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याष्ट्रिम शिऺा आमोग 

केसयभहर, काष्ट्ततऩथ 

काठभाडौँ, नेऩार 

शभतत: २०४९।३।१४ 

सम्भाननीम प्रधानभतरी 

श्री गगरयजाप्रसाद कोइयाराज्म ू

प्रधानभतरीको कामाारम 

शसॊहदयफाय, काठभाडौँ । 

सम्भाननीम प्रधानभतरीज्मू, 

याष्ट्रिम शिऺा आमोगका तपा फाट मो प्रततवेदन सम्भाननीम प्रधानभतरीज्मूभा प्रस्तुत 
गना ऩाउॉदा भराई खसुी रागेको छ । 

ऩरयवततात सतदबाभा शिऺाराई नमाॉ ददिा ददनु ऩने आवश्मकता अनुबव बएअनुरुऩ 
गदठत मस आमोगरे ववगत ९ भदहनाशबर काभ गयी मो प्रततवेदन तमाय गयेको हो। 

आमोगरे ऩाएको कामाऺ ेरराई ध्मानभा याख्दा शिऺाका ववशबतन ऩऺभा अध्ममन 
गनाका तनष्ट्म्त तनधाारयत सभम सीशभत बए ऩतन आमोगरे याष्ट्रिम शिऺाका ववशबतन 
ऩऺको वताभान ष्ट्स्थततको ववश्रेषणका साथ सभस्मा य भुद्दाहरु केराएय शसपारयसहरु 
प्रस्तुत गयी आफ्नो काभ ऩूया गयेको छ ।मी शसपारयसहरु आमोगफाट ववशबतन स्तयभा 
बएका अध्ममन, छरपर गोरठीहरुको तनरकषा य ववशिरट व्मष्ट्ततका याम-सुझाउहरुभा 
सभेत आधारयत छ । 

मस प्रततवेदनका कततऩम उल्रेख्म फुॊदाहरु तनम्नानुसाय छन ्

 शिऺाका उदे्दश्म तनधाायण गदाा नेऩार अगधयाज्मको सॊववधान २०४७ को हक य (१)

याज्म नीततका तनदेिक शसद्धाततहरुराई ध्मानभा याखखएको छ । 
 शिऺाराई सवासुरब फनाउन औऩचारयक शिऺाका साथ ैअनौऩचारयक शिऺाका (२)

कामाक्रभहरुको ववस्तायभा जोड ददइएको छ । 



 

4 
 

 औऩचारयक य अनौऩचारयक शिऺाराई एक-अकााको सम्ऩूयक फनाई प्राववगधक (३)

तथा व्मवसातमक शिऺाराई तल्रा कऺाहरुदेखख नै शिऺाको भूरधायाभा 
सभादहत गरयएको छ। 

 नेऩारको प्रचशरत िैक्षऺक सॊयचनाको ऩुनतनधाायण गरयएको छ य मसो गदाा (४)

तछभेकी यारिहरुको शिऺा प्रणारीराई सभेत ध्मानभा याखखएको छ। 

 उच्च शिऺाको सुववधाराई ववकेष्ट्तित गयी नेऩारका ववशबतन ऺेरहरुका (५)

ववश्वववद्मारम, भहाववद्मारम य उच्च िैक्षऺक सॊस्थाहरुको स्थाऩना गना 
शसपारयस गरयएको छ । 

 शिऺाभा जनसहबागगता, प्रततस्ऩधाा, नवप्रवतान, ववववधता य ववस्तायका रागग (६)

तनजीकयणराई प्रोत्सादहत गना शसपारयस गरयएको छ। 

मस प्रततवेदनरे आफ्ना शसपारयसहरुराई भुख्मत् नीततगत तहभा भार सीशभत 
याखेको छ। उतत शसपारयस अनुसायका कामाक्रभहरु फनाई कामाातवमन गनेतपा  
मथािीघ्र ऩाइरा चाल्नु ऩने देखखतछ। 

याष्ट्रिम शिऺाका ववशबतन ऩऺभा अध्ममन गयी शसपारयस गने गहन दातमत्व प्रदान 
गरयएकोभा याष्ट्रिम शिऺा आमोगका तपा फाट हाददाक कृतऻता ऻाऩन गदाछु। 

 

गोववतदयाज जोिी 

शिऺा, सॊस्कृतत तथा सभाज 
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याष्ट्रिम शिऺा आमोगका सदस्महरु  

(१) श्री गोववतदयाज जोिी शिऺा, सॊस्कृतत तथा सभाज कल्माण भतरी अध्मऺ  

(२)  डा. ररैोतमनाथ उप्रेती शिऺाववद् उऩाध्मऺ  

(३)  डा. फारगोऩार वैद्म सदस्म, याष्ट्रिम मोजना आमोग सदस्म 

(४) श्री केदायबतत भाथेभा उऩकुरऩतत, त्ररबुवन ववश्वववद्मारम सदस्म  

(५) श्री श्रीकृरण आचामा उऩकुरऩतत, भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारम सदस्म  

(६) डा. ईश्वयप्रसाद उऩाध्माम सगचव, शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम सदस्म 

(७) श्रीभती सुप्रबा तघशभये अध्मऺ, नेऩार प्राध्माऩक सॊघ सदस्म  

(८) डा. सुयेियाज िभाा उऩकुरऩतत, काठभाडौं ववश्वववद्मारम सदस्म  

(९) डा. ऩूणाकातत अगधकायी  शिऺाववद् सदस्म  

(१०) डा. याभावताय मादव तनदेिक, ऩाठ्मक्रभ ववकास केति, त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारम सदस्म 

(११) डा. िषेकातत अमाार सहप्राध्माऩक, गचककत्सािास्र अध्ममन सॊस्थान सदस्म 

(१२) श्री दहतभतशसॊह बण्डायी उऩप्राध्माऩक, सयस्वती फहुभुखी तमाम्ऩस सदस्म  

(१३) श्री सुदिान रयसार यष्ट्जरिाय, त्ररबुवन ववश्वववद्मारम सदस्म  

(१४) श्री चतििेखय ठाकुय प्रधानाध्माऩक, जुद्ध भाध्मशभक ववद्मारम, गौय सदस्म  

(१५) डा. रेखनाथ फेरवासे शिऺाववद् सदस्म  

(१६) श्री ऩुरऩफहादयु शे्ररठ याष्ट्रिम शिऺा सशभतत सदस्म–सगचव  
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बमूभका 

प्रजाततरको ऩुनफाहारीऩतछ नेऩारको सववधान(२०४७) द्वाया सुयक्षऺत भानवअगधकाय 
तथा प्रजाताष्ट्तरक भूल्म य भातमताका साथ ै साभाष्ट्जक तमाम, शिऺाको सभान 
अवसयका धायणा य याष्ट्रिम आकाऺा तथा अततयााष्ट्रिम सतदबाराई सभेत भनन गयी 
ववगतका कभजोयीहरुको तनयाकयण गनुाका साथ ै याष्ट्रिम शिऺाको उदे्दश्म स्ऩरट गयी 
नीतत तनधाायण गनाका तनष्ट्म्त श्री ५ को सयकायराई सुझाव प्रस्तुत गना अततरयभ 
कारभा नै २०४७ सार पागुन १४ गते याष्ट्रिम शिऺा आमोगको गठन बएको गथमो 
।त्मसफेरा मसको कामाकार २०४८ वैिाख भसाततसम्भ बतनए ताऩतन त्मो अवगध 
ज्मादै छोटो बएकारे कामासम्ऩादनभा खास प्रगतत हुन सकेन ।याष्ट्रिम शिऺाको 
मोजना तनभााण गने कामाराई अतघ फढाउन शिऺा आमोगको ऩुनगाठन गयी नमाॉ १६ 
सदस्मीम याष्ट्रिम शिऺा आमोगको गठन गरयमो । मस आमोगरे २०४९ जेरठ ५ 
गतेसम्भ काभ गयेय वताभान प्रजाताष्ट्तरक नेऩारको शिऺाफाये मो प्रततवेदन तमाय 
गमो । 

आमोगको कामयऺ ेत्र 

याष्ट्रिम शिऺा आमोगका तनष्ट्म्त श्री ५ को सयकायफाट तनधाारयत कामाऺ ेर तनम्नशरखखत 
अनुसाय छ्   

आमोगरे तनम्नशरखखत ववषमहरुभा याम, सुझाउ य शसपारयस सदहतको प्रततवेदन ऩेि 
गने :   

 िैक्षऺक उदे्दश्महरुको ऩुनतनाधाायण, शिऺाभा सभान अवसय, िैक्षऺक गुणस्तय तथा (१)

िैक्षऺक जनिष्ट्तत मोजना वाये।   

 ऩूवाप्राथशभक तहदेखख उच्च शिऺाका तहसम्भको सॊगठनात्भक ढाॉचाको सभीऺा (२)

य सोको ऩुनतनाधाायण वाये।   

 फहुववश्वववद्मारम (साधायण, प्राववगधक य खरुा ववश्वववद्मारम सभेत), नेऩाशरज (३)

इष्ट्तरटच्मुट अप टेतनोरोजी, ऩोशरटेष्ट्तनक इष्ट्तरटच्मुट, ऩोशरटेष्ट्तनक स्कूर, 

प्राववगधक शिऺारम, अनौऩचारयक शिऺा (प्रौढ शिऺा, भदहरा शिऺा, याष्ट्रिम 
साऺयता अशबमान, वविषे शिऺा) य अततयााष्ट्रिम स्तयका ववद्मारम जस्ता नमाॉ 
िैक्षऺक आमाभ य सॊयचना वाये।  

 ववशबतन िैक्षऺक ऩरयमोजनाहरुको प्रबावकारयता अध्ममन य सो सम्फतधी नीतत (४)

वाये।   



 

7 
 

 सयकायी अनुदान प्राप्त य जनसहबागगताद्वाया सॊचाशरत शिऺण सॊस्थाहरुको (५)

सॊगठनात्भक िैक्षऺक तथा प्रिासतनक व्मवस्थाऩन वाये।   

 सफै स्तयका िैक्षऺक सॊस्थाहरुराई प्रदान गरयने अनुदान सम्फतधी नीतत वाये।   (६)

 शिऺाका ववशबतन ऺेर तथा िैक्षऺक तथा प्राक्षऻक कक्रमाकराऩ एवभ ्प्रिासतनक (७)

य व्मवस्थाऩन ऩऺको सुऩरयवेऺण, भूल्माॊकन य अनुगभनवाये उऩमुतत नीतत 
तनधाायण सम्फतधी।  

 साका  सॊगठनका अतम सदस्म यारिहरुको िैक्षऺक स्तयराई सभेत दृष्ट्रटगत गयी (८)

िैक्षऺक गुणस्तय अशबववृद्ध गना आवश्मक नीततवाये।   

 ऩाठ्मक्रभहरुको स्तयीमता, सभम साऩेऺता, उऩादेमता य तद्नुरुऩ (९)

ऩाठ्मऩुस्तकहरुका साथ ैउऩमुतत ऩाठ्मऩुस्तक य ऩाठ्मसाभग्री तमाय गने वाये।   

 सतदबा साभग्री तथा अतम िैक्षऺक साभग्रीहरुको उत्ऩादन सम्फतधी।   (१०)

 याष्ट्रिम शिऺा सशभतत, शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम य ऩूवा प्राथशभकदेखख उच्च (११)

शिऺा सम्भका ववशबतन िैक्षऺक तनकामहरुको सॊगठनात्भक स्वरुऩ य कामाऩद्धतत 
वाये ववचाय गयी सभतवम य साभञ्जस्म कामभ याख्ने वाये।  

 सॊस्कृत शिऺा वाये।   (१२)

 ऩयीऺा ऩद्धतत य ऩयीऺा सॊचारन वाये।   (१३)

 शिऺकहरुको सेवा, वषृ्ट्त्त ववकास, ताशरभ य सुववधा वाये।   (१४)

 उच्च शिऺाको वताभान व्मवस्थाऩन, आगथाक बाय आदद सभस्माहरुको (१५)

ऩुनयावरोकन गयी स्ऩरट नीतत तनधाायण गने वाये।   

 िैक्षऺक ऺेरभा जनसहबागगता अशबववृद्ध गने वाये।   (१६)

 उऩमुातत ववषमहरुका अततरयतत आमोगरे उगचत ठहयाएका सुझाउहरु।   (१७)

कामयविधधको ननधाययण 

कामाववगधको तनधाायणका क्रभभभा आमोगरे सवाप्रथभ तीनददने सघन कामाािारको 
आमोजना गमो । मस कामाािाराको छरपरफाट ऩरयवततात वऩरयप्रेक्ष्मभा याष्ट्रिम 
शिऺाका ववशबतन ऩऺहरुको गदहयाइसम्भ ऩुगेय अध्ममन गनाका तनष्ट्म्त तोककएको 
सभम अऩमााप्त छ बतन ेकुयाको अनुबव बमो । मसै कामािाराभा आमोगरे आफ्नो 
अध्ममनराई शिऺाका ववशबतन ऩऺहरुको वस्तुष्ट्स्थततको अध्ममन, सभस्मा य 
भुद्दाहरुको ऩदहचान य सभाधानका तनष्ट्म्त ददइने सुझाउहरुभा केष्ट्तित गने तनणाम 
गय ्मो । 
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कामयटोरीहरुको गठन 

याष्ट्रिम शिऺा आमोगरे आपूराई ददएको कामाऺ ेरराई ध्मानभा याखी शिऺाका ववशबतन 
ऩऺहरुको अध्ममन गयी प्रततवेदन तमाय गनाका तनष्ट्म्त याष्ट्रिम शिऺासॉग सम्फष्ट्तधत 
ववशबतन ववषमभा कामाटोरीहरु गठन गयी अध्ममन गने तनणाम बएअनुसाय 
तनम्नशरखखत िीषाकहरुभा अध्ममन गनाका तनष्ट्म्त कामाटोरीहरुको गठन गरयमो ।१ 
शिऺाको उदे्दश्म, नीतत, जनिष्ट्तत, सॊगठन तथा आगथाक व्मवस्थाऩन, २) उच्च शिऺा 
(साधायण), ३) उच्च शिऺा(प्राववगधक), (४) शिऺक शिऺा, (५) भाध्मशभक तथा 
उच्चभाध्मशभक शिऺा, ६)  सॊस्कृत शिऺा, ७) ऩूवाप्राथशभक शिऺा तथा प्राथशभक 
शिऺा, ८) प्राववगधक तथा व्मवसातमक शिऺा तथा ९) अनौऩचारयक शिऺा, दयू शिऺा य 
वविषे शिऺा । 

तमनका साथ ैशिऺाका केही भूरबूत ववषमहरुभा अध्ममन गना केही अतम व्मष्ट्ततहरुको 
ऩतन वविषे मोगदान यहेको छ ।कामाटोरीका सदस्महरुको साथ ैमस्ता ववशबतन ऩऺभा 
आमोगराई सहमोग गने ववद्वानहरुको नाभ ऩरयशिरटभा ददइएको छ 
।कामाटोरीहरुद्वाया आ-आफ्ना ऺेरका ववशिरट व्मष्ट्ततहरुराई सभेत आभष्ट्तरत गयेय 
आवश्मक ऩयाभिा गयी आ-आफ्ना प्रततवेदनहरु तमाय गरयए । शिऺाका ववशबतन 
ऩऺहरुको अध्ममनका क्रभभा ववशबतन कामाटोरीहरुरे तमाय गयेका प्रततवेदनका साथै 
कततऩम ववषमभा बएका अध्ममनराई सभेत सभेटी प्रततवेदनराई १३ अध्मामहरुभा 
प्रस्तुत गरयएको छ ।ती हुन:् १) शिऺाको याष्ट्रिम उदे्दश्म, सॊयचना य नीतत, २) 
प्राथशभक शिऺा, ३) भाध्मशभक तथा उच्चभाध्मशभक शिऺा, ४) उच्च शिऺा (साधायण), 
५) उच्च शिऺा (प्राववगधक), ६) सॊस्कृत शिऺा, ७) प्राववगधक तथा व्मवसातमक शिऺा, 
८) शिऺक शिऺा, ९) वविषे शिऺा, १०) अनौऩचारयक शिऺा, ११) शिऺा ऺेरको 
आगथाक व्मवस्थाऩन, १२) िैक्षऺक व्मवस्थाऩन तथा तनयीऺण, य १३) ववववध । ववववध 
अततगात क) ऩूवा प्राथशभक शिऺा, ख) तनजी ऺेरभा सॊचाशरत ववद्मारमहरु, ग) 
ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मऩुस्तक तथा भूल्मा्कन, घ) ऩुस्तकारम य ङ) अततरयतत 
कक्रमाकराऩसम्फतधी ववषमहरु ऩयेका छन ्। 

ऺेत्रीम गोष्ठीहरुको आमोजना: 

कामाटोरीका प्रततवेदनहरुको सायसॊऺेऩका रुऩभा आधायऩरहरु फनाई याष्ट्रिम शिऺा 
आमोगरे नेऩारका ववशबतन ऺेरभा ऺेरीम गोरठी (सेशभनाय)हरुको आमोजना गने 
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मिऺाको याष्ट्ष्िम उदे्दश्म, सॊयचना य नीनत 

ऩषृ्ठबूमभ 

शिऺाराई जीवनको अतनवामा आवश्मतता भातनएकारे भानव इततहासका ववशबतन 
चयणभा मसफाये ववचाय हुॉदै आएको छ । सभम सभमभा शिऺाको त्रफषम य भाध्मभको 
छनोटभा पेयफदर बएको छ, उद्धेश्म य नीततभा ऩुनववाचाय ऩतन गरयएको छ य ऩद्धतत 
तथा प्रकक्रमाहरुभा ऩरयवतान गरयएको छ । नेऩारभा राभो सभम सम्भ ऩयम्ऩयागत 
शिऺा प्रणारीको प्रचरन ऩतछ याणाकारभा आधतुनक शिऺा ऩद्धततको प्रायम्ब बएको हो 
य शिऺाको मोजनाका तनष्ट्म्त २००४ सारततय प्रायष्ट्म्बक चेरटाहरु देखा ऩयेका हुन ्। तय 
२००७ सारभा प्रजाततरको स्थाऩनाऩतछ भार याष्ट्रिम शिऺाको ववकासका रागग 
मोजनाफद्ध प्रमास हुन थारेको ऩाइतछ। वव सॊ २००९ सारभा शिऺा सशभततको स्थाऩना 
बमो य मस सशभततरे याष्ट्रिम शिऺाभा सभमानुकूर ऩरयवतानको रागग शिऺासम्वतधी 
याष्ट्रिम मोजना तमाय गनुाऩने कुयाभा जोड ददई  सुझाव ददए अनुसाय २०११ सारभा  
याष्ट्रिम शिऺा मोजना आमोगको गठन बमो । २०१७ सारको याजनैततक ऩरयवतानऩतछ 
२०१८ सारभा सवाा्गीण शिऺा सशभततको गठन बमो । मसऩतछ श्री ५ को सयकायको 
अनुयोधभा २०१९ सारततय मुनेस्कोको सहमोगभा ह्मू फी उडको नेततृ्वभा आएको एउटा 
टोरीरे नेऩारको शिऺा सम्फतधी अध्ममन गयी सयकायराई आफ्नो प्रततवेदन ददएको 
गथमो । शिऺाभा ब्माऩक ऩरयवतान गनेक्रभभा  त्रफिषे गयी दऺ जनिष्ट्ततको उत्ऩादन 
गने य ऩॊचामती ब्मवस्थाभा अझ फढी आस्था जगाउने उद्धेश्मरे याष्ट्रिम शिऺा 
ऩद्धततको मोजना २०२८ सारभा रागु गरयमो । तय २०३६ सारको ववद्माथॉ 
आतदोरनरे ऩॊचामती ब्मवस्थाप्रततको आस्थाभा प्रश्न गचतह रगामो य त्मसऩतछ 
याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजनाका कततऩम भूरबूत कुयाहरुभा ऩुनववाचाय गरयमो । मसै 
क्रभभा २०३९ भा गदठत िाही उच्च शिऺा आमोगरे २०४० भा आफ्नो प्रततवेदन 
प्रस्तुत गमो ।य मसराई रागु गने क्रभभा भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारमको स्थाऩना य 
अध्ममन सॊस्थानहरुराई सॊकामका रुऩभा ऩरयवतानका साथ ैअरु साधायण पेयफदर बए 
। मस अफगधभा त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको प्रिासनभा केतिीकयणको प्रवषृ्ट्त्त फढ्दै गई 
िैक्षऺक वातावयणा झन ्झन ्अब्मव्मष्ट्स्थत हुदै गमो बने शिऺाभा ऩॊचामतीकयण ऩतन 
फढ्दै गएकारे िैक्षऺक सभुदामभा त्रफिोहको बाफना ऩतन प्रफर हुॉदै गइयहेको गथमो 
।मसैको परस्वरुऩ २०४६ सारको ऐततहाशसक जनआतदोरनभा प्राथशभक कऺादेखख 
उच्च कऺासम्भका ववद्माथॉहरु अरुका साथसाथ ैप्रजाततरको भाग गदै सडकभा उर ेय 
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तीभध्मे कतत िहीद ऩतन बए । मसयी देिभा प्रजाततरको ऩुन्स्थाऩना बएऩतछ 
साभाष्ट्जक ऩरयवतान तथा याष्ट्रिम ऩुनतनाभााणभा शिऺाको वविषे बूशभका यहने कुयाराई 
सभमभै याष्ट्रिम शिऺाराई नमाॉ आमाभ ददनु ऩने आवश्मकताको अनुबव बएको छ 
।तत्कारीन व्मवस्थाको अनुकूर फनी ववगत दईु दिकको शिऺाराई प्रबाववत ऩायेको 
याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना (२०२८) आफ्न ै कभजोयीहरुरे गदाा आपै असपर 
बइयहेको सभमभा मस्तो ऩरयवतान अतनवामा बएको छ ।नेऩार अगधयाज्मको सॊववधान 
२०४७ द्वाया सुयक्षऺत भानव अगधकाय तथा प्रजाताष्ट्तरक भूल्म य भातमतारे शिऺाको 
भूरबूत उदे्दश्मभा ऩरयवतानको अऩेऺा देखाएका छन ् बने जनआका्ऺा, याष्ट्रिम 
प्रततफद्धता य अनयााष्ट्रिम ऩरयष्ट्स्थतत य साभतमक सतदबाहरुरे याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततभा 
सभमोगचत सुधाय य नवप्रवतानहरुको भाग गयेका छन ्। 

ितयभान ऩरयष्ट्थथनत् 

सभम सभमभा सिधेन गरयएताऩतन अदहरेसम्भको शिऺा मोजना याष्ट्रिम शिऺा 
ऩद्धततको मोजना (२०२८) कै ढाॉचा अततगात यहेको छ । याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको 
मोजना मसको कामाातवमन कार (२०२८-२०३२) शबरकैा अनुबवफाट ज्मादै कठोय 
प्रणारी साववत  बमो । परस्वरुऩ मसका केही अव्मावहारयक रक्ष्महरुरे गदाा मस 
शिऺा ऩद्धततको कामाातवमन अवगधभा नै मसका कततऩम भूरबूत नीततहरुभा न ै
ऩरयवतान ल्माइएको गथमो । उदाहयणका तनष्ट्म्त १)प्राथशभक शिऺा ३ वषे फनाई मसको 
उदे्दश्म साऺयता भार याखखएको नीततराई अनुऩमुतत ठहय ्माई  प्राथशभक शिऺाराई ५ 
वषे तुल्माइमो, २)  तनम्नस्तयका प्राववगधक जनिष्ट्तत तमाय गने रक्ष्म याखी स्थावऩत 
बएका व्मावसातमक भाध्मशभक ववद्मारमहरुराई ४०० अकको व्मावसातमक शिऺाको 
सट्टा १०० अक ददई साधायण भाध्मशभक ववद्मारमभा ऩरयवतान गरयमो य तनम्नस्तयको 
प्राववगधक जनिष्ट्तत तमाय गने नीततराई छोडडमो, ३) कुनै ऩतन तहको शिऺा ऩूया गयी 
अको तहको शिऺाभा प्रवेि ऩाउने प्रवेि ऩयीऺाको व्मवसथाा गने जस्तो उऩमुतत 
नीततराई १/२ वषा रागू गदैभा अव्मावहारयक ठानेय हटाइमो य याजनैततक चाऩरे गदाा 
एसएरसी ऩास गयेको सफैराई उच्च शिऺाको ढोका ऩूणा रुऩरे खोशरमो, ४) तोककएको 
अवगधशबर उच्च शिऺाका ५० % बतदा फढी  ववद्माथॉ प्राववगधक शिऺाभा प्रवेि ददने 
नीततको कामाातवमन गनेतपा  प्रमास ऩतन गना नसकी साधयण शिऺाभै कयीफ ८० 
प्रततित ववद्माथॉराई प्रवेि ददइमो,  ५) ववकेष्ट्तित प्रिासनको आधायभा अध्ममन 
सस्थानहरुको सभष्ट्रट नै त्ररबुवन ववश्वववद्मारम हो बतने नीततको आधायभा ऩुनगादठत 
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ववश्वववद्मारम मोजना कामाातवमनको ३ वषा ऩूया नहुॉदै अध्ममन सस्थानहरुको 
स्वामत्तता सभाप्त गयी केतिीकृत प्रिासन व्मवस्थाको सचारन बमो ।मसयी उदे्दश्म य 
नीततका रुऩभा आदिा देखखने  याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना व्माऩक जनदहतको 
प्रमोजनको तनष्ट्म्त बतदा तनमोजनका तनष्ट्म्त गथमो बतने कुया क्रभि: स्ऩरट हुॉदै गमो 
। 

मद्मवऩ याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना २०२८ भा िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको ऺेरभा 
ववकेतिीकयणको नीतत अगारी शिऺा भतरारम नीतत तनभााण, भूल्मा्कन य अनुगभन 
जस्ता कामाभा सरग्न यहने य ऺेरीम कामाारमहरु कामाक्रभ कामाातवमनभा सरग्न हुन े
नीतत उष्ट्ल्रखखत गथमो य सोही अनुरुऩ ववकेतिीत प्रिासनराई प्रबावकायी तयीकाफाट 
सचारन गना ष्ट्जल्रा स्तयका कामाारमहरुराई ऩतन सुदृढ गरयएको गथमो । तय ववगत 
दईु दिकशबर िैक्षऺक प्रिासनको सचारनको शसरशसराभा व्मवस्थाऩनका आधायबूत 
शसद्धातत तथा नीततराई नै त्रफसेको जस्तो देखखमो । उदाहयणका तनष्ट्म्त १) वताभान 
शिऺा तथा सस्कृतत भतरारम नीतत तनभााणभा बतदा कामाक्रभ कामाातवमनका 
प्रिासकीम काभभा नै व्मस्त बमो ,२)  ऺेरीम शिऺा तनदेिनारमहरु (हार ऺेरीम 
शिऺा तनयीऺक कामाारम) राई प्रदान गयीएको सीशभत अगधकाय कामाक्रभहरुको 
अबावरे गदाा मी अह्राएको भार काभ गने कामाारम जस्ता बए । ३) त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारम ववकेष्ट्तित प्रिासनका आधायभा सचाशरत हुनु ऩनेभा केतिीकृत तथा 
नीततगत अस्ऩरटतारे ग्रस्त प्रिासनका रुऩभा सचाशरत हुन थाल्मो । 

प्रबावकायी तनयीऺण व्मवस्थाको अतनवामातारई भहसुस गयी २०२८ सारभा प्रत्मके 
ष्ट्जल्राभा ऩहाड तयाई तथा उऩत्मकाराई ववद्मारम सख्माको आधायभा तनयीऺकहरु 
तोककएका गथए । तय २०२८ देखख २०४८  सम्भभा  ववद्मारम सख्मा सयदय तीन गुना 
फढेको छ बने तनयीऺकको सख्मा य अनुऩात २०२८ सारकै यहेको छ । ववद्मारम 
तनयीऺकको अनुऩातको नीतत उही छ, तय तनयीऺकहरु थवऩएनन ्। तनयीऺकका रागग 
भ्रभण गने सुववधाको व्मवस्था बएन य तनयीऺण प्रणारी नै ऩूणारुऩरे तनष्ट्रक्रम यहन 
गमो ।  

नेऩारको शिऺा ववस्ताय तथा ववकासको ववषमभा गरयने कुनै ऩतन फमान तथा 
दटप्ऩणीभा नेऩारभा गत चाय दिकभा बएको िैक्षऺक सहुशरमतभा बएको सपर 
ववस्तायको वववयण ऩेि गरयतछ । वास्तवभा स्ख्मात्भक ववस्तायकै दृष्ट्रटरे हेने हो 
बने नेऩारभा मस ऺेरभा गयेको प्रगतत सततोषजनक नै भातनु ऩछा ।२००७ सारभा 
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३२१ प्राथशभक ऩाठिारा, ११ वटा भाध्मशभक ववद्मारम य एउटा करेज (त्ररचति) 
बएको देिभा आज प्राथशभक ववद्मारम १७८४२, तनम्न भाध्मशभक ववद्मारम २९६४ य 
भाध्मशभक ववद्मारम १९५३ वटा सञ्चाशरत छन ् ।दईु वटा ववश्वववद्मारमअततगात 
१२३ तमाम्ऩसहरु सतचाशरत छन ् । हारै तनजी ऺेरभा ऩतन एउटा ववश्वववद्मारम 
खरेुको छ । िैक्षऺक सुववधाको ववस्तायकै कुया गने हो बने तछभेकी देिहरुबतदा 
अवश्म ऩतन नेऩार ऩतछ ऩयेको छैन । तय ववडम्फना के छ बने सहुशरमतको 
ववस्तायभा भार ैसततोष शरनुऩने अवस्था छ । शिऺा प्रणारीको अरु ऺेरको सभीऺा 
गदाा आजको याष्ट्रिम शिऺा प्रणारी अझ कहाशरराग्दो आऩात ष्ट्स्थततफाट गुजे्रको 
देखखतछ । यारिरे शिऺाभा रगानी गयेको त देखखएको छ तय त्मसअनुरुऩको प्रततपर 
तनकै कभ यहेको छ । परस्वरुऩ ववशबतन ववसॊगतत य मो ववकृततहरु फोकेय दहॉडडयहेको 
हारको शिऺा प्रणारी धातन यारिराई कदठन बएको छ । साधायण तथ्मा्क अनुसाय 
नेऩारभा १०७ प्रततित प्राथशभक उभेयका ववद्माथॉहरु ववद्मारमभा अध्ममनयत 
देखखतछन ् । वास्तववक तथ्मा्कअनुसाय मस उभेयका ७९ ६ प्रततित भार ववद्माथॉ 
ववद्मारमभा बनाा बएको ऩाइतछ । मस्तै तथ्मा्कको नै कुया गने हो बने कऺा १ य 
कऺा २ भा ६४ प्रततित भार ववद्माथॉ ववद्मारम जाने गछान ्। कऺा दोहोय ्माउनेको 
सॊख्मा ज्मादै फढी देखखतछ य ५ वषाको प्राथशभक शिऺा ऩूया गना केही ववद्माथॉराई १२ 
वषा राग्छ । वषाभा १८० ददन कऺा सॊचारन हुनु ऩनेभा १०० ददन ऩतन सॊचारन हुॉदैन 
। कऺा ५ का ववद्माथॉको सयदय ऻानको स्तय कऺा ३ को जस्तो हुतछ । मस्तो 
रक्ष्मयदहत प्राथशभक शिऺा सॊचारन गना श्री ५ को सयकायरे वषाको कयीफ १ अयफ ४० 
कयोड खचा गदाछ । िहयी इराकाभा सयकायी अनुदान प्राप्त तय सततोषजनक रुऩभा 
सॊचाशरत नबएका ववद्मारमफाट असततुरट अशबबावकहरु तनजी ऺेरका 
ववद्मारमहरुप्रतत आकवषात हुॉदै गइयहेका छन ् । अफ त गाउॉ  गाउॉभा ऩतन मस्ता 
अॊगे्रजी भाध्मभका प्राथशभक ववद्मारमहरु ज्मादै तछटो गततरे फढ्दै छन ् । तय 
अशबबावकहरुरे ठूरो यकभ खचा गयेय त्मस्ता ववद्मारमहरुभा ऩठाउॉदा  ऩतन उनीहरुरे 
आफ्ना सततानका रागग याम्रो शिऺाको व्मवस्था गना सकेका छैनन ् । मस्ता केही 
ववद्मारमहरुरे उल्रेखनीम िैक्षऺक उऩरब्धी हाशसर गये ताऩतन धेयैजसो तनजी 
ववद्मारमहरु कऺाभा अत्मगधक ववद्माथॉ सॊख्मा, फढी ऩाठ्मऩुस्तकहरु, कभ मोग्म य 
ताशरभ अप्राप्त शिऺक आदद सभस्मारे ग्रस्त छन ्। मसयी अदहरे देिभा दईु प्रकायका 
ववद्मारम स्ऩरटरुऩभा  देखा ऩयेका छन ्; ववऩतन वगाका रागग सयकायी अनुदानप्राप्त 
ववद्मारम य सम्ऩतन य  सततानको शिऺाका रागग वविषे प्रमत्न गनेहरुका रागग 
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तनजी ववद्मारम । आफ्नो साधायण आमरे सततानको शिऺा खचा धातन नसतनेहरु 
सभेत आफ्नो गाॉस काटेय बएऩतन आफ्ना सततानराई मस्ता ववद्मारमहरुभा ऩठाउॉ दै 
छन ्।  

नेऩारको उच्च शिऺाका कामाक्रभहरुको सॊचारन गने त्ररबुवन ववश्वववद्मारम आज 
अनेकौँ सभस्मारे ग्रस्त छ । देिबरय आफ्ना तमाम्ऩसहरुको ववस्ताय गयेय ऩतन 
नऩुगेकारे तनजी तमाम्ऩसहरु खलु्दैछन ् ।ववद्माथॉ बनााको चाऩ प्रत्मेक वषा फढ्दै 
आएको बए ताऩतन ठोस नीतत य मोजनाका अबावभा बनाा सभस्मा जस्ताको तस्तै छ 
। बनाा बए ऩतन तनमशभत रुऩभा ऩढाइ नहुने, सभमभा जाॉच य ऩ यीऺापर प्रकाशित 
नहुने कायणरे गदाा ववद्माथॉहरुको अभूल्म सभम नरट बएको छ। ऩाठ्मक्रभभा 
सभमानुकुर सुधाय हुन सकेको छैन, ऩाठ्मऩुस्तकहरुको तनभााणको गतत ऩतन ज्मादै 
भतद छ य तमाम्ऩसहरुभा कऺा कोठा य छारावास, ऩुस्तकारम, प्रमोगिारा आदद 
सुववधाको कभीरे गदाा िैक्षऺक वातावयणको ववकास हुन सकेको छैन । उच्च शिऺा 
आज त्ररववराई सम्हाशरनसतनु बएको छ । मसभा स्ऩरट नीतत, मोजना य कामाक्रभका 
अबावभा कततऩम शिऺक य कभाचायीहरुका रागग काभै छैन य ववद्माथॉहरुका रागग 
उऩमुतत िैक्षऺक कामाक्रभ छैन ।केतिीकयणरे गदाा ऩूवाभा इरभा य बिऩुयका अथवा 
ऩष्ट्श्चभका डोटी य भहेतिनगयका तमाम्ऩसरे ऩतन प्राक्षऻक तनदेिन, ऩयाभिा य आगथाक 
सहामताका तनष्ट्म्त काठभाडौँ नै धाउनु ऩयेको छ य मसो गदाा सभम, श्रभ य स्रोतको 
दरुुऩमोग बएको छ । ऩॊचामती व्मवस्थाभा याजनीतत गना नददने याजनीततरे शिऺा 
ऺेरराई याजनीततको साधन फनाएकारे शिऺाराई आज ऩतन याजनीततफाट भुतत गना 
सककएको छैन । प्रजाततरको ऩुनवाहारीऩतछ उच्च शिऺाका शिऺक य कभाचायीहरुराई 
स्वत् स्थामी गने य ऩदोतनतत गने जस्ता दयूगाभी ऩरयणाभ ल्माउने अप्राक्षऻक 
तनणामहरु ऩतन गरयए । शिऺण सॊस्थाहरुराई याजनीततफाट अरग्ग याखेय 
ववद्माथॉहरुराई ऩठन ऩाठन य अध्ममन अनुसतधानको गततववगधहरुभा केष्ट्तित गयी 
िैक्षऺक वातावयणको ववकास गना आगाभी ददनहरुभा सम्फष्ट्तधत ऺेररे तनकै प्रमास 
गनुाऩने देखखतछ । 

साधायण य प्राववगधक उच्च शिऺाका सॊस्थानका अनुसतधान केति य केतिीम ववबागभा 
उऩमुतत कामाक्रभहरुको अबाव, ववववध िैक्षऺक कक्रमाकराऩको कभी तथा प्रिासनभा 
फढ्दो खचा, ऩरयवततात प्रजाताष्ट्तरक सतदबाका रागग उऩमुतत िैक्षऺक नीतत, तनमभ य 
कामाक्रभहरुको तनभााण बइनसकेकारे गदाा ऩतन उच्च शिऺा आज अनेकौँ ववसॊगतत य 
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सभस्माहरुरे ग्रस्त छ । प्राववगधक उच्च शिऺाको ववस्ताय य ववकास अत्मतत भतद 
गततभा बएको छ । प्राववगधक उच्च शिऺा ऩतन त्ररववका साझा सभस्माहरुरे ऩीडडत छ 
। ववद्माथॉ बनााको फढ्दो चाऩराई दृष्ट्रटगत गयी प्राववगधक उच्च शिऺाभा ववस्तायको 
आवश्मकता अनुबव गरयए ताऩतन सभस्माहरु छॉदैछन ्।  

सॊस्कृत उच्च शिऺाका रागग भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारमको स्थाऩना बएको छ य 
मस अततगातका देिबरय ७ ववद्माऩीठहरु छन ् । सॊस्कृत शिऺाका रागग गरयएको 
रगानीको तुरनाभा ववद्माथॉ सॊख्मा कभ छ । मी ववद्माथॉहरुभध्मे केही सॊस्कृत 
अध्ममनऩतछको योजगायीका अबावभा आधुतनक ववषमहरु ऩढी कुनै तहभा ऩुगेय 
सॊस्कृतको अध्ममन छोडी साधायण शिऺाततय जातछन ्। शिऺकहरुराई प्राक्षऻक ववकास 
गने य अनुसतधान गने प्रेयणा य प्रोत्साहनको कभी छ । एकाततय उच्चस्तयीम 
प्राववगधक शिऺा चाहेका जततराई ददन नसककने ष्ट्स्थतत छ बने अकााततय देि 
तनभााणका क्रभभा आवश्मक ऩने साभातम, दऺ य अद्धदऺ जनिष्ट्ततको आवश्मकताको 
ऩूतत ा हुन सकेको छैन । जनिष्ट्ततको उत्ऩादन गने नीतत शरएको याशिऩमो फाट रक्ष्म 
प्राष्ट्प्तका तनष्ट्म्त कामाक्रभहरुको तनभााण य ततनको कामाातवमन हुन सकेन । जसका 
परस्वरुऩ देिभा साभातम स्तयका प्राववगधक तथा दऺ जनिष्ट्ततको ठूरो अबाव 
देखाऩछा । देिको साऺयताको दय ज्मादै कभ यहेको नेऩारभा अनौऩचारयक शिऺाको 
वविषे भहत्व छ । देिको कुर शिऺा फजेटको ०.३ प्रततित भार अनौऩचारयक शिऺाभा 
खचा गरयएको य त्मसभा ४२.३ प्रततित फाह्म स्रोतफाट प्राप्त बए ताऩतन मस ऺेरभा 
बएको प्रगतत सततोषजनक छैन । अनौऩचारयक शिऺाप्रततको नीतत य मोजना 
कामाातवमनभा अस्थामी य हुचवा प्रवषृ्ट्त्त, ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मसाभग्रीको कभी, 
सॊगठनात्भक सॊयचना तथा कामाक्रभहरुको भूल्मा्कन य अनुगभन  आददको अप्रमाप्त 
व्मवस्थारे ग्रस्त अनौऩचारयक शिऺा अदहरे अऩठ्मायो ष्ट्स्थततभा छ । मस्तै अतधा, 
अऩा्ग तथा सुस्त भन्ष्ट्स्थततका व्मष्ट्ततहरुराई ददइने वविषे शिऺा ऩतन आफ्ना 
नागरयकराई ददनुऩने शिऺाका रुऩभा नशरएय ऩयोऩकायी कामाका रुऩभा शरइने गयेकारे 
य प्राथशभकता नददइएकारे आज दमनीम ष्ट्स्थततभा ऩुगेको छ ।  

याष्ट्रिम शिऺाको वताभान ष्ट्स्थतत य भूरबूत सभस्माहरुको अवरोकरन गदाा के स्ऩरट 
बएको छ बने मसभा मथािीघ्र सुधाय गनुाऩने आवश्मकता छ । तय सधुायको स्वरुऩ 
कस्तो हुनुऩछा , याष्ट्रिम शिऺारे कुन ददिा य आमाभ शरनुऩछा बतने कुयाको तनधाायणका 
तनष्ट्म्त २०४६ को जनआतदोरन य प्रजाततरको ऩुनफाहारी, २०४७ को नेऩार 
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अगधयाज्मको सॊववधान, याष्ट्रिम आकाॊऺा य प्रततफद्धता, सभसाभतमक अततयााष्ट्रिम 
वातावयण य बववरमराई हेनुाऩने हुतछ । शिऺाको याष्ट्रिम उदे्दश्मफाये ववचाय गनुा अतघ 
उऩमुातत कततऩम ववषमभा छरपर गनुा प्रास्गगक छ ।  

प्रजाताष्ट्रत्रक सॊथकायको अनुकूर मिऺा् नेऩारको इततहासभा २०४६ सारभा ऐततहाशसक 
जन-आतदोरनको वविषे भहत्व छ । ककनबन े मस आतदोरनऩतछको प्रजाततरको 
ऩुनफाहारीरे देिको शिऺा प्रणारीभा ऩतन सभमोगचत य प्रजाताष्ट्तरक सॊस्कायको 
अनुकूर शिऺा एवॊ शिऺण ऩद्धततको आवश्मकता अनुबव बएको छ । मो ऩरयवतान 
ऩयम्ऩयागत शिऺा ऩद्धततभा यहेको तनमतरणभूरक ऩद्धततका ववरुद्ध प्रजाताष्ट्तरक आदिा 
अनुकूर व्मष्ट्ततगत प्रततबा, वैमष्ट्ततक ववशिरटता य व्मष्ट्ततत्वको ववकासका तनष्ट्म्त 
हुनुऩदाछ । व्मष्ट्ततराई कोया नैततकता य अनुिासनको ऩाठ शसकाएय उसको वववेकभा 
त्रफको रगाई माष्ट्तरक अनुकूरन गदै आपूरे चाहेको फाटाभा डोय ्माउने होइन, आत्भफोध 
य आत्भप्रेयणा जगाएय उसभा अतततनादहत सम्बावनाहरुको प्रस्पुटन हुने वातावयण ददई 
उसराई शसजानिीर तुल्माउनु ऩछा । मसका तनष्ट्म्त उऩमुतत शिऺण ऩद्धततको ऩतन 
चमन हुनुऩदाछ । उदाहयणका तनष्ट्म्त शिऺा ऺेरराई राभो सभमसम्भ प्रबाववत ऩायेको 
तनमष्ट्तरत अभ्मासभा  जोड ददने व्मवहायवादी शिऺण ऩद्धततरे होइन व्मष्ट्ततका 
अतततनादहत प्रततबाको ववकासभा सहमोग गने सॊऻानात्भक ऩद्धततरे नै प्रजाताष्ट्तरक 
सॊस्कायको अनुकूर शिऺाको ववकासभा सहमोग शभल्छ । आजको शिऺा शिऺकऩयक 
होइन, ववद्माथॉऩयक हुनुऩदाछ य ववद्माथॉका प्रततबाको प्ररपुटन तनमतरणवादी 
ऩरयवेिभा होइन, प्रजाताष्ट्तरक ऩरयवेिभा नै हुतछ । 

सॊिैधाननक अधधकाय य ननदेिक मसद्धारत तथा नीनतहरुको अमबप्राम् याष्ट्रिम शिऺाराई 
नमाॉ आमाभ ददॊदा नेऩार अगधयाज्मको सॊववधान २०४७ द्वाया सुयक्षऺत भौशरक हक य 
भानव अगधकायका साथ ैतनदेिक शसद्धातत य नीततहरुको अशबप्रामराई अगाडड याख्नुऩन े
हुतछ ।  

नेऩार अगधयाज्मको सॊववधान २०४७ को बाग ३ धाया १८ को उऩधाया १ भा सॊस्कृतत 
तथा शिऺासम्फतधी हकअततगात नेऩार अगधयाज्मभा फसोफास गने प्रत्मेक सभुदामराई 
आफ्नो बाषा, शरवऩ य सॊस्कृततको सॊयऺण य सम्फधान गने अगधकाय हुनेछ बतने 
उल्रेख गरयएको छ । मसै धायाको उऩधाया २ भा प्रत्मेक सभुदामरे फारफाशरकाराई 
आफ्नो भातबृाषाभा शिऺा ददने गयी ववद्मारम सॊचारन गना ऩाउनेछन ्बतनएको छ । 
मसै सॊववधानको बाग ४ भा याज्मका तनदेिक शसद्धातत तथ नीततअततगात ऩतन 
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शिऺासम्फतधी नीततहरुको उल्रेख गरयएको छ । मसै बागको धाया २६ को उऩधाया २ 
भा ववशबतन धभा, जातत, सम्प्रदाम य बाषाबाषीहरुका फीच स्वस्थ, सुभधयु य 
साभाष्ट्जक सम्फतध ववकशसत गयी सफैको बाषा, सादहत्म, शरवऩ, करा य सॊस्कृततको 
ववकासद्वाया देिको साॊस्कृततक ववववधता कामभै याखी यारिीम एकताराई सुदृढ गने 
नीतत याज्मरे अवरम्फन गनेछ बतन ेकुया उल्रेख गरयएको छ । धाया २६ कै उऩधाया 
७,८,९य १० भा भदहरा वगा, फारफाशरका, अनाथ, असहाम, फदृ्ध, अऩा्ग य अिततहरु 
तथा वऩछडडएका जनजाततको उगचत शिऺाको व्मवस्थाद्वाया ततनीहरुको देि ववकासभा 
सहबागगता गयाउन,े योजगायको व्मवस्था गने, हक-दहतको सॊयऺण गने य सभुदामको 
उत्थान गने नीतत शरनुऩने कुयाको सभेत उल्रेख छ । धाया २६ कै उऩधाया ११ भा 
ववऻान तथा प्रववगधको ववकासराई प्राथशभकता ददने य स्थानीम प्रववगधहरुको ववकास 
गनेतपा  ध्मान ददइने कुया ऩतन उल्रेख गरयएको छ ।  

याष्ट्रिम आकाॊऺा य प्रततफद्धता् प्रजाततरको ऩुनफाहारीऩतछ देिको याजनैततक 
व्मवस्थाभा आएको ऩरयवतान याष्ट्रिम ऩरयवतानको एउटा भहत्वऩूणा साधन बएकारे 
मसराई जनआकाॊऺाको अनुकूर अतघ फढाउनुऩने दातमत्वराई अनुबव गयी तनवाागचत 
सयकायरे शिऺाका कततऩम ऩऺभा गनुाऩन े ऩरयवतानफाये ऩतन आफ्नो प्रततफद्धता 
जनाएको छ् 

 सन ् १९९०भा थाइल्माण्डभा बएको सफैका रागग शिऺा ववषमको (१)

ववश्वसम्भेरनभा य तमूमोका भा बएको फारफाशरकाका तनष्ट्म्त ववश्व शिखय 
सम्भेरनको घोषणाऩरभा नेऩाररे प्रततफद्धता देखाई हस्ताऺय गयेको छ य सन ्
१९९० को दिकभा याष्ट्रिमस्तयभा गनुाऩन ेकामामोजना ऩतन तमाय गयेको छ । 
मस मोजनाअनुसाय आगाभी १० वषाशबर अदहरे ६४ प्रततित भार ववद्मारम 
जानेराई १०० प्रततितभा ऩुय ्माउने य अदहरेको ३१ प्रततित फारफाशरका 
बनााराई ऩतन ितप्रततितभा ऩुय ्माउने य अदहरे २७ प्रततितरे भार प्राथशभक 
शिऺा ऩूया गने ष्ट्स्थतत यहेकोभा ७० प्रततितभा ऩुय ्माउने रक्ष्म छ । मसराई 
साकाय तुल्माउन श्री ५को सयकायरे नीतत, मोजना य कामाक्रभ फनाइसकेको छ 
य ततनराई शिऺाका अतम तहसॊग सम्फष्ट्तधत गयी सपर ऩानुा आवश्मक छ । 

 नेऩार अगधयाज्मको सॊववधान २०४७ अनुसाय भातबृाषाभा प्राथशभक शिऺा ददन (२)

सककने प्रावधान छ य मसका तनष्ट्म्त आवश्मक तमायी गनुाऩने छ । नेऩारका 
ववशबतन ऺेरभा छरयएय यहेको ववशबतन याष्ट्रिम बाषाहरु फोल्ने ऩरयवायका 
फारफाशरकाहरुराई उनका बाषाभा प्राथशभक शिऺाको व्मवस्था गना स्ऩरट नीतत 
य मोजनाको आवश्मकता छ । 
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 उच्च भाध्मशभक शिऺा ऐन २०४६ भा फने ऩतन उच्च भाध्मशभक कऺा (१०+२) (३)

को ऩठनऩाठनको प्रायम्ब बइसकेको छैन । त्ररववरे ऩुयाना य नमाॉ थऩेका 
तमाम्ऩसहरुभा एसएरसी उत्तीणा ववद्माथॉहरुराई प्रवीणता प्रभाणऩर तहभा 
बनाा गदै आएको छ ताऩतन ववद्माथॉहरुको फढ्दो सॊख्माराई य उनीहरुको 
फौवद्धक स्तय तथा व्मावहारयक कदठनाईराई सभेत दृष्ट्रटगत गयी उच्च 
भाध्मशभक शिऺा फायेको नीतत, मोजना य कामाक्रभराई तनश्चत ददिा ददनुऩने 
अनुबव बएको छ ।  

 भाध्मशभक शिऺाराई क्रभि् तन्िुल्क गयी सभाजभा शिऺाको ववस्ताय गन े(४)

कुयाभा प्रततफद्ध सयकायरे मसै वषा देखख छैटौ कऺाराई तन्िुल्क गने घोषणा 
गयेको छ। मस सम्फतधभा स्ऩरट नीतत, मोजना य कामाक्रभ तमाय गयी 
चयणफद्ध रुऩभा कामााष्ट्तवत गनुा ऩयेको छ ।  

 आफ्ना सततानराई स्तयीम शिऺा ददने प्रततस्ऩधााभा आज तनजी ऺेरभा (५)

प्राथशभक य भाध्मशभक ववद्मारमहरुको व्माऩक रुऩभा फवृद्ध बइयहेको छ । मी 
ववद्मारमहरु य सावाजतनक ववद्मारमहरुको ऩठनऩाठनको गुणस्तयभा देखखएको 
अततयराई कभ नगयेभा सभाजभा िैक्षऺक ववषभता अझ फढ्ने सॊबावना छ । 
मसयी एकाततय सावाजतनक प्राथशभक ववद्मारम जाने फारफाशरकाहरुरे 
ववद्मारम छाड्ने ष्ट्स्थततभा सुधाय गदै जानुऩने देखखतछ बने तनजी 
ववद्मारमहरुराई सभाजको ऩहुॉचशबर याखी सॊचारन गनाका रागग ऩतन उगचत 
व्मवस्था गनुा ऩयेको छ ।  

 भदहरा साऺायताभा जोड ददई नयऺयताको प्रततितराई मस दिकशबर ६५ (६)

प्रततितफाट घटाएय ३२ प्रततितभा ल्माउने याष्ट्रिम रक्ष्म प्राष्ट्प्तका तनष्ट्म्त 
गरयने प्रमासराई सपर ऩानाका तनष्ट्म्त स्ऩरट नीतत य कामाक्रभको तनधाायणका 
साथ ैततनको मथािीघ्र कामाातवमनका रागग व्माऩक तमायी गनुाऩयेको छ ।  

