१७ संम्क्षि प्रमििेदन, 

कक्षा– ८ (नेपाली, गम्णि ि ष्ट्रिज्ञान) । 
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िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्र (२०७४) । िैम्क्षक मनकायको काययसभपादन २०७३/७४, सिष्ट्रिगि प्रमििेदन, 

२०७४ । नेपाल सिकाि, म्िक्षा िन्िालय, िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्र, सानोदठिी, िक्तपिु, नेपाल 
।  

िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्र । (२०११, २०१२ २०१३, २०१५ ि २०१७) ष्ट्रिद्याथी मसकार् उपलम्धध 
पिीक्षण प्रमििेदन । सानोदठिी, िक्तपिु ।  

िैम्क्षक गणुस्िि पिीक्षण केन्द्र । (२०१७), म्िक्षक िथा प्रधानाध्यापक सिेक्षण र्ािि । अप्रकाम्िि िथ्याङ्क 
। सानोदठिी, िक्तपिु । 

शे्रष्ठ, ििेुन्द्रिान )२०७५) । नेपालिा ष्ट्रिद्यालय सिुासनका िदु्दा िथा रुपान्ििणका लामग सहिामगिािूलक 
ष्ट्रिमधहरु । एनमसई–नेपाल, ३३–४९ । 

संष्ट्रिधान सिा (२०७२), नेपालको संष्ट्रिधान, २०७२, काठिाडौः काननु ष्ट्रकिाि व्यिस्था समिमि । 
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म्िक्षासभबद्ध आयोजना ि परियोजनाहरू  
पषृ्ठिमूि 

म्िक्षा के्षििा अन्ििायष्ट्रियरूपिा आएका परििियनहरूसुँगै नेपालको म्िक्षा प्रणालीिा पमन नयाुँ आयािहरू 
आत्िसाि गरिुँदै आएको छ । ष्ट्रििेषि: संयकु्त िािसङ घले सन ्१९४८ िा म्िक्षालाई िानिामधकािका रूपिा 
अङ गीकाि गिेपमछ ष्ट्रििेषि: साक्षििा, लैङ मगक सिानिा, म्िक्षक िामलि, पाठ यक्रि, म्िक्षण मसकार्, िैम्क्षक 
व्यिस्थापन, प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिका साथै उच्च म्िक्षा सधुाि जस्िा के्षििा देिको 
आिश्यकिासुँग सापेक्ष हनेु गिी नेपालिा पमन ष्ट्रिमिन्न कालखण्डिा लािा छोटा परियोजनाहरू मिििाि िथा 
अन्ििायष्ट्रिय दािमृनकायहरूको आमथयक िथा प्राष्ट्रिमधक सहयोगिा कायायन्ियन हुुँदै आएका छन ्।  
नेपालको िैम्क्षक र्मिहासलाई हेदाय सन ् नयाुँ म्िक्षा पद्धमि योजना (१९७१) सुँगै म्िक्षा के्षििा बाह य 
सहयोगको परियोजनाहरू कायायन्ियनिा ल्याएको देम्खन्छ । यसक्रििा यमुनसेर्को सहयोगिा सन ् १९७२ 
देम्ख िष्ट्रहला म्िक्षक प्रिधयनका लामग सञ्चामलि 'ए' लेिल ि 'बी' लेिल िामलि काययक्रि, सन ्१९८१ देम्ख 
१९८६ सभि सञ्चामलि ग्रािीण ष्ट्रिकासका लामग सेिी म्िक्षा परियोजना, आई. डी. ए को सहयोगिा सञ्चामलि 
प्राथमिक म्िक्षा परियोजना सन ् १९८६-१९९० िथा िाध्यमिक िहको ष्ट्रिज्ञान म्िक्षणको गणुस्िि सधुािका 
लामग िाध्यमिक म्िक्षकहरूका लामग िामलि िथा िाध्यमिक ष्ट्रिद्यालयहरूिा ष्ट्रिज्ञान सािग्री उपलधध गिाउने 
गिी सञ् चालन िएको म्िक्षा परियोजना सन ्१९८२, उच्च म्िक्षाको के्षििा खागगिी मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको 
क्षििा ष्ट्रिस्िाि गने अमिप्रायले सञ्चालन िएको उच्च म्िक्षा परियोजना (१९९४-२००१) आदद नेपालको म्िक्षा 
ष्ट्रिकासका लामग परियोजना पद्धमिअनसुाि िएका पूियििी प्रयासहरू हनु ्।  
ष्ट्रििेषि: बाल अमधकाि िहासम्न्ध सन ्१९८९ पछामड आधािििू िथा प्राथमिक म्िक्षािा सिन्याष्ट्रयक पहुुँच ि 
गणुस्िि समुनम्श्चि गदै सबै बालबामलकालाई अमधकािका रूपिा म्िक्षाको अिसि उपलधध गने ष्ट्रिश्वव्यापी 
अमियानिा पक्ष िािको हैमसयिले नेपालले पमन आधािििू िथा प्राथमिक म्िक्षाको पहुुँच,  गणुस्िि ि 
व्यिस्थापनिा ष्ट्रििेष प्राथमिकिा ददुँदै सबैका लामग म्िक्षा काययक्रिअन्िगयि ष्ट्रिमिन्न दािमृनकायहरूको सहयोगिा 
आधािििू िथा प्राथमिक म्िक्षा परियोजना पष्ट्रहलो ि दोस्रो चिण(१९९१- २०००), आधािििू िथा प्राथमिक 
म्िक्षा काययक्रि (२०००- २००९), िथा ष्ट्रिद्यालय के्षि सधुाि काययक्रि (२००९- २०१५) मनिन्िि रूपिा 
कायायन्ियन गिेका ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको ठुला परियोजनाहरू हनु ्। यसका अमिरिक्त िाध्यामिक म्िक्षािा पहुुँच, 
गणुस्िि ि संस्थागि सधुािका लामग ए.डी.बी.को सहयोगिा िाध्यमिक म्िक्षा सहयोग काययक्रि सन ्(२००२- 
२००८),  ए.डी.बी.कै सहयोगिा म्िक्षक म्िक्षाको प्रणालीगि सधुाि, म्िक्षक म्िक्षाको पाठ यक्रििा सधुाि, 
व्यिस्थापन िथा म्िक्षण मसकार्सभबन्धी िामलि प्रदान गने ि म्िक्षण पेसािा पूिय सेिाकालीन िामलि ि 
प्रोत्साहनको िाध्यिबाट सषु्ट्रिधाष्ट्रिहीन िगयका िष्ट्रहलाहरूलाई म्िक्षण पेसािा आकष्ट्रषयि गने गिी सञ् चालन िएको 
म्िक्षक म्िक्षा परियोजना (२००१-२०१०) ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको सिग्र सधुािका लामग कायायन्ियन िएका 
िहत्त्िपूणय परियोजनाका रूपिा मलर्न्छ । यसै गिी सिकािी अनदुानिा सञ् चालन िएका साियजमनक 
ष्ट्रिद्यालयहरूको व्यिस्थापन स्थानीय सिदुायलाई हस्िान्ििण गिी िैम्क्षक गणुस्िि सधुाि गने अमिप्रायसष्ट्रहि 
ष्ट्रिद्यालयहरूको व्यिस्थापकीय क्षििा ष्ट्रिकास, एकििु प्रोत्साहन अनदुान, काययक्षििािा आधारिि अनदुान िथा 
ष्ट्रििेष छाििृम्त्त उपलधध गिाउने काययक्रि ष्ट्रिश्व बैङ कको सहयोगिा िएको सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालय सहयोग 
काययक्रि (२००३-२००८) ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको के्षििा कायायन्ियन िएका परियोजनाहरू हनु ्। उच्च म्िक्षाको 
के्षििा ित्कालीन सिस्याको मनिाकिण गिी यसलाई िाष्ट्रिय सिसिाष्ट्रयक आिश्यकिा एिि ् प्राथमिकिासुँग 
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सान्दमियक बनाई अन्ििायष्ट्रिय ष्ट्रिकाससुँग आबद्ध हनु सक्ने बनाउन ष्ट्रिश्व बैङ ककै सहयोगिा दोस्रो उच्च म्िक्षा 
परियोजना (२००७-१४) सञ्चालन िएको मथयो । 
ित्कालीन अिस्थािा िाष्ट्रिय रूपिा न ैष्ट्रििेष प्राथमिकिा ददर्एको उपयुयक्तअनसुािका परियोजनाहरूका उपलम्धध 
िूल्याङ कनका दस्िािेजहरूको अध्ययन गदाय अमधकांि परियोजनाहरू मनधायरिि उदे्दश्यहरू हामसल गनय सर्ल 
िएको देम्खन्छ । िथाष्ट्रप सिग्र उपलम्धधहरूको गणुात्िक पाटोको लेखाजोखा गदाय परियोजनाहरूले अिलभबन 
गिेका चसु्ि कायायन्ियन ढाुँचालाई स्थायी संयन्िले आत्िसाि ् गिी सोही प्रकृमिका मनयमिि काययक्रिहरूको 
पिभपिागि कायायन्ियन पद्धमि ि ढाुँचािा सधुाि ल्याएको देम्खुँदैन ।त्यसै गिी परियोजनाहरू लक्ष्य प्रामि गनय 
सम्जलो हनेु गिी ियाि गरिने, मनम्श्चि के्षि ि लम्क्षि िगयिा सेिा पगु्ने गिी कायायन्ियन हनेु गिेको देम्खन्छ। 
र्लस्िरूप परियोजनाका लािहरू िाष्ट्रिय रूपिा सिन्याष्ट्रयक हनु नसकी सेिा प्राि गनय बिाबिी हैमसयि िाख्ने 
ठुला सेिा के्षिहरू ओझेलिा पन े गिेका छन ् ।यसका अमिरिक्त, परियोजनाहरूले सरुुिाि गिेका कमिपय 
असल कािहरू परियोजनाको सिामिपमछ मनिन्िि हनु नसकी अलपि हनेु गिेको देम्खन्छ । 
ष्ट्रिद्यालय क्षिे ष्ट्रिकास योजना: नेपाल सिकािले ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा सबैको सििािूलक पहुुँच समुनम्श्चि गनयका 
साथै गणुस्िि सधुािका मनमित्त कायायन्ियन गिेको साि िषे ष्ट्रिद्यालय के्षि सधुाि योजना (२००९-
०१५/१६)बाट प्राि उपलम्धधलाई संस्थागि गिी ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाका ष्ट्रिष्ट्रिध सकािात्िक प्रयासहरूलाई 
मनिन्िििा ददुँदै सिसािष्ट्रयक िाष्ट्रिय िथा अन्ििायष्ट्रिय आिश्यकिा ि प्रमिबद्धिासिेिको सापेक्ष हनेु गिी सन ्
२०१६ जलुाई देम्ख २०२३ जलुाई सभिको साि िषे ष्ट्रिद्यालय के्षि ष्ट्रिकास योजना मनिायण गरिएको छ । 
नेपालको नयाुँ संष्ट्रिधान २०१५िा म्िक्षाका सभबन्धिा गिेको व्यिस्थाि संयकु्त िािसङ घले अम्घसािेको ददगो 
ष्ट्रिकासका लक्ष्यहरू (२०१६-०३०) को िूल िािनालाई आत्िसाि ् गदै नेपाललाई सन ् २०२२ सभििा 
ष्ट्रिकासिील िलुकुका रूपिा ि सन ् २०३० सभििा िध्यि आय िएको िलुकुका रूपिा स्ििोन्नमि गने 
िाध्यिका रूपिा ष्ट्रिद्यालय म्िक्षालाई पनु: परििाष्ट्रषि गदै अग्रसारिि गनुय यस योजनाको िूल अमिप्राय िमनएको 
छ ।  
योजनाको प्रथि पाुँच िषय सन ्२०१६ देम्ख २०२१ सभिका लामग स्रोिसष्ट्रहिको कायययोजना ियाि गरिएको छ 
िन ेसन ्२०२३ सभि काययक्रिहरू प्रस्िाि गरिएका छन ्। योजनाको दूिदृष्ट्रिका रूपिा िािको सािाम्जक-
आमथयक रूपान्ििणका लामग आिश्यक स्िािलभबी, प्रमिस्पधी, प्रिियनात्िक ि िूल्यउन्िखु नागरिकको 
ष्ट्रिकासिा योगदान परु् याउन ुिनी उल्लेख गरिएको छ िने अमियानका रूपिा नेपाललाई ष्ट्रि.सं. २०७९ (सन ्
२०२२) सभििा अल्पष्ट्रिकमसि िािको स्ििबाट ष्ट्रिकासिील िाििा स्ििोन्नमि गनय ि ष्ट्रि.सं. २०८७ (सन ्
२०३०) सभििा िध्यि आय िएको िलुकुको स्िििा रूपान्ििण गनय आिश्यक जनिम्क्त उत्पादन गनुय 
िमनएको छ । त्यस्िै िलुकुको सङ घीय स्िरूपलाई दृष्ट्रिगि गदै सिाजका ष्ट्रिष्ट्रिधिापूणय परििेि िथा 
आिश्यकिाका यथाथयलाई आत्िसाि ् गिी सबै नागरिकलाई उत्पादनिील जीिनयापन गनय चाष्ट्रहने पूणय 
काययिूलक साक्षििा, गम्णिीय सीप, ज्ञान िथा आधािििू जीिनोपयोगी सीपको ष्ट्रिकासका अिसि प्राि गनय 
सहजीकिण गदै जनिम्क्तको क्षििा ष्ट्रिकासका मनिन्िि एिि ् सिािेिी प्रयत् निार्य ि ् िलुकुको सािाम्जक-
आमथयक ष्ट्रिकासिा योगदान ददई ष्ट्रिद्यिान असिानिा घटाउनलुाई लक्ष्यका रूपिा मलएको देम्खन्छ । 
ष्ट्रिद्यालय के्षि ष्ट्रिकास योजनाका लक्ष्य िथा उद्देश्य हामसल गनयका लामग ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाका प्रिखु आयािमिि 
लम्क्षि नमिजाका के्षििार्य ि ्ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको सदुृढीकिण गनय परििियनका मसद्धान्ि (Theory of Change) का 
रूपिा सििा (Equity), गणुस्िि (Quality), सक्षििा (Competency), सिुासन िथा व्यिस्थापन 
(Governance and Management), उत्थानिीलिा (Resilience) जस्िा आयािहरूलाई आत्िसाि ्गिेको छ । 
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काययक्रिले प्रािम्भिक बालम्िक्षा िथा ष्ट्रिकाससष्ट्रहिको आधािििू म्िक्षा, िाध्यमिक म्िक्षा, साक्षििा िथा 
जीिनपययन्ि मसकार्लाई िखु्य अियिका रूपिा मलएको छ िने म्िक्षकको पेसागि ष्ट्रिकास िथा व्यिस्थापन, 
सञ् चालन िथा व्यिस्थापन, संस्थागि क्षििाको ष्ट्रिकास, अनगुिन िथा िूल्याङ कन, पिीक्षा िथा िूल्याङ कन, 
म्िक्षािा सूचना िथा सञ्चाि प्रष्ट्रिमध, ष्ट्रिपि ्जोम्खि न्यूनीकिण ि उत्थानिीलिा, स्िास्थ्य ि पोषण, ष्ट्रिद्यालय 
के्षि पनु:संिचना, ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन जस्िा ष्ट्रिषयिस्िहुरूलाई अन्ििसभबम्न्धि ष्ट्रिषयका रूपिा ष्ट्रििेष 
प्राथमिकिा ददएको देम्खन्छ । 
िियिान अिस्था  
ष्ट्रिद्यालय के्षि ष्ट्रिकास योजनाअन्िगयि प्राथमिकिा प्राि के्षििा नीमि, मनदेम्िका मनिायण गिी कायायन्ियन गनेदेम्ख 
सोका आधाििा आएका परििियनहरूको िेस्रो पक्षबाट रुज ुगिेपमछ िाि ष्ट्रिकास साझेदािहरूबाट  प्रमिबद्धिा 
गरिएका िकि क्रिगि रूपिा मनकासा हनेु व्यिस्था गरिएअनसुाि हाल िेस्रो िषयिा आर्पगु्दा योजनाका 
अमधकांि अपेम्क्षि उपलम्धधहरू हामसल िएका छन,् िि दोस्रो िषयिा अपेक्षा गरिएको ष्ट्रिद्यालयबाष्ट्रहि िहेका 
बालबामलकालाई ष्ट्रिद्यालयिा ल्याउने लक्ष्य पूणय रूपिा हामसल गनय नसकी ष्ट्रिकास साझेदािहरूबाट प्रमिबद्धिा 
गरिएको स्रोििध्ये केही कटौिी िएको अिस्था छ । काययढाुँचाअनसुाि योजनाका िेस्रो िषयसभि आर्पगु्दा 
देम्खने खालका िैम्क्षक सूचकहरूिा सधुाि आएको देम्खन्छ । आमथयक िषय २०७४।७५ सभिको िथ्याङ क 
हेन ेहो िन े१५ देम्ख ६० िषय उिेि सिूहको प्रौढ साक्षििादि  ८२ प्रमििि पमुगसकेको छ िने १५ देम्ख 
२४ िषय उिेि सिहुको यिुा साक्षििा दि ९० प्रमििि पगेुको छ । पूिय प्राथमिक म्िक्षा (Early Childhood 
Education and Development –ECED) को अनिुिसष्ट्रहि कक्षा १ िा िनाय हनेु बालबामलकाको सङ्खख्या 
६६.३ प्रमििि पगेुको देम्खन्छ िने कक्षा १देम्ख ५ सभिको खदु िनायदि ९७.२ ि कक्षा १ देम्ख ८ सभिको 
खदु िनायदि  ९२.५ प्रमििि पगेुको देम्खन्छ । िाध्यमिक िह (९-१२) िा िने मनम्श्चि उिेि सिहूका 
बालबामलकािध्ये हालसभि ४३.९ प्रमििि िाि बालबामलका िनाय िएको देम्खन्छ । अध्ययनको क्रििा 
मबचैिा ष्ट्रिद्यालय छाड्ने दि कक्षा १-५ िा ३ प्रमििि, ६-८ िा ३.८ प्रमििि ि कक्षा ९-१० िा  ४.२ 
प्रमििि छ । यसै गिी लैङ मगक सििा सूचाकाङ कलाई हेदाय ष्ट्रिद्यालय म्िक्षा ि उच्च म्िक्षा दिैु िहिा छाि ि 
छािाको सहिामगिा बिाबि िएको देम्खन्छ यस सूचकाङ कको अिस्था देम्खनलेु योजनाको अन्त्यसभििा 
अपेम्क्षि उपलम्धध हामसल गनय सष्ट्रकने सकािात्िक सङ केि ि देखाउुँछ िि सङ घीय ढाुँचािा ष्ट्रिद्यालय 
म्िक्षासभबन्धी अमधकाि ि म्जभिेिािीिा आएको परििियनलाई हेदाय योजनाका आगािी कायायन्ियन सहज 
देम्खुँदैन।   
प्रिखु चनुौिी  

(क) कमिपय योजनासुँग सभबम्न्धि काययक्रिहरू प्रिािकािी रूपिा कायायन्ियन गने जभिेिािी स्थानीय िह, 
म्जल्ला िह िा प्रदेि िह कसले गने स्पि छैन । उदाहिणका लामग म्िक्षक दिबन्दी मिलान िथा 
व्यिस्थापन, बेरुज ु र्छ्योट, ष्ट्रिद्यालय िौमिक मनिायण िथा अनगुिन िूल्याङ कन जस्िा काययक्रि 
कायायन्ियनिा अन्यौल छ । त्यसैले यी काययहरू योजनाले अपेक्षा गिेअनसुाि कायायन्ियन गनय गिाउन 
चनुौिीपूणय छ ।   

(ख) िलुकुको िासकीय ढाुँचािा परििियन िई ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको व्यिस्थापकीय म्जभिेिािी स्थानीय सिकाििा 
मनष्ट्रहि िएको सन्दियिा नागरिकको िौमलक हकका रूपिा स्थाष्ट्रपि ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको सियसलुििा, 
सिन्याष्ट्रयकिा ि गणुस्ििको समुनम्श्चििा गदै साियजमनक म्िक्षाप्रमि जनष्ट्रिश्वास ि आकषयण बढाउन ुप्रिखु 
चनुौिी हो ।  
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(ग) ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्याको अनपुाििा म्िक्षकको दिबन्दी मिलान िथा पनुष्ट्रियििण, िैम्क्षक सिुासन ि 
उत्तिदाष्ट्रयत्ि अमििृष्ट्रद्ध, दगुयि ि ष्ट्रपछमडएका के्षिका ष्ट्रिद्यालयहरूिा सिेि िौमिक पूिायधाि सष्ट्रहिको 
आकषयक मसकार् िािाििण ियाि गनुय, म्िक्षण मसकार् पद्धमिलाई प्रष्ट्रिमधिा आधारिि, व्यािहारिक ि 
बालिैिी बनाउुँदै लैजान ुचनुौिीपूणय छ   

(घ) ष्ट्रिद्यालयबाष्ट्रहि िहेका बालबामलका सबैलाई ष्ट्रिद्यालयिा िनाय गनुय ि कक्षा छाड्ने दिलाई सून्यिा झािी 
अपेम्क्षि मसकार् उपलम्धध हामसल गनुय पमन चनुौिीपूणय छ ।  

(ङ) प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षालाई  ष्ट्रििेष प्राथमिकिा ददई ष्ट्रिद्यालय म्िक्षािा कायायन्ियन गनय 
सरुु गरिएको परिप्रके्षिा म्िक्षालयहरूको िौमिक पूिायधाि,प्राष्ट्रिमधक जनिम्क्तको उपलधधिा ि सिन्याष्ट्रयक 
हनेु गिी दगुयि िेगिा सिेि पहुुँचयोग्य बनाउन आिश्यक पने स्रोिसाधनको उपलधधिा ि व्यिस्थापन 
गने कायय चनुौिीपूणय छ ।  

(च) यसका साथै योजनाले परिलम्क्षि गिेअनसुाि पूियप्राथमिक म्िक्षाको व्यिस्थापन, न्यूनिि मसकार् 
सषु्ट्रिधासष्ट्रहिको प्रािम्भिक कक्षा पढार् काययक्रिको ष्ट्रिस्िाि, एकीकृि पाठ यक्रिको कायायन्ियन, अङ्खग्रजेी, 
गम्णि ि ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषय म्िक्षकहरूको उपलधधिा, उत्तिदायी म्िक्षक व्यिस्थापन, पिीक्षा िथा िूल्याङ कन 
पद्धमििा सधुाि, निनुा ष्ट्रिद्यालयहरूको ष्ट्रिकास ि व्यिस्थापन, अमि ष्ट्रिपन्न िगयका बालबामलकाको पष्ट्रहचान 
गदै छाििृम्त्तको व्यिस्थासष्ट्रहि म्िक्षािा पहुुँच बढाउने, सिुम्क्षि ि जोम्खििष्ट्रहि िौमिक पूिायधािसष्ट्रहिको 
आकषयक मसकार् िािाििणको समुनम्श्चििा गनुय,  ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापनिा सिुासन कायि गनुय ि िैम्क्षक 
सूचना प्रणालीलाई व्यिम्स्थि गदै अनगुिन िथा प्रमििेदन प्रणालीलाई सदुृढ गनुय चनुौिीपूणय छ । 

उपयुयक्तअनसुाि ििाि चनुौिीहरू हुुँदाहुुँदै पमन म्िक्षालाई िौमलक हकका रूपिा स्थाष्ट्रपि गदै अमधकाि ि 
म्जभिेिािीसष्ट्रहि स्थानीय सिकािलाई व्यिस्थापकीय स्िायत्ता प्रत्याििू गने संिैधामनक आधाि नै म्िक्षा के्षिको 
सधुाि गने प्रिखु अिसि हनु सक्ने देम्खन्छ। यसका अमिरिक्त साक्षििा दििा िएको उलेख्य िृष्ट्रद्ध, ष्ट्रिद्यालय 
िहको खदु िनायदि ि लैङ मगक सििा सूचकाङ किा देम्खएको प्रगमि, म्िक्षािा बढेको सिािेिी सहिामगिा िथा 
सािदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयप्रमि चासो ि जनअपेक्षा बढ्दै जानलेु सधुािको आधाि ियाि िएको देम्खन्छ ।  
सूझािहरु 
१. सङ घीय ढाुँचाअनरुूप म्िक्षासभबन्धी अमधकाि ि म्जभिेिािीलाई दोहोिो नपने गिी िीनै िहका सिकािमबच 

सूक्ष्ि रूपिा काययष्ट्रििाजन हनेु गिी सङ घीय म्िक्षा ऐन यथािीघ्र ल्याउने   
२. सङ घीय संिचनाको स्पि खाका आउनअुगािै ियाि पारिएको ष्ट्रिद्यालय के्षि ष्ट्रिकास योजनाका 

ष्ट्रक्रयाकलापहरूलाई परििमियि सन्दिय सापेक्ष हनेु गिी पनु:संिचना गने   
३. िलुकुको िासकीय ढाुँचािा परििियन िई ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको व्यिस्थापकीय म्जभिेिािी स्थानीय सिकाििा 

मनष्ट्रहि िएको सन्दियिा नागरिकको िौमलक हकका रूपिा स्थाष्ट्रपि ष्ट्रिद्यालय म्िक्षाको सियसलुििा, 
सिन्याष्ट्रयकिा ि गणुस्ििको समुनम्श्चि गनय सक्ने िािाििण ियाि गनय आिश्यकिाअनसुाि स्थानीय िहको 
क्षििा ष्ट्रिकासको ढाुँचा ियाि गने     

४. सिग्र िैम्क्षक काययक्रि सञ् चालनका लामग आिश्यक हनेु आमथयक स्रोि ि उपलधधिामबच देम्खएको खाडल 
परिपूमिय गनय बजेटिा केन्द्रीय सिकािको ष्ट्रहस्सािा बढोत्तिी गनुयका साथै िीनै िहको सिकािमबच ष्ट्रित्तीय 
सहकाययको स्पि खाकासभबन्धी काननुी व्यिस्था गने ि थप बाह य स्रोि जटुाउन पहल गने   
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५. ष्ट्रिद्याथी सङ्खख्या ि पठनपाठन हनेु ष्ट्रिषयहरूको अनपुाििा देििि म्िक्षक दिबन्दी मिलान गनय यसअम्घ पूिय 
सम्चि िहाश्रि ििायको सिहूद्वािा गरिएको अध्ययन मसर्ारिसलाई आधाि िानी यथािीघ्र प्रष्ट्रक्रया 
अम्घबढाउने  

६. निनुा ष्ट्रिद्यालय ि प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा उपलधध गिाउने स्थान ि ष्ट्रिद्यालयहरूको पष्ट्रहचान 
गनय देिव्यापी रूपिा अध्ययन गिी ष्ट्रिद्यालय नक्साङ कन गने    

७. कुनै पमन ष्ट्रिषयको प्रमििािान ् व्यम्क्तिथा अङ्खग्रजेी, गम्णि ि ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषय म्िक्षकहरूको ददगो रूपिा 
ष्ट्रिद्यालयहरूिा उपलधध हनु ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरूसुँग सहकायय गनुयका साथै यी ष्ट्रिषयका ष्ट्रिज्ञहरूलाई म्िक्षण 
पेसािा आकष्ट्रषयि गनय काननुी, िौदद्रक िथा गैि िौदद्रक ष्ट्रििेष अमिप्रिेणाका प्रािधान अम्ख्ियाि गने   

८. ष्ट्रित्तीय सिुासन कायि गनय उत्तिदायी व्यिस्थापन ि सूचना प्रष्ट्रिमधलाई दगुयि के्षिका ष्ट्रिद्यालयहरूले प्रयोग 
गने गिी आगािी िाष्ट्रषयक काययक्रिहरूिा प्राथमिकिा मनधायिण गने  
  

म्िक्षाका लामग खाद्य परियोजना:  ष्ट्रिद्यालय के्षि सधुाि काययक्रिकै परिपूिक काययक्रिका रूपिा म्िक्षाका लामग 
खाद्य परियोजना पमन कायायन्ियनिा िहेको छ । नेपालिा संयकु्त िािसङ घअन्िगयि ष्ट्रिश्व खाद्य काययक्रिको 
प्रिेि सियप्रथि ३० अगस्ि, १९६७ िा िई ष्ट्रिमिन्न चिणिा ष्ट्रिद्यालय खाजा काययक्रि सञ् चालन हुुँदै आएको 
छ । ष्ट्रिश्विा व्याि िोकििीलाई िून्यिा झाने ष्ट्रिश्वव्यापी अमियानलाई नेपालिा पमन साथयकिा ददने काययिा 
सहयोग गने िाि निई अमधकाििा आधारिि गणुस्ििीय आधािििू म्िक्षािा अमिष्ट्रिपन्न परििािका 
बालबामलकाको सहज पहुुँच समुनम्श्चि गनय म्िक्षाका लामग खाद्य परियोजना नेपालका खाद्यान्न किी हनेु १९ 
म्जल्लाहरूिा िस्िगुि सहायिा ददने (१०ि नगद अनदुान ददने ९ म्जल्ला) कायायन्ियन हुुँदै आएको छ िने 
यसिषयदेम्ख ददिा खाजा काययक्रिलाई थप प्राथमिकिा ददई ष्ट्रिद्याथी िनायदि कि िएका ि खाद्यान्न पयायि 
निएका थप १२ म्जल्लािा ष्ट्रिस्िाि गने गिी काययक्रि सञ् चालन हुुँदै आएको छ । म्िक्षा ि खाद्य सिुक्षा 
िौमलक हक िएको सन्दियिा यो काययक्रि ष्ट्रििेष सान्दमियक देम्खन्छ । आमथयका रूपिा ष्ट्रिपन्न िगयका 
बालबामलकाहरूलाई ष्ट्रिद्यालयिा ददिाखाजा उपलधध गिाई सहमुलयि प्रदान गन े ि उनीहरूको म्िक्षािा पहुुँच 
अमििृष्ट्रद्ध गनय चाल ुआ.ि.िा परियोजना सञ् चालन गनय छनोटिा पिेका १० म्जल्लाहरू (जाजिकोट, दैलेख, 
रुकुि, डडेलधिुा, डोटी, बैिडी, अछाि, बाजिुा, बझाङ ि दाच ुयला) अन्िगयिका गाउुँपामलकाहरूका १६५८ 
सािदुाष्ट्रयक आधािििू ष्ट्रिद्यालयहरू ि ११२३ बालष्ट्रिकास केन्द्ररूिा अध्ययनिि कुल २३६००० हरूलाई 
ददिा खाजा खिुाउने काययक्रि िहेको छ। ददिा खाजा सञ् चालन िएका ष्ट्रिद्यालयहरूिा ष्ट्रिद्याथीहरूको िनायदि 
ि ष्ट्रटकाउदि बढेको ि कक्षा छाड्ने दि घटनकुा साथै छािा िनायदििा उल्लेख्य िृष्ट्रद्ध िई लैङ मगक सििा 
सूचकिा सधुाि आएको ष्ट्रिमिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन ्।  
 
ष्ट्रिद्यालय खाजा काययक्रि सञ्चालन गने क्रििा प्रिस्ि चनुौिी निएका होर्नन ्।१०९ ओटा ष्ट्रिििण केन्द्रका 
लामग आिश्यक पने कियचािीको उपलधधिा ि पनुष्ट्रियििण चनुौिीपूणय छ । यसअम्घ िएका के्षिीय कायायलयहरू 
म्जल्ला प्रदेि िा सङ घीय कायायलयको िािहि हनेु िने्न ष्ट्रिषयिा अन्योल छ िने खाद्य काययक्रि रे्जआउट 
िएका के्षििा अिम्स्थि कायायलयहरूका िौमिक पूिायधाि, चलअचल सभपम्त्तको संिक्षण, संिधयन ि सदपुयोग 
गनय चनुौिी बनेको छ । उदाहिणका लामग ष्ट्रििाटनगि, िीिगञ् ज, िैिहिा, नेपालगञ् ज, सखेुि, धनगढी ि 
िहेन्द्रनगििा िएका सभपूणय पूिायधाि अलपि छन ्। स्रोि साधनको सीमिििाको कािण स्थानीय िागलाई 
सभबोधन गनय कदठनार् िर्िहेकाले ष्ट्रिश्व खाद्य काययक्रिले सहयोगलाई मबस्िािै घटाउुँदै लगेको सन्दियिा 
िागबिोम्जि स्रोिको उपलधध गिाउन पमन चनुौिी देम्खन्छ । त्यसै गिी, स्थानीय रूपिा उत्पादन हनु सक्न े
पोषणयकु्त खाद्यान्नको अध्ययन अनसुन्धान गिी ददगो खाद्य सिुक्षाको प्रत्यािमूि गनय स्थानीय सिकािलाई 
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उत्प्ररेिि गने ठोस काययक्रि निएको सन्दियिा आत्िमनियि ि ददगो पोषणयकु्त खाद्यान्नको उत्पादन चनुौिीपूणय 
बनेको छ । 
 

सझुािहरु 
१. यसअम्घ िएका के्षिीय कायायलयहरू म्जल्ला, प्रदेि िा सङ घीय कायायलयको िािहि हनेु िने्न ष्ट्रिषयिा 

अन्योल िएकाले यथािीघ्र आिश्यकिािा आधारिि िई स्थानीय, म्जल्ला, प्रदेि िसङ घीय ढाुँचािा 
म्िक्षाका लामग खाद्य काययक्रि हेने संिचनाको व्यिस्था गने  

२. खाद्य काययक्रि रे्जआउट िएका स्थानिा िएका जग्गाजमिनलगायि कायायलयहरूका िौमिक पूिायधाि,  
चलअचल सभिम्त्तको संिक्षण संिधयन गदै िैम्क्षक प्रयोजनका लामग सदपुयोग गने सभबन्धिा िैम्क्षक  
योजना बनाई कायायन्ियन गने  

३. ष्ट्रिश्व खाद्य काययक्रिले सहयोगलाई मबस्िािै घटाउुँदै लगकेो सन्दियिा काययक्रिलाई मनिन्िििा ददन 
ष्ट्रिकेम्न्द्रि रूपिा स्थानीय सिकािसुँग सहकायय गने नीमि अिलभबन गने । ष्ट्रिद्यालय खाजा काययक्रिको 
अपनत्ि स्थानीय सिकािबाट हनु आिश्यक नीमिगि व्यिस्था गने    

४. स्थानीयरूपिा उत्पादन हनु सक्ने पोषणयकु्त खाद्यान्नको अध्ययन अनसुन्धान गिी स्थानीयकृि ददगो खाद्य 
सिुक्षाको प्रत्यािमूि गनय अमििािक ि स्थानीय सिकािलाई उत्प्ररेिि गने काययक्रिलाई कृष्ट्रषलगायि स्थानीय 
ष्ट्रिकासको अन्य काययक्रिसुँग एकीकृि गदै लैजाने   

५. एउटै उदे्दश्यले सञ् चामलि काययक्रि िए िापमन हाल दईु ओटा ढाुँचािा ददिा खाजा काययक्रि सञ् चालन 
िर्िहेको हुुँदा काययक्रििा एकरूपिा ल्यायी प्रिािकािी बनाउन केन्द्र, प्रदेि ि स्थानीय िहिा एकद्वाि 
प्रणालीिा काययक्रि सञ् चालन हनेु संयन्ि ष्ट्रिकास गने   

 
ष्ट्रिद्यालय के्षि सधुाि योजना ि ष्ट्रिद्यालय के्षि ष्ट्रिकास योजनािा व्यिस्था िएअनसुाि व्यिहाि कुिल 
सीपहरूलाई (Soft Skills) ष्ट्रिद्यालय िहको पाठ यक्रििा सिािेि गनुयका साथै सोअनरुूप म्िक्षक ियािी गनय 
प्राष्ट्रिमधक सहयोग उपलधध गिाउने प्रयोजनका लामग सफ्टम्स्कल परियोजना सञ् चालनिा आएको छ । 
पाठ यक्रि ष्ट्रिकास केन्द्र, ित्कालीन िैम्क्षक जनिम्क्त ष्ट्रिकास केन्द्र ि म्िक्षा ष्ट्रििागसुँग पाठ यक्रि परििाजयन, 
म्िक्षक िामलि, ष्ट्रिद्याथी पिाििय, लैङ मगक िथा सिािेिी म्िक्षासभबन्धी स्िीकृि काययक्रिहरू सञ् चालनिा 
आर्िहेको, परियोजनाको लक्ष्यअनसुाि कािहरू अम्न्िि अिस्थािा पगेुको देम्खन्छ ।परियोजनाले सञ्चालन गदै 
आएका काययक्रिहरूलाई मनिन्िििा ददने ि थप स्थानहरूिा ष्ट्रिस्िाि गने ष्ट्रिषयिा कुनै योजना अम्घ सािेको 
देम्खुँदैन । िसथय परियोजनाको उपलम्धध िाष्ट्रिय रूपिा परििियन ल्याउन खासै साथयक हनेु देम्खुँदैन ।  
 