 साभातम जनताराई ववशबतन सीऩ शसकाई दऺ तथा अद्धादऺ जनिष्ट्तत तमाय (७)

गना य तनजी व्मवसामहरुको सॊचारन गना प्रेरयत गयी ततनराई आत्भतनबाय 
तुल्माएय ततनको आगथाक अवस्था य भनोफर उठाउनका तनष्ट्म्त श्रभप्रततको 
सम्भान फढाउन आवश्मक छ । मसका तनष्ट्म्त ववशबतन प्रकायका प्राववगधक 
तथा व्मावसातमक ताशरभसम्फतधी नीत, मोजना य कामाक्रभहरुको तनभााण गयी 
ततनको मथािीघ्र कामाातवमन गनुाऩने हुतछ । 

 शिऺक िैक्षऺक व्मवस्थाको प्रबावकारयताको भहत्वऩूणा आधाय बएकारे उसको (८)

सेवाराई स्तयीम य ष्ट्जम्भेवायीऩूणा फनाउने प्रमास हुनुऩदाछ । मसका तनष्ट्म्त 
शिऺण कामा सम्ऩतन गना शिऺकहरुराई चादहॊदो भाराभा प्रशिऺणको व्मवस्था 
सभेत गनुा आवश्मक छ । शिऺकराई ताशरभ अतनवामा गयाउने रक्ष्मअनुरुऩ 
प्रततवषा प्राथशभक शिऺक य भाध्मशभक शिऺकका साथ ैसफै उच्च भाध्मशभक 
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शिऺकहरु, प्राववगधक य व्मावसातमक ववषमका प्रशिऺकहरुको ताशरभका रागग 
सभुगचत मोजना य कामाक्रभको तनभााण गयी सभमभै तदनुसायको कामा 
सॊचाशरत गनुाऩने हुतछ । 

 अफ नेऩारभा त्ररवव रे देिबरयका आ्गगक य तनजी ऺेरका तमाम्ऩसहरुराई (९)

हेना व्मावहारयक दृष्ट्रटरे कदठन बएकारे देिभा फहुववश्वववद्मारम ऩद्धततको 
उच्च शिऺा सॊगठन गनुाऩने फाये सयकायी तहभा य याजनैततक ऺेरभा ऩतन चचाा 
बइसकेको छ । वताभान ष्ट्स्थततभा ववश्वववद्मारमहरुको स्थाऩना, स्वरुऩ य 
सॊयचना तथा कामाक्रभहरुको सॊचारन जस्ता भूरबूत प्रश्नफाये ववचाय गयी नीतत 
तनभााण गनुा ऩयेको छ । 

 फहुववश्वववद्मारमको ऩरयकल्ऩनाका साथ मी ववश्वववद्मारमका कामाक्रभहरुको (१०)

सॊमोजन य भूल्मा्कन गने, आवश्मक सयसल्राह ददने य आगथाक अनुदान 
प्रदान गने कामाका रागग ववश्वववद्मारम अनुदान आमोग जस्तो एउटा 
सॊस्थाको स्थाऩना हुनुऩने कुया ऩतन जोडडएय आएको छ ।  

 अऩा्ग व्मष्ट्ततहरुराई सभुगचत शिऺा प्रदान गयी ततनराई सभाजभा एकीकृत (११)

गने दातमत्व फढेको वताभान ऩरयप्रेक्ष्मभा देिभा " वविषे शिऺा"राई गतत ददनु 
ऩने कुयाराई आजको ऩरयवततात सतदबाभा अझ फढी भाराभा अनुबव गरयएको 
छ । 

अततयााष्ट्रिम सतदबा् ववऻान य प्रववगधको शिऺारे गदाा आजको भातछेरे स्थानको 
दयुीराई घटाएको य सॊसाय आज तनकै नष्ट्जक बएको छ । मस्तो ष्ट्स्थततभा नेऩारीहरुरे 
ऩतन ववश्व यॊगभतचभा आफ्नो बूशभका खेल्नु ऩने हुतछ । मसका तनष्ट्म्त नेऩारको 
शिऺा ऩद्धततरे अततयााष्ट्रिम स्तयभा य वविषे गयी दक्षऺण एशिमारी सहमोग सॊगठनका 
तछभेकी देिका शिऺा ऩद्धततसॉग गुणस्तयको सभतुल्मता याख्नुऩछा । आजको फढ्दो 
अततयााष्ट्रिम सम्फतधराई दृष्ट्रटगत गयी ववश्वको य अझ तछभेकी देिहरुको िैक्षऺक 
वातावयणसॉग सभतवम स्थावऩत गना सककएन बने शिऺाका अवसयहरु साॉघुरयनेछन ्। 
ववशबतन देिका िैक्षऺक सॊस्थाहरुभा ऩढ्न जाने प्रवषृ्ट्त्त नेऩारीहरुभा तनयततय फढ्दो छ 
य बववरमभा मो अझ फढ्ने सम्बावना छ । खास गयी दक्षऺण एशिमारी सहमोग 
सॊगठनका देिहरुसॉगको िैक्षऺक तथा साॊस्कृततक सम्ऩका  फदढयहेको वताभान सतदबाभा 
नेऩाररे आफ्नो िैक्षऺक गुणस्तयराई उच्च याखी भातमता ददने य शरने कुया ऩतन 
ववचायणीम छ । तनजी य आगधकारयक रुऩभा ववशबतन तह य ववषमभा ववदेिभा ऩढ्न 
जाने नेऩारी ववद्माथॉहरुको वताभान प्रवषृ्ट्त्तराई दृष्ट्रटगत गयी गुणात्भक शिऺाका 
तनष्ट्म्त उऩमुतत अवसयहरुको व्मवस्था गने कामा ऩतन शिऺा नीतत अततगातकै ववषम 
हुन आएको छ । 
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बववरम दृष्ट्रट् कुनै ऩतन सभमभा तमाय गरयएको शिऺा ऩद्धततरे बववरमराई ऩतन 
सभादहत गयेको हुतछ । ककनबने त्मसऩद्धततअनसुाय शिऺा प्राप्त गनेहरुरे बववरमभा 
आफ्नो बूशभका तनवााह गनुाऩने हुतछ । मसकायण कुनै ऩतन शिऺा ऩद्धततरे बववरमको 
सभाजराई असय नऩायी छाड्दैन । दहजोको शिऺा ऩद्धततको प्रबाव आजको सभाजभा 
ऩयेको छ बने आजको शिऺा ऩद्धततरे ऩतन बोशरराई प्रबाववत ऩाछा । मसकायण शिऺा 
ऩद्धततको तनधाायण बववरम दृष्ट्रट अत्मतत भहत्वऩूणा ववऩम हो । मस ववषमभा ववचाय 
गरयएन य ववगतभा जस्तै हतायभा सीशभत व्मष्ट्ततहरुको सहबागगताभा मोजना य 
कामाक्रभहरु फनाइमो बन ेमोजना कामाातवमनको अवगध ऩूया हुन नऩाउॉ दै सॊिोधन य 
ऩरयवतानहरु गयेय ततनराई धयािामी फनाउॉ दै जाने ष्ट्स्थतत आउॉछ । याष्ट्रिम शिऺा 
ऩद्धततको मोजना (२०२८-२०३२) को सभीऺा गदाा मो कुया स्ऩरट बइसकेको छ । 
बववरमभा ऩतन मस्ता ववसॉगततहरु नदोहोरयमून बतने कुयाभा सतका  यही याष्ट्रिम 
शिऺाको तनधाायण गदाा बववरम दृष्ट्रट याख्नु ऩछा । शिऺाको उदे्दश्म, नीतत य सॊयचना, 
आगथाक तथा प्रिासतनक व्मवस्थाऩन य कामाातवमनका तहभा याम्रयी दृष्ट्रट ऩुय ्माएय 
भार एउटा सपर, साभतमक य सभाजोऩमोगी मोजनाको तनभााण हुन सतदछ । 

बववरम दृष्ट्रट शिऺाको याष्ट्रिम उदे्दश्मसॉग सम्फद्ध छ । शिऺाको उदे्दश्म नै व्मष्ट्तत, 
सभाज य यारिको बववरम तनभााण हो । तय बववरम कुनै ऩूवा तनशभात स्थर होइन । 
मसको शसजाना गनुाऩछा , तनभााण गनुाऩछा य उऩमुतत शिऺा ऩद्धततरे नै व्मष्ट्तत, सभाज 
य देिको तनभााण गछा । एकाइसौँ िताव्दीको सॊघायभा आइऩुगेको आजको व्मष्ट्ततराई  
प्रदान गरयने शिऺा उसको बववरमका तनष्ट्म्त उऩमोगी हुने ककशसभको बएन बने उ 
सधैँका तनष्ट्म्त ऩतछ ऩनेछ, आजको शिऺा सभाजभा बववरमका तनष्ट्म्त उऩमुतत बएन 
बने आधतुनकीकयणको अबावरे त्मो सभाज अरुका तुरनाभा ऩतछ ऩनछे य याष्ट्रिम 
शिऺाका ववषमका सही बववरम दृष्ट्रट याखखएन बने ऩतन ववकासका अवयोधहरु आई 
देि अल्ऩववकशसत ष्ट्स्थततभा यहनेछ । बववरम दृष्ट्रटरे सभुगचत शिऺाका अबावभा हुन 
सतने हानीफाट व्मष्ट्तत, सभाज य यारिराई सभमभै फचाउन सतछ य फचाउनु ऩतन ऩछा 
। 

अदहरे नेऩारको ववकासिीर ष्ट्स्थततराई ध्मानभा याख्दा यारिराई ववकासको सही 
भागाभा डोहोय ्माउनु सफबतदा भहत्वऩूणा हाॉकका रुऩभा देखा ऩयेको छ । याष्ट्रिम 
सतदबाराई ध्मानभा याख्दा जनसॊख्माको ववरपोट, वातावयण ववनाि, फेयोजगयीको फवृद्ध, 
अनैततकता य भूल्महीनता जस्ता नकायात्भक प्रवषृ्ट्त्तहरुको तनयाकयण य योकथाभ गयी 
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व्मष्ट्तत, सभाज य देिराई भागथ उठाई बववरमभा सुमोग्म नागरयकको तनभााण गना 
शिऺारे सहमोग गनुाऩछा बने तनयततय फढ्दो ऻानको ववस्ताय, सूचनाको प्रवाह तथा 
प्रववगधको हस्तानाततयणभा भद्धत गयी भानव सॊिाधनको ववकास य व्मष्ट्ततको 
जीवनस्तयभा सुधाय गना सहमोग, सद्भावना य सभझदायीभा आधारयत आततरयक य 
फाह्म सम्फतधहरुराई सुदृढ तुल्माउन य ऺेरीम तथा वगॉम असततुरन हटाई सभाजभा 
ऩतछ ऩयेकाहरुराई याष्ट्रिम भूरधायाभा सभादहत गना शिऺारे भहत्वऩूणा बूशभका 
खेल्नुऩने कुया स्ऩरट छ । मस्ता ववषमहरुभा सही बववरम दृष्ट्रट याख्दै याष्ट्रिम 
शिऺाका उदे्दश्म य नीततहरुको तनधाायण हुनु आवश्मक छ ।  

 शिऺाको याष्ट्रिम उदे्दश्म (१)

 उऩमुातत सतदबाभा शिऺाको याष्ट्रिम उदे्दश्म तनम्नशरखखतअनुसाय तनधाारयत गनुा (२)

वाञ्छनीम छ् 
 अतततनादहत प्रततबा य व्मष्ट्ततत्वको ववकास् भातनस मस सॊसायभा जतभदा (३)

अनतत सम्बावनाहरुका साथ जतभेको हुतछ । उसको ऩदहरो शिऺा घयफाट 
हुतछ, जहाॉ उसराई हुकााइतछ ।शिऺाको सवाप्रथभ रक्ष्म व्मष्ट्ततभा अतततनादहत 
प्रततबा य व्मष्ट्ततत्वको ववकासका सम्बावनाहरु प्ररपुदटत गयाउन सहमोग गनुा 
हो । नेऩारको सॊववधानको नीतत तनदेिक शसद्धाततहरुभा बतनएका याज्मका 
उदे्दश्महरुको प्राष्ट्प्तका तनष्ट्म्त व्मष्ट्ततराई उऩमुतत ऻान य सीऩ प्रदान गयी 
मोग्म फनाउनुऩछा । मो मोग्मता व्मष्ट्ततराई शिऺारे फादहयफाट थवऩददने बतदा 
ऩतन व्मष्ट्ततभा अतततनादहत भानवीम मोग्मताको सम्फधान गने हो । शिऺा 
ववद्माथॉ केतिीत हुनुऩछा य प्रततबा ऩदहचानका तनष्ट्म्त अवसयहरु उऩरब्ध 
गयाउनका साथ ैऩाठ्मक्रभ य िैक्षऺक कामाक्रभहरुभा आवश्मक व्मवस्था हुनुऩदाछ 
। याष्ट्रिम शिऺारे शिऺाका ववशबतन चयणभा प्रततबाहरुराई ऩदहल्माउने य 
ऩरयश्रभी तथा जेहेतदायहरुराई प्रोत्सादहत गयेय शसजाना, अनुसतधान य 
आववरकायका तनष्ट्म्त सुववधाहरु उऩरब्ध गयाई करा, सादहत्म य ऻान 
ववऻानका ऺेरभा याष्ट्रिम प्रततबाको सम्फद्धान गनुाऩछा । यारिको ऩदहचान प्रकट 
हुने हुॉदा शिऺारे व्मष्ट्ततत्व स्थाऩनाराई गम्बीयतासाथ ग्रहण गनुाऩछा । 

 सावाबौभ भानवीम भूल्म, याष्ट्रिम तथा साभाष्ट्जक भातमता य आस्थाहरुको (४)

सम्फद्धान् शिऺारे प्रत्मेक व्मष्ट्ततभा सावाबौभ भानवीम भूल्मका साथ ैयाष्ट्रिम 
तथा साभाष्ट्जक, भातमता य आस्थाहरुको सम्फद्धान गयी स्वस्थ साभाष्ट्जक 
ववकासका तनष्ट्म्त सहमोग गनुाऩछा । शिऺारे इततहासका प्रत्मेक चयणभा 
सभाजद्वाया स्वीकृत भूल्महरुको सम्फद्धान गयेको ऩाइतछ । सभाजभा आएका 
ऩरयवतानका साथ ैसाभाष्ट्जक भूल्महरुभा ऩतन ऩरयवतान हुनसतछ । तय फहृत्तय 
भानवीम भूल्महरु सवार य सदैव उही यहतछन ् । शिऺारे व्मष्ट्ततराई 
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आत्भतनबाय फतने ऩाठ शसकाउनुऩछा । शिऺारे व्मष्ट्ततराई श्रभप्रततको आस्था 
फढाउनुऩछा । शिऺारे व्मष्ट्ततराई सफैप्रतत सद्भाव याख्ने, सदहरणु य चरयरवान 
नागरयक फनाउन सहमोग गनुाऩछा । साभाष्ट्जक तथा साॊस्कृततक एकता एवॊ 
ऩायस्ऩरयक सद्भावको सुदृढीकयणका साथ ैव्मष्ट्ततभा भानवीम गुणहरुको ववकास 
गयी नैततक भूल्महरुको सम्फद्धान गना शिऺारे वविषे बूशभका खेल्नुऩछा । 
सॊववधानका तनदेिक शसद्धातत य नीततहरुभा सॊकेत गरयएका तमामऩूणा व्मवस्था 
य खरुा सभाजभा आधारयत रोककल्माणकायी व्मवस्थाको अशबफवृद्ध, िोषणको 
उतभूरन, तमाम य नैततकताभा आधारयत स्वस्थ य साभाष्ट्जक जीवनको 
स्थाऩना य ववकास, भानव अगधकायहरुको सॊयऺण य सम्फद्धान तथा सावाजतनक 
दहतको प्रवद्धानका तनष्ट्म्त शिऺाका तल्रा तहदेखख भागथल्रा तहसम्भ ववशबतन 
रुऩभा य ववशबतन ववषमभा एकीकृत गयी नैततक शिऺा प्रदान गनुाऩछा । 

 सभाजीकयण य साभाष्ट्जक एकताको सुदृढीकयण् शिऺारे व्मष्ट्ततको (५)

सभाजीकयणभा सहमोग गदै साभाष्ट्जक एकताराई सुदृढ फनाउनुऩछा । 
फहुजातीमता य फहुबावषकता नेऩारी याष्ट्रिमताको प्रभुख वविषेता हो य याष्ट्रिम 
एकता बनेको साभाष्ट्जक, साॊस्कृततक ववववधता शबरको एकता हो । सॊववधानको 
तनदेिक शसद्धातत य नीततभा बतनएअनुसायको ववशबतन धभा, जात, जातत, 
सम्प्रदाम य बाषाबाषीका फीच स्वस्थ एवॊ सुभधयु साभाष्ट्जक सम्फतध ववकशसत 
गयी सफैको बाषा, शरवऩ, करा य सॊस्कृततको ववकासद्वाया देिको साॊस्कृततक 
ववववधता कामभै याखी याष्ट्रिम एकताराई सुदृढ गना शिऺारे सहमोग गनुाऩछा ।  

 फहुजातीम सभाजभा सफै सभुदामका बाषा, शरवऩ, करा य सॊस्कृततको (६)

ववकासद्वाया देिको साॊस्कृततक ववववधता कामभै याखी याष्ट्रिम एकताराई सुदृढ 
गने नीततराई व्मवहायभा उताना ऩतन शिऺाको बूशभका भहत्वऩूणा छ । 
फहुजातीम तथा फहुबावषक यारिभा जातीम सॊस्कृततको सॊयऺण य सम्फद्धान गयी 
तनजी ऩदहचानराई कामभ याख्नका तनष्ट्म्त ववषमका रुऩभा जातीम बाषा,शरवऩ, 
करा य सॊस्कृततहरुको ऻान सफैराई ददनु फाञ्छनीम छ। मसयी शिऺाका 
ववशबतन तहभा जातीम सॊस्कृततका तत्वहरुराई सभाववरट गयी सभझदायीको 
ववकास गने य सफैको बाषा, सादहत्म य सॊस्कृततहरुको सॊयऺण य सम्फद्धान गन े
काभ शिऺारे गनुाऩछा । याष्ट्रिम बाषाका सादहत्मराई ऩाठ्मक्रभभा सभावेि 
गनाका तनष्ट्म्त आवश्मक ऩाठ्मऩुस्तक य ऩाठ्मसाभग्रीको तनभााणका तनष्ट्म्त 
ऩतन आवश्मक तमायी गनुाऩछा ।  

 फहुबावषक सभाजभा याष्ट्रिम एकताको सुदृढीकयणको भहत्वऩूणा आधाय (७)

सभझदायीको ववकास हो । मसका रागग याष्ट्रिम सॊचाय प्रकक्रमाभा यारिबाषाको 
य जातीम य साभुदातमक तहभा याष्ट्रिम बाषाहरुको बूशभकाराई स्वीकाय गनुाऩछा 
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य प्राथशभक शिऺाभा भातबृाषाको प्रमोगफाट सभाजभा ऻान य सीऩको 
ववस्तायको सम्बावना अनुरुऩ शिऺाको प्रजाताष्ट्तरकयण गनुाऩछा ।  

 नेऩारी बाषा यारिबाषाका साथ ैसयकायी काभकाजको बाषा ऩतन हो । प्रत्मेक (८)

देिवासीराई  देिशबरको व्माऩक सॊचाय व्मवस्थाभा प्रमोगका रागग य आफ्ना 
सभुदाम फादहय सम्ऩका  याख्नका रागग नेऩारीबाषाको ऻानको आवश्मकता ऩछा 
। व्माऩक रुऩभा याष्ट्रिम एकताको सम्फद्धानभा यारिबाषाको वविषे भहत्व हुतछ, 
ककनबने मसरे सफैराई बावनाको स्तयभा एक फनाउॉछ । याष्ट्रिम एकताको 
सम्फद्धानका रागग फारफाशरकाराई सानैदेखख यारिबाषाभा दऺताका तनष्ट्म्त 
आवश्मक व्मवस्था गयी भातबृाषाभा शिऺा आजान गनेहरुराई ऩतन प्राथशभक 
शिऺाको अततसम्भभा नेऩारीभा  दऺताको ववकास गयेय भाध्मशभक शिऺा 
ग्रहण गना सऺभ तुल्माउनु ऩछा । ऻानको ववशिष्ट्रटकयणका साथ ै सूचना य 
सीऩको हस्ताततयणराई गतत प्रदान गने क्रभभा उच्च शिऺाको भाध्मभको 
रुऩभा नेऩारीबाषाको प्रमोग फढ्दै गएकारे मसफाट शिऺाको ववस्तायका साथै 
गुणस्तयको सभुगचत रुऩभा फवृद्ध हुने कुयाराई ध्मानभा याखी मस प्रकक्रमाराई 
गततिीर फनाउनु आवश्मक देखखतछ ।  

साभञ्जथमऩूणय जीिनमाऩन् शिऺारे आजको याष्ट्रिम तथा अततयााष्ट्रिम ऩरयवेिभा 
आफ्नो ऩदहचान कामभ याख्दै व्मष्ट्ततराई आधतुनक मुगभा साभञ्जस्मऩूणा 
जीवनमाऩनका तनष्ट्म्त सहमोग गनुाऩछा । ववववधताशबरको एकताको सॊयऺण य 
सम्फद्धान याष्ट्रिम ऩदहचानसॉग ऩतन सम्फद्ध छ । शिऺारे व्मष्ट्ततत्वराई सभसाभतमक 
याष्ट्रिम एवॊ अततयााष्ट्रिम ऩरयवेिभा सभतवम स्थावऩत गना सहमोग गनुाऩछा । कुन ै
ऩतन व्मष्ट्तत शिक्षऺत हुनु बनेको नै उसरे सभसाभतमक सभाजभा साभञ्जस्मऩूणा 
जीवनमाऩन गनुा हो । मसका तनष्ट्म्त व्मष्ट्ततरे य अततयााष्ट्रिम बाषाका रुऩभा व्माऩक 
रुऩभा प्रचशरत यहेको अॊगे्रजी बाषाभा आवश्मक भाराभा दऺताको ववकास गनुाऩने हुतछ 
। ववऻान य प्रववगधको ववस्ताय य सूचनाको प्रवाहका साथ ैअततयााष्ट्रिम सम्ऩका का रागग 
चादहने अॊगे्रजी बाषाको दऺताराई फढाएय व्मष्ट्ततको उच्च शिऺाको सॊबावनाराई सधै 
खरुा याख्नुऩछा य अततयााष्ट्रिम सम्ऩका  य सभझदायीको ववकासका रागग अतम 
अततयााष्ट्रिम बाषाहरु य तछभेकी देिका बाषाहरुको ऩतन आवश्मक भाराभा शिऺणको 
व्मवस्था गने कामाराई फढाउॉ दै जानु ऩछा । मसै उदे्दश्मका तनष्ट्म्त ववश्वका भहान ्धभा 
य सॊस्कृततहरु, बाषाहरु य सादहत्मकायका उत्कृरट कृततहरुका साथ ैभानव व्मवहाय य 
शसजानाका  ववशबतन ऩऺभा अध्ममन अनुसतधान गने कामाराई प्रोत्सादहत गनुाऩछा ।  
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सभाजको आधुननकीकयण य भानि सॊिाधनको विकास् शिऺारे सभाजको 
आधतुनकीकयणभा सहमोग ऩुय ्माउनु ऩछा । आधतुनकीकयण ववचाय व्मवहायको त्मो 
ऩरयवतान हो जुन व्मष्ट्ततरे आपूराई आधतुनक फनाउने क्रभभा ल्माउॉछ । मो एक 
प्रकायको साभाष्ट्जक तथा साॊस्कृततक ऩरयवतान हो । शिऺारे व्मष्ट्ततको अनुबव, ऻान 
य सोचाइभा ऩरयवतान ल्माउॉछ य वैचारयक ऩरयवतानरे व्मष्ट्तत व्मष्ट्ततकव व्मवहायभा 
ऩरयवतान आउॉछ । सभाजको आधुतनकीकयणका तनष्ट्म्त देिभा ववऻान य प्रववगधको 
शिऺाको आवश्मक व्मवस्था हुनुऩछा । सॊववधानको धाया २६ भा उल्रेख बएअनुसायको 
ववऻान य प्रववगधको ववकासका तनष्ट्म्त शिऺारे भहत्वऩूणा बूशभका खेल्नुऩछा । 
वैऻातनक ऻानको ववस्तायको ऩरयणाभस्वरुऩ आफ्नो सभाज य वातावयणप्रततको 
सकायात्भक य वववेकऩूणा सोचाइ  य व्मवहाय तथा प्रववगधको प्रमोगरे गदाा 
जीवनिैरीभा बएको ऩरयवतानफाट सभाजको आधुतनकीकयणको स्वरुऩ प्रकट हुतछ । 
मसकायण ववऻान य प्रववगधको ववकास नै सभाजको आधतुनकीकयणको आधायशिरा हो 
। सभाजभा ितुगततभा बइयहेको मस प्रकायको आधतुनकीकयणको गततसॉग ऩाइरा 
शभराउन देिरे ववऻान य प्रववगधको शिऺाको सभुगचत व्मवस्था गनुा आवश्मक छ ।  

ववऻान य प्रववगधको ववकास गदाा आफ्ना ऩयम्ऩयागत प्रववगधराई सभमअनुसाय 
ऩरयवततात गयी आधतुनक फनाउनु आवश्मक ऩने हुतछ । आफ्ना तनजीऩनराई कामभ 
याख्दै आफ्नै साधन य स्रोतको सदऩुमोगफाट सभाजराई उऩमोगी हुने साभग्रीहरुको 
तनभााण गयी ववशबतन जातत य सभुदामको सॊस्कृततराई जीववत याख्न सककतछ । 
सभाजको आधतुनकीकयण बनेको आफ्ना ववचाय य व्मवहायराई आधतुनक फनाउनु हो, 
आफ्ना सॊस्कृततका ठाउॉभा ववदेिी सॊस्कृततराई प्रततस्थावऩत गनुा होइन । 
आधतुनकीकयण सभाजको एक ददिात्भक मारा हो जसराई शिऺारे गतत प्रदान गदाछ 
। माराको रक्ष्म तनष्ट्श्चत हुनुऩछा । देि तनभााणका क्रभभा आवश्मक ऩने भानव 
सॊिाधनको ववकास गयी व्मष्ट्ततराई आफ्नो ऻान य दऺता अनुकूर आपैँ  उद्मभ गना 
सककतछ बतने बावना तथा प्रवषृ्ट्त्तको ववकास गयी आत्भतनबायताको शिऺा ददनुऩछा ।  

 

प्राकृनतक िाताियण य याष्ट्ष्िम सम्ऩदाको सॊयऺण तथा सदऩुमोग् शिऺारे प्राकृततक 
वातावयण य याष्ट्रिम सम्ऩदाको सॊयऺण, य सदऩुमोग गना सहमोग गनुाऩछा । मस 
सॊसायराई बववरमका तनष्ट्म्त स्वच्छ ,सुतदय य प्रदषूणयदहत याख्न एकाततय व्मष्ट्ततरे 
ऩाएको नागरयक ऻानरे य अकााततय व्मष्ट्ततको सौँतदमा चतेना तथा प्रकृततप्रेभरे अवश्म ै
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सहमोग गछा । तय मतत भार आजको फढ्दो वातावयण प्रदषूणफाट ववश्वराई फचाउनका 
रागग ऩमााप्त छैन । एकाततय वातावयण ववनािको रासरे सॊसायनै रस्त छ बने 
अकााततय देिको फढ्दो जनसॊख्मा, तनभााण कामाहरु, औधोगीकयण य प्रदषूणरे प्राकृततक 
वातावयणभा ऩरयवतान बइयहेको छ । वातावयण शिऺा तथा प्रकृतत सॊयऺणका ववषमभा 
आज ववश्वको ध्मान आकषाण बएको छ । वातावयण शिऺाराई तरैदेखख भागथसम्भ 
शिऺाका ववशबतन तहभा एकीकृत गयी ऩाठ्मक्रभ फनाएय शिऺण कामाराई अतघ 
फढाउन सककतछ बने वातावयणीम स्वच्छताको चतेना फढाउनका तनष्ट्म्त  औऩचारयक य 
अनौऩचारयक रुऩभा ऩतन जनताराई शिऺा ददनुऩने हुतछ । 

देिको श्रभिष्ट्ततको अगधकतभ उऩमोगफाट यारितनभााणका साथ ैजनसाधायणको जीवन 
स्तयभा सुधाय ल्माउने कामाभा शिऺारे मोगदान गनुाऩछा । देिका फहुसॊख्मक 
कृषकहरुराई स्थानीम स्तयकै स–साना उद्मभहरुभा प्रवतृ्त गयाउन सकेभा सततुशरत 
ऺेरीम ववकासराई गतत प्रदान गना सककतछ य कततऩम ऩयम्ऩयागत प्रववगधको ऩतन 
सॊयऺण हुनसतछ । उऩमुतत स्तयका व्मावसातमक य प्राववगधक ताशरभ ददई स्थानीम 
तहका ववशबतन प्रकायका सीऩभूरक उद्मभहरुको ऩरयचारन गयेय स्थानीम साधनहरुको 
प्रमोगफाट सवासाधायणको जीवीकोऩाजानराई सयर य सुगभ तुल्माउन ऩतन शिऺारे 
सघाउनुऩछा । नेऩारजस्तो कृवषप्रधान देिरे आफ्नो कृवषमोग्म बूशभको सदऩुमोगद्वाया 
कृवष उत्ऩादभा फवृद्ध गयी कृवषभा आधारयत अगधकाॊि जनताको जीवनस्तयभा सुधाय 
हुने य देिको आगथाक उतनतत हुने अवस्थाको शसजाना गनुाऩछा।देिको आगथाक 
ववकासका तनष्ट्म्त ऩयम्ऩयागत कृवष प्रववगधभा सुधाय ल्माई कृवष उत्ऩादनभा फवृद्ध गना 
कृवषसम्फतधी अध्ममन –अनुसतधान कामाको ऺेरीम आधायभा ववस्ताय गनुा आवश्मक 
छ । कृवषका साथ ैऩिुऩारनभा आवश्मक फवृद्धका तनष्ट्म्त ऩिुववऻानसम्फतधी अध्ममन–
अध्माऩन कामाभा ऩतन सभुगचत रुऩभा प्रवद्धान हुनुऩदाछ । 

७ ऩतछ ऩयेका व्मष्ट्ततहरुराई याष्ट्रिम भूरधायाभा सभादहत गने कामा्  खास गयी नायी 
वगा, िायीरयक य भानशसक दृष्ट्रटरे अऩा्ग य आगथाक दृष्ट्रटरे ववऩतन एक वगा भार 
शिक्षऺत, सभ्म य सम्ऩतन बएय अरु अशिक्षऺत, असभ्म य ववऩतन यहे बने सभाजको 
ववकास बएको भातनतन । सभाजभा नायीहरुको स्थानराई ध्मानभा याखी उनीहरुराई 
उऩमुतत शिऺा प्रदान गयेय साभाष्ट्जक ऩुनतनाभााण य ववकास कामाभा सहबागी तुल्माउन 
सफै ककशसभका साभातम िैक्षऺक कक्रमाकराऩभा उनीहरुराई प्राथशभकता ददनु आवश्मक 
छ । िैक्षऺक गुणस्तय य साभाष्ट्जक तमामभा असय नऩने गयी नायीहरुराई प्रोत्साहन 
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नददएभा  भदहरा शिऺाको वताभान ष्ट्स्थततभा सधुाय ल्माउन सभम राग्नेछ य मसरे 
गदाा ववकासको गततभा अऩेक्षऺत तीब्रता आउन सतने छैन । मस कायण शिऺाका सफै 
गततववगधहरुभा भदहराहरुराई प्राथशभकता ददनुका साथै भदहराहरुकै तनष्ट्म्त वविषे 
ककशसभका िैक्षऺक कामाक्रभहरुको सॊचारन गयी देि तनभााणभा उनीहरुराई सहबागी 
तुल्माउने प्रमास ऩतन हुनुऩछा । िायीरयक तथा भानशसक रुऩरे अितत य 
ववकरा्गहरुका तनष्ट्म्त अऩा्गताको स्तय हेयी वविषे प्रकायको शिऺाको आवश्मकता 
ऩछा । साभातम ववकरा्गहरुराई स्थानीम साधायण ववद्मारमभा नै शिऺा ददने 
व्मवस्था गयेय ततनराई सभाजभा एकीकृत गना सककतछ । मसो गदाा उनीहरुराई 
प्राथशभकता, प्रोत्साहन य सहमोग ददए ऩुग्छ । तय वविषे अतधा, राटा, फदहया य सुस्त 
भनष्ट्स्थततका व्मष्ट्ततहरुका तनष्ट्म्त वविषे शिऺाको आवश्मकता ऩछा य मो वविषे शिऺा 
कुनै ऩतन कल्माणकायी कामाका रुऩभा होइन, याज्मरे आफ्ना नागरयकहरुराई  ददनुऩन े
उगचत शिऺाका रुऩभा हुनुऩछा । मसो बएभा भार सॊववधानभा बतनएको 
रोककल्माणकायी व्मवस्थाको अशबफवृद्ध हुन सतछ । 

नेऩार जस्तो फहुजातीम सभाजभा केही जातत य सभुदामहरु अझै ऩतन साभाष्ट्जक, 
आगथाक य बौगोशरक दृष्ट्रटरे तनकै ऩतछ ऩयेका छन ् य मस्ता सभुदामको उत्थानका 
तनष्ट्म्त सभमभै प्रमास गरयएन बने तमनीहरु झन ्ऩतछ ऩनेछन ्। मस कायण नेऩारका 
ववशबतन ऺेरभा वसोवास गने जनजातत य सभुदामको आगथाक–साभाष्ट्जक ष्ट्स्थततभा 
ऩरयवतान ल्माउने आधायका रुऩभा उनीहरुका रागग आधायबूत साऺयता य सीऩ 
ताशरभका साथ ैप्राथशभक शिऺाको व्मवस्थाराई प्राथशभकता ददनुऩछा य ततनीहरुभध्मेका 
मोग्म, प्रततबािारी, दऺ य ऩरयश्रभीहरुराई उच्च तहसम्भको उत्तयोत्तय शिऺाका 
अवसयहरु उऩरब्ध गयाउनुऩछा ।  

मसयी उऩमुातत आधायभा याष्ट्रिम शिऺाको उदे्दश्मराई तनम्नशरखखत अनसुाय प्रस्तुत 
गरयएको छ् 

 शिऺारे प्रत्मेक व्मष्ट्ततभा अतततनादहत प्रततबा य व्मष्ट्ततत्व ववकासका (१)

सॊबावनाराई प्ररपुदटत गना सहमोग गनुाऩेछ । 
 शिऺारे प्रत्मेक व्मष्ट्ततभा सावाबौभ भानवीम भूल्मका साथै याष्ट्रिम तथा (२)

साभाष्ट्जक भातमता य आस्थाहरुको सम्फद्धान गयी स्वस्थ साभाष्ट्जक जीवनको 
ववकासका तनशभत्त सहमोग गनुाऩछा । 

 शिऺारे व्मष्ट्ततको सभाजीकयणभा सहमोग गदै साभाष्ट्जक एकताराई सुदृढ (३)

फनाउनुऩछा । 



 

26 
 

 शिऺारे याष्ट्रिम तथा अततयााष्ट्रिम ऩरयवेिभा आफ्नो ऩदहचान कामभ याख्दै (४)

व्मष्ट्ततराई आधतुनक मगुभा साभञ्जस्मऩूणा जीवन माऩनका तनष्ट्म्त सहमोग 
गनुाऩछा । 

 शिऺारे सभाजको आधतुनकीकयणभा सहमोग गयी देि तनभााणका तनष्ट्म्त भानव (५)

सॊिाधनको ववकास गनुाऩछा । 
 शिऺारे प्राकृततक वातावयण य याष्ट्रिम सम्ऩदाको सॊयऺण य सदऩुमोग गना (६)

सहमोग गनुाऩछा । 
 शिऺारे सभाजभा ऩतछ ऩयेका व्मष्ट्ततहरुराई याष्ट्रिम भूरधायाभा सभादहत गना (७)

सहमोग गनुाऩछा । 

 

मिऺाको सॊयचना 

१ उऩमुातत शिऺाको याष्ट्रिम उदे्दश्म ऩूतत ाका तनष्ट्म्त शिऺाको वताभान सॊयचनाभा 
ऩरयवतान गयी आमोगरे नमाॉ सॊयचना प्रस्ताववत गयेको छ । शिऺाको नमाॉ 
सॊयचनाअततगात शिऺा य सीऩ प्रदान गने तीन भागाहरु छन ् : औऩचारयक, 
अनौऩचारयक य व्मावसामभूरक । तनमशभत रुऩभा शिऺण सॊस्थाहरुभा ददइन े
शिऺा औऩचारयक शिऺा हो । कुनै ऩतन व्मष्ट्ततरे ऩूया सभम ऩढ्न े
ववद्माथॉका रुऩभा आपूराई याखी औऩचारयक शिऺा प्राप्त गयेको हुतछ । 
ववद्मारमहरु, भहाववद्मारमहरु य ववश्वववद्मारमहरुफाट व्मष्ट्ततहरुराई 
औऩचारयक रुऩभा शिऺा प्रदान गने ऩयम्ऩया छ । तय शिऺा अनौऩचारयक 
रुऩभा ऩतन ददन सककतछ । साऺयता शिऺा, कामाभूरक प्रौढ शिऺा य चरेीफेटी 
कामाक्रभ अनौऩचारयक शिऺाका केही उदाहयण हुन ् । व्मवसामभूरक शिऺा 
चादहॉ सीऩ ताशरभ हो जसभा ऻानभा बतदा सीऩ ववकासभा जोड यहतछ । 
याष्ट्रिम शिऺाको प्रस्ताववत सॊयचनाभा बतदा सीऩ ववकासभा जोड यहतछ । 
याष्ट्रिम शिऺाको प्रस्ताववत सॊयचनाभा औऩचारयक, अनौऩचारयक एवॊ प्राववगधक 
तथा व्मावसातमक शिऺाराई मथासम्बव एकीकृत गने प्रमास गरयएको छ ।  

२ प्राथशभक तह् याष्ट्रिम शिऺाको प्रस्ताववत सॊयचना (ताशरका नॊ १) अनुसाय 
शिऺाराई सवासुरब फनाउने । कामाराई गतत प्रदान गना १ देखख ३ 
कऺासम्भको शिऺाराई अनौऩचारयक शिऺा य सीऩ ताशरभको कामाक्रभसॉग 
सभतुल्म गरयएको छ । अनौऩचारयक शिऺाको आधायबूत साऺयता गखणतको 
ऻानराई आधायबूत साऺयताको तह भातनएको छ । मसयी तीनै प्रकायरे ददइन े
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शिऺाराई आधायबूत तहभा याखेय साभातम जीवन माऩनका तनष्ट्म्त आवश्मक 
ऩने तमूनतभ ऻान य सीऩका रुऩभा हेरयएको छ । कुनै कायणरे औऩचारयक 
शिऺा शरन नसतनेहरु अनौऩचारयक रुऩभा ववबतन कामाक्रभभा सष्ट्म्भशरत बई 
शिऺा प्राप्त गना सतछन ् । कऺा १ देखख ३ सम्भको शिऺा ददनका तनष्ट्म्त 
नमाॉ आधाय ववद्मारमहरु  हुनेछन ्। नतसा्कन गयी स–साना फारफाशरका य 
बावषक सभुदामहरुराई सुववधा ऩने गयी तमूनतभ ववद्माथॉ सॊख्माराई सभते 
दृष्ट्रटगत गयी मस्ता ववद्मारमहरुको स्थाऩना गना सककनेछ य आवश्मक 
बएभा फहुकऺा शिऺणको व्मवस्था शभराउनु ऩनेछ । प्राथशभक तह कऺा ५ 
सम्भको नै हुनुऩछा तय शिऺाको सवासुरबताराई य फारफाशरकाहरुको 
उभेयअनुसाय ववद्मारम जान सतने सुगभतारई दृष्ट्रटगत गयेय भार १–३ 
कऺाका आधाय ववद्मारमहरुको व्मवस्था ऩतन आवश्मक ठातनएको हो । 
अनौऩचारयक रुऩभा प्राथशभक तह फयाफयको शिऺा ददनका तनष्ट्म्त गैयसयकायी 
तनकामहरु सभेतराई प्रोत्सादहत गरयनेछ य मसयी अनौऩचारयक शिऺाप्राप्त 
गनेहरुरे प्रवेि ऩयीषा ददई औऩचारयक शिऺाको खास तहभा प्रवेि ऩाउन 
सतनेछन ्। 

भाध्मशभक तह् भाध्मशभक तह तीन चयणको हुनेछ– १) तनम्न भाध्मशभक (कऺा 
६–८), भाध्मशभक (कऺा ९–१०) य उच्च भाध्मशभक (कऺा ११–१२) । भाध्मशभक 
शिऺा कऺा ९ य १० गयी दईु वषाको हुनेछ, य मस तहभा ऐष्ट्च्छक य अततरयतत 
ऐष्ट्च्छकका रुऩभा व्मावसातमक य सॊस्कृत वा अतम ववषम शरनेहरु ती ववषमहरुको 
वववषरटीकयणततय राग्नेछन ्। अनौऩचारयक रुऩभा अध्ममन गयेय भाध्मशभक तहको 
औऩचारयक ऩयीऺाभा ऩतन सष्ट्म्भशरत हुन सतनछन ् । भाध्मशभक शिऺा ऩतछको 
दईु वषाको औऩचारयक शिऺाराई उच्चभाध्मशभक शिऺा बतननेछ । साभातमत् १५ 
वषाको उभेयभा एसएरसी ऩूया गयी भागथल्रा तहभा जानेहरु  िायीरयक य फौवद्धक 
रुऩरे ववश्वववद्मारमको शिऺाका तनष्ट्म्त तमाय हुॉदैनन ् । उनीहरुराई आफ्न ै
ऩरयवेिको ववद्मारमभा गुणात्भक शिऺा ददएभा स्तयीम उच्च शिऺाका रागग तमाय 
गना सककतछ । मसकायण उच्चभाध्मशभक तहको व्मवस्था गयेय मसराई 
ववशिरटीकयणको ऩदहरो चयण फनाइएको छ । साधायण, प्राववगधक, फहुप्राववगधक, 
ऩेिागत य सॊस्कृत गयी ववशिरटीकयणका ऩाॉच ऺेर  हुनेछन ्। अदहरेको प्रवीणता 
प्रभाणऩर तहराई मसैको फयाफय भातननेछ य आगाभी २०५७ सार सम्भभा प्रवीणता 
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प्रभाणऩर तहराई ववश्वववद्मारमफाट उच्च भाध्मशभक ऩरयषद् अततगात ल्माइनेछ 
।  

उच्च शिऺा् साधायण, ऩेिागत, सॊस्कृत, ववऻान य प्रववगध तथा फहुप्राववगधक 
ववषमहरुभा उच्च शिऺाको व्मवस्था हुनेछ । साभातमत् उच्च शिऺाका चाय तह 
हुनेछन ् : स्नातक, स्नातकोत्तय , एभकपर य ववद्मावारयगध । साधायण, 
व्मवस्थाऩन, ववऻान य सॊस्कृतभा साभातमत् तीन वषाको साभातम अथवा अनसा 
सदहतको स्नातक तहको शिऺा ददइनेछ । ऩेिागत ववषमहरुभध्मे तीन वषाको 
स्नातक तह ऩूया गयेकाराई एक वषाको शिऺा स्नातक तहभा य कानूनभा ऩतन 
तनधाारयत मोग्मता ऩुगेकाराई दईु वषे फीएर कामाक्रभभा प्रवेि ददन सककनेछ । 
प्राववगधक ववषमका स्नातकस्तयीम कामाक्रभहरु ववशबतन अवगधका हुनेछन ् । 
साधायण, सॊस्कृत, ऩेिागत य ववऻानभा स्नातक तह उत्तीणा गयेकाराई दईु वषाको 
स्नातकोत्तय तहभा प्रविे ददइनेछ । तमनका साथ ै स्नातकोत्तय तहका अतम 
आवगधक कामाक्रभ ऩतन हुनेछन ् य प्राववगधक सॊस्थानहरुरे ऩतन आफ्ना 
स्नातकोत्तयस्तयीम कामाक्रभको सॊचारन गनेछन ् । साधायण, ववऻान, ऩेिागत य 
सॊस्कृत ववषमहरुभा स्नातकोत्तय स्तय उत्तीणा गयेका य तनधाारयत अॊक प्राप्त गयी 
स्नातकोत्तय उऩागध प्राप्त गयेकाहरुका तनष्ट्म्त एक वषाको एभकपर तह यहनेछ । 
ववद्मावारयगध (वऩएचडी) गनाका रागग एभकपर राई ऩूवाावश्मक भातननेछ । एक 
वषाको एभकपर तह ऩूया गयेका वा सम्फद्ध सॊकामद्वाया तनधाारयत िता ऩयूा गयेका 
व्मष्ट्ततराई कम्तीभा दईु वषा य फढीभा ५ वषाभा ऩूया गना सककने गयी 
ववद्मावारयगध तहका कामाक्रभहरु ववशबतन ववषमहरुभा यहनेछन ्।  

अनौऩचारयक शिऺा् औऩचारयक शिऺाको प्रकक्रमाफाट आपूरे चाहेअनुसायको शिऺा 
प्राप्त गना नसतनेहरुका रागग अनौऩचारयक रुऩभा शिऺा प्राप्त गने अवसयहरुको 
ववस्ताय हुनेछ । अनौऩचारयक शिऺाका तहहरुराई छुट्माउन गाह्रो छ ताऩतन 
साभातमत् मसका तीन तह हुनेछन ् : आधायबूत, भध्मस्तयीम य उच्चस्तयीम । 
याष्ट्रिम स्तयभा तनधाारयत गरयएका साऺयताको स्तय आधायबूत साऺयताको तह 
हुनेछ । एउटा नेऩारी साऺयरे रेखऩढ य गखणतको कुन स्तयको ऻान प्राप्त 
गनुाऩछा बतने कुयाको तनणाम गयी आधायबूत साऺयताको शिऺा प्रदान गरयनेछ । 
साऺयता कामाक्रभ ऩूया गयी प्राथशभक शिऺाको कुनै कऺाभा प्रवेि गना सतनेछन ् 
य कुनै कायणरे ववद्मारमको ऩढाइ छोड्नेहरुरे अनौऩचारयक रुऩरे अध्ममन चारू 
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याखी अरुराई बेट्न सतनेछन ् । अदहरे आधायबूत साऺयताको शिऺा प्रौढहरुका 
तनष्ट्म्त प्रौढ शिऺा कामाक्रभका रुऩभा, ववद्मारम जान नसकेकाहरुका 
फारफाशरकाहरुका तनष्ट्म्त फार शिऺाका रुऩभा य ककिोयी य मुवतीहरुराई चरेीफेटी  
कामाक्रभका रुऩभा चशरयहेको तथ्मराई ध्मानभा याखी बववरमभा मस्ता 
कामाक्रभहरुको व्माऩक रुऩभा ववस्ताय गनुाऩनेछ । आधायबूत साऺयताको ऻान य 
सीऩ प्राप्त गरयसकेऩतछ स्वाध्मामनफाट आत्भोतनततका भागाहरु खलु्नेछन ् य 
व्मष्ट्ततराई अझ फढी ऻान य सीऩ प्राप्त गने अवसयका तनष्ट्म्त ववशबतन तहका 
भध्मभस्तयीम अनौऩचारयक शिऺाका कामाक्रभहरु सॊचाशरत हुनेछन ् । खास गयी 
अनौऩचारयक शिऺा प्राप्त गनेहरुराई औऩचारयक शिऺाका ववशबतन तहभा प्रवेिका 
रागग तमाय गने खरुा ववद्मारमहरु तथा व्मावसातमक शिऺाका ववशबतन तहहरु 
सहामक हुन सतछन ् । मस्ता ववद्मारमहरुको सॊचारन तनजी ऺेरभा व्मष्ट्तत वा 
सभुदामफाट गना सककतछ । खास गयी व्मावसातमक तथा प्राववगधक ऺेरफाट आउने 
ववद्माथॉहरुका रागग केही ववषमहरुभा सेतु–ऩाठ्माॊि (Bridge Course) हरुको 
व्मवस्था गनुाऩछा । प्राइबेट रुऩभा अध्ममन गयी ऩयीऺा ददने उच्चस्तयीम 
अनौऩचारयक शिऺा वविषे गयी स्वाध्मामनफाट नै प्राप्त गना सककतछ । 
ववश्वववद्मारमभा प्रवेि शरई उच्चस्तयीम शिऺा प्राप्त नसतनेहरुराई  खरुा 
ववश्वववद्मारमद्वाया ऩराचाय शिऺा, येडडमो य टीबीका भाध्मभफाट तनमशभत रुऩभा 
ऩाठ्मसाभग्री ददएय दयूशिऺणका ववशबतन ऩद्धतत सभेत अॉगारी शिऺा ददन सककतछ 
। प्रस्ताववत खरुा ववश्वववद्मारमरे व्मष्ट्ततगत ऩयीऺाथॉहरुको ऩयीऺा शरने काभ 
भार नगयेय औऩचारयक रुऩभा तनमशभत कऺाहरुको ऩतन सॊचारन गनुाऩछा । 

 

मिऺाको याष्ट्ष्िम नीनत:  शिऺाका याष्ट्रिम उदे्दश्महरुको ऩरयऩूतत ाका तनष्ट्म्त उऩमुातत 
िैक्षऺक सॊयचनाराई ध्मानभा याखी याष्ट्रिम नीततहरुको अवरम्फन गनुा ऩने हुॉदा मस्ता 
नीततहरुभा शिऺाका वविषे ऺेरसॉग सम्फद्ध नीततहरु सम्फष्ट्तधत अध्माम अततगात 
प्रस्तुत सुझाउहरुका रुऩभा सभाववरट छन।् महाॉ केही भूरबत नीततहरु भार प्रस्तुत 
गरयएका छन,् जुन याष्ट्रिम शिऺाका ववशबतन ऩऺसॉग सम्फद्ध बएकारे व्माऩक छन।् 
महाॉ शसपारयस गरयएका नीततहरु ऩतन खास उदे्दश्मसॉग भार नबई, ववशबतन उदे्दश्मसॉग 
सम्फद्ध छन ्ताऩतन ततनराई खास सभूह अततगात याखखएको छ।   
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(१) व्मष्ट्ततराई उसको अतततनादहत प्रततबाको ववकासका तनष्ट्म्त सहमोग गना 
तनम्नशरखखत अनुसायको व्मवस्था गनुाऩदाछ:   

(क) प्राथशभक शिऺाराई सवासुरब फनाई प्रततबाको ऩदहचान गने,  

(ख) ववद्मारमीम शिऺाको अवसयफाट फष्ट्ञ्चत यहेका फारफाशरकाहरुका तनष्ट्म्त 
अनौऩचारयक रुऩभा ववशबतन कामाक्रभहरु सॊचारन गने,  

(ग) प्रततबािारी मोग्म, ऩरयश्रभी य दऺ व्मष्ट्ततराई उऩमुतत स्तयको उत्तयोत्तय 
शिऺाका रागग अवसय य प्रोत्साहन ददने।   

(२) प्रत्मेक व्मष्ट्ततभा सावाबौभ भानवीम भूल्मका साथ ै याष्ट्रिम तथा साभाष्ट्जक 
भातमता य आस्थाहरुको सम्फद्धान गयी स्वस्थ सभाजको ववकास गना प्राथशभक 
तहदेखख उच्च तहसम्भको िैक्षऺक कामाक्रभभा तमनराई उऩमुतत य सातदशबाक 
रुऩरे सभामोष्ट्जत गनुा ऩदाछ।   

(३) सभाजीकयणराई सुगभ तुल्माई साभाष्ट्जक एकताको सुदृढीकयण गना 
तनम्नशरखखत अनुसायको नीतत अवरम्फन गनुाऩछा :   

(क) बाषाबाषीहरुको आकाॊऺाराई ध्मानभा याखी भातबृाषाभा प्राथशभक शिऺाको 
व्मवस्था गना, प्रोत्सादहत गने,  