केन्द्रीय आयोजना कायायन्ियन एकार् (म्िक्षा)बाट कायायन्ियन हनेु िकूभपबाट क्षमिग्रस्ि ष्ट्रिद्यालय पनु: मनिायण 
परियोजना  
२०७२ िैिाख १२ को ष्ट्रिनािकािी िकूभप ि त्यसपमछका पिाकभपबाट ठुलो जनधनको क्षमि ियो । िाष्ट्रिय 
पनुमनयिायण प्रामधकिणले २०७३ िैिाखिा प्रकाम्िि गिेको ष्ट्रिपद्पश्चाि ् पनुरुत्थान ढाुँचा (Post Disaster 
Recovery Framework-PDRF) को प्रमििेदनअनसुाि उक्त िकूभपबाट ७९२३ ष्ट्रिद्यालयहरू ि ४९६८१ 
कक्षाकोठाहरू क्षमि िएको िथ्याङ क िहेको छ । उक्त क्षमििएका ष्ट्रिद्यालयहरूको पनुमनयिायण काययलाई 
अमियानका रूपिा सञ् चालन गने अमिप्रायले ष्ट्रि.सं. २०७२ र्ागनु १७ गिे म्िक्षा िन्िालयअन्िगयि केन्द्रीय 
आयोजना कायायन्ियन एकार् स्थापना ियो । िाष्ट्रिय पनुमनयिायण प्रामधकिण ि म्िक्षा िन्िालयबाट प्राि ष्ट्रिद्यालय 
पनुमनयिायणसभबन्धी नीमिगि िागयमनदेिन एिि ्स्रोिअनरुूप यस केन्द्रीय आयोजना कायायन्ियन एकार्ले ष्ट्रिद्यालय 
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पनुमनयिायणको कािलाई द्रिुिि रूपिा अगामड बढार्िहेको छ । ष्ट्रिद्यालयहरूको पनुमनयिायणिा योगदान परु् याउन 
र्च्छुक दािाहरू, अन्ििायष्ट्रिय िथा िाष्ट्रिय गैिसिकािी संस्थाहरू, कुटनीमिक मनयोगहरू, ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिकास 
साझेदािहरू ि नेपाल सिकािका मनकायहरूसुँग मनिन्िि सञ् चाि सिन्िय ि सहकायय गदै Build Back Better 
को ष्ट्रिश्वव्यापी अिधािणालाई आत्िसाि ् गिी नेपाल िाष्ट्रिय ििन मनिायण संष्ट्रहिा एिि ् ििन मनिायणसभबन्धी 
प्रचमलि िापदण्डहरू पूणयपालना हनेु गिी िौमिक रूपिा सदुृढ, सिुम्क्षि ि बालिैिी ष्ट्रिद्यालयहरू पनुमनयिायणिा 
र्कार् सष्ट्रक्रय िहेको देम्खन्छ । 
अपेम्क्षि उपलम्धधहरू 
• कुल क्षमि िएका ष्ट्रिद्यालयिध्ये ष्ट्रिद्यालय व्यिस्थापन समिमिबाट करिब ७५ प्रमििि ष्ट्रिद्यालय पनुमनयिायण 

गने,  
• ष्ट्रिकास साझेदाििार्य ि ्ष्ट्रिद्यालयिा पनुमनयिायण सभपन्न 
• JFPR बाट ८ निनुा ष्ट्रिद्यालय,EEAP बाट १३६ ष्ट्रिद्यालय, DRSP बाट १३० ष्ट्रिद्यालय, ESRP बाट 

२३६ ष्ट्रिद्यालय, USAID बाट १७ ष्ट्रिद्यालय, िािि सिकािको अनदुानबाट ७० ष्ट्रिद्यालय ि चीन 
सिकािबाट ७ ओटा ष्ट्रिद्यालय ििन मनिायण गने  

• ष्ट्रिमिन्न िाष्ट्रिय िथा अन्ििायष्ट्रिय गैिसिकािी संस्था िथा व्यम्क्तबाट करिब १५ प्रमििि ष्ट्रिद्यालय पनुमनयिायण 
गने अपेक्षा गरिएको   

परियोजनाको प्रगमि ष्ट्रिििणअनसुाि JFPR बाट पनुमनयिायण गने ८ निनुा ष्ट्रिद्यालयको औसििा ५६ प्रमििि 
कायय प्रगमि िएको,  Earthquake Emergency Assistance Project ( EEAP) बाट १३६ ष्ट्रिद्यालय िध्ये ३४ 
ष्ट्रिद्यालय मनिायण सभपन्न बाुँकीको औसििा ७० प्रमििि कायय प्रगमि िएको, Disaster Resilience School 

Project (DRSP) बाट १७० ष्ट्रिद्यालय पनुमनयिायण हनेुिध्ये ६७ ष्ट्रिद्यालयको बोलपि िूल्याङ कन िर्िहेको 
३११ ष्ट्रिद्यालयको सेिेमडजार्न िर्िहेकको, ESRP को २३६ ष्ट्रिद्यालयिध्ये १३ ष्ट्रिद्यालयको मनिायण सभपन्न, 
२९ ष्ट्रिद्यालयको औसििा ५६ प्रमििि कायय सभपन्न, २५ ष्ट्रिद्यालयको औसििा २२ प्रमििि कायय प्रगमि, ६८ 
ष्ट्रिद्यालयको ८ प्रमििि कायय प्रगमि ि १० ष्ट्रिद्यालयको बोलपि िूल्याङ कन िर्िहेको । USAID बाट १७ 
ष्ट्रिद्यालयको औसििा ७१ प्रमििि कायय प्रगमि िएको, िािि सिकािको अनदुानबाट ८ ष्ट्रिद्यालयको बोलपि 
सकी Letter Of Acceptance (LOA) जािी िएको ६ ष्ट्रिद्यालयको सिेक्षण सष्ट्रकएको ि ५६ ष्ट्रिद्यालय छनोट 
िई सिे सरुु गनय लामगएको, चीन सिकािको सहयोगिा ७ ओटा ष्ट्रिद्यालय ििन मनिायणका लामग कायय अगामड 
बढेको, दिबाि हार्स्कुलको कायय सचुारु िर्िहेको । आ.ि. २०७३/७४ िा १०३३ ष्ट्रिद्यालयिा ष्ट्रिद्यालय 
व्यिस्थापन समिमििार्य ि ् ष्ट्रिद्यालय मनिायण िएका ।२०७४/७५ िा मनिायण सरुु िएका १०६८ ष्ट्रिद्यालयको 
औसििा ६० प्रमििि कायय प्रगमि िएको ।आ.ि. २०७५/७६िा मनिायण हनेु ११३४ ष्ट्रिद्यालयको छनोट िई 
मनिायण कायय सरुु िएको  
िोष्ट्रकएको अिमधमिि सबै क्षमिग्रस्ि ष्ट्रिद्यालयको आिश्यकिालाई सभबोधन हनेु गिी सिन्याष्ट्रयका रूपिा मनिायण 
िथा पनुमनयिायण गनय स्रोिको समुनम्श्चिा गनुय, मनिायण सभपन्न िएका िौमिक पूिायधािहरूको सदपुयोगिा ल्याउन,ु 
मनिायण सभपन्न िएका िौमिक पूिायधािहरूको ददगोपनाका लामग संिक्षण संिधयनको समुनम्श्चिा गनुय जस्िा 
ष्ट्रिषयहरू चनुौिीका रूपिा देम्खन्छन ्। 

सझुािहरु 
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• पनुमनयिायण गदाय  Build Back Better को ष्ट्रिश्वव्यापी अिधािणालाई आत्िसाि ्गिी ष्ट्रिद्यालय ििन एिि ्
िौमिक पूिायधािहरू बालिैिी, िािाििण िैिी, लैङ मगक िैिी ि ष्ट्रिपद् प्रमििोधी बनाउने नीमि प्रिािकािी 
रूपले लाग ुगनुयपने   

• ष्ट्रििेष गिी बढी प्रिाष्ट्रिि ३१ ओटा म्जल्लाहरूिा स्थानीय जनसहिामगिा एिि ् अपनत्ि बढाउने 
ष्ट्रक्रयाकलापहरूसष्ट्रहि पनुमनयिायण काययहरूलाई केम्न्द्रि गदै यथािक्य मनिायण,  पनुमनयिायण सकी 
सबैष्ट्रिद्यालयिा मसकार् िािाििण िथाि गनुयपने   

• िकूभपको प्रिाि बाष्ट्रहिका म्जल्लाहरूिा सिेि ष्ट्रिमिन्न सहयोगी सङ घ, संस्था एिि ्व्यम्क्तहरूको सहयोगिा 
मनिायण गरिने िौमिक पूिायधािको गणुस्िि कायि गनय काययष्ट्रिमध बनाई स्थानीय सिकाि सिेिको सहकाययिा 
आिश्यक सजगिा/पूियियािीसभबन्धी जनचेिना ि  मनिायण/पनुमनयिायण कायय अगामड बढाउनपुने  

• मनिायण सभपन्न िएका िौमिक पूिायधािहरूको ददगोपनाका लामग संिक्षण संिधयनको  समुनम्श्चिा गदै पूणय 
सदपुयोगको समुनम्श्चििा हनु ष्ट्रिद्यालयिा आधारिि योजना मनिायण गिी कायायन्ियन गने   

प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिसभबन्धी  परियोजनाहरू 

प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिलाई यिुाहरूको सीप अमििृष्ट्रद्ध गनय ि िोजगाि मसजयना गिी िलुकुको 
अथयिन्ििा सहयोग परु् याउने प्रिखु साधनका रूपिा म्स्िकादै यस के्षििा सभपूणय काि गने गिी सन ्१९९० 
देम्ख प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद् गठन िई लािो िथा छोटो अिमधका काययक्रिहरू 
सञ्चालन गदै आएको छ । ष्ट्रिमिन्न दािमृनकाय ि मिििािहरूको सहयोगिा अनमगन्िी परियोजनाहरू पमन 
प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिका के्षििा कायायन्ियन हुुँदै आएको छ । िियिान अिस्थािा 
कायायन्ियन िर्िहेका परियोजनाहरू यसप्रकाि छन ्:  

 

क्रसं परियोजना अिमध लागि ् परियोजनाका उद्दशे्यहरू  कायायन्ियन ढुँचा  

१ व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा िथा 
िामलि 
अमििषृ्ट्रद्ध 
परियोजना 
दोस्रो 

२५ सेप्टेभबि 
२०१७ देम्ख 
१५ जलुाई 
२०२२ सभि 

ष्ट्रिश्व बैङ कको ऋण 
सहयोग ६० 
मिमलयन अिेरिकी 
डलििध्ये ५४ 
मिमलयन नमिजािा 
आधारिि ि ६ 
मिमलयन 
परियोजनाको 
व्यािस्थापन¸अनगुिन 
ि िूल्याङ कनिा िहन े

१. सीपयकु्त िथा िोजगाि उन्िखुजन 
िम्क्तको आपूमिय बढाउन गणुस्ििीय 
िामलिको पहुुँच िषृ्ट्रद्ध गनुय  

२. नेपालिा प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा ि िामलि पद्धमिलाई सदुृढ 
बनाउन ु 

म्िक्षा िन्िालय 
अन्िगयिका 
कियचािीहरू काजिा 
खटाई परियोजना 
सञ्चालन िएको  

२ Dakchyata 
TVET 
Practical 
Partnership 
दक्षिा 
परियोजना  

March 2017  
देम्ख  
February 
2021 

यिुोष्ट्रपयन यमुनयनको 
नेपाल 
प्रमिमनमधिण्डल 
(दक्षिा)-  १४.५  
मिमलयन यिुो 

१. TEVT नीमिको कायायन्ियन सदुृढ पानुय 

२. कृष्ट्रष, मनिायण ि पययटनिा एकीकृि 
साियजमनक –साझेदािीमनजी    
पद्धमि को निनुा प्रस्ििु गने   

मब्रष्ट्रटस काउम्न्सलद्वािा 
छुटै्ट परियोजना एकार् 
गठन गिी परियोजना 
कायायन्ियन िर्िहेको   
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३ सक्षििा 
परियोजना 

 

२०१८ जनििी 
देम्ख २०२१ 
मडसेभबिसभि 
जभिा ४८ 
िष्ट्रहना 

यिुोष्ट्रपयन यमुनयन 
दाि ृमनकायबाट ५५ 
लाख यिुोने पाल 
सिकािबाट ६लाख 
११ हजाि १११यिुो 
गिी कुल ६१ लाख 
११ हजाि १११ 
यिुो 

१. श्रि बजािका आिश्यकिाहरूप्रमि 
जिार्देही हनुे गिी TVET नीमिको 
प्रिािकािी रूपिा कायान्ियन गने  

२. खेिी ि खाद्य उत्पादन),  मनिायण , 
आमिथ्य ि पययटन आदद िीन प्रिखु 
आमथयक के्षिहरूिा साियजमनक ि 
मनजी साझेदािी (पीपीपी) 
दृष्ट्रिकोणलाई परिक्षण गिी हरिि गहृ, 

जलिाय-ुलम्चलापन ि न्यून उत्सजयन 
अथयिन्ि अिसिहरू सजृना गने  

व्रष्ट्रटस काउम्न्सलको 
प्राष्ट्रिमधक सहायिा िा 
CTEVT कै नेितृ्ििा 
परियोजना कायायन्ियन 
िर्िहेको    

४ ददगो िथा 
सभिामनि 
िोजगािीका 
लामग सीप 
परियोजना  

( र्नस्योि) 

सन ्जनििी 
२०१६ देम्ख 
मडसेभिि 
२०१९ 

म्स्िस सिकािबाट 
सहयोग ९.८ CF 
मिमलयन 

 

१. नेपाली कािदािहरूको िोजगािी िषृ्ट्रद्ध  

२. िामलि प्रदायक साझेदाि संस्थाहरूको 
कायय क्षििाको अमििषृ्ट्रद्ध गने  

३. प्राष्ट्रिमधक म्िक्षाको ष्ट्रिस्िाि सिान 
पहुुँचिा िषृ्ट्रद्ध गने  

 

CTEVT अन्ििगिका 
कियचािीहरू नै खटाई 
CTEVT कै नेितृ्ििा 
परियोजना कायायन्ियन 
िर्िहेको    

५ सीप ष्ट्रिकास 

परियोजना  
(Skill 
Development 
Project)  

 

२०१३ देम्ख 
िाचय २०१९ 

२० मिमलयन ि 
नेपाल सिकािको ५ 
मिमलयन यएुसडी  

१. प्राष्ट्रिमधक ि व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा िथा 
िामलि (ष्ट्रटमिर्टी) प्रणालीको सिग्र 
कायय सभपादन ि व्यिस्थापन सधुाि 
गनयका लामग िणनीमिक सधुािहरूका 
लामग पहल गने 

२. साियजमनक िामलिको गणुस्िि ि 
सान्दमियकिािा सधुाि गने 

३. िामलि प्रदान गनय िथा िोजगािी 
स्थापनािा मनजी के्षिको सहिामगिा 
बढाउन सिकािलाई सहयोग परु् याउन े 

CTEVT अन्ििगिका 
कियचािीहरू नै खटाई 
CTEVT कै नेितृ्ििा 
छुटै्ट परियोजना एकार् 
गठन गिी कायायन्ियन 
िैिहेको ।   

६ Nepal 
Vocational 
Qualifications 
System 
(NVQS) 

 

Date 
2015.10.01 to 
2019.08.31 

 

स्िीस सिकािको 
रु.483,800,000. 

१. िाष्ट्रिय व्यािसाष्ट्रयक योग्यिा 
प्रारूपकोस्थापना गने  

२. NVQF को व्यिस्थापन गनय को 
लागी िाष्ट्रिय व्यािसाष्ट्रयक योग्यिा 
प्रामधकिण  ) NVQA) को स्थापना 
गने ि गणुस्ििको समुनम्श्चि गने  

 

CTEVT अन्िगयिका 
कियचािीहरू नै खटाई 
CTEVT कै नेितृ्ििा 
परियोजना कायायन्ियन 
िर्िहेको 
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७ जीिन पययन्ि 
मसकार्लाई 
सीप ि ज्ञानका 
मलग सहयोग 
(SKILLS) 

काययक्रि 

सन ्२०१८ 
जनििी दम्ख 
सन ्२०२० 
मडसेभबि 

दािमृनकायबाट रु. 
७००,००,००० 

नेपाल सिकािबाट 
रु. २,५२,००,००० 
कूल रु. 
९,५२,००,०० 

१. साियजमनक िथा मनजी के्षिलगायि 
सिोकाििाला सङ घसंस्था ि 
दािमृनकाय सिेिको संलग्निािा 
प्राष्ट्रिमधक व्यिसाष्ट्रयक म्िक्षा िथा 
िामलि (TVET) नीमि२०१२को 
सधुािका लामग नीमि िा सािञ्जस्यिा 
ल्याउन े

२. प्राष्ट्रिमधक व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा िथा 
िामलि काययक्रि िथा योजनाको 
गणुस्िि समुनम्श्चि गिाउन ि ज्ञान 
व्यिस्थापन गनय अनगुिन िथा 
िूल्याङ कन प्रणाली ियाि गने 

म्िक्षा िन्िालयको 
सपुरििेक्षणिा छुटै्ट 
परियोजना एकार् 
गठन िई कायायन्ियन 
हुुँदै आएको   

८ प्राष्ट्रिमधक िथा 
व्यािसाष्ट्रयक 
म्िक्षा ि 
िामलििा 
प्रम्िक्षकहरूको 
क्षििा िथा 
गणुस्िि 
अमििषृ्ट्रद्ध 
परियोजना 

२०१८ देम्ख 
२०२० 

कोरियन सिकाि  
५०००० ययुस ्
डलि प्राष्ट्रिमधक 
सहयोग   

 

१. प्राष्ट्रिमधक िथा व्यािसाष्ट्रयक म्िक्षा ि 
िामलि के्षिका प्रम्िक्षक िथा 
प्राष्ट्रिमधक प्रम्िक्षण प्रमिष्ठानका 
प्रम्िक्षकको क्षििा सबलीकिण गने 

२. लम्क्षि िगय सिदुायको िामलि 
सेिािार्य ि ्पहुुँच अमििषृ्ट्रद्ध गने 

३. प्रमिष्ठानिा सूचना प्रष्ट्रिमध केन्द्र 
स्थापना गिी प्रामबमधक 
जनिम्क्तहरूलाई प्रष्ट्रिमध िैिी बनाउ 

CTEVT अन्िगयि TITI   
ि कोर्काको 
सहकाययिा कायायन्ियन 
हनुे  

 

सझुािहरू  
१. प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिसभबन्धी दीघयकालीन सोचसष्ट्रहिको नीमि स्पि ि प्रिािकािी 

नहनु ु। जसले गदाय परियोजनाहरू काययक्रिहरूिा दोहोिो नपन ेगिी सञ् चालन हनु नसक्न ु  
२. प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिसभबन्धी िाष्ट्रिय नक्साङ कन ि गरुुयोजनाको अिाि देम्खन,ु  

र्लस्िरूप िाष्ट्रिय प्राथमिकिािन्दा पमन दािमृनकायहरूको चाहना ि दृष्ट्रिकोणले प्राथमिकिा  
पाउन ु 

३. िलुकिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिसभबन्धी छोटा अिमधका परियोजनाहरूलाई सिन्िय 
गने मनकायको िमूिका गौढ देम्खन ु। सिन्िय गने ष्ट्रिषयिा म्िक्षा िन्िालय ि प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा 
व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद्को िमूिकािा स्पििा नहनु ु  

४. प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिको गरुुयोजनाका आधाििा िाष्ट्रिय आिश्यकिा के्षििा दोहोिो 
नपने ि सबै के्षि सिेष्ट्रटने गिी परियोजना बैङ क ियाि निएकाले दोहोिोपना देम्खने गिी परियोजनाहरू 
कायायन्ियन हनु ु

५. कमिपय परियोजनाहरू नेपाल सिकािको आमथयक िथा व्यिस्थापकीय प्रणालीमिि नआई बाष्ट्रहि न ै
कायायन्ियन िएको देम्खन ु। काययक्रिको अपनत्ि ि ददगोपानािा प्रश्न उठ्ने गिेको देम्खन ु।  

६. प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि काययक्रि सीपयकु्त जनिम्क्त उत्पादन गिी िोजगािी मसजयना 
गने ि िािको अथयिन्ि िजबिु बनाउने प्रयोजनका लामग यस के्षिलाई सिकािले प्राथमिकिािा िाखे 
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िापमन िामलि प्रदायक संस्थाहरूको क्षििा ि योग्य प्रम्िक्षकहरूको उपलधधिा हनु नसक्न ु। त्यसैले 
सिग्र के्षिको गणुस्िििा प्रश्न उठ्न ु 

उपययक्तअनसुािका सिस्या एिि ् कभजोिीहरूलाई मनिाकिण गनय मनभनानसुािका व्यिस्थासष्ट्रहि नीमि िथा 
काननुिा स्पिरूपिा व्यिस्था हनु जरुिी देम्खन्छ :  

१. हालको नीमििा परििाजयन गिी प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिसभबन्धी दीघयकालीन 
सोचसष्ट्रहिको नीमि मनिायण गने    

२. सिन्याष्ट्रयक, पहुुँचयोग्य ि गणुस्ििीय प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिकाययक्रिका लामग  
िाष्ट्रिय नक्साङ कन ि गरुुयोजना मनिायण गिी सोही आधाििा काययक्रि िा परियोजनाहरू सञ् चालन गने   

३. िलुकिा प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिसभबन्धी लािा िथा छोटा अिमधका परियोजनाहरू 
प्रिािकािी कायायन्ियनका लामग प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि परिषद्को िमूिका ि 
संिचनालाई पनु: परििाष्ट्रषि गने   

४. प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलिको गरुुयोजनाका आधाििा िाष्ट्रिय आिश्यकिा के्षििा दोहोिो 
नपने ि सबै के्षि सिेष्ट्रटने गिी परियोजना बैङ क ियाि पाने   

५. प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलकको के्षििा ष्ट्रिमिन्न स्रोिबाट प्राि हनु सक्ने आमथयक स्रोिहरूको 
व्यिम्स्थि परिचालनका लामग सहिामगिािलुक संयन्ि बनाई एकद्वाि प्रणालीबाट स्रोि परिचालन गने   

६. प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि काययक्रि सञ् चालनका लामग दीघयकालीन रूपिा आिश्यक हनेु 
जनिम्क्तको प्रके्षपण गिी ष्ट्रिमिन्न ष्ट्रिधािा जनिम्क्त ियाि गने काययक्रि यथािीघ्र सरुुिाि गन े
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अनसूुची १ 

उच्चस्ििीय म्िक्षा आयोग २०७४ का पदामधकािीहरू  

क्र.सं. पद नाि  

१ अध्यक्ष िाननीय उपप्रधानिन्िी एिि ्म्िक्षािन्िी गोपालिान शे्रष्ठ  

२ सदस्य  िाननीय िाज्यिन्िी िेषनाथ अमधकािी  

३ सदस्य  िाननीय िञु्जकुिािी झा सिापमि िष्ट्रहला¸ बालिामलका िथा जेष्ठ नागरिक 
समिमि  

४ सदस्य  िा· प्रा· डा· गणेििान गरुुङ 

५ सदस्य  िा· डा· गंगालाल िलुाधि  

६ सदस्य  िा· धनीिाि पौडेल  

७ सदस्य  िा· जीिन परियाि  

८ सदस्य  िा· उिेि शे्रष्ठ  

९ सदस्य  िा· गीिा िाणा 

१० सदस्य  िा· डा· म्ििजी यादि  

११ सदस्य  िा· जंगीलाल िाय यादि  

१२ सदस्य  िा· रुम्क्िणी चौधिी  

१३ सदस्य  िा· सिेुि आचायय  

१४ सदस्य  िा· िक्त खपाङ गी  

१५ सदस्य  िा· िेजकुिािी पौडेल  

१६ सदस्य  प्रा· डा· केदाििक्त िाथेिा  

१७ सदस्य  प्रा· डा· सिेुििाज ििाय  

१८ सदस्य  िा· गीिा िक्त जोिी सदस्य, िाष्ट्रिय योजना आयोग (म्िक्षा हेने) 

१९ सदस्य  प्रा डा पिासि कोर्िाला अध्यक्ष, ष्ट्रिम्श्वष्ट्रिद्यालय अनदुान आयोग  

२० सदस्य  प्रा डा मिथयिाज खमनया उपकुलपमि, मिििुन ष्ट्रिम्श्वष्ट्रिद्यालय 

२१ सदस्य  प्रा डा कुल प्रसाद कोर्िाला उपकुलपमि, नेपाल संस्कृि ष्ट्रिम्श्वष्ट्रिद्यालय 

२२ सदस्य  प्रा डा िािकण्ठ िाकाज ुउपकुलपमि, काठिाण्डौ ष्ट्रिम्श्वष्ट्रिद्यालय 
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२३ सदस्य  प्रा डा  उपेन्द्र कोर्िाला उपकुलपमि, िध्यपम्श्चि ष्ट्रिम्श्वष्ट्रिद्यालय 

२४ सदस्य  प्रा डा लेखनाथ ििाय उपकुलपमि, खलुा ष्ट्रिम्श्वष्ट्रिद्यालय 

२५ सदस्य  िधपु्रसाद िेग्िी सम्चि¸ म्िक्षा िन्िालय  

२६ सदस्य  िङ्किप्रसाद अमधकािी सम्चि¸ अथय िन्िालय  

२७ सदस्य  ददनेि थपमलया सम्चि¸ सङ घीय िामिला िथा स्थानीय ष्ट्रिकास िन्िालय  

२८ सदस्य  िाना गौिि अध्यक्ष¸ म्िक्षक सेिा आयोग  

२९ सदस्य  चैिन्यप्रसाद ििाय अध्यक्ष, मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय सेिा आयोग   

३० सदस्य  प्रा डा चन्द्रिणी पौडेल अध्यक्ष¸ िाष्ट्रिय पिीक्षा बोडय  

३१ सदस्य  डा कुलबहादिु बस्नेि उपाध्यक्ष¸ प्राष्ट्रिमधक म्िक्षा िथा व्यािसाष्ट्रयक िामलि 
परिषद्  

३२ सदस्य  ििानी िाणा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग िाम्णज्य िहासङ घ  

३३ सदस्य  डा· यिुिाज संग्रौला  

३४ सदस्य  प्रा· डा· ष्ट्रिद्यानाथ कोर्िाला  

३५ सदस्य  प्रा· डा· िासदेुि काफ्ले  

३६ सदस्य  प्रा· डा· िीनबहादिु शे्रष्ठ  

३७ सदस्य  प्रा· डा· ष्ट्रिनय कुमसयि  

३८ सदस्य  प्रा· डा· प्रेिनािायण अयायल  

३९ सदस्य  प्रा· डा· टंकनाथ ििाय  

४० सदस्य  डा· सिुन आचायय  

४१ सदस्य  डा· पिपुमि िेग्िी  

४२ सदस्य  ई रिुिाज थापा  

४३ सदस्य  श्री बनु ुजोिी  

४४ सदस्य  श्री बद्रीनाथ शे्रष्ठ  

४५ सदस्य  श्री िाजेि खड्का  

४६ सदस्य  श्री म्चिन्जीिी िण्डािी  

४७ सदस्य  श्री गोष्ट्रिन्द किायचायय  
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४८ सदस्य  िािेश्वि उपाध्याय अध्यक्ष¸ नेपाल प्राध्यापक सङ घ¸ मिििुन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय  

४९ सदस्य  केिि मनिौला अध्यक्ष¸ नेपाल म्िक्षक िहासङ घ  

५० सदस्य  ििेि मसलिाल अध्यक्ष¸ ष्ट्रहसान  

५१ सदस्य  ष्ट्रिजय सभिाहाभरे् अध्यक्ष¸ प्याधसन  

५२ सदस्य  कणय िहादिु िाही अध्यक्ष¸ एन प्याधसन 

५४ सदस्य  बाबिुाि थापा अध्यक्ष नेपाल िाष्ट्रिय म्िक्षक सङ्गठन  

५५ सदस्य  िोला सापकोटा अध्यक्ष एष्ट्रककृि अम्खल नेपाल िाष्ट्रिय म्िक्षक सङ्गठन 

५६ सदस्य  ज्ञानहरि िट्टिार् 

५७ सदस्य  दीपक सिुेदी 

५८ सदस्य  सपु्रिाि िण्डािी 

५९ सदस्य  धियदत्त देिकोटा 

६० सदस्य  धनञ्जय ििाय 

६१ सदस्य  लोकबहादिु खड्का 

६२ सदस्य  गणुिाज िोक्तान 

६३ सदस्य  िम्णिाि मगिी 

६४ सदस्यसम्चि डा हरिप्रसाद लभसाल 
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अनसूुची: २ 

नेपाल सरकार (मवन्द्त्रपररषदख)को वमवत २०७४ भार १९ को वनर्ाय अनुसार गवठत 

उच्िस्तरीय वशक्षा आयोग, २०७४ को  मस्यौदा प्रवतिेदन 

a:t'ut oyfy{ 

5 bzs eGbf a9Lsf] /fli6«o tyf cGt/flli6«o k|of;n] ljBfno tyf ljZjljBfno txdf lzIffsf] kx"+r 

a9\of] . juLs[t tYof+sn] eG5 ca sIff ! blv % ;Ddsf #=$ k|ltzt jfnjflnsf dfq ljBfno 

aflx/ 5g . sIff * ;Ddsf] u0fgf ubf{ !) k|ltzt jfnjflnsf ljBfno aflx/ 5g . sIff !) pQL0f{  

ug{]x?sf] ;d]t u0fgf ubf{ em08} Ps ltxfO jfnjflnsf k9fO k"/f gu/L ljBfnoaf6 aflxl/G5g .  

sIff !@ pQL0f{ ubf{ gub{} aflxl/g]x? pNn]Vo ;ª\Vofdf b]lvG5g . cyf{t !@ sIff pQL0f{ u/]sfx?dWo] 

!% =@$ k|ltzt ljBfyL{x? pRr lzIffdf k|j]z u5{g . To;df klg 5fq 5fqfsf] cg'kft !M)=)( 5 . 

o;sf] cy{ xf] lzIffdf k|0ffnLut ;Ifdtfsf] ;d:of 5 . 

ar]sf tyf aflxl/Psf ljBfyL{x?df klg ck]lIft, 1fg, ;Lk, Ifdtf Pj+ clej[lQ k'Ub}g egL Ps bzs 

otfsf] kqklqsfx?n] n]Vt} cfPsf 5g . Psflt/ cf}iftdf %) gs6]sf] z}lIfs pknAwLn] ToxL s'/f 

eG5 eg] csf]{lt/ k9fO Jojxfl/s, j}1flgs, hgd'vL, tyf pTkfbgd"ns ePg eGg] s'/f /fhgLlts 

bnsf b:tfj]h tyf lzIfs Pj+ lzIffdf rf;f] /fVg]x?sf n]vx?n] elg/x]5 . k|ltjif{ % nfv o'jf 

sfdsf] vf]hLdf ahf/df k'Ug] ljsf; of]hgfsf] tYof+sn] klg ;f]xL s'/fsf] ;+s]t u5{ . lzIffn] 

:j/f]huf/ tyf /f]huf/L lbg;Sg] JolQm pTkfbg ug{'k5{ eGg] ljsf;jfbLx?sf] lzkmfl/;n] klg lzIffdf 

ck]lIft pknJwL ePg eGg] s'/f k|dfl0ft u/]sf] 5 .  

bz jif{ otfsf] tYof+sn] eG5 —ufx{:y pTkfbgsf] $=#* k|ltzt lzIffdf nufgL ePsf] 5 . t/ 

lzIffn] kfp+g] s'n nufgL eg] !& k|ltztaf6 36]/ !) k|ltzt eGbf sddf em/]sf] 5 . k|fylds 

lzIffdf ^* k|ltzt nufgL 5 eg] dfWolds tyf pRr lzIffdf !) k|ltztdf em/]sf] 5 . ut 8]9 

bzssf] tYof+sn] eG5 ls wgL tyf dWodjuL{x?n] ltgsf jfnjflnsfsf] lzIffdf nufgL a9fPsf 

5g . ;f]xL cjlwdf u/Lax?n] cfk\mgf jfnjflnsfsf] lzIffdf nufgL 36fPsf 5g -cg';"lr_ . lghL 

ljBfnodf ePsf jfnjflnsfsf] cg'kft tyf Toxf+ cWoog/t !% k|ltzt jfnjflnsfdf jfnsx?sf] 

a9bf] ;+Vofn] n}lus ;dtfsf] k|Zg NofPsf] 5 . csf{lt/ ;fj{hlgs ljBfnodf 36\bf] ljBfyL{ ;+Vofdf 

a9\bf] jflnsf ;+Vof x'g'n] lgz'Ns lzIff lbg] gf/fnfO{ r'gf}tL lbPsf] 5 .  

;/sf/L cWoog eG5 —1fg, ;Lk, clej[lQ, tyf Ifdtfsf] b[li6af6 x]bf{ lghL ljBfnox? dflyNnf] 

sf]6Ldf 5g . PsfwnfO{ 5f8]/ eGg] xf] eg] ;j{hlgs ljBfnox?sf] z}lIfs pknJwL :t/ ck]lIft 5}g 

. km]l/ lghL ljBfnox?sf] pkl:yltn] x'g] vfg] / x'+bf vfg]sf] z}lIfs:t/df lje]b b]vfof] eGg] s'/f 

;8sb]lv ;bg;Dd cfO/x]sf] 5 . o;n] ;+s]t u5{ ls ;fdflhs Gofosf nflu ;fj{hlgs ljBfnosf] 

z}lIfs:t/ psf:g' h?/L 5 eg] :jb]zL nufgLnfO{ k|f]T;flxt ug{ lghL ljBfnonfO{ lgodg tyf 

lgoGq0f ug'{ klg h?/L 5 .    

ljBfno:t/sf] k|fljlws tyf Jofj;flos lzIffdf Psk|ltzt eGbf sd ljBfyL{sf] kx'+r 5 . 

ljZjljBfno txdf rflx+ s/La !&k|ltzt 5 . ljutsf lzIff cfof]usf lzkmfl/;x?n] k|fljlws tyf 

Jofj;flos lzIff tyf ;fwf/0f lzIffdf ^)M$) sf] cg'kft x'g'k5{ eg]sf lyP . o; l:yltdf 36tf] 
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nufgL / a9bf] /x/ tyf cfjZostfaLr s;/L ;Gt'ng sfod ug{] eGg] s'/fsf] pQ/ vf]Hg' clgjfo{ 

eO;s]sf] 5 .   

d]wfjLnfO{ pRr lzIff eGg] k'/fg]f dfGotf xf] . cfw'lgs ;+rf/sf ;fwgdf cfwfl/t ljZjljBfno tyf 

SofDk;x?n] pRr lzIff ;a}nfO{ lbg ;lsG5 eGg] tYo :yflkt ul/;s]sf 5g . g]kfndf klg v'nf 

ljZjljBfno tyf v'nfdf]8sf] lzIff z'? ePsf] 5 . o; l:Yfltdf s;/L ;a}nfO{ tyf ;w}+nfO{ 

pRrlzIff ;'lglZrt ug{ ;lsG5 < s;/L ljZjljBfno tyf SofDk;x?nfO{ lzIf0f, cg';Gwfg / 

;d'bfo ;]jfdf nufpg ;lsG5 eGg] s'/fdf klg Wofg lbg' h?/L 5 .   

pRr lzIff Jojxfl/s ePg, o;n] /f]huf/L lbPg, / :t/Lo ePg eGg] eGg] s'/f ;a{q ;'lgG5g clg 

kl9G5g klg . t/ lgsf; s] xf] t < To:t} SofDk; tyf ljZjljBfno hyfefjL v'n], ltgsf sltko 

SofDk;x? aGb x'g;Sg] cj:yfdf 5g, ltgn] ck]lIft 1fg tyf ;Lk lbg ;s]sf] 5}g eGg] csf{] 

;d:of 5 . To;sf] bL3{sfnLg ;dfwfg s] xf] < eGg] s'/fsf] klg vf]hLug'{ h?/L 5 .   