(ख) यारिबाषा य सयकायी काभकाजको बाषाका रुऩभा नेऩारी बाषाको प्रमोगराई 
ध्मानभा याखी उच्च तहसम्भको शिऺा यारिबाषाभा ददने,  

(ग) यारिबाषा, याष्ट्रिम बाषा तथा सादहत्म, करा य सॊस्कृततका ववववध ऩऺभा 
भौशरक शसजाना गना व्मष्ट्ततराई सऺभ तुल्माउन,े  

(घ) नेऩारी जनजीवनसॉग सम्फद्ध ऻान–ववऻानका ववववध ऩऺभा उच्चस्तयीम 
अध्ममन अनुसतधानराई प्रोत्सादहत गन,े  

(ङ) नेऩारी य नेऩारका याष्ट्रिम बाषाहरुको सम्फद्धान, अध्ममन य अनुसतधान गना 
एउटा याष्ट्रिम स्तयका सॊस्थाको स्थाऩना गने,  

(च) जातीम जीवनका ववववध ऩऺराई ऩाठ्मक्रभभा सभुगचत रुऩरे सभामोष्ट्जत गयी 
ऻान य सभझदायीको ववकास गने।   
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(४) आजको याष्ट्रिम तथा अततयााष्ट्रिम ऩरयवेिभा आफ्नो ऩदहचान कामभ याख्दै 
साभञ्जस्मऩूणा जीवनमाऩनका रागग व्मष्ट्ततराई सऺभ तुल्माउनका तनष्ट्म्त 
तनम्नशरखखत नीतत शरनुऩछा :   

(क) अततयााष्ट्रिम बाषाका रुऩभा अॊगे्रजीको आवश्मकताराई दृष्ट्रटगत गयी ववषमका 
रुऩभा अॊगे्रजी बाषाको शिऺाराई प्राथशभकता ददने,  

(ख) तछभेकी देिका बाषाहरु य अततयााष्ट्रिम बाषाहरुको शिऺणराई 
आवश्मकतानुसाय ववृद्ध गने,  

(ग) याष्ट्रिम य अततयााष्ट्रिम सतदबाभा भानवीम व्मवहाय, सॊस्कृतत य शसजानाका 
ववववध ऩऺको तुरनात्भक अध्ममनराई प्रोत्सादहत गने।   

(५) शिऺाका भाध्मभफाट भानव सॊसाधनको ववकास गयी सभाजको आधतुनकीकयण 
य देि तनभााणभा सहमोग ऩु माउन तनम्नशरखखत अनुसायको नीतत तनधाायण 
गनुा ऩने देखखतछ:   

(क) सभाजभा वैऻातनक चतेनाको ववस्ताय गना शिऺाका सफै तहभा ववऻानराई 
आवश्मकतानुसाय सभामोष्ट्जत गन,े  

(ख) ववऻान य प्रववगधको ववकासराई प्राथशभकता ददई थऩ उच्च िैक्षऺक 
सॊस्थानहरुको स्थाऩना गने,  

(ग) प्रत्मेक ववकास ऺेरभा प्राववगधक ववद्मारमहरुको ववकास गने य सो अततगात 
आवश्मकतानुसाय य अतम प्राववगधक ववद्मारमहरुको स्थाऩना गने।   

(६) प्राकृततक वातावयण तथा याष्ट्रिम सम्ऩदाको सॊयऺण य सदऩुमोग गना 
तनम्नशरखखत अनुसायको नीतत अवरम्फन गनुा ऩदाछ:   

(क) देिको प्राकृततक य साॊस्कृततक वातावयण तथा सम्ऩदाको सॊयऺणका तनष्ट्म्त 
शिऺाका ववशबतन तहभा वातावयण शिऺाराई सभुगचत रुऩभा सभाववरट गने,  

(ख) सॊचाय भाध्मभहरुफाट वातावयण सॊयऺणका साथ ै कृवष ववकासका तनष्ट्म्त 
अनौऩचारयक शिऺा प्रदान गने,  

(ग) वातावयण शिऺाराई प्रबावकायी फनाउन अध्ममन–अध्माऩन य अनुसतधान 
कामाको ववस्ताय गने,  
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(घ) याष्ट्रिम सम्ऩदाको सॊयऺणका रागग कृवषको भहत्वराई ध्मानभा याखी 
प्रायष्ट्म्बक तहदेखख नै कृवष शिऺाराई सभाववरट गने,  

(ङ) कृवष सम्फतधी अध्ममन अनुसतधान कामाको सुदृढीकयण य ववस्ताय गने,  

(च) खेय गइयहेका श्रभिष्ट्ततको सदऩुमोग गना देिका सफै ऺेरभा प्राववगधक तथा 
व्मावसातमक शिऺाको ववस्ताय य ववकास गने।   

(७) सभाजभा ऩतछ ऩयेका व्मष्ट्ततराई याष्ट्रिम भूरधायाभा सभादहत गना 
तनम्नशरखखत अनुसायको व्मवस्था गनुा ऩदाछ:    

(क) सफै तहका शिऺाभा भदहराहरुराई प्राथशभकता ददई प्रोत्सादहत गन,े  

(ख) अऩा्ग तथा अितत फारफाशरकाहरुराई उच्च शिऺासम्भको उऩमुतत व्मवस्था 
गने,  

(ग) आगथाक तथा साभाष्ट्जक रुऩरे ऩतछ ऩयेका जनजातत य सभुदामको उत्थानका 
रागग शिऺा य ताशरभहरुको व्मवस्था गने, य   

(घ) अनाथ य असहाम फारफाशरकाहरुका तनष्ट्म्त सभुगचत शिऺाको व्मवस्था गने,  

(ङ) बौगोशरक दृष्ट्रटरे ऩतछ ऩयेका ऺेरभा शिऺा प्रसायको सभुगचत व्मवस्था   गने।  

िैक्षऺक व्मिथथाऩन  

शिऺाका याष्ट्रिम उदे्दश्महरुको प्राष्ट्प्तका तनष्ट्म्त याष्ट्रिम शिऺा व्माऩक हुनुका साथै 
स्तयीम ऩतन हुनुऩछा। मसका तनष्ट्म्त िैक्षऺक सॊयचनाभा सभमानुकूर ऩरयवतान गयी 
शिऺाको गुणस्तयराई फढाउने कामाक्रभहरुका साथै व्मवस्थाऩन ऩऺराई सुदृढ तुल्माउनु 
आवश्मक छ।  

(८) औऩचारयक शिऺाको प्रचशरत िैक्षऺक सॊयचनाभा तनम्नशरखखत अनुसायको 
ऩरयवतान गनुाऩछा :    

(क) प्राथशभक तह (१–५) को कऺा १ देखख ३ सम्भको शिऺाराई आधायबूत शिऺा 
बतने,  

(ख) भाध्मशभक तहको कऺा ६–८ राई तनम्नभाध्मशभक शिऺा, कऺा ९–१० राई 
भाध्मशभक शिऺा य १०+२ राई उच्च भाध्मशभक शिऺा भातने,  
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(ग) उच्च तहको शिऺाभा साधायण, ववऻान, शिऺािास्र, व्मवस्थाऩन य सॊस्कृतभा 
साधायण वा अनसा सदहतको स्नातक कामाक्रभ साभातमत् तीन वषाको फनाउने,  

(घ) दईु वषाको स्नातकोत्तय तहऩतछ स्नातकोत्तय डडप्रोभा वा एभ.कपर. 
कामाक्रभको सॊचारन गने य ववद्मावारयगध गनाका रागग एभ.कपर. अतनवामा फनाउने।  

(९) अनौऩचारयक रुऩरे शिऺा आजान गने प्रकक्रमाको ववस्ताय गना तनम्नशरखखत 
अनुसायको व्मवस्था गनुा आवश्मक छ:    

(क) साऺयताको याष्ट्रिम ऩरयबाषा तनधाायण गने,  

(ख) अनौऩचारयक रुऩभा शिऺा आजान गयेकारे औऩचारयक शिऺाभा प्रवेि गना 
अवसय ददने,  

(ग) खरुा ववद्मारम य खरुा ववश्वववद्मारमफाट अनौऩचारयक शिऺाको ववस्ताय 
गने।   

(घ) ऩराचाय, येडडमो य टेशरशबजनका भाध्मभफाट ववशबतन ववगधहरुको प्रमोग गयी 
अनौऩचारयक शिऺाको सॊचारन गना आवश्मक व्मवस्था गने।   

(१०) व्मावसातमक य प्राववगधक शिऺाभा तनम्नशरखखत अनुसायको व्मवस्था हुनुऩदाछ:   

(क) अनौऩचारयक रुऩफाट आधायबूत सीऩ ताशरभको सम्फद्धान गन,े  

(ख) व्मावसातमक ववद्मारमहरुफाट भध्मभ य उच्चभध्मभ स्तयीम प्रशिऺणहरु ददने,  

(ग) फहुप्राववगधक ववद्मारमफाट उच्चस्तयीम प्रशिऺण ददने।   

(११) शिऺाका गुणस्तयको सम्फद्धान शिऺा ववकासको अको भहत्वऩूणा ऩऺ हो। मसका 
तनष्ट्म्त तनम्नशरखखत अनुसायको व्मवस्था गनुा वाञ्छनीम छ:   

(क) व्मावसातमक तथा प्राववगधक शिऺा रगामत औऩचारयक शिऺाका ववशबतन 
तहभा प्रवेिका रागग सम्फद्ध सॊस्थारे तनधाारयत गयेको प्रवेि ऩयीऺाभा सष्ट्म्भशरत 
बई छातनएको हुनुऩने,  

(ख) शिऺणराई प्रबावकायी य ववद्माथॉ केष्ट्तित फनाउन शिऺण ऩद्धततभा ववववधता 
ल्माउन,े  

(ग) ववद्मारमहरुभा काभ गने शिऺकहरुका रागग ताशरभ अतनवामा गयी सफैराई 
प्रशिक्षऺत तुल्माउने,  



 

34 
 

(घ) उच्च शिऺाभा काभ गने शिऺकहरुरे स्नातकोत्तय तहऩतछको प्रशिऺण, 
एभ.कपर. वा वऩएच.डी. गनुा ऩन,े  

(ङ) ववद्माथॉहरुको भूल्माॊकन गने ऩरयऩाटीराई स्तयीम य साभतमक फनाई 
ऩयीऺाराई व्मवष्ट्स्थत य तनमशभत फनाउन,े  

(च) शिऺाका सफै तहभा ऩठनिीरताको अशबववृद्धका तनष्ट्म्त सफै िैक्षऺक सॊस्थाहरुरे 
तमूनतभ सॊख्माका ऩाठ्मऩुस्तक य ऩरऩत्ररका बएका ऩुस्तकारमको ववकास गनुा ऩन,े   

(छ) शिऺक नै िैक्षऺक व्मवस्थाको भेरुदण्ड बएकारे सफै तहका शिऺकका सेवाको 
सुयऺाका साथ ैउनीहरुको हकदहतको सॊयऺण गन,े  

(ज) आफ्ना ववद्माथॉहरुको िैक्षऺक उऩरष्ट्ब्धभा शिऺकको वविषे बूशभका यहने हुॉदा 
ववद्माथॉ प्रततको शिऺकको जवापदेहीराई प्रबावकायी फनाउने,  

(झ) शिऺक य शिऺा प्रिासकहरुरे आपूराई सकक्रम याजनीततफाट अरग्ग याखी 
िैक्षऺक वातावयणको सम्फद्धान गनुाऩन,े  

(ञ) शिऺाका सफै तहभा ऩठन ऩाठन साथ ै ववद्माथॉहरुको िायीरयक, भानशसक य 
बावनात्भक ववकास गना ववववध कामाक्रभहरुको सॊचारनका तनष्ट्म्त प्रोत्सादहत गन,े  

(ट) ऻान य सीऩको ववकास, शिऺाका शसद्धातत य ऩद्धततभा आएका ऩरयवतान य देि 
कारका भागराई ध्मानभा याखी ऩाठ्मक्रभहरुभा सभमोगचत सुधाय गने,  

(ठ) ऩाठ्मऩुस्तकहरुको गुणस्तयभा सुधाय गना प्रततस्ऩधााका आधायभा रेखन, 
प्रकािन य ववतयणको व्मवस्था गने,  

(ड) तनजी ऺेरभा ववद्मारम, भहाववद्मारम, उच्च िैक्षऺक सॊस्थानहरु तथा 
ववश्वववद्मारमहरुको स्थाऩना गयी सॊचारन गना प्रोत्सादहत गन,े  

(ढ) ववद्मारमको शिऺाभा सुधाय गने य ववद्मारमहरुको सभूह फनाई ववद्मारम 
स्तयको तनयीऺण व्मवस्थाराई प्रबावकायी फनाउने,  

(ण) उच्च शिऺाभा सुधाय ल्माउनका तनष्ट्म्त िैक्षऺक कक्रमाकराऩको सभतवम य 
भूल्माॊकन गयी सयकायी अनुदान ददन ववश्वववद्मारम अनुदान आमोगको स्थाऩना गने,  

(त) उच्च शिऺाको केतिीकृत व्मवस्थाराई ववकेष्ट्तित गयी शिऺाको गुणस्तय फढाउन 
फहुववश्वववद्मारमको शसद्धाततराई व्मवहायभा कामााष्ट्तवत गयाउने,  
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(थ) शिऺाका ववववध ऩऺभा नीतत–तनभााण तथा मोजना य कामाक्रभहरुको प्रबावकायी 
कामाातवमनका तनष्ट्म्त ववशबतन स्तयका तनकामहरुको स्थाऩनाका साथ ै वताभान 
व्मवस्थाऩनराई सदृढ तुल्माउने,  

(द) याष्ट्रिम शिऺाको ववस्ताय य सुदृढीकयणका रागग याष्ट्रिम रगानीभा सभुगचत 
फवृद्ध गनुाका साथ ैआततरयक तथा फाह्म स्रोतहरुको ऩरयचारन गने।   
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२. प्राथमभक मिऺा 

१ ऩषृ्ठबूभी 

नेऩारभा २००७ सारभा प्रजाततरको अभ्मुदमऩतछ नै याष्ट्रिम ववकासका रागग िैक्षऺक 
ववकासको आवश्मकतराई वास्तववक रुऩभा भहसुस गना थाशरएको हो । त्मस फेरादेखख 
वताभान सभमसम्भको िैक्षऺक ष्ट्स्थतत हेदाा नेऩाररे शिऺाको ऺेरभा ठूरो पड्को 
हारेको अवगत हुतछ । मसका रागग सभम सभमभा ववशबतन भहत्वऩूणा प्रमासहरु 
गरयएका देखखतछन ् । २०११–१२ को याष्ट्रिम  शिऺा मोजना आमोग, २०१८ को 
सवाा्गीण याष्ट्रिम शिऺा सशभतत, २०२४ को याष्ट्रिम शिऺा सल्राहकाय ऩरयषद् , 
याष्ट्रिम  शिऺा ऩद्धततको मोजना २०२८, आधायबूत एवॊ प्राथशभक शिऺाको कामाक्रभ 
२०४५ जस्ता कदभहरुराई मसै सतदबाभा गरयएका वविषे प्रमासहरु भातन सककतछ । 
मी प्रमासहरुका फाफजुद ऩतन अतम ववकासोतभुख देिहरुका तुरनाभा नेऩार  शिऺा 
ऺेरभा तनकै वऩछडडएको छॉदैछ । जनसॊख्माको ठूरो अनुऩात अझै ऩतन तनयऺयतारे 
ग्रशसत छ  य जनस्तयभा २०४६ को अतत्मततय भुरुकभा प्रजाततरको ऩुनस्थााऩना 
ऩश्चात शिऺाराई सवासुरब फनाउन अझ भहत्वऩूणा कदभ चाशरएका छन ्। सन ्१९९० 
भा थाइल्माण्डभा बएको " सफैका रागग शिऺा " सम्फतधी ववश्वसम्भेरनका 
शसपारयिहरुभा नेऩाररे सहभतत जनाएको छ । सॊमुतत यारि सॊघको तत्वाफधानभा 
सन ् १९९० को सेप्टेम्वय भदहनाभा बएको फारफाशरकासम्फतधी ववश्व शिखय 
सम्भेरनको " फार फचावट, सॊयऺण तथा ववकाससम्फतधी ववश्वघोषणा ऩर " राई 
अनुभोदन गयी नेऩाररे सन ्१९९० को दिकभा कामाातवमन गनाका रागग तमाय गयेको 
कामामोजना अनुसाय आफ्नो याष्ट्रिम कामामोजना तमाय गयेको छ ।मस 
कामामोजनाअनुसाय  नेऩारभा अदहरे प्राथशभक कऺाभा ऩढ्ने उभेयका ६४ प्रततित 
फारफाशरका भार बनाा हुने गयेकोभा वव.सॊ. २०५७ सम्भ ितप्रततित ऩुय ्माउने य 
त्मसभा ऩतन अदहरे ३१ प्रततित फाशरकाहरु भार बनाा हुन ेगयेकोभा त्मसराई ऩतन 
ितप्रततित ऩुय ्माउने रक्ष्म यहेको छ । मस्त ैअदहरे बनाा बएका भध्मे २७ प्रततितरे 
भार प्राथशभक शिऺा ऩूया गने ष्ट्स्थततराई ऩतन ७० प्रततित ऩुय ्माउने रक्ष्म याखखएको 
छ । मो रक्ष्म प्राष्ट्प्तका तनष्ट्म्त प्रायष्ट्म्बक चरेटाहरु देखाइएका छन ् य आधायबूत 
प्राथशभक शिऺाको गुरुमोजना य याष्ट्रिम शिऺा आमोगको स्थाऩनाराई मसै ऩरयप्रेक्ष्मभा 
हेनुाऩदाछ ।त्मसो हुॉदा प्राथशभक शिऺाभा सुधायका प्रमासको थारनी गना वताभान 
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आधायबूत प्राथशभक शिऺाको अवस्था य सभस्माहरु केराएय भार आवश्मक कदभहरु 
चाल्ने शसपारयस गना सककतछ । मसै कुयाराई ध्मानभा याखी महाॉ आधायबूत प्राथशभक 
शिऺाको वताभान ष्ट्स्थततफाये सॊऺेऩभा सभीऺा गने जभको गरयएको छ । 

२ ितयभान ष्ट्थथनत 

२००७ सारदेखख हारसम्भ प्राथशभक शिऺाको सॊख्मात्भक ववृद्धराई ताशरका १ भा 
दिााइएको छ । मस आधायभा ववद्मारम जानुऩने उभेयका ववद्माथॉहरुको एउटा नगण्म  
अनुऩात भार ववद्मारम बनाा बएको ष्ट्स्थततफाट वताभानभा आइऩुग्दासम्भ कुर बनाा 
१०७ % य खास बनाा रगबग ७९.६ उऩरष्ट्ब्ध बएको देख्दा उल्रेखनीम प्रगतत बएको 
बतन सककतछ ।  

  

 २००७ २०२७ २०३२ २०३७ २०४२ २०४७ 
ववद्मारम ३२१ ७२५६ ८३१४ १०१३० ११८७३ १७८४२ 
शिऺक ८५०५  १८८७४ २७८०५ ५१२६६ ७१२१३ 
ववद्माथॉ  ४४९१४१ ४५८५१६ १०६७९१३ १८१२०९८ २७८८६४४ 
छारा प्रततित   १८.३% २८% २९.४% ३६% 
बनाा प्रततित 
कुर जम्भा 

०.९% ३२.०% ४३.२% ९०.४% ७७% १०७% 

बनाा प्रततित 
(कुर) छारा 

  १६.५%  ४७% ८१% 

बनाा प्रततित 
(खास) जम्भा 

    ५७% ७९.६% 

बनाा प्रततित 
(खास) छारा 

     ६०.५% 

स्रोत् शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम, मोजना भहािाखा तथ्मा्क तथा जनिष्ट्तत 
िाखा, केियभहर । 

शिऺाभा मस प्रकाय बएको ववृद्धसॉग सम्फष्ट्तधत ववशबतन कायकहरु हुन सतछन ् । 
प्रभुख कायकहरु हुन् १) २००७ सारभा प्रजाततरको प्राष्ट्प्तका साथ फढ्दो िैक्षऺक 
चतेना, २) शिऺाराई "भानव सॊिाधन ववकास" को रुऩभा हेने अवधायणाको ववकास, ३) 
सभाजको चतेनिीर वगाभा साभाष्ट्जक उतनमनका रागग शिऺाको आवश्मकताभागथ 
फढ्दो ववश्वास य ४) प्रजाततर य शिऺा तथा ववऻान य प्रववगधको याष्ट्रिम ववकासभा 
अततसाम्फतधफाये ववश्वव्माऩी धायणाको नेऩारभा प्रबाव । 
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 मी ववशबतन कायकहरुको ऩरयणाभस्वरुऩ शिऺाभा उल्रेखनीम ववृद्ध बएको देखखतछ । 
तय उतत ववृद्धको गुणात्भक ऩऺफाये सभीऺा गयेभा भार वास्तववक कुया स्ऩरट हुन 
आउॉछ । प्राथशभक शिऺाका सतदबाभा तनम्नशरखखत आधायभा गनुा आवश्मक देखखतछ् 

मिऺाभा अिसय य सहबाधगता् ववद्मारम सुववधाराई शिऺाभा अवसयको रुऩभा शरइने 
हो बने उच्च ऩहाडी ऺेरभा शिऺाको अवसय उऩरब्ध गयाइएको छ । मस सम्फतधभा 
तयाईभा थोयै भाराभा य ऩहाडका बने केही ष्ट्जल्राहरुभा अझै ऩतन अवसयको कभी 
यदहयहेकै छ । ववद्मारमको सुववधा ऩमााप्त बएका ष्ट्जल्राहरुभध्मे सफै ष्ट्जल्राभा 
सभान भाराभा ववद्माथॉ सहबागगता यहेको देखखतन । उदाहयणका रुऩभा ७५ भध्मे ४२ 
ष्ट्जल्राभा  िैक्षऺक सुववधा फढी देखखतछ तय त्मसभध्मे २७ ष्ट्जल्राभा भार फढी 
ववद्माथॉ सहबागगता देखखएको छ । मस्तो सहबागगताको दृष्ट्रटफाट अझै ऩतन ऩहाडी 
ऺेर नै प्रबाववत यहेको छ । शिऺाको अवसय य ववद्माथॉ सहबागगता फढाउने 
सम्फतधभा ववशबतन सभस्माहरु छन ् ताऩतन सहबागगता सम्फतधी सभस्माहरु फढी 
जदटर देखखतछन ्। एउटा कुया स्ऩरटसॉग के बतन सककतछ बने ववद्मारमको सुववधा 
वा अवसय ववद्माथॉ सहबागगताका रागग आवश्मक छ तय ववद्मारमको सुववधा 
उऩरब्ध हुॉदैभा ववद्माथॉ सहबागगता फढ्दो यहेनछ । वविषे गयी छाराहरु य वऩछडडएका 
वगाको हकभा मो तथ्म फढी सत्म देखखतछ । ववद्माथॉको िैक्षऺक सहबागगता खासगयी 
ववद्माथॉको ऩारयवारयक ष्ट्स्थतत, शर्ग य ववद्मारमको िैऺखणक वातावयण जस्ता 
कायकहरुसॉग घतनरठ रुऩभा सम्फष्ट्तधत यहेको तथ्म अध्ममनफाट देखखएको छ । सभग्र 
रुऩभा ववश्रेषण गदाा कायकहरु खास गयी ऩरयवायको आगथाक ष्ट्स्थतत एवॊ साभाष्ट्जक य 
साॊस्कृततक ऩरयवेिका साथ ै ववद्मारमभा शसकाइको अनुकूर ष्ट्स्थततसॉग सम्फष्ट्तधत 
यहेका हुतछन ्।  

िैक्षऺक प्रणारीको आततरयक ऺभता् अदहरेसम्भको प्राथशभक शिऺाको 
सऺभतासम्फतधी ववश्रेषणअनुसाय ऩढाइ िुरु गने सॊख्माको एउटा सानो अनुऩात भार 
तह ऩाय गदै ऩाॉच कऺा उत्तीणा गयी तनस्कतछ । एउटा अध्ममनफाट प्राथशभक तह 
ऩाय गना करयव १२ वषा रागेको देखाइएको छ जसफाट शिऺा प्रणारीको ऺभता करयफ 
४० प्रततित भार देखखतछ बने अको एउटा अध्ममनफाट प्राथशभक तह ९ वषाभा ऩूया 
हुने गयेको देखखतछ । मसयी प्रणारीको सऺभता रगबग ५३ प्रततित । मी 
अध्ममनहरुफाट शिऺा प्रणारीशबर ठूरो  भाराभा िैक्षऺक नोतसानी बएको स्ऩरट हुतछ 
। मस प्रकायको नोतसानी ऩतन खास गयी तल्रा कऺाहरुभा फढी  भाराभा हुने गयेको 
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छ । खास गयी ऩदहरो कऺाभा नै धेयैजसो फारफाशरकाहरु कक त ऩढाइ छाड्छन ्ककत 
कऺा दोहोय ्माउॉछन ्। मसभा ऩतन कऺा दोहोय ्माउनेबतदा ऩढाइ नै छोडये जानेहरुफाट 
हुने गयेको नोतसानी फढी छ । छाराहरुको सम्फतधभा  ऺभतासम्फतधी प्रश्नभा झन 
नयाम्रो स्थतत यहेको छ । खचाको दहसाफरे हेने हो बने िैक्षऺक प्रणारी सऺभ बएको 
बए अदहरे प्रत्मेक प्राथशभक स्तय उत्तीणा ववद्माथॉभा हुने गयेको खचाफाट केही यकभ 
फचत गना सककन ेगथमो । मसयी हुने गयेको िैक्षऺक नोतसानी छारहरुको हकभा केही 
भारभा घटी यहेको छ तय छाराहरुको हकभा बने मो नोतसानीको अनुऩात मथावत ्
यदहयहेको अनुभान गरयएको छ  । अकाातपा  "तोककएको ऩठनऩाठनको कामाभा कतत 
सभम रगाइमो " बतने ववषमभा गरयएको अध्ममनफाट प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना 
रागू बएका ववद्मारमहरुभा सभेत केवर २८ प्रततित ऺभता दय देखखएको छ बन े
अतम साधायण ववद्मारमहरुभा उतत दय अझै कभ हुने सहजै अनुभान गना सककतछ । 
मसयी के बतन सककतछ बने ऩदहरो  कुया त ववद्माथॉ सहबागगत धेयै उल्रेखनीम 
रुऩभा फढेको छैन । त्मसभा ऩतन तह ऩाय गयेय जानेहरुको रुऩभा वास्तववक उऩरष्ट्व्ध 
त थोयै भार छ ।  

प्राथशभक शिऺाको सातदशबाकता य गुणस्तय् अदहरेको फदशरएको याजनैततक आगथाक 
ऩरयवेि य ववश्वव्मवस्थाभा हाम्रो प्राथशभक शिऺा केवर साऺयताको भार उदे्दश्मभा 
सीशभत यहेको देखखतछ । मसभा वविषे गयी कामाभूरक तत्वको अबाव यहेको छ । 
नेऩारको प्राथशभक शिऺाद्वाया कुनै ऩतन चाहना उऩमुतत भाराभा ऩूतत ा हुन नसकेको 
भातनएको छ  ।मसफाट फारफाशरकाहरुको ववकासात्भक चाहनाहरु ऩरयऩतता बइयहेका 
छैनन ्, केवर ककताफी ऻानभा जोड ददइएको छ । याष्ट्रिम ववकासराई चादहने कुया त 
ऩयै छन ्। मसयी शिऺा याष्ट्रिम एवॊ साभाष्ट्जक वैमष्ट्ततक आवश्मकताहरु ऩरयऩूतत ा गना 
सऺभ नबएको देखखतछ । प्राथशभक शिऺाको ऩाठ्मक्रभफाट अझै जीवनोऩमोगी 
सीऩहरुको ऻान ऩमााप्त भाराभा ददन नसकेको ऩाइएको छ । फारफाशरकाहरुका रागग 
रुगचकय एवॊ ग्राभीण ऩरयवेि सुहाउॉदो ऩाठ्मक्रभ तमाय हुन नसकेको देखखतछ । 
ऩाठ्मक्रभका ववषमफस्तु य कामाकराऩहरु वविषे गयी आधतुनक सुववधाप्राप्त केही सहयी 
ऺेरसॉग सम्फष्ट्तधत बएका ऩाइतछन ् । मसयी ग्राभीण ऩरयवेिसॉग सातदशबाक 
कामाकराऩहरु ऩाठ्मक्रभभा नयाख्नाका कायणरे धेयैजसो केटाकेटीहरु ववद्मारमका 
िैक्षऺक कक्रमाकराऩभा कुनै चाख शरदैनन ्य ववद्मारम छोडडददतछन ्। ववद्माथॉहरुको 
कभ सहबागगता हुनुभा आगथाक कायणहरुफाये  फढी  भाराभा चचाा हुने गयेको छ । तय 



 

40 
 

ऩाठ्मक्रभको असातदशबाकतारे गदाा ऩतन फारफाशरकाहरु ऩढाइ छोडी जान सतछन ्
बतने कुयाततय खास ध्मान गएको देखखतन । ऩाठ्मक्रभको मस असातदशबाकताको 
कायणरे दईु प्रकायरे नोतसानी हुने गयेको छ । ऩदहरो; ववद्माथॉहरुरे कोया ककताफी 
कामाकराऩभा रुगच नबई तह ऩाय नगदै ऩढाइ छोडडददतछन ् । दोस्रो कुया; केही गयी 
ववद्माथॉराई उतत ऩाठ्मक्रभअततगात ववद्मारमका िैक्षऺक गततववधरे योकेय याख्न 
सपर बए ऩतन ववद्माथॉ आफ्नो साॊस्कृततक ऩरयवेिफाट छुदट्टइसकेको हुतछ । मसयी 
के देखखएको छ बने ववद्माथॉरे उऩमोगी  कुया केही नशसकेय पकका तछ । मदद शिऺा 
प्रणारीभा केही वषा यदहहारे ऩतन त्महाॉफाट तनष्ट्स्कनासाथ नमाॉ ऩरयवेिको खोजीभा 
िहयततय दहॉड्छ । ग्राभीण ऩरयवेिराई सुधाय गने शिऺाको भुख्म कामा सपर हुन 
सकेको छैन । अध्ममनहरुफाट ऩतन के देखखतछ बने प्राथशभक ववद्मारमभा ऩढाइने 
ववषमहरुभध्मे प्राम् सफभैा ववद्माथॉहरुको औसत उऩरब्धी ५० प्रततित बतदा कभ नै 
यहेको छ । त्मसभा ऩतन िहयी ऺेरका  अशबबावकका फारफाशरकाहरुबतदा गाउॉ  घयका 
कृषक य अतम श्रभजीवी ऩरयवायका फारफाशरकाहरु ऩढाइभा ऩतछऩयेका ऩाइएका छन ्।  

ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मऩुस्तक य ऩाठ्मसाभग्री् प्राथशभक शिऺाको फहृत ् साभाष्ट्जक याष्ट्रिम 
सातदशबाकताफाये भागथ उल्रेख बइसकेको छ  तय िुद्ध िैक्षऺक दृष्ट्रटकोणफाट सभेत 
प्राथशभक शिऺाको ऩाठ्मक्रभ रदुटऩूणा देखखतछ । मसभा केवर ववषमफस्तुहरुको 
सॊकरनराई नै प्रभुख जोड ददइएको छ । वविषे गयी ववद्मारम शिऺाको अतत्म 
एसएरसी ऩयीऺाद्वाया हुने हुॉदा वविषेऻ, शिऺक, शिऺा प्रिासकहरुरे सभेत  प्राथशभक 
शिऺाको ऩाठ्मक्रभफाये कुया गदाा ववद्माथॉरे भागथल्रो कऺाभा गएऩतछ ऩढ्नुऩने 
ववषमफस्तुभा ध्मान केष्ट्तित गयी ववचाय गन े गयेका छन ् । भाध्मशभक तहको 
ऩाठ्मक्रभरे प्राथशभक शिऺाराई प्रबाववत गने गयेको छ । ऩाठ्मक्रभअनुसाय ऩठनऩाठन 
बए नबएको हेने, तनयीऺण गने य ऩाठ्मक्रभभा उऩमुतत सुधाय गने कुयाभा तारभेर 
ऩतन शभल्न सकेको देखखॉदैन । ऩाठ्मक्रभ खास गयी वस्तुगत ऻानको आधायभा 
ववकशसत हुनु ऩनेभा वविषेऻ य ववद्वानहरुको ददभागी उऩजको रुऩभा फढी देखा ऩने 
गयेको छ । प्राकृततक वातावयणको सॊयऺण य सदऩुमोग जस्ता ववषमफस्तु ऩाठ्मक्रभभा 
सभाववरट हुन सकेका छैनन ् । ऺेरगत रुऩभा वास्तववक ऩयीऺण हुने गयेको प्राम् 
ऩाइॉदैन । ऩाठ्मऩुस्तकहरुभा ववषमवस्तुको सततुरन ऩतन कभै हुने गयेको छ । 
वास्तववक ऩयीऺणका आधायभा तमाय नबएका हुॉदा ततनभा तनदहत वविषेताको 
रेखाजोखा रेखककै फुवद्धवववेकभा बय ऩने हुतछ । ऩाठ्मऩुस्तक फाहेक अतम 
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ऩाठ्मसाभग्री छॉदै छैनन ् बने ऩतन हुतछ । केही ऩरयमोजनाहरुरे सीशभत भाराभा 
ऩाठ्मसाभग्री तमाय गयेका छन ्तय त्महाॉ ऩतन ततनको प्रमोग याम्रयी हुने गयेको छैन । 
अतम शिऺण तथा शसकाइ साभग्रीको उत्ऩादन त झन ्छैन बने ऩतन हुतछ । अदहरेको 
अवस्थाभा ककताफ भार एउटा ठूरो िैक्षऺक साभग्री हुने गयेको छ  । 

शिऺकको तमायी य ताशरभ् िैक्षऺक व्मवस्थाअततगात एउटा भहत्वऩूणा ऩऺको रुऩभा 
यहेको शिऺकको अवस्था सततोषजनक छैन । हार प्राथशभक तहभा कयीफ ४० प्रततित 
शिऺक ताशरभ प्राप्त छन ्तय तोककएको तमूनतभ मोग्मता य ताशरभको दहसाफरे बने 
कयीव ३० प्रततित भार छन ्। त्मसभा ऩतन भदहराहरुको प्रततित ज्मादै कभ यहेको 
छ । मसयी एक ततहाइबतदा कभ ताशरभप्राप्त शिऺकहरुफाट प्राथशभक शिऺाको 
गुणस्तयफाये धेयै आिा गना सककतन । शिऺक ऩेिा ग्रहण गना हार कुनै ताशरभ 
अतनवामा भातनएको छैन, ताशरभराई ऩूवाावश्मक मोग्मता ठातनएको छैन । जुनसुकै 
ऩतन रेखऩढ गना सतने भातनस साधायण प्रवेशिका उत्तीणा प्रभाणऩरको बयभा शिऺक 
हुन सतछ । ऩेिा य ऩठनऩाठन प्रकक्रमाको प्राववगधक स्वरुऩ नफुझकेा व्मष्ट्तत ऩतन 
सष्ट्जरै शिऺक फतन सतछन ् । प्राथशभक शिऺाराई आधायबूत शिऺाको रुऩभा 
शरइएको छ तय प्राथशभक शिऺकको सभाष्ट्जक प्रततरठा त्मतत सम्भानजनक छैन । 
शिऺक ताशरभहरुको प्रिासतनक व्मवस्था ऩेिा प्रवेिऩतछ भार हुने गयेको य त्मसभा 
ऩतन ददइने ताशरभहरु वविषे गयी सैद्धाष्ट्ततक हुने गयेका छन ् । त्मस्त ै
ववश्वववद्मारमअततगात ददइने ऩूवासेवाकारीन शिऺक ताशरभ थोयैरे भार शरने गयेको 
देखखतछ । त्मसको ऩतन व्मवहारयकता धेयै कभ यहेको ऩाइतछ । ऩुनतााजगी ताशरभहरु 
ऩतन नगण्म भाराभा हुने गयेका छन ्। त्मसको ऩतन कुनै ऩऺभा ववशिरट सीऩहरुभा 
केष्ट्तित नबई साभातम प्रकृततका फढी यहेका छन ् । मी सम्ऩूणा कायणहरुरे गदाा 
शिऺकको ष्ट्स्थतत दमनीम य उऩेक्षऺत बएको देखखतछ । मसफाट प्राथशभक शिऺाको 
प्रबावकारयताभा नकायात्भक प्रबाव ऩयेको छ । 

शिऺण-शसकाइको अवस्था् प्राथशभक शिऺाभा शिऺण-शसकाइको अवस्था ऩतन 
तनयािाजनक नै छ । तोककएअनुसाय ववद्मारमहरु खलु्ने गयेका छैनन ्। खरेुकै बए 
ऩतन ततनभा शिऺक य वविषे गयी ववद्माथॉको उऩष्ट्स्थतत तनकै कभ देखखतछ । 
ववद्माथॉ य शिऺक उऩष्ट्स्थत बए ऩतन खास ऩठनऩाठनको अवस्था याम्रो छैन । 
शिऺकहरु उऩष्ट्स्थत बए ऩतन तनमशभत रुऩभा कऺा नशरई त्मसै फसेको प्राम जतातत ै
देखखतछ । जे जतत भाराभा ऩठनऩाठन हुतछ त्मसको गुण य प्रकृतत ऩतन मथाथाभा 
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सैद्धाष्ट्ततक य वविषे गयी ककताफी छ । नफुझे ऩतन ककताफ कण्ठ गने प्रवषृ्ट्त्तराई 
ववद्माथॉहरुभा प्रोत्सादहत गरयतछ । ऩयीऺा य भूल्माॉकन ऩतन त्मसयी नै गरयतछ 
जसफाट त्मसै प्रवषृ्ट्त्तभा प्रोत्साहन बएको छ । वास्तववक कक्रमाकराऩका अबावभा 
ववद्माथॉको शसकाइ अथाऩूणा देखखॊदैन । ववद्मारमहरुभा ऩठनऩाठनको उऩमुतत 
वातावयणको अबाव छ । धेयैजसो ववद्मारमभा िैक्षऺक साभग्री नै छैन य बए ऩतन 
याम्रयी याख्ने व्मवस्था छैन । कारोऩाटी, चक जस्ता अत्मावश्मक साभग्रीको ऩतन 
व्मवस्था छैन । 

िैक्षऺक व्मवस्थाऩन् प्राथशभक ववद्मारमको सफैबतदा कभजोय य त्रफगे्रको ऩऺ 
व्मवस्थाऩन हो। िैक्षऺक व्मवस्थाऩनभा उत्तयदामी बावनाको कभी छ । ववद्मारमहरु 
तोककए जतत सभम चल्दैनन ्, उऩष्ट्स्थतत कभ हुतछ । त्महाॉका सयसाभान व्मवष्ट्स्थत 
छैनन,् कऺा कोठा पोहोय हुतछन,् फस्ने प्रफतध शभरेको हुॉदैन य ऩाठ्मसाभग्री ऩतन 
अव्मवष्ट्स्थत हुतछन ्। शिऺकहरुको मोग्मता य कामाऺ भताको सभुगचत भूल्माॉकन हुन 
सकेको छैन । ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारमहरु शिऺकहरुराई तरफको व्मवस्था गने, 
तरफको दहसाफ शभराउने य सरुवा गने अड्डाका रुऩभा यहेका छन ् । ष्ट्जल्रा शिऺा 
कामाारमभा ववद्मारम तनयीऺणसम्फतधी कभाचायी ऩमााप्त छैनन ् । जे जतत छन ्
ततनीहरुको तनयीऺणसम्फतधी कुनै तनधाारयत कामाक्रभ हुॉदैन । बएका सम्फष्ट्तधत 
कभाचायीहरु ऩतन तोककएको काभ गदैनन ्य ततनीहरुराई चादहने आवश्मक यकभहरुको 
त्महाॉ व्मवस्था गरयएको छैन। ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारम तथा ऺेरीम शिऺा  कामाारमहरु 
बए ऩतन ती आफ्नो कामासम्ऩादनभा स्वततर छैनन ् । ववकेतिीकयण व्मवस्था 
व्मवहारयक रुऩभा रागू हुन सकेको छैन । मी कामाारमहरु भतरारम वा ववबागफाट 
आएको तनदेिनराई कपल्डभा ऩठाउने एउटा स्टेिनका रुऩभा यहेका छन ् । िैक्षऺक 
कभाचायीहरुको दयफतदी आवश्मकताअनुसाय बएको छैन य िैक्षऺक व्मवस्थाऩनराई 
प्राववगधक स्वरुऩ प्रदान गरयएको छैन । प्रिासतनक व्मवस्थाऩनको सुधायका नाभभा 
सॊयचना य नाभको ऩरयवतान प्राम् हुने गयेको छ तय कामाातवनमन ऩऺ बने कभजोय 
यदहयहेको छ । तनजी ववद्मारमहरुको गुणस्तय ऩयीऺणफाये केही नीततगत आधायहरु 
छैनन ्। ततनीहरुको तनयीऺण गने व्मवस्था ऩतन बएको ऩाइॉदैन ।  

आगथाक ऺभता् नेऩारभा हार प्राथशभक शिऺाराई आधायबूत शिऺाको रुऩभा शरई 
तन्िुल्क गरयएको हुॉदा मसको सॊचारन सम्फतधी प्राम् सम्ऩूणा खचा सयकायी 
दातमत्वशबर ऩयेको ऩाइतछ । मस कामाका रागग श्री ५ को सयकायरे ऩतछल्रा मोजना 
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अवगधहरुभा क्रभि् खचा फढाउॉ दै रगेको ऩाइतछ ताऩतन अतम ववकासोतभुख भुरुकको 
दाॉजोभा नेऩारको फजेटभा याखखएको शिऺा सम्फतधी खचा कभ नै यहेको छ । िैक्षऺक 
खचाहरु प्राम् प्रिासतनक खचाका रुऩभा हुने गयेका छन ् । सयकायी िैक्षऺक खचाराई 
ववकास य साधायण बनी छुट्माए ताऩतन त्मसको ९५ प्रततित बतदा फढी शिऺक 
तरफको रुऩभा भार खचा हुतछ । तमून गुणस्तयका प्राथशभक बवनहरुको तनभााण 
शसवाम स्थानीम तवयभा आगथाक स्रोतहरुको सततोषजनक ऩरयचारन हुन सकेको 
देखखदैँन । प्राथशभक ववद्मारमभा ववद्माथॉ सॊख्माको आधायभा शिऺक दयफतदी 
तोककएको हुॉदा प्रततवषा शिऺक कोटा फढाउनुऩने य त्मसकै आधायभा ववद्मारम 
अनुदान फढ्ने गयेको देखखएको छ । िैक्षऺक ऺेरभा खचाको केही बाग ववदेिी स्रोतफाट 
ऩतन आउने गयेको देखखतछ । तय मसभा ऩतन सहमोगबतदा ऋणहरुको भारा फढ्ने 
गयेको देखखएको छ । प्राथशभक शिऺाभा गयेको रगानीफाट दयूगाभी रुऩभा प्रततपर 
प्राप्त हुतछ । मसकायण प्राथशभक शिऺाभा गरयएको ऋण रगानी अथाऩूणा नै हुतछ तय 
त्मस्तो रगानी खास गयी उऩबोतताहरुको वास्तववक राब हुने गयी खचा  हुन सकेन य 
व्मवस्थाऩनको कभजोयीरे रगानी उत्ऩादक नबएभा तनयासा नै हुतछ । मसयी सभग्र 
रुऩभा शिऺाभा गरयने खचाहरुको याम्रो ऩरयचारन बएको देखखॉदैन । केही तनजी 
ववद्मारमहरुभा आफ्ना फारफाशरका ऩठाएय ग्राभीण ऺेरका गरयफ अशबबावकहरुरे 
सभेत भहॉगो िुल्क ततयेको ऩाइतछ । गुणात्भकता फढाउन सककने ववश्वास ददराउन 
सकेका खण्डभा ग्राभीण ऺेरभा सभेत आगथाक स्रोतको ऩरयचारन हुन सतने सॊबावनाका 
सॊकेत बने देखखएका छन ्। 

३. प्रभुख सभथमा य भुद्दाहरु 

नेऩारको प्राथशभक शिऺाभा यहेका कततऩम भूरबतू भुद्दाहरुका ववषमभा छरपर हुन ु
महाॉ प्रासॊगगक देखखतछ् 

शिऺाको अवसय य सहबागगता् १) ववद्मारमको सॊख्मा फढेय ऩतन सहबागगता 
उल्रेखनीम रुऩभा फढ्न सकेको छैन । २) त्मसभा ऩतन भदहरा य वऩछडडएका 
सभुदामको सहबागगता कभ छ । ३) देिका सफै ऺेरभा सभान भाराभा िैक्षऺक अवसय 
उऩरब्ध गयाउन सककएको छैन य ववशबतन कायणका साथ ैबौगोशरक अवयोधरे ऩतन 
ककठनाइ ल्माएको छ । तय ४) ववशबतन ककशसभका कदठनाइ हुॉदाहुॉदै ऩतन अवसय य 
सहबागगताभा ववृद्ध गनुाऩने कुया छॉ दैछ । 
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िैक्षऺक गुणस्तय य सऺभता् नेऩारको प्राथशभक तथा आधायबूत शिऺाको प्रभुख प्रश्न 
िैक्षऺक य सॊख्मात्भक ववृद्ध भार  होइन गुणात्भक ववृद्ध ऩतन हो । त्मसका रागग 
िैक्षऺक प्रणारीराई सऺभ फनाउनु त ऩछा नै, साथ ै याष्ट्रिम ववकासका रागग 
उत्ऩादनको गुणस्तय ऩतन याम्रो हुनैऩदाछ । 

आधायबूत प्राथशभक शिऺाको सम्ऩूयकको रुऩभा अनौऩचारयक शिऺाको ववस्ताय् 
प्राथशभक शिऺाराई सवासुरब फनाउन केवर औऩचारयक शिऺाफाट भार सॊबव देखखतन 
। अत् प्राथशभक शिऺाको ववकासका रागग अनौऩचारयक शिऺाको ववस्ताय गनुा एउटा 
प्रभुख आवश्मकता हो ।  

आगथाक स्रोतको ऩरयचारन् हारसम्भ प्राथशभक शिऺाभा सयकायी आगथाक सॊरग्नता 
प्रभुख यहेको छ । प्राथशभक शिऺाराई सवासुरब फनाउन सयकायी दातमत्वभा क्रभि् 
ववृद्ध हुन आवश्मक छ । तय ऩूणारुऩेण सयकायी स्रोतभा प्राथशभक शिऺाको ववकासराई 
तनबाय याख्न खोजेभा प्राथशभक शिऺाराई सवासुरब फनाउन गाह्रो ऩछा । मसभा तनजी 
य स्थानीम स्रोतराई कसयी य कतत भाराभा रगाउने बतने हारका प्रभुख भुद्दाहरु हुन ्। 

िैक्षऺक सुधायको प्रकृतत य स्वरुऩ् वव.सॊ. २०५७ सम्भ सफैराई आधायबूत प्राथशभक 
शिऺा सुरब गयाउने बतनएको छ । तय हार सम्भको प्रमासफाट प्रचशरत प्राथशभक 
शिऺाराई सवासुरब फनाउने स्ऩरट य सुगभ भागा तनधाारयत बइसकेकव देखखएको छैन 
। फारफाशरकाहरुको एउटा ठूरो जभात प्राथशभक शिऺा प्रणारीशबर आउन सकेको छैन 
। फारफाशरकाहरुराई प्राथशभक शिऺा प्रणारीभा शबत्र्माउन अवसयको सुरबता य 
अवसयको सभानता हुनऩदाछ । त्मसऩतछ ववद्माथॉ सहबागगता फढाउन सककतछ । 
त्मसैरे अवसयको सभानता य सहबागगता सभस्माको ऩदहरो ऩाटो बतन सककतछ । जे 
जतत ववद्माथॉहरु प्राथशभक शिऺा प्रणारीशबर ऩदाछन ् त्मसभा ऩतन ऩदहरो कुया ती 
ववद्माथॉहरुरे प्रचशरत प्राथशभक शिऺाको वताभान सम्ऩूणाताराई ग्रहण गना सकेका 
छैनन ्। फीचभै ववद्मारम छोड्ने य दोहोय ्माउने प्रवषृ्ट्त्त व्माऩक रुऩभा देखखतछ । अको 
कुया, जे जततरे सकेका छन ् त्मो ऩतन गुणस्तयको दहसाफरे सततोषजनक छैन । 
मसप्रकाय शिऺाको सऺभता य गुणस्तयको अबाव भुख्म भुद्दा देखखतछन ् । मी 
कुयाहरुभा कसयी सुधाय ल्माउने बतने प्रश्न ववचायणीम छ । 

मी व्माऩक भुद्दाहरुसॉग सम्फष्ट्तधत अतम प्रभुख भुद्दाहरु ऩतन छन ्। तीभध्मे िैक्षऺक 
व्मवस्थाको प्रश्न वविषे उल्रेखनीम देखखतछ । प्राथशभक शिऺाको भुख्म थरो 
प्राथशभक ववद्मारम हो । त्मस ववद्मारमको व्मवस्था प्रधान अध्माऩक, सॊचारक 
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सशभतत, ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारम वा अतम स्थानीम तनकामहरुको दातमत्व, तमनका 
फीचभा अगधकाय य कताव्मको सततुरन आदद ववषम ऩतन प्रभुख भुद्दाका रुऩभा यहेका 
छन ्।  

हारसम्भ प्राथशभक शिऺासम्फतधी सम्ऩूणा दातमत्व सयकायको यदहआएको छ । 
प्राथशभक शिऺाराई तन्िुल्क घोवषत गयेय ववद्मारमभा शिऺकको तरफ अनुदानको 
रुऩभा ददइयहनारे सयकायी खचाभा तनकै ववृद्ध हुने गयेको छ तय ववद्मारम सॊचारन य 
ऩठनऩाठन य अतम आगथाक सभस्माका कायणरे ऩढाइभा  असय ऩयेको छ । तसथा 
आगथाक अनुदानसम्फतधी सयकायी नीतत फढ्दो िैक्षऺक खचाफायेको व्मवस्था , आगथाक 
स्रोतहरु, प्राथशभक शिऺाको तनष्ट्म्त ववदेिी अनुदान वा ऋण सम्फतधको तथा हार 
खरेुको तनजी ऺेरका प्राथशभक ववद्मारमहरुका सम्फतधभा सयकायी अनुदानको नीतत य 
त्मस्ता ववद्मारमको व्मवस्थाऩन तथा ऩठनऩाठनसम्फतधी स्वामत्तताका प्रश्नहरु ऩतन 
ववचायणीम छन ्। 

प्राथशभक शिऺाको ऩाठ्मक्रभराई देिको आवश्मकता सुहाॉउदो सातदशबाक य व्मावहारयक 
फनाउनुऩने आवश्मकता छ । मसभा ऺेरीम वा स्थानीम आवश्मकताहरुराई सुहाॉउदा 
व्मवस्थाहरुको प्रावधानफाये ववचाय गनुा फाञ्छनीम छ । प्राथशभक शिऺाराई भातबृाषाभा 
प्रदान गनेफाये हारको अवस्थाभा गनुाऩने उऩमुतत व्मावहारयक प्रावधानहरु तथा 
प्राथशभक शिऺाभा अॊगे्रजीको ऩठनऩाठनसम्फतधी आवश्मक व्मवस्थाका भुद्दाहरु ऩतन 
सातदशबाक छन ्।मस्तै ऩाठ्मऩुस्तक तथा अतम आवश्मक ऩाठ्मसाभग्रीफायेका व्मवस्था, 
ववद्मारमको सुधाय गना तथा शिऺक ताशरभ य शिऺणको गुणस्तयभा ववृद्ध गना 
तनयीऺण तथा भूल्माॉकन  कामाराई प्रबावकायी फनाउन गनुाऩने व्मवस्था ऩतन उष्ट्त्तकै 
ववचायणीम छ । देिको बौगोशरक ष्ट्स्थततराई ध्मानभा याखी प्राथशभक शिऺाराई 
व्माऩक य गुणस्तमुतत फनाउनका तनष्ट्म्त गनुाऩने व्मवस्था कस्तो हुनुऩछा बतने कुयाको 
स्ऩरट हुन आवश्मक छ य प्राथशभक शिऺासम्फतधी सभग्र व्मवस्थाका रागग आवश्मक 
तनयीऺण, अनुसतधान, भूल्मा्कन, अनुगभन गना स्थानीम वा याष्ट्रिम स्तयभा 
सभुगचत व्मवस्था हुन फाञ्छनीम छ । 