;+j}wflgs k|fjwfg  

g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ n] lzIffnfO{ df}lns xs dfg]sf] 5 . of] xsdWo] ljBfno txsf] lzIff ;'/lIft 

ug{ ;+ljwfgsf] cg';"lr * n] :yfgLo ;/sf/nfO{ lhDd]jf/L lbPsf] 5 . Tof] lhDd]jf/LnfO{ ;+ljwfgsf] 

#!=!, #!=@, #!=#, #!=$, #@=!, #@=#, ##=!, ##=@, $)=@, $)=$, %)=# / %!=!, %!u & tyf %!h ! / 

@ wf/fx?n] s'g s'g If]qdf s] s] ug{] eGg] s'/fsf] k|jGw u/]sf 5g . To;/L g} ;+ljwfgsf] cg';"lr ( 

n] k|fb]lzs ljZjljBfno  tyf ;+3Lo ;/sf/n] s]Gb|Lo ljZjljBfnox?sf] k|jGw ug{] Joj:yf u/]sf] 5 

.  To;nfO{ ;+ljwfgsf] wf/f  %! h n] s] s;f] ug{] egL cfwf/ lbPsf] 5 .  

k|ltj]bg k"j{sf] tof/L 

o; cfof]un] l;kmfl/; tof/ ug{'{k"j{ @)!@ ;fnblv xfn;Ddsf lzIff cfof]usf k|ltj]bgx?sf] 

ljZn]if0f u¥of] -cg';"rL !_. xfn;Ddsf ljsf; of]hgfx?sf] n]vfhf]vf u¥of] -cg';"rL @_. ut Ps 

bzssf k|d'v kqklqsfx?df cfPsf ;dfrf/ tyf ljrf/x?sf] ljZn]if0f u¥of] -cg';"rL #_ . k|d'v 

/fhgLlts bnsf r'gfjL 3f]if0ffkqx?sf] cWoog u¥of] -cg';"rL $_. g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ df 

pNn]lvt lzIff ;DjGwL wf/f pkwf/fx?sf] n]vfhf]vf u/L To;}df cfwfl/t eO{ tYof+s ;sng ug{] 

k|ZgfjnL agfO{ -cg';"rL %_ cfd ;+rf/sf ;fwgx?dfk{mt hgljrf/ a6'Nof] . b]zsf ;ft} k|b]zsf s]xL 

ufp+ tyf gu/kflnsf -cg';"rL ^_ sf hgk|ltlglw, lzIfs, k|wfgfWofks, ljBfno Joj:yfkg 

;ldltsf ;b:o, cleefjs, ljBfyL{x?;+u cgf}krfl/s 5nkmnu¥of] . s]xL ljZjljBffnosf 

kbflwsf/L, k|fWofks, sd{rf/L tyf ljBffyL{x?;+u klg 5nkmn u¥of], To;}u/L lzIffsf nflu /fli6«o 

cleofg g]kfndf cfj4 #@) j6f ;+:yfsf] tkm{af6 cfof]unfO{ a'emfOPsf] lzkmfl/z k|ltj]bg, ljBfno 

Joj:yfkg dxf;+3, KofA;g, PgKofA;g, lx;fg, ;fd'bflos ljBfnosf pRrdfWolds txsf 

lzIfsx?sf] ;+u7gn] lbPsf ;+:yfut k|ltj]bgx?sf] klg cWoog u¥of] . tL ;a} s'/fsf] lgrf]8sf] 

?kdf cfof]usf] tkm{af6 d:of}bf 6f]nLn] lzkmfl/zx?sf] d:of}bf tof/ kf¥of] . ;f] d:of}bfnfO{ cfd 

;+rf/sf ;fwgx?dfkm{t lzIffsf ljleGg ;/f]sf/jfnfx?sxf+ k7fOof] . To;df xfn;Dd (# j6f 

;'emfjx? k|fKt eP .  

of]hgf cg';f/ b]zsf ;ft} k|b]z / Toxfsf s]xL ufp+ tyf gu/kflnsfdf cfof]usf ;b:o tyf 

lzIffd+qfnosf sd{rf/Lx?n] k|ToIo ?kdf d:of}bf pk/ ;+jfb ug{] k|fjwfg lyof] . t/ ;ft} k|b]zdf 

ePsf] lgjf{rgsf] sf/0fn] Tof] s'/f ;+ej ePg . oxL qmddf lzIff d+qfnosf] g]t[Tjdf  klg km]/abn 
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eof] . kl/0fdtM sf7df8f}+df pknAw ;/f]sf/jfnf ;+3;+:yfx? -cg';"rL&_ ;+u a[xt ;+jfb  ul/of] . 

o;/L k|fKt ;a} tx / tKsfsf ;'emfjx?nfO{ ;d]6L cfof]un] of] clGtd k|ltj]bg tof/ kf¥of] .    

klxnf] rf/ dlxgfd} tof/ ePsf] of] k|ltj]bgnfO{ /fli6«o tyf k|b]z txsf]] lgjf{rgn] ubf{ cfof]usf 

;b:ox?nfO{ :yfgLo tyf k|b]z txd} k|ToIo?kdf uP/ hfgsf/L lng] kl/j]z ldn]g . /fli6«o tyf 

k|b]z txsf]] lgjf{rg kl/0fdn] bnLo ;Gt'ngdf klg km]/abn eof] . of] l:yltdf cfof]u cGtu{tsf 

sfo{bnsf ;b:ox?n] lgjt{dfg x'gnfu]sf tfTsfnLg pkk|wfg d+GqL tyf lzIffdGqL dfggLo 

uf]kfndfg >]i7nfO{ ;f] k|ltj]bg a'emfof] .  ;/sf/sf] kl/jt{gkl5 lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqLsf] 

?kdf dfggLo lul//fhdl0f kf]v/]nn] d+Gqfnosf] sfd ;DxfNg' eof] . lgjt{dfg pkk|wfg d+GqL tyf 

lzIffdGqL dfggLo uf]kfndfg >]i7sf] kfnfdf ag]sf] lzIff cfof]un] u/]sf] sfdsf] hfgsf/L lbg] 

cj;/df sfo{bnsf ;b:ox?n] ;f]xL k|ltj]bg lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqL dfggLo lul//fhdl0f 

kf]v/]nnfO{ x:tfGt/0f u¥of] . ;f] cj;/df k"j{ lzIffdGqL dfggLo u+ufnfn t'nfw/sf] klg pkl:ylt 

lyof] . 

l;kmfl/zsf cfwf/x? 

dflysf pkfox?sf] ljZn]if0f u/L cfof]un] ;dfhjfbpGd'v g]kfnn] ck]Iff u/]sf] zflGt tyf ;d'Gglt 

k|fKt ug{] ;fwgsf] ?kdf lzIffsf bfz{lgs Pj+ z}4flGts cfwf/x? to u¥of] . tbg'?k lzIffsf] nIo 

Pj+ p4]Zox? ls6fg u¥of] h'g o; k|sf/sf 5g\ .  

lzIffsf] b"/b[li6 

cfufdL #) jif{df 1fg, lj1fg tyf l8lh6n l8efO8n] l;h{]sf c;dfgtfx?nfO{ x6fpb} ;a} pd]/, 

hft, hftL, ln+u, wd{, j0f{, ju{, tyf e"uf]nsf afl;Gbfx?nfO{ ;j{;'ne kx'+r ;lxtsf] ;Lko'Qm 

u'0f:t/Lo cfhLjg lzIff pknAw u/fOg] 5 .    

dflysf] b"/b[li6nfO{ d"t{?k lbg]qmddf b]xfosf sfo{x? ;DkGg x'g]5g\ .  

• ljBfno hfg] pd]/sf ;a} jfnjflnsfn] jfnd}qL jfnljsf; sfo{s|ddf ;xefuL ePsf 

x'g]5g\ . 

• xfdL o:tf] ljBfnosf] kl/sNkgf ub{5f}+ hxfF ;a} ljBfyL{n] ;kmntf xfl;n u5{g\, cfkm"nfO{ 

;'/lIft dx;"; ub{5g\ tyf ltgLx?sf] l;Sg] tTk/tf sfod /xG5 .  

• ljBfnon] ljBfyL{x?df ljBfnoleq kfl/jfl/s jftfj/0fsf] cg'e'lt k|bfg ug]{5g\, s'g} 

ljBfyL{n] klg lje]bsf] cg'e'lt ug]{ 5}gg\, ;a} cfk;L ;b\efj / ;xof]u sf ;fy ldn]/ 

v'zL;fy cWofkg / cWoog ug]{5g\ . 

• g]kfnsf ;a} ljBfnosf ljBfyL{x?n] kf7\os|dn] lgwf{/0f u/]sf] txut l;sfOsf :t/ xfl;n 

ug]{5g\ .  zx/df xf];\ jf ufpFdf ;a} ljBfyL{n] ;dfg u'0f:t/Lo lzIf0f l;sfOsf] ljgf s'g} 

lje]b cj;/ kfpg]5g\ .  s'g} klg u|fdL0f kl/jf/nfO{ u'0f:t/Lo lzIffsf] nflu zx/ k:g'kg]{ 

5}g g t u'0f:t/Lo lzIffsf] nflu cfˆgf jfnjflnsfx?nfO{ gLlh ljBfnodf k9 \g k7fpg' kg]{ 

jfWofTds kl/l:ylt cfpg] 5 . 

• l;sfOsf :t/ cGt/fli6«o :t/ ;+u t'ngf ug{ ;lsg] x'g]5, ;a} ljBfyL{x?df l;sfOsf] :t/ 

xfl;n ug{] bIftf xfl;n ug{ / cfTdljZjf;sf] ljsf; ug{ lzIfsx?n] ljBfyL{sf] ?rL 

cg'?ksf] s[ofsnfkdf cfwfl/t l;sfOsf s[ofsnfkx? of]hgfa4 tl/sfn] ;+rfng u/L 

l;sfOnfO{ ;xh agfpg]5g\ . 
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• xfd|f z}lIfs ;+:yfx?n] ljBfyL{x?nfO{ pgsf] rfxgf, rfv / Ifdtfsf] cfwf/df ;a} 

ljBfyL{x?nfO{ l;Sg] cj;/ / ljsNk k|bfg ug]{ 5g\ tyf pko'St k]zf jf pRr lzIff xfl;n 

ug{ ;Ifd agfpg] 5g\ .  ;xh hLjg ofkg ug{ / ;fdflhs, z}lIfs jf kl/0ffdd'vL-

rewarding_ k]zfsfnflu cfjZos kg]{ 1fg, ;Lk / k|ljlwsf] ljsf; ug]{5g\ / b|'t ultn] 

kl/jt{g eO/xg] ;+;f/df ;kmn x'g cfjZos kg]{ k|hftflGqs ;+:sf/ / k|ljlw ;a} ljBfyL{n] 

l;Sg] cj;/ kfpg]5g\ . 

• xfd|f ljBfyL{x? gofF s'/f l;Sg rfv lng] / l;h{gzLn k|ltef ePsf x'g]5g\ / cfˆgf] 

l;sfOsf] ofqf cfkm} to ug]{5g\, pRr z}lIfs p2]Zo xfl;n ug]{ lbuf] k|of; lg/Gt/ /fVg] 5g\ 

.   

• xfd|f pRr lzIffsf ljBfyL{x? ;dfnf]rgfTds ljrf/s x'g]5g\, / lg/Gt/ cWoog 

cg';Gwfgdfkm{t\ 1fgsf] vf]hLdf nfUg]5g\, cfjZos k|ljlw pkof]u ug]{ bIftf xfl;n ug]{5g, 

/ ;d"xdf ldn]/ sfd ug]{ ;xof]ufTds ;Lk xfl;n ug]{5g\ .  xfd|f ljBfyL{x?n] ljljwtfnfO{ 

;DDffd ug]{5g\, lhDd]jf/Lk"0f{ sfo{ ug]{ 5g\ / ;d'bfosf] ljsf;df of]ubfg k'¥ofpg]5g\ . 

• xfd|f lzIfs÷k|fWofksx? ljZjf; u5{g\ ls ljBfyL{x?n] ck]Iff ul/Psf] z}lIfs :t/ xfl;n 

ug{;S5g\ jf ck]Iff ul/Psf] :t/ eGbf j9L klg xfl;n ug{ ;S5g\ . / ;f]xL cg'?k l;sfOsf 

s[ofsnfk rog ug]{5g\ .  lzIfs, sd{rf/L, k|zf;s ldn]/ ;+Dj[4 l;sfO ;d'bfo (Rich 

Learning Community) agfpg] 5g\ / k]zfut bIftf xfl;n u/L k|efjsf/L z}lIfs 

;+:yfsf] ljsf; ug]{5g\ .  pgLx?n] lg/Gt/ k/LIffsf] dfWodaf6 ljBfyL{sf] l;sfOsf] k|ult 

cjnf]sg ug{]5g / lg/Gt/ ;'wf/df ;a} ;+nUg x'g]5g\ .  cfjZos k/]df sdhf]/ 

ljBfyL{x?nfO{ ;'wf/fTds lzIif0f l;sfO (Remedial Teaching Learning) sf 

cj;/x? k|bfg ug]{5g .  

• k|fKt cfly{s tyf cGo >f]tsf] afF8kmfF8 / pkof]u Gofok"0f{ tl/sfaf6 lgZkIf / kf/bz{L 

ePsf] 5 / x'G5 eGg] s'/f ;a}n] ;'lglZrt ug]{5g\ .   

• xfd|f cleefjs / ;d'bfo xfd|f ljBfyL{sf] ;kmntfsf] nflu cleGg c+u x'g]5g . ljBfyL{sf] 

l;sfO k|s[ofdf pxfFx?sf] ;s[o ;xeflutf / ;+nUgtf x'g]5 .   

• lzIf0f ;+:yfsf] lg/Gt/ ;'wf/ / ljsf;sf] nflu gful/s ;dfh, ;d'bfo / cleefjssf] ;s[o 

;xeflutf ePsf] x'g]5 / ljBfyL{sf] l;sfO k|s[ofdf, z}lIfs lg0f{odf, lzIf0f ;+:yfsf] ;'wf/ 

;+aGwL ultljlwdf pxf+x?sf] ;s[o ;xeflutf x'g]5 . 

• OR5's ;a}nfO{ k|fljlws Joj;flos tfnLdsf] ;xh cj;/ pknAw x'g]5 . 

• cgf}krfl/s tyjf cl/lts dfWodsf] l;sfO ljsNk Jofks x'g]5 / o;/L xfl;n u/]sf] 1fg 

tyf ;LknfO{ k/LIf0f u/L dfGotf lbOg] Joj:yf :yflkt x'g]5 .  cgf}krfl/s, v'nf  jf b"/ 

lzIffsf] dfWodaf6 cfˆgf] l;sfOnfO{ lg/Gt/tf lbg ;Sg] / /fli6«o of]Uotf k|0ffnLdfkm{t 

cf}krfl/s lzIff ;/xsf] dfGotf lbg] k|0ffnL ;s[o ePsf] x'g]5 . kmntM sf]xL klg l;sfOsf] 

cj;/af6 ljd'v x'g] 5}gg\ . 

• OR5's ;a}nfO{ ;fd'bflos cWoog tyf ;"rgf s]Gb|sf] dfWodaf6 hLjgko{Gt l;sfOsf] 

cj;/ k|fKt ePsf] x'g]5 . 

• xfd|f ljBfno, SofDk; tyf ljZjljBfnox?n] /}yfg] tyf k'Vof}{nL 1fg, ;Lk Pj ;Dkbfx?sf] 

vf]hLu/L cfw'lgs 1fg tyf ;Lkx?;+u ltgsf] ;DjGw sfod ug{5g\ .  
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• xfd|f ljBffyL{x? g}lts Pj+ rfl/lqs, lx;fjn] cAan x'g]5g . pgLx?sf] lbdfu, xft / d'6'sf] 

;Gt'lnt ljsf; x'g]5 .    

 

ljBfno lzIffsf d"ngLltx? 

1) gS;f+sg, hf]lgª tyf ljBfno ldnfg u/Lu/fO{ ;xh 9+un] ;a} jfnjflnsfnfO{ u'0f:t/Lo 

lgz'NsPj+ clgjfo{jfnljsf; Pj+ cfwf/e"t lzIff,tyf lgz'Ns dfWolds lzIff;'lglZrt ug{] 

sfdsf] lhDd]jf/L ;DjlGwt ufp+ jf gu/kflnsfsf] x'g]5 . 

2) s'g} afnaflnsfn] lzIff lng gkfPdf jf ck]lIft u'0f:t/ gePdf ;f]sf] ph'/L ;'Gg] tyf Gofo 

lbg] sfd ;DalGwt :yfgLo ;/sf/n] ug{]5 .  

3) ljBfnon] ljBfyL{x?df /fli6«o efjgf, pTt/bfloTj / nf]stflGqs ;dfhsf] gful/sn] lgjf{x 

ug]{ e"ldsf k"/f ub{} /f]huf/Lsf nflu klg tof/L x'g;Sg] u/L kf7\oqmdsf] ljsf; / 

sfof{Gjog ug]{5 .ljBfno lzIff k"/f u/]sfljBfyL{x?df pRr lzIff cWoogsf ljleGg If]qdf 

k|j]zug{ rflxg]efiff, ul0ft, lj1fg tyf cGo ljifox?df cfjZos 1fg, ;Lk, clej[lQ, tyf 

Ifdtf;lxt ;d:of ;dfwfg ug]{ ;Ifdtf x'g]5 . 

4) pknAw ;"rgf tyf k|ljlwsf] k|of]u u/L ljBfno txsf ;a} ljBfyL{x? ljB'tLo ?kdf 

;fIf/(digitally literate)x'g]5g\ .  

5) ljBfno lzIffsf] :t/ ;a} k|b]zx?df ;dfg agfpg ;a} :yfgLo ;/sf/x?n] /fli6«o kf7\oqmd 

dfgs, /fli6«o k/LIff dfgs, /fli6«o u'0f:t/ dfgs tyf lzIfssf] k]zfut bIftfsf dfgsnfO{ 

kfngf u/L :yfgLo cfjZostf cg';f/sf] kf7\oqmd lgdf{0f u/L sfof{Gjog ug]{5g\ . 

6) x/]s k|b]zn] ljBfyL{x?sf] rfxgf, Ifdtf / cfjZostf cg';f/ kf7\oqmddf ljljlws/0f u/L 

ljBfno lzIff ;~rfng ug{ ;3fpg] 5g .  

7) 3/, ljBfno, tyf 5/l5d]sdf jfnjflnsfd}qL l;sfO jftfj/0f agfpg, cleefjs, lzIfs, 

Joj:yfkg ;ldlt, lzIff ;ldlt tyf hgk|ltlglwx?aLr ;xsfo{ x'g]5 . jfnjflnsfd}qL 

l;sfO jftfj/0f gagfpg] s'g} klg ;/f]sf/jfnfpk/ cfjZos 5fgljg tyf sfo{jfxL u/L 

pko'St z}lIfs jftfj/0fsf] Joj:yfug]{ sfd :yfgLo ;/sf/n] ug]{5 .  

8) lzIfsx?sf] ;fdflhs dof{bf, plrt kfl/>lds, tyf  k]zfut Ifdtf ;'lglZrt ug{] sfd 

:yfgLo ;/sf/n] ug]{5 .lzIfsx?n] rflx+ tf]lsP jdf]lhdsf] sfo{ ug{ k"0f{ pQ/bfoL x'g'kg]{ 

sfg"gL Joj:yf ul/g]5. 

9) ;/sf/L, ;fd'bflos, ;xsf/L, lghL, u'7L tyf wfld{s ljBfnox? ;~rfng ul/g]5 . oL ;a} 

Aoj:yfkgsf ljBfnox? ;]jfd"ns x'g]5g\. To:tf ;]jfd"ns ljBfnox?n] /fHosf]ifaf6 jh]6 

kfpg ;Sg] Aoj:yf ul/g]5 .lghL, tyf u'7Ldf ;~rflnt ljBfnox?nfO{ ;fem]bf/L tyf 

;fdflhs lhDd]jf/Lsf] l;4fGt cg';f/ sfd ug{ nufpg] bfloTj :yfgLo ;/sf/sf] x'g]5 . 

10) k|lt ljBfyL{ vr{sf] cfwf/df jh]6 Aoj:yf ul/g]5 .ljz]if u'0f:t/sf] lzIff k|bfg ul//x]sf 

ljBfnox?sf nflu yk k|f]T;fxg jh]6sf] Aoj:yf ul/g]5 . 

11) cfwf/e"t txsf] lzIffnfO{ Jojxfl/s, j}1flgs, hgd'vL tyf cTkfbgd'vL agfOg' k5{ . 

dfWolds txsf] lzIffnfO{ eg] ;fwf/0f tyf Aofj;flos wf/df nlug]5 . hf] hxf+ / h'g 

df]8af6 k9]klg Ps csf]{ y/Ldf cWoog ug{ tyf pRr lzIffdf cWoog ug{ kfpg] u/L 



 

436 
 

:yfgfGt/0f kf7\oqmdsf] Aoj:yf ul/g]5 .To;f]ubf{ clwstd ljBfyL{x?sf nflu k|fljlws tyf 

Aoj;flos lzIff lng ;Sg] cj;/ l;h{gf ul/g]5 . 

sIffut k/LIff ;DalGwt lzIfsn] lng]5g\ . sIff * sf] k/LIff :yfgLo ;/sf/n] lng]5 .sIff 

!) sf] k/LIff k|b]z k/LIff af]8{n] lng]5 .sIff !@ sf] k/LIff /fli6«o k/LIff jf]8{n] lng]5 

.ljifout tyf txut ?kdf :t/Lo k/LIff lnO{ ;a} vfn] ljBfnox?df ;dfg u'0f:t/ 

;'lglZrt ug{] sfd :yfgLo ;/sf/sf] x'g]5 . 

 

pRrlzIffsf d"n gLltx?  

!=;a} gful/snfO{ pRrlzIffsf] kx'Fr ;'lglZrt ug{] sfd ;+3Lo / k|b]z ;/sf/sf] 

lhDd]jf/Ldf x'g]5 . o;sf nflu gS;f+sg u/L k|b]z ;/sf/n] v'nf tyf aGb k|s[ltsf k|b]z 

ljZjljBfno tyf SofDk;÷sn]h / ;+3Lo ;/sf/n] v'nf tyf aGb k|s[ltsf ;+3Lo 

ljZjljBfno Pj+ SofDk;÷sn]h ;~rfng ug{]5g\ . 

@=pRrlzIff ;F:yfx? d'nt ljZjljBfno, cg';Gwfg s]G› tyf k|fljlws tyf Aoj;flos 

cWoog ;F:yfgx? x'g] 5g\ . 

#=ufp+ jf gu/kflnsf, k|b]z tyf ;+3df k5fl8 k/]sf / kfl/Psf ;d'x jf ;d"bfosf 

ljBfyL{x?sf nflu :yfoL 5fqj[lQ sf]ifsf] Aoj:yf xÚg]5 . ;fy} cfly{s cefjsf sf/0f 

ljZjljBfno hfg g;Sg] ljBfyL{x?sf nflu /fHosf] tkm{af6 C0fsf] Aoj:yf ul/g]5 . 

$=pRrlzIffsf k|To]s ;F:yfx?n] lzIf0f, cg';Gwfg / ;dfh;]jf clgjfo{ ?kdf ug{'kg]{ sfg"gL 

Aoj:yf xg]5 . 

%=pRrlzIffsf] Aoj:yfkgsf nflu ljZiljBfno cg'bfg cfof]un] ljleGg lgb]l{ \zsfx? hf/L 

ug]{5 . o;sf] kfngf ug{' ljZjljBfnosf] st{Ao x'g]5 . 

^=ljZjljBfno tyf pRrlzIff ;F:yfx?df k"0f{ k|fl1s :jtGqtf ePsf tyf Ps} P]gaf6 

;~rflnt x'g] 5g\ .  1fg, ;Lk, clej[lQ, tyf Ifdtfsf] ;lxtsf] /fli6«o u'0f:t/sf] vfsf 

cjnDjg ub{] ;a} ljZjljBfnox?n]   Ps} lsl;dsf] u'0f:t/ sfod ug]{5g\ .  

&=;/sf/L, ;xsf/L, ;fd'bflos, tyf lghL u/L rf/ yl/sf ljZjljBfnox?sf] Aoj:yfkg 

x'g]5 . t/ gfkmfd"ns p2]Zosf ljZjljBfnox?sf] :yfkgfdf eg] k|fyldstfdf x'g]5}g .  

*=pRrlzIffdf ePsf] cGt/f{l{\i6«os/0f, jhf/Ls/0f / :yflgos/0fsf ltg} kIfnfO{ ;Djf]wg 

ug{]u/L ljZjljBfno tyf pRrlzIffsf ;F:yfx? Aoj:yfkg x'g]5g\ . 

(=ljZjljBfnodf  lzIf0f ug{sf nflu cg';Gwfg txsf] cWoog clgjfo{ x'g]5 / k|fl1s / 

cg';Gwfgdf bIfx? dfq ljZjljBfno ;]jfsf nflu of]Uo x'g]5g\ .o;sf nflu /fli6«o :t/sf] 

of]Uotf k/LIff pQL0f{ ugÚ{ kg]{5 . 

!)=b]zsf] cfly{s tyf ;fdflhs ljsf;sf nflu tf]lsPsf /fli6«o k|fyldstfsf If]qx?;Fu 

;DjlGwt x'g] u/L pRrlzIffsf ;F:yfx?n] cfˆgf z}lIfs sfo{qmdx? ;~rfng ug]{ 5g \ . 

!!=lj1fg tyf k|ljlwsf] ljsf; tyf k|ljlw cfoft tyf x:tfGt/0fsf nflu /fli6«o tyf 

cGt/fl{\i6«o ;DjGwx?sf] :yfkgf u/L pRrlzIffsf s]G›x?ljrsf] ;Fhfn lgdf{0f ug]{5g \ .  

!@=;du| pRrlzIffsf] Aoj:yfkg, cg'udg, u'0f:t/ sfod ug]{ u/L sfo{ ug{ Ps pRrlzIff 

cfof]u /xg]5 / u'0f:t/ dfkgsf nflu Ps 5'§} :jfoQ lgsfo :yfkgf x'g]5 . ;a} 

pRrlzIffsf ;F:yfx?n] u'0f:t/ dfkg lgsfodf cfj4 eO{ cfˆgf] u'0f:t/sf] k|df0f lnO{ 

;fj{hlgs hfgsf/L u/fpg' kg]{5 . 
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!#=ljZjljBnfosf nflu ul/g] nufgL gLltdf /fHosf] cFz / ljZjljBfno / ltgsf 

pRrlzIffsf ;F:yfx?n] cfkm"n] l;h{gf ug]{ sf]ifsf] cFz clu|d ?kdf lglZrt ul/g]5 . 

!$=pRrlzIffsf] cWoog cWofkg / cg';Gwfgsf sfo{df ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwsf] plrt 

k|of]u ul/g]5 / ;a} ljBfyL{sf nflu cfˆgf] cWoog tyf /f]huf/Lsf If]qdf cfjZos kg]{ 

;"rgf tyf k|ljlw ;DjlGw ;Lk pknAw u/fOg] 5 / cWoogsf nflu Ok':tsfno pknAw 

u/fOg] 5 . 

!%=ljZjljBfnox?sf] ;~hfnleq d"w{Go k|fWofks tyf cg';Gwfgljbx?sf] sIffx?nfO{ 

lel8of] sGkm/]lG;8\u dfkm{t ;a} If]qsf ljBfyL{n] lng kfpg] Aoj:yf ul/g]5. 

!^=ljZjljBfnox? / cGo skf]{/]6 ;F:yfx?ljrsf] ;xsfo{af6 k|ljlw ljsf; cg';Gwfg tyf 

pBf]u :yfkgf u/L ;~rfng ug{ / k|fKt cfoaf6 ljZjljBnfo lzIff tyf cg';Gwfg sfo{df 

nufgL ug]{ Aoj:yfsf nflu sfg"gL jf6f] tof/ ul/g]5 . 

lzIffsf] bfz{lgs cfwf/ 

nf}lss, wfld{s, tyf cfw'lgs b'lg+of+df ePsf 1fg Pj+ ;Lksf] vf]hL u/L ltgLx?aLrsf] ;fDotf, 

km/s, / j0f{;+s/Ls/0fsf] ;+efjgf vf]Hg] tyf vf]hfp+g] sfdnfO{ lzIffsf ;a} txdf sfof{Gjog ul/g] 

5 . o;qmddf k"jL{o tyf klZrdL bz{g tyf 1fg Pj+ lj1fgjLr ldng tyf km/s ljGb"x? 

klxrfgug{ u/fpg ;a} txsf lzIffyL{x?nfO{ lqmofzLn agfOg] 5 .  

lzIffsf] z}4flGts cfwf/ 

;fgf tyf 7"nf egfO Pj+ ef]ufOx? (small and big narratives/ theories/philosophies) 

aLr ;x;DjGw vf]Hg] vf]hfpg] k|jGw u/L ;a} txsf ljBfyL{x?df kIfLo Pj+ ;dfnf]rgfTds 

b[li6sf]0fn] hLjg, hut, tyf d[To'kl5sf] ;+;f/ a'em\g] / a'emfpg] s'/fnfO{ lzIffsf] ;}4flGts cfwf/ 

agfOg] 5 .     
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cfwf/e"t tyf dfWolds lzIffsf] nflu ul/Psf l;kmfl/;x? 

!= afnljsf; lzIff 

ci6faqm / k|Nxfbsf ue{:y syfn] e|'0fn] ;'Gg ;S5 / k|ltlqmof lbg;S5 eGg] s'/f k"jL{o ;+:sf/df 

:yflkt 5 . lj1fgn] k|dfl0ft ul/;s]sf] of] tYonfO{ afnljsf; sfo{qmdn] cleGg c+u agfpg] 

pkqmd hf/L 5 . o; qmddf ;'gf}nf xhf/ lbg h:tf sfo{qmdx? ;~rflnt 5g\ .  

afn ljsf; sfo{qmdn] uef{j:yfb]lv * jif{;Ddsf afnaflnsfsf] ;Gt'lnt ljsf; vf]H5 . ;fj{hlgs 

ljBfnodf xfn k|rlnt Ps jif]{ afnlasf; sfo{qmdn] k"j{ k|fylds lzIff dfq a'lemG5 . lzIf0fsf] 

tof/L ljlwn] rflxF ;Gt'lnt ljsf;sf] emNsf] lbG5 . ljBfno / ;d'bfodf o:tf afn ljsf; 

sfo{qmdx? ;~rflnt 5g\ . lghL Joj:yfkgsf ljBfnox?df eg] lzz' :ofxf/-;';f/ s]G› -Day 

Care Center, Play School), dG6];/L, g;{/L / ls+8/uf6]{g sfo{qmdx? rNg] u/]sf 5g\. g;{/L / 

ls+8/uf6]{gn] ;+1fgfTds kIfdf a9L hf]8 lbPsf 5g\. c? kIf uf}0f ePsf] b]lvG5 . lghL Joj:yfkgsf 

oL sfo{qmdx? zx/L If]qdf Jofks 5. ;fj{hlgs ljBfnodf hfg] afnaflnsfn] Ps jif{sf] dfq k"j{ 

k|fylds lzIff kfpg] u/]sf 5g\. lghL Joj:yfkgsf ljBfnox?n] g;{/L, s]hL / o"s]hL u/L tLg jif]{ 

z}lIfs sfo{qmdx? rnfpg] u/]sf] b]lvG5. oL ;a} k|of;x?n] ubf{ &@ k|ltzt afnaflnsfx? 

Affnljsf; sfo{qmdsf] cg'e"lt ;lxt sIff ! df k|j]z u/]sf] b]lvG5 . afFsL @* k|ltzt -juL{s[t 

tYofª\s cg';"rL @ df lbOPsf] 5_ afnaflnsfdf k'Ug / afnljsf; sfo{qmddf gcfPsfx?nfO{ 

tt\:yfg}  kx'Fr ;'lglZrt ug{ tyf xfn sfo{qmddf cfPsf jfnjflnsfx?sf] :yfgLo ;/sf/sf] 

Joj:yfkgdf  u'0f:t/Lo k|ltkmn ;'lglZrt ug{ b]xfosf sfo{qmdx? l;kmfl/; ul/Psf] 5 . 

kx'Frsf nflu 

s_ xfn ;d'bfodf, ljBfnodf, tyf lghL Joj:yfkgdf rn]sf afnljsf; sfo{qmdx?nfO{ :yfgLo 

;/sf/sf] kxndf k"gg{S;f+sg ;lxt hf]lg‹ ul/g'k5{. gS;f+sgsf] cfwf/df tL sfo{qmdx?sf] ldnfg 

Pj+ lj:tf/ ul/g'k5{. o;f] ubf{ ;+ljwfgsf] wf/f #(=@ / #(=# df pNn]lvt ;a} afnjflnsfsf] :jf:Yo, 

;'/Iff, kf]if0f, / lzIffsf] xs ;'lglZrt x'g] k|jGw ul/g' k5{ .   

v_Pp6f 6f]ndf hDdf x'g ;Sg] cj:yfsf afnaflnsfnfO{ 6f]n 6f]nd} ;]jf ;'lglZrt x'g] afnljsf; 

sfo{qmdx? ;~rfng ul/g'k5{.  

u_5l/Psf a:tLsf afnaflnsfsf cfdfafa', bfh'lbbL / xh'/a'af, xh'/cfdfnfO{ afnljsf; sfo{qmd s] 

/ s;/L egL hfgsf/L u/fpg k|ToIf e]63f6 / k|ljlwdfkm{t ;]jf ;'lglZrt ul/g'k5{. pgLx?dfkm{t 

jfnjflnsfsf] :jf:Yo, ;'/Iff, lzIff, dgf]/~hg cflb ;'lglZrt ul/g'k5{ .  

3_ ue{:y afnaflnsf / ule{0fL cfdfsf] x]/rfx s;/L ug]{ eGg] s'/fsf] hfgsf/L lng tyf lbgsf 

nflu :yfgLo ;/sf/sf] 7fpFdf pknAw cfd ;~rf/sf ;fwgx?sf] kl/rfng ug'{k5{ . 

Joj:yfkgsf nflu 

s_afnljsf;sf k/+k/fut t/Lsfx?sf] vf]hL u/L To;df s] yKg], s] lemSg] / s] s'/fnfO{ lg/Gt/tf 

lbg] eGg] Joj:yf ldnfpgsf] nflu :yfgLo lj1x?åf/f cWoog Pj+ ljZn]if0f ul/g'k5{. o;n] 

kl/jt{gnfO{lbuf] agfO{ /fVg d2t ub{5 . 
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v_lzIff dGqfnon] afnljsf; sfo{qmd ;~rfngfy{ lbPsf /sd ck'u ePsf]n] o;sf lzIfs, cfof / 

;xof]uLx?sf nflu tna ;'ljwf cflb pknAw u/fpg :yfgLo ;/sf/n] /sd ;lr{g' k5{ . To;f] ug{ 

g;Sg] cj:yf ePdf cfly{s x}l;otsf] cfwf/df cleefjs;+u ;xof]u lng] Joj:yf ldnfpg'k5{. 

u_afnaflnsfsf] rf}tkmL{ ljsf;sfnflu :yfgLo ;/sf/n] PsLs[t ;]jf pknAw u/fpg' k5{ . o;sf 

nflu Toxf+ pknAw :jf:Yo, ;'/Iff h:tf ;]jfx? afnljsf; s]G›df ;'lglZrt ug{ u/fpg :yfgLo 

;/sf/n] ;dGjo tyf ;xsfo{sf] gLlt cjnDag ug'{k5{ . 

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 

s_afnljsf; sfo{qmddf kx'Fr k'u]sf afnaflnsfsf] zf/Ll/s, dfgl;s, cflTds, ;+j]ufTds ;Gt'ng 

eP gePsf] olsg ug{sf nflu :t/Lo k/LIf0f ;fdfu|L agfO{ :yfgLo ;/sf/sf] txdf cw{jflif{s ?kdf 

n]vfhf]vf ul/g'k5{. pd]/ / Ifdtf cg';f/ afnaflnsfsf] ljsf; eP gePsf] s'/f olsg ePkl5 

tbg';f/sf] ;'wf/fTds pkfo cjnDag ug{ afnljsf; sfo{qmd ;~rfnsx?nfO{ lhDd]jf/ agfOg'k5{. 

of] s'/f Plss[t /0fgLltaf6 ;+ej x'G5 . 

v_afnljsf;, dG6];/L, g;{/L, s]hL cflbdf egf{ ePsf afnaflnsfsf cfdfa'af tyf cleefjsx?nfO{ 

ue{fj:yf, jfnljsf;, lzIff, :jf:Yo, kf]if0f,/ :ofxf/sf] af/]df hfgsf/L lbg;DalGwt ;+:yfn] g} 

cleefjs lzIff ;~rfng ug{'k5{. 

u_afnaflnsf j/k/ /x]sf k|s[lt, jftfj/0f / ;+:s[ltx?af6} ljifout 1fg-thematic 

knowledge_ lbg' k5{  / ;lsG5 klg eGg] s'/f ltgsf cleefjsx?nfO{ ljZj:t u/fpg' k5{. 

afnljsf; sfo{qmdsf lzIfsn] o; sfo{sf] lhDd]jf/L lng'k5{. 

3_afnljsf; sfo{qmdsf lzIfssf] of]Uotf j[l4 ug]{, ltgsf] kbfGglt ug{] tyf ltgsf of]Uotfdf 

cfwfl/t nufgL ug]{ k|aGw ldnfOg'k5{ . 

ª_afnljsf;, dG6];/L, g;{/L, tyf s]hLsf nflu lzIfs tof/L ubf{ PsLs[t l;sfOaf6 qmdzM 

“ljifout s'gf”sf] l;sfOtk{m pBt x'g] k|aGw ldnfOg' k5{ . cyf{t\ afnljsf;, dG6];/L, g;{/L, tyf 

s]hLsf sfo{qmd ;~rfng x'g] s]Gb|x?df clgjfo{ ?kdf ultnf] jfnpkof]uL k':tsfnosf] Joj:yf 

ul/g' k5{ .    

 

@=clgjfo{ / lgz'Ns lzIff 

ljutsf lzIff cfof]usf k|ltj]bg tyf ljsf; of]hgfx?n] cfwf/e"t lzIffnfO{ clgjfo{ / dfWolds 

lzIffnfO{ lgz'Ns x'g'k5{eGb} cfPsf 5g\. slt sIff;Ddsf] lzIff clgjfo{ tyf lgz'Ns ug]{ eGg] 

s'/fdf rflxF a]nf a]nfsf cfof]usf k|ltj]bgx?df km/s km/s dt b]lvG5. ;fj{hlgs ljBfnodf 

;Gtfg k9fpg] cleefjsx?sf] nflu dfq} lgz'Ns tyf clgjfo{ ls lghL Joj:yfkgdf v'n]sf 

dG6];/L, g;{/L, / s]hL, cfwf/e"t tyf dfWolds txdf klg lgz'Ns tyf clgjfo{ lzIff nfu" ug]{ eGg] 

s'/f rflxF cem} ljjflbt} 5.  olt x'Fbfx'Fb} klg ljBfno pd]/sf (^=^  k|ltzt afnaflnsfx? ljBfno 

egf{ eO;s]sf 5g\ . tLdWo] pNn]Vo k|ltztn] sIff 5 ptL0f{ u/]sf 5g\ . sIff 5 ptL0f{ u/]sfx? 

dWo] sIff * ptL0f{ ug]{x?sf] k|ltzt eg] 36tf] qmddf 5 . tL dWo] sIff !@ ptL0f{ ug]{x? t em08} 

Ps ltxfO dfq 5g\ . ;f]emf] cy{df x]bf{ sIff ! df k|j]z u/]sf afnaflnsfx?sf] ## k|ltzt hlt 
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sIff !) df / To;sf] cfwf hlt sIff !@ df k'u]sf] b]lvG5 -auL{s[t tYofª\s cg';"rL @ df lbOPsf] 

5_ .o; l:yltdf jt{dfg cfof]un] b]xfosf s'/fx? l;kmfl/; u/]sf] 5. 

kx'Frsf nflu 

s_ :s"n If]q lgwf{/0f-hf]lgª_ / gS;f+sgsf] cfwf/df cfwf/e"t tx ;~rfng ul//x]sf ;fj{hlgs, 

lghL, u'7L, ;xsf/L, tyf wfld{s ljBfnox?sf] Ps cfk;df ldnfg, lj:tf/ Pj+ ;'b[9Ls/0f ug]{ 

u/fpFg] sfd :yfgLo ;/sf/n] ug{'k5{. eljiodf vf]lng] ;fj{hlgs, lghL, u'7L, ;xsf/L, tyf wfld{s 

ljBfnox? klg gS;f+sg / hf]lgªs} cfwf/df dfq vf]lng'k5{ .   

v_ ;+ljwfgsf] wf/f #!=# / #!=$ cg';f/ blnt, ckf+u / ljkGg afnaflnsfsf] clgjfo{ Pj+ lgz'Ns 

lzIff kfpg] xs ;'lglZrt ug{ ufpF jf gu/kflnsfsf] txdf cfjZostf cg';f/ Psn,df]8]n, 

;dfj]zL df]8]n, tyf 6f]n l5d]sd} ;]jf lbg] df]8]nsf ljBfno / pRr lzIffsf nflu ;xof]u sf]ifsf] 

Joj:yf ul/g'k5{. pgLx?nfO{ pRr lzIff;Dd lgz'Ns lzIff pknAw u/fpg' kg]{ ;+j}wflgs Joj:yfnfO{ 

dWogh/ u/L ;f] sf]ifaf6 cfjZos pks/0f tyf cGo ;xof]u ug]{ k|aGw ldnfOg' k5{. 

u_ ;8s afnaflnsf, cgfy cflbsf nflu clgjfo{ Pj+ lgz'Ns cfwf/e"t lzIff ;'lglZrt ug]{ sfd 

:yfgLo ;/sf/n] ug'{k5{. o;sf nflu ;fj{hlgs, lghL, u'7L, ;xsf/L, tyf wfld{s ljBfno tyf 

u}x|;/sf/L ;+:yfx?sf] kl/rfng ul/g'{ k5{ .   

Joj:yfkgsf nflu 

s_ k|b]z ;/sf/ tyf ;+3Lo ;/sf/sf] ;xof]udf :yfgLo ;/sf/n] cfwf/e"t txsf] lzIff clgjfo{ 

tyf lgz'Ns agfpg'k5{. o;sf nflu :yfgLo ;/sf/n] cfjZostf cg';f/ ;fj{hlgs, lghL, lghL 

tyf ;fj{hlgs u'7L, wfld{s, ;xsf/L, tyf cgf}krfl/s lzIff k|bfosx?nfO{ kl/rfng ug'{ k5{ . 

lsgls ltgLx? s'g} g s'g} sfnv08df lgDTofOPsf lzIff k|bfosx? x'g . a? s'g vfn] lzIff 

k|bfosx?nfO{ sxf+ / s;/L k'gJo{j:yf ug{] eGg] s'/fdf cfwfl/t eO{ ljBfno gS;f+sg tyf hf]lgË 

ug'{k5{ .  

v_ :yfgLo ;/sf/sf lhDd]jf/Lsf xfnsf ljBfnox?df !–#, !–%, !–*, ! — !), !–!@ / (–!@, tyf 

!!/ !@ sf ljBfnox? rln/x]sf 5g\ . tL ;a}nfO{ !—* / (–!@ sf] ;+/rgfdf Nofpgsf nflu 

b'Oj6f pkfox? ul/g'k5{ . klxnf], cfjf;Lo ;'ljwf ;lxtsf 7"nf ljBfnox? agfp+g' k5{ . bf]>f], s]xL 

ljBfnox?sf] tx 36fpg'k5{ eg] s]xLsf] tx a9fpg'k5{ . ufp+ jf gu/kflnsfn] of] sfdsf] g]t[Tj 

lng'k5{ . cyf{t ljBfnosf] gS;+fsg tyf hf]lgË ubf{ e"uf]n Pj+ hg;+VofnfO{ cfwf/ dfgL oL s'/fx? 

;'lglZrt ul/g' k5{ .   

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 

s_;+ljwfgsf] wf/f #!=!—#!=$ ;Dddf Joj:yf ePem}+ ckf+utf ePsf, blnt, ljkGg tyf Psn 

a:tLsf afnaflnsfx?sf] clgjfo{ tyf lgz'Ns lzIff kfpg] xs ;'lglZrt ug{ 3/}df k9fpg], xKtfdf 

!-@ lbg k9fpg], 6f]n6f]ndf k9fpg] jf k|ljlwdfkm{t k9fpg] h:tf Joj:yfx? ug{'k5{. o;/L k9] 

k9fOPsf afnaflnsfsf] z}lIfs :t/ ;'lglZrt ug]{ sfd ;DalGwt If]qsf] ljBfnos} x'g'k5{. 

v_;fj{hlgs, lghL, u'7L, wfld{s tyf j}slNks Joj:yfkgdf rnfOPsf lzIffnosf ljBfyL{x?sf] 

z}lIfs :t/ ;dfg agfpgsf nflu k|To]s ^ dlxgfdf n]vfhf]vf ul/g'k5{. o;/L n]vfhf]vf ug{] sfd 

:yfgLo ;/sf/n] ug{'k5{. ;f] n]vfhf]vf sfo{df u'0f:t/sf] /fli6«o vfsfn] vf]h]sf] ck]lIft Pj+ ;dfg 
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z}lIfs pknlAw gePsf ljBfyL{x?nfO{ ;'wf/fTds sIffsf] clgjfo{ Joj:yf ug{'kg]{5. o;sf] nflu 

;DjlGwt lzIfsnfO{ lhDd]jf/ agfOg' k5{  .   

u_ljBfnohfg] pd]/ ;d"xsf ufpF jf gu/kflnsfsf :yfoL jf c:yfoL a;f]af; u/]sf afnaflnsfx? 

;a}n] clgjfo{ tyf lgz'Ns lzIff kfP jf kfPgg\ eGg] s'/fsf] jflif{s ?kdf n]vfhf]vf ug]{ sfd lzIff 

;ldlt, Goflos ;ldlt / ufpF tyf gu/sf] sfo{;ldltn] ug{'k5{ . ;f]xL n]vfhf]vfsf] cfwf/df ufpF / 

gu/kflnsfn] cfjZos Joj:yf ldnfpg'k5{ . 

#= dft[efiffdf lzIff 

dft[efiffdf k9fpg] ls, ;/sf/L sfdsfhsf] efiffdf k9fpg] ls, tLgefifL -dft[efiff, k|b]zsf] efiff, 

;/sf/L sfdsfhsf] efiff_ gLlt lng] ls, jx'efifL gLlt lng] ls, åLefifL gLlt lng] ls eGg] s'/fdf 

lxhf]sf cfof]ux?df leGg dtx? lyP . t/ clxn]sf] ;+ljwfgsf] wf/f #@=!, #!=%, #@=#, tyf %!u & 

cg';f/ efiff tyf lnlkx?sf] hu]gf{ / ljsf; ug{'kg{]{, dft[efiffdf lzIff lbg'kg{], tyf ax'efifL z}lIfs 

Joj:yf ug'{kg{]{ Joa:yf ul/Psf] 5 . z]lIfs tyf Go"/f] d]l8sn ;fOG;sf cWoogx?n] klg PsnefifL 

ljBfyL{x?eGbf jx'efifL ljBfyL{x?sf] dlitis a9L lqmofzLn x'G5 egL b]vfPsf 5g\ . o;sf lglDt 

lgDglnlvt pkfox? lzkmfl/; ul/Psf] 5.   

Joj:yfkgsf nflu 

s_ufpF jf gu/kflnsfn] :yfgLo ;/sf/sf txdf ePsf efiff, lnlk, ;+:s[lt / eflifs rfxgfx?sf] 

hfgsf/L a6'Ng] tyf cBfjlws ug]{ Joj:yf ldnfpg'k5{. 

v_Psn efifL ;d"xsf afnaflnsf tyf ltgsf cleefjsn] rfx]df ;f]xL efiffdf k9\g] k9fpg] Joj:yf 

ul/g'k5{. o;sf nflu lzIfsx?nfO{ ljBfyL{sf] dft[efiffdf k9\g] xs ;'lglZrt ug]{ lgDglnlvt 

pkfox? ;'emfOPsf] 5.  

• :yfgLo efiff, lnlk, ;flxTo Pj+ ;+:s[lt ;+/If0f, cg';Gwfg ug{sfnlu lzIff ;ldlt tyf 

j8fWoIfsf] ;xsfo{df ufpF jf gu/kflnsfn] ;f] sfdsf] lhDdf lng'k5{ . 

• lzIfs tyf sd{rf/Lx?nfO{ ax'efiff Joj:yfkgsf cg]s t/Lsfx? l;Sg] l;sfpg] Joj:yf 

ldnfpg'k5{ .   

• :yfgLo ;/sf/sf] txdf pknAw cfd ;~rf/sf ;fwgx?sf] k|of]u u/L ltgLx?af6 efiff tyf 

lnlk ;+/If0f, ljsf; tyf k7gkf7gsf] sfd ;'lglZrt ul/g'k5{ . To;sf] cnfjf l;sf? 

:jon]+ efiff, lnlk tyf ;+:s[lt l;Sg] kf7\o tyf ljB'tLo ;fdu|Lx? agfO{ ljt/0f ul/g'k5{ . 

• ;a} lzIfsx? ;a} efiffdf kf]Vt gx'g] x'gfn] :yfgLo efiffljb\ tyf efiff af]Ng] JolQmx?nfO{ 

j}tlgs jf cj}tlgs lzIfssf] tyf ;fdfu|L lgdf{0fstf{sf] ?kdf ;]jf lng] k|aGw ldnfpg'k5{ 

. 

• ljBfnox? :jo+n] Ps csf{sf] efiff l;Sg l;sfpg lzIfs, ljBfyL{, cleefjs tyf :yfgLo 

efiff lj1x?sf] :jo+;]jL 6f]nLagfO{ kl/rfng ug]{ Joj:yf ldnfpg'k5{ . 

• dft[efiffsf lnlk tyf ;+:s[ltsf] ;+/If0f Pj+ ljsf;df nflu k/]sf] ;d'bfonfO{ :yfgLo 

;/sf/n] cfly{s, ef}lts tyf dfgj;|f]tsf] ?kdf ;3fpg] Joj:yf ug'{k5{ . 

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 
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s_åLefifL afnaflnsf ePsf] ljBfnosf ljBfyL{x?nfO{ Ps csf{sf] efiff l;Sg k|f]T;flxt ul/g'k5{. 

lzIfsn] klg To;/L g} ljBfyL{sf] efiff l;sL ljBfyL{nfO{ k9fpg'kg{] Joj:yf ul/g'k5{ .  

v_afnaflnsfn] cfˆgf] dft[efiffnfO{ efiffs} ?kdf k9 \g rfx]df 5'§} ljifosf] ?kdf k9\g] k|aGw 

ldnfOlbg'k5{. o;sf nflu lzIf0f ;fdu|Lx? pknAw u/fpg] tyf tT:yfgd} agfpg] ;Lk k|bfg 

ul/g'k5{. 

u_Ps} sIffdf ax'efifL ljBfyL{ ePsf] cj:yfdf rflxF cf-cfˆg} efiffdfkm{t l;Sg ;3fpg] lzIf0f k4lt 

ckgfpg'k5{. lnlk, zAb, jfSo u7g cflbsf cfwf/df ;DalGwt ufpF / gu/kflnsfs} txdf ax'efifL 

kf7\o;fdu|L lgdf{0f Pj+ ljt/0f ug{] u/fpg] Joj:yf ldnfpg'k5{. 

3_ljBfnodf dft[efifL 5nkmn s'gf tyf ax'efifL ;flxlTos Pj+ ;f+:s[lts sfo{qmdx? ;~rfng 

ul/g'k5{ . o;sf nflu :yfgLo ;/sf/n] ;3fpg] k|jGw ldnfpg'k5{. 

ª_sDKo'6/ ;ˆ6j]o/ jf PK; agfO{ g]kfnsf ;a} efiff ;d"x;+u pgLx?s} efiffdf ;+jfb ug{ ;Sg] 

k|aGw ldnfpg'k5{.  

r_k|To]s ljBfnodf ax'eflifs Pj+ ax';f+:s[lts s'gf tyf Do'lhod agfOg'k5{. 

$= lghL tyf ;fj{hlgs ljBfno Joj:yfkg 

ljutsf s]xL lzIff cfof]ux?n] lghL nufgLstf{x?nfO{ ljBfno ;+rfngsf nflu lgDTofP. kl/0fdtM 

clxn] ^))) lghL ljBfnox? ;~rfng eO/x]sf 5g\ . jfnljsf; txb]lv sIff !@ ;Ddd} ;~rfng 

ePsf tL ljBfnox?n] lzIffdf lghL If]qsf] nufgL kl/rfng u/]sf 5g . u'0f:t/Lo lzIff lbG5g 

eGg] ljZjf; cfh{g u/]sf 5g . ;GttLsf] lzIffdf a9L nufgL ug{ rfxg]x?sf] ck]Iff cg';f/ sfd 

ug{] af6f]df cu|;/ 5g . lghL ljBfnonfO{ sDkgLdf btf{ ug{] u/fpg] ;/sf/L gLltn] ubf{ a9bf] 

gfkmf sdfpg] k|j[lQ xfjL ePsf] 5 . cyf{t ;]jfsf] p4Zon] lgDTofOPsf lghL nufgLstf{x?dWo] 

s]xLn] ;]jfeGbf nfesf] lglDt ljBfno ;~rfng ub{} cfPsf 5g . lgodg ug{] ;/sf/L lgsfo 

sdhf]/ ePsf] 5 . kl/0ffdtM sDogL, lghL u'7L jf ;fj{hlgs u'7L h]df btf{ ePsf eP klg ;a} 

lghL Joj:yfkgsf ljBfno ;+rfnsx?nfO{ Pp6} 8fnf]df xfnL cf/f]k nufpg]] k/Dk/f /xFb} cfPsf] 5 

. ljut bz jif{sf kqklqsfx? ljZn]if0f ubf{ lghL ljBfnox?n] lzIffdf Jofkf/Ls/0f u/]sf]], juL{o 

lzIff ;+:yfut u/]]sf], ljBfyL{nfO{  3f]Sg nufPsf] tyf  ljb]zd'vL aGg psf;]sf] h:tf cf/f]kx? 

nufOPsf] kfOof] . oL cf/f]kx?;u} ltg} kqklqsfx?df lghL ljBfno Joj:yfkgsf ;DaGwdf kfFrj6f 

d'Vo ljsNkx? ahf/df cfP . klxnf], :yfgLo ;/sf/ cyjf cleefjsx?åf/f z'Ns lgwf{/0f ul/lbg', 

clg qmdzM gS;f+sg tyf hf]lg‹ ub{} ltgnfO{ lgodg ug '{ . bf]>f,] ltgnfO{ aGb} ug'{ . t]>f], clxn] g} 

sIff Psaf6} ljBfyL{ egf{ gu/]/ cfufdL !@ jif{df ljBfno txdf lghL nufgL g} aGb} ug{' . rf}yf], 

lzIfs, k|fWofks, sd{rf/L, ;]gf, k|x/L h:tf ;/sf/L 9's'6Laf6 tnj tyf eQf vfg] tyf ljBfno 

Joj:yfks Pj+ ljBfnok|dLx?sf ;GttLnfO{ lghL ljBfnodf k9g} glbg' . kf+rf}+, lghL nufgLsf 

ljBfnodf  jfnjflnsf k9fpg] cleefjsnfO{ cltl/Qm s/ nufpg' . t/ ;+ljwfgsf] wf/f %)=# n] 

/fHosf gLlt lgb{]zs l;4fGtcGtu{t ;fj{hlgs, lghL / ;xsf/L If]qsf] ;xefuLtfsf] Joj:yf 

u/]sf]5. o; l:yltdf lghL Pj+  / ;fj{hlgs ljBfnoaLr ;xsfo{ ub}{ b'j}nfO{ Pscsf{sf k"/s 

agfpg lgDglnlvt pkfox? ;'emfOPsf 5g\. 

kx'Frsf nflu 
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s_:yfgLo ;/sf/n] pknAw u/fPsf d]wfjL blnt, ckf+utf ePsf ljBfyL{ / ljkGg afnaflnsfnfO{ 

;fdflhs bfloTjsf] sf]6Ldf /fvL lghL ljBfnon] lgz'Ns ?kdf k7gkf7gsf] Joj:yf ug'{k5{. 

v_:yfgLo ;/sf/n] cfjZos 7fg]df ljBfnosf] kx'Fr gePsf tyf dfgj ;"rsf+sdf sd k|ltzt 

ePsf ljkGg, blnt, tyf hghflt a:tLdf lghL ljBfnosf] lj:tf/ ug{] Joj:yf ldnfpFg'k5{. o;f] 

ug]{ lghL ljBfnonfO{ :yfgLo ;/sf/n] k|ltljBfyL{ nfutsf] efpr/, ef}lts k"jf{wf/sf] nflu 

;x'lnotsf] C0f tyf ef8fdf lglZrt cjlwsf] nflu hUuf pknAw u/fpg'k5{. 

 

Joj:yfkgsf nflu 

s_ :yfgLo ;/sf/n] cg'dlt lbPsf, eljiodf cg'dlt tyf :jLs[lt lbg ;Sg] tyf tfTsfnLg lhNnf 

lzIff sfof{noaf6 cg'dlt Pj+ :jLs[lt kfO{ :j:km"t{ ?kdf vf]n] vf]nfPsf lghLtyf ;j{hlgs 

ljBfnox?nfO{ 7"nf, ;fgf tyf cfjf;Lo :j?ksf aGg] agfpg] u/L gS;f+sg Pj+hf]lgª ul/g'k5{. 

v_ lghL jf ;fj{hlgs ljBfnosf] gS;f+sg tyfhf]lgª ubf{ a9L ePsf ljBfnox?nfO{ :yfgLo 

;/sf/n] g} ldnfg ug'{k5{. o;/L ldnfg ubf{ a9L x'g] ef8f jf lnh afx]ssf lghL, u'7L, tyf 

;fj{hlgs ljBfnosf ef}lts ;+/rgfx?nfO{ O{-k':tsfno, lstfaL k':tsfno, Do'lhod, ;fd'bflos 

cWoog s]Gb|, 5nkmn s]G›, ;Lk ljsf; s]G›, k|of]uzfnf h:tf ;fj{hlgs pkof]usf  ejgsf] ?kdf 

ljsl;t ul/g'k5{. 

u_lghL ljBfnox?sf] z'Ns lgwf{/0f ug]{, ToxfF sfo{/t lzIfs tyf sd{rf/Lsf] ;]jf ;'ljwfsf] dfgs 

tf]Sg] / nufgLstf{sf] d'gfkmf tf]Sg] -%)M@%M@%sf] cg'kftdf_ sfd :yfgLo ;/sf/n] g} ug'{k5{ . 

o;f]ubf{ cfwf/e"t z'Ns (basic fee) tyf yk ;'ljwfsf nflu yk z'Ns (premium fee) sf] 

Joj:yf nfu' ul/g'k5{ .  

3_lghL, u'7L, wfld{s tyf ;fj{hlgs ljBfnodf k9fpg] lzIfsx?sf] cg'ejnfO{ lzIfs ;]jf cfof]un] 

;dfg dfGotf lbg'k5{ . 

ª_zx/L If]qdf dfq} ;Lldt x'g rfxg] lghL ljBfnox?nfO{ :yfgLo ;/sf/n] lubf]{ z}lIfs :t/ ePsf, 

sd ljBfyL{ ePsf ;fj{hlgs ljBfno ejgx? pknAw u/fpg'k5{ . o;f] u/] afkt lghL ljBfnox?n] 

tf]lsPsf ljBfyL{x?nfO{ lgz'Ns / cfwf z'Nsdf k9fpg'kg]{ Joj:yf ul/g'k5{ .      

r_lghL, u'7L, wfld{s tyf ;fj{hlgs ljBfnosf lzIfs Pj+ sd{rf/LnfO{ lagf e]befj tflnddf 

;xefuL x'g] k|aGw ldnfOg'k5{ . 

5_Ps csf{;+u l;Sg} kg]{ clgjfo{Joj:yf sfod u/L :yfgLo ;/sf/n] lghL u'7L, wfld{s tyf 

;fj{hlgs ljBfnosf lzIfs, sd{rf/L / Joj:yfksx?sf] cfbfg-k|bfg ug]{ Joj:yf ldnfpg'k5{ . 

h_ xfn ePsf jf ef]ln ;+:yfut ?kdf cfpg ;Sg] :jb]zL ljBfnox?sf] cg'dlt, :jLs[lt, lgodg / 

lgoGq0f klg :yfgLo ;/sf/n] g} ug'{k5{ . 

em_lghL, ;fj{hlgs, wfld{s, ;xsf/L, u'7L h'g;'s} ljBfnox?n] klg :jb]zL gfd /fVg} kg]{ clgjfo{ 

Joj:yf ul/g'k5{ . To:t} cGt/f{li6«o, k|lti7fg h:tf ljz]if0f hf]8\g rfxg] ljBfnox?n] slDtdf !% 

k|ltzt cGt/{fli6«o ljBfyL{nfO{ k7gkf7g u/fPs} x'g'k5{ . 
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`_ clgjfo{ tyf lgz'Ns lzIff ;/sf/sf] lhDd]jf/L ePsf]n] lghL ljBfnonfO{ k|fljlws lzIffnosf] 

?kdf ljsf; ug]{ k|f]T;flxt ul/g' k5{ . o;f]ubf{ clxn]sf nufgLstf{x?nfO{ ;+ul7t u/L To; lbzftkm{ 

pGd'v u/fpg'k5{ .  

6_ xfn sDkgLdf btf{ ePsf lghL ljBfnox?nfO{ ;]jfd"ns lghL tyf ;fdflhs u'7Ldf btf{x'g 

k|f]T;flxt ub{} eljiodf ;]jfd"ns lghL ljBfnox?dfq} /xg] Joj:yf ug'k5{ .  

7_ sIff !@ ;Dd ljBfno tx g} ePsf]n] tL sIffx?nfO{ sn]h÷SofDk;sf] Joj:yfkgaf6 cnu u/L 

ljBfnos} Joj:yfkgdf /flvg'k5{ .   

8_;a} vfn] ljBfnox?nfO{ ldNg] ldnfpg]u/L ufp+ tyf gu/kflnsfn] z}lIfs Sofn]08/ agfO{ nfu'ug'{ 

k5{ .  

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 

s_lghL tyf ;fj{hlgs ljBfnosf] z}lIfs :t/ ;dfg agfpg k|To]s jif{ u'0f:t/Lo vfsfsf] cfwf/df-

1fg, ;Lk, clej[lQ / Ifdtf_ :yfgLo ;/sf/n] d"Nof+sg ug'{k5{.;f]xL d"Nof+sgsf] cfwf/df sdhf]/ 

ljBfnon] cfˆgf] ljBfyL{sf] z}lIfs :t/ psf:g' k5{. To;f] gug]{ ljBfnox?nfO{ :yfgLo ;/sf/n] 

;'„g ;3fpg] jf gl;xt lbg] k|jGw ug{'k5{. cGtdf ufp+ jf gu/kflnsfn] ck]lIft z}lIfs:t/ ePsf, 

;'wf/ug'{kg{] tyf gl;xt lbOPsf ljBfnox?sf] ;"rL ;fj{hlgs ug'{k5{ .  

v_ lghL, u'7L, ;xsf/L, tyf ;fj{hlgs ;fem]bf/Ln] ;fem]bf/x?nfO{ kmfObf x'g] sfo{qmdx? vf]H5 . t/ 

;fdflhs bfloTjn] eg] Ps csf{nfO{ ;3fpg] :oo+;]jL dfgl;stf vf]H5 . of] s'/fnfO{ dgg u/L s'g 

s'g s'/fdf lghL, u'7L, ;xsf/L, tyf ;fj{hlgs ljBfnoaLr ;fem]bf/L ug{] Pj+ ltg}sf] ;fdflhs 

bfloTjcGtu{t :jo+;]jL 9+un] s'g s'g s'/fdf s'g s'g ljBfnosf aLrdf ;+emf}tf ug'{u/fpg' k5{ eGg] 

s'/f :yfgLo ;/sf/sf] txdf 6'+uf] u/L sfof{Gjog ug{'k5{ .  

u- ;fem]bf/Lsf If]qx?df Ps csf{ ljBfnosf] ef}lts lgdf{0f tyf dd{t, Ps csf{sf ejg tyf cGo 

ef}lts ;'ljwfx?sf] cfk;L k|of]u, Ps csf{sf dfgjLo >f]tx?sf] cfk;L k|of]u, Ps csf{sf cfly{s 

>f]tsf] k|of]u, lghL, u'7L tyf ;xsf/L ljBfnonfO{ ;/sf/n] lbg] k|lt ljBfyL{ nfutsf] efpr/, 

;fj{hlgs ljBfnosf] rf6{/Ls/0f -;fj{hlgs ljBfnonfO{ lghL Joj:yfkgdf lbg] k|jGw_, ;/sf/L 

nufgLdf lghL ljBfno vf]Ng] Joj:yf cflb k5{g .      

3_ ;fdflhs bfloTjcGtu{t rflx+ lghL, u'7L, ;xsf/L, tyf ;fj{hlgs ljBfnox?n] Ps csf{ 

ljBfnosf] ;'wf/sf nflu pgLx?n] vf]h]sf If]qdf :jo+;]jL÷:j}lR5s 9+un] ;3fpg] sfdx? k5{g . tL 

sfdx? x'g\ — z}lIfs gLlt lgdf{0fÙ 5fqj[lt sf]ifsf] :yfkgfÙ k':ts, sfkL, lstfa, sDKo'6/, kmlg{r/, 

k|of]zfnfsf ;fdfg cflb ljt/0f ug{] Joj:yfÙ lzIfs, cleefjs, ljBfno Joj:yfkg ;ldlt, ljBfyL{ 

cflbsf] tfnLd, e|d0f OToflb .  

%=ljb]zL ljBfno Joj:yfkg 

g]kfnsf s'6gLlts lgof]u / ;xsfo{sf ljb]zL ljBfnox? 5g\. g]kfn ljZj Jofkf/ ;+u7gsf] ;b:o 

/fi6« ePklg sIff !@ ;DDf ax'b]zLo ljBfnox?leq\ofpg gkfOg] k|fjwfg 5 . s'6gLlts lgof]usf 

nflu !–! j6fdfq} ljBfno vf]Ng kfpg] Joj:yf 5 . o;sf] cy{ xf], xfn anldRofO+ u/L s'6gLlts 

lgof]u tyf ljb]zLn] u}Åsfg'gL ?kdf ljBfnox? vf]n]sf 5g\ . of] l:yltdf b]xfosf ;'emfjx? lbOPsf 

5g\. 
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Joj:yfkgsf nflu 

s_s'6gLlts lgof]usf sd{rf/Lsf ;GttLx?nfO{ k9fpgsf nflu v'n]sf ljb]zL ljBfnox?sf] 

k'g/fjnf]sg ul/g'k5{. o;f]ubf{ k9\g]x?sf] ;+VofnfO{ Wofg lbO{ Ps b]zsf] s'6gLlts lgof]un] 

sltj6f;Dd :s"n vf]Ng kfpg] egL lgwf{l/t ul/g'k5{.s'6gLlts lgof]usf] dfldnf ePsf]n] of] sfdsf] 

lhDd]jf/L ;+3Lo ;/sf/n] lng'k5{ . tbg';f/ k|b]z ;/sf/ Pj+ :yfgLo ;/sf/nfO{ sfof{y{ hfgsf/L 

lbg'k5{ .  

kx'Frsf nflu 

s_s'6gLlts lgof]udf sfo{/t sd{rf/Lsf ;GttLx?sf] k7gkf7gsf] k|of]hgsf nlu dfq vf]lnPsf 

x'gfn] tL ljBfnox?df g]kfnL ljBfyL{nfO{ k|j]z glbg] Joj:yf ul/g'k5{. 

v_ ljZjJofkf/ ;+u7gsf] wf/f !=# u sf] k|fjwfg cg';f/ ;/sf/ lhDd]jf/ ePsf] ljBfno txdf 

ljb]zL ljBffno tyf tyf ltgsf ;xsfo{[df  ljBfnox? vf]Ng gkfpg] Joj:yfnfO{ dWogh/u/L xfn 

ljb]zL ljBfnosf] ;xsfo{df vf]lnPsf tyf ltgsf kf7\oqmd k9fpg] ljBfnox?nfO{ lglZrt cjlw 

tf]sL tbGt/ aGb ug]{ gLlt lnOg'k5{. ToltGHofnsf] nflu ltgLx?df g]kfnL kf7oqmd g} k9fpg] 

clgjfo{ Joj:yf ul/g'k5{ .  

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 

s_ ljBfno txdf ljb]zL af]8{sf] k/LIffsf nflu g]kfndf k9fpg] clxn]sf] k|lqmofnfO{ lgodg tyf 

lgoGq0f ub}{ qmdzM aGb ug]{ k|aGw ldnfpg'k5{. 

^=wfld{s ljBfnox?sf] ;dsIftf 

g]kfndf db/;f, uf]Dkf, u'?s'n, cf>d h:tf wfld{s :j?ksf ljBfnox? ;~rflnt 5g\. u?s'n 

afx]ssf c? ljBfnox?sf] ;dsIftf klg 5}g . kl/0ffdtM ltgdf cWoog/t ljBfyL{, lzIfs, tyf 

sd{rf/Lsf] of]Uotf tyf tnjdf ;dtf klg 5}g . xfn kf7\oqmd ljsf; s]Gb|n] sIff Psb]lv sIff 

afx|;Ddsf nflu agfPsf] kf7\oqmd klg Toxf+ nfu' eO;s]sf] 5}g . o; l:yltdf b]xfosf pkfox? 

;'emfOPsf 5g\. 

kx'FFrsf nflu 

s_wfld{s lzIffsf] d"n k|jfxLs/0fsf nflu lzIff dGqfnosf] kf7\oqmd ljsf; s]G›n] agfPsf] 

kf7\oqmd nfu' ul/g'k5{.o;f] ugf{n] ca cfOGbf wfld{s ljBfnodf k9\g] ljBfyL{x?sf] l8u|L :jt: 

;dsIfL aGg hfG5. 

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 

s_o;eGbf cl3 k9] k9fOPsf ljBfyL{, lzIfs, sd{rf/Lx?sf] of]Uotf ;dsIfL agfpg k'n];f] kf7\oqmd 

nfu" ul/g'k5{. ;f] kf7\oqmd cg';f/ pQL0f{ ePsf lzIfs, ljBfyL{, sd{rf/L ;a}sf] pkflwnfO{ ;dsIfL 

dflgg'k5{. o:tf kf7\oqmd Pj+ kf7\o;fdu|Lx? nfu' ug{ :jfWofoL, k|ljlwdfkm{t k9\g] k|aGw / 5f]6f] 

cjlwsf] k9fO ug]{ Joj:yf ldnfOg'k5{.;DalGwt ljBfnon] g} o;sf] lhDd]jf/L lng'k5{. 

v_;fj{hlgs, lghL, wfld{s, ;xsf/L, u'7L ljBfnox?sf] Ps ;dfg z}lIfs :t/ sfod ug{ k|To]s 

sIffsf] cGTodf :t/Lo k/LIff lnOg'k5{ . kf7\oqmd ljsf; s]Gb| / /fli6«o k/LIff af]8{n] o;sf nflu 

cfjZos kg]{ 6]:6Aof6«Lx? agfpg] 5 eg] :yfgLo ;/sf/n] :t/Lo k/LIff lng'k5{ . 
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Joj:yfkgsf nflu 

s_wfld{s ljBfnodf k7g kf7g u/fpFg] lzIfsx?sf] cg'ejnfO{ klg lzIfs ;]jf cfof]un] ;fj{hlgs 

ljBfnodf k9fpg] lzIfss} ;/xsf] dfGotf lbg'k5{. ;/sf/n] tbg';f/ ltgLx?sf] tnjdfg ;'lglZrt 

ug'{u/fpg' k5{ . o;sfnflu of]Uotf vfsf / :t/ sfod ul/g'k5{ h;sf cfwf/df dfGotf lbg ;xh 

/ dfGotfdf Ps?ktf x'g]5 .of]Uotf vfsf / :t/ s]lGb|o ;/sf/n] lasf; u/] cg';f/ x'g]5 . 

&= Jofjxfl/s, j}1flgs, Pj+ pTkfbgd'vL z}lIfs Joj:yf 

ljutsf lzIff cfof]usf k|ltj]bg, ,ljsf; of]hgfsf k|ltj]bg, ;d;fdlos cWoog, bzjif{ otfsf 

kqklqsfx?sf] ljZn]if0f, tyf /fhgLlts bnx?sf 3f]if0ffkqx?sf] lr/kmf/ cg';f/ lzIff Jofjxfl/s, 

j}1flgs, hgd'vL, pTkfbgzLn,  k|fljlws tyf /fi6«k|]dL ePg eGg] a'lemG5 . t/ s;/L of] sfd ug{ 

;lsG5 / s:n] ug'{k5{ eGg] s'/fsf] ;xh af6f] e]l6Psf] 5}g . tL ;a} s'/fx?nfO{ Wofgdf /fvL 

;+ljwfgsf] wf/f %! h ! df pNn]lvt k|fjwfgnfO{ klg ljrf/u/L ;a} ljBfyL{x?nfO{ Jofjxfl/s, 

j}1flgs, hgd'vL, pTkfbgzLn, k|fljlws / /fi6«k|]dL lzIff ;'lglZrt ug{ z}Ifl0fs Pj+ ;+:yfut 

pkfox? l;kmfl/; ul/Psf] 5. z}Ifl0fs pkfo eGgfn] lzIfsn] clxn]sf] k7gkf7gsf] t/Lsf abnL 

lzIffnfO{ Jofjxfl/s, j}1flgs, hgd'vL, tyf pTkfbgzLn agfpg] pkfo xf] . ;+:yfut pkfo eGgfn] 

xfn ePs} ljBfnox?sf] km]/abn tyf k|fljlws Pjd\ Jofj;flos ljBfnox?sf] :yfkgf ug{] elgPsf] 

xf] . 

z}Ifl0fs pkfo cGtu{t b]xfosf sfo{x? ul/g' k5{. 
!_ z}Ifl0fs pkfox? 

kx'Frsf nflu 

• kf7\oqmd Pj+ kf7\ok':tsnfO{ Jofjxfl/s hLjgsf s'/fsf] cfwf/df k7gkf7g x'g] u/L lzIf0f 

ug{sf nflu k'glr{Gtg ug{ lzIfsx?nfO{ tof/L ul/g'k5{. k'glr{Gtgdf l9sL s'6fOaf6 rfk, 

an, lj:tf/, WjgL, c0f', k/df0f' h:tf lj1fg k9fpg] Pp6f t/Lsf x'g;S5. To;}af6 nDafO, 

rf}8fO, uf]nfO, b"/L h:tf ul0ftLo 1fg lbg' csf]{ t/Lsf x'g;S5. s:n] l9sL s'6\5 / lsg 

h:tf k|Zgx?af6 ;fdflhs lzIff l;sfpg' . kl/jf/df sfdsf] afF8kmfF8 / To:sf ljljw 

kIfx?af/] k9fpg' t];|f] t/Lsf x'g;S5. :yfgLo ;/sf/s} txdf ljifout lzIfsx?nfO{ 

cfw'lgs k|ljlwdfkm{t oL / o:tf Jofjxfl/s, j}1flgs, Pj+ hgd'vL x'g] z}Ifl0fs pkfox?sf] 

hfgsf/L lbOg'k5{ . lZfIfssf] k]zfut lasf; ug]{ lhDd]af/L k|fKt ;+:yf Pj+ lzIfs ;+3–

;+u7gx?nfO{ o;tk{m pGd'v u/fpg'k5{ . tbg';f/ lzIfs tyf k|wfgfWofksn] sfd u/] jf 

gu/]sf] s'/fsf] hfgsf/L ;DjlGwt ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltdfkm{t :yfgLo ;/sf/n] yfxf 

kfpg' k5{ . ;f]xL hfgsf/Lsf] cfwf/df :yfgLo ;/sf/n] lzIfs, k|wfgfWofks, ljBfno 

Joj:yfkg ;ldlt, lzIfs cleefjs ;+3x?nfO{ k'/:s[t ug{], ;3fpg], r]tfjgL lbg] tyf 

bl08t ug{] Joj:yf ldnfpg' k5{ .    

Joj:yfkgsf nflu 

• :yfgLo pBdL, Jofkf/L, pBf]uklt, lzNkL cflb;+u ;+jfb ug]{ sIffx? ljBfno tflnsfs} c+u 

agfOg'k5{.  

• pBdL ;d"xx? agfO{ lzIfs Pj+ ljBfyL{nfO{ pTkfbgd"ns sfo{df nfUg k|f]T;flxt ul/g'k5{. 

of] sfd :yfgLo ljBfnosf] lhDd]jf/Ldf x'g'k5{ . 
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• vfg gkfP Ho'Fg] s;/L< eGg] vfnsf ;+jfbL ljifox?df ljrf/ uf]i7Lsf] cfof]hgf ul/g'k5{. 

To;df cfPsf 1fgsf] cfwf/df ljBfyL{ ;d"xnfO{ ;3fpg] Joj:yf ldnfOg'k5{. 

• ;+efJotfsf cfwf/df ljBfyL{x?nfO{ clgjfo{ ?kn] xf]6]n, a}Fs, ahf/, s[lif cflb If]qdf 

OG6g{l;k jf kl/of]hgf sfo{ ug{ / u/fpg nufpg'k5{. 

• s[lifsf xfO8«f]kf]lgs, u|Lgxfp; h:tf k|ljlwx?sf] hfgsf/L u/fO{ ;a} ljBfyL{nfO{ ljBfnosf 

sIfflkR5]sf s/];faf/L, cfcfˆgf v]taf/L tyf ;fj{hlgs :yndf k/LIf0f ug]{ u/fpg] Joj:yf 

ul/g'k5{. 

• ;a} vfn] ljBfnox?n] o:tf] k|jGw u/] gu/]sf] s'/f :YffgLo ;/sf/sf] hfgsf/Ldf /xg'k5{ .  

dfly pNn]lvt sfdx? ug{] ljBfnox?nfO{ k'/:s[t ug{], ug{ g;Sg]nfO{ ;3fpg], gug{]nfO{ 

r]tfjgL lbg] tyf bl08t ug{] Joj:yf klg :yfgLo ;/sf/n] ldnfpg' k5{. 

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 

• :jb]z tyf ljb]zsf c? :s"nn] s] s;/L Jofj;flos lzIff lbg ;s] eGg] s'/fsf] hfgsf/L 

lbg] ljB'tLo tyf k|bz{gLhGo Joj:yf ldnfOg'k5{. o;sf nflu o"6\o"a, km];a's, efOa/ 

cflbsf] pkof]u ul/g'k5{. kf7\oqmd ljsf; s]Gb| tyf lzIfs tfnLd s]Gb"x?sf] lhDd]jf/Ldf of] 

sfd ul/g'k5{ .  