४. सुझाउहरु:  

प्राथशभक शिऺाभा साभतमक सुधाय ल्माउने तनम्नशरखखत फभोष्ट्जभ आवश्मक व्मवस्था 
गनाका रागग सुझाउहरु प्रस्तुत गरयएका छन:्   
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 प्राथशभक शिऺाको भूरबूत उदे्दश्म शिऺाराई फारकेष्ट्तित गयी फारफाशरकाभा (१)

अतततनादहत ऺभताको ववकास गन,े दैतनक व्मवहायभा आइऩने साधायण रेखाई, 

ऩढाई य दहसाफ सम्फतधी सीऩको ववकास गने, जीवनोऩमोगी भूल्म, भातमता य 
आस्थाहरुको सम्फद्धान गयी इभातदायी, स्वाफरम्फन य श्रभिीरता जस्ता गुणहरु 
य नागरयक, वैऻातनक तथा वातावयणीम चतेनाको ववकास गने हुनुऩछा।   

 प्राथशभक शिऺा ५ वषाको हुनु ऩछा य कऺा १ भा प्रवेि गने ववद्माथॉ ६ वषा (२)

रागेको हुनुऩछा।   

 प्राथशभक शिऺाराई सवासुरब गयाउॉ दै रैजान हारसम्भ प्रचशरत प्राथशभक (३)

शिऺाभा केही सॊयचनात्भक सभामोजन गरयनुऩछा। मसो गदाा कऺा १ देखख ३ 
सम्भको शिऺाराई आधायबूत साऺयताको रुऩभा भातननुऩछा य अनौऩचारयक 
शिऺाको आधायबूत साऺयताराई मसको सभकऺ भातननु ऩछा। साथ ैकऺा १–३ 
सम्भको आधायबूत साऺयताराई सवासुरब फनाउन फारफाशरकाहरुको ववद्मारम 
जाने सुगभताराई दृष्ट्रटगत गयी प्राथशभक ववद्मारमका अततरयतत आधाय 
ववद्मारमहरु ऩतन खोल्नु ऩछा। ववद्माथॉ सॊख्मा कभ बएका मस्ता 
ववद्मारमहरुभा फहुवगॉम शिऺण ऩद्धतत अॉगारी कभ शिऺकफाट ऩतन ऩठन 
ऩाठनको व्मवस्था गना सककतछ तय मस्ता ववद्मारमभा कम्तीभा दईु 
शिऺकको तनमुष्ट्तत हुनु आवश्मक छ।   

 प्राथशभक शिऺाभा वास्तववक जीवनसॉग सम्फष्ट्तधत तथा वातावयण शिऺा, कृवष (४)

जस्ता ववषमको व्मावहारयक ऻान ददनभा सभेत ध्मान ददइनुऩदाछ। तय मस 
सम्फतधभा कऺाभा सैद्धाष्ट्ततक शिऺण नबई ववद्मारमभा ववशबतन व्मावहारयक 
कामाकराऩहरुका (जस्तै कयेसाफायी, पूरफायी, परपूरका त्रफरुवा योप्ने आदद) 
भाध्मभफाट प्रेरयत गनुा ऩदाछ।   

 प्राथशभक शिऺाभा सपाइ, स्वास्थ्म य िायीरयक शिऺाका साथ ै हस्तकरा, (५)

गचरकरा जस्ता ववशबतन ववषमभा व्मावहारयक कामाकराऩहरुका भाध्मभफाट 
अशबभुखीकयण गनुा ऩदाछ।   

 प्राथशभक शिऺाको रक्ष्म य आधायहरुराई दृष्ट्रटगत गयी श्री ५ को सयकाय (६)

शिऺा भतरारमरे अगधयाज्मका प्राथशभक ववद्मारमहरुराई उऩमुतत हुन े गयी 
वताभान ऩाठ्मक्रभभा आवश्मक सुधायसदहत प्राथशभक शिऺाको याष्ट्रिम 
ऩाठ्मक्रभ तमाय गयी रागू गनुा ऩदाछ।   

 कुनै इच्छुक ववद्मारम वा सभुदामरे आफ्नो ऺेरको ववद्मारमभा छुटै्ट (७)

ऩाठ्मक्रभ तमाय गयी रागू गना चाहेभा त्मस्तो ऩाठ्मक्रभ याष्ट्रिम शिऺाका 
उदे्दश्म य रक्ष्मसॉग भेर खाने हुनुऩछा य श्री ५ को सयकाय, शिऺा भतरारमफाट 
स्वीकृत गरयएको हुनु ऩदाछ।   
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 नेऩारी भातबृाषा नबएका नेऩारका अतम याष्ट्रिम बाषाबाषी ऺेरका (८)

ववद्मारमभा शिऺाको भाध्मभका रुऩभा याष्ट्रिम बाषाहरुको प्रमोग गना 
सककनेछ। हार नेऩारी फाहेक नेऩारभा फोशरने अतम बाषाहरुभा ऩठनऩाठनको 
रागग चादहने आवश्मक ऩाठ्मसाभग्री उऩरब्ध हुन नसकेभा त्मस्तो 
ऩाठ्मसाभग्री उऩमुतत भाराभा उऩरब्ध नबएसम्भ रेखऩढ नेऩारी बाषाभा गयी 
आवश्मक व्माख्मा य तनदेिन आदद कामा भातबृाषाभा गने व्मवस्था हुन ु
उऩमुतत देखखतछ।   

 फहुबावषक सभुदामका फारफाशरकाहरुराई स्थानीम भातबृाषाको अध्ममन गना (९)

प्रोत्सादहत गनुाऩछा।   

 प्राथशभक कऺाभा ताशरका २ भा उल्रेख बएका ववषमहरुको ऩठन ऩाठन (१०)

प्रस्ताववत गरयएको छ :   

तामरका २ 

कऺा १ देखख ५ सम्भ ऩढाइने विषम य अॊक वितयण 

क्र सॊ विषमहरु कऺा 
१ २ ३ ४ ५ 

१ नेऩारी बाषा १०० १०० १०० १०० १०० 
२ भातबृाषा वा अतम बाषा १०० १०० १०० १०० १०० 
३ अॊग्रेजी बाषा - - - १०० १०० 
४ गखणत १०० १०० १०० १०० १०० 
५ साभाष्ट्जक शिऺा १०० १०० १०० १०० १०० 
६ स्वास्थ्म, िायीरयक तथा 

वातावयण शिऺा 
५० ५० ५० ५० ५० 

७ करा (हस्तकरा, गचरकरा, 
नतृ्म आदद) 

५० ५० ५० ५० ५० 

८ ववऻान - - - १०० १०० 
 जम्भा ५०० ५०० ५०० ७०० ७०० 

  (११) ऩाठ्मऩुस्तकहरुका साथ ै प्रत्मेक ववद्मारमभा ववद्माथॉहरुरे शभरेय वा (११)

ऩारैऩारो गयी ऩढ्न ऩाउने गयी स–साना गचर–ऩुस्तकहरु य फार–सादहत्म तथा 
य सतदबा साभग्रीका रुऩभा बाषा य ऻान ववऻानका ववववध ववषमहरुभा सयर 
ऩाठ्म साभग्रीको व्मवस्था हुनु ऩदाछ। क्रभि् मस्ता ऩाठ्म साभग्रीको 
सॊकरनभा फवृद्ध गयी स–साना ऩुस्तकारमको स्थाऩनातपा  प्रत्मेक ववद्मारमरे 
तमायी गनुा ऩदाछ।   
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 (१२) मस्तो ऩाठ्मसाभग्री सफै ववद्मारमहरुभा ऩु माउनका तनष्ट्म्त (१२)

ववद्मारमराई वावषाक रुऩभा केही यकभ उऩरब्ध गयाएय त्मसैफाट गचर 
ऩुस्तकहरु, फारसादहत्म य सतदबा ऩुस्तकहरु ककनी ववद्मारमभा प्रमोग गयाउन ु
उऩमुतत हुनेछ। शिऺण ऩाठ्म साभग्रीका रुऩभा कारोऩाटी य चकको 
ववद्मारमभा अतनवामा रुऩभा व्मवस्था हुनु ऩदाछ। आधाय तथा प्राथशभक 
ववद्मारमहरुरे आवश्मक शिऺण साभग्रीको तनयततय ववृद्ध गनुा ऩदाछ।   

 (१३) प्रत्मेक ववद्मारमभा फारफाशरकाहरुका तनष्ट्म्त खेरकूद, स्काउदटङ, (१३)

सयसपाई य ववशबतन प्रकायका प्रततमोगगतात्भक कामाक्रभहरुको तनमशभत रुऩभा 
आमोजना हुनुऩदाछ य मस्ता कामाक्रभहरुका तनष्ट्म्त आवश्मक तमनूतभ साभग्री 
याख्ने व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

 (१४) प्राथशभक कऺाका फारफाशरकाहरुको भूल्मा्कन गने तनमशभत ऩरयऩाटी (१४)

फसाल्नु ऩछा। मसो गदाा गहृ कामा, भौखखक कामा य अततरयतत कक्रमाकराऩभा 
सॊरग्नताका साथ ै ऩाठका अतत्मभा कऺा ऩयीऺा शरई सोको अशबरेख याख्न े
व्मवस्था हुनुऩछा।   

 (१५) कऺा ३ का अततभा सम्फष्ट्तधत ववद्मारमका प्रधानाध्माऩक य स्थानीम (१५)

स्रोत केतिको प्रधान अध्माऩकरे खटाएका एक जना शिऺक सभेतको सशभततरे 
ववद्माथॉको शरखखत ऩयीऺा तथा भौखखक अततवाातााद्वाया भूल्माॊकन गयी 
ववद्माथॉको स्तय तनधाायण गयेय ऩयीऺाको आधायसदहत ऩयीऺापर ष्ट्जल्रा 
शिऺा कामाारमभा ऩठाउने व्मवस्था गनुा उऩमुतत हुनेछ।   

 (१६) कऺा ४ य ५ भा प्रमोगात्भक तथा शरखखत ऩयीऺाहरुका आधायभा (१६)

भूल्माॊकन गनुा उऩमुतत हुतछ य कऺा ५ को अष्ट्ततभ ऩयीऺा ष्ट्जल्रा स्तयभा 
ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायीद्वाया सॊचारन गनुा ऩने व्मवस्था हुनुऩछा।  

 प्राथशभक तहभा शिऺकको तनमुष्ट्तत गदाा फारफाशरकाको भातबृाषा जानेको (१७)

व्मष्ट्ततराई प्राथशभकता ददनुऩछा। प्रत्मेक ववद्मारमभा कम्तीभा एकजना 
भदहरा शिऺकको व्मवस्था हुनुऩछा।   

 सभुदाम वा स्थानीम एकाइहरुराई आफ्नो ऺेरभा प्राथशभक ववद्मारम खोरी (१८)

शिऺाराई सवासुरब फनाउने कामाभा मोगदान गना प्रोत्सादहत गनुाऩछा।   

 साधायणतमा प्राथशभक ववद्मारमको व्मवस्थाऩन अरग्गै हुनुऩछा। प्राथशभक तह (१९)

सभेत सभाववरट बएका भाध्मशभक ववद्मारमहरुभा एउटै व्मवस्थाऩन ऩतन 
यहन सतछ।   

 प्राथशभक ववद्मारमहरुको सभूह फनाई स्रोत केतिद्वाया ववद्मारमको िैक्षऺक (२०)

व्मवस्थाऩन तथा ऩठनऩाठनका गततववगधको तनयीऺण गने व्मवस्था शभराउनु 
ऩछा।   
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३. भाध्ममभक तथा उच्च भाध्ममभक मिऺा 

१. ऩषृ्ठबूमभ 

जुनसुकै देिको शिऺा प्रणारीभा ऩतन भाध्मशभक शिऺारे ज्मादै भहत्वऩूणा स्थान 
ओगटेको हुतछ । नेऩारभा ऩतन भाध्मशभक शिऺारे त्मष्ट्त्तकै भहत्वऩूणा स्थान शरएको 
छ तय त्रफतेको एक दिकभा नेऩारको भाध्मशभक शिऺाभा कभै ध्मान ददइएको छ । 
मस कायणरे मस तहको शिऺाभा केही प्रततकूर प्रबाव ऩयेको देखखतछ । उदाहयणाथा; 
सातौँ मोजनाको अवगधभा नमाॉ भाध्मशभक ववद्मारमराई सञ्चारन नगने नीतत 
अॉगाशरमो य भाध्मशभक ववद्मारमको स्वीकृतत ददई आगथाक सहामता ददने व्मवस्था 
बएन । तय भाध्मशभक शिऺाको साभाष्ट्जक भागराई योतन सककने कुया बएन । 
परस्वरुऩ आगथाक सहामता नशरई आफ्न ैस्रोतरे सञ्चारन गने गयी नमाॉ भाध्मशभक 
ववद्मारमहरु स्थाऩना गरयए । मस्ता ववद्मारमराई "प्रस्ताववत भाध्मशभक ववद्मारम" 
बतनएको छ । स्वीकृतत प्राप्त गयी भाध्मशभक ववद्मारमभा सयकायी आगथाक 
सहामताको आिाभा जसोतसो सञ्चारन गरयदै आएका प्रस्ताववत भाध्मशभक 
ववद्मारमको सॊख्मा २०४८ सारभा २५६ ऩुगेको छ ।  

वव.सॊ. २००७ सारभा ११ वटा भाध्मशभक ववद्मारम बएको ष्ट्स्थततफाट नेऩार ४ 
दिकऩतछ २०४७ सारभा करयफ २००० भाध्मशभक ववद्मारम सञ्चारन गने ष्ट्स्थततभा 
ऩुगेको छ । तथ्माॊकअनुसाय २०४७ सारभा नेऩारभा ३९६४ तनम्नभाध्मशभक 
ववद्मारमभा य १९५३ भाध्मशभक ववद्मारम सञ्चाशरत  बएका छन ् य सञ्चाशरत 
तनम्न भाध्मशभक ववद्मारमभा ३,४४,१३८ य  भाध्मशभक ववद्मारमभा ३,६४,५२५ 
ववद्माथॉहरु अध्ममन गदैछन ्। 

२.ितयभान ष्ट्थथनत् 

भाध्मशभक शिऺाको ववकासक्रभ स्वबाववक रुऩभा बएको देखखतछ । जसयी प्राथशभक 
ववद्मारमभा ववद्माथॉ सॊख्मा फढ्मो, भाध्मशभक तहभा ऩतन त्मसयी नै फढेको ऩाइतछ 
। प्राथशभक कऺा ऩूया गयेऩतछ भाध्मशभक ववद्मारमभा अध्ममन गनेको सॊख्मा फढेको 
कुया ताशरका १ भा ददइएको तथ्मा्करे स्ऩरट गदाछ । 

तामरका १ 

भाध्ममभक विद्मारम य विद्माथीहरु 



 

50 
 

ववद्मारम २०४२  २०४३ २०४४ २०४५ २०४६ २०४७ 
तनम्नभाध्मशभक 
ववद्मारम 

३५७८ ३७२९ ३८२४ ३८९७ ३९४१ ३९६४ 

भाध्मशभक 
ववद्मारम 

१३२१ १४११ १५०१ १६३८ १७९१ १९५३ 

तनम्नभाध्मशभक 
ववद्माथॉ 

२५४३५४ २७१२४४ २८९५९४ ३०५४०९ ३२५२३७ ३४४१३८ 

भाध्मशभक 
ववद्माथॉ 

२४२४६७ २६८८०५ २८९९२३ ३०७५३४ ३३८७७९ ३६४५२५ 

तनम्नभाध्मशभक 
ववद्माथॉ ववृद्ध 
प्रततित 

६.५ ६.६ ६.८ ५.५ ६.५ ५.८ 

भाध्मशभक 
ववद्माथॉ ववृद्ध 
प्रततित 

१२.० १०.९ ७.९ ६.१ १०.२ ७.६ 

ववद्मारमहरुको सॊख्मा फढेकोभा सततोष भातने कुयो अवश्म छ तय ववद्मारमभा बनाा 
बई आफ्नो अध्ममन कततरे ऩूया गयेका छन ्बतने कुयारे नै ववद्मारमको सऺभताको 
भाऩन गना सककतछ । हाम्रा ववद्मारमहरुभा अध्ममन गना आउने ववद्माथॉभध्मे खास 
तहको अध्ममन ऩूया नगयी छोड्नेहरुको सॊख्मा ज्मादै फढी छ । मसरे गदाा शिऺाभा 
गयेको रगानी खेय गई नोतसानी बएको देखखतछ । ताशरका २ भा ददइएको तथ्मा्करे 
मस नोतसानीको ऩुष्ट्रट गदाछ । 

तामरका २ 

२०४७ सारभा ननम्न भाध्ममभक तथा भाध्ममभक कऺाभा विद्माथी सॊख्मा 

कऺा ६ ७ ८ ९ १० कूर 

सॊख्मा १८३५९३ १६०५४५ १३३१८८ ११९३९५ १११९७२ ७०८६६३ 
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तामरका ३ 

विद्माथीहरुको एसएरसी ऩयीऺाभा उत्तीणय प्रनतित 

वषा/सार ऩयीऺा ददन े सपर सॊख्मा सपर प्रततित 
२०४० १००००१ २३६२४ २३.८ 
२०४१ ९९८६२ २९५४६ २९.६ 
२०४२ ५२५५१ १५१८० २८.१ 
२०४३ ४१३५१ १७२०१ ३४.९ 
२०४४ ५०४९५ १८४०२ ३६.४ 
२०४५ ५६८७० १९२९१ ३३.९ 
२०४६ ६४१६६ २८३१९ ४४.१ 
२०४७ १००३८२ ४८६५६ ४८.५ 

ववद्मारम सञ्चारन गदाा स्थानीम बौगोशरक ष्ट्स्थतत य जनघनत्वरे प्रबाव ऩायेको 
हुतछ । नेऩारको बौगोशरक वातावयणको कायण कुनै ष्ट्जल्राभा ववद्मारम ववद्माथॉ 
अनुऩात तनकै ववषभता छ बतने कुया ताशरका ४ फाट स्ऩरट हुतछ । मस  कायणफाट 
ऩतन भाध्मशभक शिऺाको सऺभताभा असय ऩयेको देखखतछ ।  

तामरका ४ 

२०४६ सारभा केही ष्ट्जल्राका विद्मारम विद्माथी अनुऩात 

ष्ट्जल्रा ववद्मारम ववद्माथॉ शिऺक ववद्माथॉ अनऩुात 
भनाङ २ ८५ १:४३ 
डोल्ऩा ५ ४१२ १:८२ 
भगु ु ६ २६१ १:४४ 
योल्ऩा १० १०६२ १:१०६ 
सोरखुुम्फ ु १३ १६८६ १:१३० 
यसवुा ६ ३९६ १:६६ 
भसु्ताङ ६ १७२ १:२९ 
भहोत्तयी २४ ५११९ १:२१३ 
ऩाल्ऩा ३३ ६०८४ १:१८४ 
गचतवन ५० १३६६६ १:२७३ 
स्मा्जा ५७ १०३६५ १:१८१ 
भोयङ ६८ २०२२१ १:२९७ 
काठभाडौँ १४४ ३०३७० १:२११ 
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ववद्मारमको सॊख्मात्भक ष्ट्स्थतत् ववतेका वषाहरुभा भाध्मशभक शिऺाको ववस्ताय कुनै 
खास नीततअनुरुऩ बएको देखखतन । प्राथशभक शिऺाको तहभा बएको ववस्तायफाट 
भाध्मशभक शिऺाको तहभा प्रवेि ऩाउन चाहन ेववद्माथॉको चाऩ य साभाष्ट्जक भागको 
कायणरे तनम्नभाध्मशभक य भध्मशभक ववद्मारमको सॊख्माभा ववृद्ध बएको छ । 
प्राथशभक तहभा ६ देखख १० वषाको उभेयका सम्ऩूणा ववद्माथॉराई बनाा गने उदे्दश्म बए 
झै भाध्मशभक तहभा मस्तो कुनै नीतत बएन । याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना २०२८ 
को नीततभा प्राथशभक तहको बनााको ४० प्रततित तनम्नभाध्मशभकभा, तनम्नभाध्मशभक 
ववद्माथॉको बनाा सॊख्माको ५० प्रततित भाध्मशभक शिऺाको तहभा बनाा गने रक्ष्म 
याखखएको गथमो। तय मस नीततको अनुसयण कदहल्मै ऩतन गरयएन । 

िहयी इराका य कुनै कुनै ष्ट्जल्राभा अनावश्मक रुऩभा नष्ट्जक नष्ट्जक भाध्मशभक 
ववद्मारम स्थाऩना बएको कायणरे मस्ता इराकाभा चरेका ववद्मारमहरुराई िैक्षऺक 
स्तय फढाउने तथा आगथाक ष्ट्स्थतत सुधाने सभस्मा ऩयेको छ । दगुाभ ष्ट्जल्राभा 
ववद्माथॉ सॊख्मा अतत नऩुग हुने ठाउॉभा ववद्मारम स्थाऩना गदाा सयकायी खचा 
अत्मगधक खेय गएको छ । कानूनी रुऩभा प्रावधान नबए ऩतन सञ्चारन बइयहेका 
तनम्नभाध्मशभक ववद्मारमहरुराई कुन नीतत अनुरुऩ कानूनी रुऩ ददने बतने सवार 
ऩतन  कभ भहत्वऩूणा छैन  । वास्तवभा उऩमुतत नतसा्कनका आधायभा ववद्मारम 
स्थाऩना नगरयएको हुॉदा कुनै ठाउॉभा आवश्मकता बतदा फढी ववद्मारम स्थाऩना बएका 
छन ् बने कततऩम आवश्मक ठाउॉभा ऩतन ववद्मारम छैनन ् । कुनै ष्ट्जल्राभा 
ववद्मारम-ववद्माथॉ अनुऩात सयदय ४० छ बने कुनै ष्ट्जल्राभा २०० बतदा फढी छ ।  

ववद्मारमको आगथाक ष्ट्स्थतत् याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजनाद्वाया प्रततऩाददत 
शसद्धाततअनुरुऩ अदहरेसम्भ तनम्नभाध्मशभक ववद्मारमका शिऺकको तरफको ७५ 
प्रततित य  भाध्मशभक शिऺाको तरफको ५० प्रततित श्री ५ को सयकायरे फेहोने गयेको 
छ । व्मावसातमक भाध्मशभक ववद्मारमको शिऺकको तरफको ७५ प्रततित ददने 
व्मवस्था िुरुभा गथमो । तय २०३८ सारभा व्मावसातमक ववद्मारम नयहने बएऩतछ 
सफैरे ५० प्रततित ऩाउने व्मवस्था गरयमो । व्मावहायभा मस नीततको अवरम्वन 
बएको छैन । ऩञ्चामत कारभा कभाचायीको तरफ फढाउॉदा शिऺकको तरफ तुरुतत 
नफढाउने, पेरय तरफ फढेको अनुऩातभा आपूरे फेहोनुा ऩने प्रततित ददॊदा शिऺकहरुरे 
नभानेऩतछ फढेको तरफको ितप्रततित ददने जस्ता तनणामहरु बएका गथए । परस्वरुऩ 
अदहरे भाध्मशभक ववद्मारमको तरफको ६० प्रततित ऩाएको देखखतछ ।  
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तरफको प्रततित ददने व्मवस्था गदाा कुनै िहयी ववद्मारमभा फढी यकभ हुने य कभ 
ववद्माथॉ बएका ग्राभीण ववद्मारमरे तरफ ख्वाउन ऩतन नसकेको अवस्था आएको 
हुॉदा याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना रागू गरयएका िुरुका वषाहरुभा ववद्मारमहरुको 
आम्दानीफाट ५ प्रततित ष्ट्जल्रा शिऺा कोषभा याख्ने य त्मो यकभफाट तरफ ख्वाउन 
नसकेका ववद्मारमहरुराई सहमोग ददने व्मवस्था गरयएको गथमो । तय त्मो व्मवस्था 
ऩतछ सञ्चारन गरयएन । परस्वरुऩ अदहरे कभ ववद्माथॉ बएका ग्राभीण ऺेरभा 
ववद्मारमहरुरे शिऺकको तरफ य सञ्चरमकोष सभमभा ददन सकेका छैनन ्। हारको 
ववद्मारमराई आगथाक सहामता ददने प्रथा ज्मादै सयर तथा अवैऻातनक छ । 
प्रायम्बभा जतत शिऺक छन ्ती बतदा फढी शिऺकको दयफतदी शसततशभत ददइतन । 
ववद्मारमसॉग थऩ ववद्माथॉ बनाा गने ऺभत ऩतन बएको य ववद्माथॉ बनााको चाऩ 
ऩतन फढेको कायणरे थऩ शिऺकको भाग गये ऩतन दयफतदी ऩाउन कदठन छ । शिऺा 
भतरारमभा एउटा तनष्ट्श्चत नीततको आधायभा वावषाक कोटाको व्मवस्था नबएको हुॉदा 
मसराई ऩतन तनणाम गना कदठनाई ऩरययहतछ । 

केही दगुाभ ष्ट्जल्राहरुभा शिऺकको तरफको ितप्रततित सयकायरे फेहोनुाको अरावा 
स्थानीम दगुाभ बत्ता ऩतन ददइतछ । मसयी सञ्चारन गरयएका ववद्मारमहरुभा 
ववद्माथॉ सॊख्मा मतत कभ छ कक त्महाॉ ववद्मारम सञ्चारन गनुाको औगचत्मभा नै 
प्रश्न गचतह खडा बएको छ । त्महाॉका ववद्माथॉहरुराई नष्ट्जकको ष्ट्जल्राभा छारवषृ्ट्त्त 
ददएय ऩढाउनु फढी राबदामक हुने देखखएको छ । तय मसभा कुनै सोचववचाय बएको 
छैन । 

भाध्मशभक शिऺाका रागग छुट्माइएको फजेटभा करयफ ८५ प्रततित शिऺकको तरफभ ै
खचा हुतछ । भाध्मशभक शिऺाको ववकासका रागग खास यकभ नै उऩरब्ध यहतन । 
ऩाठ्मक्रभ ववकास, शिऺक ताशरभ, तनयीऺण व्मवस्था, प्रधानअध्माऩक ताशरभ, 
ववद्मारमको बौततक सुववधा, ववद्मारमराई आवश्मक िैक्षऺक साभग्रीका रागग 
सहमोग जस्ता ऺेरभा कुनै खास यकभ नै उऩरब्ध छैन । ववद्मारमहरुका फीचभा 
प्रततस्ऩधाा गयी ऩुयस्काय ददने कामाक्रभ प्रायम्ब गरयएको गथमो तय ऩुयस्कायको आधाय 
तथा ऩाउने ववद्मारम सॊख्मा मतत थोयै बमो कक मसफाट ववद्मारमहरुभा कुनै उत्साह 
जगाउन नै सककएको देखखएन । 

नेऩारका सफैजसो ववद्मारमहरु जनसहबागगताफाट प्रायम्ब बएका हुन ् । 
जनसहबागगताको ऩयम्ऩयाराई फचाई याख्न प्रत्मेक ववद्मारमको एउटा सञ्चारक 
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सशभतत गठन गने य मस सशभततभा स्थानीम शिऺाप्रेभी यहने व्मवस्था गरयएको छ । 
कततऩम ववद्मारमको आफ्नो स्थामी अचर सम्ऩततको रुऩभा जग्गा ऩतन छ । मता 
केही वषादेखख जनसहबागगताको रुऩभा ववद्मारमहरुरे जग्गाजशभन उल्रेख्म रुऩभा 
ऩाएको देखखतन । सञ्चारक सशभततको सहमोग ववद्मारम बवन फनाउने कामाभा 
अवश्म सह्राहनीम रुऩभा देखाऩयेको छ । तय ववद्मारम सञ्चारन खचा फेहोने काभभा 
जनसहबागगता त्मतत उत्साहजनक देखखएको छैन ।  

वताभान ववद्मारमको आगथाक सहामता प्रणारी कुनै दृष्ट्रटकोणभा ऩतन सततोषप्रद 
देखखॉदैन। मस व्मवस्थाभा आगथाक तनमभको तमूनतभ अनुिासन कामभ गना ऩतन 
कदठन बएको छ । एकाततय अगधकाॊि ववद्मारमहरु आगथाक दृष्ट्रटकोणरे असुयक्षऺत 
छन ्बने अकोततय शिऺा भतरारमरे ष्ट्जल्रा य ववद्मारम तहका आगथाक तनमभको 
ऩारना गना सकेको छैन । अफ भाध्मशभक ववद्मारमसम्भ तन्िुल्क गयाउने 
नीततअनुरुऩ कामाक्रभ सञ्चारन गदाा प्राथशभक तहभा झै शिऺक तरफ य नगण्म अरु 
खचा ददएय काभ चराउन खोजेभा भाध्मशभक शिऺाको उऩमुतत स्तय यहन सतछ बतन 
कदठन हुतछ । 

भाध्मशभक शिऺाको कुया गदाा साधायण भाध्मशभक शिऺाको कुया गरयतछ। भाध्मशभक 
कऺाभा व्मावसातमक ववषम अध्माऩन गयाई तनम्नस्तयको प्राववगधक जनिष्ट्तत तमाय 
गने ववगत वषाहरुको नीतत व्मावसातमक शिऺा ताशरभ ददन चादहने रगानी गना 
नसकेको कायणरे असपर घोवषत बमो । आगथाक अबावकै कायणरे साधायण शिऺा  
भार ददने गयी भाध्मशभक शिऺाको तजुाभा गयेभा मस तहको शिऺारे देि ववकासभा 
खास सहमोग ऩुय ्माउन नसतने कुया ऩतन ववचायणीम छ। 

भाध्मशभक शिऺाको ऩाठ्मक्रभ् प्रचशरत भाध्मशभक तहको ऩाठ्मक्रभ धेयै दृष्ट्रटकोणफाट 
उऩमुतत देखखतन । याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजनारे व्मावसातमक ववषम अध्ममन 
गयाई प्राववगधक जनिष्ट्तत तमाय गने उदे्दश्मसम्भ याख्मो । तय २०३८ सारभा 
ऩाठ्मक्रभभा ऩरयवतान गयेऩतछ अफ व्मावसातमक ववषम नाभ भार १०० ऩूणाा्कको छ 
। त्मसको खास भहत्व देखखएको छैन । पेरय गएको दिकभा फढी उऩमोगी खारका 
व्मावसातमक ववषम खझककएय शिऺा य रेखा जस्ता कभ भहत्वका ववषमराई 
व्मावसातमक ववषमको रुऩभा याखखएको छ । प्रचशरत ऩाठ्मक्रभभा ववषम छातने  भौका 
कभ छ । एसएरसी ऩयीऺाभा अॊगे्रजी, गखणत, ववषमभा अनुत्तीणा हुनाको कायणरे 
असपर हुने ववद्माथॉ धेयै बए ऩतन अॊगे्रजी बाषा  तथा गखणतको ववकल्ऩ छैन । 
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भाध्मशभक तहभा इततहास तथा बूगोर ऐष्ट्च्छक ववषम  बएको हुॉदा भाध्मशभक शिऺा 
ऩूया गने ववद्माथॉराई नेऩारको इततहास तथा बूगोरको ऻान हुन नसतन ेबएको छ ।  

एसएरसी ऩयीऺाभा  फढी अ्क ल्माउन ऐष्ट्च्छक ववषमको छनोटको व्मवस्था 
स्ऩरटरुऩभा छ । अशर भागथल्रो स्तयको ववद्मारमरे आफ्ना ववद्माथॉराई गखणत य 
ववऻान नै  अध्ममन गयाउॉछ य तेस्रो ववषम स्वास्थ्म वा िायीरयक शिऺा ददतछ । 
इततहास, बूगोर जस्ता ववषमको अध्माऩन न ै गयाइॉदैन । याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धतत 
मोजनाको ऩाठ्मक्रभभा ववऻान ववषम अतनवामा गथमो । करयव दि वषा ववऻान 
अतनवामा बइसके ऩतछ शिऺकको अबाव बनी मो ववषम ऐष्ट्च्छक फनाइमो । पेरय मो 
ववषम अदहरे अतनवामा फनाउने तनणाम गरयएको छ । 

ऩाठ्मऩुस्तक् हुन त केही वषा अतघ ववदेिी ऩाठ्मऩुस्तक ऩढाउने य सभमभा 
ऩाठ्मऩुस्तक नऩाइन ेष्ट्स्थतत यहेकोभा अफ आफ्नो देिभा रेखखएका ऩाठ्मऩुस्तक ऩाउन ु
याम्रो ववकास बएको भातनुऩदाछ । तय मस ऺेरभा गनुा ऩने काभ काभ धेयै फाॉकी छन ्
। गनुाऩने काभभा ऩाठ्मऩुस्तकको स्तयराई उठाउनु ऩतन भुख्म हो । स्तयीम 
ऩाठ्मऩुस्तक उत्ऩादन गना धेयै काभ गनुा ऩने खाॉचो छ ।  

अदहरेको व्मवस्थाभा एउटै ऩाठ्मऩुस्तक प्रचरनभा छ । प्रचशरत ऩाठ्मऩुस्तकराई 
स्तयीम फनाउने आवश्मकताको ववषमभा खास प्रमास बएको देखखतन । कऺा ६-८ भा 
ववशबतन सेट ऩाठ्मऩुस्तक याख्ने व्मवस्था गयी प्रततस्ऩधााको वातावयण सजृना गना 
कुनै ऩाइरा चारेको देखखतन । साभतमक सुधाय गने काभ त धेयै टाढाको कुया बएको 
छ, बएको रदुट सम्भ ऩतन सुधाने व्मवस्था हुनसकेको छैन । मही कायणरे ऩतन तनजी 
ऺेरका ववद्मारमहरु ववदेिभा प्रकाशित ऩाठ्मऩुस्तकप्रतत आकवषात बइयहेका छन ्। 

िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको ष्ट्स्थतत् ऺेरीम शिऺा तनयीऺक कामारमराई भाध्मशभक 
ववद्मारमराई स्वीकृतत ददने अगधकाय प्रत्मामोष्ट्जत छ । तय त्मस कामारमअततगात 
भाध्मशभक शिऺाको मोजना फनाउन,े िैक्षऺक कामाक्रभ सञ्चारन गने तथा तनमतरण 
गने जस्तो कुनै ठोस काभ बएको देखखतन ।उतत ऺेरीम कामारमभा तनयीऺण तथा 
ताशरभका रागग १०/१५ जना वविषेऻहरु छन ्। तय ततनीहरुफाट ताशरभ य तनयीऺण 
कामाभा खास मोगदान ऩुग्न सकेको छैन ।  

ष्ट्जल्रा तहको ष्ट्जल्रा शिऺा तनयीऺक कामाारम वास्तवभा भाध्मशभक शिऺाको 
प्रिासनको केति नै भातनुऩदाछ । मसै कामाारमरे ददएको सूचनाको आधायभा 
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भाध्मशभक शिऺा सम्फतधी सफै तनणाम शरइतछ ।तय मो कामाारम काभको फोझरे 
एकाततय गथगचएको छ बने अकााततय कभाचायीको अबावभा मसरे तमूनतभ 
प्रिासनसम्भ ऩतन गना सकेको छैन ।  

मस्तै ववद्मारम सॊचारक सशभतत नेऩारको शिऺा ववकासको एउटा भहत्वऩूणा सॊस्था 
हो । हारसम्भ ऩतन जनताकै भाग य चाहनाभा ववद्मारम स्थाऩना गरयतछ । तय 
मस्तो सशभततको ऩतन काभ, कताव्म तथा अगधकायको सभम सभमभा अस्ऩरटता हुन 
गएको छ ।वास्तवभा भाध्मशभक ववद्मारम तहभा खास प्रिासतनक एकाइ नबएकै 
सयह छ । सयकायफाट प्रिासकीम खचा फेहोने व्मवस्था नबएकोरे शिऺक तरफ 
सभमभा ददन नसतने ववद्मारमरे प्रिासकीम कभाचायी आवश्मक भाराभा नयाख्नु 
अस्वबाववक भातन सककॉ दैन । सऺभ ववद्मारमरे ऩतन िुल्क उठाउन य साधायण 
प्रिासन चराउन ववद्मारम सुयऺा य सयसपाइका रागग वऩमन य ऩारे केही याखेको 
ऩाइतछ । मसैरे भाध्मशभक ववद्मारमभा ऩतन ववद्माथॉको याम्रो येकडा नहुनु, दहसाफ-
ककताफ तनमशभत नयहन,ु तथ्मा्क ठीकसॉग नयाख्नु जस्ता कुया बएका छन ्।  

शिऺक सेवा् कुनै ऩतन शिऺा प्रणारीको प्रबावकायीता शिऺकको दऺता तथा 
रगनिीरताभा आधारयत हुतछ ।मसै तथ्मराई भनन गयी त्रफतेका केही दिकभा 
नेऩारभा ऩतन शिऺक सेवाराई आकषाक, सुववधामुतत तथा सुयक्षऺत गने प्रमासहरु 
नबएका होइनन ् । शिऺा तनमभावरी २०२८ को आठौँ सॊिोधनभा शिऺक सेवाराई 
फषृ्ट्त्त ववकासका दृष्ट्रटकोणरे साऩेक्षऺक रुऩभा आकषाक फनाउने प्रमास गरयएको छ । 
शिऺक सेवाको ऺेरभा सुववधा थवऩॊदै गए ऩतन त्मसको दऺ प्रिासनका रागग खास 
आधायबूत प्रिासकीम सॊगठन नवनेको हुॉदा मस ऺेरभा ऩाइने सुववधा ऩाउन गाह्रो 
बएको छ । सेवाको अशबरेख याख्ने उऩमुतत व्मवस्था नहुनु य सभमभा सरुवा फढुवा 
नहुनु जस्ता सभस्माहरु मसभा उल्रेख्म छन ्।  

एसएरसी ऩयीऺा् १९९१ सारभा नेऩारभा एसएरसी ऩयीऺा सॊचारन गने व्मवस्था 
बएऩतछ आजसम्भ नेऩारको शिऺा प्रणारीभा ज्मादै ववस्ताय बइसकेको छ । मस 
अवगधभा फढ्दो ववद्माथॉ सॊख्माराई ववचाय गयी ऩयीऺा तनमतरण कामाारमका कभाचायी 
तथा बौततक सुववधाभा ववस्ताय गनुाफाहेक ऩयीऺाको प्रकक्रमाभा खास उल्रेखनीम 
ऩरयवतान बएको ऩाइतन । ऩयीऺा सञ्चारन प्रश्नऩर तनभााण तथा उत्तय ऩुष्ट्स्तका 
जाॉच्ने व्मवस्थाभा खास पयक बएको देखखतन । मता ववद्माथॉ सॊख्माको फवृद्धको 
कायणरे ऩदहरे जस्तो उत्तय ऩुष्ट्स्तका जाॉच्ने व्मष्ट्ततको छनोट ऩयीऺा केति आदद 
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व्मवस्था ऩतन याम्रयी गना सककएको छैन । मसैको कायणरे ऩतन एसएरसी ऩयीऺाको 
व्मवस्थाऩन ऩऺा ववशबतन सभस्माहरुरे ग्रस्त छ । 

एसएरसी ऩयीऺाको प्रभुख सभस्मा भध्मे एउटा हो ऩयीऺा सञ्चारन गन ेय ऩरयणाभ 
प्रकाशित गनुाको फीचभा ५/ ६ भदहना सभम राग्नु । अदहरेको केष्ट्तित व्मवस्थाभा 
ऩयीऺाको ऩयीणाभ १/२ भदहनाशबर तनकाल्न सम्बव ऩतन छैन । मस्तै व्मवस्था 
यहीयहने हो बने एक राख बतदा फढी ववद्माथॉको करयफ एक वषा खेय जातछ जुन 
यारिको रागग अऩूयणीम ऺतत हो । मसयी ऩयीऺा तनमतरण कामाारमरे एउटा ऩयीऺा 
सञ्चारन गयी ऩरयणाभ प्रकाशित गनाासाथ अको ऩयीऺाको तमायीभा राग्नुऩने हुतछ । 
ऩयीऺा प्रणारीभा सुधाय ल्माउने काभ गने सभम नै यहतन । मसैको कायणरे ऩतन 
प्रश्नऩरको ढाॉचा य उत्तयकाऩी जाॉच्ने काभभा ऩतन अऩेक्षऺत सुधाय हुन सकेको छैन ।  

एकाततय वषौँदेखख ऩयीऺा सञ्चारन गरयसतदा ऩतन ऩयीऺाको ववस्ततृ तनमभ ववतनमभ 
फनेको छैन । अकााततय गोप्मताको नाभभा प्रश्नऩर तनभााणभा सुधाय गने, उत्तयकाऩी 
ऩयीऺणको तरयकाभा सुधाय गने इत्मादद काभ केही हुन नसतने ष्ट्स्थतत छ । प्रश्नऩर 
फनाउने काभ सष्ट्जरो ऩाना तनफतधात्भक प्रश्न ऩर फनाउने काभ नै हुॉदै आएको छ ।  

उच्चभाध्मशभक शिऺा् शिऺा ववकासको कायणरे तथा अतम कायणरे गदाा भाध्मशभक 
कऺाको १० भा कऺा २ (१०+२) थऩेय उच्च भाध्मशभक शिऺाको व्मवस्था गना 
उच्चभाध्मशभक शिऺा ऐन २०४६ फनेको छ । 

ववशबतन दृष्ट्रटरे उच्च भाध्मशभक शिऺाको व्मवस्था गनुाऩने आवश्मकता बएको 
देखखतछ् 

क) १६ वषाको उभेयभा एसएरसी ऩयीऺा उत्तीणा गयी तमाम्ऩसभा ऩढ्ने हारको 
व्मवस्था िैक्षऺक दृष्ट्रटकोणरे त्मतत उऩमुतत होइन । त्मस उभेयका 
ववद्माथॉहरुराई भाध्मशभक ववद्मारमकै वातावयणभा शिऺकको तनगयानीभा 
अध्माऩन गयाउन ददनु फढी उऩमुतत हुतछ ।  

ख) भाध्मशभक ववद्मारमभा कऺा ११ तथा १२ थऩेय उतत ववद्मारमभा अध्ममन 
गने अवसय प्रदान गरयएभा देिका अगधकाॊि अशबबावकहरुराई आफ्ना 
फारफच्चाहरुराई उच्च शिऺा ददनभा हुने खचाको कटौती हुन गई याहत 
शभल्नेछ । 
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ग) हारको प्रववणता प्रभाणऩर तहको तमाम्ऩसभा मस तहको शिऺा ददॉदा सॊचारन 
खचा ऩतन फढी राग्ने हुतछ ।ववद्मारमभा नै कऺा ११ य १२ ऩढाउने व्मवस्था 
बएभा एकाततय सॊचारन खचा कभ हुतछ बने अकााततय ववद्मारमको िैक्षऺक 
मोग्मता ऩुगेय कऺा ११ य १२ ऩढाउन सतने शिऺकहरुका रागग वषृ्ट्त्त 
ववकासको अवसय ऩतन प्रदान गना सककतछ । 

घ) एसएरसी ऩयीऺा उत्तीणा बइसकेऩतछ कुनै व्मवसातमक ताशरभततय राग्ने 
खारका ववद्माथॉहरुराई व्मवसामभूरक उच्चभाध्मशभक  शिऺा ददने व्मवस्था 
गयी उनीहरुराई ववद्मारम शिऺा ऩूया गने त्रफष्ट्त्तकै कभाएय खान सऺभ 
गयाउन सककने हुतछ । 

ङ) प्रवीणता प्रभाणऩर तहको शिऺा ददनभा ववश्वववद्मारम सॊरग्न बएको हुॉदा 
ववश्वववद्मारम उच्च शिऺाराई स्तयीम गयाउने काभभा त्मतत सकक्रम हुन 
सकेको देखखतन । प्रवीणता प्रभाणऩर तह ववद्मारमभा सयेऩतछ 
ववश्वववद्मारमरे आफ्नो उच्च शिऺाको  ऺेरभा फढी सभम ददई त्मस तहको 
शिऺाको स्तयराई ववकास गना सऺभ हुनेछ । 

च) हार एसएरसी को ऩाठ्मक्रभ य प्रवीणता प्रभाणऩर तहको ऩाठ्मक्रभका फीच 
ठूरो खाडर छ । मसै कायणरे ऩतन प्रवीणता प्रभाणऩर तहभा धेयै प्रततित 
ववद्माथॉहरु प्रततवषा असपर यहतछन ् । कऺा ११ य १२ उच्चभाध्मशभक 
ववद्मारमभा सञ्चारन गयाइएऩतछ मी  दईु तहको ऩाठ्मक्रभको फीचको खाल्डो 
हटाउन सककने छ  य उच्चभाध्मशभक शिऺाको अततभा ददइने ऩयीऺाभा 
ववद्माथॉहरु फढी उत्तीणा हुन सतनेछन ्। 

छ) वताभान अवस्थाभा उच्च शिऺाको अवसयको फढी उऩमोग िहय तथा 
सदयभुकाभभा फसोफास गनेका छोयाछोयीहरुरे ऩाउने  अवस्था यहेको हुॉदा 
शिऺाभा सभान अवसयको व्मवस्था त्मतत याम्रो छैन । अफ भाध्मशभक 
ववद्मारमभा कऺा ११ य १२ ऩतन यहेऩतछ गाउॉघयका छारछाराहरुराई सभेत 
उच्च शिऺाततय उतभुख गयाउने उच्चभाध्मशभक तहकव शिऺा सुरब हुनेछ । 

 प्रभुख सभथमा य भुद्दाहरु 

भाध्मशभक शिऺा याष्ट्रिम शिऺा प्रणारीको ज्मादै भहत्वऩूणा अ्ग हो । आज 
सफैरे प्राथशभक शिऺा ऩाउने य भाध्मशभक शिऺासम्भ सफैराई ढोका खोल्ने 
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रहय चरेको फेराभा मो तहको शिऺाराई उदे्दश्मदेखख शरएय प्रकक्रमासम्भका सफ ै
ऺेरभा सुधाय गना सकेभा भार याष्ट्रिम शिऺा प्रणारीराई उऩमोगी फनाउन 
सककनेछ । मस तहको शिऺाका प्रभुख सभस्मा य भुद्दाहरु तनम्नअनुसाय छन:् 

क) भाध्मशभक तहको िैक्षऺक सॊगठनभा हारकै व्मवस्था कामभ याख्ने वा 
केही ऩरयवतान गन?े 

ख) वताभान भाध्मशभक शिऺाको उदे्दश्मभा तनदहत अस्ऩरटताराई कसयी 
हटाउने य मस शिऺाराई कसयी व्मावहारयक तथा व्मवसामभूरक फनाउने? 

ग) भाध्मशभक शिऺा तन्िुल्क गदै जाॉदा के कस्ता नीतत य कामाक्रभ 
अऩनाउने? 

घ) कानूनी रुऩभा तनम्नभाध्मशभक ववद्मारम  नबए ऩतन व्मवहायभा मस्ता 
कऺा १ देखख ७ सम्भ सञ्चाशरत ववद्मारमहरु करयफ चाय हजाय छन ्। 
मस तहको शिऺाको छुटै्ट  नाभ याख्ने वा अदहरे व्मवस्था बए फभोष्ट्जभ 
गने? 

ङ) भाध्मशभक ववद्मारमसम्भ तन्िुल्क गने नीततको अवरम्फन गयेऩतछ 
हारको शिऺक तरफका रागग आगथाक सहामता ददने नीततको अवरम्फन 
गदै यहने वा नमाॉ नीतत शरने? 

च) भाध्मशभक शिऺासम्भ तन्िुल्क गयेऩतछ सयकायी खचा मसैभा फढ्नेछ । 
सञ्चारन य ववकास खचा ऩतन सयकायफाट फेहोने हो वा जनसहबागगताका 
रागग स्थान याख्ने? 

छ) भाध्मशभक शिऺा उभेयका मुवाहरुराई साधायण भाध्मशभक शिऺा भार 
नददई व्मावसातमक ताशरभ ऩतन ददने व्मवस्था गने हो बने त्मसभा राग्ने 
रगानी कसरे कसयी गने? 

ज) हार भाध्मशभक तहभा साधायण तथा सॊस्कृत गयी २ हाॉगा छन ्। मी दईु 
प्रकायभा के कस्तो ऩाठ्मक्रभ फनाई कसयी सभतवम याख्न?े 

झ) ऩाठ्मऩुस्तकको व्मवस्थाभा हारको अववकष्ट्ल्ऩक ऩाठ्मऩुस्तक य एकर 
प्रकािनको ष्ट्स्थततराई कामभ गने वा वकैष्ट्ल्ऩक ऩाठ्मऩुस्तक य 
फहुप्रकािक-ववतयक व्मवस्था कामभ गने? 
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ञ) एसएरसी ऩयीऺाभा सुधाय ल्माउन हारको व्मवस्थाराई सुधाय ल्माउने वा 
छुटै्ट स्वामत्तता प्राप्त सॊस्थाफाट गयाउने वा ऺेरीम स्तयभा गन?े 

ट) उच्चभाध्मशभक शिऺाको सॊगठन रागू गने वा नगने? गने बएभा कस्तो 
व्मवस्था गयी उच्च भाध्मशभक शिऺाको सॊचारन गने? 