• laBfyL{nfO{ k]zf ;+aGwL k/fdz{ lbg] sfd laBfno tyf ;fd'bflos ;"rgf Pj+ cWoog 

s]Gb|dfkm{t ldnfpg' kg]{5 .  

@_;+:yfut pkfox?  

kx'Frsf nflu 

• k|To]s ljBfnosf] cu'jfOdf blnt, hghflt cflbsf k/+k/fut ;Lkx?nfO{ cfw'lgsLs/0f u/L 

ahf/df laqmL ug{ of]Uo j:t'x? pTkfbg ul/g'k5{. 

• lbge/ ;Lk l;sfpFg] 6]lnlehg, cgnfOg, l8le8L, l;8L, k]g8«fOe cflbsf] k|aGw 

ul/g'k5{.:yfgLo ;/sf/n] o:tf cj;/x?;fd'bflos ;"rgf tyf cWoog s]Gb|x?dfklg 

pknAw u/fpg' k5{ . 

• d s'g ;Lk l;Sg of]Uo 5' / s;/L l;Sg ;S5' eGg] s'/f klxNofpg ;3fp x'g] ljB'tLo 

k|ljlwdf cfwfl/t k/LIffsf Aof6«Lx? agfO{ nfu' ul/g'k5{. k|b]z Pj+ ;+3Lo ;/sf/n] o;sf] 

lhDdf lng'k5{ .  

• sIffsf]7fs} ;fyLaf6 Pscsf{n] hfg]sf g/d tyf u/d ;Lk l;Sg] l;sfpg] k|aGw ul/g'k5{. 

o;sf nflu k|To]s lzIfsn] ;f] sfdsf] lhDd]jf/L lng'k5{ .  

• x/]s ufp+kflnsf tyf gu/kflksfdf slDtdf Pp6f Jofj;flos tyf k|fljlws ljBfno 

:yfkgf ug'{ k5{ . ;/sf/L, ;/sf/L tyf lghLsf] ;fem]bf/L, ;xsf/L, tyf lghL nufgLdf 

o:tf ljBfnox? :yfkgf tyf ;+rfng ul/g'k5{ . o:tf ljBfnox?n] qm]l86, ggqm]l86 b'j} 

vfn] nfdf tyf 5f]6f cjlwsf sfo{qmdx? ;~rfng ug'{k5{ . xfn rln/x]sf lghL, u'7L tyf 

;fj{hlgs ljBfnox?n] rfx]df ltgnfO{ ;3fpg] sfg"gL Joj:yf ul/g'k5{ .    

Joj:yfkgsf nflu 
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• k|To]s ljBfnon] lzNkL, pBdL, Jofkf/Lx?;+u ;Lk l;Sg rfxg] ljBfyL{nfO{ cfa4 ug]{ 

Joj:yf ldnfpg'k5{.   

• k|To]s ufpF / gu/kflnsfn] cfˆgf] nufgLdf jf lghL If]qsf] nufgL kl/rfng u/]/ OR5's 

ljBfyL{x?nfO{ clgjfo{ ?kdf 5f]6f] cjlwsf] ;Lk ljsf; tflnd lbg'k5{ . o;sf nflu 3'DtL 

k|fljlws lzIfs, 3'DtL k|fljlws ljBfno tyf ;;fgf sfo{zfnfx? agfOg' k5{ .   

• ;ftj6} k|b]zdf ax'k|fljlws ;Lk l;sfpFg] ljBfnox? ;~rfng ul/g' k5{. o:tf ljBfnox?n] 

clgjfo{ ?kdf ljBfyL{x?nfO{ Psjif{] OG6g{;Lk sfo{qmd u/fpg' k5{ . 

• k|fljlws lzIff s'g ;/sf/sf] lhDdfdf x'g] eGg] s'/f gv'l§Psf] clxn]sf] cj:yfnfO{ Wofgdf 

/fvL ;+3Lo jx'k|fljlws ljZjlBfno, k|fb]lzs jx' tyf Psn k|fljlws SofDk;÷sn]h / 

:yfgLo jx' tyf Psn k|fljlws ljBfnox? vf]Ng] k|aGw ldnfOg'k5{ . ;+3Lo tyf k|b]z 

;/sf/n] of] sfdsf] lhDd]jf/L lng'k5{ .  

• k/+k/fut tyf cfw'lgs ;Lk hfg]sf t/ sIffut k|df0fkq gePsf ljBfyL{x?sf nflu 

df]8\o'n/ sf];{åf/f ;dsIfL pkfwL ;'lglZrt ug]{ Joj:yf ldnfOg'k5{ .;+3Lo k|fljlws 

lzIffno, k|fb]lzs k|fljlws lzIffnox? tyf :yfgLo k|fljlws lzIffnox?n] of] sfdsf] 

lhDd]jf/L lng'k5{ . 

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 

• To:tf jx' k|fljlws ;Lk l;sfpFg] ljBfnox?n] k|To]s tLgjif{df pknAw ahf/ ;e{]If0f u/L 

s'g s'g ljifodf k7gkf7g tyf ;Lk k|bfgug{] eGg] s'/fsf] lg0f{o ug{] kl/kf6L a;fpg' k5{ 

.;DjlGwt ljBfnon] of] sfdsf] lhDdf lng' k5{ . o;f]ubf{ lzIfsx?nfO{ jx'Joj;flos Ifdtf 

ljsf; ug{] Joj:yf ldnfpg' kg{] x'G5 . o;f] gug{] xf] eg] s/f/df dfq lzIfs lgo'lQm ug{] 

Joj:yf ul/g' k5{ .   

• Jofj;flos, k|fljlws / rfl/lqs lzIffsf] leGgtfnfO{ b[li6ut u/L Ps csf]{ k9fO Pj+ 

ef]ufOaf6 ;fwf/0f lzIffdf cfpFg] tyf ;fwf/0f lzIffaf6 k|fljlws tyf Jofj;flos lzIffdf 

k|j]z kfpFg] af6f] -path and ladder_sf] Joj:yf ul/g' k5{ . o;sf nflu l;l6Ole6Ln] 

JolQm :jo+n] tyf k9fpg rfx]sf] ;+:yfn] k/LIff lng]u/L 1fg, ;Lk, clej[lQ, tyf Ifdtf 

k/LIf0f ug{] 6]i6Aof6«Lx? agfpg'k5{ . ;f]xL k/LIf0fsf] cfwf/df cf}krfl/s, cgf}krfl/s, 

cl/lts, tyf cg'ejaf6 l;s]sf s'/fx?sf] ;dsIftf ;'lglZrt ul/g'k5{ . k|fKt ;dsIftfsf] 

cfwf/df ljBfyL{n] dflyNnf] txdf cWoog ug{ kfpg] Joj:yf ul/g'k5{ .     

• k/+k/fut tyf cfw'lgs ;Lkdf ePsf ;}4flGts Pj+ Jofjxfl/s 1fgsf] vf]hL u/L tL 1fg 

ePsf ljBfyL{nfO{ yk 1fg ;lxt k|df0fLs/0f ug]{ Joj:yf ldnfpg'k5{ . ;+3Lo k|fljlws 

lzIffno k|fb]lzs k|fljlws lzIffno tyf :YffgLo lzIffnox?n] of] sfdsf] lhDd]jf/L lng'k5{ 

. 

 

*= u'0f:t/Lo lzIff 

bLuf] ljsf;sf nIox?sf] nIo g+ $ n] u'0f:t/ vf]H5 . ljBfyL{sf] Ifdtf / c?sf] ck]Iffdf u'0f:t/ 

gflkG5. To;}n] of] ;fk]lIft x'G5. g]kfndf eg] u'0f:t/Lo lzIffsf] /fli6«o vfsf alg;s]sf] 5. 

ljBfnoLo kf7\oqmdnfO{ ;Ifdtfdf cfwfl/t ul/Psf] 5. kf7\oqmdsf] /fli6«o k|f?k klg ag]sf] 5. sIff 

#, $ / * df :t/Lo h:tf k/LIffx? klg ;+rfng ug]{ ul/Psf] 5. oL ;a} dfkgsf cfwf/df x]bf{ 
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;fj{hlgs ljBfnosf] z}lIfs pknlAw 36\bf] qmddf b]lvG5 . em08} *% k|ltzt ljBfyL{ k9\g] oL 

ljBfnox?sf] u'0f:t/ ;'lglZrt ug{ / lghL, ;xsf/L, u'7L tyf wfld{s lzIffnfO{ ;dsIfL u'0f:t/sf] 

agfpg' clgjfo{ cfjZostf ePsf] 5.  

:yfgLo ;/sf/n] sIff * sf], k|fb]lzs ;/sf/n] sIff !) sf] / ;+3Lo ;/sf/n] sIff !@ sf] k/LIff 

lng] / To;sf] u'0f:t/ sfod ug{'kg]{ ;+j}wflgs lhDd]jf/L 5. t/ sIffut u'0f:t/sf] lhDdf lzIfsnfO{ 

g} lbOPsf] 5. pbf/ sIff]Gglt / cIf/f+s k/LIf0f k4ltsf] k|of]u ubf{ klg ;'wf/fTds sIffx? 

k|efjsf/L ?kdf ;~rfng ul/Psf 5}gg\ . o; l:yltdf b]xfosf pkfox? ;'emfOPsf 5g\. 

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 

s_k|To]s sIffsf ljBfyL{sf] u'0f:t/ ck]lIft :j?ksf] 5 ls 5}g egL k/LIf0f ug]{ lhDdf :yfgLo 

;/sf/n] lng'k5{ . o;sf nlu Ifdtf / ck]Iff ldnfO{ ;Ifdtfdf cfwfl/t sIffut  6]:6Aof6«Lx? 

agfOg'k5{ . /fli6«o k/LIff af]8{n] agfpg'kg{] tL 6]i6Aof6«Lsf] cfwf/df :yfgLo ;/sf/n] k|To]s 

ljBfnosf ljBfyL{x?sf] cw{jflif{s k/LIff lng'k5{. 

v_k/LIffdf ck]lIft u'0f:t/ ;'lglZrt ug{ g;s]sf afnaflnsfnfO{ :yfgLo ljBfnosf lzIfsx?n] 

lgz'Ns ?kdf ;'wf/fTds sIffsf] Joj:yf ug'{k5{ . 

u_xfn z}lIfs u'0f:t/ kl/If0f s]Gb|n] ug]{ u/]sf] z}lIfs :t/ k/LIf0f k|0ffnLnfO{ lg/Gt/tf lbOg'k5{ . 

Joj:yfkgsf nflu 

s_ljifout u'0f:t/ ;'lglZrt ug]{ lhDdf ;DalGwt lzIfsx?df g} 5f]l8g'k5{ .k|wfgfWofks, 

Joj:yfkg ;ldlt jf :yfgLo ;/sf/n] u'0f:t/sf] lhDdf lng] xf] eg] lzIfsx? cx|fPsf] sfd ug]{ 

cj:yfdf k'U5g\. To;}n] pgLx?sf] OHhtsfnflu klg lzIfsn] g} ljifout u'0f:t/sf] lhDd]jf/L 

lng'k5{ eGg] s'/fdf k}/jL ul/g' k5{. 

v_ljBfno Joj:yfkg ;ldlt, ufpF/gu/ lzIff ;ldlt, :yfgLo ;/sf/df ePsf] lzIff ljefu, 

cleefjs, ;]jf lgj[Q lzIfs, k|fWofks, sd{rf/L Pj+ a'l4hLjLn] ljBfnonfO{ ;3fpg] k|aGw ul/g'k5{. 

;DjlGwt ljBfno k|zf;gn] ;f] sfdsf] lhDd]jf/L lng'k5{ .  

u_ lzIfsn] k|wfgfWofks;+u, k|wfgfWofksn] Joj:yfkg ;ldlt;+u, / Joj:yfkg ;ldltn] ufp+ jf 

gu/kflnsf;+u ljBfy{L{x?nfO{ u'0f:t/Lo lzIff lbgsf nflu clgjfo{ ?kdf jflif{s s/f/ ;+emf}tf ug'{ 

k5{ . ;f] s/f/gfdf cg';f/ sd eP jf gePsf] s'/f pk/ 5nkmnug{ z}lIfs ;qsf] cGTodf j8}lkR5] 

hgk|ltlglw, lzIfs dxf;+3, ljBfyL{, cleefjs, ljBfno Joj:yfkg ;ldlt, / :yfgLo lzIffljbx?sf] 

;dLIff e]nf ul/g' k5{ . e]nfn] lbPsf ;'emfjx?nfO{ s/f/ ;+emf}tf u/fpg] kbflwsf/Lx?n] clgjfo{ 

?kdf nfu' ug{'k5{ .   

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 

s_:yfgLo, k|b]z / ;+3Lo ;/sf/n] ug]{ u/fpg] k/LIffn] klg j:t'l:yltsf] hfgsf/L lbG5. t/ u'0f:t/ 

ck]lIft x'g ;s]g eg] ;DalGwt lzIfsnfO{ lhDd]jf/ dflgg'k5{. To;}sf cfwf/df lzIfsx?nfO{ 

k'/:s[t jf bl08t ul/g' k5{ . lglZrt dfgs agfO{ :yfgLo ;/sf/n] ;f] sfo{sf] lhDd]jf/L lng'k5{ .  

v_lzIfs dxf;+3 / o;sf ;b:o ;+:yfx?nfO{ lzIfssf] k]zfut pGgog tyf ljsf;sf sfo{qmddf 

:j:km"t{ ?kdf lhDd]jf/ agfpg' k5{. o;sf nflu :yfgLo ;/sf/n] lzIfs ;~hfn;+u ;xsfo{ ug'{  

k5{ .  
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u_u'0f:t/Lo lzIfs, u'0f:t/Lo jftfj/0f, Pj+ u'0f:t/Lo kf7\o;fdu|L lgdf{0f ug]{ Oh's]zg 

OG6/g]zgnsf] gf/f sfof{Gjog ug{ lzIfsx?nfO{ :yfgLo ;/sf/sf] txdf ;~hflnt ul/g' k5{. o;/L 

;~hflnt lzIfsx? :jo+n] sf] cfkm}Fdf u'0f:t/Lo 5f}F, sf] 5}gf}F egL k|Tofe"lt u5{g\. u'0f:t/Lo 

gx'g]nfO{ u'0f:t/Lo aGg ;3fpF5g\. u'0f:t/Lo jftfj/0f agfpg :yfgLo ;/sf/;+u ;xsfo{ u5{g\. 

To;}u/L u'0f:t/Lo kf7\o;fdu|L lgdf{0f ug{ :yfgLo ;/sf/;+u xft]dfnf] u/L ;a} ljBfnodf u'0f:t/Lo 

lzIff ;'lglZrt ug]{ Joj:yf u5{g\ . o;sf nflu lzIfs dxf;+3 / o;sf ;b:o ;+:yfx?;+u :yfgLo 

;/sf/n] ;xsfo{ ug{] Joj:yf ug'{k5{ .  

3_ z}lIfs b[li6n] kl5 k/]sf k|b]z tyf ufp+kflnsf÷gu/kflnsfx?nfO{ ;3fp+g k|To]s 

ufp+kflnsf÷gu/kflnsf÷k|b]z ;/sf/nfO{ ;3fp+g ;DjlGwt klfnsf tyf k|b]zdf :yfoL sf]if v8f 

ug"{k5{ . k|:tfjgfsf] cfwf/df ;f] sf]ifsf] /sd ljt/0fug{] Joj:yf ldnfpg' k5{ .  

 

(= kf7\oqmd Pj+ kf7\ok':ts 

lzIff dGqfnon] ljBfno txsf] kf7\oqmdsf] vfsf lgdf{0f u/]sf] 5 . of] vfsf ;+3Lo :j?ksf] 5 . 

@)% kf7\oqmd :yfgLo txn] lgwf{/0f ug]{ u/L gLltut Joj:yf u/]sf] 5 . k|b]zn] klg kf7\oqmddfkm{t 

cfˆgf]kgf vf]Hg] Joj:yf ug{'k5{ . oxL s'/fnfO{ Åbo+ud u/L kf7 \oqmd, kf7\ok':ts Pj+ lzIf0f 

Joj:yfkg ug{ tnsf s'/fx? ;'emfOPsf] 5 . 

kx'Frsf nflu 

s_ax'kf7\ok':ts Pj+ kf7\o;fdu|L nfu' ug]{ gLlt cfTd;ft ubf{ lgz'Ns kf7\ok':ts afkt ljBfnon] 

kfpg] /sd km/s kg{ hfG5. o;sf nflu ljleGg t/Lsfx? k|of]udf NofOg'k5{. klxnf], ljBfnonfO{ 

lglZrt /sd pknAw u/fpg]. bf];|f], k|To]s ljBfnosf] k':tsfnodf kf7\oqmd ljsf; s]G›n] :jLs[lt 

lbPsf kf7\ok':ts Pj+ kf7\o;fdu|Lx? clgjfo{ ?kdf pknAw u/fpg]. o:tf ;fdu|Lx?nfO{ ;Gbe{ 

;fdu|Lsf ?kdf ljBfyL{n] k9\g}kg]{ Joj:yf ldnfpg] .  t];|f], kf7\ok':ts Pj+ kf7\o;fdu|L ;s'zn 

lkmtf{ a'emfpg] ljBfyL{nfO{ k|lt k':ts jf ;fdu|Lafkt lglZrt /sd pknAw u/fO{ ltgLx?sf] 

k'g:k|of]u ug]{ Joj:yf ul/g]. rf}yf], kf7\ok':ts afkt ;Sg] cleefjsaf6 w/f}6L lng] Joj:yf ul/g]. 

kfFrf}, ljB'tLo k':tsfno tyf cfw'lgs k|ljlwdf k':tsx? pknAw u/fO{ ljBfyL{x?n] ;lhn} k|fKt ug]{ 

Joj:yf ldnfpg]. 

Joj:yfkgsf nflu 

s_kf7\oqmdsf] ;dfg'kflts lhDdjf/LnfO{ b[li6ut u/L ;+3Lo ;/sf/n] ^) k|ltzt, k|b]z ;/sf/n] 

@) k|ltzt / :yfgLo ;/sf/n] @) k|ltzt ef/sf] kf7\oqmd agfpg'k5{. o;f] ubf{ emGeml6nf] 

Joj:yfkg x'g;S5 eGg] nfu]df ;+3n] cGt/f{li6«o Pj+ /fli6«o :t/df ;dsIf x'g]u/L lglZrt ljifosf 

kf7\oqmdx? agfpg'k5{. k|b]z tyf :yfgLo ;/sf/n] klg Psn jf ;+o'Qm ?kdf cfˆgf ljBfnonfO{ 

pkof]uL x'g] kf7\oqmd tof/ kfg'{k5{. tbg';f/sf kf7\ok':ts Pj+ kf7\o;fdu|L agfpg tLg} txsf 

n]vsx?nfO{ cfXjfg ug{'k5{ . o;/L k|fKt ePsf kf7\o;fdu|Lx?dWo] kf7|oqmd ljsf;s]Gb|sf] clVtof/L 

kfPsf k|b]z Pj+ :yfgLo lzIff ljefun] l;kmfl/; u/]sf kf7\ok':ts Pj+ kf7\o;fdu|L dfq} k7gkf7g 

ug]{ Joj:yf ul/g'k5{. 

v_:jb]z tyf ljb]zdf k|sflzt yk kf7\ok':ts, kf7\o;fdu|L tyf ;Gbe{-;fdfu|L k7gkf7g u/fpFg] 

ljBfnox?n] ;+ljwfg ljk/Lt /fi6« / /fli6«otfdf cfFr cfpg] / ljv08gsf/LnfO{ ;3fpg] vfnsf 
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;fdu|L k|of]u u/]df nfu" ug]{ clwsf/LnfO{ g} ;hfosf] efuL agfOg'k5{ .:yfgLo ;/sf/n] of] sfdsf] 

lhDd]jf/L lng'k5{ .  

u_ ljBfyL{nfO{ s'g txdf sltj6f ljifo k9fpg] tyf slt 306f ljBfnodf /fVg] eGg] s'/fdf 

;j{;Ddt ljrf/ e]l6Ggg\ . o; l:yltdf ;+3Lo, k|b]z tyf :yfgLo ;/sf/x?n] d"n ljifox? tf]Sg] / 

ljBfyL{sf] Ifdtf, lzIfs tyf cleefjssf] /x/ / cGt/{fli6«o cfjZostfnfO{ Wofg lbO{ af+sL ljifo 

tyf k7gkf7gsf] 306f ljBfnonfO{ g} tf]Sg lbg] Joj:yf ul/g'k5{ .      

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 

s_kf7\oqmd ljsf; s]G›af6 d"ntMkfFrj6f sfdx? ul/g'k5{. klxnf], kf7 \oqmd cg';f/ ahf/df 

pknAw kf7\ok':ts Pj+ kf7\o;fdfu|L pko'Qm 5g\ jf 5}gg\ egL n]vfhf]vf u/L cfˆgf] lgSof}{n lbg]. 

bf];|f], kf7\oqmdsf] k|f?knfO{ cBfjlws ug]{. t];|f], :yfgLo ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/n] agfpg] 

kf7\oqmd, kf7\ok':ts Pj+ kf7\o;fdu|Lx?sf] dfgs lgwf{/0f ug]{. rf}yf], ;+3Lo, :yfgLo Pj+ k|b]z 

;/sf/n] lgdf{0f ug]{ kf7\oqmd, kf7\ok':ts Pj+ kf7\o;fdu|Lsf nflu cfjZos lj1x?sf] /f]i6/ 

pknAw u/fpg]. kfFrf}, tLg} txsf kf7\oqmdx?n] vf]h]sf 1fg, ;Lk, clej[lQ Pj+ ;Ifdtf k'Uof] jf 

k'u]g egL k|ltjif{ k/LIf0f ug]{ :t/Lo /fli6«o, k|fb]lzs Pj+ :yfgLo dfgsx? lgdf{0f ug]{.   

v_:yfgLo, k|fb]lzs Pj+ ;+3Lo kf7\oqmdsf] vfsf cg';f/ ljBfyL{, lzIfs, cleefjs, :yfgLo lj1 

cflbnfO{ Ps efifL, b'O{ efifL, ax'efifL kf7\ok':ts, kf7\o;fdu|L tyf ;Gbe{ ;fdu|L lgdf{0f ug{ 

k|f]T;flxt ul/g'k5{ .o;/L k|sflzt kf7\ok':ts, kf7\o;fdu|L tyf ;Gbe{ ;fdfu|Lsf] :t/Ls/0f ug]{ / 

:jLs[lt lbg] jf glbg] sfd kf7\oqmd ljsf; s]G› jf To;n] clVtof/L lbPsf] ;+:yfn] ug'{k5{ . 

u_ dfWolds txsf] kf7\oqmddf ljsf;sf] ;+efjgf ePsf s[lif, ko{6g, hn>f]t h:tf ljifox? /flvg' 

k5{ . 

 

!)= z}Ifl0fs Joj:yfkg 

3f]Sg]n] ;f]r]g, ;f]Rg]n] u/]g, k9fO Jojxfl/s Pj+ j}1flgs ePg eGg] cg'ejLo tyf cg';GwgfTds 

n]v tyf k|ltj]bgx?nfO{ Wofgdf /fvL k7gkf7gnfO{ hLjgf]kof]uL agfpg k7gkf7g, cg';Gwfg, 

cg'udg tyf ;'k/Lj]If0f ;DaGwL Joj:yfx? ;'emfOPsf 5g\. 

Joj:yfkgsf nflu 

s_lzIfssf] Ifdtf ljBfyL{sf] cfFvfdf hfFRg] Joj:yf ldnfpg ;a} vfn] ljBfnox?n] k|To]s !% lbgdf 

ljBfyL{ k|ltlqmof lng] Joj:yfnfO{ ;+:yfut ug{'k5{.  

v_k|wfgfWofks, ljBfno Joj:yfkg ;ldlt, lzIfs cleefjs ;+3, ufpF / gu/ lzIff ;ldlt Pj+ 

ljBfno /x]sf] j8fsf] j8fWoIf jf ;b:osf] Psn jf ;+o'Qm 6f]nLn] sIffsf]7f jf aflx/ ePsf] 

k7gkf7gsf] dfl;s ?kdf ;'k/Lj]If0f Pj+ cg'udg ug'{k5{. 

u_ljBfyL{ tyf cg'udg 6f]nLsf ;b:ox?n] lbPsf k[i7 dWo tyf k"j{kf]if0fsf cfwf/df lzIfsx?n] 

k7gkf7gsf z}nLx?df km]/abn ug{' kg]{ k|aGw ldnfOg'k5{.o;sf lglDt laBfy{L{x?nfO{ :yfgLo 

kqklqsfdf n]Vg] ljsNk klg pknAw u/fpg' k5{ . 
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3_JolQm jf k|ljlwsf] pkof]u u/L :yfgLo, k|fb]lzs, ;+3Lo jf cGt/f{li6«o JolQmaf6 k7gkf7g u/fpg} 

kg]{ clgjfo{ Joj:yf ul/g'k5{. ljBfno k|zf;gn] of] s'/fsf] lhDDf]jf/L lng'k5{ . 

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 

s_PsLs[t tyf ljifout kf7\ok':ts Pj+ kf7\o;fdu|L k|of]u ug]{ lzIfsx?n] ljBfyL{, cleefjs jf 

;d'bfosf] b}lgsLaf6 ljifoj:t' klxrfg ug]{ / tbg'?k k7gkf7g ug{' u/fpg'k5{.o;sf nflu  

lzIfsx?nfO{ cg';Gwfgstf{ agfpg' k5{ . 

v_3f]Sg]nfO{ ;f]Rg nufpg] / ;f]Rg]nfO{ ug{ nufpg lzIfsx?nfO{ :yfgLo, k|fbl]zs, tyf ;+3Lo 

;/sf/n] k|f]T;flxt ug{'k5{. o;sf lglDt pgLx?n] lstfa ;dft]/ k9fpFg] t/Lsf aGb ug{'k5{. o;sf] 

;§f kl/of]hgf sfo{, lzIfs-ljBfyL{, ljBfyL{-ljBfyL{ jf cleefjs-ljBfyL{sf] ;xsfo{df ;-;fgf 

zf]wsfo{ ug]{ clgjfo{ Joj:yf ul/g'k5{. 

u_ljBfyL{x?n] NofPsf 1fg, ;Lk, Ifdtf cflbsf] ;Ddfg ub{} ltgLx?sf] e08f/gsf nflu cfjZos 

;ˆ6j]o/ jf PK; agfpg o'jfx?nfO{ cfXjfg ul/g'k5{. pknAw ;km6j]o/ jf PK;sf] 5gf}6 ug]{ tyf 

k'/:s[t ug{] sfd kf7\oqmd ljsf; s]G› tyf To;n] clVtof/L lbPsf] ;+:yfn] ug'{k5{.  

3_kfos kg]{ csf]{ sIff jf ljBfnodf s] s;/L k7gkf7g u5{g\ eGg] s'/f l;Sg l;sfpg :yfgLo 

;/sf/sf] txdf lzIfs, cleefjs, ljBfyL{, Joj:yfkg ;ldltsf ;b:o tyf hgk|ltlglwx?n] slDtdf 

dlxgfsf] b'Ok6s cjnf]sg ug{} kg]{ Joj:yfnfO{ ;+:yfut ul/g'k5{ .o;sf lglDt :yfgLo ;+rf/sdL{ 

Pj+ kqklqsf;+u klg ;xsfo{ ug{'k5{ . 

ª_rf]g]{ rf]/fpg] ;+:sf/ a9\b} uPsf] clxn]sf] ;Gbe{df p2/0f n]vg, Kof/fk|m]h n]vg, / ax' ljrf/ 

;d]6\g] n]vg ;Lk ;'lglZrt ug]{ pkfox? ckfgfOg' k5{ . :yfgLo ;/sf/sf] lzIff ljefun] of] sfdsf] 

lhDd]jf/L lng'k5{ .  

r_k7g ;Lksf] sdL ePsf] s'/fnfO{ dWogh/ u/L Psn] n]Vg] cs}{n] k9\g], tyf t];|f]n] s] a'‰of] egL 

;+jfb ug]{ k|lqmofnfO{ k|To]s sIffdf ;+:yfut ul/g'k5{ .ljBfno k|zf;gPjd\ lzIfssf k]zfut 

;+3;+u7gx?n] of] s'/fsf] lhDDf]jf/L lng'k5{ . 

5_lj1fg, ul0ft, ;fdflhs h:tf ljifox? k9fpg] clxn]sf] k|rngnfO{ vf]hfpg] cyf{t\ 

cg';GwfgfTds t/Lsfdf ablng'k5{ . csf{] zAbdf eGg] xf] eg] eft ksfpFbf lj1fg vf]Hg], j}1flgs 

l;4fGt klxNofpg], ul0ft vf]Hg], ul0ftLo ;"q lgsfNg], eft ksfpFbfsf] cy{zf:q, /fhgLltzf:q Pj+ 

;dfhzf:q klxNofpg] t/LsfnfO{ lzIf0f l;sfOsf] cleGg c+u agfOg'k5{ . 

h_k/+k/fut tyf cfw'lgs ;Lkdf s] s:tf j}1flgs Pj+ Jofjxfl/s ;dfgtfx? 5g\ egL klxNofpg} 

kg]{ clgjfo{ :j?ksf] z}Ifl0fs Joj:yf nfu' ul/g'k5{ . 

!!= k/LIff Joj:yfkg 

k/LIffn] 1fg dfq} hfFRof]. ;Lk hfFRg] 5'§} Joj:yf eof]. k9]sf] gk9]sf] JolQmsf] clej[lQ gfKg ;s]g. 

k/LIff dof{lbt ePg. cWoog tyf cg'ejx?af6 k|fKt oL / o:t} u'gf;f]x?sf] ;dfwfgsf nflu tnsf 

l;kmfl/;x? ul/Psf] 5. 

kx"Frsf nflu 
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k/LIff lgoldt k|lqmof xf] . sltko cj:yfdf ljBfyL{x?n] k/LIff lbg] cj;/ u'dfp5g . sltko 

cj:yfdf k/LIff cufj} ljBfyL{ k/LlIft x'g rfxG5g . o; s'/fnfO{ Wofgdf /fvL b]xfosf pkfox? 

;'emfOPsf] 5 .  

s_ :yfgLo, k|b]z tyf /fli6«o txsf k/LIffx? afx]ssf k/LIffx?df laBfyL{ tyf cleefjssf] 

cg'/f]wdf ;DjlGwt ljBfnon] k/LIff lng] Joj:yf ug{' k5{ . 

v_ ljBfyL{n] rfx]df cgnfOg k/LIff lng] tyf lbg] k|jGw ldnfOg' k5{ .   

Joj:yfkgsf nflu 

s_c+sg cg';f/sf] ljBfyL{df 1fg, ;Lk, clej[lQ Pj+ Ifdtf 5 jf 5}g egL klxNofpgsf nflu 

:yfgLo ;/sf/n] dfl;s ?kdf cleefjs Pj+ ljBfyL{x?sf] e]nf af]nfpg'k5{. e]nfn] ;'emfP cg';f/sf 

s'/fx? ;dfj]z u/L ljBfyL{nfO{ ;3fpg], ;'wf/fTds sIff ;~rfng ug{ nufpg] h:tf sfddf lzIfs 

Pj+ ljBfno Joj:yfkg ;ldltnfO{ lhDd]jf/ agfOg'k5{. 

v_cfwf/e"t / dfWolds tx jf ltgsf ;dsIfL k/LIff -wfld{s ljBfno, cgf}krfl/s lzIff, v'nf 

df]8sf ljBfnosf ljBfyL{ tyf ljb]zL ljBfnoaf6 k9]/ cfPsf ljBfyL{sf nflu_ lbg] ljBfyL{x?sf] 

z}lIfs :t/df Ps?ktf ;'lglZrt ug{sfnflu 1fg, ;Lk, clej[lQ / Ifdtfsf] ;Gt'lnt :t/Lo 

k|ZgfjnL agfO{ nfu" ul/g'k5{. /fli6«o k/LIff af8{n] of] sfdsf] lhDd]jf/L lng'k5{ .  

u_:yfgLo ;/sf/n] k|ltjif{ sIffut k/LIff ;~rfng ug'{k5{. cleefjssf] ck]Iff tyf ahf/sf] 

cfjZostfsf cfwf/df o:tf k/LIffx? ;~rfng ul/g'k5{ .ck]lIft Ifdtf b]vfpg g;Sg] ljBfyL{x?sf 

nflu ljBfnon] clgjfo{ ?kn] ;'wf/fTds sIff ;~rfng ug'{k5{.  

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 

s_sIffut, txut, ljifout tyf lzIfsut k/LIffdf clgjfo{ ?kn] 1fg, ;Lk, clej[lQ tyf Ifdtf 

hfFRg] k|aGw ul/g'k5{. tbg';f/ 5'§f-5'§} c+sg ug]{ k|aGw ldnfOg'k5{. ljBfno k|zf;gn] of] s'/fsf] 

lhDDf]jf/L lng'k5{ . 

v_cfˆgf] 1fg slt 5, ;Lk slt 5, clej[lQ s:tf] 5 / Ifdtf s] 5 egL cfkm}n] klxNofpg ;lsg] 

vfnsf sIffut, txut / ljifout k/LIf0f ;fdfu|Lx? agfOg'k5{ . o:tf ;fdu|Lx? ljBfnox?df 

clgjfo{ ?kn] pknAw u/fOg'k5{ . 

u_dfl;s ?kdf ljBfnon] d"n ljifosf] sIffut k/LIff lng'k5{ . ;f]xL k/LIffsf] gtLhf cg';f/ 

ljBfyL{nfO{ ;'wf/fTds lzIf0fsf] k|aGw ldnfOg'k5{ . cfw'lgs k|ljlwdf ;d]t pknAw x'g] o:tf 

;fdu|Lx? ljBfyL{ :jo+n] tyf lzIfsn] k|of]u u/]s} x'g'k5{ . /fli6«o k/LIff af8{n] of] sfdsf] lhDd]jf/L 

lng'k5{ . 

3_lg/Gt/ d"Nof+sg, pbf/ sIff]Gglt tyf cIf/f+sg ljlwn] leq\ofPsf] gk9\g] tyf gk9fpg] ;+:slt 

cGTo ug{sfnflu ljBfyL{ :jo+n] cfkm} k/LlIft x'g] k/LIff k|0ffnLsf] canDag ug'{k5{ . cfkm" sdhf]/ 

b]lvPsf] ljifo jf If]qdf ljBfyL{nfO{ lzIfs, k|wfgfWofks, Joj:yfkg ;ldlt, lzIfs cleefjs ;+3 

jf cleefjsx?n] clgjfo{ ?kdf ;3fpg'k5{ . ;DjlGwt ljBfno k|zf;gn] of] sfdsf] lhDd]jf/L 

lng'k5{ .  

ª_kL;f, l6D; h:tf k/LIffsf] g]kfnL ;dsIfL :t/Lo k/LIff agfO{ nfu" ug] { sfd /fli6«o k/LIff af]8{n] 

lhDdf lng'k5{ . o:tf] k/LIffdf ;a} ljBfnon] clgjfo{ ?kdf efu lng' kg]{ k|aGw ul/g'k5{. 
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r_ cfwf/e"t tyf dfWolds :t/sf] cGtdf x'g] k/LIffsf] gtLhf gcfpbfsf] cj:yfnfO{ Wofgdf /fvL 

;DjlGwt ljBfnon] ljBfyL{nfO{ clgjfo{ ?kdf Jofjxfl/s tyf cg';GwfgfTds kl/of]hgf sfo{df 

nufpg' k5{ .  

 

!@= lzIfs tof/L 

Psflt/ lzIfssf] k"j{ tof/Lsf] qmddf /x]sf ljZjljBfnosf SofDk;x?sf] tof/L gk'u]sf] u'gf;f] 5. 

csf{lt/ ;]jfk|j]z u/]sf lzIfsx?n] kfpFb} cfPsf lzIfs tflnd pk/ eP u/]sf cWoog Pj+ cg'ejn] 

klg ck]lIft pknlAw glbPsf glthfx? 5g\. Psfw ckjfb x'g\ . ;]jf k|j]z u/]sfx?nfO{ lzIfssf 

dfp ;+u7gx?n] l56km"6 ?kdf tfnLd lbP klg ltgnfO{ bIf agfpg] ;+:yfut k|of; eg] u/]sf 5}gg\ 

. k]zf k|j]z u/]kl5 lzIfs cfkm}F lqmofzLn eO{ ck]lIft 1fg, ;Lk, clej[lQ / Ifdtf cfh{g ug]{ 

;+:sf/ klg alg;s]sf] 5}g. o; l:yltdf tnsf pkfox? cjnDag ug{ l;kmfl/; ul/Psf] 5. 

kx'Frsf nflu 

s_lzIfs klqsf, lzIff;DaGwL cgnfOg va/, 6]lnlehg, /]l8of] cflbsf] rf}tf/L agfO{ To;df ;a} 

lzIfssf] kx'Fr ;'lglZrt ul/g'k5{. ltgdf lzIfsx?n] cf-cfˆgf n]vx? k7fpg' kg]{ k|aGw ldnfOg'k5{.  

v_k|To]s #-# dlxgfdf :yfgLo ;/sf/, cleefjs tyf ljBfyL{sf ck]Iffx? s] s] x'g\ eGg] s'/fsf] 

hfgsf/L lbg lzIfs e]nf, ldl8od j]e /]l8of], cgnfOg, :yfgLo 6]lnlehg tyf km];a'ssf] pkof]u 

ug]{ gLlt lnOg'k5{. o;sfnflu ;+rf/sdL{x?sf] 5ftf ;+u7gnfO{ lhDd]jf/ jgfpg'k5{ .  

 

Joj:yfkgsf nflu 

s_lzIfs ;]jfdf ;dlk{t x'g] clej[lQ, 1fg, ;Lk Pj+ Ifdtf ePsf JolQmx?nfO{ dfq lzIfs ;]jf 

cfof]un] k|j]z lbg] Joj:yf ldnfpg'k5{ . o;sf nflu lzIfs ;]jf cfof]un] dgf]j}1flgs k]zfut 

k/LIf0f ;fdu|L agfpg'k5{. To; }sf] cfwf/df cfkm}Fn] cfˆgf] clej[lQ k/LIf0f u/L pko'Qm 7xl/P dfq 

lzIfs ;]jf cfof]usf] clej[lQ, 1fg, ;Lk Pj+ Ifdtf k/LIffdf a:g of]Uo x'g] Joj:yf ldnfpg'k5{. 

v_lzIfs ;]jf cfof]un] k|ltjif{ clgjfo{ ?kn] :yfoL lzIfssf] nflu bvf{:t dfUg} kg]{ Joj:yf 

ul/g'k5{ . lzIfs ;]jf cfof]un] lnPsf] lnlvt, df}lvs Pj+ k|of]ufTds k/LIffdf 1fg, ;Lk, tyf 

Idtfdf &) K|ltzt / clej[lQdf ztk|ltzt c+s kfpg] JolQmx? dfq} lzIfs aGg of]Uo x'g] Joj:yf 

ul/g'k5{.  

u_lzIfs tyf ;/sf/sf sd{rf/Ln] vfO{kfO{ cfPsf ;'ljwfx? aLrsf] cGt/ klxrfg u/L lzIfsnfO{ 

;d jf Tof] eGbf a9L ;'ljwf lbnfpg] sfddf lzIfs dxf;+3 tyf sd{rf/L dxf;+3 lhDd]jf/ x'g'k5{ . 

3_lzIfssf] k]zfut pGgogsfnflu clgjfo{ ?kdf cg';Gwfg, of]Uotf j[l4 / yk ;LknfO{ cfwf/ 

dflgg' k5{ . o; sfo{sf nflu h'g;'s} ljZjljBfnosf :yfgLo lzIff SofDk; tyf /]l8of], kqklqsf, 

l6eL, cgnfOg cflb;+u ;xsfo{ ul/g'k5{ . o;afx]s lzIfsx?sf] of]Uotf j[l4sfnflu v'nf 

ljZjljBfnosf sfo{qmdx?df pgLx?nfO{ cfa4 ul/g'k5{ . 

ª_lzIfsx?n] u/]sf z}lIfs cEof;x?sf] lnlvt /flv/x]sf tcmd.org h:tf j]e;fO6nfO{ cBfjlws 

u/L ;a} lzIfssf] ;w}Fsf] kx'Frsf] Joj:yf ul/g'k5{ . lzIfsn] u/]sf sfo{x? pgLx?n] cfcfˆg} 
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km];a's, efOa/, cflbaf6 To:tf j]a;fO6df k7fpg] / lng kfpg] ljB'tLo Joj:yf ldnfOg'k5{ . 

lzIfs dxf;+3sf] g]t[Tjdf lzIff d+qfnon] of] sfd ug{'k5{ .  

r_o;/L k|fKt ck]Iffx? ;d]6L ljBfnon] ;f] cg';f/ cfkm\gf sfo{qmdx?df km]/abn u/] u/fPsf] s'/f 

k|wfgfWofksn] ljBfno Joj:yfkg ;ldltdfkm{t :yfgLo ;/sf/nfO{ clgjfo{ ?kn] hfgsf/L 

u/fpg'k5{ . 

5_ ljifo bIftf Pj+ lzIf0f ;Lkdf ;Gt'ng ldnfpg xfn ;+rflnt aLP8sf] sf];{ k9g aLP jf ;dsIf 

k9fO x'g'kg{] tyf Pd P8sf] sf];{ k9g PdP jf ;f] ;/xsf] sf];{ pQL0f{ u/]sf] x'g'kg]{ Joj:yf 

ldnfOg'k5{ . o; qmddf k/+k/fut ?kdf rlncfPsf] sIff afx|sf] lzIff ljifos sf];{, tLg jf rf/jif{] 

aLP8, tyf PdP8sf sf];{x?df Jofks km]/jbn ul/g'k5{ . ;DjlGwt ljZjljBfnosf] 8Lg sfof{non ] 

o;sf] lhDd]jf/L lng'k5{ .   

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 

s_;+3Lo lzIfs Joj:yfkgaf6 5gf}6 ePsf o:tf lzIfsx?n] k|b]z jf :yfgLo txsf] cfjZostfdf 

cfwfl/t eO{ sIff k|j]z ug{'cl3 !% lbgsf] cWoog tyf cg'ej ug{'k5{. o; qmddf k|TofzL 

lzIfsx?n] ;d'bfosf] efiff, ;+:s[lt, d"NodfGotf, ;fdu|L-artifacts_, cflbsf] hfgsf/L lng'k5{. ;f]xL 

hfgsf/Lsf] cfwf/df cfkm"nfO{ v6fPsf] ljBfnodf Ps ;ftfsf] k/LIf0f cWofkg klg ug{'k5{. 

v_ljBfnosf k|wfgfWofks, lzIfs, Joj:yfkg ;ldltsf ;b:o, cleefjs k|ltlglw, ufpF / gu/ 

lzIff ;ldlt Pj+ hgk|ltlglw ;d]t ePsf] sIffdf k/LIf0f cWofkgsf] k|aGw ldnfOg'k5{ . o;/L ;kmn 

ePsf nfO;]G; k|fKt lzIfsx?n] dfq ;DalGwt ljBfnodf lzIf0f ug{ kfpg] Joj:yf x'g'k5{. 

u_:yfgLo ;/sf/n] ;do tf]s]/ Psk6ssf] lglDt dfq s/f/df egf{ ug{ kfpg] Joj:yf cg';f/ 

lgo'lQm ul/g] lzIfsn] klg cl3Nnf] a'Fbfdf elgPsf] k|fjwfg cg';f/sf] k/LIf0f cWofkg u/L cfˆgf] 

bIftf b]vfpg' kg]{ clgjfo{ Joj:yf ul/g'k5{.      

3_;]jf/t lzIfsx?n] cfˆgf] k]zfk|ltsf] clej[lQ kQf nufpgsf nflu :jk/LIf0f ug{ ldNg] ljB'tLo 

Pj+ sfuhL 6]i6Aof6«Ldf cfkm"nfO{ s;L nufpg' k5{. of] sfdsf nflu rflxg] 6]i6Aof6«L lzIfs ;]jf 

cfof]un] tof/ ug{'k5{ . ljB'tLo Pj+ sfuhL 6]:6Aof6«Ldfkm{t cfkm";+u lzIfs aGg] clej[lQ k|dfl0ft 

ePsf axfnjfnf lzIfsx?nfO{ b'O{j6f af6f] lbOg'k5{. klxnf], lzIfs aGg] cfkmgf] clej[lQsf] 

k'glg{df{0f ug]{ jf cfjZos yk36 ug{] . bf];|f], lzIfs :jo++nfO{ clej[lQ cg's'nsf] k]zf g/f]lhPsf] 

/x]g5 eGg] nfu]df cfly{s ;'ljwf ;lxt k]zfaf6 aflxl/g] Aoa:yf ldnfpg] . o;sfnflu lzIff 

dGqfnon] cy{ dGqfno;+u ;xsfo{ ug'{k5{. 

ª_k]zfdf l6ls/xgsf nflu cGt/fli6«o :t/df ePsf dfgsx?sf] vf]hL u/L ;f] cg';f/ cfˆgf 

lzIfsx? eP gePsf] s'/f olsg ug]{ / gePsf lzIfsx?nfO{ cfjZos ;xof]u ug]{ sfd lzIfs 

dxf;+3n] lhDdf lng'k5{. 

r_aGb, x8tfn, labf cflbsf] ;+:sf/nfO{ Wofgdf /fvL ;]jf k|j]z u/]sf lzIfsx?n] clgjfo{ ?kdf 

pQm cjlwsf] Ifltk"lt{ :j?k k7gkf7g ug}{kg]{ Joj:yf ul/g'k5{.:yfgLo ;/sf/n] of] s'/fsf] lhDDf]jf/L 

lng'k5{ . 

5_lzIfssf vf]h, cg';Gwfg, k|jt{g, snf cflb a6'nL :yfgLo ;/sf/, cGt/ :yfgLo ;/sf/, k|b]z 

;/sf/ Pj+ ;+3Lo ;/sf/sf txdf ltgsf] k|sfzg tyf k|bz{g ug]{ Joj:yf ldnfpg'k5{. :yfgLo 

;/sf/n] of] sfdsf] lhDd]jf/L lng'k5{ .  
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!#= cgf}krfl/s tyf cfhLjg lzIff 

u'?s"n, u'Daf, db/;f h:tf k/Dk/fut ;+:yfx?dfkm{t ;fIf/ u/fpg] k|rng /x]sf] g]kfndf 

/f0ffsfnsf] pQ/fw{df ;}lgsx?nfO{ ;fIf/ agfpg yflnof] . lj;+ @))* ;fnkl5 eg] cfd hgtfnfO{ 

;fIf/ agfpg] sfdsf] yfngL ePsf] lyof] . o;/L lg/Gt/tf kfPsf] ;fIf/tf sfo{qmdsf] k|of;:j?k 

clxn] &@ k|ltzt g]kfnLx? ;fIf/ ePsf 5g\ . ;fIf/f]Q/sf] k|ltzt ====5 eg] ;fIf/f]Q/ eP/ ;Lk 

;d]t kfpg] AolQmx? =====k|ltzt 5g\ . o;df cgf}krfl/s lzIffsf] of]ubfg # k|ltzt dflgPsf] 5 .  

olt x'+bfx'b} klg g]kfnsf] df}lvs ;+:sf/n] df}lvs ;fIf/tf g} vf]H5. /]l8of] / :qmf]n afx]ssf] l6eL 

sfo{qmdn] ToxL sfd u/]sf 5g\ . ahf/n] eg] lnlvt ;fIf/tf agfPsf] 5. g"gsf] Kofs]6sf] ;fIf/tf 

Pp6f pbfx/0f xf]. o;/L x]bf{ xfn rn]sf ;fIf/tf tyf ;fIf/f]Q/ lzIffx? klg ck'u g} 5g\. cfhLjg 

lzIff lbg] ;+:yfut ;+:sf/ alg;s]sf] 5}g. o; l:yltdf b]xfosf pkfox? ;'emfOPsf 5g\.  

kx'Frsf nflu 

s_;+ljwfgsf] wf/f %! h cg';f/ ;fIf/tf, ;fIf/f]Q/ lzIff tyf cfhLjg lzIffsf] lhDdf :yfgLo 

;/sf/n] lng'k5{. o;sf nflu p;n] ;fIf/tf lzIffsf] nflu cleofg rnfpg'k5{. ;fIf/f]Q/ Pj+ 

cfhLjg lzIffsfnflu ;fd'bflos cWoog s]G›, ;|f]ts]G› Pj+ ljBfnonfO{ ;+o'Qm ?kdf lhDd ]jf/ 

agfOg'k5{. oL tLgj6} lgsfonfO{ clgjfo{ ?kn] ;fIf/f]Q/ Pj+ cfhLjg lzIffsfnflu lqmofzLn agfpg] 

sfd :yfgLo ;/sf/n] ug{'k5{. o;sf nflu ufpF jf gu/kflnsfn] cfufdL # jif{leq clgjfo{ ?kdf 

lg/If/tf pGd"ng ug[{u/L sfo{qmd nfu'ug{'k5{ .   

v_;a} gful/ssf] cfhLjg lzIff kfpg] xs ;'lglZrt ug{sfnflu rf}la;} 306f rNg] /]l8of], 

6]lnlehg, cgnfOg tyf e]63f6 ;q ;lxtsf] cgf}krfl/s lzIffsf] Joj:yf ul/g'k5{ . o;sf nflu 

ufp+ jf gu/kflnsfn] cfjZostf cg';f/ 5nkmn ug]{ s]G› jf ;fd'bflos ;"rgf s]Gb|df sf] k|aGw 

ug'{k5{ . 

Joj:yfkgsf nflu 

s_;a} gful/snfO{ cfhLjg lzIff lbgsfnflu rflxg] >Jo, b[io, >Job[io Pj+ ljB'tLo ;fdu|L lgdf{0f 

ug]{ / rog ug]{ sfddf v'nf ljZjljBfno tyf o;sf ;Dks{ s]G›x?sf] ;xof]u lng] k|aGw 

ldnfOg'k5{. 

v_JolQm ljz]ifn] :jfWoog tyf cGo pkfon] cfh{g u/]sf 1fg tyf ;Lksf] ;dsIftf ;'lglZrt ug]{ 

sfddf :yfgLo txs} ljBfno Pj+ ;Lk l;sfpFg] k|fljlws lzIffnonfO{ lhDd]jf/ agfOg'k5{. 

u_ahf/df pknAw kf7\o;fdu|L, ;Gbe{ ;fdfu|L, l;8L, l8le8L, cgnfOg ;]jf, 6]lnlehg, s]an l6eL 

cflbsf] juL{s/0f u/L lglZrt ;d'xsf]nflu pkof]uL egL lg0f{o ul/g'k5{. v'nf ljZjljBfno tyf 

cgf}krfl/s lzIff s]G›n] clgjfo{ ?kn] of] sfdsf] ;+o'Qm lhDd]jf/L lng] Joj:yf ul/g'k5{.  

3_6f]n6f]ndf cg'ej, ;Lk tyf l;sfO cfbfg k|bfg ug]{ s]G›x? agfOg'k5{ . cGt/lqmofTds /]l8of] 

tyf 6]lnlehg Pj+ ;+jfbL Sof;]6sf] Joj:yf u/L o:tf s]G›x?nfO{ pkof]u ug] { k|aGw ldnfOg'k5{ . 

o:tf s]G› tyf sfo{qmdx?sf] ;~hfnsf] cg'udg ug]{ sfd :yfgLo ;/sf/n] lhDdf lng'k5{ . 

ª_;fIf/tf, ;fIf/f]Q/ sfo{qmd tyf cfhLjg lzIffsfnflu lzIffnosf lzIfsx?sf] 6f]nL agfOg'k5{. of] 

6f]nLn] cf-cfˆgf] sfo{If]qsf lg/If/x?sf] ;"rL ;+sng ug]{, ltgsf 1fg tyf ;Lksf] Ifdtf k'Uof] jf 
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k'u]g egL lgSof}{n ug]{ lhDd]jf/L lng'k5{. ;a} vfn] ljBfnosf lzIfssf] ;fdflhs bfloTj cGt/ut 

clgjfo{ ?kn] oL sfo{qmdx? ul/g'k5{.  

r_dfWolds sIffsf ljBfyL{nfO{ kl/rfng u/L ;a}sf 3/3/df ;fIf/tf, ;fIf/f]Q/ lzIff Pj+ cfhLjg 

lzIffsf] kx'Fr ;'lglZrt ug]{ Joj:yf ul/g'k5{. o;sf nflu :yfgLo ;/sf/,  ljBfno tyf:yfgLo 

;+rf/dfWodsf] ;xsfo{ x'g'k5{ . pgLx?sf] ;fdflhs bfloTj cGt/u{t 7'nf k|sfzgu[xx?nfO{ of] 

sfo{df ;xof]u ug{ kl/rfng ug{' k5{ . 

u'0f:t/Lo k|ltkmnsf nflu 

s_:yfgLo ;/sf/n] cfˆgf ;/bsf lg/If/x? ;fIf/ eP jf ePgg \, ;fIf/x?n] ;fIf/f]Q/ lzIff kfP ls 

kfPgg\ tyf cfhLjg lzIffsf] ;'ljwf s:n] kfof] jf s:n] kfPg egL olsg ug{ lzIff ;ldltsf] 

lqmofzLntfdf k|ltjif{ d"Nof+sg ug'{k5{ .  

v_cgf}krfl/s lzIff cGtu{tsf df}lvs ;fIf/tf, lnlvt ;fIf/tf, ;fIf/f]Q/ lzIff Pj+ cfhLjg 

lzIffsf] olsgg k|aGw ug{sfnflu :yfgLo ;/sf/n] To; :yfgsf ljBfno, SofDk; / ljZjljBfnosf] 

hgzlQm kl/rfng ug'k5{ . 

 

!$ g}lts, rfl/lqs, jf gful/s lzIff  

g}lts d"No dfGotfdf x|f; cfof] . c;n rl/q ePsf c;n gful/s b]zn] kfPg eGg] s'/f ;j{q 

p7]sf 5g . k9]n]v]sfx?df klg Odfgbf/Ltf, ;tu'0f cflb /x]gg\ . b]zelQm, k"vf{ / kfsfx?;+usf] 

l;sfO Pjd\ ltgsf] ;Ddfg, o'jfx?df ;befj, ;a} hft hftL, ln+u, wd{, ljrf/, efiff, e"uf]n, ;+:s[lt 

cflbdf cfb/ Pjd\ ;Ddfg hgfpg] ;+:sf/ sdhf]/ eof] eGg] s'/fnfO{ b[li6ut u/L tnsf pkfox? 

;'emfOPsf] 5 .  

Joj:yfkgsf nflu 

s_ jx'wfld{s, jx';f+:s[lts, Pj+ jx'a'emfOn] ubf{ s'g g}lts xf] s'g cg}lts, s'g c;n rl/q xf] s'g 

v/fa, s'g gful/s u'0f xf] s'g cgful/s eGg] cGof}n x6fpg lzIff d+qfnon] cWoog u/L /fli6«o 

tyf k|fb]lzs :t/sf] g}lts, rfl/lqs, Pj+ gful/s d"NodfGotfx?sf] ;"rL agfpg'k5{  .  

v_;f] /fli6«o ;"rLnfO{ cGt/fli6«o g}lts, rfl/lqs, Pj+ gful/s d"NodfGotfx? t'ngf u/L 

k7gkf7gug{] k|jGw ldnfpg'k5{ .  

u_ /fli6«o Pj+ cGt/fli6«o g}lts, rfl/lqs, Pj+ gful/s d"NodfGotfx?nfO{ :yfgLo g}lts, rfl/lqs, 

Pj+ gful/s d"NodfGotfx?;+u t'ngf u/L Jojxfl/s ?kdf k7gkf7gug{] sfd lzIfsx?sf] lhDdfdf 

5f]l8g'k5{ . ;f] sfd lzIfsx?n] u/] jf u/]gg egL olsg ug{] sfd rflx+ :yfgLo ;/sf/sf] lhDdfdf 

/flvg'k5{ .  

3_ kfsf Pj+ cg'ejL JolQmx?sf] 1fg, ;Lk, Pj+ g}lts d"NodfGotf gof+ k':tfdf / gof+ k':tfsf] 1fg 

tyf ;Lk kfsf Pj+ cg'ejL JolQmx?df x:tfGt/0f ug{] sfd b'O{ t/Lsfn] ul/g'k5{ .  klxnf], kf7\oqmd 

Pj+ kf7\ok':tsn] df+u]sf 7fp+df lzIfsx?dfkm{t ;f] sfd ul/g'k5{ . bf]>f], :yfgLo ;/sf/n] cfjZos 

7fg]sf] ljifodf ufp+ jf gu/kflnsfn] ;f] sfdsf] k|jGw ldnfpg'k5{ .  
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ª_ wfld{s, ;f+:s[lts, Pj+ hg 1fgdf lj1fg, bz{g, l;4fGt, / hLjg lhpg] snf 5 jf 5}g egL 

;+jfb ug{] x]t'n] dfWolds :t/sf ;a} ljBfnox?df ;fKtflxs sfo{qmdsf] ?kdfæk'vf{ Pj+ k':tf ;+;f/Æ 

;+jfb ul/g' k5{ . o;sf lglDt cfjZos kg{] cWoog ;fdu|Lx? k|b]z tyf :yfgLo txdf tof/ kfl/g' 

k5{ . cfjZostf cg';f/ o; sfo{df 7'nf k|sfzgu[xx?nfO{  klg kl/rfng ug{' k5{. 

r_;DjlGwt ljBfnon] clgjfo{ ?kdf ;a} ljBfyL{x?nfO{ h'8f], s/ft] h:tf cfTd;'/Iffsf pkfox?sf] 

tfnLd lbg' k5{ . 3'DtL lzIfs tyf cu'jf ljBfyL{x?dfkm{t of] sfdnfO{ ;+:yfut ul/g' k5{ .   

5_ jfnjflnsfn] ef]u]sf tyf ef]Ug] ;efjgf ePsf zf/Ll/s, ;+j]ufTds, ;fdflhs, :jf:Yo zf/Ll/s, 

z}lIfs lje]b, ;fdflhs lje]b, Go"gtd ef}lts ;'ljwfsf] cefj, ljkQLdf lzIff / ;fOj/ ck/fw h:tf 

( j'+b] jfn ;'/Iffsf If]qx?df ;a} vfn] ljBfnox?n] clgjfo{ ?kdf Wofg lbg'k5{ . o;sf nflu 

;Djlwt ljBfnon] jfnjlnsf;+usf] ;+jfb tyf u'gf;f] afs;dfkm{t hgsf/L lng] tyf pNn]lvt jfn 

ef]ufO cGToug{sf nflu :yfol Joj:yf ug'{ k5{ .  

 

!%M z}lIfs kl/of]hgf  

;+ljwfgn] :yfgLo ;/sf/nfO{ ljBfno lzIffsf] lhDd]jf/L lbof] . k|b]z tyf ;+3Lo ;/sf/nfO { 

ljZjljBfno lzIffsf] lhDd]jf/L lbof] . ;dfh sNof0f kl/ifbn] cGt/f{li6«o u}x|;/sf/L ;+:yfnfO{ 

/fli6«o u}x|;/sf/L ;+:yf dfkm{t sfd ug'{kg{] lgod agfof] . o; l:yltdf b]xfosf s'/fx? ;'emfOPsf 

5g\ .  

s_ ;+3Lo tyf kb]z txdf z}lIfs kl/of]hgf sf]if v8f ul/g'k5{ . ;f] sf]ifdf :jb]zL tyf ljb]zL 

u}/;/sf/L ;+:yf tyf cGo bftfx?sf] /sd hDdf ul/g'k5{ . ;/sf/n] lgwf{/0f u/]sf k|fyldstfsf 

If]qdf dfq ;f] /sd pkof]u x'g]u/L ljBfnosf] xsdf :yfgLo ;/sf/dfkm{t ljBfnon] tyf k|b]z Pj+ 

;+3dfkm{t  ljZjljBfno tyf ltgsf SofDk;x?n] k|:tfjgf ;lxt kl/of]hgf ;~rfng ug{] Joj:yf 

ldnfpg'k5{ .  

v_ sd{rf/LtGq tyf d+qLx?sf lg0f{on] rn]rnfPsf clxn]sf kl/of]hgfx? ;DjlGwt ;/sf/df 

;'k'b{uL ul/g'k5{ .  

 

!^M z}lIfs nufgL 

g]kfn ;/sf/n] u/]sf /fli6«o tyf cGt/fli6«o k|ltj4tf, /fhgLlts bnx?sf 3f]if0fkq tyf cGo b]zn] 

u/]sf] nufgLnfO{ dWogh/ u/L b]xfosf pkfox? ;'emfOPsf 5g .  

s_ s'n ufx{:y pTkfbgsf] ^ k|ltzt jf /fli6«o jh]6sf] slDtdf @) k|ltzt /sd lzIffdfnufgL 

ug{'k5{ . To;sf] !) k|ltzt k"hLut If]qdf tf]lsg'k5{ . To:t} #) b]lv $) k|ltzt u'0f:t/df 

vlr{g'k5{ . jfnljsf; lzIffdf !) b]lv !% nufgL ug'{k5{ . cfwf/e"t lzIffsf] nflu ^) b]lv ^% 

k|ltzt /sd 5'§ofOg'k5{ . pRr lzIffdf @$ k|ltzt /sd lgwf{/0f ug'{k5{ .  

v_ ;+3, k|b]z tyf :yfgLo ;/sf/n] cf—cfkm\gf] ah]6sf] slDtdf @)M@)M@) k|ltzt /sd lzIffsf 

nflu vlr{g'k5{ .   

 



 

459 
 

 



 

460 
 

pRr lzIffsf] Joj:yfkgsfnflu ul/Psf l;kmfl/;x? 

kl/j]zM  

pRrlzIffnfO{ ljZjljBfno lzIff -University Education_ / t];|f] txsf] lzIff-ljBfno lzIff 

kl5sf]_-Tertiary Education_ klg eGg] ul/G5 . pRrlzIffleq ;fwf/0f tyf Jofj;flos u/L b'O{ 

lsl;dsf lzIff k5{g\ . Aoj;flos tyf k|fljws lzIffsf klg ljZjljBfnox? g} jg]sf 5g\ .  

cg';Gwfgx? ul/Psf 5g\ . g]kfnsf] ;Gbe{df ;fwf/0f pRr lzIffsf ljZjljBfnox? v'n]sf 5g\ .  

Aoj;flos tyf k|fljlws lzIffsf] ljZjljBfno eg] g]kfndf xfn;Dd :yfkgf e};s]sf] 5}g .  

:yfkgfsf] qmd eg] hf/L 5 .  

clxn] hDdf !! j6f pRrlzIffsf ;F:yfx? 5g\ .logLx?sf ljrdf klg tflTjs leGgtf b]lv+b}g . ;a}n] 

Ps} lsl;dsf sfo{qmdx? rnfO/x]sf 5g\ . ljZjljBfnox?ljrsf] cGt/;DjGw :yfkgf ug]{ sfo{ klg 

ePsf] 5}g .ljZjljBfnox? ldn]/ ;Fo'Qm ?kdf cg';Gwfg ug]{ u/fpg] h:tf sfo{x? klg ePsf] 5}g .  

b]zdf ;~rflnt ljZjljBfnox?af6 jflif{s &) b]lv &% xhf/sf] ;FVofdf pRrlzIff xfl;n u/]sf 

hgzlQmx? pTkfbg ePsf b]lvG5g\ . t/ oL ;a} hgzlQmx?sf nflu b]zdf /f]huf/Lsf cj;/x? 

pknAw 5}gg\ . pgLx? cfkm}n] klg :j/f]huf/L l;h{gf ug{ ;s]sf] 5}gg\ . lj1fg tyf k|ljlw lzIffsf] 

wf/df !# k|ltzt dfq} ljBfyL{x? 5g\ . jfFsL ;a} ;fwf/0f lzIffd} cWoog/t 5g\ . pRr cWoogsf 

nflu Aoj;flos tyf k|fljlws lzIffsf ;F:yfx?sf] ;FVof klg Go"g 5 .  

s/Lj ^) jif{b]lvsf pRrlzIff k|fKt AolQm tyf pRrlzIffsf ;F:yfx?n] clxn];Dd s'g} cGj]if0f tyf 

cfljisf/df k|ltlnlk clwsf/ :yfkgf ug{ ;s]sf] b]lvb}g . Toxf+ pko'Qm nufgL / dfga hgzlQmsf] 

cefj 5 . /fHosf] tkm{af6 x'g] lzIff If]qsf] nfufgL qmdzM ;Í'lrt x'+b} uPsf] 5 .  

b]z clxn] /fHok'g;{F/rgfsf] qmddf cuf8L jl9/x]sf] 5 . /fHo;Qf / zf;sLo clwsf/ hgtf;Dd 

k'¥ofpg] nIosf ;fy ljBfno lzIffsf] lhDd]jf/L :yfgLo ;/sf/x?nfO{ lbOPsf] 5 . ljZjljBfno 

lzIffsf] lhDd]jf/L rflx+ ;F3Lo ;/sf/ / k|b]z ;/sf/df /flvPsf] 5 . o;sf] cy{ xf] —k|b]z 

;/sf/x?n] k|fb]lzs ljZjljBfno ;~rfng ug]{ cj:yf 5 . clxn] ;~rflnt ljZjljBfnox?sf] 

Aoj:yfkg klg km/s km/s k|s[ltsf] 5 . s'g} /fli6«o rl/qsf 5g\ . s'g} If]qLo rl/qsf . nufgLsf 

b[li6n] s'g} k"/} /fHosf] nufgLdf ;~rlnt 5g\ . s'g} ;fj{hlgs / ;fd'bflos 9Fun] ;~rlnt x'g] 5g 

egL ;DjlGwt ljZjljBfnosf P]gx?n] pNn]v u/]sf 5g\ . oL ;a} s'/fx? cjsf lbgdf ;Djf]wg 

ug{'kg]{ / g]kfnsf] nflu pko'Qm pRrlzIff gLlt lng'kg]{ cj:yf 5 . 

pRr lzIffsf] Aoj:yfkg  

g]kfnsf ;a}h;f] ljZjljBfnosf P]gx? lqe'jg ljZjljBfnos}] P]gsf] ;F/rgf / k|zf;g k|0ffnLdf 

cfwfl/t 5g . ;a}df åL;F/rgfdf cfwfl/t k|zf;lgs Aoj:yf -Dual Governance Model_ 5 . klxnf] 

ljZjljBfno ;ef-First Governance structure is Senate_ / bf];|f] sfo{sf/L kl/ifb-second governance 

structure is Executive Council_] . oL b'O{ ;F/rgfut k|0ffnLdf clwsf/sf] cnu cnu jfF8kmfF8 5 . t/ 

;efsf] u7gdf jfXo k|ltlglwTj u/fpg]df eg] ljljwtf 5 . jfXo k|ltlglwTjsf] z}4flGts / 

Aojxfl/s cjwf/0ffdf rflx+ :ki6tf b]lvb}g . s'g lsl;dsf] ljZjljBfnosf] df]8]nnfO{ lng vf]lhPsf] 

xf] eGg] klg :ki6 5}g .  

;F;f/df ljleGg df]8]nsf ljZjljBfnox? 5g\ . ltgsf ;}4flGts cjwf/0ff klg km/s km/s 5g\ . 

d'ntM /fHo lgolGqt df]8]n, /fHon] ;'k]l/j]If0f ug]{ df]8]n /= jhf/df cfwfl/t df]8]n rngrNtLdf 
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5g . csf]{ tl/sfn] eGbf k/+k/fut cyjf ;xsfo{df cfwfl/t /  cfw'lgs jf Aoj:yfkg k|0ffnLdf 

cfwfl/t df]8]n eg]/ klg kl/eflift ul/Psf]5 . g]kfndf eg] ;a} ljZjljBfno k/+k/fut df]8]nd} 

;F/lrt ePsf b]lvG5g . cyf{t\ ;a}df /fHosf] lgoGq0f /xg] t/ k|fl1s :jtGqtf k|bfg ug]{ u/L 

P]gx? jg]sf 5g\ . Aojxf/df eg] k|fl1s :jtGqtfsf] cEof; /fd|/L ePsf] b]lvb}g .  

g]kfnsf ljZjljBfnox?df s'g}df k|wfgdGqL, s'g}df lzIffdGqL, s'g}df :jf:ydGqL s'nklt jgfOPsf] 

5 . o;jf6 :ki6 x'G5 ls xfdLn] /fHo lgolGqt df]8]nsf] cEof; u/]sf xf}+ . o;f] x'+bf 

ljZjljBfnosf sfo{sf/Lx? g}  dflyNnf] / tNnf] >]l0fsf jGg k'u]sf 5g\ . ;DjlGwt dGqfnosf dGqL 

g} s'nklt x'g] xf] eg] ;f]xL dGqfno ljZjljljBfnosf] Aoj:yfkgdf k"0f{ ?kn] pQ/bfoL x'g'k5{ . t/ 

o:tf] cj:yf klg b]lvb}g. ljZjljBfno ;efdf jfXo hutaf6 k|ltlglwTj u/fpFbf ljleGg dGqfnosf 

;lrjHo"x?sf] /fd|} k|ltlglwTj 5 . t/ cGo Aoj;fo, Aofkf/ / skf]{/]6 ;Fu7gx?sf] k|ltlglwTj 5}g 

eGbf klg x'G5. o;af6 ljZjljBfno lzIffnfO{ sfdsf] ;F;f/;Fu hf]8\g cK7]/f] k/]sf] 5 . /f]huf/Lsf 

If]qx?, pBdlzntfsf If]qx?, cg';Gwfg / k|of]usf If]qx?, cleefjs / ljBfyL{sf] rf;f] klxNofpg 

klg ufx|f] ePsf] 5 . s'g} ljZjljBfnodf dfq lzIff / cy{dGqfnosf ;lrjx?sf] kb]g k|ltlglwTj 5 

. o;n] klg cK7]/f] l;h{gf u/]sf] 5 .  

g]kfnn] s'g df]8]nsf] ljZjljBfno agfpg] xf] < s'g ;}4flGts cjwf/0ffn] lgb]l{ \zt x'g] xf] eGg] 

s'/fsf] klg  6+'uf] nfu]sf] 5}g . dfGotfsf lx;fjn] Pp6} df]8]n lng] h:tf] b]lvP klg Aojxf/df eg] 

lghL tyf ;fd'bflos ?ksf pRrlzIffsf ;F:yfx? sfo{/t 5g\ . o;/L x]bf{ g]kfnsf ljZjljBfnosf 

P]gx? /fHo lgolGqt pRrlzIff k|0ffnLsf] ;}4flGts cjwf/0ffaf6 lgb]{lzt x'g] t/ Aojxf/df eg] 

jhf/df cfwfl/t ljZjljBfnosf df]8]nsf] cEof; ug{ vf]h]sf h:tf b]lvG5g\ . jh]6 ljlgof]hg / 

hgzlQmsf] cfsf/, lgo'lQm k|lqmof / ;'ljwfsf] Joj:yf o;sf pbfx/0f x'g\ . ljZjljBfnox?n] 

Aoj;flos ;F:yfx?;Fu ;xsfo{ u/L yk cfly{s pkfh{g ug{'k5{ eGg] b[li6sf]0fn] g]kfn ;/sf/n] jh]6 

ljlgof]hg u/]sf] b]lvG5 . ljZjljBfnox?n] cfkm";Fu ePsf] ;Flrltsf] nufgL cy{jhf/df ug]{ jf 

cfˆgf] lsl;dn] cfly{s kl/rfngsf] :jtGqtf 5}g . cyf{t\Jofjxfl/s tyf sfg"gL 9Fuaf6 

ljZjljBfnox?:jtGq?kn] jhf/ / pBf]u;Fu ;xsfo{ ug{ g;ls/x]sf] cj:yf 5 . 

åL;F/rgfTds df]8]nsf ljZjljBfnox?n] pRr txsf] kl/ifbdf k|f1 / jfXo hutsf gful/sx?sf] 

k|ltlglwTj u/fPsf x'G5g . /fHo ;/sf/sf] dGqL, k|wfgdGqL jf /fi6«kltnfO{ ljZjljBfnosf] s'nklt 

jgfOPsf] x+b}g . ah]6, ljBfyL{ egf{, k|fWofks egf{ / z}lIfs sfo{qmdsf] :jLs[ltdf /fHosf] lgoGq0f 

/xG5 . jf]8{ jf kl/ifbdf ;/sf/sf] ;f]emf] k|ltlglwTj x'Fb}g .  

Psn ;F/rgfdf cfwfl/t ljZjljBfnodf klg pkNnf] ;F/rgf t x'G5 t/ Tof] cfn8\sfl/s dfq x'G5 . 

To;sf] lg0f{fos e"ldsf x'Fb}g . åL;F/rgfTds df]8]ndf dflyNnf] ;F/rgfsf] bL3{sfnLg /0fgLlts 

lg0f{ox? ug]{ clwsf/ x'G5 . b}lgs k|zf;lgs / Joj:yfkgsf lg0f{ox? tNnf] txsf] ;F/rgfsf] 

lhDdfdf x'G5 . ;fd'bflos Aoj:yfkg k|0ffnLdf cfwfl/t-New Public Management Theory_ 

ljZjljBfnox?df jfXohutsf] k|ltlglwTj u/fOsf] x'G5 . o;sf b'O{ tl/sfx? b]lvG5g\ klxnf] 

ljZjljBfnon] lg0f{o ug{], bf]>f] ;DjlGwt dGqfnon] 5gf]6 ug{] . h'g ljlw k|of]u eP klg of] s'/f 

P]gdf g} Aoj:yf ul/Psf] x'G5 . jf]8{sf ;b:ox? klg b'O{ tl/sfaf6 cfp+5g . klxnf] lgo'Qm ug]{ 

k|0ffnLaf6 -Appointment System_ bf]>f] 5gf]6 ug]{ k|0ffnLaf6 -Selection/Election System_.  lgo'lQmsf 

nflu of]Uotf / k|s[of :oi6 kfl/Psf] x'G5 . 5gf]6 ug]{ k|0ffnLdf eg]  On]S6«f]n jf]8{ g} u7g ul/Psf] 

x'G5 . k|TofzL pDd]bjf/x?nfO{ On]S6«f]n jf]8{n] dtbfg u/]/ k|yd x'g]nfO{ pks'nklt jf /]S6/df rog 

ug]{ kl/kf6L x'G5 . 
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g]kfnsf ljZjljBfnosf] P]gdf jfXo k|ltlglwx?sf] rog ug]{ lhDdf sfo{sf/L kl/ifbnfO{ 5 .  lgo'Qm 

ug]{ lhDdf rflx+ ;efnfO{ lbOPsf] 5 . ;efsf] cWoIf s'nklt x'G5g . pgL /fhg}lts AolQm x'Fbf 

rfxgfsf] åGb -conflict of interest_ x'G5 . kl/0ffdtM ;dodf sfd gx'g] / 7Ls JolQm 7Ls 7fp+df gx'g] 

cj:yf l;h{gf x'G5 . o;sf] cy{ xf] ls t :ki6 ?kdf ljZjljBfnosf] sfo{sf/Ln] lgwf{l/t of]Uotfsf] 

cfwf/df jfXo ;b:ox? lgo'Qm ug]{ Aoj:yf x'g'k5{, ls t dflyNnf] lgsfon] g} lgo'Qm u/]/ k7fpg] 

Aoj:yf x'g'k5{ . bf]xf]/f] k|s[ofn] lgoGq0f / ;Gt'ng sfod ug{ vf]lhPsf] t b]lvG5 t/ g]kfnsf] 

;Gbe{df eg] o;n] sfd pN6f] ul//x]sf] 5 . To;}n] b'O{j6f s'/f x'g' h?/L 5 . klxnf]= l;g]6, sfo{sf/L 

kl/ifb, / k|fl1s kl/ifbsf ;b:osf] of]Uotfsf] lglb{i6 vfsf .  bf>f] lgo'lQm s;n] ug]{ xf] eGg] s'/fsf] 

:ki6 Aoj:yf . To;f] gug{] xf] eg] jf]8{df k|f1 tyf /f]huf/, Aoj;fo, tyf Aofkf/sf If]qsf] 

k|ltlglwTj x'g'k5{ . tL k|ltlglw tyf cGo ljZjljBfnodf /x]sf sd{rf/L, k|fWofks Pj+ ljBfyL{ 

;lDdlnt On]S6«f]/n jf]8{sf] dfWodaf6 k|TofzLx?dWo] lgjf{lrt JolQmnfO{ jf]8{sf] cWoIf jgfpg] 

Aoj:yf ug{' /fd|f] x'G5 . o;f] ubf{ ljZjljBfnox?df k|ToIf /fhg}lts x:tIf]k x'b}g . ;efsf ;b:ox? 

klg pRr lzIffsf] ljsf; / u'0f:t/ sfod ug{df lqmofzLn x'G5g\ . 

s'g} b]zdf ;DjlGwt ljZjljBfnosf k|fWofksx? dWo]jf6 dfq pks'nklt jgfOG5 eg] s'g} b]zdf 

:jb]z tyf ljb]zsf k|fWofksx?nfO{ klg pks'nkltsf] ?kdf lgo'Qm ug]{ Aoj:yf x'G5 . o;/L NofOg] 

AolQm s'g} g s'g} ;F:yfsf] k|d'v sfo{sf/L clwsf/Lsf] ?kdf sfd ul/;s]sf] x'g' k5{ . g]kfnsf 

ljZjljBfnox?df pks'nkltx? jgfOg] AolQm :gftsf]Q/ u/]sf] / k|fWofkg tyf cg';Gwfgdf nfu]sf ] 

jl/i6 k|fWofks jf k|zf;s x'g'k5{ eGg] Aoj:yf 5 . o;sf nflu 5gf]6 ;ldlt u7g ul/G5 .  ;f] 

;ldltn] P]gsf] k|fjwfgdf /x]/ hf] sf]xLnfO{ klg l;kmfl/; ug{ ;S5 .   o;f]ubf{ 5gf}6 ;ldltn] 

ljj]s k|of]u ug]{ cj:yf cfp5 . t;y{ pks'nklt jf cGo pRr kb:y kbflwsf/Lx?sf] 5gf]6 

sxfFjf6 / s'g of]Uotfsf] cfwf/df ug]{ eGg] s'/f :ki6 ug{' h?/L 5 . dflysf] kl/j]znfO{ Wofgdf 

/fvL lgDglnlvt Aoj:yfksLo gLltx? ;'emfOPsf 5g . 

s_jf]8{n] ljZjljBfnonfO{ k|zf;g ug{]u/L b'O{ txsf] ljZjljBfno Aoj:yfkg ;'lglZrt ul/g'k5{. 

v_s'nklt pks'nklt nufot dflyNnf] txsf Aoj:yfksx? k|fl1s If]qaf6 lnOg'k5{ . o;sf nflu 

5gf]6sf] :ki6 cfwf/ / k|0ffnL tf]lsg'k5{ .  

u_ tf]lsPsf lgod ljlgodx?sf] clwgdf /xL :jfoQ ;+:yfsf] ?kdf ljZjljBfnox? ;~rfng ug{]{ 

Joj:yf ul/g''k5{ .  