४. सुझाउहरु  

 सॊयचना य उदे्दश्म :  भाध्मशभक तहको शिऺाको उदे्दश्मदेखख ऩाठ्मक्रभ य (१)

सञ्चारनसम्भ सभष्ट्रटगत ववचाय गदाा देिको आगथाक, साभाष्ट्जक, याजनैततक 
तथा िैक्षऺक ष्ट्स्थतत य सीभाहरुराई भध्मनजय याख्नु आवश्मक हुतछ। उतत 
वास्तववकता य सीभाका आधायभा उऩमोगी शिऺा प्रणारीको स्थाऩना गन े
क्रभभा बौगोशरक दृष्ट्रटरे ववद्माथॉहरु घयफाट २ घण्टाबतदा फढी दहॊडये जानु 
नऩने गयी कम्तीभा कऺा ८ सम्भ ऩढ्न ऩाउने व्मवस्था हुनुऩछा।   

 भाध्मशभक शिऺाको सॊयचना तीन तहको हुनुऩछा :  तनम्नभाध्मशभक (कऺा ६–(२)

८), भाध्मशभक (९–१०) य उच्चभाध्मशभक (१०+२)।    

 श्रभप्रतत सकायात्भक बावना बएका, यारि य प्रजाततर प्रतत आस्थावान ् तथा (३)

नेऩारी बाषा, गखणत य ववऻान ववषमभा उऩमुतत स्तयको ऻान बएका, 
चरयरवान ्नागरयक तमाय ऩानुा तनम्नभाध्मशभक शिऺाको उदे्दश्म हुनुऩछा।  

 भाध्मशभक शिऺा नेऩारको आगथाक ववकासका रागग भानव सॊसाधनको भूर (४)

आधाय हुनुऩछा। बावषक व्मवहायभा सऺभ, सजृनिीर, सहमोगी, याष्ट्रिम ऩयम्ऩया 
य सॊस्कृततसॉग ऩरयगचत, वैऻातनक सुझफुझ बएका, स्वावरम्फी, उद्मभिीर य 
प्रजाताष्ट्तरक जीवनभूल्मसॉग सचते नागरयक तमाय ऩानुा मस शिऺाको उदे्दश्म  
हुनुऩछा।  

 सॊख्मात्भक ववस्तायका हकभा आठौं अवगधभा भाध्मशभक तहको उभेय सभूहका (५)

ववद्माथॉभा सयदय बनाा प्रततित तनम्नभाध्मशभक शिऺाभा ६०, भाध्मशभक 
शिऺाभा ४५ य उच्च भाध्मशभकभा ३० ऩु माउनु ऩछा। मस्तो गना औऩचारयक 
कऺा खोरेय भार सम्बव नबएभा दयू शिऺा प्रणारी सभेत अऩनाउनु ऩछा। 
आठौं मोजनाशबर अगधयाज्मका सफै ष्ट्जल्राभा कऺा १२ सम्भको अध्ममन गन े
सहुशरमत प्रदान गनुाऩछा। औऩचारयक ववद्मारम खोल्न सम्बव नबएभा 
नष्ट्जकको ष्ट्जल्राभा ववद्माथॉहरुराई छारवषृ्ट्त्त तथा अतम सुववधा उऩरब्ध 
गयाउनु ऩछा।  

 तनम्नभाध्मशभक (६–८) शिऺाभा ताशरका ५ भा उल्रेख बए अनुसायका (६)

ववषमहरुको ऩठनऩाठन प्रस्ताववत गरयएको छ:   

तामरका ५ 
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ननम्नभाध्ममभक कऺा (६ देखख ८ सम्भ) का विषमहरु 

विषम कऺा ६ कऺा ७ कऺा ८ 
नेऩारी १०० १०० १०० 
सॊस्कृत ५० ५० ५० 
अॊग्रेजी १०० १०० १०० 
गखणत १०० १०० १०० 
ववऻान य वातावयण शिऺा १०० १०० १०० 
साभाष्ट्जक शिऺा १०० १०० १०० 
स्वास्थ्म य िायीरयक शिऺा ५० ५० ५० 
ऐष्ट्च्छक बाषा १०० १०० १०० 
करा ऩवूाव्मावसातमक ५० ५० ५० 
जम्भा ७५० ७५० ७५० 

(अ) ऐष्ट्च्छक बाषाभा भातबृाषा, यारिबाषा, अॊगे्रजी य सॊस्कृतभध्मे कुनै एक 
शरनुऩछा।   

(आ) करा/ऩूवाव्मावसातमकभा गचरकरा, नतृ्म, सॊगीत, हस्तकरा य 
ऩूवाव्मावसातमकभध्मे कुनै एक ववषम शरनुऩछा।   

(इ) सॊस्कृत भाध्मशभक शिऺाभा ऐष्ट्च्छक बाषा अततगात सॊस्कृत शरनुऩछा।   

 भाध्मशभक शिऺा (९–१०) भा ताशरका ६ भा उल्रेख बए अनुसायका (७)

ववषमहरुको ऩठन ऩाठन प्रस्ताववत गरयएको छ:   

तामरका ६ 
भाध्ममभक मिऺा (कऺा ९ य १०) का विषमहरु 

ववषम कऺा ९ कऺा १० 
नेऩारी १०० १०० 
अॊग्रेजी १०० १०० 
गखणत १०० १०० 
ववऻान (य वातावयण शिऺा) १०० १०० 
साभाष्ट्जक शिऺा १०० १०० 
ऐष्ट्च्छक २०० २०० 
अततरयतत ऐष्ट्च्छक १०० १०० 
जम्भा ७००+१०० ७००+१०० 
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(अ) नेऩारी ववषम अततगात सहमोगीका रुऩभा सॊस्कृतराई ऩतन सभावेि गने 
व्मवस्था हुनुऩछा।   

(आ) ऐष्ट्च्छक २०० ऩूणाा्कको हुनुऩछा। मस अततगात तनधाारयत ववषम सभूहहरुफाट 
कुनै दईु ववषम वा एउटै ववषमफाट दईु ऩर शरन सककनेछ।   

(इ) ऐष्ट्च्छकभा नशरएको कुनै एक ववषम वा एक ऩर अततरयतत ऐष्ट्च्छकभा शरन 
सककनेछ।   

(ई) सॊस्कृत भाध्मशभक शिऺाभा ऐष्ट्च्छक ववषमका रुऩभा २०० ऩूणाा्क सॊस्कृत 
अतनवामा रुऩभा शरनुऩछा। अततरयतत ऐष्ट्च्छकभा साधायण सभूहको अतम ववषम 
वा सॊस्कृत ऩतन शरन सककनेछ।   

(उ) अततरयतत ऐष्ट्च्छकभा उत्तीणा अनुत्तीणासॉग सम्फद्ध नगयी उत्तीणाबतदा 
भागथको प्राप्ता्क जोडडने व्मवस्था गरयनुऩछा।   

(ऊ) ऐष्ट्च्छक य अततरयतत ऐष्ट्च्छकभा ववद्मारमको ऺभताको व्मवस्था गना सकेको 
ववषम शरन सतने प्रावधान हुनुऩछा।   

 सॊगीत तथा नाट्म ववद्मारमहरु खोल्न प्रोत्सादहत गनुा ऩछा।   (८)

 एस.एर.सी. ऩयीऺा सम्फतधी व्मवस्था तनम्नशरखखत अनुसाय गनुाऩछा :  (क) (९)

एउटै ऩाठ्मक्रभ रागू हुने हारको ष्ट्स्थततभा केतिीम तहभा एस.एर.सी. 
ऩयीऺाको तमायी गयी ऺेरीम तहभा ऩयीऺा सञ्चारन गने उत्तयऩुष्ट्स्तका 
ऩयीऺण तथा ऩयीऺापर प्रकािन गने आवश्मक व्मवस्था शभराउनु ऩछा। (ख) 
प्रश्नऩर तनभााण, उत्तयऩुष्ट्स्तका ऩयीऺण, ऩयीऺा सञ्चारन प्रकक्रमा, ऩयीऺापर 
प्रकािन व्मवस्था आददभा सुधाय गना उऩमुतत व्मवस्था गरयनुऩछा। (ग) 
ववशबतन वविषेऻहरुका सशभततको व्मवस्था  हुनुऩछा। (घ) कम्ऩाटाभेतटरको 
व्मवस्था केही वषा कामभै याखखनु ऩछा।   

उच्चभाध्ममभक मिऺा 

 उच्चभाध्मशभक शिऺा ऻान य सीऩको ववशिरटीकयणततय जाने ऩदहरो चयणका (१०)

रुऩभा हुनुऩछा। मस तहको प्रभुख उदे्दश्म भध्मभस्तयको जनिष्ट्तत उत्ऩादन गन े
हुनुऩछा।   

 उच्चभाध्मशभक शिऺाको धाया ऩाॉचको ककशसभको हुनुऩछा :  (१) साधायण (२) (११)

ऩेिागत (३) प्राववगधक (४) फहुप्राववगधक (५) सॊस्कृत।  

 सभाजभा योजगाय ऩाउन सककने गयाउन मस तहभा ऩेिागत तथा प्राववगधक (१२)

शिऺाभा वविषे जोड ददइनुऩछा।   
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 दगुाभ तथा ग्राभीण ऺेरभा उच्च भाध्मशभक कऺा खोल्न श्री ५ को सयकायका (१३)

तपा फाट वविषे प्रमास गरयनुऩछा।   

 उच्चभाध्मशभक ववद्मारम स्थाऩना गदाा त्मसको आसऩासभा यहेका सहमोगी (१४)

ववद्मारमहरुको सॊख्माराई सभेत आधाय भातनुऩछा। सुववधामुतत तथा 
जनसहबागगता प्राप्त ववद्मारमहरुराई ऩतन उच्च भाध्मशभक तह सञ्चारन 
गना स्वीकृत ददइनुऩछा।   

 उच्चभाध्मशभक शिऺाको अध्ममन अवगध साधायणतमा दईु वषाको हुनुऩछा।   (१५)

 प्रचशरत भाध्मशभक ववद्मारमहरुभा कऺा ११ य १२ थऩ गयेय उच्चभाध्मशभक (१६)

ववद्मारमहरु स्थाऩना गरयनुऩछा। तय हार ववश्वववद्मारमहरुफाट सॊचाशरत तथा 
ववश्वववद्मारमफाट सम्फतधन प्राप्त गयेका तमाम्ऩसका प्रवीणता प्रभाणऩर 
तहका कऺाहरु ऩतन उच्च भाध्मशभक शिऺाको सॊयचनाभा ऩना आउने हुॉदा 
साधायणतमा त्मस तहभा १–१२, ६–१२, ९–१२ वा ११–१२ कऺा सञ्चारन हुन 
सतनेछन।् उऩमुातत प्रकायका ववद्मारमहरु हुने बए ऩतन अतततोगत्वा 
उच्चभाध्मशभक ववद्मारमराई ६ अथवा ९ देखख १२ कऺासम्भ चल्ने 
ववद्मारमको रुऩभा ऩरयणत गने नीतत अऩनाइनु ऩछा।   

 उच्चभाध्मशभकभा ऩतन भूर ऩाठ्मक्रभ साभातमतमा एउटै प्रकृततको हुनऩुछा। (१७)

अतम ववषम ऺेरको ऩाठ्मक्रभ ऻान य सीऩको ववशिरटीकयणततय जाने ऩदहरो 
शसॊढीका रागग आवश्मक हुने ववषमवस्तहुरुका आधायभा तनधाारयत गरयनुऩछा। 
मसो गदाा हार ववश्वववद्मारमहरुभा प्रचशरत प्रवीणता प्रभाणऩर तहको 
ऩाठ्मक्रभको स्तयराई कामभै याखी अझ उऩमुतत य व्मवष्ट्स्थत गरयनुऩछा।   

 उच्चभाध्मशभक शिऺाराई ववद्मारम शिऺाको अशबतन अॊगका रुऩभा ववकास (१८)

गरयने हुनारे मस तहको शिऺाको व्मवस्थाऩन ऩतन भाध्मशभक शिऺा 
व्मवस्थाऩन सॊगठनशबर ैसभादहत हुनुऩछा अथाात ्सञ्चारक सशभतत, तनयीऺण 
व्मवस्था तथा अतम तनमभहरु भाध्मशभक ववद्मारमको व्मवस्थाऩन सयह 
हुनुऩछा।   

 मस तहभा अध्माऩन गन ेशिऺकहरुको मोग्मता साभातमत् स्नातकोत्तय तहको (१९)

हुनुऩछा। शिऺकहरुको तनमुष्ट्तत, सरुवा य फढुवाको व्मवस्था भाध्मशभक तहका 
शिऺकको व्मवस्था अततगात नै उनीहरुको मोग्मताका आधायभा ववशबतन ऩदको 
सजृना गयी याख्न सककने व्मवस्था गनुाऩछा।   

 उच्चभाध्मशभक शिऺाभा ऩठनऩाठनको गुणात्भकता तथा जनिष्ट्तत उत्ऩादनभा (२०)

वविषे जोड ददइने हुॉदा मस तहका ववद्मारमको स्थाऩना, ऩाठ्मक्रभ–

ऩाठ्मऩुस्तक तथा अतम ऩूवााधायको उऩमुतत तमायीका साथ तोककएको िैक्षऺक 
आधाय अनुरुऩ गरयनुऩछा।    
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 उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩरयषद् ऐन, २०४६ राई आवश्मक सॊिोधन गयी मस (२१)

ऩरयषद् अततगात ऩयीऺा सॊचारन गने फोडा तथा मस तह सम्फतधी नीतत 
तनभााण, ऩाठ्मक्रभ ववकास अध्ममन भूल्माॊकन आददको उऩमुतत व्मवस्था 
शभराइनु ऩछा।   

 उच्चभाध्मशभक शिऺाभा तनजी ऺेर तथा जनसहबागगताराई वविषे जोड (२२)

ददइनुऩछा य मस आधायभा उच्चभाध्मशभकसम्भ चल्ने ववद्मारमहरु श्री ५ को 
सयकायफाट वावषाक अनुदान ऩाउने, ऩटके अनुदान ऩाउन,े ११ य १२ कऺा आफ्न ै
स्रोतरे सॊचारन गने गयी तीन ककशसभका हुनेछन।्   

 उच्च भाध्मशभक शिऺा अततगात यहेका ववशबतन धाया अनुसाय श्री ५ को (२३)

सयकायरे ददने अनुदान तथा सहमोगको प्रकृतत पयक पयक हुनुऩछा।   

 उच्चभाध्मशभक शिऺाको कामाक्रभराई कामाातवमन गदाा हार सॊचारन बएका (२४)

भाध्मशभक ववद्मारमभा कऺा ११ य १२ थऩेय उच्चभाध्मशभक ववद्मारम 
सॊचारन गन,े उच्चभाध्मशभक तह (१०+२) भारै ऩतन सञ्चारन गने य हार 
ववश्वववद्मारमरे सॊचारन गदै आएका प्रवीणता प्रभाणऩर तहका तमाम्ऩस 
तथा कऺाहरुको ऩाठ्मक्रभ तथा ऩयीऺा व्मवस्था उच्चभाध्मशभक शिऺा 
व्मवस्था अततगात ल्माउॉ दै जाने नीतत शरनुऩछा। मी कुयाहरुराई दृष्ट्रटगत गयी 
कामाातवमनको प्राथशभकता क्रभ तनम्नानुसाय हुनुऩछा :   

(क) उच्चभाध्मशभक कऺा आवश्मक सफै साधन स्रोत उऩरब्ध बएको 
ववद्मारमभा थवऩनु ऩछा।   

(ख) हारसम्भ तमाम्ऩस नबएको तय कऺा ११ य १२ सॊचारन गदाा प्रतत कऺा 
कम्तीभा ४० ववद्माथॉ हुने दगुाभ तथा ऩहाडी ष्ट्जल्राका भाध्मशभक 
ववद्मारमभा कऺा ११ य १२ थप्न सककने व्मवस्था हुनुऩछा।   

(ग) ववद्मारमको बवनभा सॊचारन बएका, आफ्नो स्थामी शिऺक नबएका 
प्रभाणऩर तहका तनजी ऺेरभा तमाम्ऩसहरु य ववश्वववद्मारमहरुका प्रवीणता 
प्रभाणऩर तहका आॊगगक तमाम्ऩसहरुको सम्फतधन उच्चभाध्मशभक शिऺा 
व्मवस्था अततगात ल्माउनुऩछा।   

 (२५) ववश्वववद्मारमहरुरे २०५० सारऩतछ प्रवीणता प्रभाणऩर तहको (२५)

सम्फतधन वा आॊगगक तमाम्ऩसहरु खोल्ने स्वीकृतत फतद गनुाऩछा। साथ ैवव.सॊ. 
२०५७ सारसम्भभा देिभा ववश्वववद्मारमहरु अततगात प्रवीणता प्रभाणऩर 
तहको कामाक्रभ सॊचारन ऩूणात् उच्चभाध्मशभक शिऺा अततगात ल्माइनुऩछा।  

 हार तनजी ऺेरभा सञ्चाशरत प्रवीणता प्रभाणऩर तहका कामाक्रभहरुराई (२६)

प्रस्ताववत उच्च भाध्मशभक ववद्मारमहरुभा सभादहत गना वा स्नातक तहभा 
स्तयफवृद्ध गना प्रोत्सादहत गनुाऩछा। मसो गदाा हार कामायत शिऺकहरुको सेवा 
सुयऺाको प्रत्माबूतत हुनुऩछा।   
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 स्वीकृत ऩाठ्मक्रभका आधायभा ऩाठ्मऩुस्तक तमाय गयाई प्रमोगभा ल्माउने (२७)

व्मवस्था गरयनुऩछा। ऩाठ्मऩुस्तक रेखन तथा प्रकािनभा एकागधकायको 
व्मवस्था नयाखी तनजीकयण तथा प्रततस्ऩधााको आधायभा स्तयीम ऩाठ्मऩसु्तक 
रेखाई उऩरब्ध गयाउनुऩछा।   

 कऺा ११ य १२ को अततभा शरइने फाह्म ऩयीऺाका आधायभा ववद्माथॉको (२८)

िैक्षऺक उऩरष्ट्ब्ध भाऩन गयी उऩागध प्रदान गरयनुऩछा। ववषमको प्रकृतत हेयी २ 
वषा फाह्म ऩयीऺाको प्रणारी वा सेभेस्टय प्रणारी तथा आततरयक भूल्माॊकनको 
व्मवस्था ऩतन रागू गना सककने व्मवस्था हुनुऩछा।   
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४. उच्च मिऺा (साधायण) 

१ ऩषृ्ठबूमभ 

नेऩारभा आधतुनक शिऺाको थारनी दयवाय स्कूरको स्थाऩनाका साथ १९१० सारततय 
बमो। तय नेऩारभा  आधतुनक ववषमहरुको अध्माऩन गने त्ररचति करेज जस्तो उच्च  
शिऺा सॊस्थाको स्थाऩना बने १९७५ सारभा बमो । नेऩारभा याष्ट्रिम 
ववश्वववद्मारमको आवश्मकता अनुबव गयी २००४ सारभा केही प्रायष्ट्म्बक चरेटा देखखए 
ताऩतन २००७ सारको ऩरयवतानरे उच्च शिऺाको ववस्ताय गना उगचत वातावयण फनामो 
य त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको अध्माऩन कामा सॊचारन गनुा बतदा अतघ सयकायी स्तयका 
५ य गैयसयकायी स्तयका १६ करेजहरु स्थावऩत बए। त्ररबुवन ववश्वववद्मारमरे 
२०१२सारभा ऩरयकल्ऩना तमायी गयेय २०१६सारदेखख त्ररऩुयेश्वयभा केही स्नातकोत्तय 
ववबागहरुभा शिऺण कामा प्रायम्ब गय ्मो। मसयी २०१६सारभा २५ शिऺण सॊस्था य 
५,००० ववद्माथॉ गथए बने २०२७सम्भभा ४९ शिऺण सॊस्थाहरु य १७,००० जतत 
ववद्माथॉ बए। याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना २०२८भा रागू बमो य उच्च शिऺाभा 
सॊगठनात्भक , िैक्षऺक तथा व्मवस्थागत ऩरयवतानहरु बए। तय याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको 
मोजनाराई कामााष्ट्तवत गने प्रमासभा ददन त्रफत्दै जाॉदा उच्च  शिऺाभा अनेकौँ सभस्मा 
देखखन थारे। त्ररबुवन ववश्वववद्मारमराई प्राक्षऻक य प्रिासतनक स्तयभा केतिीकयणको 
ऩद्धततभा ववकशसत गरयमो । मसै क्रभभा उठेका सभस्माहरुको सभाधान गना 
२०४०सारभा िाही उच्च शिऺा आमोगरे एउटा प्रततवेदन प्रस्तुत गय ्मो। मस ै
प्रततवेदनराई कामााष्ट्तवत गने क्रभभा २०४३भा भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारमको 
स्थाऩना बमो। उच्च शिऺाभा ववद्माथॉ बनााको चाऩ फढ्दै गएऩतछ त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारमरे आफ्ना तमाम्ऩसहरुफाट भार अध्माऩन कामा गयाउन सम्बव नदेखी 
२०३७ सारदेखख तनजी तमाम्ऩसहरुको स्थाऩना गना स्वीकृतत ददमो। तनजी 
तमाम्ऩसहरुभा ववद्माथॉको सॊख्मा क्रशभक रुऩभा ववृद्ध बएको छ। 

उच्च  शिऺाभा छारछाराहरुको बनााभा बएको क्रशभक ववृद्धराई ताशरका २ भा प्रस्तुत 
गरयएको छ। मसभा आगथाक वषा २०३१/३२ देखख २०४६/४७ सम्भको वववयण प्रस्तुत छ 
जसभा त्ररवव अततगातका १० अध्ममन सॊस्थानहरुभा अध्ममन गने ववद्माथॉहरुको 
वववयण छ। भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारमको स्थाऩना ऩतछ सॊस्कृत अध्ममन 
सॊस्थानको कामाक्रभहरुको सॊचारन उतत ववश्वववद्मारमफाटै बएकारे ताशरका १भा 
२०४४/४५ ऩतछ सॊस्कृत अध्ममन सॊस्थानतपा को ववद्माथॉ वववयण सभाववरट छैन। 
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ताशरका २भा त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका ववद्माथॉहरुको औसत वावषाक ववृद्धदयराई 
प्रस्तुत गरयएको छ।  

उच्च शिऺाको ववस्तायका क्रभभा शिऺकहरुको सॊख्माभा बएको क्रशभक ववृद्धराई 
ताशरका ३ भा प्रस्तुत गरयएको छ। मस ताशरकाभा त्ररबुवन ववश्वववद्मारमभा काभ 
गने शिऺकहरुको सॊख्मा २०३१-३२भा १८७० यहेकोभा २०४७/४८भा सो सॊख्मा ५७८८ 
ऩुगेको देखाइएको छ। त्ररबुवन ववश्वववद्मारमभा हार कामायत प्रिासतनक कभाचायीको 
वववयण ताशरका ४ भा प्रस्तुत गरयएको छ। भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारम य तनजी 
तमाम्ऩसका शिऺकहरुको य कभाचायीहरुको वववयण सॊख्मा मसभा सभाववरट छैन। 

ववश्वववद्मारमको सॊगठनात्भक स्वरुऩभा धेयै ऩल्ट पेयफदर गरयमो। याष्ट्रिम शिऺा 
ऩद्धततको मोजनारे ववश्वववद्मारमभा ववद्मभान केतिीकयणको सभस्माराई दृष्ट्रटगत 
गयी ववकेतिीकयणको नीततको अवरम्फन गयेको गथमो।मस प्रकाय प्रत्मेक अध्ममन 
सॊस्थानराई तमाम्ऩसहरुको सॊघात्भक स्वरुऩ य ववश्वववद्मारमराई अध्ममन 
सॊस्थानहरुको सॊघात्भक स्वरुऩभा ववकशसत गने प्रमास गरयएको गथमो। तय 
२०३६सारऩतछ ऩुन् केतिीकयणको प्रकक्रमा िुरु हुन ऩुग्मो। त्मसऩतछका वषाहरुभा 
ववश्वववद्मारमको स्वरुऩभा तनम्नशरखखत ऩरयवतानहरु गरयए् 

 साधायण शिऺातपा का अध्ममन सॊस्थानहरुराई  सॊकामभा ऩरयणत। 

 केही अध्ममन सॊस्थानहरु अनुसतधान केतिभा ऩरयणत। 

 केही गैयिैक्षऺक एकाइराई तनदेिनारमका रुऩभा प्रततस्थाऩन। 

 िैऺखणक एकाइहरुको अगधकाय ऺेरभा कटौती। 

 केतिीम कामाारमअततगात प्रिासतनक एकाइहरुको सॊख्माभा अत्मगधक ववृद्ध। 

त्ररबुवन ववश्वववद्मारम ऐन २०२८राई आजसम्भभा ६ ऩटक सॊिोगधत गरयमो। 
ववश्वववद्मारमको सॊगठनात्भक स्वरुऩभा ऩटक-ऩटक गरयएका मी ऩरयवतानहरुरे 
ववश्वववद्मारमको सॊस्थागत ववकासभा अवयोध ऩुय ्माएका छन।् फढी केतिीकृत हुॉदै 
गएको कायणरे तनणाम प्रकक्रमाराई ऩतन अनावश्मक रुऩभा केतिीम स्तयभा केष्ट्तित 
अगधकाय यहेकोरे कामा-सम्ऩादनभा मसरे प्रततकूर प्रबाव ऩायेको देखखतछ। 

  



 

68 
 

तामरका २ 

त्रत्रबुिन विश्िविद्मारमको 

कूर ववद्माथॉ वववयण तथा औसत वावषाक ववृद्ध दय (२०३१/३२-२०४६/४७) 

औसत वावषाक ववृद्ध दय १०.५५ 

वषा कुर बनाा वावषाक ववृद्ध दय 
२०३१/३२ २१४५९  
२०३२/३३ २२७६५ ६% 
२०३३/३४ २१९९० ५.३३% 
२०३४/३५ २५४०३ १५.५२% 
२०३५/३६ ३१९४२ २५.७४% 
२०३६/३७ ३९८६३ २४.७९% 
२०३७/३८ ३४०९४ १४.४७% 
२०३८/३९ ५१३५६ ५०.६३% 
२०३९/४० ५२०७० १.३९% 
२०४०/४१ ४८२२९ ७.३९% 
२०४१/४२ ५५५५५ १५.१९% 
२०४२/४३ ५४३५५ २.१४% 
२०४३/४४ ६११३३ १२.४६% 
२०४४/४५ ६५१६८ ६.६०% 
२०४५/४६ ७४३८८ १४.१४% 
२०४६/४७ ७९४३२ ६.७८% 
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तामरका ३ 

त्रबुुिन विश्िविद्मारमभा कामययत मिऺकहरु 
 २०३१-३२ २०३५-३६ २०४७-४८ 
प्राध्माऩक १९ २१ १५५ 
सह-प्राध्माऩक ५७ ६५ ८३२ 
उऩ-प्राध्माऩक २०४ ६३१ १३५२ 
सहामक प्राध्माऩक ९३३ १०६२ १८१२ 
वरयरठ प्रशिऺक   ३२ 
प्रशिऺक ४४ ५३ १७४ 
उऩ-प्रशिऺक १०४ ९७ १८९ 
सहामक प्रशिऺक ९८० १२४ १७९ 
सयकायी शिऺक १६९ १७१ ४६ 
ववदेिी ५९ ५१ ५५ 
अतम ६१ ४ ३६ 
जम्भा १८६९ २१९२ ४८६२ 
प्रिासतनक कभाचायी सफ ैतहका जम्भा १८७० ५७८८ 

तामरका ४ 

त्रत्रबुिन विश्िविद्मारमभा कामययत कभयचायी विियण २०४७/४८ 

क्र.सॊ ऩदको नाभ स्थामी अस्थामी कयाय जम्भा 
१ प्रिासक वा सो सयह ८  १ ९ 
२ सह-प्राध्माऩक सयह २   २ 
३ सह-प्रिासक वा सो सयह १७   १७ 
४ उऩ-प्राध्माऩक सयह २१   २१ 
५ उऩ-प्रिासक वा सो सयह १८१   १८१ 
६ सहामक प्राध्माऩक सयह १८ २ १ २१ 
७ सहामक प्रिासक वा सो सयह ५७९ २३ २ ६०१ 
८ सहामक प्रशिऺक सयह २०६ ६ २१ २३३ 
९ ल्माव अशसस्टेतट वा सो सयह १८५ १७ १५ २१७ 
१० हेड अशसरटेतट वा सो सयह ८६८ ५९ १२ ९३९ 
११ ड्राइबय वा सो सयह १३५ २० ३ १५८ 
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१२ टाइवऩरट ग वा सो सयह ५४५ ७४ ५ ६२४ 
१३ ल्माव व्माइ वा सो सयह ५३३ ४३ ११ ५८७ 
१४ वऩमन वा सो सयह १७८१ ३७७ २० २१७८ 
जम्भा ५०७६ ६२१ ९१ ५७८८ 

२ ितयभान ष्ट्थथनत 

नेऩारभा उच्च शिऺाराई यारितनभााण, जनिष्ट्ततको ववकास, आगथाक ववकास, 
साभाष्ट्जक ऩरयवतान य आधतुनकीकयणका ऺेरभा मोगदान ददन सतने फनाउनु ऩछा। 
मसराई जनसम्ऩदाभा रगानी गरयएको बतने दृष्ट्रटकोण याखी मसको मोजना तथा 
भूल्माॊकन हुनुऩछा। अदहरे ववश्वववद्मारमका तमाम्ऩसभा प्रवेि गने भाग फढ्नाका 
तीन वटा कायण छन ्– १) प्रचशरत शिऺा व्मवस्थारे उत्ऩादन गयेको ववशबतन स्तयीम 
जनिष्ट्ततराई अथाततररे ग्रहण गना वा काभ ददन नसतनु। तमाम्ऩसहरुरे बनाा नशरन े
हो बने एसएरसी ऩास गने ववद्माथॉरे जाने ठाउॉ  नै कतै हुॉदैन। २) अकााततय 
ववद्मारम स्तयका शिऺारे कुनै योजगाय वा आम्दानीको स्रोत हात नरागेऩतछ 
मुवाहरुका साभु डडग्री फढाउन तमाम्ऩसभा बनाा हुनु फाहेक अको उऩाम नै हुॉदैन। ३) 
सीशभत योजगायको अवसयभा चादहनेबतदा फढी मोग्मता प्राप्त मुवाहरुको चाऩ ऩना 
जाॉदा मोग्मता ऩुगे ऩतन ववद्माथॉ सभुदामभा थऩ मोग्मताको चाहना फढ्नु। त्मस्ता 
डडग्रीरे जागीय ऩाउने ग्मायेण्टी त ददॉदैन तय हाम्रो जस्तो ऩयम्ऩयागत साभाष्ट्जक 
व्मवस्था बएका ठाउॉभा त्मसरे वहृत्तय साभाष्ट्जक गतत (Social Mobility) ददन सतन े
अशर याम्रो फाटो फनाएय एक प्रकायको फीभा नीततको काभ त अवश्मै ऩतन गछा। 

याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना २०२८-३२ रे उच्च शिऺाभा जनिष्ट्तत मोजनाको 
धायणा त ल्मामो तय ऩाइरैवऩच्छे सम्झौता गदै अतत्मभा २०३६ सारको ववद्माथॉ 
आतदोरनभा ऩूयै असपर बएय साभाष्ट्जक भाग को नीतत शरन ऩुग्मो। अदहरे 
तमाम्ऩसभा प्रवेि ऩाउन े भाग य साभाष्ट्जक दवाव कतत फढेको छ बने मसरे गदाा 
नेऩारको ऩॊचवषॉम मोजनारे फनाएको जनिष्ट्तत मोजना य जनिष्ट्तत ऩूवाानुभानभा ऩूयै 
प्रश्न गचतह खडा गयेको छ ककनबने ऩदहरो कुयो त ववगत चाय वटा ऩॊचवषॉम 
मोजनका मस्ता ऩूवाानुभानहरु प्राम् सयकायी ऺेरका काल्ऩतनक भागभा आधारयत हुन े
गथे।दोस्रो कायण मोजनाभा अॊककत तथ्मा्कराई कदहल्मै ऩतन सावाजतनक उद्मभ तथा 
श्री ५ को सयकायरे तमाय गयेका वा स्वीकृतत ददएका वास्तववक ऩद शसजाना य 
ततनीहरुको कामासॉग शबडाएय हेरयएन। जहाॉ त्मो बमो, त्महाॉ ऩतन ऩदऩूतत ा गदाा बनाा 
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ववगध ज्मादै राभो य ववयततराग्दो हुतथ्मो। मोजना आमोग, भतरारमहरु य तनजी 
ऺेरका उद्मभहरुका वीच सभतवम नहुन े हो बने य एउटा केतिीम भानव सॊिाधन 
भतरारम नहुने हो बन े जनिष्ट्तत ववषमक अड्करहरु शिऺा नीतत, कामाक्रभ य 
कामाातवमनका तहका रागग कोया साॊष्ट्ख्मकीम अभ्मास भार यहनेछन।् 

तय साभाष्ट्जक तथा आगथाक आकाॊऺाहरु फदढयहेको वताभान अवस्थाभा वविषेत् उच्च 
शिऺाफाट राबाष्ट्तवत हुने िहय-फजायका उच्च तथा भध्मभ वगॉम वा भागथल्रा 
जातका भातनस भार बएकोरे नेऩार जस्तो गरयफ देिका कयदाताहरुफाट उठेको 
यकभरे उच्च शिऺाको साभाष्ट्जक भागराई मसयी अतनमष्ट्तरत रुऩरे ववृद्ध हुन ददइयहन 
सककदैन। फढी तमामोगचत, सभानताभा आधारयत य प्रजाताष्ट्तरक साभाष्ट्जक व्मवस्थाको 
आधायशिरा तमाय गन े हो बने हाभीरे अव तनयततय रुऩभा उच्च शिऺाभा रागत 
असुर हुने नीतत शरनुऩछा जसफाट वस्तु य सेवाको उऩबोग गने व्मष्ट्ततरे नै ऩूयै 
रागत नबए ऩतन कम्तीभा सॊचारन गने भुख्म भुख्म खचाको धेयै बाग ततनुा ऩयोस ्
।दीघाकारभा सयकायरे ऩूॉजी रागत य ऩटक ऩटक गरययहनु ऩने खचा एकभुरठ  
अनुदानका रुऩभा ददनुऩछा । तनमशभत रुऩरे गनुा ऩने खचा य सॊचारन खचाको ठूरो बाग 
चादहॉ सफै कयदाताफाट असुर नगयेय उच्च शिऺाफाट राबाष्ट्तवत हुने व्मष्ट्ततहरुफाटै 
भार गनुाऩछा। उच्च  शिऺाका अवसयको ऺेरीम ववतयणराई हेन ेहो बन ेसफबतदा फढी 
तमाम्ऩस, ववद्माथॉ, शिऺक, छारावास य कभाचायी आवासहरु भध्मभाञ्चरभा नै यहेका 
देखखतछन।् ऩूवााञ्चरको तुरनाभा ऩष्ट्श्चभाञ्चरभा केही फढी देखखए ताऩतन 
भध्मऩष्ट्श्चभाञ्चर य सुदयू ऩष्ट्श्चभाञ्चर ववकास ऺेरहरु उच्च शिऺाको ऺेरीम 
ववतयणका दृष्ट्रटरे ऩतछ ऩयेका छन।् त्ररबुवन ववश्वववद्मारमअततगातको उच्च शिऺाको 
ऺेरीम ववतयणराई ताशरका ५ भा प्रस्तुत गरयएको छ। 

तामरका ५ 

उच्च मिऺाको ऺेत्रीम वितयण (त्रत्रवि काम्ऩस भात्र) 

ववकास  ऺेर तमाम्ऩस कूर ववद्माथॉ ऩुरुष स्री शिऺक छारावास कभाचायी आवास 
ऩूवााञ्चर १४ १५८५० १२८३२ ३०१८ ७३३ ७५२ १७६ 
भध्मभाञ्चर ३० ५६०४५ ४१५३१ १४५३१ ३२९३ २८२७ ३५३ 
काठभाडौँ उऩत्मका (-२३) (-४६४५२) (-३३७३४) (-१२७१८) (-२७७७) (-१६७) (-१५७) 
ऩष्ट्श्चभाञ्चर १३ १४८१६ ११६९० ३१२६ ७४० १७६७ ३०५ 
भध्मऩष्ट्श्चभाञ्चर ६ ४७०९ ४०५२ ६५७ १५२ ४६७ ४२ 
सुदयू ऩष्ट्श्चभाञ्चर २ ४०६ २७७ २९ ३५ १०० ३७ 
जम्भा ६५ ९१८२६ ७०४८२ २१३४४ ४९५३ ५९१३ ९१३ 
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दटप्ऩणी् जम्भाको २३.३४% भदहरा बनाा छ। *भध्मभाञ्चर ववकास  ऺेरभा सभाववरट 

स्रोत् २०४७-४८ को बनाा तथ्मा्क् त्ररवव मोजना भहािाखा। 

ववगत २०३७ सारदेखख खोल्न य त्ररबुवन ववश्वववद्मारमसॉग सम्फतधन प्राप्त हुन 
अनुभतत ऩाएका अदहरेसम्भ १३३ सॊख्मा ऩुगेका तनजी तमाम्ऩसहरु सीशभत अथाभा 
भार ै तनजी छन।् त्मस्ता तमाम्ऩसहरुभध्मे केहीराई छाडये कुनैसॉग ऩतन न आफ्न ै
बौततक साधन छ, न ऩूया काभ गने शिऺक नै। त्मस्ता तमाम्ऩसरे आफ्नो 
ववश्वसनीमता अझै हाशसर गना सकेका छैनन।् तरुनात्भक रुऩभा हेने हो बने त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारमका तमाम्ऩसभा दि गुना सस्तो िुल्क बएको य सॊकाम य सुववधा ऩतन 
फढ्ता बएको भातनतछ। तनजी तमाम्ऩसहरुभध्मे ५/६ व६ जततरे फाहेक अरुरे आफ्नो 
िैऺखणक ववश्विनीमता नै हाशसर गना फाॉकी छ। उच्च शिऺाको साभाष्ट्जक भागको 
उऩमुतत भूल्मा्कन नगयी सॊचारन गना अनभुतत ददइएका मस्ता तमाम्ऩसहरुराई 
स्तयीम य व्मवष्ट्स्थत फनाउने  कुया अझ फाॉकी नै छ। 

मी सफै कुयाहरु उच्च शिऺाभा याष्ट्रिम रगानीको फाॉडपाॉडको आधायबूत प्रसॊगसम्भ 
ऩुग्छन।् अदहरे शिऺाभा नेऩाररे कूर गाहास्थ्म उत्ऩादन (जीडीऩी)को २.१ प्रततित 
खचा गछा , तय अल्ऩववकशसत भुरुकहरुको औसत ३.१प्रततित य ववकासिीर देिहरुको 
औसत ३.७ प्रततित छ। नेऩाररे कुर सयकायी खचाको १०.८ प्रततित शिऺाभा खचा 
गछा बने अल्ऩववकशसत देिहरुरे औसत १४.९प्रततित य ववकासिीर देिरे औसत 
१५.२ प्रततित खचा गछान।् तय उच्च शिऺाभा बनााको प्रततित चादहॉ नेऩारभा अदहरे 
नै उभेय सभूहको ५ प्रततित छ बने अल्ऩववकशसत देिहरुभा मो २.६ प्रततित छ। 
२०४१-४२ देखख २०४६-४७ का फीचभा उच्च शिऺाभा सयकायी अनुदान शिऺा वजेटको 
३४ भार ै प्रततितफाट घटेय २१ प्रततित ऩुगेको छ। त्मसै अवगधभा त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारमको जम्भा प्रवेि सॊख्मा २०४१-४२को ५५ हजायफाट फढेय २०४६-४७भा ७९ 
हजाय ऩुगेको छ जसभध्मे २०४६-४७भा प्रवीणता प्रभाणऩर तहभा भार ै२७ हजाय नमाॉ 
बनाा सॊख्मा ऩछा। सयकायी अनुदानकै बयभा उच्च शिऺाको सॊचारन ववद्माथॉहरुको 
वावषाक ववृद्ध दय हेदाा एउटा कदठन कामा बएको छ।  

वताभान सयकायको नीततका प्राथशभकताहरु उच्च शिऺाको अझ फढी ववस्ताय गन े
ऩऺभा हो बने शिऺा ऺेरभा फढी रगानी गना ऩतन श्री ५ को सयकाय तत्ऩय हुनुऩछा। 
तय हार सारै प्रकाशित आठौँ ऩॊचवषॉम मोजनाको आधायऩर भा बतनएको छ् 
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"देिका ववशबतन बागभा ववश्वववद्मारम तथा उच्च शिऺा सॊस्थाको सॊख्मा फढाएय 
उच्च शिऺाभा प्रवेिको सॊख्मा फढाइनेछ। सयकायी खचाभा कटौती गने तनजी तथा 
गैयसयकायी ऺेरको अगधकतभ सहबागगताराई प्रोत्सादहत गने नीतत अवरम्फन 
गरयनेछ।" 

याष्ट्ष्िम मोजना आमोग २०४८:४७ 

मसफाट के स्ऩरट हुतछ बने आपैँ रे खचा अथाात ऩूया खचा फेहोना नऩये श्री ५ को 
सयकाय ववस्तायकै ऩऺभा छ। तय मो कुया श्री ५को सयकायरे उच्च शिऺाभा कतत खचा 
फेहोना सतछ त्मसैभा तनबाय छ। मस्ता नीततका ऩछाडड ऩमााप्त भाराभा स्रोतको आड 
हुनु आवश्मक छ। प्रचशरत साधायण उच्च शिऺा व्मवस्थाभा सातदशबाकता य आततरयक 
कामा ऺभता (Relevance and internal efficiency) जस्ता ऩयस्ऩय सॊफद्ध दईु भुद्दा 
ऩतन छन।् ववश्वववद्मारम य तमाम्ऩस जस्ता शिऺण सॊस्थाको सॊख्मा फढाएय वा 
बइयहेकै सॊस्थाभा त्रफहान-फेरुका कऺा वा थऩ कामाक्रभ चराएय धेयै ववद्माथॉ बनाा 
गयेय उच्च शिऺाभा ववस्ताय गने चचाा गदाा प्राम साधायणतपा का ववषम नै सभाववरट 
हुने कुयाराई नकाना सककॉ दैन। त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका ९ वटा सॊकामहरुरे जम्भा ९० 
वटा जतत ववषम ऩढाउॉछन,् तय मसका वा मससॉग सॊवद्ध अगधकाॊि तमाम्ऩसहरुरे 
खाशर अ्गे्रजी, नेऩारी, याजनीततिास्र, अथािास्र, इततहास य बूगोर आदद ववषम न ै
अगधकाॊि भाराभ ऩढाउॉछन।् व्मवस्थाऩन सॊकामभा ऩतन  अतमर व्मवस्थाऩन बतनारे 
जे फुखझतछ त्मस्ता ववषम त्मतत छैनन।् शिऺािास्रसॊकामको ऩतन त्मही हार छ, जहाॉ 
शिऺािास्रको ऩरयचम, शिऺा भनोववऻान य आधायबूत शिऺािास्रराई छाडये 
शिऺािास्रको ववशिरटीकयण बतन सुहाउॉदा कभै ववषमको ऩठनऩाठन हुतछ। भानववकी 
सॊकामअततगात ७ वटा बाषा अतन सॊगीत, रशरतकरा, नतृ्म, सॊस्कृतत तथा ऩुयातत्व य 
दिानिास्र जस्ता भानववकीका ववशिरटीकयण ऩदाछन ् बने साभाष्ट्जकिास्र भध्मे 
अथािास्र, याजनीततिास्र, बूगोर, भनोववऻान, सभाजिास्र आदद ववषमका अततरयतत 
हारै सभावेि गरयएका आभसॊचाय, जनसॊख्मा शिऺा य साभाष्ट्जक सेवा नै प्रभुख छन।् 
तय औसत तमाम्ऩसहरुरे खाशर बाषा य सयर साभाष्ट्जक ववऻानका ववषमहरु नै योज्न 
ददतछन।् त्मसैरे नेऩारको श्रभफजायसॉग मस्ता ताशरभहरुको कुनै सातदशबाकता छ कक 
छैन बनेय अडकर गना कदठन छ। करयफ २ प्रततित भार औधोगगक व्मवसामभा 
रागेका नेऩारी श्रशभकहरुका तीन चाय वटा भुख्म सभस्मा छन:्तनयऺयता, गरयफी य 
अकुिरता । अतन ९० प्रततित चादहॉ ऩयम्ऩयागत ग्राभीण कृवष ऺेरभा केष्ट्तित छन।् 
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मी श्रशभकभध्मे ८० राखबतदा फढी चादहॉ तनयऩेऺ दरयिताको देखाभुनी फाॉगचयहेका छन।् 
मस्तो फजायको भागराई सुहाउॉदो उचचे शिऺाको ऩाठ्मक्रभ  कस्तो फनाउने बतने 
जीवतत सभस्मा छ।  

उच्च शिऺाकै आततरयक कामाऺ भताको प्रश्न अझ ववचशरत गयाउने खारको छ। एउटा 
अडकरअनुसाय ववश्वववद्मारमका तमाम्ऩसहरुभा अध्ममन गरययहेका ववद्माथॉभध्मे 
फढीभा ७५ प्रततित य घदटभा ६०-६५ प्रततित चादहॉ ततृीम शे्रणीभा उत्तीणा हुनेहरु 
छन।् ततृीम शे्रणीका छारहरुको मतत ठूरो प्रततित वविषेत् प्रवीणता प्रभाणऩर तहभा 
त्मो ऩतन साधायण शिऺातपा  केष्ट्तित बएऩतछ अनुत्तीणा हुने प्रततित फढी नै हुने 
बमो। २०४२-४५ सम्भको ऩयीऺापरअनुसाय भानववकी सॊकामको प्रभाणऩर तहभा ५ 
प्रततित देखख २० प्रततित बतदा फढ्ता छारछारा उत्तीणा बएको देखखॉदैनन।् २०३७-
३८भा प्रभाणऩर तहभा उत्तीणा ऩयीऺाथॉहरुको प्रततित घटेय ४ प्रततित ऩगेुको गथमो। 
उच्च शिऺाभा बनाा बएय फीचभैा छोड्ने, दोहोय ्माउने य अनुत्तीणा हुन ेववद्माथॉहरुको 
तथ्मा्कफाये ववश्वसनीम अध्ममन त्मतत बएको छैन। प्रवीणता प्रभाणऩर तहभा करयफ 
१७ देखख २५ प्रततितरे फीचभैा ऩढाइ छोड्ने गयेको देखखतछ  बने स्नातकोत्तय तहभा 
मो प्रततित फढेय ३० देखख ४० प्रततित बएको अनुभान छ। मस तथ्मा्कराई 
रागतभा फदल्ने हो बने देिरे जनिष्ट्ततभा रगानी गदाा रागतको त्मतत ख्मार गयेको 
देखखॉदैन। आफ्नो सीशभत साधन ऩतन कदहल्मै कुनै रुऩभा असुर उऩय नहुने गयी फवााद 
गरययहेछ। हाभीरे उच्च शिऺाभा रगानी गदाा वा यारिको रगानी फढाउॉदा त्मस्ता 
ववद्माथॉभा रगानी गनुाऩछा जो फढी तनश्चत रुऩभा सपर हुने सम्बावना याख्तछन ्य 
त्मस्ता ववद्माथॉराई ददइएको सीऩ, ऻान य ववचायको ताशरभफाट दीघाकारभा देिराई 
तनष्ट्श्चत रुऩरे प्रततपर प्राप्त हुतछ।  

मस प्रकायको ववस्तायऩयक नीततको सम्बाववत तय दबुााग्मऩूणा ऩरयणतत चादहॉ के हुतछ 
बने ववश्वववद्मारमको सॊकाम य प्रिासतनक कभाचायीभा अतनमष्ट्तरत रुऩरे ववृद्ध हुतछ 
जसरे गदाा  फजेटको ठूरो अॊि सॊकाम य प्रिासनको तरफभै खचा हुतछ य थोयै भार 
कऺा, प्रमोगिारा य ऩुस्तकारम जस्ता ऩूॉजीभा खचा हुतछ। मस ववृद्धरे 
ववश्वववद्मारमराई कसयी उतछतमो बतने कुया तारका ४ य ६ फाट स्ऩरट हुतछ। 
२०४८-४९को ५७ कयोड ६० राख प्रस्ताववत कूर सॊचारन फजेटफाट त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारमरे रु ३६ कयोड ६० राख (६४ प्रततित) चादहॉ प्रिासन य सॊकामहरुको 
तरफ, बत्ता, तनवषृ्ट्त्तबयण, सॊचमकोष तथा उऩदानका रागग छुट्माएको छ। 
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त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको कूर ववद्माथॉ बनाा २०३०-३१ भा २१,४५९ गथमो बने २०४६-
४७भा फढेय मो ७९,४३२ हुन ऩुगेको छ। मस ववस्तायका सभस्माको सभाधान गना 
ववश्वववद्मारमरे आपूसॉग यहेका साधन य जनिष्ट्ततको प्रमोग गयी त्रफहान –फेरका 
कऺा चरामो । मसका रागग बखायै उत्तीणा बएका मुवाराई शिऺकको  रुऩभा बनाा 
गरयमो। गत केही वषा मता त्ररबुवन ववश्वववद्मारम कुनै कुयाभा चादहएबतदा फढी उदाय  
बएको छ  बने त्मो चादहॉ ववशबतन सॊकामहरुभा भागथल्रो ऩदहरुको शसजानाभा नै छ। 

त्ररबुवन ववश्वववद्मारमभा प्राध्माऩक तथा सह-प्राध्माऩक जस्ता सॊकामका उच्च ऩदहरु 
सभमावगध वा कुनै स्ऩरट बूशभका वा कामाक्रभको आवश्मकताका आधायभा देखखदैनन।् 
उदाहयणका रागग नेऩारीभा ७ जना प्राध्माऩक य ४६  जना सह-प्राध्माऩक, 
अथािास्रभा ७ जना प्राध्माऩक य २६ जना सह-प्राध्माऩक, शिऺािास्रभा ८ जना 
प्राध्माऩक य १७ जना सह-प्राध्माऩक, अतन इततहासभा ६ जना प्राध्माऩक य १० जना 
सह-प्राध्माऩक छन।्ववश्वववद्मारमभा नेततृ्व शरनेहरुरे मसको आधायबूत औगचत्म 
कदहल्मै प्रभाखणत गना सकेका छैनन।् प्राध्माऩक, सह-प्राध्माऩक य सहामक प्राध्माऩकरे 
गने काभ त्मतत पयक नबए दयफतदी य ऩद शसजानाको कुनै प्रकक्रमा वैऻातनक छैन। 
मदद कुनै खास ववषमका जम्भा शिऺकको अनुऩात मा शिऺकको अध्माऩन अनुबवका 
आधायभा मसको तनधाायण हुने य कुनै खास ऺेरको दऺताभा कुनै कामाक्रभ वविषेको 
प्रकृतत य त्मसको आततरयक स्वरुऩराई ध्मान नददने हो बने प्राध्माऩक जस्ता दयफतदी 
य त्मो ऩतन केतिीम शिऺण ववबागभा झैँ ऩूणा उऩमोग ऩतन  नहुनु ववश्वववद्मारमको 
धेयै ददन नदटतने नीतत हो। प्रतत व्मष्ट्तत आम १७० अभेरयकी डरय भार बएको य प्रतत 
वषा १० प्रततितका दयरे फढी यहेको य उभेय सभूहको अनुऩातभा ५ प्रततित 
नातघसकेको अदहरेको ष्ट्स्थततभा नेऩाररे ऩूणा सयकायी अनुदानका बयभा त्मस्तो उच्च 
शिऺा चराउन सततैन, जो न सभाजका उत्ऩादनिीर गगतववगध य श्रभ फजायसॉगै भेर 
खातछ, न सऺभ छ।  

ववश्वववद्मारमको स्वामत्तताका सतदबाभा ववचाय गदाा आततरयक य फाह्म स्वामत्तता 
ववचायणीम छ। ववश्वववद्मारमशबरको प्रिासन, आगथाक कक्रमाकराऩ, शिऺक तनमुष्ट्तत, 
ववद्माथॉ बनाा, अध्ममन िुल्क तथा अतम आततरयक ऩऺहरुभा ववश्वववद्मारम आपैँ  
तनणाम गना सऺभ हुनुऩदाछ। तय उच्च शिऺा यारिका तनष्ट्म्त आवश्मक दऺ जनिष्ट्तत 
उत्ऩादन गने एक भहत्वऩूणा अ्ग बएकारे ववश्वववद्मारमको यारि य नागरयकहरुप्रतत 
उत्तयदातमत्व य जवापदेही ऩतन हुतछ। केही तनष्ट्श्चत याष्ट्रिम भूल्म य दहत (जस्तो 
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याष्ट्रिम एकता य अखण्डता, सॊवैधातनक भूल्म य भातमता आदद)का ववऩयीत बने 
ववश्वववद्मारम जान सतदैन। मस्तै उच्च शिऺाको ववकास तथा याष्ट्रिम ऩरयप्रेक्ष्म य 
ववश्वववद्मारमका गततववगधफीच सभतवम कामभ याख्नका तनष्ट्म्त ववश्वववद्मारमका 
प्राध्माऩक , ववद्माथॉ य प्रिासनको सम्वतध सयकाय तथा सयकायी तनमकामहरुसॉग 
यहन सतदछ।सैद्धाष्ट्ततक य व्मावहारयक रुऩभा सभेत स्वामत्ता हुनका तनष्ट्म्त 
ववश्वववद्मारम स्वमॊ ऩतन तनष्ट्श्चत ऩऺहरुभा सऺभ हुन सतनुऩदाछ, जस्तै; आगथाक 
ऩऺ, प्रिासतनक ऩऺ, ववश्वववद्मारमका ऩदागधकायी य कूरऩतत, उऩकुरऩतत, यष्ट्जरटाय, 
शिऺाध्मऺ, सेवा आमोगको अध्मऺ आददको तनमुष्ट्तत। आगथाक ऩऺभा ववश्वववद्मारम 
अनुदान आमोगद्वाया प्रदत्त  अनुदानसम्फतधी नीततगत आधायको स्ऩरटता आगथाक 
स्रोत ऩरयचारनभा स्वमॊ ववश्वववद्मारमको बूशभका य त्मसको सऺभता आगथाक 
प्रिासनभा ववश्वववद्मारमको ऩूणा तनमतरण आदद ऩदाछन।् जव ववश्वववद्मारम आफ्नै 
स्रोत ऩरयचारन गयी स्वततर य सऺभ हुतछ तफ भार ऩूणा स्वामत्तता सॊबव हुन 
सतछ। 

साभातमतमा उच्च शिऺा ऺेरभा सयकायी अनुदान हाम्रो जस्तो ववकासोतभुख देिभा 
अऩरयहामा छ। तय अनुदान शरएकै आधायभा भार ववश्वववद्मारम स्वामत्त छैन बतन 
शभल्दैन। हयेक ववश्वववद्मारम य त्मसअततगातका भहाववद्मारमहरुरे आफ्नो ववद्माथॉ 
य शिऺकहरुको आवश्मतताअनुसाय कामाक्रभहरु तम गना सतनु य आफ्नो ववद्माथॉको 
बनाा, शिऺकको तनमुष्ट्तत आददभा स्वततर हुनु आवश्मक छ। मसफाट ववश्वववद्मारम 
स्वामत्त बएभा प्रततस्ऩधााका आधायभा शिऺाको स्तय फढ्नभा भद्दत ऩुग्दछ। आगथाक 
स्रोत ऩरयचारन गना ववश्वववद्मारमहरु य ती अततगातका भहाववद्मारमहरुका फीचभा 
प्रततस्ऩस्ऩधाात्भक बावनाको ववकास हुतछ। 

तामरका ६ 

त्रत्रबुिन विश्िविद्मारमको अनुभाननत आभदानी खचय 

(२०४८/४९) 

आगथाक वषा २०४८/४९ को आततरयक स्रोत तथा वैदेशिक सहमोगफाट गयी 
१,०२,८४,६९,५००। खचा हुने अनुभान गरयएको छ। मसभध्मे ५२,७३,२२,०००। आततरयक 
स्रोतफाट य ५०,११,४६,५००। वैदेशिक सहमोगफाट फेहोरयने छ। आततरयक सहमोगफाट 
फेहोरयनेभध्मे त्ररबुवन ववश्वववद्मारम आम्दानी रु ४,९०,००,०००। श्री ५को सयकायफाट 
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रु ४७,८३,२२,०००। प्राप्त हुने अनुभान गरयएको छ। खचा तथा फेहोरयने स्रोतको 
भोटाभोटी तेरयज मस प्रकाय छ् 

क्र.सॊ खचा २०४६/४७को 
मथाथा खचा 
यकभ 
(रु हजायभा) 

२०४७/४८को 
सॊिोगधत 
यकभ 
(रु हजायभा) 

२०४८/४९को 
अनभुान यकभ 
 (रु हजायभा ) 

प्रततित 

१ प्राववगधक अध्ममन 
सॊस्थानहरु 

१८,१५,०१ २७,३३,९६ ६८,०१,८० ६६.२ 

२ ववऻान तथा प्रववगध 
अध्ममन सॊस्थान 

३,६१,६० ५,०४,६० ५,८०,९५ ५.७ 

३ व्मावसातमक तपा का 
तमाम्ऩसहरु (शिऺा, 
काननू, व्मवस्थाऩन) 

४,६९,४५ ६,२६,६२ ७,८२,६३ ७.६ 

४ भानववकी तथा 
साभाष्ट्जकिास्रका 
तमाम्ऩसहरु 

६,०२,१२ ७,८८,६९ ८,३३,३० ८.१ 

५ केतिीम  शिऺण 
ववबागहरु 

३,११,२२ ३,८२,३५ ४,७५,७०*1 ४.६ 

६ अनसुतधान केतिहरु ९९,१५ १,४३,३५ १,३७,४१** १.३ 
७ केतिीम कामाारम य 

याववसे 
३,७५,३९ ४,८५,३२ ६,१०,९० ५.९ 

८ थऩ कामाक्रभ   ६२,०० १.६ 
  ४०,३३,९४ ५६,६४,८९ १,०२,८४,६९ १००.० 
 वेहोरयने स्रोत     
१ श्री ५को सयकायको 

अनदुान 
२९,५७,८७ ४०,२४,८३ ४७,८३,२२ ४६.५ 

                                                 
1
 व्मवस्थाऩन सॊकामका २, शिऺािासारका ६ य भानववकीका १५ गयी जम्भा साधायण 
उच्च शिऺातपा का २३ केतिीम ववबागको अनुभातनत खचा रु १,९४,६७,००० भार। 
**अनुसतधान केतिहरुको जम्भा अनुभातनत खचा (RECAST फाहेक)रु ९४,६४,०००। 
आ.वषा २०४८/४९को उच्च शिऺा साधायणतपा को अनुभातनत खचा रु १९,०५,२४,०००।– 

भार। 
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क) तनमशभत २७,६९,९० ३७,४१,१६ ४३,०४,३२  
ख) तनदेिन प्राप्त 

आमोजनाको रागग थऩ 
अनदुान 

४०,०० - -  

ग) थऩ कामाक्रभ   ६२,००  
घ) फदेैशिक सहमोग 

कामाक्रभभा रगानी 
१,४८,९७ २,८३,६७ ४,१६,९०  

२ वदेैशिक सहमोग ६,५९,३३ १२,१५,०६ ५०,११,४७ ४८.७ 
३ ववश्वववद्मारमको 

आम्दानी 
४,२५,१८ ४,२५,०० ४,९०,०० ४.८ 

क) साववक २,७१,६८ ३,००,००० ३,४०,०००  
ख) शिऺण अस्ऩतार १,५३,५० १,२५,०० १,५०,००  
४ फचत साभातम जगेडा 

कोषभा  यहने 
९,४४ - -  

  ४०,३३,९४ ५६,६४,८९ १,०२,९४,६९ १००.० 

साधायण उच्च मिऺाको िैक्षऺक सॊयचना 

याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजनारे त्ररबुवन ववश्वववद्मारमअततगात ववशबतन अध्ममन 
सॊस्थानहरुराई याखी ती अध्ममन सॊस्थानअततगातका तमाम्ऩसहरुरे देिबरय शिऺणका 
कामाक्रभहरुको कामाातवमन गने प्रकक्रमा िुरु गय ्मो। तीभध्मे केहीरे अनुसतधानका 
गततववगधहरुको सॊचारन गये। तय ऩतछ क्रभि् अध्ममन सॊस्थानहरुका ढाॉचाभा 
ऩरयवतान गरयमो य भानववकी तथा साभाष्ट्जकिास्र, शिऺािास्र, कानून य व्मवस्थाऩन 
अध्ममन सॊस्थानहरु त्ररववका सॊकामहरुभा ऩरयणत बए। ववऻानराई एक ऩटक 
सॊकामभा ल्माएय ऩुन् ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थानका रुऩभा छुट्माइमो। 

प्रवीणता प्रभाणऩर तहभा प्रवेि गना चाहनेहरुको सॊख्मा प्रततवषा फढ्दो छ  बतने कुया 
ताशरका १ फाट स्ऩरट हुतछ। त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको २०४६-४७ को  बनाा तथ्मा्क 
अनुसाय त्ररववभा अध्ममनयत प्रवीणताऩर स्तयीम ववद्माथॉहरुको जम्भा सॊख्मा ताशरका 
७ अनुसाय ४८,२४४ देखखतछ। सो सम्ऩूणा बनााको ६०.७३ प्रततित छ। मसै वषाको त्ररवव 
का तमाम्ऩस य तनजी तमाम्ऩसहरुभा नमाॉ बनाा हुनेहरुको सॊख्मा ४०,२२० छ। मो 
सॊख्मा २०४६-४७को भाध्मशभक तहभा प्रवेि गनेहरुको ३० प्रततित य त्मसै वषाभा 
ववश्वववद्मारमभा ऩढ्नेहरुको ६७.२ प्रततित हो। त्ररववका तमाम्ऩसहरुभा २०४६-४७ भा 
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स्नातक तहभा बनाा हुनेहरुको सॊख्मा २४,१८६ य स्नातकोत्तय तहभा ६,००९ छ। 
सम्ऩूणा बनााको ३०.४४ प्रततित स्नातक तहभा य ७.५६ प्रततित स्नातकोत्तय तहभा 
बएको देखखतछ। 

मस प्रततवेदनका अतम अध्मामहरुभा प्राववगधक उच्च शिऺा य शिऺक शिऺाका 
ववषमभा ववस्ततृ रुऩभा चचाा गरयएकारे मो अध्माम उच्च शिऺाको साधायण ऺेरसॉग 
सम्फद्ध ववषमहरुभा सीशभत छ। मसै क्रभभा भानववकी य साभाष्ट्जकिास्रका साथ ै
व्मवस्थाऩन य कानून ववषमहरुसॉग सम्फद्ध कततऩम सभस्मा य भुद्दाहरुको चचाा गनुा 
महाॉ प्रास्गगक देखखतछ। 

व्मवस्थाऩन् व्मवस्थाऩनऺेरका ववषमको अध्ममन अध्माऩन, ऩाठ्मक्रभ तनभााण य 
अनुसतधान कामाक्रभहरुको कामाक्रभहरुको सॊचारन ववश्वववद्मारमअततगातका 
व्मवस्थाऩन सॊकामफाट सॊचाशरत छ। देिराई चादहने आवश्मक दऺ व्मवस्थाऩन 
जनिष्ट्ततको उत्ऩादनभा व्मवस्थाऩन शिऺाको भहत्वऩूणा बूशभका यदहआएको 
छ।व्मवस्थाऩन शिऺाभा बएको ववकासक्रभ ताशरका १भा देखाइएको छ।  भानववकी य 
साभाष्ट्जकिास्रऩतछ सफबतदा फढी ववद्माथॉ सॊख्मा बएको सॊकाम मही हो। त्ररववको 
तथ्मा्क अनुसाय २०४६-४७को सरभा अध्ममनयत जम्भा १८३४३ ववद्माथॉहरुभा 
प्रभाणऩर तहका १०,८५१, स्नातक तहका ५,९०६ य स्नातकोत्तय तहका १५८६ छन।् 
मसै वषा नमाॉ बनाा हुनेहरुभा व्मवस्थाऩनको प्रभाणऩर तहका देखखतछन।् व्मवस्थाऩन 
ववषमको शिऺाभा २०४६-४७ को आगथाक वषाभा प्रततववद्माथॉ रागत रु१,१२८ देखाइएको 
छ। 

कानून शिऺा् प्रजाताष्ट्तरक भूल्म य भातमताको सभुगचत ववकास य कानुनी याज्मको 
सुदृढीकयणका रागग कानूनको शिऺाभा प्रबावकारयता ल्माउनु आवश्मक छ। नेऩारभा 
हार कानून शिऺाको ष्ट्स्थतत अतमौरऩूणा छ। एसएरसी उत्तीणा गयेऩतछ प्रभाणऩर तह 
य स्नातक तहभा काननूको ऩढाइ हुतछ। काननूभा स्नातकोत्तय शिऺाको व्मवस्था 
नबएकारे कानून शिऺा य ववद्माथॉको स्तय अऩेऺाकृत ढॊगफाट ववकशसत हुन ऩाएको 
छैन।कानून शिऺाको ऩाठ्मक्रभ सैद्धाष्ट्ततक, ऩेिागत य व्मावहारयक रुऩभा तनकै ऩतछ 
ऩयेको छ। साधायण उच्च शिऺाको ऺेरभा यहेका सभस्मा य भुद्दाहरुभा धेयैजसो कानून 
शिऺासॉग ऩतन सम्फद्ध छन ् ताऩतन ऩेिागत ववषमका रुऩभा कानून शिऺाका आफ्न ै
सभस्मा छन।् कततऩम सभस्मा य भुद्दाहरुको उल्रेख महाॉ आवश्मक देखखतछ।  
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कानूनवेत्ताहरुको उत्ऩादनभा कानून सॊकामको मोगदान यदहआएको छ। २०४६-४७को 
आगथाक वषाभा कानून सॊकामका जम्भा ५७७८ ववद्माथॉहरुभा प्रवीणता प्रभाणऩर 
स्तयका ३८५५ य स्नातक स्तयका १९२३ देखखतछन।् मस्तै २०४७को नमाॉ बनााभा 
प्रभाणऩर स्तयका ५९१८ देखखतछन।् प्रवीणता प्रभाणऩर तहको शिऺण कामाको सॊचारन 
गयेय कानूनी जनिष्ट्ततको ववस्ताय ववगत वषाहरुभा अवश्म बमो। तय एरएरसी भार 
ऩूया गयेय आउनेहरुरे प्रभाणऩर स्तयको भार कानूनको अध्ममन गयी कामाऺ ेरभा जाॉदा 
उभेय कभ हुनाका साथ ैववद्माथॉहरुभा ऻान, अनुबव य दऺताको ऩतन कभी देखखएकारे 
प्रभाणऩर तहराई कानूनको शिऺाफाट हटाउनु ऩने देखखतछ। स्नातक तह य भागथका 
कानून शिऺाको कामाक्रभहरुको सॊचारन गयेऩतछ क्रभि् कानूनभा ववद्मावारयगधस्तयको 
अनुसतधान प्रायम्ब गनुा ऩछा। वविषे गयी काननू सॊकामअततगात मस्ता अनुसतधान 
कामाक्रभहरुको सॊचारन गना सककतछ।  

तामरका ७ 
त्रत्रबुिन विश्िविद्मारम बनाय (२०४६-४७) 

सॊस्थान/सॊकाम तनम्न प्रवीणता स्नातक स्नातकोत्तय जम्भा 
इष्ट्तजनमरय्ग ११५ १५२३ ३०८  १८३१ 
गचककत्सा ३०० ९४१ २४६ २५ १५२१ 
कृवष ५७६ ८० ६६२  १३१८ 
वन  ४६० ११७  ५७७ 
ववऻान य प्रववगध  ५७९७ २७०३ ८८४ ९३८४ 
शिऺा ११७ २७७९ ३०१९ ३५७ ६२७२ 
कानून  ३८५५ १९२३  ५७७८ 
व्मवस्थाऩन  १०८५१ ५९०६ १५८६ १८२४३ 
भानववकी य 
सभाजिास्र 

 २१९५९ ९३०२ ३१५७ ३४४१७ 

जम्भा ११०८ ४८२४४ २४१८६ ६००९ ७९४३२ 

तामरका ८ 
ननजी क्माम्ऩस बनाय (२०४६-४७) 

सॊस्थान/सॊकाम प्रवीणता तह स्नातक तह जम्भा 
भानववकी १०१२७ ६०५ १०७३२ 
व्मवस्थाऩन ७९६७ १७८१ ९७४८ 
ववऻान ८५९  ८५९ 
कानून १३३१ १५९ १४८९ 
गचककत्सा २८  २८ 
जम्भा २०३१२ २५४५ २२८५६ 
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३ प्रभुख सभथमा य भुद्दाहरु 

ववद्माथॉ् ववश्व फै्ँ कको सोसर सेतटय स्िाटेजी रयभ्मू (१९८९)को अडकर अनुसाय सन ्
२०० सम्भभा नेऩारभा उच्च शिऺाको बनाा हुन आउने ववद्माथॉको सॊख्मा दईु राख 
ऩुग्न सतछ। एक अल्ऩववकशसत भुरुकका रागग उभेय सभूहको ५ प्रततित बनाा 
अनुऩात अप्रत्माशित हो, ककनबने अल्ऩववकशसत भुरुकका प्राथशभक य भाध्मशभक 
तहभा बने नेऩारभा मो अनुऩात य साऺयता दय ऩतन औसत बतदा धेयै तर ऩदाछ (द 
वल्डा ब्माॊक १९८९:१५-७)। ववगत ऩतर वषाभा उच्च शिऺाभा वावषाक ववद्माथॉ ववृद्ध दय 
औसत १० प्रततित यहेको छ। हारको वावषाक १० प्रततित ववृद्ध दयरे सन ् २००० 
सम्भभा उभेय सभूहको ५ प्रततितफाट फढेय ११-१२ प्रततित ऩुग्नछे। त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारम मोजना भहािाखाको अनुभान अनुसाय वावषाक ७ प्रततित ववृद्ध दयरे 
सन ्२००० सम्भ २ राख ४२ हजाय तथा ९ प्रततितको ववृद्ध दयरे २ राख ९६ हजाय 
ऩुग्ने देखखतछ। ववगत २०३१/३२ देखख २०४६/४७ सम्भको ववृद्धदय ताशरका १ तथा 
ताशरका २ भा प्रस्तुत गरयएको छ।  

िाही उच्च शिऺा आमोग(२०४०)को सुझाउ अनुसाय २०४३सारभा भहेति सॊस्कृत 
ववश्वववद्मारमको स्थाऩना बएऩतछ नेऩारभा "एक यारि, एक ववश्वववद्मारम"को 
धायणा अफ यहेन। त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको २०४६/४७ बनाा वववयण अनुसाय प्राववगधक 
सॊस्थानहरुका जम्भा १५६२२ य साधायणतपा का ववशबतन ववषमका जम्भा ६४८१० गयी 
कुर जम्भा ७९४३२ ववद्माथॉ त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका ववशबतन तमाम्ऩसहरुभा 
देखाऩछान।् (हेनुाहोस ्ताशरका ७) त्ररबुवन ववश्वववद्मारमरे नै ऩतन अफ आपैँ  ऩढाउने 
ववश्वववद्मारमको ऩुयानो ढाॉचा छाडी "तनजी तमाम्ऩसहरु" राई सम्फतधन गयेय ऩयीऺा 
शरइददने धायणा फनाएको छ। अदहरे भुरुकभा १३३४ वटा तनजी तमाम्ऩस छन ्जहाॉ 
२०४६-४७ को आगथाक वषाभा २२८५६ जतत (प्रवीणता प्रभाणऩर तहभा २०,३१२ य 
स्नातक तहभा २५४५) ववद्माथॉ अध्मम गरययहेका छन।् (हेनुाहोस ्ताशरका ८) 

गत नीन दिकदेखख त्ररबुवन ववश्वववद्मारमरे फदढयहेको साभाष्ट्जक य याजनैततक 
चाऩरे गदाा बनाा हुन चाहने ववद्माथॉहरुराई एउटै तमाम्ऩसभा त्रफहान, ददउसो,  
अऩयातह य  यारी गयी चाय सभूहसम्भ कऺाको व्मवस्था शभराइददएय चराईयाख्नुऩयेको 
छ। प्रवीणता प्रभाण ऩर तहभा रगबग १८/२० हजाय ववद्माथॉराई भार ऩढाउन ठाउ 
ऩुग्ने ववश्वववद्मारमरे प्राप्त जानकायीअनुसाय मो सार ३६ हजाय ववद्माथॉहरुराई ठाउॉ  
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ददनुऩयेको छ। मस प्रकायको नीततरे ववश्वववद्मारमको रगानी तथा व्मवस्थाऩनभा 
कस्तो प्रबाव ऩाराा बतने कुयाको अडकर जसरे ऩतन गना सतछ, तय मसरे गदाा 
ववश्वववद्मारम य यारि दफुैरे ववद्माथॉको गुणस्तयका हकभा चादहॉ ठूरो ऺतत भहसुस 
गनुा ऩयेको छ। आफ्नो ऺभतारे भ्माउने बतदा फढी ववस्ताय गना खोज्दा जुनसुकै 
व्मवस्था ऩतन खरफशरएय नाशसतछ य मो ष्ट्स्थततराई गएको रगबग एक दिकदेखख 
त्ररबुवन ववश्वववद्मारमरे फेहोनुा ऩरययहेको छ। परत् ववश्वववद्मारमकै सम्ऩूणा 
सॊयचनाभा मसफाट अऩूयणीम ऺतत बएको छ।  

व्मष्ट्ततको चौतपी ववकासका तनशभत्त वौवद्धक य भानशसक ववकासका साथ ैिायीरयक 
ववकासको ऩतन भहत्वऩूणा स्थान यहेको हुतछ। तमाम्ऩसभा खेरकूद व्मामाभ आददका 
तनष्ट्म्त भैदान य आवश्मक सुववधाको अबाव टड्कायै देखखतछ। ववद्माथॉहरु तमाम्ऩसभा 
ऩढ्दा उनीहरुभा आइऩने गैयप्राक्षऻक सभस्माहरु (भनोयञ्जन आदद )फाये 
ववद्माथॉहरुराई सयसल्राह ददने तमाम्ऩसहरुभा व्मवस्था छैन। उदाहयणका तनष्ट्म्त 
ववद्माथॉहरुराई साॊस्कृततक कक्रमाकराऩ (जस्तै गीत गाउॉने, फाजा फजाउने, नाच्ने, 
कववता रेख्ने , अशबनम गने आदद)भा सरयक गयाउने कामाक्रभहरु तमाम्ऩसभा कभै 
बएको देखखतछ। मी कक्रमाराऩहरुफाट ववद्माथॉहरुरे आपूभा सम्ऩूणाताको अनुबव 
गनुाका साथ ै एक अकााको सस्कृततराई गचतने य आदय गने उदाय बावनाको ववकास 
गना सहामक शसद्ध हुन सततछ। तय नत मस्ता ववषमभा ऩठन-ऩाठनका कामाक्रभहरु 
गरयए न अततरयतत कक्रमाकराऩहरु नै। मस्तै   ककशसभरे तमाम्ऩस तमाम्ऩसका फीच 
य एउटा तमाम्ऩस शबरका ववबागहरु फीच वादवववाद, हाष्ट्जयी जवाप प्रततमोगगता, 
तनवतध प्रततमोगगता आददको नगण्म भाराभा आमोजना बएको देखखतछ। मस सतदबाभा 
ववद्माथॉ तरवहरुको आवश्मकता तमाम्ऩसभा देखखतछ। ववद्माथॉहरुको तरव ववद्माथॉ 
सॊघ होइन। मस्ता तरवहरुफाट ववद्माथॉहरुको कक्रमाकराऩराई अखवाय, ऩरऩत्ररका 
आदद तनकाल्ने, हाष्ट्जयी जवाप, वाद-वववाद, तनफतध प्रततमोगगता आददको आमोजना 
गने य गैययाजनैततक यचनात्भक कामाहरुततय प्रोत्सादहत गने प्रकक्रमा ववश्वववद्मारमका 
तमाम्ऩसहरुभा देखखॉदैन।  

तमाम्ऩसहरुभा छारावास हुनु आवश्मक देखखतछ। छारावासराई फस्ने य सुत्ने घय 
जस्तो भार नगयी ववद्माथॉ कक्रमाकराऩको केतिको रुऩभा ववकास गनुा ऩने खाॉचो छ। 
छाराहरुका तनशभत्त भदहरा छारावास नगण्म भाराभा छन।् अगधयाज्मबय हार जम्भा 
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५९१३ छार-छाराहरुको रागग भार छारावासको प्रफतध छ।औसत ६ प्रततित 
ववद्माथॉहरु भार ैआवासीम शिऺाभा सभाववरट देखखतछ। 

शिऺक् शिऺाको ववकासभा शिऺकहरुको वविषे बूशभका यहतछ। तय शिऺण ऩेिाभा य 
खास गयी उच्च शिऺाका ऺेरभा चादहॉदो भाराभा मोग्म य कुिर शिऺकहरुराई व्माऩक 
रुऩभा आकवषात गना सककएको छैन। शिऺण ऩेिा आकषाक नहुनुका कायणहरुभा तमून 
तरफ, उच्च शिऺाराई देिभा ददइएको कभ भहत्व य सभाजभा उऩेक्षऺत हुने डय नै 
हुन।्ववश्वववद्मारमभा बएका मोग्म शिऺकहरुरे ऩतन ववश्वववद्मारमदेखख फादहयका 
काभहरुफाट नै ख्मातत ऩाएका छन।् ववश्वववद्मारमको ऩठनऩाठन य अनुसतधान 
कामाक्रभहरुफाटै ववश्वववद्मारमभा आ-आफ्ना ऺेरभा ववशिरटता हाशसर गयेका शिऺक 
कभै देखखतछन।् 

ऩयीऺा ऩद्धतत रदुटऩूणा बएको हुनारे य दवावभा औऩचारयकता भार ऩु माएय शिऺकहरु 
बनाा ऩतन गरयने गयेकोरे ववश्वववद्मारमका मस्ता शिऺकहरु ऩतन छन ्जसको डडग्री 
त छ तय त्मस  अनुरुऩको शिऺण  कामा छैन। जसको याम्रो ऻान छ तय शिऺण 
प्रकक्रमा ऩुयानो िैरीको छ। वविषे गयी ववऻानको उच्च शिऺाभा मसको नयाम्रो प्रबाव 
छ। वविषे प्रकायको ताशरभ, ववचाय-गोरठी आददको व्मवस्था नगरयनारे अध्ममन 
गनाराई प्रोत्साहन य सुववधाको अबावका साथ ैऩरयवायको बयणऩोषणका रागग फादहयी 
काभ सभेत गनुाऩने फाध्मतारे कततऩम शिऺकहरु आफ्ना ऻानको ववकास गना असभथा 
बएका छन।् ततनीहरुको उऩेक्षऺत, वविोह य नैयाश्मतारे बरयएको ष्ट्स्थतत उच्च शिऺाका 
प्रत्मेक ऩऺभा झष्ट्ल्कयहेको छ। मोग्म शिऺकका तनष्ट्म्त वविषे ताशरभ य अध्ममनको 
प्राप्त नबएकोरे कततराई सभसाभतमक ववश्वको प्राक्षऻक वातावयणको अनुबव य ऻान 
छैन। उच्च शिऺाको ऺेरभा ऩठनऩाठन य अनुसतधानको वातावयण फतन सकेको छैन। 
स्तयीम ऩाठ्मक्रभ नफतनु, स्तयीम ऩढाइ नहुनु, मोग्म शिऺकरे प्रोत्साहन नऩाउनु, 
काभ-चराउ ककशसभको अध्ममन अध्माऩनको वातावयण हुनु य शिऺाका रागग चादहने 
सुववधा उऩरब्ध नहुनुको कायण प्राक्षऻक नेततृ्वको कभी ऩतन हो।  

उच्च शिऺाको शिऺण ऩेिाभा सॊरग्न व्मष्ट्ततहरुसॉग सम्फष्ट्तधत प्राक्षऻक वातावयणराई 
धशभल्माउने खारका अतम केही सभस्माहरु मस प्रकाय छन:् 

 शिऺक बनाा गने प्रकक्रमाभा केतिीकयण बएको छ जसरे गदाा शिऺण (१)

सॊस्थाहरुभा आवश्मक जनिष्ट्तत ऩूया गनाराई केतिको भुख तातनु ऩने वा 
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केतिसॉग अनुभतत शरनुऩने फाध्मता छ। केतिफाट शिऺक बनाा गदाा सभुगचत 
आधाय त्रफना नै गरयएकारे उऩमुतत शिऺकको तनमुष्ट्तत हुन सकेको छैन। 

 ववश्वववद्मारमभा स्नातक तहभा ऩतन अध्माऩन नगयेका शिऺकराई वविषे (२)

ऩदभा यहेको ऩदोतनतत ऩाएको अथवा धेयै वषा ऩढाएको आधायभा उच्च तहको 
आवश्मकीम अध्ममन ववना नै स्नातकोत्तय तहभा ऩठनऩाठन गयाउन े तथा 
ववबागीम नेततृ्व सभेत ददने चरन ऩतन देखखएको छ। 

 खास ताशरभप्राप्त शिऺकहरुराई वऩएचडी गयाउन वा एभ.कपर.गयाउन (३)

रगाउनुका साथ ैआफ्नो अध्ममन य अनुसतधान गनेतपा  ऩतन उतभुख गयाउने 
सुववधा य ववद्धतवषृ्ट्त्त ददने गयेको ऩाइतन।दऺ य उच्च तहका शिऺण 
जनिष्ट्ततका रागग त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका एक दईु शिऺण सॊस्था फाहेक 
अतम ठाउॉभा गएय आफ्ना फहुकुिरताको ववकास तथा प्रवद्धान गने वा काभ गन े
ठाउॉ  नबएकारे त्मही सीशभत बएय फस्नुऩने वाध्मता यहेको छ। 

 केही मोग्म शिऺकहरु शिऺण काभका सट्टाभा वा शिऺणका साथ ै त्ररबुवन (४)

ववश्वववद्मारम बतदा फादहयका ऩरयमोजना वा मस्तै अतम काभहरुभा ऩतन 
रागेका देखखतछन।्कततरे त्ररबुवन ववश्वववद्मारमभा प्राध्माऩन गने हैशसमतरे 
ऩाएका ऩरयमोजनाहरु य सुववधाहरु तनजी पाइदाभा ऩतन रगाएका छन।् केही 
शिऺकहरुरे ट्मुसन य कोगचङ इत्माददफाट राब ऩाउने वातावयणको शसजाना गना 
भद्दत ऩु माएको य कऺा शिऺणराई वास्ता  नगयेको देखखतछ। एउटै शिऺकहरुरे 
फढी बतदा फढी खेऩ (शसफ्ट)हरुभा य धेयै तमाम्ऩसहरुभा ऩढाउने गयेको ऩतन 
ऩाइतछ। 

 अनुसतधान केतिभा काभ गरययहेका शिऺक जनिष्ट्ततको सभुगचत उऩमोग (५)

बएको छैन। अनुसतधान केतिभा राग्ने केहीरे वविषे सुववधा य अथोऩाजान 
गरययाखेका छन।् उनीहरु केति  फादहयको व्मष्ट्ततगत अनुसतधान कामाभा ऩतन 
व्मस्त देखखएका छन।् अनुसतधान केतिफाट बइयाखेका काभहरुफाट 
ववश्वववद्मारमराई खास राब बएको देखखॉदैन। मस्तै ककशसभरे अनुसतधान 
केतिभा य शिऺण सॊस्थाहरुभा सॊरग्न शिऺण जनिष्ट्ततका फीच प्राक्षऻक आदान 
प्रदानको अबाव यहेको य िैक्षऺक ऺेरभा काभ गनेहरुराई तथा अनसुतधान 
केतिका मोग्म व्मष्ट्ततहरुराई शिऺणभा उऩमोग गयाएको देखखतन। 

 एकै तहका शिऺक य अनुसतधानकतााहरुरे ऩाउने ऩारयश्रशभकभा ऩतन शिऺण (६)

सॊस्थाहरुको प्रकाय हेयी शबतनता छ। उदाहयणाथा; भेडडशसन तमाम्ऩसको नन-्

प्राष्ट्तटशसङ बत्ता, अनुसतधान केतिहरुको ऩरयमोजना बत्ता य शिऺकहरुको 
शिऺण सुववधाहरुभा धेयै पयक ऩारययाखेको देखखतछ। 
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 ववश्वववद्मारमका शिऺक बएय ऩतन केहीरे ववश्वववद्मारमभा दिौँ वषासम्भ (७)

उऩष्ट्स्थत नै नबई सुववधाको उऩमोग गरययाखेका ऩतन देखखतछन ् य उऩष्ट्स्थत 
बएऩतन उगचत य ऩमााप्त शिऺण कामा हुन सकेको छैन।  

 एभ.एस्सी, एभ.ए., एभ.कभ.,फी.एड. य फी.एर.भा ऩढाइने तहबतदा शिऺकको (८)

मोग्मताको तह भागथ हुनुऩनेभा त्मस्तो बएको ऩाइतन। अझ फी.एड. य 
फी.एर.राई ऩेिागत बनये सयासय सहामक प्राध्माऩकभा शरइने गयेको ऩतन 
देखखतछ।  

 ववश्वववद्मारमभा शिऺकहरुको तहगत बूशभका य काभ कताव्महरु अस्ऩरट छन।् (९)

ऩाठ्मक्रभ् ऩाठ्मक्रभ तनभााणको वैऻातनक प्रकक्रमा अॊगारी ऩाठ्मक्रभहरुको तनभााण य 
सुधाय गने ऩयम्ऩयाको ववकास सॊस्थागत रुऩभा य तनयततय प्रकक्रमाको रुऩभा अझ सम्भ 
हुन सकेको छैन। मसरे गदाा मस ऺेरभा गरयएका प्रमासहरु ऩूणा नबई पाटपुटे हुन 
ऩुगेका छन।् ऩाठ्मक्रभ ववकास केति नेऩारी, नऩेार ऩरयचम, अ्गे्रजी य जनसॊख्मा 
शिऺा आदद ४ अतनवामा ववषमभा सीशभत छ। 

ऩाठ्मक्रभ एउटा ऩूणा प्रणारी हो। जस्तै;ऩाठ्मक्रभ तनभााणभा उदे्दश्म, रक्ष्म य तनदहत 
बावनाफाट काभ िुरु बई भूल्मा्कनसम्भ आएय टु्गगन ऩुग्दछ। तय ऩाठ्मक्रभराई 
त्मस रुऩभा हेयेको ऩाइॉदैन। मसरे गदाा हार त्ररबुवन ववश्वववद्मारमभा ऩढाइ एकाततय 
छ य भूल्मा्कन अकााततय। सम्ऩूणा शिऺण प्रकक्रमा य ऩयीऺा एउटै प्रकक्रमाशबर 
हुनुऩनेभा त्मो बइयहेको छैन। ववश्वववद्मारमको आततरयक सॊयचनाभा आवश्मकबतदा 
फढी ऩरयवतान बएकारे मसरे ऩाठ्मक्रभ, शिऺण य ऩयीऺा (भूल्मा्कन) भा सभेत 
असय ऩना गएको छ। उदाहयणका तनष्ट्म्त २०३६/३७ सार ऩतछ सेभेरटय प्रणारीफाट 
वावषाक प्रणारीभा अकस्भात ऩरयवतान हुॉदा ऩाठ्मक्रभराई तदनुसाय व्मवष्ट्स्थत गना 
सककएको छैन। त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको ऩाठ्मक्रभको रेखाजोखा गना कुनै 
तनकामराई ष्ट्जम्भा ददइएको छैन। शिऺाध्मऺ शिऺासम्फतधी प्रभुख ऩदागधकायी बएता 
ऩतन शिऺाध्मऺराई ऩाठ्मक्रभफाये मथाथा वस्तुष्ट्स्थततको जानकायी ददने कुनै व्मवस्था 
छैन। ऩाठ्मक्रभ ववकास केति, ववद्माऩरयषद्हरु ववषम सशभततहरु य शिऺण सशभततहरु 
सॊस्थागत रुऩभा सकक्रम हुन सकेका छैनन।् 

ऩाठ्मक्रभहरु तनकै ऩुयाना छन।् ऩाठ्मक्रभभा सुधाय गने प्रमास गरयएको बएता ऩतन 
कुनै ठोस आधायको अवरम्फन गरयएको देखखॉदैन। अथाात ् ऩुयानै ववषमवस्तुराई 
मताउतत हेयपेय गने काभ भार ै बएको फुखझतछ। मसरे गदाा उच्च शिऺाभा ऩढाइने 
ववषमहरुको ववषमवस्तु अततयााष्ट्रिम स्तयभा वा साका  यारिहरुको दाॉजोभा तनम्न 



 

86 
 

स्तयको देखखन गएको छ। ऩाठ्मक्रभराई अध्मावगधक फनाउने प्रमास बएता ऩतन ठोस 
आधायको अबावभा सपरता हाशसर हुन सकेको छैन। यारिका ववश्वकै तनशभत्त 
आवश्मक देखखएका ववषमहरुभा ऩाठ्मक्रभ फनाउन सककएको छैन। फनाइहारे ताऩतन 
कुनै तनश्चत नीतत छैन। मस्तो नीततको अबावभा ऩाठ्मक्रभ तनभााण कामा व्मष्ट्ततगत 
वा सभूहगत तनजी ऩरयमोजना जस्तै फतन ऩुगेको छ। आजसम्भ फनाइएका 
ऩाठ्मक्रभको भूल्मा्कन गयी सुधायका उऩामहरुको अध्ममन गनुाऩने हो तय 
ऩाठ्मक्रभको भूल्मा्कन सही भाराभा हुन सकेको छैन य त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका 
अनुसतधान केतिहरु य अतम अनुसतधान सॊस्थानहरुफाट गरयएका नेऩारसम्फतधी 
अनुसतधानफाट प्राप्त तथ्महरुराई सभावेि गने कुनै प्रावधान छैन। 

ऩाठ्मऩुस्तक् उच्च शिऺाका ववषमभा सफै ऩाठ्मऩुस्तक य ऩाठ्मसाभग्री आफ्नै देिभा 
तनभााण हुनसकेको छैन। उच्च शिऺाका रागग धेयैजसो ऩाठ्मऩुस्तकहरु फादहयफाटै 
आमात गने गरयतछ। तय ववशबतन ववषमहरुभा ऩाठ्मक्रभ फनाउॉदा उच्च शिऺाका 
तनष्ट्म्त उऩमुतत देिभा तनशभात ऩाठ्मऩुस्तकहरुराई ध्मानभा याखखएको हुतछ। तैऩतन 
उच्च शिऺाका ऩाठ्मक्रभको रक्ष्म त्मसभा तनदहत बावना एवॊ ववषमवस्तुको स्तयीम 
तथा वस्तुगत प्रस्ततुीकयण बएका देिभा उत्ऩाददत ऩाठ्मऩुस्तकहरुको सवाथा अबाव 
छ। 

ऩाठ्मक्रभ ववकास केतिराई ऩाठ्मऩुस्तक वा सतदबा ऩुस्तकको उत्ऩादन गन े
ष्ट्जम्भेवायी ददइएको बए ऩतन मसका अनेकौँ सभस्माहरु छन।् ऩुस्तक उत्ऩादन प्रकक्रमा 
ज्मादै साॉघुयो छ। मसका रागग कुनै एउटा सॊस्था ऩूणा रुऩभा उत्तयदामी छैन। ऩुस्तक 
प्रकािनको तनशभत्त त्ररबुवन ववश्वववद्मारम छाऩाखाना छ। तय मसरे  ऩतन 
प्रबावकायी रुऩभा काभ गना सकेको छैन। ऩाठ्मऩुस्तक उत्ऩादनका तनशभत्त 
छुट्माइएको खचा ज्मादै कभ छ। मसरे गदाा ववगत वषाभा ऩाठ्मक्रभ ववकास केतिफाट 
प्रकाशित हुने ऩुस्तकहरुको सॊख्मा फढ्नुको साटो झन कभ बएको देखखतछ। अतघ 
प्रकाशित ऩुस्तकहरु फजायभा ऩाइदैनन ् । ततनको सॊिोधन य ऩुनभुािण कभै बएको 
देखखतछ य प्रकाशित ऩुस्तकहरुको ववक्री ववतयण ऩतन व्मवष्ट्स्थत छैन।  

मिऺण् त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको शिऺण सततोषजनक छ बतन सककतन। शिऺाको 
भुख्म उदे्दश्म नै ववद्माथॉहरुराई घोकतते फनाउन ुजस्तो राग्छ। ववद्माथॉ सॊख्माको 
चाऩरे गदाा शिऺणभा व्माख्मा गने य रेखाउने ऩद्धततको फाहुल्म छ। ववद्माथॉहरुको 
गचततन य सजृनशिरताको ववकास गने प्रमास बएको देखखतन। शिऺण ऩद्धतत एकोहोयो 
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तथा अनाकषाक बएकारे ववद्माथॉहरुको अशबरुगच जगाउन शसकएको छैन। 
शिऺकहरुको वविषे गयी नमाॉ शिऺकहरुका तनशभत्त कुनै प्रकायको अशबभुखीकयण 
ताशरभा वा सीऩ ववकास गना भौका छैन। ऩाठ्मक्रभ ववकास केतिरे मसतपा  केही 
ववषमहरुभा प्रमास गना खोजेको छ, तय मसका रागग प्राप्त सुववधा साहै्र नै कभ छ। 

त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका अगधकाॊि शिऺकहरु त्ररबुवन ववश्वववद्मारमकै उत्ऩादन 
हुन।् कुनै प्रकायको अशबभुखीकयणको अबावभा त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको 
ऩठनऩाठनको ष्ट्स्थततभा मथाष्ट्स्थततवादको शसजाना बई शिऺण स्तयभा तीव्र ह्रास 
आएको छ। धेयैजसो तमाम्ऩसहरुभा ववद्माथॉहरुको हाष्ट्जयी शरइॉदैन। मसरे गदाा 
ववद्माथॉहरु वषा बयीभा ८०/९०ददन ऩतन हाष्ट्जय हुॉदैनन।् ववश्वववद्मारमभा ववद्माथॉ 
बनाादेखख ऩयीऺासम्भका कामाताशरकाको कुनै तनष्ट्श्चतता छैन। वषाभा कुन ववषमभा 
कतत ददन ऩठनऩाठन हुनुऩने य ददनको कतत घण्टा ऩढाइ हुनुऩने बतने केही तनष्ट्श्चत 
अवधायणा छैन। 

भूल्माङ्कन् भूल्मा्कन प्रकक्रमा ऩयीऺाभा केष्ट्तित हुनारे शिऺाभुखी नबई 
प्रिासनभुखी हुन गएको छ। प्रश्नऩर तनभााण जस्ता कामाराई ऩतन प्रिासतनक ढाॉचारे 
हेरयएको छ। कऺा शिऺण ऩाठ्मक्रभको उदे्दश्म य त्मसभा तनदहत बावना य भूल्मा्कन 
(ऩयीऺा) फीच आवश्मक तारभेर हुनुऩनेभा सो बएको देखखतन। 

उत्तयऩुस्तका जाॉच्नका तनष्ट्म्त साभातम आधाय फनाए ताऩतन हयेकरे आ-आफ्नो 
आधाय फनाई जाॉच्ने गयेको देखखतछ। ऩयीऺा सम्फतधी वस्तष्ट्स्थततको अध्ममन वा 
अनुसतधान िूतमप्राम् छ। मस ववषमभा अध्ममन गयाई ऩयीऺा ऩद्धततभा सुधाय गनुा 
ऩने आवश्मकता छ। त्मसो बएभा भार उच्च शिऺाको गुणस्तयभा ववृद्ध गना 
सककतछ।ककनबने अदहरेसम्भको हाम्रो शिऺा ऩयीऺा केष्ट्तित छ य मस प्रकायको 
सोचाइभा तछटै ऩरयवतान आउने सम्बावना ऩतन छैन।  

अनुसरधान् त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका अनुसतधान कामाहरु सॊकाम तथा अनुसतधान 
केतिहरुभा सम्ऩतन हुतछन।्अनुसतधानका ऺेरफाये कुया गदाा नीततगत, कामाक्रभगत य 
व्मवस्थाऩन तहहरुका भुद्दा तथा सभस्माहरु ववचायणीम छन।् नीततगत तहभा हेदाा 
त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका सॊकाम, ववबागहरु तथा अनुसतधान केतिहरु य त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारमशबरका तथा फादहयका अनुसतधान सॊस्थाहरुका फीच व्मवाहरयक रुऩरे 
फाष्ट्ञ्छतभाराभा सभतवम स्थावऩत हुन सकेको ऩाइॉदैन। मस ै कायण अनुसतधान 
केतिहरुभा हुने अनुसतधानको भाध्मभफाट शिऺण य अनुसतधान कामाहरु एक आऩसभा 
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ऩरयऩोषक हुन सतने गयी जतत तनकट आइसतनुऩने हो त्मतत तनकट आएका छैनन।् 
मस्तै ककशसभको सभतवम स्थावऩत गयी कामाक्रभ सॊचाशरत गना नसककएकारे श्री ५ को 
सयकायका भतरारम, ववबाग एवॊ अतम तनकामहरुद्वाया तजुाभा गरयने अनुसतधान 
कामाक्रभहरुभा त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका अनुसतधान केतिहरु तथा सॊकामहरु चादहॉदो 
भाराभा सम्फद्ध हुन ऩाएका छैनन।् ववदेिी एवॊ अततयााष्ट्रिम सॊघ-सॊस्थाहरुफाट प्राप्त 
हुने ऩरयमोजनाहरुशसत सॊफद्ध अनुसतधान प्रस्तावहरु श्री ५को सयकायका सम्फष्ट्तधत 
भतरारम य अतम तनकामहरुफाट ऩास गयाउॉ दै रैजानेतपा को औऩचारयक प्रकक्रमा घुभाउयो 
य फढी सभम राग्ने यहेको ऩाइतछ। 

कामाक्रभका तहभा हेदाा त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका सॊकाम तथा अनुसतधान केतिका 
अनुसतधानकतााहरुराई नौरा अनुसतधान प्रववगधसम्फतधी ऻान य सीऩ हाशसर गने 
भौकाहरु उऩरब्ध छैनन।् अनुसतधान अनुबवहरु एवॊ तथ्मा्क य डकुभेतटहरुको 
आदान-प्रदानका रागग आवश्मक ऩने प्रणारीहरु ऩमााप्त छैनन।् उऩत्मकादेखख फादहयका 
त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका शिऺकहरुराई केतिीम ववबाग तथा अनुसतधान केतिहरुभा 
यही अनुसतधान कामा गने अवसयहरु आवश्मक भाराभा उऩरब्ध गयाउन सककएको 
छैन। ववद्मावारयगध कामाक्रभहरुका तनशभत्त आवश्मक ऩने अनुसतधान प्रववगधसम्फतधी 
कऺा, तनदेिन इत्माददको प्रफतध केतिीम ववबागहरु तथा अनुसतधान केतिहरुभा 
उगचत रुऩभा य आवश्मक भाराभा गने गरयएको ऩाइॉदैन। त्मसैरे ववगत ३१ वषाभा 
त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका भानववकी य साभाष्ट्जकिास्रभा कयीफ ३१० जनारे वऩएचडी 
उऩागधभूरक अनुसतधानको रागग ऩञ्जीकृत गये तय ५८ जनारे भार काभ ऩूया गयी 
उऩागध शरन सकेका छन।् 

व्मवस्थाऩनका दृष्ट्रटरे ववचाय गदाा त्ररबुवन ववश्वववद्मारमभा अनुसतधान तपा का 
रागग छुट्माउने फजेट यकभ साहै्र कभ छ। हार अनुसतधान केतिहरुका हकभा मो 
यकभ सम्ऩूणा वावषाक फजेटको कयीव १३ प्रततित हुन आउॉदछ। केतिीम ववबागहरुभा 
न अनुसतधान य  प्रकािनका रागग कुनै यकभ छ । फजेटको कभीरे गदाा आवश्मक 
तमूनतभ भाराभा उऩकयण सुववधा उऩरब्ध नहुनारे अनुसतधान केतिहरुको कामा 
दऺताको स्तय फढ्न ऩाएको छैन। सहबागगता फढाउनका तनष्ट्म्त साभातम व्मवस्थाऩन 
ऩतन हुन नसकेय अनुसतधान केतिहरु अततगात गरयने अनुसतधान कामाक्रभहरुभा 
त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका केतिीम ववबाग वा अतमरका शिऺकहरुको सॊरग्नता त्मतत 
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उत्साहफद्धाक छैन। मसयी नै कयाय अनुसतधान तथा ऩयाभिा सेवा ऩऺ त्मतत सितत य 
सकक्रम देखखॉदैन।  

याष्ट्ष्िम विकास सेिा् शसद्धाततको प्राचमुा यहेको उच्च शिऺाको ऩाठ्मक्रभअततगात 
िैऺखणक प्रकक्रमाराई केही हदसम्भ व्मावहारयक फनाउन याष्ट्रिम ववकास सेवारे 
सहमोग गयेकारे याष्ट्रिम ववकास सेवाको उऩादेमता छ। मस कामाक्रभफाट 
ववद्माथॉहरुराई आपूरे आजान गयेको ऻानको ऩरृठबूशभभा यारि वा सभाजको ष्ट्स्थतत 
फुझ्ने अवसय प्राप्त हुतछ। ववद्माथॉहरुको मस प्रकायको अनुबवफाट सम्फष्ट्तधत 
ऩाठ्मक्रभराई देिको तनष्ट्म्त सुहाउॉदो फनाउने आधाय प्राप्त हुतछ य देिको 
वास्तववकताको नष्ट्जक ल्माई सभुदामप्रततका कताव्म ऩूया गनाभा ठोस आधाय प्रदान 
गदाछ। तय याष्ट्रिम ववकास सेवाका ऩतन आफ्ना सभस्मा छन।् याष्ट्रिम ववकास 
सेवाराई १ वषाको कामाक्रभफाट ३ भदहनाको कामाक्रभ फनाउनु नै दु् खराग्दो   कुया 
बएको छ। प्रचशरत तीन भदहने  कामाक्रभ ववद्माथॉहरुराई राबदामक देखखॉदैन। 
याष्ट्रिम ववकास सेवासम्फतधी स्ऩरट याष्ट्रिम नीतत छैन जसरे गदाा श्री ५को सयकाय य 
ववश्वववद्मारमका फीचभा मसफाये भतबेद हुने ष्ट्स्थतत उत्ऩतन बएको छ। उच्च 
शिऺाको स्नातकोत्तय तहभा ऩढ्ने करयफ ५ हजाय ववद्माथॉहरुराई भाशसक बत्ता 
ददएय मो कामाक्रभ सॊचारन गना यारिरे ठूरो धनयािी व्महोनुाऩने देखखतछ। 

व्मिथथाऩन् उच्च शिऺाभा अध्ममनयत ववद्माथॉ सॊख्मा तनयततय फढ्दै गएको छ। 
ववद्माथॉ सॊख्माभा हुॉदै आएको ववृद्धका साथसाथै नमाॉ ववषम य ऺेरहरु खोल्दै जानुऩने 
आवश्मकताको ऩतन ववश्वववद्मारमरे अनुबव गदै आएको छ। तीव्र रुऩभा फढ्दै गएको 
ववद्माथॉ सॊख्माको अनुऩातभा बौततक सुववधाभा ववृद्ध हुन सकेन। तमाम्ऩसहरुको 
बौततक सुववधा मथावत नै यह्मो। परस्वरुऩ हार मता केही वषा देखख  तमाम्ऩसहरुभा 
त्रफहान, ददउॉसो, अऩयातह य यात्ररका शसफ्टहरु खोरी ववद्माथॉहरुको बनाा य सभस्माको 
सभाधान गने नीततको अवरम्फन गरयमो। ववश्वववद्मारमको आकाय य िैक्षऺक 
कामाक्रभहरुभा क्रशभक रुऩभा हुॉदै आएको ववस्तायरे मसका व्मवस्थाऩकीम ऩऺभा ऩतन 
जदटरता उत्ऩतन हुॉदै गएको छ। वताभान अवस्थाभा ववश्वववद्मारम व्मवस्थाऩनभा 
देखखएका केही सभस्माहरुरे वविषे रुऩभा ध्मान आकृरट गयेका छन ्। आगथाक स्रोतको 
कभी, कामा सम्ऩादनभा दढराइ, प्रिासतनक दढरासुस्ती, उऩरब्ध जनिष्ट्तत य अतम 
स्रोतको ऩूणा ऩरयचारन य उऩमोगभा तमूनता, प्रिासनततरको तनयततय अशबववृद्ध , 
तनष्ट्श्चत कामामोजना य िैक्षऺक कामाताशरकाको अबाव, फढ्दो वातावयणीम (फाह्म)प्रबाव 
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आदद जस्ता सभस्माहरु प्रखय रुऩभा देखखॉदै आएका छन।् ववश्वववद्मारम 
व्मवस्थाऩनका तमनै सभस्माहरुराई छोटकयीभा महाॉ प्रस्तुत गरयएको छ।  