3_ cfk\mg} lg0f{odf cg';Gwfg, cGj]if0f, pBf]u Aoj;foL tyf ahf/;Fu ;xsfo{ tyf pBf]u Aoj;fox? 

;~rfng ug{ kfpg] :jfoQtf x'g'k5{ .   

ª_ljZjljBfnosf cGo kbx?sf] lgo'lQmdf klg :ki6 cfwf/x? tf]lsg'k5{ . 

r_k|fWofksx?sf] rog k"0f{tof k|fl1s ljlzi6tfnfO{ x]/]/ dfq ul/g] k4lt lgdf{0f ul/g'k5{ . 

 

pRrlzIffsf ;F:yfx?sf] ljt/0f -Distribution of Higher Education Institutions) 

clxn]sf pRrlzIffsf ;F:yfx?sf] ef}uf]lns tyf k|fb]lzs ljt/0fzx/ s ]lG›t 5 . o;sf] cy{ xf] —

pRrlzIffsf]c;dfg ljt/0f .;a}h;f] ljZjljBfnox?df Ps} lsl;dsf] lzIff lbg] Joj:yf 5 . o;n] 

;+s]t u5{ ls /f]huf/L / ljsf;sf] nflu lzIffdf ljljlws/0f cfjZos klg 5 . t;y{ hg;FVof, 

:yfgLo ;|f]t ;fwg / ljsf;sf ;DefJo k"jf{wf/nfO{ dWogh/ u/L ljZjljBfno tyf pRrlzIff 
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k|bfos ;F:yfx?sf] gofF gSzfÍg klg h?/L 5 . ;fy} ljleGg ljifosf ljZjljBfno tyf  

pTs[i6tfsf s]G›x? ;d]t :yfkgf ul/g'k5{ .  

clxn] ePsf SofDk;x?dWo] ljZjljBfnosf] ?kdf ljsf; ug{ ;lsg]x?nfO{ k|b]z  ljZjljBfnosf] 

?kdf ?kfGt/0f ul/g'k5{ . ;fy} k"jf{~rn, klZrdf~rn, dWoklZrdf~rn, tyf ;'b"/klZrdf~rn 

ljZjljBfnox?nfO{ ljlzi6tf ;lxtsf pTs[i6 s]G›sf ?kdf Aoj:yfkg ul/g'k5{. = 

 

 

u'0f:t/ / u'0f:t/ lgodg -Quality and Quality Regulation_ 

u'0f:t/ sfod ug{ 5'§} u'0f:t/ lgodg PsfOsf] :yfkgf ul/g'k5{ . k|To]s ljZjljBfnodf klg o:sf 

zfvfx x'g'k5{ . ljZjljBfnox?nfO{ cGt/fl{ \i6«o :t/lgwf{/0f k|s[ofdf clgjfo{ ;xefuL x'ghfg] Aoj:yf 

ul/g'k5{ . o;f] ugf{n] k|ltikwf{ / ;xsfo{df hfg] ;F:s[lt aG5 .  x/]s k|fWofks PjF g]t[TjnfO{ 

u'0f:t/Lo lzIffsf nflu pQ/bfoL klg jgfpF5  . ljZjljBfno k|j]zsf] Go"gtd of]Uotfdf 

cg';GwfgfTds l8u|L tyf cg';GwfgfTds k|sfzgnfO{ clgjfo{ cfwf/ jgfpg' k5{ . Ps k6s u'0f:t/ 

k|fKt ul/;s]kl5 ;w}sf nflu u'0f:tl/otfsf] kl/ro kfO/xg] Aoj:yf x'g' x'b}g .  

l;k ljsf; / /f]huf/L (Skill Development and Employability) 

clxn]sf] /f]huf/L jhf/n] ;"rgf ;~rf/ k|ljlwdf /fd|f] 1fg / cu|]hL efiffsf] bIftf vf]H5 . To;}n] 

kf7\oqmd lgdf{0f ubf{ /f]huf/Lsf nflu rflxg];}4flGts 1fg / k|of]ufTds kIfsf] pko'Qm ;Fof]hg x'g' 

h?/L 5 . kf7\oqmddf sfds} If]qdf j;]/ cWoog ug]{ l;4fGtnfO{ Aojxfl/s hLjgdf k|of]u ug]{ 

cj;/ klg pNn]v x'g' k5[{ .  

k|ljlwsf] k|of]u /  ;Ifdtf ;jlns/0f -Use of Technology and Enhancing Capacity_ 

pRrlzIff k|bfos ;F:yfx?df ;"rgf k|ljlwsf] clwstd k|of]u ug{ ltgdf sfo{/t lzIfs Pjd\ 

sd{rf/Lx?sf] Ifdtfljsf;ul/g'k5{ .  

;"rgf k|ljlwsf] clwstd k|of]u x'g] v'nf ljZjljBfnosf] sfo{qmddf ljljwtf / u'0f:t/Lotfsf nlu 

yk nufgL ul/g' k5{ .  online l;sfO{af6 ;a} ljifox?sf] cWofkg ;Dej 5}g . o;sf 

nflumentored internshipsf] clgjfo{ cfjZostf x'G5 . o;f] ugf{n] v'nf tyf b"/ l;sfOdf 

cfwfl/t lzIffsf] u'0f:t/ / ;dflhs :jLsfo{tf Ps;fy k|fKt x'G5 .  

pRrlzIffdf ;dfj]lztf (Inclusive Higher Education) 

pRrlzIffdf ;xeflutf pRr / dWod ju{sf o'jfx?sf] dfq b]lvG5 . ljut !) jif{sf] pRrlzIff 

;xeflutfsf] ljZn]if0f ug]{ xf] eg] ;xeflutfsf] ;FVof lgs} jl9/x]sf] 5 . of] j9fO kl/jf/sf] cfly{s 

x}l;otdf ePsf] j[l4;Fu k|ToIf ;DjGw ePsf] kfOG5 . t/ ;fdflhs cfly{s ?kdf k5f8Lk/]sf 

cNk;FVos dlxnf blnt tyf hghftL ;d"xsf] pRrlzIffdf sd} ;xeflutf 5 . jt{dfg ;+ljwfgsf] 

wf/f #!+# tyf #!+$ n] blnt, ckf+utf ePsf / ljkGg ljBfyLx?nfO{ pRr lzIff;Dd lgz'Ns  

k7gkf7g u/fpg] Joj:yf u/]sf] 5 . tL tyf cGo ;d'bfosf ljBfyL{x?nfO{  ;:tf] Aofhb/sf] C0f 

pknAw u/fpg] / cWoog ;dfKt u/L /f]huf/ eO;s] kl5 pgLx?n] k|fKt ug]{ sdfOsf] cfwf/df 

lgoldt C[0f s§f ug]{ k|0ffnL ;lxtsf] gLltut Aoj:yf ug{' k5{ . o; cltl/Qm o; ;d"xsf 

ljBfyL{nfO{ ljZjljBfnosf SofDk;x?d} sfdsf] cj;/ pknAw u/fpFb} pgLx?sf] cfˆg} sdfO{sf] 
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cfwf/df lzIff lng ;Sg] cj;/ l;h{gf ul/lbg' k5{ . ;dfj]zL gLlt tyf sfo{qmdsf nflu /fli6«o 

tYofÍsf] cfwf/ lng'k5{. 

 

pRrlzIff / nufgL -Higher Education and Financing_ 

ljZjljBfnox?sf nflu ;/sf/n] nufgL ug]{ d'nt b'O{j6f 9fFrf b]lvG5 — Psd'i6 cg'bfg / 

tf]lsPsf] jh]6 zLif{ssf cfwf/df jh]6 ljlgof]hg . Psd'i6 cg'bfg k|bfg ubf{ ljZjljBfno / 

;/sf/sf ljrdf ;Demf}tf x'G5 . o; ;Demf}tfn] ljZjljBfno / ;/sf/nfO{ Ps cfk;df pQ/bfoL 

jgfp5 . oxL ;Demf}tfn] ljZjljBfnonfO{ clwsf/, st{Ao / pQ/bfloTjsf jf/]df :ki6 kf/]sf] x'G5 . 

Psd'i6 cg'bfg kfpFbf ljZjljBfnox? pQm /sdnfO{ cfˆgf] cfjZostf cg';f/ ljleGg zLif{sx?df 

ljt/0f ug{ :jtGq x'G5g\ . ljZjljBfnon] ug]{ cfGtl/s cfDbfgLnfO{ klg k|of]udf NofO{ jflif{s jh]6 

tof/ u5{g\ . ljZjljBfnox?nfO{ ;/sf/n] nufgL ubf{ ;"qsf cfwf/ lnPsf] klg kfOG5 . of] 

lsl;dsf] k|0ffnLn] sfd ug]{sf nflu k|f]T;flxt klg u5{ .  

;F;f/sf] cEof; x]bf{ ljZjljBfnox?n] ;/sf/af6 lgoldt cg'bfg kfp+5g\ . ;/sf/sf nflu 

ltgLx?n] ljleGg cg';Gwfgx? u/L yk cfly{s ;|f]t k|fKt u5{g\ . o;/L ljZjljBfnox? 

cg';Gwfgd"vL jGg'sf ;fy} /fli6«o ljsf;df klg of]ubfg lbg] u5{g\ . ;+3Lo /fHo k|0ffnL ePsf 

b]zx?df s]lG›o ljZjljBfnonfO{ ;/sf/n] g} nufgL u5{ . k|b]z ljZjljBfnosf nflu rflx+ km/s 

km/s nufgL gLlt x'G5 . o;}n] g]kfnn] klg jh]6 ljlgof]hg ug]{ cfwf/ to ug'{ h?/L 5 . o;f]ubf{ 

s'g vfn] ljZjljBfnox?n] s] ug'{ x'G5 tyf s] ug{'x'b}g eGg] s'/f :ki6 n]lvg'k5{ . cyf{t s'gs'g 

ljZjljBfnonfO{ k"/f /sd j]xf]g{] s'gs'gnfO{ Psd'i6 cg'bfg lbg], s'gs'gnfO{ ;"qdf cg'bfg lbg], 

tyf s'gs'gnfO{ skf]{/]6 df]8]ndf hfp eGg] s'/fsf] 6+'uf] ug{k5{ . To;/L cg'bfg lbPsf] /sdsf] cFz 

;FlrtLdf /fVg kfpg] Aoj:yf ul/g' k5{ . o;/L /fVbf ljZjljBfnon] s] sf nflu of] /sd ;+lrtLdf 

/fv]sf] xf] eGg] s'/fsf] k|ltj]bg k]zug'{ k5{ .    

ljZjljBfnosf] cfDbfgLsf] ;|f]t ljBfyL{x?n] ltg]{ z'Ns klg xf] . z'Ns cfkm} lgwf{/0f ug]{ / ;/sf/n] 

lgwf{/0f ul/lbg] b'O{ df]8]nx? k|rngdf 5g . jh]6 zLif{ssf cfwf/df nufgL ug]{ gLlt ePsf b]zsf 

ljZjljBfnox?df /fHon] ljBfyL{sf] z'Ns lgwf{/0f ug]{ u/]sf] b]lvG5 . Psd'i6 cg'bfg lbg] u/]sf 

ljZjljBfnox?df ;/sf/ :jo+n] jf ljZjljBfno :jo+n] tyf b'a}sf] ;Fo'Qm lg0f{on] z'Ns lgwf{/0f ug]{ 

u/]sf] kfOG5 . g]kfnsf] ;Gbe{ eg] cem} clgl0f{t 5 . cfGbf]ng x'Fbf ;/sf/n] z'Ns lgwf{/0f ug]{ / 

ljZjljBfnon] g6]g]{ h:tf pbfx/0fx? klg 5g\ . sltko cj:yfdf ljZjljBfno cfkm}n] z'Ns 

lgwf{/0f u/]sf] cj:yf klg 5 . t;y{ z'Ns lgwf{/0fsf] lg0ff{os Aoj:yf ul/g' h?/L 5 . o;sf nflu 

ljZjljBfno nufgLsf] gLlt :ki6 ul/g' k5{ .  

pRrlzIff / sfdljrsf] ;DjGw -Linking Higher Education and World of Works_ 

pRrlzIff k|fKt u/]sfx?  ;'lsnf sfd -white colour job_ dfq pBt 5g\ . t/ hg;FVofsf] @ b]lv $ 

k|ltztn] dfq o:tf] sfd k|fKt ug{ ;S5g\ .  jfFsLsf nflu pBf]u, Aoj;fo, s[lif cGo ;]jf If]q 

nufot lgn sk8fwf/L sfd-blue colour job_ df klg nufpg' kg{] hf/L 5 .t;y{ ljZjljBfnox? 

k|fof]lus lj1fg tyf snfsf If]q;Fu ;DjlGwt klg x'g'k5{ . o;sf nflu sfdsf] ;F;f/;Fu hf]l8Psf] 

pRrlzIff, lg/Gt/ lzIff / hLjgko{Gt lzIffsf] h?/L 5 . ;}4flGts l;sfO;+u k]zf Aoj;fo tyf 

cGo sfo{If]q;Fu ;DjlGwt bIftf ljsf; ug{ kfpg] gLltut Aoj:yf ul/g'k5{ . ;g\ @)!^ df clws 

hg;FVofdf pRrlzIff k|bfg u/]sf bz b]zx?sf] cWoogn] eG5 —ljBfyL{x?nfO{ k|fl1s tyf 
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Aoj;flos k|s[ltsf @ jif{, # jif{, $ jif{ / ;f] b]lv dflysf l8Knf]df tyf cg';Gwfg tx;Ddsf lzIff 

lbOg'k5{ . ltgLx?nfO{ /fli6«o tyf cGt/fli6«o >d jhf/;Fu ldNg] u/L k9fOg} k5{ . o;sf nflu 

cGt/fl{\i6«o z}lIfs ;F:yfx?;Fusf] ;xsfo{ ug]{ tyf bf]xf]/f] l8u|L k|fKt ug{] Joj:yf dfU5 .  

lzIfs ljsf; -Teacher Development_ 

pRrlzIffdf cWofkg ug]{ lzIfsx?sfnflu tflnd tyf sfo{zfnf ;~rfng ug{ ljZjljBfnodf Ps 

5'§} k]zfut bIftf ljsf;sf] PsfO :yfkgf ug]{ cGt/f{li6«o k/Dk/f 5 .;f]xL k/+k/fnfO{ g]kfnn] klg 

c+lusf/ ug'{kg{] b]lvG5 .Ps csf]{ k|b]zsf aLrdf ;dfg z}lIfs u'0f:t/ sfod ug{ klg of] PsfO 

h?/L x'G5 .o;sf cltl/Qm k|fWofksx?nfO{ ;s[o cg';Gwfgstf{sf] ?kdf :yflkt ug{ klg o:tf] 

Aoj:yf ul/g'k5{ . 

pRrlzIff ;F:s[lt lgdf{0f -Development of Higher Education Culture_ 

;F:yfn] s] u5{, s;/L u5{, sf] s:tf JolQmx? sfddf ;FnUg x'G5g\ / jfXo zlQmx?sf] k|efj s:tf] 5 

h:tf s'/fx?n] Aoj;flos jf z}lIfs ;F:yfsf] ;F:s[lt lgwf{/0f u5{ . cWoog, cg';Gwfg, cGj]if0f, 

Ifdtf ljsf; pRrlzIffsf k|fyldstf sfo{If]qx?  x'g\ . o;sf nflu pRrlzIff ;F:yfn] s:tf] 

cWoog, cg';Gwfg tyf k|of]usf] ;F:s[lt vf]h]sf] eGg] s'/f cfd ;/f]sf/jfnfx?nfO{ clu|d ?kdf 

hfgsf/L u/fpg' k5,{ ;f] cg';f/sf] Aojxf/ / cEof; pkef]Qmfx?n] k|fKt gu/]df sfg"gL pkrf/ 

kfpg] Aoj:yf ;d]t x'g'k5{ . 

pRrlzIffdf lghL ;fd'bflos ;fem]bf/L -Partnership with Public and Private Institutions in 

Higher Education_ 

ljleGg b]zx?df pRrlzIff -tertiary education_ sf ljleGg df8]nx? kfOG5g\ . s'g} b]zdf *) 

k|ltzt pRrlzIffsf ;F:yfx? lghL txsf] Aoj:yfkgdf ;Frflnt 5g\ . t/ tL ;a} gfkmfd"ns 

k|s[ltsf 5}gg\ . s'g} b]zdf pRrlzIff k'/} ;/sf/L nufgL / Aoj:yfkgdf ;~rflnt 5 .sltko 

b]zx?df lghL / ;/sf/L ;F:yfx?sf] ;fem]bf/L 5 . wgL tyf ul/j b'a} lsl;dsf b]zx?df of] 

ljljwtf b]lvG5 .g]kfndf klg ;f]xL cj:yf b]lvG5. oxf+sf lghL Aoj:yfkgdf ;~rflnt ;F:yfx? 

gfkmfd"ns k|s[ltsf 5g\ eg] clwsf+z ljBfyL{x? ;fd'bflos / lghL Aoj:yfkgsf ;F:yfx?df 

cWoog/t 5g\ . of] kl/j]zdf ;a} pRrlzIffsf ;F:yfx?nfO{ ;/sf/L Aoj:yfkgdf Nofpg sl7g 5 

.t;y{ gfkmfd"ns ;F:yfx?nfO{ gfkmf/lxt ;F:yfdf-Non-profitable institution_ ?kfGt/0f ug]{ gLlt 

lng'k5{ . gfkmfd"ns g} jGg rfxg]x?sf nflu Aofkfl/s ;F:yfn] klg ;dflhs bfloTj jf]w ug]{ / 

lng'kg{ sfg"gL Aoj:yf ug{'k5{ . ;fy} pRrlzIffsf ;F:yfx? Pscfk;df ;~hflnt jf ;dflxt eP/ 

Psn] csf{sf] z}lIfs sfo{qmd ;Frfng ug{ ljifoj:t' tyf hgzlQmsf] cfFlzs ;fem]bf/L ug{] gLltut 

Aoj:yf ul/g'k5{ . of] gLltaf6 pRrlzIffsf] kx'Frdf ;dtf Nofpg ;xof]u k'U5 .gfkmf/lxt ;F:yf jGg] 

tyf /fHosf] tkm{af6 ;"lrs[t ul/Psf ;LdfGts[t ;d'bfodf lzIffsf] kx'Fr lbg] xf] eg] ljz]if 

;Demf}tf u/L pgLx?nfO{ jh]6sf] Aoj:yf ul/g'k5{ . ;fy} cg';Gwfg / cGj]if0ffTds sfo{ug]{ ;F:yf 

ePdf o;sf nflu /fHosf]ifsf] /sd k|bfg ul/g'k5{ . gfkmfd"ns lghL Aoj:yfkgsf ;F:yfx?nfO{ 

lgodg ul/g'k5{ lsgls cGt/fl{\i6«o cg';Gwfg / cg'ejn] lghL Aoj:yfkg ePsf pRrlzIffsf 

;F:yfx?df u'0f:t/ / lg/Gt/tfsf] d'2f j9L b]lvG5 .gfkmf s]lG›t ;F:yfx?n] pRrlzIffsf] Aooef/ 

y]Ug g;Sbf ljBfyL{ ;FVof 36\b} hfG5 .kl/0ffdtM ;F:yfnfO{ gfkmf gx'g] cj:yf cfpbf aLr}df sfo{qmd 

aGb ug{] jf u'0f:t/df 36fpg] h:tf k|j[ltx? b]lvG5g\ . cg';Gwfg tyf cGj]if0f txsf klg 

u'0f:t/sf To:t} ;d:of b]lvPsf k|ltj]bgx?df 5g\ . t;y{ To:tf ;+:yfx?sf] k|fyldstf / u'0f:t/ 

lgodgsf nflu Ps :jtGq lgsfo /xg] gLltut Aoj:yf h?/L 5 .cyf{t\ lghL, ;fj{hlgs, ;xsf/L 
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nufotsf pRrlzIffsf ;F:yfx? ;~rfng ug{ lbg'kg]{ x'G5 .ltgsf sfo{qmdx?df eg] jhf/sf] 

cfjZostf cg';f/sf ljljw sfo{qmdx? ;~rflnt x'g'kg]{ gLltut Aoj:yf h?/L 5 . 

pRrlzIffsf] ljZjAofkLs/0f, cGt/fl{i6«os/0f / :yfgLosf/0f -Globalization, Internationalization 

and Localization of Higher Education_ 

cWoog / /f]huf/Lsf sf/0f o"jfx? ljb]lzg] qmd j9\bf] 5 .o;nfO{ lgoGq0f ug]{ eGbf klg Aoj:yfkg 

ug]{ gLlt lng'kg]{ b]lvG5 .;F;f/sf ljsl;t b]zx?df pRrlzIff dxFuf] eO{ o'jfx?n] cWoog ug{ 

g;s]sf pbfx/0f klg 5g\ . ljsl;t b]zsf ljBfyL{x? ljsf;f]Gd'v b]zdf pRrlzIff cWoogsf nflu 

cfPsf pbfx/0fx? klg 5g\ . o;}n] g]kfnsf] pRrlzIffnfO{ :tl/s/0f ug{ ljZjsf cAan 

ljZjljBfno tyf cg';Gwfg s]G›x?;Fusf] ;xsfo{ h?/L 5 .o;n] ;femf z}lIfs sfo {qmd tyf ;Fo'Qm 

l8u|L k|bfg ug]{ pRrlzIffnox?sf] df+u  u5{ . ;xsfo{ ug{] b]zx?df Aofkf/ j9fpg] ;Defjgf klg 

x'G5 .g]kfn;Fu ;DjlGwt cfˆg} ljz]iftfsf cWoog If]qx?nfO{ cGt/f{li6«os/0f ug{ klg ;lsG5 . 

o;sf nflu ;Fl3o / k|b]z ;/sf/n] Wofg lbg' k5{ . 

lj:tf/ sfo{qmd tyf Aofkfl/s sfo{ -Extension Program and Corporate Activities_ 

ljZjljBfnon] lbPsf] 1fg, ;Lk, tyf k|ljlwn] dfq ;dfh ?kfGt/0f ub{}g . t;y{ pRrlzIffsf 

;F:yfx?nfO{ cfˆgf] sfo{ If]qleqsf ;d'bfodf lj:tf/sf sfo{qmdx? lnP/ hfg} kg]{ sfg"gL Aoj:yf 

ul/g'k5{ . o;f] ugf{n] pRrlzIffsf ;F:yfn] ljsf; u/]sf] k|ljlw, 1fg, tyf ;Lk hg:t/df k'U5 

.;dfhdf /x]sf k/Dk/fut 1fg / k|ljlwx?nfO{ lgvf/df NofO{ j}1fgLsLs/0f ug{ klg ;lsG5. lj:tf/ 

/ Jofkfl/s sfo{af6 x'g] cfDbfgLn] ljZjljBfnosf nflu cfly{s e/y]u klg u5{ .  

b]zsf tyf ljb]zsf skf]{/]6 xfp;x?sf nflu gofF gofF k|ljlw / kl/jlt{t ;Gbe{ cg';f/sf] hgzlQm 

rflxg] x'G5 .csf{]lt/ plgx?;Fu ePs} k|ljlwnfO{ clK6dfO{h];g ug{'kg]{ jf k'glj{sf; ug{'kg]{ cj:yf 

x'G5 .skf]{/]6 xfp;x?;Fusf] ;xsfo{af6 pRrlzIffsf ;F:yfx?n] nufgLsf nflu /sd k|fKt ug{ ;Sg] 

/ skf]{/]6 xfp;x?n] gofF k|ljlw / hgzlQm kfpFbf pgLx?sf] pTkfbg tyf ;]jf k|efjsfl/tf j9\5 . 

 

cg';Gwfg / cGj]if0f -Research and Innovation_  

ljZjljBfno txsf] lzIffsf] d"n sfo{ cg';Gwfg / cGj]if0f xf] . ;/sf/n] tf]s]sf k|fyldstfsf 

If]qx?df cfjZos cWoog cg';Gwfg / cGj]if0fsf nflu /fHo sf]ifaf6 lglZrt cg';Gwfg cg'bfgsf] 

Aoj:yf u/L ljZjljBfno tyf cg';Gwfg s]G› nufot pRrlzIffsf ;F:yfx?ljrsf] k|ltikwf{sf 

cfwf/df cg';Gwfg cg'bfg k|fKt ug]{ gLltut Aoj:yf x'g'k5{ . ;fy}, cGt/f{li6«o ;xsfo{sf cfwf/df 

cg';Gwfg sfo{x? ;~rfngsf nflu nlrnf] Aoj:yfkg gLlt ckgfOg' k5{ . ljz]if nufgLsf cfwf/df 

pGgt k|of]uzfnfx?sf] :yfkgf / cg';Gwfg s]G›x?sf] :yfkgf ljZjljBfnoleq g} s]lG›t ug{'k5{ . 

t'ngfTds nfesf If]qdf cg';Gwfg / cGj]if0fsf nflu ljZjljBfnox?nfO{ Aojl:yt ul/g'k5{ .  

ljb]zL pRrlzIff ;F:yfsf] k|j]zn] lgDTofpg] cj:yf -Intervention of Foreign Higher Education 

Institution_ 

;F;f/sf ljleGg ljZjljBfnon] ;~rfng ug]{ cgnfO{g lzIff / :yflkt er{'cn o"lgel;6L tyf cGo 

pRrcWoogsf ;F:yfx?n] g]kfndf g} j;]/ b]z ljb]zsf ljZjljBfnox?df cWoog ug]{, k/LIff lbg] / 

k|df0fkq k|fKt ug{ ;Sg] cj:yf l;h{gf ePsf] 5 .o:tf ljZjljBfno tyf ltgsf SofDk;x?n] b'O{ 
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lsl;daf6 k|efj kf5{g\ . klxnf], u'0f:tl/o k|lt:kwL{ jGg'kg]{ cj:yf l;h{gf x'G5. bf]>f] pRrlzIffsf] 

z'Nsdf cTolws j[l4 x'G5 .kl/0ffdtM sd u'0f:t/sf ;F:yfx?sf] k|j]zn] ;:tf] d"Nodf cGt/f{li6«o 

l8u|L lng kfpg] e|dn] g]kfnL pRrlzIffsf ;F:yfx?df ljBfyL{ gx'g] cj:yf cfp+5 .To:tf ljb]zL 

;F:yfx?af6 pTkflbt hgzlQmdf u'0f:t/sf] cefj x'g ;S5 .t;y{ oL vt/fx?af6 aRg ljb]zL 

u'0f:t/Lo ljb]zL ljZjljBfnox?nfO{ dfq k|j]z lbg] gLltut Aoj:yf ul/g'k5{ . ;fy} b"/ tyf 

cgnfO{g l;sfOaf6 lnOg] lzIffdf klg u'0f:t/sf] klxrfg / /fHosf] tkm{af6 dfGotf k|fKt 

sfo{qmdx?sf] ;"lrs[t ug]{ kl/kf6Lsf] nflu Ps 5'§} PsfOsf] :yfkgf ul/g'k5{. 

pRrlzIffdf If]qLo c;Gt'ng -Regional/Provincial Disparity in Higher Education_ 

g]kfn clxn] ;F3Lo ;F/rgfdf uO{;s]sf] 5 .;f]xL cg';f/ lzIffsf] Aoj:yfkg z'? e};s]sf] 5 .clxn]sf 

& k|b]zx?sf] dfgj ljsf; ;"rfFs, cfly{s cj:yf, pknAw hgzlQm nufotsf] cj:yfn] pRrlzIffsf] 

Aoj:yfkgdf x'g] nufgLsf] dfqfdf kg]{ km/sn] lzIffsf] u'0f:t/ klg km/s x'G5 .kl/0ffdtMu'0f:t/Lo 

lzIffsf nflu x'g] j;fO ;/fOn] yk r'gf}tL k|bfg u5{ . clg ;DjlGwt k|b]z ;/sf/n] j;fO ;/fOsf] 

ljz]if gLlt lng'kg]{ cfjZostf x'G5 .cGo k|b]zaf6cfpg]sf nflu z'Ns nufot cGo s/x?df lje]b 

ug{'kg]{ l:ylt aG5 .t;y{ /fli6«o:t/sf ljZjljBfno / k|b]z ljZjljBfnosf] Aoj:yfkgnfO{ ;Fjf]wg 

ug]{u/L nufgL / u'0f:t/sf] cg'udg tyf k|dfl0fs/0fsf] Aoj:yf ug'{ h?/L 5 .t;y{ pRrlzIffsf] 

k|dfl0fs/0f / k|Tofog ug]{ -certification and accreditation agency_ ;F:yfn] u'0f:t/Lo lzIffsf] 

cf}ift nfut lgwf{/0f ul/lbg] / ;f]xL cfwf/df b]ze/Lsf pRrlzIffsf ;F:yfx?n] s]xL tndfyL xÚg] 

u/L z'Ns lgwf{/0f ug{] gLltut Aoj:yf ul/g' k5{ . 

 

dflysf gLltut Joj:yfnfO{ Wofgdf /fvL b]xfosf pkfox? ;'emfOPsf] 5.  

kx'Frsf nflu 

s_s'g 7fpFdf s:tf] ljZjljBfno vf]Ng], slxn] vf]Ng], s:n] nufgL ug]{, s'g df]8sf] x'g] Pj+ dflgt, 

;DaGwg lbg ;Sg] jf k|lti7fg txsf] x'g] eGg] s'/f klxNofpFg k|b]z tyf ;+3Lo txdf ePsf tyf 

eljiodf vf]lng] ljZjljBfno tyf To;sf SofDk;x?sf] gS;f+sg ul/g'k5{ . 

v_gS;f+sg ul/Psf If]qdf lghLn] nufgL ug]{, ;d'bfon] nufgLug{], ;xsf/Ln] nufgL ug]{, u'7Ln] 

nufgL ug]{, wfld{s ;+:yfn] nufgL ug]{, k|b]zn] nufgL ug]{, ;+3n] nufgL ug]{, ljb]zLn] nufgL ug{] jf 

cfg'kflts Joj:yfsf] nufgL x'g] eGg] s'/fsf] ;fj{hlgs hfgsf/L lbOg'k5{ . ;f] hfgsf/Lsf] cfwf/df 

dfq} ljZjljBfno tyf ltgsf SofDk;x? vf]Ng] vf]nfpFg] k|aGw ldnfpg'k5{. 

u_dflgt ljZjljBfno aGg rfxg] Psn jf ldlnt SofDk;df slDtdf $))) ljBfyL{ x'g'k5{ .o;sf 

nflu ;DalGwt ljZjljBfno ;Lg]6 jf af]8{ ckm 6«li6h, sfo{sf/L kl/ifb tyf SofDk; -x?_ sf] 

lnlvt ;xdlt h?/L x'G5 . cf+lus Pj+ ;DaGwg k|fKt SofDk;x?nfO{ Pslqt u/]/ dflgt 

ljZjljBfno aGg]x?sf lglDt klg ;f]xL lgod nfu' ul/g' k5{ . Ps} ljZjljBfnosf SofDk;x?sf] 

xsdf of] lgod nfu'x'G5. t/ ljljw ljZjljBfno;+u ;DjGwg lnPsf SofDk;x?n] klg dflgt 

ljZjljBfno aGg rfx]df ;DjGwgdf km]/jbn u/L ;f] sfd ug{ ;Sg] Joj:yf ul/g'k5{ .  

3_cfˆgf hgzlQm ePsf h'g;'s} ljZjljBfnosf SofDk;x?nfO{ cfrfof]{Q/-PdkmLn_, ljBfjfl/lw, / 

dxfljBfjfl/lw txsf] sf];{df cfwfl/t l8u|L sfo{qmd ;~rfng ug{;Sg] Joj:yf ul/g'k5{ . o:tf 

sf];{x? lgoldt tyf v'nf df]8sf x'g'k5{ . 
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ª_k|lti7fgdf kl/0ft x'grfxg] SofDk; jf SofDk; ;d"xx?n] Go"gtd zt{ k"/f u/]sf] x'g'k5{ . o;sf 

nflu ;DalGwt ljZjljBfnon] cfjZos lgod agfO{ nfu' ug]{ k|aGw ldnfOg'k5{ . o;f]ubf{ ;DjlGwt 

ljZjljBfnosf] k|lti7fg eGg] gfdfs/0f x'ghfG5 . cyf{t\ k|lti7fg aGbf klg                   Pj+ 

cf+lus SofDk;x?nfO{ cfjZostf cg';f/ ldnfg ul/g'k5{ . ljleGg ljZjljBfnoaf6 ;DjGwg lnPsf 

SofDk;x?n] klg ;DjGwgdf x]/km]/ u/L ;f]xL sfo{ ug{ kfpg] k|jGw ul/g'k5{ .  

r_ OR5's ;a}nfO{ pRr lzIffsf] cj;/ ;'lglZrt ug{ v'nf ljZjljBfnon] em}+ xfn ePsf / 

eljiodf vf]lng] ljZjljBfnox?n] clgjfo{ ?kdf å}w df]8sf sfo{qmdx? ;~rfng ug'{k5{ .  

5_ /fli6«o cfjZostfsf ljifo k9g rfxg] ljBfyL{x? /fli6«o ljZjljBfnodf, ljifout ljlzi6tf 

rfxg]n] dflgtdf, k|fb]lzs ljlzi6tf xfl;nug{ rfxg]n] kfb]lzs ljZjljBfno, tyf cfkmg} ultdf 

k9g rfxg]x?n] v'nfdf]8 jf v'nf ljZjljBfnodf cWoog ug{] Joj:yf ldnfOg'k5{ .   

Joj:yfkgsf nflu 

s_ g]kfn ljZj Jofkf/ ;+u7gsf] ;b:o /fi6« ePsf]n] ljb]zL v'nf jf jGb ljZjljBfnox? jf ltgsf 

;;fembf/Ldf rNg] rnfOg] ljZjljBfno jf SofDk; oxf+ :yfkgf x'g ;S5g\ . o:tf ljZjljBfno jf 

SofDk;x?n] :jb]zL ljZjljBfno jf SofDk;nfO{ w/fzfoL agfpg ;S5g\ . ljb]zL ljZjljBfno jf 

SofDk;sf gfddf sdhf]/ z}lIfs:t/sf ljZjljBfno tyf SofDk;x? klg lelqg ;S5g . o;nfO{ 

dWogh/ u/L cGt/f{li6«o dfgsdf %)) leq kg{] v'nf jf jGb ljZjljBfno / ltgsf SofDk; tyf 

sfo{qmdx?nfO{ dfq k|j]zsf] :jLs[lt lbOg'k5{ . ltgsf sfo{qmdx? ;+rfng ug{] tyf pkflwx?nfO{ 

;dsIftf lbg] k|jGw ul/g'k5{ . sdhf]/ z}lIfs :t/sf laZjlaBfnoaf6 pkflw lnP/ cfPsf 

:jb]zLx?nfO{ ;dsIftf glbg] Aoa:yf ldnfOg' k5{ . 

v_ /fHon] nufgL h'6fpg g;Sg] ljwfdf dfq} ljb]zL ljZjljBfno jf ltgsf SofDk;x?nfO{ g]kfndf 

sfo{qmd rnfpg] :jLs[lt lbOg'k5{ . o:tf ljb]zL ljZjljBfnox?df %) k|ltzt /sd :jb]zL 

nufgLstf{sf] x'g'k5{ . ljZjljBfnon] cfh{]sf] v'b gfkmfdf @) k|ltzt dfq} nufgLstf{n] gfkmf lng 

kfp++5 .  

u_xfn v'n]sf ljZjljBfno tyf ltgsf SofDk;x?n] Jofj;flos Pj+ k|fljlws tyf jx'k|fljlws 

wf/df hfg rfx]df k|b]z tyf ;+3n] ;3fpFg] Joj:yf ul/g'k5{. To:tf Jofj;flos Pj+ k|fljlws tyf 

jx'k|fljlws wf/df /x]sf SofDk;x?n] ;DjlGwt ljZjljBfnos} k|lti7fgsf] ?kdf :jfoQtf kfpg] 

Joj:yf ldnfpg' k5{ .   