नेऩारको उच्च शिऺाको व्मवस्थाऩनभा देखाऩयेका अदहरेका भूरबूत सभस्मा 
अगधकायको केतिीकयण नै हो बतने कुया स्ऩरट बइसकेको छ। अगधकाय केतिीकयणको 
कायण केतिीम ऩदागधकायीहरुको कामाबाय अनावश्मक रुऩरे फढ्न गएको य मी 
ऩदागधकायीहरुराई नीततगतबतदा प्रिासतनक कुयाभा व्मस्त यहनु ऩयेकारे मी 
ऩदागधकायीहरुराई आ-आफ्नो ऩदीम दातमत्व तनवााह गने सभमको अबाव हुनाका साथ ै
प्रिासनका तल्रा तहहरुभा ष्ट्जम्भेवायी ऩतछाउने प्रवषृ्ट्त्तभा ववृद्ध बएको ऩतन ऩाइतछ। 
ववश्वववद्मारमका अतम व्मवस्थाऩकीम सभस्माहरु ववशबतन ककशसभका देखखतछन।् 
अगधकाय य ष्ट्जम्भेवायीफाये स्ऩरट ककटान नबएकारे कामासम्ऩादन तथा भूल्मा्कन 
व्मवस्था प्रबावकायी हुन सकेको छैन। सभतवम, मोजना य तनमतरण प्रणारीको ववकास 
हुन सकेको छैन। कामाक्रभ य आगथाक मोजनाका फीच सभतवम देखखॉदैन। िैक्षऺक सॊस्था 
य सभाजका फीच सम्ऩका  स्थावऩत हुन नसतदा जनसहबागगता फढ्न सकेको छैन। 
िैक्षऺक नीतत तनभााणभा शिऺकहरुको वाष्ट्ञ्छत भाराभा सॊरग्नता हुन सकेको छैन। 
अनावश्मक प्रिासतनक एकाइहरुको गठन गरयएफाट प्रिासतनक खचाभा ववृद्ध हुॉदै गएको 
देखखतछ। तमाम्ऩसहरुका वीचको अततसाम्फतध नगण्म रुऩभा यहेको देखखतछ। 
व्मवस्थाऩनको  दृष्ट्रटकोणरे हेदाा आजको ववश्वववद्मारम ददिाहीनताको ष्ट्स्थततभा 
देखखतछ। त्मस्तै मसको कामाातवमन ऩऺ ऩतन तनकै कभजोय देखखतछ। िैक्षऺक 
गुणस्तयभा अशबववृद्ध गने य अनुत्ऩादक खचाभा कटौती गना आवश्मक ऩन,े तनमतरण, 
मोजना, सभतवम य भूल्मा्कन जस्ता ऩऺहरु प्रबावकायी हुन सकेका छैनन।् 
ववश्वववद्मारमका कभाचायी प्रिासनको ऺेरभा ऩतन कततऩम सभस्माहरु ववद्मभान 
यहेका देखखतछन।् उदाहयणका तनष्ट्म्त शिऺक य कभाचायीको सॊख्माभा ववृद्ध बइयहेको 
छ। मस प्रकायको ववृद्धरे गदाा कभाचायीका आफ्ना सभस्माहरु ऩतन थवऩएका छन।् 
तमाम्ऩस तहभा तनमुष्ट्ततका तनष्ट्म्त छनोटको वैऻातनक आधायको अवरम्फन नगरयॉदा 
मोग्मतभ शिऺकहरुको छनोट हुन सकेको छैन य मसरे गदाा मसफाट िैक्षऺक 
गुणस्तभा प्रबाव ऩयेको छ। अदहरे नै ऩतन कूर शिऺक सॊख्माको ३० प्रततित जतत 
ज्मारादायी, कयाय य अस्थामीका रुऩभा कामायत यहेका छन।् धेयै सभमसम्भ मस्तो 
ष्ट्स्थतत यदहयहनु उच्च शिऺाको ववकासका तनष्ट्म्त अवयोध हो। कुनै ऩतन ऩद शसजाना 
कामाबाय आददको आधायभा नबई हचवुा प्रकायरे गने गयेको देखखतछ। सस्तो 
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रोकवप्रमताका रागग य याजनैततक फाध्मता य दवावको कायणरे सभमफद्ध ऩदोतनतत य 
स्वत् स्थामी जस्ता नीततको अवरम्फन गयीीँदा िैक्षऺक गुणस्तय य ववशिरटताराई 
प्रबाव ऩायेको छ य मसफाट शिऺकहरुको भनोफर य उत्प्रेयणाभा ठूरो असय ऩयेको छ। 

फहुववश्वववद्मारमको अवधायणा् श्री ५को सयकायरे देिका ववशबतन ऺेरभा नमाॉ 
ववश्वववद्मारम स्थाऩनाको सम्बाव्मताफाये ववचाय गदाा सयकायी तथा तनजी ऺेरका 
बौततक, आगथाक तथा िैक्षऺक ऩूवााधायहरुको ववकासतपा  ऩतन वविषे ध्मान ऩु माउनु 
ऩने खाॉचो छ।  

नमाॉ ववश्वववद्मारम खोल्दा जुन ऺेरभा खोल्ने हो त्मस ऺेरभा ऩमााप्त भाध्मशभक 
ववद्मारमहरु छन,् छैनन ्य ती भाध्मशभक ववद्मारमहरुफाट प्रततवषा ऩमााप्त सॊख्माभा 
ववद्माथॉ उत्तीणा हुतछन ्कक हुॉदैनन ्बतने  कुयाका आधायभा भार खोल्नु तमामसॊगत 
हुतछ। त्मसका रागग ववगत (२० वषा जतत) को प्रवषृ्ट्त्त य ददिा तथा बववरम (बनौँ 
२०५७ सम्भ) को अडकरका आधायभा ववश्वववद्मारम खोशरने ऺेरशबर ऩने प्रत्मेक 
अॊचर य ष्ट्जल्रा-ष्ट्जल्राको िैक्षऺक ष्ट्स्थततको ववस्ततृ ववश्रेषण गनुा सफबतदा जरुयी 
छ। ककनबने सफबतदा भहत्वऩूणा कुयो नै खोल्न रागगएको सॊस्थाको गचयस्थातमत्व हो। 
दोस्रो भहत्वऩूणा आधाय प्रस्ताववत ऺेरभा ऩने ष्ट्जल्रा तथा अॊचरको साभाष्ट्जक, 
आगथाक स्वरुऩ हो। जस्तै जनसॊख्मा, साभाष्ट्जक सॊयचना, आगथाक तथा औधोगगक 
वैबव अतन त्मसको अतततनादहत स्वरुऩ य खानेऩानी, त्रफजुरी, सडक, अस्ऩतार, फै्क, 
ऺेरीम केति तथा कामाारमहरु, अतम ववकास कामा तथा अतम गततववगधहरु। तेस्रो 
आधाय हो- तमाम्ऩस, ववद्माथॉ तथा शिऺकको सॊख्मा, वविषे गयी ततनीहरुको 
कामासम्ऩादन, अनुबव तथा व्मावसातमक ऩरृठबूशभ य ऩरयवेि, बएबयका बवन, 
ऩुस्तकारम, प्रमोगिारा, छारावास, कऺा य आवास सुववधाको ऩूणा जानकायी मसभा 
आवश्मक छ। चौथो आधाय हो- उच्चशिऺाभा वताभान तथा बववरमभा हुने 
जनसहबागगता । अनुदान य छारवषृ्ट्त्तका रुऩभा जनसहबागगता भुख्म रुऩभा चरेकै 
छ। तय धेयै खचा राग्ने बएकारे उच्च शिऺाभा ऩतन दीधाकारीन रुऩभा त्मस्तै 
जनसहबागगत ऩमााप्त होरा बतने कुयो मसै बतन सककदैन।  

बववरमभा खलु्ने ववश्वववद्मारमका रागग भुख्म तीनफटा कुया ववस्ततृ छरपर हुन 
आवश्मक छ- १)स्थान, २)स्वरुऩ, य ३) रगानी। नेऩारभा बववरमभा खलु्ने 
ववश्वववद्मारमहरुको सॊख्मा धेयै हुनु हुॉदैन। त्मसैरे आउॉदो ऩच्चीस वषाका रागग ववचाय 
गदाा नेऩाररे आफ्नो अतततफाट शसतनुऩछा य सकेसम्भ गल्ती दोहो माउनु हुॉदैन। 
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त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको प्रवीणता प्रभाणऩर तहभा अदहरे ६७ प्रततित ववद्माथॉहरु 
ऩदढयहेका छन।् तय मस तहका छारराई सॊसायका अतम बागभा ववश्वववद्मारमका 
ववद्माथॉ भातने चरन छैन। अकााततय अदहरे सम्भको ववद्माथॉ बनाा एकदभ 
असततुशरत छ, ककनबने भानववकीभा ४४ प्रततित, व्मवस्थाऩनभा २३ प्रततित य 
कानूनभा ७ प्रततित बएफाट त्ररबुवन ववश्वववद्मारम अप्राववगधक ककशसभको एउटा 
ववश्वववद्मारम फतन ऩुगेको छ। अततत् जुनसुकै आधायभा अतत ठूरो य बौगोशरक 
रुऩभा ऩतन अतत छरयएको ववश्वववद्मारम हुन ऩुगेको छ।  

आगाभी दिकहरुभा अप्राववगधक शिऺाका स्नातकहरुका रागग श्रभफजाय तनकै साॉघुयो 
हुनेवारा छ ककनकक जुन गततभा हाम्रो अथाततर य उत्ऩादनिीर ऺेरको ववस्ता हुॉदैछ 
त्मसबतदा धेयै ितुतय गततभा हाम्रा स्नातकहरुको उत्ऩादन बइयहेको छ। अदहरे नै 
ऩतन प्राववगधक शिऺा ऩाएका कतत स्नातकहरु फेकाय छन ् बने अप्राववगधक ऺेरका 
स्नातकहरुको त कुयै नगये ऩतन हुतछ। तैऩतन उच्च शिऺाभा  नेऩारी कयदातारे 
प्रततववद्माथॉ प्रततवषा कतत रगानी गयेको छ बतने कुया ताशरका ९फाट स्ऩरट हुतछ। 
प्रस्तुत तथ्मा्कराई ऩतन आततरयक दऺताको भाऩदण्डका आधायभा हेदाा रगानी 
बएको यकभको २५-३० प्रततित भार ै उत्ऩादन बई अगधकाॊि चादहॉ अनुत्ऩादक न ै
ठहरयन जातछ। 

तामरका नॊ ९ 

उच्च मिऺाभा प्रनतविद्माथी िावषयक रगानी 

त्ररबवुन ववश्वववद्मारम साधायण शिऺा, आ.व.२०४६/४७ 
भानववकी रु १६९० 
काननू रु १०८८ 
व्मवस्थाऩन रु ११२८ 
शिऺा रु २९८३ 
त्ररबवुन ववश्वववद्मारम (प्राववगधक शिऺा आ.व. २०४७/४८) 
गचककत्सािास्र रु ५२२९६ 
कृवष तथा ऩिऩुारन रु ३४७०१ 
वनववऻान रु २८२५८ 
इष्ट्तजतनमरयङ रु १८७८१ 
ववऻान तथा प्रववगध रु ५२८१ 
भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारम आ.व. २०४७/४८ 
सफ ैववषमको सफ ैतह रु २०८६८ 
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िरटव्म् आ.व. २०४६/४७ भा त्ररववको प्रततववद्माथॉ औसत खचा रु ४,०६०।८० य 
स्नातकोत्तय तहको भार प्रततववद्माथॉ खचा रु ५०२९ देखखन आउॉछ। मसभा अनुभातनत  
फजेटको सॊचारन खचा भार दहसाफ गरयएको छ, ऩूॉजीगत खचा होइन। ववद्माथॉ 
सॊख्माको अनुभातनत सञ्चारन खचाराई ववबाष्ट्जत गयी मो प्रततववद्माथॉ रगानी 
तनकाशरएको हो। भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारमको प्रततववद्माथॉ वावषाक रगानी ऩतन 
आ.व.२०४७/४८को सञ्चारन खचाराई ववद्माथॉ सॊख्मारे बाग गयी तनकाशरएको छ। 

आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺाराई फेवास्ता गयेय सयकायरे कुर शिऺा फजेटको २५ 
देखख ३० प्रततित बतदा फढी अनुदान उच्च शिऺाराई ददनुहुॉदैन।ककनबने मसफाट कभ 
साभाष्ट्जक य आगथाक प्रततपर हुने य सयकायी कोषराई भहॊगो ऩने हुतछ। स्थानीम 
भाग तथा दवावको आधायभा अथवा खाशर आगथाक सहमोग सष्ट्जरै कुनै न कुन ै
स्रोतफाट उऩरब्ध बमो बतदैभा नमाॉ ववश्वववद्मारमको स्थाऩना गनुा तमामोगचत हुॉदैन। 
धाशभाक, साॊस्कृततक, याजनैततक वा व्माऩारयक उदे्दश्मरे ववश्वववद्मारम खोल्ने 
प्रवषृ्ट्त्तराई हतोत्सादहत गनुाऩछा। नमाॉ ववश्वववद्मारम बयसक आवासीम य िैऺखणक 
हुनुऩछा। खाशर तमाम्ऩसहरु ऩञ्जीकृत गयेय ऩयीऺा भार शरने खारको हुनु हुॉदैन। 
मसका आफ्नै कामािाराहरु, प्रमोगिाराहरु, कऺा बवनहरु य ऩुस्तकारम हुनुऩछा। 

नमाॉ ववश्वववद्मारमरे त्ररबुवन ववश्वववद्मारम य भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारमका 
अतीतका बुर नदोहो माउने हो बने ततनीहरुरे सयकायी अनुदानका बयभा भार नचरेय 
खचाभा आत्भतनबाय हुनुऩछा , साधायण ऩाठ्माॊि नचराएय व्मावसातमक तथा प्राववगधक 
ववषमहरु चराउनुऩछा। बाषा, भानवीकी य साभाष्ट्जकिास्र भार चराउनु हुॉदैन, चाहे 
त्मो अथािास्र य सभाजिास्र जस्ता भूर साभाष्ट्जक ववऻान नै ककन नहोस ् । नमाॉ 
ववश्वववद्मारमरे त्ररबुवन ववश्वववद्मारमकै तमाम्ऩसको अनुसयण गयेय खाशर नेऩारी, 
अॊगे्रजी, नागरयकिास्र, अथािास्र य इततहास आदद भार ऩढाउने हुनुहुॉदैन। 
ववश्वववद्मारम अनुदान आमोग जस्तो भागथल्रो तनकामरे कुन ववश्वववद्मारम कुन 
कुन ववषमराई ववशिरटीकयणको ऺेर फनाउने हो त्मसको तनधाायण गनुाऩछा। जसरे गदाा 
नेऩारका सफै ववश्वववद्मारमरे उही गखणत, तथ्मा्किास्र वा नतृत्विास्र जस्ता 
ववषमहरु ऩढाइयहनु ऩने खण्ड नआओस।्  

उच्च शिऺासम्फतधी याष्ट्रिम उदे्दश्म य नीततराई ध्मानभा याखी नेऩारका वताभान तथा 
ऩतछ स्थावऩत हुने ववश्वववद्मारमहरु य उच्च शिऺण सॊस्थाहरुको बूशभका य स्तयका 
साथ ैततनराई ददइने सयकायी अनुदानको तनधाायण गना एउटा ववश्वववद्मारम अनुदान 
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आमोगको स्थाऩना हुनुऩछा। मस आमोगरे दीघाकारीन रुऩभा तनम्नशरखखत कुयाहरुराई 
दृष्ट्रटगत गदै प्रस्ताववत उच्च शिऺाका रागग एउटा दीघाकारीन गुरुमोजना तमाय 
गनुाऩछा ् क)उच्च शिऺाको प्रस्ताववत ववस्ताय दय, ख) अततयसॊकाम बनााको ववतयण, 
ग) साधनको आवश्मकता य उऩरष्ट्ब्धको ष्ट्स्थतत, ङ) ववद्माथॉ-शिऺक खचा अनुऩात, 
च)सॊचारन खचाको अनुऩात, छ) िैक्षऺक प्रिासतनक खचाको फाॉडपाॉडको अनुऩात तथा 
अनुसतधान य शिऺणको खचाको फाॉडपाॉडको अनुऩात, ज) उच्च शिऺाका अवसयको 
ऺेरीम तथा सभाष्ट्जक ववतयण, झ)कामाक्रभको गुणस्तय तथा तरनीमता अतन ञ) 
यारिको साभाष्ट्जक तथा आगथाक आवश्मकताअनुरुऩ प्रचशरत तथा प्रस्ताववत 
कामाक्रभहरुको सातदशबाकता। 

४. सुझाउहरु : 

उच्च शिऺा (साधायण) सम्फतधी मी सुझाउहरु वताभान ष्ट्स्थततका कततऩम ऩऺराई 
ध्मानभा याखी फनाइएका छन।् तमनभा आगथाक ऩऺ वविषे रुऩरे ववचायणीम छ। उच्च 
शिऺाभा अदहरे यहेको औसत वावषाक १० प्रततित फवृद्ध दय य ५ प्रततित बनाा अनुऩात 
चारू नै यहनेछ। मस ववृद्ध दयराई तुरुततै आभरू ऩरयवतान गनुा याजनैततक दृष्ट्रटरे 
सम्बव देखखॊदैन। मसका साथ ै श्री ५ को सयकायको आधायबूत, प्राथशभक तथा 
भाध्मशभक शिऺाप्रतत फदढयहेको वचनफद्धतारे गदाा ऩतन उच्च शिऺाका ऺेरफाट अझ 
खचाको कटौती हुने सॊबावना छ।   

प्रततवषा एस.एर.सी. उत्तीणा हुने ववद्माथॉहरुराई तुरुततै उच्च भाध्मशभक (१०+२) ततय 
वा प्रस्ताववत व्मावसातमक तथा प्राववगधक ताशरभ केति वा फहुप्राववगधक 
सॊस्थानहरुततय उतभुख गयाउन ऩतन अझ फढी खचा चादहनेछ। मसकायण अदहरेको ऩूणा 
सयकायी अनुदान ददने प्रणारीफाट उच्च शिऺाभा तनजी स्वाशभत्वराई प्रोत्साहन ददने 
प्रणारी अॉगाल्नु ऩने कुया स्ऩरट देखखतछ।   

 ववश्वववद्मारम अनुदान आमोग:  नेऩारभा चारू तथा प्रस्ताववत उच्च शिऺण (१)

सॊस्थाको वविषे गयी ववश्वववद्मारम शिऺाको साभाष्ट्जक भाग य अथाततरभा 
त्मसको बूशभका तथा कामाराई ऩरयबावषत गना एउटा उच्चस्तयीम 
ववश्वववद्मारम अनुदान आमोग (University Grant Commission) जस्तो 
सॊस्थाको स्थाऩना हुनुऩछा। मस सॊस्थारे उच्च शिऺाभा सयकायी अनुदानराई 
सॊचारन गने य उच्च शिऺाको स्तय तथा एकरुऩता कामभ गनेछ। मस 
आमोगको सॊगठन य कामाऺ ेरको वववयण मस अध्मामको अनुसूचीभा ददइएको 
छ।   
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 फहुववश्वववद्मारमको व्मवस्था:  वताभान प्रजाताष्ट्तरक वातावयणभा उच्च (२)

शिऺाको अवसय देिका सफै ऺेरका मोग्म य प्रततबािारी व्मष्ट्ततहरुराई 
उऩरब्ध गयाउन त्ररबुवन ववश्वववद्मारमराई ववकेष्ट्तित गयी त्रर.वव. का 
आ्गगक तमाम्ऩसहरु य तनजी तमाम्ऩसहरुराई एकीकृत गयेय ऩूवााञ्चर, 

भध्मभाञ्चर य ऩष्ट्श्चभाञ्चरभा एक एक तथा भध्मऩष्ट्श्चभाञ्चर य सुदयू 
ऩष्ट्श्चभाञ्चरका रागग एक गयी कम्तीभा चायवटा ववश्वववद्मारमहरु खोशरन ु
ऩछा। मी ववश्वववद्मारमहरुको स्वरुऩ य सॊयचनावाये प्रस्ताववत ववश्वववद्मारम 
अनुदान आमोगरे शसपारयस गनुाऩछा। साभातमत् मी ववश्वववद्मारमहरुसॉग 
त्मस ऺेरका प्राववगधक सॊस्थानहरु तथा भहाववद्मारमहरु सम्फद्ध हुनुऩछा। तय 
ववश्वववद्मारमको कामाऺ भता, स्तय य भातमताका कायणरे गदाा कुनै ऩतन 
िैक्षऺक सॊस्थानरे आफ्नो ऺेरफादहयका याष्ट्रिम ववश्वववद्मारमसॉग सम्फतधन 
गना ऩाउनुऩछा।   

 तनकट बववरमभा श्री ५ को सयकायरे एउटा खरुा ववश्वववद्मारमको स्थाऩना (३)

गनुाऩछा। मस ववश्वववद्मारमरे प्राइबेट ऩयीऺाथॉहरुका तनष्ट्म्त ऩतन ऩयीऺा 
सॊचारन गनुाका साथ ैअनौऩचारयक भाध्मभभा उच्च शिऺाको ववस्तायका तनष्ट्म्त 
नेऩारको आवश्मकताराई ध्मानभा याखेय दयू शिऺणको कामाक्रभ ऩतन सॊचारन 
गनुाऩछा। मस खरुा ववश्वववद्मारमराई श्री ५ को सयकायरे िुरुका ५–७ 
वषासम्भ एकभुरट अनुदान ददनुऩछा य उतत चयण ऩाय बएऩतछ ऩष्ट्ञ्जका िुल्क, 

ऩयीऺा िुल्क य डडग्री िुल्करे नै त्मसराई आगथाक रुऩभा आत्भतनबाय 
गयाउनुऩछा।   

 सयकायी आगथाक अनुदानको नीततराई कामााष्ट्तवत गन े प्रमोजनका रागग (४)

ववऻानराई प्राववगधक शिऺा अततगात याख्नु ऩछा। आगाभी वषाहरुभा ऩतन 
स्नातक तहका केही नमाॉ ववऻान भहाववद्मारमहरुको स्थाऩना गनुाऩछा।   

 हयेक ववश्वववद्मारमष्ट्स्थत अनुसतधान केति य केतिीम शिऺण ववबागहरुराई (५)

एउटै व्मवस्था अततगात याखखनुऩछा। सो केतिराई ऩढाइ य अनुसतधानका 
तनष्ट्म्त ऩुस्तकारम, अशबरेख केति, तथा ववववध प्रमोगिाराहरुको सुववधारे 
सम्ऩतन गरयनुऩछा। त्मस तनकामराई एक ववशिरट उच्च अध्ममन अनुसतधान 
सॊस्थाका रुऩभा ववकशसत गयी स्वामत्तता प्रदान गनुाका साथ ैमसराई साधन य 
सुववधासम्ऩतन तुल्माउनु ऩछा।   

 उच्च भाध्मशभक शिऺा ऩरयषद् ऐन, २०४६ भा प्रस्ताववत गये अनुसाय त्ररबुवन (६)

ववश्वववद्मारमरे चयणफद्ध रुऩभा प्रवीणता प्रभाणऩर तहको ऩढाई वव.सॊ. २०५७ 
सम्भभा ऩूणा रुऩरे फतद गरयनुऩछा। अदहरेका त्ररबुवन ववश्वववद्मारम 
अततगातका तमाम्ऩसहरुफाट प्रवीणता प्रभाणऩर स्तयराई फतद गयेऩतछ 
ववश्वववद्मारम अततगातका सॊकाम य ववबागहरु तथा भहाववद्मारमहरुरे 
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स्नातक य स्नातकोत्तय डडप्रोभाहरु, एभ.कपर य ववद्मावारयगधका कामाक्रभहरुको 
सॊचारन गरयनुऩछा।   

 हयेक ववबाग, सॊकाम, अध्ममन सॊस्थान य तमाम्ऩसरे आफ्नो िैक्षऺक य बौततक (७)

ऺभताको आधायभा छुट्टाछुटै्ट बनाा य प्रवेि ऩयीऺा शरन ऩाउने व्मवस्था हुनुऩछा।   

 भानववकी य साभाष्ट्जकिास्र, शिऺािास्र, व्मवस्थाऩन य ववऻान ववषमहरुभा (८)

स्नातक तह ३ वषाको हुनुऩछा य मी ववषमहरुभा ऐष्ट्च्छक अनसा ऩाठ्मक्रभको 
सभेत व्मवस्था गनुाऩछा।   

 स्नातकोत्तय तहको प्रविेभा अनसा ऩास गयेको ववद्माथॉराई ग्राह्मता ददइन ु(९)

ऩछा। दईु वषे स्नातकभा उत्तीणा ऩुयाना ववद्माथॉहरुका रागग १ वषे अनसाको 
थऩ ऩाठ्मक्रभ तमाय गनुाऩछा।   

 वऩएच.डी. कामाक्रभभा नाभ दताा गना एभ.कपर. राई ऩूवाावश्मक गनुाऩछा य (१०)

त्मसराई फढी सुसॊगत रुऩभा सॊचारन गयेय प्रबावकायी ताशरभको रुऩ ददनुऩछा। 
एभ.कपर. का ऩाठ्माॉिहरुभा अतम सम्फष्ट्तधत ववषमहरु ऩतन यहनुऩदाछ।   

 अनुसतधान ऩेिाराई प्राक्षऻक तथा शसजानात्भक काभभा रगानी सभेत गना (११)

सतने ष्ट्स्थततभा ऩुग्न सॊकामहरु तथा अनुसतधान केतिहरुराई फढी आततरयक 
स्वामत्तता प्रदान गनुाऩछा। ववश्वववद्मारम तहभा गरयने अनुसतधान सॊगदठत, 

अततयकक्रमात्भक एवॊ आकषाक प्राक्षऻक अभ्मासका रुऩभा अगाडड आउनुऩछा। 
मसका तनष्ट्म्त ववश्वववद्मारम अनुदान आमोगरे उच्च शिऺाभा अनुसतधान 
नीतत तम गनुाऩछा।   

 सम्ऩूणा गततववगधभा जवापदेहीको बावनाराई कामभ गना नीतत तनधाायण (१२)

प्रकक्रमाभा सहबागगताको अगधकतभ सम्बावनाको ववस्ताय गरयनुऩछा , जसफाट 
सॊकाम य ववद्माथॉ दवुैभा तनजत्वको बावना जागरयत होस।् तय सॊकामराई 
आफ्नो शिऺण तथा अनसुतधानको भौशरकता तथा व्मावसातमक स्तय तनधाायण 
गना ऩूणा स्वामत्तता ददइनुऩछा य त्मसभा हस्तऺेऩ गरयनु हुॉदैन। 
ववश्वववद्मारमका गततववगधवाये नीतत तनधाायण गदाा सहबागगता, स्ऩरटता य 
उत्तयदातमत्वको तनदेिक शसद्धाततको ऩारन गनुाऩछा।   

 हयेक ववश्वववद्मारम, सॊकाम तथा ववबागभा आफ्नै वा कुनै स्वदेिी वा ववदेिी (१३)

दाताका सहमोगभा दीघाकारीन वषृ्ट्त्त ववकास कामाक्रभ सॊचाशरत गना प्रोत्सादहत 
गनुा ऩदाछ जसफाट देिशबर ताशरभ, गोरठी, कामािारा, ववषम–सॊगोरठी य 
अल्ऩकारीन अध्ममन भ्रभण तथा ऩेिागत आत्भोतनततको व्मवस्था गना 
सककमोस।्  

 शिऺण ववबाग, सॊकाम, अध्ममन सॊस्थान, करेज, स्कूर, ववद्माऩीठ य अनुसतधान (१४)

केतिहरुका तहभा अगधकायको अत्मगधक ववकेतिीकयण य मथोगचत भाराभा 
अगधकायको प्रत्मामोजन गरयनुऩछा। नीतत, मोजना य भूल्माॊकनराई छोडये 
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कामाक्रभ फनाउने य कामाातवमन गन ेसफै कुयाभा उऩमुतत तहभा ऩूयै ष्ट्जम्भेवायी 
सुष्ट्म्ऩने व्मवस्था शभराइनुऩछा।   

 शिऺण तथा प्रिासनका उच्च ऩदहरुको शसजाना गदाा हयेक ऩदको कामा, (१५)

कामाक्रभ य बूशभका स्ऩरट रुऩरे ऩरयबावषत हुनुऩछा। त्मस्ता ऩदको ऩूवााधाय 
सकेसम्भ स्ऩरट हुनुऩछा।   

 प्रिासतनक य आगथाक व्मवस्थाको सॊचारन तथा तमाम्ऩसका तनष्ट्म्त (१६)

जनसहबागगता ऩरयचारन गना एउटा तमाम्ऩस सञ्चारक सशभतत यहन 
सतनेछ। मसको काभ, कताव्म य अगधकाय तोककए अनुसाय हुनेछ।   

 याष्ट्रिम ववकास सेवाराई साभाष्ट्जक सेवा य ववस्ताय कामाक्रभका रुऩभा (१७)

जनतासम्भ रैजान आगथाक स्रोत जुटाएय के्रडडट जम्भा नहुने गयी स्वेच्छाका 
आधायभा सॊचारन गने व्मवस्था गनुाऩछा। उदाहयणका तनशभत्त मस्ता केही 
कामाक्रभ हुन ्:  (अ) वृऺ ायोऩण तथा वातावयण शिऺा, (आ) जनसॊख्मा शिऺा, 
(इ) साऺयता, (ई) आधाय शिऺा, (उ) स्वास्थ्म शिऺा, (ऊ) प्रततयऺण 
(इम्मुनाइजेिन), तथा ववद्मारमहरुभा (ए) अॊगे्रजी, ववऻान, गखणत आदद 
ववषमको शिऺण। मस्तो कामाक्रभ स्नातकोत्तय तहभा भार सीशभत यहनेछ। 
ग्राभीण साभाष्ट्जक ववकास य ग्राभीण सभाजिास्र जस्ता ववषमहरुभा बने 
याष्ट्रिम ववकास सेवाराई अतनवामा फनाउनेतपा  प्रोत्सादहत गनुाऩछा।  

 हयेक ववश्वववद्मारमरे उऩरब्ध सूचना तथा अध्ममन अनुसाय आफ्नो (१८)

आततरयक कामाऺ भता फढाएय अतन आफ्ना शिऺकहरुको कामाबायराई 
ऩुनववातयण गयेय उऩरब्ध तथा आफ्नो आततरयक स्रोत य साधनको ऩरयचारन 
गनुाऩछा। त्मस्तै उच्च शिऺाभा अगधकाय स्रोत य साधनको दरुुऩमोग तथा ऺतत 
(फीचभैा छोड्ने, दोहो माउने य असपर हुन ेववद्माथॉको सॊख्मा तथा कायण) वा 
उच्च शिऺाको अवसय वाये सघन तथा ववस्ततृ अध्ममन अनुसतधान गनुाऩछा।   

 (१९) उच्च शिऺा ऺेरभा एउटा ऩूणा ववकशसत तथ्माॊक फैंक य उच्च शिऺा (१९)

सम्फतधी सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी हुनुऩछा , जसरे गदाा सभकारीन तथा 
ऩुयाना उच्च शिऺा सम्फतधी सफै भहत्वऩूणा आॉकडा य अशबरेखहरु त्मसै 
अशबरेख केतिभा सष्ट्जरै उऩरब्ध हुन सकुन।्   

 फेरा फेराभा सॊसायका अरु बागका वविषे गयी दक्षऺण एशिमाका (२०)

ववश्वववद्मारमभा नेततृ्व शरनेहरुसॉग वैचारयक आदान प्रदानका कामाक्रभहरुको 
सॊचारन गनुा ऩछा। मसो गनाारे अतमरका ववश्वववद्मारमका तुरनाभा आफ्नो 
वास्तववक ष्ट्स्थततको जानकायी शरन सहमोग शभल्नेछ।   

 ववश्वववद्मारमहरु, अध्ममन सॊस्थानहरु, सॊकामहरु य तमाम्ऩसहरुरे आफ्नो (२१)

िैक्षऺक सरको कामाताशरका कम्तीभा ऩतन तीन भदहना अगावै प्रकाशित गयी 
प्रवेि शरन चाहनेहरुराई उऩरब्ध गयाउनु ऩछा।   
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 शिऺाको फढ्दो ववस्ताय य देिराई चादहने ऩेिागत जनिष्ट्ततराई ध्मानभा याखी (२२)

आगाभी वषाहरुभा व्मवस्थाऩन शिऺाराई फढाउॉ दै जानु ऩने आवश्मकता छ। 
प्रस्ताववत सॊयचनाशबर ऩेिागत ववषमहरुको ववस्ताय गयी ववशिरटीकयणततय 
जाने कुयाभा ध्मान ददनुऩछा। व्मवस्थाऩनका ववववध ववषमहरुको शिऺण 
प्रशिऺणका तनष्ट्म्त औऩचारयक शिऺाका रुऩभा सॊकामहरु, भहाववद्मारमहरु य 
फहुप्राववगधक सॊस्थान तथा खरुा ववश्वववद्मारमका तहभा ऩतन कामाक्रभहरुको 
सॊचारन गनुाऩछा।   

 ववश्वववद्मारम अततगातका भहाववद्मारमहरुभा स्नातक य स्नातकोत्तय (२३)

स्तयको व्मवस्थाऩन शिऺाको कामाक्रभहरुको सॊचारन गदाा ववषमहरुको ववस्ताय 
गयी छनौटका सॊबावनाहरुको ववस्ताय गनुाऩछा। साभाष्ट्जक भागराई ध्मानभा 
याखी व्मवस्थाऩनका ववषमहरुको ववकास गनुा य अततववाषमक अध्ममनराई 
अतघ फढाउनु आवश्मक छ। अध्ममन अध्माऩनको ऺेर ववस्ताय य 
सुदृढीकयणका साथ ैमस ऺेरभा ववद्मावारयगध स्तयीम अनुसतधानको तमायी गने 
य अध्माऩनका ऺेरभा प्रवेि गनेहरुका रागग एभ.कपर. को अध्ममनको 
कामाक्रभ ऩतन सॊचारन गनुाऩछा। एकाततय व्मवस्थाऩन शिऺाराई सुदृढ तुल्माई 
स्तयीम फनाउॉ दै जानु छ बने अकााततय उच्चस्तयीम अनुसतधान ऩतन गनुाऩछा।   

 स्नातक तह उत्तीणा व्मष्ट्ततराई भार फी.एर. को कामाक्रभभा प्रवेि ददनुऩछा। (२४)

नमाॉ ऩाठ्मक्रभ तनभााण गदाा कानूनको शिऺा सैद्धाष्ट्ततक य ऩेिागत रुऩभा 
प्रदान गनाका तनष्ट्म्त उऩमुतत य साभतमक फनाउनु आवश्मक छ। कानून 
शिऺाभा एर.एर.एभ. को कामाक्रभ ऩतन मथािीघ्र प्रायम्ब गनुा य मसराई 
एभ.कपर. सयहको भातमता ददनुऩछा। मस तहभा कानूनराई फहुववषमक 
दृष्ट्रटकोणरे फुझ्ने य सैद्धाष्ट्ततक य व्मावहारयक ऩऺको ववश्रेषण गयी सततुरन 
ऩैदा गना सतन ेअध्ममनको िैरी अॉगाल्नुऩछा। स्नातक तह य भागथका कानून 
शिऺाका कामाक्रभहरुको सॊचारन गयेऩतछ क्रभि् कानूनभा ववद्मावारयगधस्तयको 
अनुसतधान कामाक्रभको प्रायम्ब  गनुाऩछा।   

 उच्च शिऺाका रागग चादहने गुणस्तयमुतत ऩाठ्मऩुस्तक य ऩाठ्मसाभग्रीको (२५)

अशबववृद्धका तनष्ट्म्त उऩमुतत स्तयको वैऻातनक स्थरगत ऩूवा प्रशिऺणको 
व्मवस्था गयी मोग्म रेखकहरुराई प्रोत्सादहत गनुा य रेखखएका 
ऩाठ्मऩुस्तकहरुको सम्ऩादन गयी उऩमुतत स्तयभा भुिण गयेय ववद्माथॉहरुराई 
उगचत भूल्म उऩरव्ध गयाउनु ऩछा।   
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अनुसूची 

विश्िविद्मारम अनुदान आमोग  

अदहरेका ववश्वववद्मारमहरु य ऩतछ स्थावऩत हुने ववश्वववद्मारमहरु, भहाववद्मारमहरु 
य उच्च िैक्षऺक सॊस्थानहरुको बूशभका स्ऩरट गयी ती सफै सॊस्थाहरुको सभतवम य 
भूल्माॊकनका साथ ै ततनराई श्री ५ को सयकायका तपा फाट ददइने अनुदानको तनधाायण 
गना याष्ट्रिम स्तयको एउटा ववश्वववद्मारम अनुदान आमोगको गठन गरयनेछ।   

मस आमोगभा तनम्नशरखखत अनुसायका सदस्म यहनेछन ्:   

 याष्ट्रिम स्तयका ख्मातत प्राप्त शिऺाववद्, प्राध्माऩक तथा प्राववगधऻहरु भध्मेफाट (१)

४ जना  

 याष्ट्रिम मोजना आमोगको सदस्म (शिऺा) १ जना  (२)

 सगचव, शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम १ जना  (३)

 सगचव, अथा भतरारम १ जना  (४)

 याष्ट्रिम शिऺा सल्राहकाय ऩरयषद्का प्रभुख १ जना  (५)

 उच्च शिऺाभा वविषे मोगदान ददने सभाजसेवी १ जना  (६)

 ववश्वववद्मारमका उऩकुरऩततहरुफाट २ जना  (७)

 जम्भा ११ जना  

आमोगका ऩदाधधकायीहरु  

 आमोगका अध्मऺ, उऩाध्मऺ य सदस्म सगचव रगामत सदस्महरुको भनोनमन (१)

श्री ५ को सयकाय भष्ट्तरऩरयषद्रे गनेछ।   

 आमोगका अध्मऺ तथा सदस्महरुका तरफ, सुववधा य सहुशरमत श्री ५ को (२)

सयकायरे तोके फभोष्ट्जभ हुनेछ।   

 आमोगका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सदस्म–सगचव य एक जना सदस्म ऩूया सभम (३)

काभ गने ऩदागधकायी हुनेछन।्   

 आमोगको फैठक कम्तीभा भदहनाको एक ऩटक फस्नेछ।  (४)

 आमोगको फैठकको अध्मऺता आमोगका अध्मऺरे गनेछन ् य अध्मऺको (५)

अनुऩष्ट्स्थततभा सो कामा उऩाध्मऺरे गनेछन।्   

 आमोगरे आवश्मकता अनुसाय वविषेऻहरुको कामाटोरी फनाई उच्च शिऺाको (६)

ववशबतन ऩऺवाये अध्ममन गयाउनेछ।   

 ऩदेन सदस्महरु फाहेक आमोगका सदस्महरुको कामाावगध ४ वषाको हुनेछ।   (७)
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विश्िविद्मारम अनुदान आमोगको कतयव्म य अधधकाय :  

 ववश्वववद्मारम अनुदान आमोगको काभ, कताव्म य अगधकाय तनम्नशरखखत (१)

अनुसाय हुनेछ :  

 उच्च शिऺाका रागग ददइने अनुदान सम्फतधी हारको नीततभा आवश्मक सुधाय (२)

गयी अनुदान सम्फतधी याष्ट्रिम नीततको तजुाभा गने।   

 तनधाारयत नीतत अनुसाय अनुदान उऩरब्ध गयाउने।   (३)

 उच्च शिऺासॉग सम्फद्ध ववशबतन तनकामहरुको िैक्षऺक ववकास, बौततक, ववस्ताय (४)

तथा सुदृढीकयणका तनष्ट्म्त सयकायी, गैयसयकायी, तनजी, याष्ट्रिम य अततयााष्ट्रिम 
साधन स्रोतको ऩरयचारन गने।   

 देिका ववशबतन बागभा आततरयक तथा फाह्म स्रोतफाट तनजी ऺेरभा स्थावऩत (५)

हुने ववश्वववद्मारम, भहाववद्मारम उच्च िैक्षऺक सॊस्थान य फहुप्राववगधक 
सॊस्थानहरुको सॊचारन तथा सम्फतधनका ववषमभा श्री ५ को सयकायराई 
सल्राह ददने।   

 िैक्षऺक गुणस्तय फवृद्धका तनष्ट्म्त उऩमुतत कामाक्रभको तजुाभा गयी (६)

कामाातवमनको व्मवस्था शभराउने।   

 ववश्वववद्मारम सॊचारन गना स्वीकृततको रागग शसपारयि गने तथा ततनको (७)

िैक्षऺक स्तय तनधाायण गने य ववश्वववद्मारमहरुका फीच स्तय तनधाायण गने।   

 श्री ५ को सयकायका भतरारमहरु, याष्ट्रिम मोजना आमोग, ववश्वववद्मारमहरु य (८)

उच्च िैक्षऺक सॊस्थाहरुका फीच सभतवम कामभ याख्ने।   

 देिशबर य देि फादहयका ववश्वववद्मारम एवॊ िैक्षऺक सॊस्थाहरु फीच छारवषृ्ट्त्त, (९)

ववद्वत्वषृ्ट्त्त जस्ता कामाक्रभहरुको व्मवस्था गयी उच्च शिऺा एवॊ अनुसतधानका 
ऺेरहरुभा आऩसी आदान प्रदान कामाक्रभ सॊचारन गने।   

 उच्च शिऺाभा कामायत जनिष्ट्ततराई अनुसतधानको अवसय प्रदान गनुाका साथ ै(१०)

अनुसतधान सम्फतधी ववववध कामाक्रभको तजुाभा य कामाातवमनको व्मवस्था   
शभराउने।  

 ववश्वववद्मारम एवॊ अतम उच्चस्तयीम िैक्षऺक सॊस्थाहरुरे ऩेि गयेका कामाक्रभ (११)

य मोजनाहरुको अध्ममन गयी अनुदान ददने।  

 िैक्षऺक तथा प्राक्षऻक कामाक्रभराई टेवा ददन, गुणस्तय फढाउन, सभस्मा (१२)

ऩदहल्माउन य सुल्झाउन आवश्मकता अनुसाय सभम सभमभा सम्भेरन, गोरठी, 
कामािारा गोरठी य अध्ममन तथा अनुसतधान सम्फतधी कामाक्रभ सॊचारन 
गने।   
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५. उच्च मिऺा (प्राविधधक) 

१.ऩषृ्ठबूमभ 

नेऩारभा प्राववगधक उच्च शिऺाको इततहास त्मतत राभो छैन। वव.सॊ.१९७६भा १९७६भा 
त्ररचति करेजभा ववऻानभा आइ.एस्सी को ऩढाइ िुरु बए ऩतन फी.एस्सी को ऩढाइ 
त्मस करेजभा २००४सार य  एभ.एस्सी २०२२ सारभा भार िुरु हुन सकेको देखखतछ। 
२०२९सारभा याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना रागू बएऩतछ श्री ५को सयकायका 
ववशबतन तनमकामहरुद्वाया सॊचाशरत कामाक्रभहरुराई सॊगारेय त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारमअततगात कृवष तथा ऩिुववऻान, गचककत्सािास्र, वनववऻान तथा 
इष्ट्तजतनमरयङका ववषमहरुभा तनम्न य भध्मभस्तयीम प्राववगधक जनिष्ट्तत उत्ऩादन गना 
थाशरमो। देि ववकासका रागग आवश्मक प्राववगधक जनिष्ट्तत तमाय गना मी अध्ममन 
सॊस्थानहरुको ववकास तथा ववस्तायभा वविषे जोड ददइमो। याष्ट्रिम स्तयभा ठोस 
ववऻान शिऺा नीततको अबावभा ववऻान शिऺाराई कदहरे साधायण शिऺाभा य कदहरे 
प्राववगधक शिऺाभा याखखएकारे मस शिऺारे अऩेऺाकृत प्रगतत गना सकेको देखखएन 
ताऩतन हार आएय मसको भहत्वराई अ्गीकाय गयी मसराई ऩतन प्राववगधक 
शिऺाअततगात याखखएको छ। 

ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थान फाहेक अतम चायै अध्ममन सॊस्थानहरु स्थाऩना 
कारदेखख केही वषाहरुभा तनम्न तथा भध्मभस्तयीम जनिष्ट्ततको उत्ऩादनका 
कामाक्रभहरुभा तल्रीन यहे। कृवष तथा ऩिुववऻान अध्ममन सॊस्थानरे २०३५ सारदेखख 
कृवषभा य २०४४ सारदेखख ऩिुववऻानभा ऩतन स्नातक तहका कामाक्रभहरु सञ्चारन 
गदै आएको छ। गचककत्सािास्र अध्ममन सॊस्थानद्वाया ऩतन २०३४सारदेखख नशसाङभा 
य २०३५ सारदेखख साधायण गचककत्सा ववषमभा स्नातक कामाक्रभ चराइएको छ। 
इष्ट्तजतनमरयङ अध्ममन सॊस्थानरे २०३५ सारदेखख नै शसशबर इष्ट्तजतनमरयङ ववषमको 
स्नातक तहको ऩढाइ िुरु गयेताऩतन कायणवि उतत कामाक्रभ चाय वषा सम्भ स्थगगत 
हुन गई ऩतछ २०३९ सारदेखख सोही ववषमभा स्नातक कामाक्रभ ऩुन् सॊचारन हुॉदै 
आएको छ। त्मस्तै वनववऻान अध्ममन सॊस्थानरे ऩतन २०३८ सारदेखख नै स्नातक 
कामाक्रभ चराइआएको छ। ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थानभा स्नातकोत्तय 
तहसम्भको ऩढाइ जायी यहनुको साथ ैवव.सॊ. २०३३ देखख ववद्मावारयगध तहको कामाक्रभ 
सभेत तनमशभत ढॊगरे चराउने प्रमास बएको देखखतछ।  
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२.ितयभान ष्ट्थथनत 

िैक्षऺक कामाक्रभ् प्राववगधक उच्च शिऺाको ऺेरभा हार त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका 
उऩमुातत ऩाॉच प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानअततगात ववशबतन िैक्षऺक कामाक्रभहरु 
सॊचारन बइयहेका छन।् साथ ै२०३७ सारऩतछ त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको सम्फतधनभा 
तनजी ऺेरभा तमाम्ऩसहरु सॊचारन गने क्रभ िुरु बएऩतछ  प्राववगधक उच्च शिऺा 
ऺेरभा ऩतन ववऻानको प्रभाणऩर तहभा सात तमाम्ऩसहरु तथा गचककत्सािास्र 
अध्ममन सॊस्थानअततगात दईु तमाम्ऩसहरु हार सॊचाशरत छन।् साथ ै तनजी ऺेरभा 
हारै काठभाडौँ ववश्वववद्मारको स्थाऩना बई ववऻान तथा प्राववगधक ऺेरभा ऩतन 
ऩठनऩाठन गने रक्ष्मअनरुुऩ कामा बइयहेको देखखतछ। 

त्ररववको इष्ट्तजतनमरयङ अध्ममन सॊस्थानअततगात हार चाय  तमाम्ऩस सञ्चाशरत छन।् 
य मी चाय तमाम्ऩसभा व्मावसातमकदेखख स्नातक तहका १७ प्रकायका तनमशभत िैक्षऺक 
कामाक्रभहरु सञ्चाशरत छन ् ।४ वषा स्नातक तहको कामाक्रभ शसशबर इष्ट्तजतनमरयश्ङ 
ववषमभा भार सञ्चाशरत छ बने ३ वषे डडप्रोभा कामाक्रभ सातवटा इष्ट्तजतनमरयङ 
ववषमभा उऩरब्ध छ। अतम नौ फटा कामाक्रभ व्मावसातमक ववषमका छन।्आगाभी तीन 
वषा शबर अतम चाय ववषमभा स्नातक  कामाक्रभहरु िुरु गने रक्ष्म याखी इष्ट्तजतनमरयङ 
शिऺा ऩरयमोजना सॊचारन बइयहेको छ। त्मस्त ैवनववऻान अध्ममन सॊस्थानअततगात 
दईु तमाम्ऩसहरुभा वनववऻान ववषमभा प्रवीणता प्रभाणऩर तहका तथा ३ वषे स्नातक 
तहको कामाक्रभ सॊचारन बइयहेका छन ् । स्नातक तहको  कामाक्रभ हार एउटा 
तमाम्ऩसभा भार सॊचाशरत छ। गचककत्सािास्र अध्ममन सॊस्थानअततगात ११ 
तमाम्ऩसहरुभा २१ प्रकायका कामाक्रभहरु सॊचाशरत छन।् तीभध्मे ३ वटा कामाक्रभ 
आधायबूत अथाात व्मावसातमक स्तयका ८ वटा कामाक्रभ प्रभाणऩर तहका , ३ वटा 
कामाक्रभ स्नातक तहका य ७ वटा कामाक्रभ स्नातकोत्तय तहका छन।् कृवष तथा 
ऩिुववऻान अध्ममन सॊस्थानअततगात ३ वटा तमाम्ऩसहरुभा हार कृवषववऻान ववषमभा 
प्रवेशिकाऩतछ २ वषे ऩूवास्नातक य ३ वषे स्नातक गयी ५ वषे कामाक्रभ सॊचारन 
बइयहेका छन।् बने आइएस्सी ऩतछ ४ वषे स्नातक तहको ऩिुववऻान ववषमको 
अध्माऩन ऩतन बइयहेको छ। ववऻान अध्ममन सॊस्थानअततगात २० वटा तमाम्ऩसहरुभा 
प्रववणता प्रभाणऩर तहदेखख ववद्मावारयगध तहसम्भका कामाक्रभ सॊचाशरत छन।् 
प्रभाणऩर तहभा दईु वषाका दईु वटा कामाक्रभ तथा स्नातक तहभा ९ ववषमभा दईु वष े
कामाक्रभ सॊचारन बइयहेको ऩाइतछ। खाद्मप्रववगधभा ४ वषे स्नातक तहको कामाक्रभ 
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एउटा तमाम्ऩसभा भार सॊचारन बइयहेको छ। त्मस्तै ९ ववषमभा दईु वषे स्नातकोत्तय 
तहको कामाक्रभका साथ ैकेही ववषमहरुभा ववद्मावारयगधको ऩतन कामाक्रभ सॊचाशरत छ। 

तमाम्ऩसहरुको ष्ट्स्थतत् हार देिभा ववशबतन बागहरुभा पैशरएका प्राववगधक अध्ममन 
सॊस्थानहरुअततगातका ४० तमाम्ऩसहरुभा ववशबतन ववऻान य प्राववगधक ववषमहरुभा 
िैक्षऺक कामाक्रभहरु सॊचाशरत छन।् ती तमाम्ऩसहरुको बौगोशरक ववतयण य नमाॉ बनाा 
ऺभताको वववयण ताशरका १ य २ भा ददइएको छ।  

तामरका १ 

विकास ऺेत्रगत प्राविधधक क्माम्ऩसहरुको विियण 

अध्ममन 
सॊथथान य 
क्माम्ऩसहरु 

ऩिूायञ्चर भध्मभाञ्चर ऩष्ट्श्चभाञ्चर भध्म 
ऩष्ट्श्चभाञ्चर 

सदु ू
ऩष्ट्श्चभाञ्चर 

जम्भा 
सॊख्मा 

कृवष तथा 
ऩिवुवऻान 

 १ २   ३ 

ववऻान तथा 
प्रववगध 

६ ९ ३ १ १ २० 

वनववऻान  १ १   २ 
गचककत्सािा
स्र 

२ ५ २ २  ११ 

इष्ट्तजतनमरयङ १ २ १   ४ 
जम्भा 
तमाम्ऩस 
सॊख्मा 

९ १८ ९ ३ १ ४० 

भध्मभाञ्चर ववकास ऺेरभा सफबतदा फढी (करयव ४७ प्रततित) तमाम्ऩसहरु अवष्ट्स्थत 
छन ्बने सुदयू ऩश्चभाञ्चरभा ववऻानको प्रभाणऩर तहको एउटा तमाम्ऩस भार छ। 
त्मस्तै भध्मऩष्ट्श्चभाञ्चर ऺेरभा ऩतन गचककत्सािास्र अध्ममन सॊस्थानअततगात 
प्रभाणऩर तहको एउटा नशसाङ तमाम्ऩस य एउटा सीएभए तमाम्ऩस तथा ववऻानको 
प्रभाणऩर तहको एउटा तमाम्ऩस गयी जम्भा तीन तमाम्ऩस भार सॊचाशरत देखखतछन।्  

भध्मभाञ्चर ऺेरका १८ वटा तमाम्ऩसहरु भध्मे ववऻानसम्फतधी ६ वटा 
गचककत्सािास्रका ३ वटा य इष्ट्तजतनमरयङका २ वटा गयी ११ वटा तमाम्ऩसहरु 



 

104 
 

काठभाडौँ उऩत्मकाशबर अवष्ट्स्थत छन।्उऩत्मकाशबर वनववऻान अध्ममन सॊस्थानको य 
कृवष तथा ऩिुववऻान अध्ममन सॊस्थानको कुनै िैक्षऺक कामाक्रभ हार सॊचाशरत छैन। 
ऩष्ट्श्चभाञ्चर ववकास ऺेरका ऩाॉच ैअध्ममन सॊस्थानहरुभा ववशबतन तहका कामाक्रभहरु 
सॊचारन बइयहेको ऩाइतछ। 

ववद्माथॉ बनाा् ववशबतन ववकास ऺेरहरुभा ववशबतन अध्ममन सॊस्थान य त्मस 
अततगात हार अध्ममनयत छारछाराहरुको सॊख्मा ताशरका २ भा ददइएको छ।  