3_xfn ePsf tyf eljiodf vf]lng] ;a} ljZjljBfno tyf ltgsf SofDk;x?n] cfˆg} nufgLdf,  

ljBfyL{sf] z'Nsdf, tyf /fli6«o pBdL, Jofkf/L tyf cGo AolQmx?sf] ;xof]udf OR5's ljBfyL{x?nfO{ 

5f]6f] cjlwsf] ul/vfg] ;Lk lbg}kg]{ clgjfo{ Aoj:yf ul/g'k5{. 

ª_/fli6«o ljZjljBfnox? b]zsf ;ft} k|b]zdf x'g'kg]{ k|jGw ldnfpg'k5{. o;f]ubf{ ljZjljBfnon] 

cfkmg} gfd ;lxtsf] kmnfgf] k|b]zsf] ljZjljBfno eGg'kg]{ sfg"gL k|fjwfg x'g'k5{. t/ k|b]zn] cfˆg} 

k|b]zsfnflu vf]n]sf ljZjljBfnonfO{ eg] o:tf] afWosf/L lgod nfu' ul/g'x'Gg.k|b]z 

laZjlaBfnox?n] ;f] k|b]z eGbf aflx/ ;+rfng ul/g] z}lIfs ;+:yfx?nfO{ ;+aGwg lbg gkfpg] 

Joj:yf ul/g' k5{ .  

r_xfn ePsf Pj+ eljiodf vf]lng] ljZjljBfnosf cfcfˆm\g} ljz]iftfx? 5g\ jf x'g;S5g\ . t/ 

lzIf0f, cg';Gwfg  Pj+ ;d'bfo ;]jfsf] tLgvDa] gLlt eg] ;a} ljZjljBfno, k|lti7fg / ltgLx?sf 
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SofDk;n] clgjfo{ ?kdf nfu" ug'{k5{ . o;sf nflu ljZjljBfnox?n] cf-cfˆg} gLltut lg0f{ox? 

ug'{k5{ . 

5_ljZjljBfno Joj:yfkgsf nflu sfo{d"ns ;Lg]6 jf af]8{ ckm 6«li6h x'g] k|aGw ldnfOg'k5{. o;f] 

ug{sfnflu cfjZos kg]{ P]g, lgod Pj+ ljlgod Joj:yf ug{ ;DalGwt ljZjljBfnon] lhDd]jf/L 

lng'kg]{ gLltut k|aGw ul/g'k5{ . sfo{sf/L cwsf/ ;lxtsf] ;Lg]6 jf af]8{ ckm 6«li6hn] g} 

ljZjljBfnosf kbflwsf/Lx?sf] 5gf}6 ug{] Joj:yf klg ul/g'k5{ . o;f] ugf{n] ;do lbg g;Sg] jf 

dfgfy{ s'nklt jf ;xs'nklt x'g] clxn]sf] Joj:yfsf] cGTo x'G5 .  

h_;DalGwt ljZjljBfnosf] ;Lg]6 tyf To; dftxtsf k|fWofks sd{rf/L Pj+ ljBfyL{;+u k/fdz{ 

gu/L ;f+;bx?n] hUuf tyf SofDk; khgL ub{} gof+ ljZjljBfno agfpg] clxn]sf] Joj:yfsf] cGTo 

ul/g'k5{. t/ k|fWofks, sd{rf/L tyf ljBfyL{x?n] eg] :j]R5fn] csf]{ ljZjljBfno tyf SofDk;df 

hfg kfpg] u/L cg'ej, kb tyf qm]l86 :yfgfGt/0f ug{] k|aGw ldnfOg'k5{. 

em_ ;DjGwgk|fKt SofDk; cflus SofDo; aGg jf agfp+g rfx]df k"/} ;/sf/L :jldTjdf rn]sf] 

ljZjljBnosf] xsdf ljZjljBfno cg'bfg cfof]u, lzIffd+qfno, cy{d+qfno,/ ;DjlGwt 

ljZjljBfnosf] ;Lg]6÷af]8{ ckm 6«li6hsf] ;xdlt lng'k5{ . ljZjljBfno cg'bfg cfof]uaf6 Psd'i6 

cg'bfg kfpg],, lghL, ;xsf/L, tyf u'7Ldf rNg] Pj+ skf{]/]6 ljZjljBfnosf] xsdf ;DjGwg lbg] tyf 

cf+lussf] ?kdf :jLsfg{]x?aLr lnlvt ;xdlt x'g'k5{ .    

 

!%=  pTkfbgd'vL Joj:yfkg 

lzIff Jofjxfl/s / pTkfbgd'vL ePg eGg] oyfy{nfO{ :jLsf/L tnsf l;kmfl/;x? ul/Psf] 5. 

s_k|To]s ljZjljBfno tyf ltgsf cf+lus Pj+ ;DaGwg k|fKt sn]h SofDk;x?n] clgjfo{ ?kdf 

:yfgLo pBdL, Jofkf/L, pBf]u, s[lifkmfd{, cflb ;+u ;xsfo{ u/L ljBfyL{nfO{ k|of]ufTds cg'ej lbg}kg]{ 

clgjfo{ Joj:yf ul/g'k5{. 

v_clgjfo{ ?kdf Joj:yf ul/Psf] ;d'bfo ;]jf, kl/of]hgf sfo{ / cg';Gwfgdfkm{t ljBfyL{x?nfO{ 

pTkfbg;+u hf]8\g] tyf hf]l8g] tls{jx?sf] klxrfg ug{ / k/LIf0f ug{ k|f]T;flxt ul/g'k5{. o;sf nflu 

SofDk;sf] ufpF/zx/ jf a:tL lgwf{l/t ul/g'k5{. ;DjlGwt SofDk;sf ljBfyL{ Pj+ k|fWofksx?sf] 

;+o'Qm lg0f{odf of] sfd ul/g'k5{ . 

u_k|To]s SofDk;n] cfˆg} nufgLdf, ljBfyL{ z'Nssf] ;xof]udf, lghL pBdL, Jofkf/L, tyf 

dgsf/Lx?sf] ;xsfo{df 5f]6f] cjlwsf] cfocfh{g tflnd lbg] k|aGw ldnfOg'k5{. 

3_b]z tyf ljb]zsf k};f sdfpFg hfg] JolQmx?;+u ;f]em} jf k|ljlwdfkm{t ;+jfb u/L ;+efJo ;Lk 

l;sfpg] Joj:yfnfO{ ;+:yfut ul/g'k5{.SofDk; jf sn]h k|zf;gn] of] s'/fsf] lhDDf]jf/L lng'k5{. 

ª_/f]huf/L s] df 5< eGg] ljifodf 5nkmn ug]{ u/fpg] s'/fnfO{ SofDk; jf sn]hsf] cleGg c+u 

agfpg'k5{ . o;/L plAhPsf ljrf/x?nfO{ :j/f]huf/ tyf c?nfO{ /f]huf/L lbg] pBdsf] ?kdf sfd 

ug{ u/fpg ljBfyL{nfO{ C0f pknAw u/fpg] k|aGw ldnfpg'k5{.cNd'gfO tyf cGo bftfx?sf] 

;xof]udf :yflkt x'g] ;f] sf]ifdfkm{t ;3fpg]u/L ;Djlwt ljZjljBfnon] o;sf] lhDdf lng}kg{] 

jfWofTds Joj:yf ul/g'k5{ .  
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r_c?nfO{ /f]huf/L lbg] ;f]r / Ifdtf ePsf o'jfx?nfO{ ljleGg ;+3 ;+:yfx?n] j}rfl/s Pj+ cfly{s 

?kn] ;3fpg eGgsf nflu SofDk; / sn]h lkR5] To:tf] sf]if :yfkgf ul/g'k5{. pBdL, pBf]uL, 

cfNdf]gfO tyf Jofkf/Lsf] ;xsfo{df ag]sf] ;f] sf]ifaf6 To:tf o'jfx?nfO{ ;3fpg] k|aGw ldnfOg'k5{. 

5_xfn ;~rfngdf ePsf / ef]ln ;~rfng x'g] h'g;'s} ljZjljBfnosf SofDk;x?n] ljBfyL{nfO{ 

/f]huf/ pGd'v ;Lk tyf sfd lbg] clgjfo{ Joj:yf ul/g'k5{.  

h_ ljZjljBfno tyf ltgsf SofDk;÷sn]hdf sfo{/t k|fWofks, sd{rf/L tyf cWoog/t 

ljBfyL{x?nfO{ hghLljsf tyf hgrf;f]sf ljifodf cWoog cg';Gwfg ug{], efu lng], / ;3fp+g]  

sfo{nfO{ l;sfOsf] cleGg c+u agfOg' k5{ . o;f] ugf{n] ljZjljBfno tyf ltgsf SofDk;x? 

;d'bfosf] b]vfpg] bf+t geO{ ;d'bfo;+u l;Sg], l;sfpg,] ;3fp+g], ;+efjgf vf]Hg] vf]hfpg] tyf 

/dfp+g] kl/j]z l;h{gf x'G5 .    

 

!^= u'0f:t/ Joj:yfkg  

ljleGg cfGbf]ng, cWoog tyf kqklqsfx?n] ljBfyL{x?df ck]lIft u'0f:t/ gePsf] s'/f cf}+Nofp+b} 

cfPsf 5g\ . oxL s'/fsf] dgg u/L tnsf l;kmfl/;x? ul/Psf] 5. 

s_ljZjljBfnox?sf] sfo{sf/L kl/ifb:t/Lo ;~hfnn] xfnsf] ljZjljBfno cg'bfg cfof]un] lgdf{0f 

u/]sf] u'0f:t/Lo lzIffsf] vfsfsf] cfwf/df :t/o'Qm k/LIffsf k|Zgx? agfpg'k5{ . ;f]xL k|Zgsf 

cfwf/df b]zsf ;a} ljZjljBfno tyf k|lti7fgx?sf] :gfts Pj+ :gftsf]Q/ txsf ljBfyL{x?sf] :t/ 

k/LIf0f ul/g'k5{ . cfkm"n] cfˆgf] :t/ut 1fg, ;Lk, clej[lQ Pj+ Ifdtf klxNofpg ldNg] To:tf] 

k/LIffdf pQL0f{ gx'g]  ljBfyL{n] ljefuLo k/LIffdf k|j]z gkfpg] Joj:yf ul/g'k5{. 

v_ljefuLo k/LIffdf ;f]lwg] k|Zgx?klg u'0f:t/Lo lzIffsf] /fli6«o vfsfs} cfwf/df lgdf{0f ug]{ 

Joj:yf ldnfOg'k5{. 1fg, ;Lk, clej[lQ / Ifdtfsf] 5'§f-5'§} c+sg x'g] o:tf k/LIffdf ljBfyL{n] 

slDtdf &) k|ltzt c+s Nofpg}kg{] Joj:yf ul/g'k5{ . 

u_Jofj;flos Pj+ k|fljlws ljifodf eg] k|of]ufTds tyf lnlvt k/LIff pQL0f{ ug{}k5{. 

3_xfn ePsf / kl5 x'g] ljZjljBfno tyf SofDk;x?nfO{ blIf0f Plzof :t/sf] aGg pTk|]l/t ul/g'k5{ 

. o;sf nflu ltgLx?nfO{ xfnsf] ljZjljBfno cg'bfg cfof]u, k|b]z ;/sf/ Pj+ ;+3Lo ;/sf/dfkm{t 

;3fpg] Joj:yf ldnfOg'k5{. 

ª_;a} ljZjljBfnosf SofDk;x?n] ;doj4 ?kdf So"PP k|fKt ug{}kg{] k|jGw ul/g'k5{ .o; qmddf 

df}h'bf ljZjljBfno cg'bfg cfof]un] tf]s]sf dfgs k'Ug] SofDk; jf sn]hx?n] cfkm" ck]lIft :t/df 

k'u]sf hfgsf/L ;fj{hlgs ug{'k5{. tbGt/ ldl8of tyf cfw'lgs k|ljlwaf6 cg'udg tyf lgodg u/L 

So"PP lbg] Joj:yf ldnfOg'k5{ . 

r_s'g ljZjljBfno, SofDk; / sn]h slt u'0f:t/Lo xf] egL n]vfhf]vf ug{ ljBfyL{sf] pQL0ff{Í 

k|ltzt, /f]huf/Ldf pkl:ylt, ;d'bfo ;]jf tyf k|jt{gfTds sfo{nfO{ cfwf/ dflgg'k5{. of] cfwf/df 

x/]s # jif{df /fli6«o :t/df s'g ljZjljBfno tyf ltgsf SofDk;x? s'g :t/df 5g\ egL ;"rLs[t 

ul/g'k5{. 



 

471 
 

5_ @)^& ;fndf agfPsf] So"PP lgb{lzsf tyf g]zgn Olnlhlj6L 6]i6x?sf] k'g/fjnf]sg u/L 

ljZjljBfno cg'bfg cfof]un] u'0f:t/sf lhDd]jf/x?sf] ls6fgL Joj:yf ug'{k5{. ljZjljBfnox?n] 

clgjfo{ ?kdf ;f] lhDd]jf/L 9f+rf nfu'u/L z}lIfs u'0f:t/ ;'lglZrt ug'{k5{ .  

h_ k|To]s ljZjljBfnon] cfkmgf cAan SofDk;x?dWo] s]xLnfO{ ljlzi6tf s]Gb|sf ?kdf ljsl;t 

ug'{k5{ .  

 

k':tsfno ;]jf  

k|To]s SofDk; jf sn]hdf clgjfo{ ?kdf O k':tsfno, sDKo'6/ Nofj Pj+ Do'lhodsf] Joj:yf 

ul/g'k5{ . ;+3Lo tyf k|b]z ;/sf/n] o; sfo{df ;3fpg'k5{ . o:tf k':tsfnodf lj1 k|fWofksn] 

k9fPsf /fli6«o tyf cGt/f{li6«o ;L8L, 8LeL8L,o"6\o"j tyf cgnfOg ;fdu|Lx? pknAw u/fOg'k5{.  

 

!&= k|fWofks tyf sd{rf/L Joj:yfkg 

k|fWofks tyf sd{rf/Lx?sf] Ifdtf, clej[lQ / bnLos/0fdf cg]sg k|Zgx? p7\g] u/]sf 5g\. tL 

k|Zgx?sf] Jojl:yt ;dfwfgsfnflu lgDglnlvt ;'emfjx? lbOPsf 5g\. 

s_ljBfnosf lzIfsx? em}F ;a} ljZjljBfnosf k|fWofks tyf sd{rf/Lx?sf] 5gf]6 ug{ Pp6} ;]jf 

cfof]u agfpg] Joj:yf ul/g'k5{. k|zf;lgs ;xhtfsf lglDt ;f] cfof]uleq ljZjljBfno lkR5]sf 

ljefux? x'g'k5{ .  

v_o;/L ag]sf] ljZjljBfno ;]jf cfof]un] k|ltjif{ clgjfo{ ?kdf k|fWofks tyf sd{rf/L lgo'lQmsf] 

lj1fkg ug}{kg]{ clgjfo{ Joj:yf ul/g'k5{ . o;f] ubf{ clxn]sf] s/f/ tyf c:yfoL k|fWofks Pj+ 

sd{rf/Lsf] ;d:of ;bfsf] lglDt x/fpF5. 

u_ljZjljBfno ;]jf cfof]un] k|fWofks tyf sd{rf/L aGg] k|j[lQ cfkm"df 5-5}g egL k/LIf0f ug]{ 

6]:6Aof6«L agfpg'k5{. ;f]xL glthfsf] cfwf/df lglZrt :t/ k'u]sfx?nfO{ dfq} ;]jf cfof]usf] k/LIffdf 

a:g kfpg] clwsf/ lbOg'k5{ . o;f]ubf{ cgfjZos bjfjdf lgo'Qm x'g] k|yfsf] cGTo x'G5.  

3_;]jf k|j]z ul/;s]sf k|fWofks tyf sd{rf/Lx?n] ;f] 6]i6Jof6«L k|of]u u/L k|To]s jif { cfˆgf] clej[lQ 

k/LIf0f ug{'k5{. k/LIf0fdf Go'gtd Ifdtf b]vfpg g;Sg] k|fWofks tyf sd{rf/Lx?n] ;'wf/fTds 

sIffdf uP/ k'g:Ifdtf k|dfl0ft ug]{ jf ;'ljwf ;lxt ljZjljBfnoaf6 aflxl/g] k|aGw ldnfpg'k5{. 

ª_k|fWofkgdf /x]sf hf] ;'s}n] klg clgjfo{ ?kdf cg';Gwfg u/]s} x'g'kg]{ afWofTds Joj:yf ul/g'k5{. 

o:tf cg';GwfgfTds n]vx? ;fyLx?af6 d"Nof+sg u/L u/fO{ 5kfpg] Joj:yf ul/g'k5{. o;sfnflu 

ljZjljBfnox?sf] ;femf s]G›Lo k|sfzg u[x agfOg'k5{. 

r_lj1 k|fWofksx?nfO{ Ps csf{sf] ljZjljBfnodf uO{ jf cfw'lgs k|ljlwdfkm{t cltly k|fWofks aGg] 

agfpg] clgjfo{ Joj:yf ul/g'k5{. 

 

!*= k7gkf7gsf] Joj:yfkg 
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k9fO ;}4flGts eof] Pj+ hLjgf]kof]uL ePg eGg] s'/fnfO{ b[li6ut u/L b]xfosf pkfox? ;'emfOPsf 

5g\. 

s_ ljZjljBfnox?n] /fli6«o tyf cGt/f{li6«o ahf/sf] df+u s] 5 egL k|To]s # jif{df ;e]{If0f ug' {k5{ 

. ;f] cg'';f/ cfk\mgf kf7\oqmdx?nfO{ cBfjlws ug{'k5{ . To;}u/L ltgsf ;DjGwg k|fKt jf cf+lus 

SofDk; jf sn]hn] :yfgLo ahf/sf] df+usf] ;e{]If0f ug'{k5{ . ;f]xL ;e{]If0fsf] cfwf/df :yfgLo ljifo 

yKg], ;+zf]wg ug{], jf csf{] ljifo /fVg] Joj:yf ug{'k5{ . o;/L ;DjGwg k|fKt jf cf+lus SofDk; jf 

sn]hn] :yfgLo txdf /fv]sf ljifox?nfO{ ljBfyL{n] cfh{g u/]sf] yk q]ml86 cfj;{sf] ?kdf k|df0fkq 

lbOg'k5{ .     

v_ x/]s ljifosf k|fWofksx?n] :yfgLo tyf cGt/fli6«o 1fg, ;Lk, Pj+ d"No dfGotfaLr ;x;DaGw 

x'g] u/L k7gkf7g ug{'kg]{ afWofTds k|aGw ul/g'k5{. o;f]ubf{ cfkm"n] u/]sf cg';Gwfgx? hf]8\b} 

k7gkf7g u/fpg' k5{. 

u_k9] k9fOPsf s'/fx?nfO{ pknAw cg';Gwfgdf hf]8L ljBfyL{-ljBfyL{ jf lzIfs-ljBfyL{n] ;d'bfo 

;]jf cGtu{t cg';Gwfg u/fpg'k5{ . o;/L k9fOnfO{ Jofjxfl/s Pj+ cg';Gwfgd'vL agfpg] k|aGw 

ul/g'k5{. 

3_;d'bfosf cg'ejlj1 tyf 1fg;Lklj1 af]nfO k|ltxKtf sIff lng}kg]{ afWofTds Joj:yf ul/g'k5{. 

o;f] ugf{n] lj1 Pj+ cg'ejLx?sf] 1fg / ljBfyL{x?n] cfh{g u/]sf] lstfaL 1fgdf tfnd]n x'G5. 

ª_ gf]6 tyf ufO8a's dfq} k9\g], n]vfpg] / k9fpg] k/+k/fsf] cGTo ul/g'k5{. o;sf] ;§f ljBfyL{n] 

;DalGwt ljifodf s'g j]e;fO6, lstfa, n]v, cg'ej, cg';Gwfg, 5nkmn cflbaf6 s] hfGof}] egL 

sIffsf] k7gkf7g z'? ul/g'k5{. 

r_ljBfyL{x? cfw'lgs k|ljlw;+u kl/lrt eO;s]sf] cj:yfdf k|To]s SofDk;df sDKo'6/ Nofa / 

jfOkmfO ;'ljwf ;lxtsf] O{ k':tsfnosf]clgjfo{ Joj:yf ul/g'k5{. 

5_;a} ljZjljBfnosf lgoldt xflh/ x'g g;Sg] ljBfyL{x?nfO{ cf+lzs ljBfyL{ elgg] 5. ltgsf nflu 

lgoldt xflh/ x'g]sf]eGbf nfdf] / 5'§} kf7\oqmd tof/ ul/g'k5{ . To:tf ljBfyL{sf] k7gkf7gsf nflu 

ljB'tLo ;fdu|Lx? klg pknAw u/fOg'k5{. o;sfnflu k|fWofksx?n] sIffsf]7fdf k9fPsf] kf7sf] 

cl8of] tyf lel8of] /]s8{ u/L k':tsfnodf /fVg] jf cgnfOgdf k7fpg] k|aGw ;d]t ul/g'k5{. 

h_bnLo ?emfgsf ljBfyL{x?nfO{ ;dfnf]rsLo JolQmTjdf abNgsfnflu ljifout ?kdf s'g bnsf 

JolQmn] s] eGbf /x]5g\ egL k|To]s SofDk; jf sn]hdf dfl;s ?kn] /fhgLlts bnx?sf] Kofgn 

5nkmn ug]{ k|aGw ldnfOg'k5{.         

em_ax'ntfdf Pstf vf]Hg] / k[ys ljrf/nfO{ ;Ddfg ug]{ ;+:s[lt lgdf{0f ug{sfnflu Pp6f ljrf/df 

ax' b[li6sf]0f vf]Hg] vf]hfpg] pkfox? ckgfOg'k5{. o;qmddf ljBfyL{x?nfO{ hg1fg, hLjGtbz{g, 

l;4fGt, cg'ej Pj+ klZrdL 1fg aLrsf] ;x;DaGw jf leGgtfsf] vf]hL ug{ k|f]T;flxt ul/g'k5{. 

 

!(= k/LIff Joj:yfkg 

ljZjljBfnolkR5] cfcfˆg} k/LIff k|0ffnL 5g\. t/ Pp6f ljZjljBfnosf] s]xL kf7of+z lnO{ cGoq 

;dsIftf ;lxt k9\g kfpg] k|aGw eg] ul/Psf] 5}g. To;df klg k/LIffkmn k|sflzt ug{ l9nfO x'g] / 

Sofn]G8/ nfu' gx'g] cj:yf 5. o; l:yltdf b]xfosf pkfox? ;'emfOPsf 5g\. 
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s_z}lIfs ;q Pp6} x'Fbf klg ljleGg ljZjljBfnosf egf{ cjlwx? km/s-km/s 5g\. ltgdf Ps?ktf 

Nofpgsf nflu ljBfyL{x?n] Ps;fy df]jfOn 6]lnkmf]gaf6} egf{sf] cfj]bg lbg ldNg] Joj:yf ul/g'k5{. 

o;/L cfj]bg lbg] ljBfyL{x?sf] ljj/0fsf cfwf/df s'g-s'g ljBfyL{nfO{ cf-cfˆgf] k|j]z k/LIffdf 

;fd]n u/fpg] eGg] s'/f ;DalGwt ljZjljBfnon] lg0f{o ug'k5{ . 

v_ljZjljBfnosf SofDk;x?df egf{ x'gsf nflu 6f]km]n, lhcf/O{ h:t} g]kfnL :t/Lo k/LIffsf] 

Joj:yf ul/g'k5{. of] k/LIffdf pRr lzIffsf] nflu agfOPsf] z}lIfs u'0f:t/sf] vfsfdf pNn]v ePsf 

1fg, ;Lk, clej[lQ tyf Ifdtf dfkgug{] k|Zgx? x'g'k5{.;f] k/LIffdf cfPsf] c+ssf] cfwf/df ljBfyL{n] 

ljleGg ljZjljBfnodf egf{ x'g kfpg] Joj:yf ul/g'k5{. 

u_s'g} ljZjljBfnon] c+sdf, s'g}n] cIf/df c+sg ug]{ Joj:yfsf] cGTo ug{ ;a} ljZjljBfnosf 

sfo{sf/L kbflwsf/Lx?sf] ;Ghfnn] lg0f{o ug'k5{. ;f] lg0f{o ;a} ljZjljBfnodf clgjfo{ ?kn] nfu' 

ul/g'k5{ .  

3_xfn ePsf Ps csf{ ljZjljBfnosf] c+sg k|0ffnLsf ljBfyL{x?nfO{ ;dsIf agfpg] ;"q tof/ 

ul/g'k5{. ;f]xL ;"qsf] cfwf/df ljBfyL{n] h'g;'s} ljZjljBfnodf uO{ cfˆgf] pkflw lng kfpg] Joj:yf 

ldnfOg'k5{ . o;f]ubf{ ;Demf}tf ePsf ljZjljBfnon] ;+o'Qm pkflw lbg] k|jGw ul/g'k5{ eg] ;Demf}tf 

gePsf ljZjljBfnon] rflxF h'g ljZjljBfnoaf6 clGtd k/LIff lbg] xf] To;af6} k|df0fkq lbg] 

Joj:yf ldnfpg'k5{. o;sf nflu ljBfyL{sf] kl/ro ;+s]t ePsf] JolQmut, z}lIfs, tyf rfl/lqs 

hfgsf/L ;lxtsf] :yfgLo, k|fb]lzs, tyf /fli6«o tYof+s;+u cfj4 ul/g'k5{ . h:n] hxf+;'s}af6 klg 

;f] hfgsf/L kfpg] k|jGw ;d]t ul/g'k5{ .   

ª_k/LIff dof{lbt agfpg v'nf lstfaL k/LIff-Open Textbook Exam_ug]{ u/fpg] k|aGw ul/g'k5{. 

rf]/LnfO{ cg';GwfgfTds n]vgdf abNg ljBfyL{x?nfO{ egf{ x'gf;fy clgjfo{ ?kn] p2/0f n]Vg] tyf 

Kof/fk|m]h ug]{ t/Lsfx? l;sfpg'k5{. 

r_lglZrt pQ/ cfpg] clxn]sf] k|Zg agfpg] kl/kf6L abn]/ Jojxf/, l;4fGt, bz{g / cg'ej ld;fO{ 

pQ/ lbg'kg]{ k|Zgkqx? nfu' ul/g'k5{. k/LIf0fsf] ?kdf cg'R5]baf6 k|Zg agfpg] kl/kf6Lsf] yfngL 

ul/g'k5{. o:tf k|Zgx?n] ljBfyL{sf 1fg, ;Lk, clej[lQ tyf Ifdtfx? klxNofpg] ;+:sf/ agfOg'k5{ . 

5_h'g;'s} k|0ffnLsf] k/LIff Joj:yf ePklg k|To]s SofDk;sf ljBfyL{n] clgjfo{ ?kdf ;d'bfodf 

cfwfl/t kl/of]hgf sfo{ u/]s} x'g'kg{] Joj:yf ldnfOg'k5{. To:t} cfo cfh{gsf nflu Jofjxfl/s Pj+ 

/fli6«o :j?ksf] JolQmut of]hgf agfpFg' kg]{ afWofTds Joj:yf nfu" ul/]g'k5{.  

h_v'nf ljZjljBfnosf k/LIffyL{x?nfO{ k"jL{o tyf klZrdL bz{g Pj+ l;4fGtx?nfO{ k/LIf0f ug]{, 

r'gf}tL lbg], / :yfgLo txdf l;4fGt Pj+ bz{g agfpg] k|lqmofsf k|Zgx? ;f]lwg'k5{ . o;/L k|fKt 

ePsf :t/Lo pQ/x?nfO{ ljZjljBfnon] k|sflzt Pj+ k|;fl/t ug]{ k|aGw ldnfOg'k5{.o;sf lglDt 

lzIfsx?nfO{ tof/ kfg]{ Aoa:yf ldnfpg' k5{ . 

em_Ps csf{sf] ljZjljBfnosf] pkflw ;dsIfL agfpgsf nflu k|To]s ljZjljBfnodf k'n];f] 

kf7of+zsf] Joj:yf ul/g'k5{. To;}u/L ljBfyL{ egf{ tyf k/LIffdf b]lvg];d:of ;dfwfgug{ ;DalGwt 

ljZjljBfnon] cfwf/e"t kf7of+z-Basic requirement course_sf] k|aGw ldnfpg'k5{ . 

 

@) 1fg tyf ;Lkx?sf] Joj:yfkg Pj+ ahf/Ls/0f 
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j}lbs, af}4, ls/fFt, O:nfd wdf{jnDaLx?sf ;flxTox? 5g\. g]kfn ;+:s[t ljZjljBfnon] j}lbs 1fg 

Pj+ ;Lk Joj:yfkg / ahf/Ls/0fsf] lhDd]jf/L lnPsf] 5. n'lDagL af}4 ljZjljBfnon] a'4 wd{sf 1fg 

/ ;Lksf] lhDd]jf/L af]s]sf] 5. ls/fFt / O:nfd wd{sf 1fg Pj+ ;LknfO{ aflx/ Nofpg] ljZjljBfno 

v'n]sf 5}gg\. g t xfn ePsf ljZjljBfnodf To:tf ljefux? g} v'n]sf 5g\. o; s'/fnfO{ Wofgdf 

/fvL lgDglnlvt ;'emfjx? lbOPsf] 5. 

s_of]u, cfo'j]{b, k|fs[lts lrlsT;f, bz{g, l;4fGt, Hof]ltif, sd{sf08 h:tf ;dfhf]kof]uL 1fg Pj+ 

;Lkx? j}lbs ;flxTodf 5g\. ;/n lzIf0f, ;/n cg';Gwfg tyf Wofg Pj+ ;Dos hLjg lhpg] snf 

tyf zflGtsf pkfoo'Qm 1fgx? af}4 bz{gdf 5g\. cflbjf;L Pj+ hghfltsf k'v{\of}nL 1fgx? ls/fFt 

wd{df 5g\. ljZjf;, s'af{gL Pj+ zflGtsf ;Gb]z O:nfd wd{df 5g\. oL / o:tf 1fgx?sf] vf]hL u/L 

:yfgLo, /fli6«o Pj+ cGt/f{li6«o hutdf k|rf/k|;f/ ug]{ sfd ;DjlGwt ljZjljBfnon] clgjfo{ ?kn] 

nfu' ug{'k5{ . 

v_ls/fFt / O:nfd wd{;+u ;DalGwt ls/ft tyf db/;f ljZjljBfnox? vf]Ng] Joj:yf ldnfOg'k5{. 

u_k|frLg Pj+ dWosfnLg g]kfnsf] zf;sLo ;:sf/df /x]sf] cGt/wd{ ;+jfbug]{ ;+:sf/nfO{ hg:t/b]lv 

k|fl1s :t/;Dd ;+:yfut ul/g'k5{. o;sf nflu ;DjlGwt SofDk; jf sn]hnfO{ lhDd]jf/ agfOg'k5{ . 

o; sfo{af6 ;lxi0f'  Pj+ ;dfj]zL g]kfn agfpFg] k|aGw x'G5. 

3_wfld{s Pj+ ;f+:s[lts dxTjsf ljifox?sf] k7gkf7g ug{] u/fpg] ljZjljBfnosf ljBfyL{x?n] 

;dfhnfO{ cf-cfˆgf wd{sf hgkof]uL s'/fx? clgjfo{ ?kn] l;sfpg' kg{] Joj:yf ul/g'k5{. 

ª_;a} wd{sf hgkof]uL s'/fx? ;d]l6Psf sfuhL tyf ljB'tLo k':tsx? k|sflzt ul/g'k5{. To:tf 

k':tsx?df klZrdL 1fg / xfd|f wfld{s k':tssf 1fg tyf ;Lkx?df tflTjs ;dfgtf Pj+ leGgtfsf 

a'Fbfx? s] s] /x]5g\ egL klxNofpFg} kg]{ k|aGw ul/g'k5{.o;sf lglDt ;DjlGwt SofDk; jf sn]hnfO{ 

lhDd]jf/ agfOg'k5{ .  

r_wfld{s Pj+ ;f+:s[lts 1fg l;sfpg] u'?s'n, ;+:s[t ljBfno, j]bljBf>d, cf>d, ljxf/, 

u'Djf,db/;f, dVta cflbnfO{ ;DjlGwt ljZjljBfnos} Joj:yfkg cGtu{t /flvg'k5{ . ltgsf] 

lgodg, lgoGq0f, Pj+ u'0f:t/ ;'lglZrt ug{] sfd ghLssf] ;DjlGwt SofDk;n] ug{'k5{ . 

5_ wfld{s Pj+ ;f+:s[lts 1fgdf lj1fg, bz{g, l;4fGt, / hLjg lhpg] snf 5 jf 5}g egL ;+jfb ug{] 

x]t'n] ;a} ljZjljBfnosf SofDk;x?df æk'vf{ Pj+ k':tf ljefuÆ vf]lng'k5{ . of] ljefudf sfo{/t 

k|fWofksx?n] wfld{s k':tsaf6 k'vf{sf 1fg Pj+ cfw'lgs k':tsaf6 j}1flgs 1fg vf]hL vf]hfO{ 

;fKtflxs ;+jfbL sfo{qmdnfO{ ;+:yfut ug'{k5{ .   

 

@!= nufgL Joj:yfkg 

;/sf/L nufgLdf v'n]sf ljZjljBfnox?df /sdsf] cefj ePsf] b]lvG5. xfn v'n]sf Pj+ eljiodf 

v'Ng] ljZjljBfnox?n] klg s'g} g s'g} ?kdf ;/sf/s} /sdaf6 cfl>t x'g] l:ylt b]lvPsf] 5. o;sf 

lglDt b]xfosf pkfox? ;'emfOPsf] 5. 

s_xfnsf] ljZjljBfno cg'bfg cfof]unfO{ pRr lzIff cfof]udf ?kfGtl/t ul/g'k5{. o;f] ubf{ cg'bfg 

lng] / af8\g] clxn]sf] sfo{ ablng] 5 .  
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• cGt/-ljZjljBfno 6«oflsª x'g] u/L k|fWofks, ljBfyL{, sd{rf/Lsf]JolQmut k|f]kmfOn, 

k/LIffkmn cflb ePsf] tYof+s e08f/0ful/g'k5{ . 

• ljB'tLo k|0ffnLaf6 k|To]s ljZjljBfno / ltgsf SofDk;x?sf] cg'udg ug]{ ;+oGq 

agfOg'k5{ . 

• u'0f:t/sf] k|df0fkq lbg] clxn]sf] vlr{nf] Pj+ nfdf] kl/kf6LnfO{ oflGqsLs/0f ul/g'k5{ . 

• ;a} ljZjljBfnosf cf+lus tyf ;DaGwg k|fKt SofDk;x?df cg';Gwfg hf]8sf]if, blnt, 

ckf+utf ePsf JolQm, dlxnf / ljkGg ;xfotf hf]8sf]if, k|fl1s pGgog hf]8sf]if, tyf 

cfocfh{g ;xof]u hf]8 sf]ifsf] k|aGw ul/g'k5{. o:tf sf]ifx?df cNd'gfO, :yfgLo, k|fb]lzs, 

tyf /fli6«o bftfx?af6 /sd hDdf ul/g'k5{ . 

v_ljZjljBfno tyf ltgsf SofDk;sf hUufx?nfO{ pBf]u, Jofkf/, s[lif, ;]jf cflb sfo{df nufpg} 

kg]{ clgjfo{ Joj:yf ul/g'k5{. o;/L cflh{Psf] ;DklQ hf]8sf]if tyf ef}lts lgdf{0fdf vr{ ug]{ 

Joj:yf ldnfpg'k5{ . 

u_k|fljlws SofDk;x?n] cf-cfˆg} t/Lsfn] ljBfyL{af6 z'Ns p7fO/x]5g \ eg] dfgljsL tyf lzIffsf 

SofDk;x?n] /sdsf] cefj v]lk/x]sf5g\. o; s'/fnfO{ Wofgdf /fvL k|b]z ;/sf/n] z'Ns lgwf{/0f 

;ldlt agfO{ To;sf] lg0f{o nfu' ul/g'k5{ . csf]{ k|b]zaf6 k9\g cfpg] ljBfyL{sf] xsdf yk z'Ns 

lng], pxL z'Nsdf k9fpg] jf sd z'Nsdf k9fpg] eGg] s'/fsf] to ug]{ sfd klg k|b]z ;/sf/n] 

lng'k5{ . 

3_ s'g s'g ljZjljBfnosf s'g s'g sfo{qmd nfut cfk'/0fdf / s'g s'g sfo{qmd ljz]if nfufgLdf 

;+rfng ug{] eGg] s'/fsf] lg0f{o ;DjlGwt ljZjljBfnon] ug'{k5{ .   

ª_ ljsf;zLn b]zx?sf] nufgL Joj:yfnfO{ Wofgdf /fvL ;/sf/n] s'n ufx{:y cfDbfgLsf] $ k|ltzt 

/ /fli6«o jh]6sf] sl/j @$ k|ltzt /sd  pRrlzIffdf nufgL ug'k5{ .  
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z}lIfs ;+/rgf  
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