त्ररबुवन ववश्वववद्मारमभा २०४७/४८ भा अध्ममनयत कुर ९१८२६ ववद्माथॉ सॊख्माको 
अनुऩातभा प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानहरुभा १८.८ प्रततित ववद्माथॉहरु  अध्ममन 
गरययहेका देखखतछन।् सफबतदा फढी ववद्माथॉहरु भध्मभाञ्चर ऺेरशबर (प्राववगधक 
तमाम्ऩसहरुभा ऩढ्ने कुर ववद्माथॉ सॊख्माको करयफ तीन चौथाइ बाग) ऩढ्ने गयेको 
ऩाइतछ बने करयफ ७२ प्रततित प्राववगधक ववद्माथॉहरु ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन 
सॊस्थानभा अध्ममनयत देखखतछन।् ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थानशबरका 
तमाम्ऩसहरुभा ऩढ्ने ववद्माथॉ सॊख्माको चाऩरे गदाा खास गयेय केही तमाम्ऩसहरुभा 
फढी ववद्माथॉ घनत्व  हुन गएको देखखतछ।  

तामरका नॊ २ 

अध्ममन 
सॊस्थान 

ऩूवााञ्चर भध्मभाञ्चर ऩष्ट्श्चभाञ्चर भध्म 
ऩष्ट्श्चभाञ्चर 

सुदयू 
ऩष्ट्श्चभाञ्चर 

जम्भा 
ववद्माथॉ 
सॊख्मा 

प्रततित 

कृवष तथा 
ऩिुववऻान 

 ६८४* १५४   ८३८ ४.८ 

  (३७) (१५)   (५२)  
वनववऻान  २२६ ३३५   ५६१ ३.३ 
  (२८) (३८)   (६६)  
ववऻान तथा 
प्रववगध 

१३९१ ९५२३ ९४२ २२४ २२१ १२२०१ ७१.२ 

गचककत्सािास्र ११७ १०३८ २३५ १४१  १५३१ ८.९ 
 (५२) (४८९) (१८३) (५८)  (७८२)  
इष्ट्तजतनमरयङ १५८ १५८६ २९५   २०३९ ११.८ 
 (३६) (१६६) (८)   (२१०)  
जम्भा १६६६ १३०५७ १९६१ ३६५ २२१ १७२७० १०० 
प्रततित ९.६ ७५.६ ११.४ २.१ १.३ १००  
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*िरटव्म् मसभा ववऻानभा अध्ममनयत ववद्माथॉहरुको सॊख्मा ऩतन सभावेि बएको 
छ। 

कोरठशबर छाराहरुको सॊख्मा देखाइएको छ। 

ववऻान अध्ममन सॊस्थानको ववद्माथॉ सॊख्मा २०४६/४७ य २०४७/४८को बनाा 
सॊख्माहरुको जम्भा गयी तनकाशरएको हो। 

कामायत शिऺकहरु् तह  अनुसाय ववशबतन  अध्ममन सॊस्थानभा कामायत शिऺकहरुको 
सॊख्मा ताशरका नॊ ३  भा ददइएको छ। 

तामरका नॊ ३ 
मिऺक सॊख्मा(तह अनुसाय) २०४५/४६ (क) य २०४७/४८ (ख) 

अध्ममन 
सॊस्थान 

प्राध्माऩक सह प्रा. उऩ प्रा. सहा प्रा. अतम जम्भा 

 क ख क ख क ख क ख क ख क ख 
इष्ट्तजतनमरयङ ५  १९  १०२  ३५  १०५  ३११ ० 
कृवष तथा 
ऩिुववऻान 

 ८ ७ २१ ६७ ६० ५६ ५७ ११ १८ १४४ १६४ 

वनववऻान    ५  १६  २६  ७ ६२ ५४ 
गचककत्सा 
िास्र 

११ २० २० ६२ ९४ ७८ ७९ १५९ ६५ ६१ २६९ ३८० 

ववऻान तथा 
प्रववगध 

१८ २५ ४७ १४७ २०६ २०० २२३ ३२४ ५८ ६३ ५५२ ७५९ 

त्मस्तै ववशबतन अध्ममन सॊस्थानभा कामायत शिऺकहरुको ऺेरगत ववतयण ताशरका ४ 
भा ददइएको छ। 

तामरका ४ 
विमबरन क्माम्ऩसभा कामययत मिऺकहरुको ऺेत्रगत वितयण 

अध्ममन सॊस्थान ऩूवााञ्चर भध्मभाञ्चर ऩष्ट्श्चभाञ्चर भध्म 
ऩष्ट्श्चभाञ्चर 

सुदयू 
ऩष्ट्श्चभाञ्चर 

जम्भा 
शिऺक 
सॊख्मा 

कृवष तथा ऩिुववऻान  १३८ २६   १६४ 
वनववऻान  १९ ३५   ५४ 
ववऻान तथा प्रववगध ९१ ५६९ ६४ १२ १२ ७४८ 
गचककत्सािास्र ४३ ३५१ २५ २५  ४४४ 
इष्ट्तजतनमरयङ ४२ २८३ ७९   ४०४ 
जम्भा शिऺक सॊख्मा १७६ १३६० २२९ ३७ १२ १८१४ 
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िरटव्म् गचककत्सािास्रको जम्भा शिऺक सॊख्माभा तनम्न तहका प्रशिऺक य तनजी 
तमाम्ऩसका शिऺकराई ऩतन सभावेि गरयएको छ य ववऻान तथा प्रववगधको शिऺक 
सॊख्माभा तनम्नतहका प्रशिऺकराई ऩतन सभावेि गरयएको छ। 

भध्मभाञ्चर ऺेरभा बएको ववद्माथॉ सॊख्मा चाऩअनुरुऩ उतत ऺेरभा फढी शिऺक 
कामायत यहनु स्वबाववक हो। ववद्माथॉ सॊख्माको अनुऩातभा अतम अध्ममन 
सॊस्थानहरुको तुरनाभा ववऻान तथा प्रववगध  अध्ममन सॊस्थानको शिऺक सॊख्मा 
त्मतत धेयै बतन  शभल्दैन। वविषे गयी काठभाडौँ उऩत्मकाशबर फढी ववद्माथॉ सॊख्मा 
बएको एउटै तमाम्ऩसभा ववहान य साॉझ सभेत आॊशिक काभ गने शिऺकहरुफाट 
कऺाहरु सॊचारन हुने गयेको  कायणरे मस अध्ममन सॊस्थानको शिऺकसॊख्मा त्मतत 
धेयै देखखन नआएको हुन सतदछ। 

रगानी य फजेट् याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजनारे प्राववगधक उच्च शिऺाभा वविषे 
जोड ददने रक्ष्म याखे अनुरुऩ गत दईु दिकदेखख भुरुकभा प्राववगधक उच्च शिऺातपा को 
आगथाक रगानीभा ववृद्ध बएकोरे सॊस्थानहरु य तीअततगातका तमाम्ऩसहरुभा ऩूवााधायको 
ववकासभा तनष्ट्श्चत आगथाक रगानीको व्मवस्था गरयमो। तमाम्ऩसहरुको स्थाऩना, 
सुदृढीकयण तथा ववकास कामाहरुभा फाह्मस्रोतको सभेत ऩरयचारन गयी भुरुकभा 
प्राववगधक उच्च शिऺाका रागग आधायशिरा तमाय गनतेपा  ठोस कदभ चाशरमो। 
वैदेशिक सहमोग अततगात अध्ममन सॊस्थानहरुभा शिऺकहरुको ताशरभ एवॊ वषृ्ट्त्त 
ववकासका रागग केही तनष्ट्श्चत कामाक्रभहरु ऩतन सॊचाशरत गरयए। 

फाह्मस्रोतको रगानीका दहसाफरे कृवष तथा ऩिुववऻान अध्ममन सॊस्थानभा अभेरयकी 
सहमोग तनमोग य ववश्व फैँकको, गचककत्सािास्र अध्ममन सॊस्थानभा जाऩान 
सयकायको, इष्ट्तजतनमरयङ अध्ममन सॊस्थानभा ववश्व फै्क, एशिमारी ववकास फै्क 
आददको य वनववऻान अध्ममन सॊस्थानभा ववश्व फै्कका साथ ै बायत सयकायको 
सहमोग वविषे उल्रखनीम छ। मस्तै सयकायरे ऩतन वैदेशिक सहमोगद्वाया सॊचाशरत 
ऩरयमोजनाभा स्थानीम खचाको रागग आवश्मक यकभ फेहोनुाको अततरयतत अध्ममन 
सॊस्थान तथा तमाम्ऩसहरुको स्थाऩनाथा आवश्मक जग्गाजशभन सभेत उऩरब्ध 
गयाइआएको छ। 

प्राववगधक ऺेरका ववशबतन अध्ममन सॊस्थानहरुको फजेट ताशरका ५ भा ददएअनुसाय 
छ।  
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तामरका ५ 

विमबरन अध्ममन सॊथथानहरुको ननममभततपय को फजेट (रु हजायभा) 

अध्ममन सॊस्थान २०४५/४६ २०४७/४८ 
इष्ट्तजतनमरयङ १,४०,०५१ ३,४४,०७ 
कृवष तथा ऩिुववऻान १,२५,४५ १,९९,८८ 
वनववऻान ४७,१८ १,६३,०३ 
गचककत्सािास्र ५,८१,५८ ८,००,२४,५ 
ववऻान तथा प्रववगध ३,०४,०१ ४,९३,७७ 

त्मस्तै ववशबतन अध्ममन सॊस्थानहरुराई प्राप्त वैदेशिक सहामताफाये ताशरका ६ फाट 
अफगत हुतछ। 

तामरका ६ 

अध्ममन सॊथथानराई प्राप्त िैदेमिक सहामता रु हजायभा  

अध्ममन सॊस्थान २०४५/४६ २०४७/४८ 
इष्ट्तजतनमरयङ ५,२४,५८ २,४६,८६ 
कृवष तथा ऩिुववऻान ५,०८,५० २,११,५५ 
वनववऻान ५५,०१ १,६४,३९ 
गचककत्सािास्र १,२१,५२ १,१३,३८ 
ववऻान तथा प्रववगध २,८७ - 

ताशरका ६ फाट ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थानभा ववद्माथॉ बनााको अनुऩातभा 
उऩरब्ध फजेट तनकै कभ देखखतछ। मसरे गदाा बौततक य प्रमोगात्भक सुववधा कभ बई 
कामाक्रभभा प्रततकुर  असय ऩना जाने कुया स्ऩरट छ। त्मस्तै वैदेशिक सहामता यकभ 
ऩतन ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थानभा सफबतदा कभ यहेको देखखतछ। 

प्रततववद्माथॉ शिऺक सॊख्मा य खचा्  ववशबतन प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानहरुको 
शिऺक-ववद्माथॉ अनुऩात ताशरका ७ भा प्रस्तुत छ। 
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तामरका ७ 
प्राविधधक अध्ममन सॊथथानहरुका मिऺक विद्माथी अनुऩात 

अध्ममन सॊस्थान २०४५/४६ २०४७/४८ 
इष्ट्तजतनमरयङ ६.३ ५.० 
कृवष तथा ऩिुववऻान ८.७ ५.१ 
वनववऻान ९.५ १०.४ 
गचककत्सािास्र ६.२ ४.० 
ववऻान तथा प्रववगध १६.५ १६.१ 

त्मस्तै ववशबतन अध्ममन सॊस्थानहरुभा प्रततववद्माथॉ खचा ताशरका ८भा उष्ट्ल्रखखत 
छ। 

तामरका ८ 
विमबरन प्राविधधक अध्ममन सॊथथानहरुको प्रनतविद्माथी खचय 

अध्ममन सॊस्थान २०४५/४६ २०४७/४८ 
इष्ट्तजतनमरयङ ७१९८ १८७९१ 
कृवष तथा ऩिुववऻान १००१९ ३४७०१ 
वनववऻान ८०३७ २८२५४ 
गचककत्सािास्र ३५०७७ ५२२९६ 
ववऻान तथा प्रववगध ३३३४ ५२६१ 

प्रततववद्माथॉ खचा सफबतदा फढी गचककत्सािास्रतपा  छ बने सफबतदा कभ ववऻान 
तथा प्रववगधतपा  देखखतछ। साथ ैप्रततववद्माथॉ खचा हयेक सार धेयै भाराभा पयक हुन 
गएको ऩतन ऩाइतछ। मसफाट फजेट तजुाभाभा कुनै ठोस आधायको अबाव यहेको कुया 
स्ऩरट हुतछ। 

िैक्षऺक कामाताशरतका् ववशबतन चाय अध्ममन सॊस्थानहरुको िैक्षऺक कामाताशरका 
अनुरुऩ कामाक्रभ सॊचारन बइयहेको देखखतछ। तय ती कामाताशरकाहरु फेग्राफेग्रै हुनुको 
साथ ैती फीच सभतवम ऩतन नहुनुको कायणरे ववद्माथॉहरुराई असुववधा ऩना गएको , 
स्रोत य साधनको उगचत प्रमोग हुन नसकेकोरे खास गयी ववऻान तथा प्रववगध 
अध्ममन सॊस्थानभा ववद्माथॉ बनाा चाऩ फढेको देखखतछ। ववऻान तथा प्रववगध 
अध्ममन सॊस्थानभा फाहेक अरु अध्ममन सॊस्थानहरुरे आफ्ना िैक्षऺक कामाक्रभ 
तनमशभत सभमभा ऩूया गयेको तय ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थानको ववद्माथॉ 
बनाा य ऩयीऺा केतिीम स्तयफाट हुने बएकोरे य अरु सॊकामहरु सयह नै  ऩयीऺा 
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सॊचारन सभेत हुने गयेकोरे िैक्षऺक कामाक्रभ तनष्ट्श्चत सभमभा ऩूया गना सककएको 
देखखॉदैन। 

ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मसाभग्री तथा प्रमोगिारा् हार ववशबतन अध्ममन सॊस्थानहरुरे तनम्न 
स्तयको जनिष्ट्तत तमाय गने य उच्च प्राववगधक शिऺाको तमायी गने सभेत उदे्दश्म 
याखी ऩाठ्मक्रभ रागू गयेका छन।् उतत ऩाठ्मक्रभहरु सॊस्थाको आपूसॉग बएका 
बौततक सुववधाको आधायभा तमाय गरयएका देखखतछन।् मसयी ऩाठ्मक्रभ तमाय गदाा 
केही वषा सम्भका रागग उच्च प्राववगधक शिऺाका तनष्ट्म्त ववऻान अध्ममन सॊस्थानफाट 
आएका य आफ्नै सॊस्थानका तल्रा तहफाट भागथल्रा तहभा आएका जनिष्ट्ततराई 
सभेत दृष्ट्रटगत गरयएको देखखतछ। 

गचककत्सािास्र, वनववऻान, इष्ट्तजतनमरयङ य कृवष तथा ऩिुववऻान अध्ममन 
सॊस्थानहरुभा ऩाठ्मसाभग्रीहरु आवश्मक भाराभा बएको ऩुस्तकारमको व्मवस्था याम्रो 
देखखतछ। साथ ैमी ऩुस्तकारमहरु ऩमााप्त सभमका तनष्ट्म्त खरुा यहने गयेको ऩाइतछ। 
ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थानभा उऩमुतत ककशसभको ऩुस्तकारमको व्मवस्था 
बएको ऩाइॉदैन। कुनै कुन ैएकात्भक तमाम्ऩसभा केही भाराभा ऩुस्तकारमको व्मवस्था 
बए ताऩतन ऩाठ्मसाभग्री मथेरट भाराभभा उऩरब्ध छैनन।् कीतताऩुय तमाम्ऩसभा यहेको 
केतिीम ऩुस्तकारमभा सभेत ववऻानका ऩुस्तक य जनारहरुको कभी देखखतछ।  

ववऻान अध्ममन सॊस्थानभा ववद्माथॉ बनााको अनुऩातभा प्रमोगिाराको सुत्रफधा ऩमााप्त 
यहेको ऩाइॉदैन। तय अतम अध्ममन सॊस्थानहरुभा बने तनष्ट्श्चत ववद्माथॉ बनााको 
कायण प्रमोगिारा सुववधा तुरनात्भक रुऩभा याम्रो बएको ऩाइएको छ। 

बौततक साधन य सुववधा् ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थान फाहेक अरु अध्ममन 
सॊस्थानहरुभा बौततक साधनको कभी देखखॉदैन। सफै अध्ममन सॊस्थानका आफ्न ै
बवनहरु य ऩुस्तकारम बवनहरु ऩतन छन।् ववऻानभा फाहेक अरु सॊस्थानहरुको 
स्थाऩनाकारभा प्रिस्त रगानीका साथ ै वैदेशिक सहामतारे गदाा ऩतन सॊस्थानहरु 
बौततक सुववधामुतत छन।्तय ववऻानको धेयैजसो तमाम्ऩसहरु फुहभुखी तमाम्ऩसशबर 
यहेको हुॉदा मसको फेग्रै बौततक साधन छुट्माउन गाह्रो ऩदाछ। एक दईुवटा एकात्भक 
तमाम्ऩसहरु बए ताऩतन ततनभा सभते ववद्माथॉ बनाा चाऩ य फजेटको अबावभा 
बौततक साधन तमून देखखतछ। कृवष तथा ऩिुववऻान अध्ममन सॊस्थानको रभजुङ 
तमाम्ऩस य इष्ट्तजतनमरयङ अध्ममन सॊस्थानको थाऩाथरी तमाम्ऩसभा छारावासको 
सुववधा ऩमााप्त छैन। छाराहरुका तनष्ट्म्त इष्ट्तजतनमरयङ अध्ममन सॊस्थानभा छारावास 
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सुववधा य गचककत्सािास्रभा केतिीम तमाम्ऩसभा ऩतन छाराहरुका तनष्ट्म्त छारावास 
सुववधा छैन। गचककत्सािास्रको शिऺण अस्ऩतारभा हार ३०० िैमासम्भको सुववधा 
उऩरब्ध छ। ववऻान अध्ममन सॊस्थानका अभतृ तमाम्ऩस, धयान तमाम्ऩस य शसद्धाथा 
तमाम्ऩसहरुभा छारावासको सुववधा केही भाराभा बए ऩतन उऩरब्ध छ। 

वषृ्ट्त्तववकास य अनुसतधान् अध्ममन सॊस्थानहरुको िैक्षऺक स्तयववृद्ध गना शिऺकहरुका 
तनष्ट्म्त त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको आततरयक स्रोतफाट वषृ्ट्त्तववकासको कामाक्रभ नगण्म 
रुऩभा सॊचारन बइयहेको ऩाइतछ। शिऺकहरुको आफ्नै प्रमासफाट (त्ररववववको आगथाक 
बाय नऩने गयी) ऩतन केही भाराभा िैक्षऺक मोग्मताको ववकास हुॉदै आएको देखखतछ। 
मसका अततरयतत ववऻान अध्ममन सॊस्थानभा  फाहेक अरु अध्ममन सॊस्थानहरुभा 
वैदेशिक सहामताको कायणरे वषृ्ट्त्तववकासका अवसयहरु तुरनात्भक रुऩभा फढी उऩरब्ध 
बएको ऩाइतछ। 

अध्ममन सॊस्थानहरुको िैक्षऺक कामाक्रभभा अनुसतधानको स्थान हारसम्भ नगण्म छ। 
ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थानअततगात ववद्मावारयगधको कामाक्रभ सॊचारन 
बइयहे ताऩतन मो सुतनमोष्ट्जत तरयकाफाट बइयहेको छैन। अरु अध्ममन 
सॊस्थानहरुभाऩतन सॊस्थानको कामाक्रभको रुऩभा कुनै अनुसतधान बइयहेको छैन। तय 
कृवष तथा ऩिुववऻान अध्ममन सॊस्थानरे अनुसतधान तनदेिनारमको स्थाऩना गयी 
मसतपा  सॊस्थागत रुऩभा प्रमास गयेको देखखतछ। 

हार ववऻान अध्ममन सॊस्थानरे उऩागधभूरक केही अनुसतधान कामाक्रभहरु सञ्चारन 
गरययहेको य केही ववषमभा ववद्मावारयगधको उऩागध सभेत प्रदान गयी आएको देखखतछ। 
तय सो अनुसतधानको रागग कुनै तनमशभत फजेट उऩरब्ध नहुने गयेको कायण 
अनुसतधान कामाक्रभ आगथाक अबावको कायण सुतनमोष्ट्जत ढ्गरे सञ्चारन हुन 
सकेको देखखॉदैन। अरु अध्ममन सॊस्थानहरुभा केही वषा मतादेखख भार स्नातक तहको 
कामाक्रभ सॊचारन गयी अनुसतधान कामाक्रभप्रतत ऩतन उतभुखता देखखतछ तय तनष्ट्श्चत 
अथााबावरे सो अनुसतधान कामाक्रभ सुतनमोष्ट्जत तरयकारे सञ्चारन हुन नसकेको 
ऩाइतछ। उतत अध्ममन सॊस्थानहरुभा शिऺकहरुको सकक्रमताभा ववदेिी तथा स्वदेिी 
अनुदानफाट केही भाराभा अनुसतधान कामा बइयहेको देखखतछ। 
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३.प्रभुख सभथमा य भुद्दाहरु 

िैक्षऺक कामाक्रभ् हारसम्भ ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थान फाहेक अतम चायै 
प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानहरुको िैक्षऺक कामाक्रभ तथा बनाा रक्ष्म याष्ट्रिम मोजनासॉग 
ऩूणा रुऩभा आवद्ध गरयएको हुॉदा ती अध्ममन सॊस्थानहरुको कक्रमाकराऩ तोककएको 
ववषम य स्तयका प्राववगधक जनिष्ट्तत तोककएको सॊख्माभा आऩूतत ा गनतेपा  रक्षऺत 
यहेको देखखतछ। तय भुरुकरे मी ववषम ऺेरहरुभा गयेको रगानीको अनुऩातभा देिको 
आवश्मकता य अवस्थाअनुसाय ववषमगत ववववधीकयण य ववशिरटीकयण अनुरुऩ 
अऩेक्षऺत सकक्रम बूशभका तनवााह गना सकेको देखखॉदैन।  

िुरुका वषाहरुभै प्राववगधक उच्च शिऺाभा भध्मभस्तयीम जनिष्ट्तत उत्ऩादनभा जोड 
ददइनु य प्राववगधक तमाम्ऩसहरुको शिऺण तह ऩतन िुरुभा प्रभाणऩर स्तयभै 
सीशभतयहेफाट तीब्र ववस्तायको कामाक्रभ मसै तहभा केष्ट्तित बएको देखखतछ। अनुभान 
गरयएको जनिष्ट्ततको भाग य अध्ममन सॊस्थानरे तमाय गयेको जनिष्ट्ततभा ऩतन 
उष्ट्त्तको याम्रो तारभेर हुन सकेको देखखॉदैन। एकाततय अध्ममन सॊस्थानहरुरे 
भागअनुसायको जनिष्ट्तत तमाय गना सकेको देखखतन बने अकााततय सफै उत्ऩाददत 
जनिष्ट्ततराई सावाजतनक ऺेरभा खऩत गना सकेको ऩतन ऩाइतन।  

अध्ममन सॊथथानका सभथमाहरु 

ववद्माथॉ बनाा् बनाा रक्ष्म तनधाायणभा कुनै तनष्ट्श्चत आधाय नहुनु, खास गयी ववऻान 
तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थानभा प्रवेि ऩयीऺाको व्मवस्था नहुनु य बनाा रक्ष्मभा तनकै 
रगचरोऩन बएकोरे रक्ष्म बतदा तनकै फढी सॊख्माभा ववद्माथॉ बनाा हुने गनुा य 
तदनुरुऩ बौततक साधन य सुववधाको फतदोफस्त नहुन,ु ववशबतन अध्ममन सॊस्थानहरुरे 
ववशबतन सभमभा बनाा शभतत तनधाायण गनुा य मसफाट खास गयी ववऻान तथा प्रववगध 
अध्ममन सॊस्थानभा ववद्माथॉ बनाा चाऩ फढ्नु, प्रत्मेक सार प्रवेशिका ऩयीऺा उत्तीणा 
हुने ववद्माथॉ सॊख्मा तनयततय रुऩरे फढ्दै जानु तय सो अनुरुऩ प्राववगधक 
तमाम्ऩसहरुको ऺभता नफढ्नु  य नमाॉ तमाम्ऩसहरुको सॊचारन सम्फतधी कुनै ठोस 
मोजना ऩतन नहुनुको कायणरे हयेक वषा ववद्माथॉ बनाा चाऩरे फढ्दो सभस्मा उत्ऩतन 
हुने गयेको छ। अतम  चाय प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानहरुको खास गयट्ठ स्नातक 
तहभा बनाा शरॉदा ववशबतन सभूहका रागग फेग्राफेग्रै प्रवेि ऩयीऺा तोकी ववशबतन 
सभूहफाट ववद्माथॉ बनाा शरने गयेको तथा ततनीहरुराई केही सभमको रागग 
शबतनाशबतनै िैक्षऺक कामाक्रभहरु सञ्चारन  गयी आवश्मक िैक्षऺक स्तयभा ऩु माउन े
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प्रमत्न गयेको देखखए ताऩतन मसफाट एकाततय अतम ववश्वववद्मारमहरुफाट 
सभानस्तयको भातमता ऩाउनेतपा  सभस्मा उत्ऩतन बएको छ बने अकाातपा  ववऻान 
सभूह ऩयीऺापरको तुरनाभा अतम सभूहको ऩयीऺापर त्मती याम्रो हुन नसकेको 
ऩाइतछ। 

िैक्षऺक कामाताशरका् हारसम्भ त्ररबुवन ववश्वववद्मारमभा ववद्माथॉ बनााको कामाक्रभ 
प्रवेशिका ऩयीऺाको नततजा प्रकािनको रगत्तै ऩतछ भार प्रकाशित हुने गनुा, त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारम य एसएरसी फोडाका फीच सभतवम नदेखखनु, त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारमशबरकै अध्ममन सॊस्थानहरुको ऩयीऺापर प्रकािनभा तनमशभतता नहुन,ु 
ऩयीऺापर प्रकािनभा तनमशभतता नहुॉदा उच्च तहको बनाा शभतत तनमशभत हुन नसतन ु
, ववषमगत ऩाठ्माॊिका तनष्ट्म्त ऩूवाावश्मकताको व्मवस्था नबएकारे तत्सम्फतधी 
तनऩुणताको अबाव हुॉदाहुॉदै ऩतन भागथल्रो तहभा  अध्ममन गना ऩाउने सुववधाको 
कायण त्मस तहको ऩठनऩाठन सॊचारनभा अवयोध हुने गनुा जस्ता सभस्माहरु िैक्षऺक 
कामाताशरकाको अतनमशभतताफाट उत्ऩतन देखखतछन।् 

आगथाक सभस्मा् हारको त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको आगथाक तनमभानुसाय अध्ममन 
सॊस्थानहरुको दैतनक िैक्षऺक कामाक्रभ सॊचारन गना कदठनाइ य अवयोध सभेत हुन,ु 
स्वीकृत फजेटशबर यही कामाक्रभ सॊचारन गना ऩमााप्त आगथाक अगधकायहरुको कभीरे 
गदाा सॊस्थानका कामाक्रभहरुको सॊचारनभा नयाम्रो असय ऩनुा, अध्ममन सॊस्थानहरुराई 
आवश्मक भाराभा फजेटको व्मवस्था हुन नसतनु य अध्ममन सॊस्थान स्वमॊरे आफ्न ै 
तरयकारे स्रोत ऩरयचारन गना आगथाक स्वततरता नहुनु आगथाक ऩऺभा देखखएका 
सभस्माहरु हुन।् हार प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानको रुऩभा यहेको ववऻान तथा प्रववगध 
अध्ममन सॊस्थानको ऩूवााधायको ववकासभा बने कुनै खास रगानी बएको देखखॉदैन। 
मसरे कुनै  खास फाह्मस्रोतराई ऩतन आकषाण गना सकेको ऩाइॉदैन। मसयी ववऻान 
उच्च शिऺा उऩेक्षऺत बई कुनै ठोस रगानीको अबावभा ह्रासोतभुख ष्ट्स्थततभा यहेको 
ऩाइतछ। 

साधायण उच्च शिऺाको तुरनाभा प्राववगधक उच्च शिऺाभा फढी आगथाक रगानी बएको 
देखखए ताऩतन प्राववगधक शिऺाको वविषेता य आवश्मकताअनुसाय भुरुकभा मसतपा  
बएको रगानीफाट आधायशिरा भार तमाय हुन सकेको देखखतछ। खास गयेय उऩमुातत 
चाय प्राववगधक सॊस्थानहरु िुरुभा त भध्मभस्तयीम प्राववगधक जनिष्ट्ततको उत्ऩादनतपा  
रागेको य तदनुरुऩ बौततक ऩूवााधाय तमाय गरयएको हुॉदा भुरुकको आवश्मकताअनुसाय 
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उच्चस्तयको प्राववगधक जनिष्ट्तत तमाय गनाको रागग ततनीहरुको बौततक ऩूवााधाय एवॊ 
साधन य सुववधाभा ऩतन सोहीअनुसाय ववृद्ध गदै जानु ऩने ष्ट्स्थतत यहेको छ। त्मस्तै 
हारसम्भ उऩेक्षऺत यहेको ववऻान उच्च शिऺातपा  ऩतन ऩूवााधाय ववकास एवॊ थऩ साधन 
य सुववधाका रागग आगथाक रगानीभा ठोस रुऩरे ववृद्ध गनुाऩने देखखतछ। वविषे गयेय 
आजको ववऻान नै बोशरको प्रववगध फतने य हार देखाऩयेका सफै उच्च प्रववगधहरु 
ववऻानभा आधारयत बएको ऩरयप्रेक्ष्मभा ववऻानको उच्च शिऺाभा वविेष जोड ददई 
आवश्मक आगथाक रगानी गदै जानु तनतातत आवश्मक हुन आएको छ। 

हार देिको शिऺा ऺेरराई ददइएको कुर फजेटको २० प्रततित उच्च शिऺाका रागग 
छुट्माइएको छ बने प्राववगधक शिऺाका रागग त्मसको अगधकाॊि प्रततित यकभ 
तनधाारयत हुने गयेको ऩाइतछ। उतत ववतनमोष्ट्जत यकभभध्मे तनमशभत फजेटको ९० 
प्रततितबतदा फढी सञ्चारन खचाभा प्रमोग हुतछ बने ववकास फजेट अगधकाॊि रुऩभा 
फाह्मस्रोतभा तनबाय यहेको ऩाइतछ। मस ष्ट्स्थततभा तमाय बइसकेको ऩूवााधायको भभात 
सम्बायभा सभेत ध्मान ऩु माई ततनको अगधकतभ ऩरयचारनद्वाया प्राववगधक उच्च 
शिऺाको ऺेरभा सॊख्मात्भक तथा गुणात्भक ववस्ताय हुन सकेको देखखॉदैन। मस्तै 
सञ्चारन खचाभा शभतव्मतमता अॊगारी आततरयक स्रोतको सभेत ऩरयचारन गदाा ऩतन 
फाह्म स्रोतभा तनबाय यहन ुऩयेकोछ।  

िैक्षऺक व्मवस्थाऩनका सभस्माहरु् िैक्षऺक व्मवस्थाऩनभा शिऺकहरुको सहबागगता 
तमून यहनु य फढी प्रिासतनक कभाचायीहरुको सॊरग्नता बएफाट सॊस्थानको िैक्षऺक 
वातावयणभा प्रततकुर असय ऩनुा, अध्ममन सॊस्थान वा सॊकामभा ऩना आएको कुनै 
सभस्मा सभाधानका रागग अल्ऩकारीन दृष्ट्रटकोण अॊगारी अध्ममन सॊस्थानहरु य 
सॊकामहरुको व्माऩक दहत य त्मसफाट ऩना सतन ेप्रततकुर असयराई ध्मानभा नयाखी 
केतिीम स्तयफाट सभम सभमभा गने गयेको तनणामरे िैक्षऺक व्मवस्थाऩनभा प्रततकुर 
असय ऩनुा , आफ्ना ववशिरट प्राववगधक प्रकृततअनुरुऩ ववद्माथॉ बनाा प्रकक्रमा तथा 
शिऺण य भूल्मा्कन रगामत अध्ममन सॊस्थानको िैक्षऺक व्मवस्थाऩन गना 
स्वामत्तताको (खास गयी ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थानभा) कभी हुन,ु याष्ट्रिम 
स्तयभा आवश्मक दऺ जनिष्ट्ततको ऩूवाानुभान तनष्ट्श्चत रुऩरे हुन नसकेको ऩरयप्रेक्ष्मभा 
अध्ममन सॊस्थानहरुको बनाा य उत्ऩादन रक्ष्म अष्ट्स्थय हुनुका साथ ै फददशरॉदो 
ऩरयष्ट्स्थततभा आकाॊऺाअनुरुऩ ऩरयवतान गना कुनै ठोस नीतत बएको देखखॉदैन। 
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प्रवेि ऩयीऺाको स्वरुऩ य सञ्चारन याम्रयी ऩरयभाजान नबइसकेको हुॉदा अऩेक्षऺत 
गुणस्तयमुतत ववद्माथॉ छनोट प्रकक्रमा सफर नहुनु, त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको िैक्षऺक 
कामाताशरकाको अतनष्ट्श्चततारे गदाा तनजी तमाम्ऩसहरुभा प्रततकुर असय ऩना गई एक 
िैक्षऺक वषाभा १४ देखख १६भदहनासम्भ कऺा सॊचारन गनुा ऩन े अवस्था ऩना जान,ु 
ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थानराई अतम सॊस्थानफाट शबतनै ककशसभको तनमभ 
तजुाभा गयी सॊकाम सयह केतिीम ववबागहरुको व्मवस्था ऩतन कामभ याखी िैक्षऺक 
प्रिासनको भार ष्ट्जम्भेवायी ददइएकारे उतत अध्ममन सॊस्थानरे अरु अध्ममन सॊस्थान 
सयह तमाम्ऩसहरुको कामाक्रभ सञ्चारनभा कुनै खास मोगदान ऩु माउन नसतनु िैक्षऺक 
प्रिासनभा देखखएका सभस्मा भातन सककतछन।् 

याष्ट्रिम ऩरयप्रेक्ष्मभा प्राववगधक उच्च शिऺाको रक्ष्मतनधाायण् आज भानव जीवनभा 
ववऻान तथा प्रववगधरे ठूरो ऩरयवतान ल्माएको छ य आउॉदो एतकाइसौँ िताब्दीभा मो 
ऩरयवतान अझ तीब्र हुॉदै जाने स्ऩरट देखखतछ। ववकासिीर यारिहरु नमाॉ नमाॉ 
प्रववगधहरुको ववकास एवॊ प्रमोगद्वाया नमाॉ आगथाक व्मवस्थाको शसजाना गदै छन ् य 
मसयी ववकासिीर य ववकासोतभुख यारिहरु फीचभा यहेको आगथाक दयूी झनझन 
पयाककरो हुॉदैछ।मसै सतदबाभा हाम्रो देिभा ववद्मभान आगथाक ऩछ्मौटेऩन हटाई 
आधायबूत आवश्मकताको ऩरयऩूतत ा गदै देिराई आधनुीकयणतपा   उतभुद गयाउन 
ववऻान तथा प्रववगधको सभुगचत प्रमोग अऩरयहामा हुन आएको छ।एकाततय कृवष 
उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउन य अकााततय योजगायीको अवसयभा ववृद्ध गना स्थानीम 
स्रोत य साधनको ऩरयचारन गयी क्रभि् औधोगीकयणततय रागेय आततरयक आऩूतत ा 
तथा तनमाातका अवसयहरुको सभेत शसजाना गनुाका साथ ै वातावयणको सॊयऺण गना 
ववऻान तथा प्राववगधक ऺेरभा याष्ट्रिम ऺभता ववृद्ध गयी ततनको सभुगचत प्रमोग गनुा 
ऩने खाॉचो छ।  

हार भुरुकभा ववऻान तथा प्रववगधको ऺेरभा उच्चस्तयीम जनिष्ट्ततको ठूरो कभी छ। 
उदाहयणाथा ; सन ्१९८१ को ववश्व फै्कको तथ्मा्कअनुसाय नेऩारभा करयफ २९००० 
व्मष्ट्ततको रागग एक  भार डातटय उऩरब्ध देखखतछ बने  तछभेकी भुरुकहरुभा मो 
बतदा कभ व्मष्ट्ततहरुभा रागग नै एक डातटय उऩरब्ध बएको देखखतछ। बायतभा करयफ 
४ हजाय व्मष्ट्ततका रागग एक, ऩाककस्तानभा करयफ तीन हजाय व्मष्ट्ततका रागग एक, 
फॊगरादेिभा करयफ दि हजाय व्मष्ट्ततका रागग एक य श्री र्काभा सात हजाय 
व्मष्ट्ततका रागग एक डातटय उऩरब्ध यहेको देखखतछ।  नेऩारभा हार आएय करयफ सर 
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हजाय व्मष्ट्ततको रागग एक डातटय यहेको अनभुान गरयतछ। तय ऩतन मो अततय 
तछभेकी भुरुकहरुको सॊख्माबतदा धेयै फढी छ। त्मसभा ऩतन वविषे गयी डातटयहरुको 
सेवा िहयी ऺेरभा भार फढी सीशभत यहने तथ्मराई दृष्ट्रटगत गदाा गाउॉधयभा डातटय 
दरुाबप्राम् हुनु स्वबाववक छ। त्मस्तै ववऻान, इष्ट्तजतनमरयङ, कृवष, वन आदद ऺेरहरुभा 
ऩतन दऺ जनिष्ट्ततको तनकै कभी देखखतछ। ऩाॉच वषाअगधको तथ्मा्कअनुसाय नेऩारभा 
प्रतत एकराख जनसॊख्माभा २८ जना ववऻान य प्रववगधका उच्चस्तयीम जनिष्ट्तत 
बएको देखखतछ। सोही फेरा तछभेकी भुरुकहरु फ्गरादेि, श्रीर्का, य बायतका रागग 
मो सॊख्मा क्रभि् ४५, ५८० य ३४६यहेको देखखतछ। मुनेस्कोको शसपारयसअनुसाय ऩतन 
हाम्रो जस्तो अतत कभ ववकशसत भुरुकभा तीब्र साभाष्ट्जक तथा आगथाक ववकासका 
रागग प्रतत एक राख जनसॊख्माभा १४० जना ववऻान य प्रववगधका उच्चस्तयीम 
जनिष्ट्तत यहनुऩने खाॉचो देखाइएको छ।  

उच्च शिऺाभा प्राववगधक ववद्माथॉ सॊख्माको अनुऩात् आज भुरुकभा उच्च अध्ममनभा 
रागेका कुर ववद्माथॉहरुको करयफ १९ प्रततित छारछाराहरु प्राववगधक ववषमहरुभा 
अध्ममन गरययहेका देखखतछन।् तीभध्मे १३ प्रततित ववऻान ववषमभा य फाॉकी ६ 
प्रततित अतम प्राववगधक ववषमहरुभा अध्ममनयत छन।् ववकशसत भुरकुहरुभा उच्च 
शिऺाभभा ववद्माथॉहरुको अनुऩात साधायण शिऺातपा  ५० प्रततित य प्राववगधकतपा  ५० 
प्रततित कामभ गयी आवश्मक प्राववगधक दऺ जनिष्ट्तत उत्ऩादनतपा  वविषे ध्मान 
ददने गयेको ऩाइतछ बने ववकासिीर देिहरु य तछभेकी भुरुकहरु ऩतन उतत अनुऩात 
कामभ गनेतपा  रागगयहेका छन।् हार स्रोत य साधनको अबावरे गदाा सभाजभा 
देखाऩरययहेका उच्च शिऺाको फढ्दो भागराई साधायण उच्च शिऺाको ववस्तायफाट फढी 
भारभा ऩूतत ा गने प्रवतृत यहेको ऩाइतछ। साथ ै खगचारो प्राववगधक उच्च शिऺाफाट 
उत्ऩाददत जनिष्ट्ततको फेयोजगायी सभस्मा उत्ऩतन होरा बतने डयरे ऩतन प्राववगधक 
उच्च शिऺाभा बनाा रक्ष्म योजगायीको अवसयराई दृष्ट्रटगत गयी तमय गने गरयएको 
छ। 

ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थानका हकभा मसफाट हुने जनिष्ट्ततको भाग 
याष्ट्रिम मोजनाभा तनष्ट्श्चत रुऩरे तनधाायण हुने नगयेको य मसका कामाक्रभहरुको बनाा 
रक्ष्मभा ज्मादै रगचरोऩन यहेको हुॉदा ववगत केही वषा मता केही तमाम्ऩसहरुभा 
ववद्माथॉ बनााको चाऩ तनतकै फढेको देखखतछ। कदहरे साधायण य कदहरे प्राववगधक 
अध्ममन सॊस्थानका रुऩभा शरइने गयेको मस अध्ममन सॊस्थानभा बौततक ऩूवााधाय य 
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िैक्षऺक कामाक्रभहरुको ववकासभा खास कुनै रगानी बएको ऩाइॉदैन। सीशभत ऩूवााधायभा 
ववद्माथॉहरुको बनाा चाऩको ऺभताबतदा तनकै फढी ववद्माथॉ सॊख्माभा ववद्माथॉहरु 
बनाा हुने गयेको य मसयी कुनै बनाा नीतत नदेखखएको कायण िैक्षऺक  वातावयणभा 
प्रततकूर असय ऩनुाका साथ ै गुणस्तभा सभेत आघात ऩुग्न गइयहेको देखखतछ। 
स्नातकोत्तय तहभा सभेत ऺभताबतदा धेयै गुना फढी ववद्माथॉ बनाा गरयएको कायण 
बववरमभा वैऻातनक तथा अगधकाॊि सॊख्माभा शिऺक फतने मस तहका ववद्माथॉहरुको 
ऩढाइको स्तयभा ठूरो ह्रास हुन गई सम्ऩूणा ववऻान य प्रववगधको   शिऺाभा प्रततकूर 
असय ऩना जाने देखखतछ। त्मस्तै मस अध्ममन सॊस्थाभा ववद्माथॉहरुको भागको 
आधायभा तह थप्ने तथा नमाॉ ववषमहरुभा कामाक्रभ सॊचारन गने जस्ता कामाहरु 
बइयहेको देखखतछ। तय स्रोत य साधनको सुतनमोष्ट्जत व्मवस्थाको अबावभा ती 
कामाक्रभहरु ऩतन सफर रुऩरे सञ्चारन बइयहेको  देखखॉदैन। धयान तमाम्ऩसभा मस 
अध्ममन सॊस्थान अततगात खाद्म प्रववगध ववषमभा स्नातक तहको कामाक्रभ सञ्चारन 
बइयहेको ऩतन एक दिक बतदा फढी बइसकेको छ। कृवष प्रधान  देिभा मस प्रकायको 
जनिष्ट्ततको भहत्व स्वमॊशसद्ध छ। तय आवश्मक प्रोत्साहन य फजेटका साथसाथ ैथऩ 
रगानीको अबावभा मो कामाक्रभ ऩतन कुष्ट्ण्ठत  अवस्थाभा यहेको ऩाइतछ। अल्ऩकारीन 
दृष्ट्रटकोणरे भार प्राववगधक उच्च शिऺा ऺेरभा बनाा रक्ष्म तनधाायण गने य स्तयमुतत 
जनिष्ट्ततको उत्ऩादनभा ध्मान नऩु माउने  प्रवतृतरे गदाा बववरमभा आइऩन े
आवश्मकताराई तुरुततै आऩूतत ा गना नसककने बई ववकासको गततभा सभेत असय ऩना 
जाने सॊबावना यहतछ। त्मस्तै प्राववगधक उच्च शिऺाफाट भुरुकभा प्राववगधक तथा 
वैऻातनक चतेनाको सॊवद्धान हुने य प्रततबािारी प्राववगधक जनिष्ट्ततफाट स्वमॊ  
योजगायीको तथा थऩ नमाॉ योजगायीहरुको सभते शसजाना हुन सतन े ऩरयप्रेक्ष्मभा 
प्राववगधक उच्च शिऺाको अवसयभा ववृद्ध गयी उच्च शिऺाभा प्राववगधक ववद्माथॉ 
सॊख्माको अनुऩात क्रभि् ववृद्ध गदै ५० प्रततित ऩु माउने रक्ष्म याखी कामाक्रभको 
तजुाभा हुनुऩने हुन आउॉछ। उऩमुातत ऩरयप्रेक्ष्मभा प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानहरुको 
िैक्षऺक कामाक्रभ य प्राक्षऻक कक्रमाकराऩराई मोजना आमोगको जनिष्ट्तत भागसॉग भार 
आवद्ध नगयी स्वमॊ अध्ममन सॊस्थानरे योजगायीको भाग य अवसयको अध्ममन गयी 
आफ्नो स्रोत य साधनको आधायभा याष्ट्रिम मोजनाको जनिष्ट्ततको भागराई सभते 
ध्मानभा याखी शिऺण प्रशिऺण कामाक्रभ तनधाायण गनुा य बनाा रक्ष्म सभेत तोकी 
कामाक्रभ सञ्चारन गना रगाउनु अऩेक्षऺत छ।  
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ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मसाभग्री् ऩाठ्मक्रभको सभसाभतमक सुधाय य आधतुनकीकयण तपा को 
प्रकक्रमा तनमशभत  बएको नदेखखनु, ऩाठ्मक्रभको सुधाय य आधतुनकीकयण अनुरुऩ 
प्रमोगिाराको सुदृढीकयण नहुनु, ववद्माथॉ बनाा अनुरुऩ ऩाठ्मसाभग्रीहरु ज्मादै तमून 
हुनु तथा प्रमोगिाराको ऺभता य उऩकयणहरुको कभी हुनु व्मवहारयक ताशरभको रागग 
ऩमााप्त सुववधा नहुनु आदद खास ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थानको ऩाठ्मक्रभ 
तथा ऩाठ्मसाभग्री सम्फतधी सभस्मा हुन।् अतम सॊस्थानहरुभा ऩतन आवश्मक 
सभसाभतमक सुधाय एवॊ आधतुनकीकयण तपा को प्रकक्रमाभा केही कभी नै देखखतछ।  

त्ररबुवन ववश्वववद्मारमशबर कामाभूरक सीऩ ताशरभ गने अ.न.शभ, अटोभेकातनतस, 
इरेष्ट्तिशसमन, जे.दट,जे.दट.ए, येतजय इत्मादद कामाक्रभहरु सभावेि गदाा सीऩ ताशरभभा 
ह्रास हुन आएको गनुासो उतत जनिष्ट्तत प्रमोग गने केही तनकामहरु एकाततय गदाछन ्
बने अकााततय ववश्वववद्मारमरे मस्ता ताशरभसम्फतधी अध्ममनराई  

स्नातक तहको अध्ममनशसत ऩतन जोड्ने प्रावधान याखी ऩाठ्मक्रभभा धेयै ऩरयवतान 
गरयएको य मसफाट फादहयी जगतभा डडग्रीको भातमताका सभस्माहरुदेखख शरएय अतम 
ववशबतन सभस्माहरु उत्ऩतन हुने गयेको देखखतछ। मसयी दईु तहराई जोड्ने सभम 
सभमभा िैक्षऺक कामाक्रभहरुको अवगध, ऩाठ्मक्रभ तथा प्रवेिका रागग आवश्मक 
मोग्मताभा सभेत ऩरयवतानहरु बइयहेको ववद्माथॉहरुराई तह ऩूया गना फढी सभम राग्ने 
गयेको  य एकै कामाक्रभभा ववऻानभा प्रभाणऩर तह उत्तीणा बएकाराई य सम्फष्ट्तधत 
ववषमभा प्रभाणऩर उत्तीणा बएकाराई फेग्राफेग्रै प्रवेि ऩयीऺा शरई प्रवेि गयाउन े
गयेको तथा ववशबतन सभूहराई ववशबतन थऩ ऩाठ्माॊिहरु ऩढाउने गयेको आददफाट 
हारको मस व्मवस्थारे सभस्माको सभाधान गनुाबतदा फढी सभस्माहरुको शसजाना 
गयेको देखखतछ। मसका अततरयतत गचककत्सािास्रको स्नातक कामाक्रभभा ववऻानभा 
प्रभाणऩर उत्तीणा ववद्माथॉहरुराई थऩ एक वषाको कामाक्रभ तथा वनववऻानको स्नातक 
तहको कामाक्रभभा ववऻानभा स्नातक उत्तीणा बएऩतछ भार प्रवेि ऩाउने य तीन 
भदहनाको ऩूयक ऩढाइऩतछ स्नातक तहको दोस्रो वषाभा प्रवेि ददने आदद व्मवस्थाहरुको 
कुनै औगचत्म देखखॉदैन। पेरय व्मावहायभा ववऻान सभूहफाट आउने ववद्माथॉहरुको 
ऩयीऺा नततजा साधायणतमा अगधकाॊि भाराभा याम्रो हुने गयेको ऩाइनु आदद हारको 
व्मवस्थाभा केही अशभल्दोऩनका सूचकहरु भातन सककतछ। अत् गुणस्तयमुतत 
प्राववगधक उच्च शिऺा प्रदान गना तथा प्रदान गरयएको डडग्रीको साका  भुरुकहरुका साथ ै
फाह्म जगतभा सभते सभान स्तयको भातमता सयर रुऩरे प्राप्त हुने व्मवस्था गना 
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मसतपा  बएका कभजोयीहरुराई केराई ततनको सभाधान  गदै जानु तनतातत आवश्मक 
देखखतछ। मसका तनशभत्त वताभान ऩाठ्मक्रभहरुको सभीऺा गयी फाह्म 
ववश्वववद्मारमहरु य वविषे गयेय साका  यारिहरुका प्रततष्ट्रठत ववश्वववद्मारमहरुको 
दाॉजोभा गुणस्तयमुतत हेयपेय वा सुधाय गना तथा प्रत्मेक तहभा प्रवेिका रागग एकै 
ककशसभको भार प्रवेि ऩयीऺा सञ्चारन गन े गयी सोको रागग आवश्मक िैक्षऺक 
ववषमफस्तु तनधाायण गनुा वाञ्छनीम देखखतछ।  

स्रोत ऩरयचारन तथा तनजीकयण् अतत कभ ववकशसत भुरुक बएको कायण आज 
देिभा आवश्मक आगथाक रगानीका ऺेरहरु प्रिस्त हुनु स्वबाववकै छ। हार भुरुकभा 
शिऺा ऺेरभा कुर गाहास्थ्म उत्ऩादनको २.१ प्रततित भार रगानी बएको देखखतछ जुन 
अतत कभ ववकशसत भुरुकहरुको औसत रगानी ३.१को तुरनाभा तनकै कभ छ। ववकास 
क्रभभा भानव सॊिाधन ववकासको भहत्वऩूणा बूशभकाराई दृष्ट्रटगत गदै आगाभी दि 
वषा शबर शिऺा ऺेरभा रगानी फढाएय अतत कभ ववकशसत भुरुकहरुको उतत औसत 
रगानी ३.१ प्रततित सम्भ ऩु माउनु ऩने खाॉचो छ। अकााततय मुनेस्को तथा तेस्रो ववश्व 
ववऻान प्रततरठानको शसपारयिअनुसाय प्राववगधक उच्च शिऺाभा कुर शिऺा फजेटको २५ 
प्रततित रगानी हुनु अतत आवश्मक देखखतछ। उतत २५ प्रततित यकभभध्मे ववऻान 
साधायण प्रववगध तथा उच्च प्रववगधसम्फतधी उच्च शिऺाभा सभानुऩाततक रुऩरे ववतयण 
बएभा अऩेक्षऺत उदे्दश्म ऩूया गना सष्ट्जरो ऩने हुतछ।  

भुरुकको मोजनाफद्ध ववकासको तनशभत्त अऩेक्षऺत दऺ प्राववगधक जनिष्ट्ततको 
उत्ऩादनभा वविषे जोड ददने नीतत अनुरुऩ खास गयेय चाय प्राववगधक अध्ममन 
सॊस्थानहरु एवॊ ततनका तमाम्ऩसहरुभा उल्रेखनीम रगानी बई बौततक ऩूवााधायको 
ववकास बएको य थऩ िैक्षऺक ऩूवााधाय स्थावऩत हुन रागगयहेको स्ऩरट छ। तय उतत 
ऩूवााधायहरु खास गयेय फाह्मस्रोतफाट ववकास गरयएको हुॉदा ततनीहरुको स्माहाय, सम्बाय 
तथा सञ्चारनभा आततरयक खचाको फोझ फढ्नु स्वबाववक छ। हुन त ऩरयमोजनाको 
िुरुभा केही सॊचारन खचा ऩतन फाह्मस्रोतफाट फहेोने प्रावधान यहेता ऩतन ऩतछ क्रभि् 
ती सफै खचा आततरयक स्रोतफाट फेहोनुा ऩने हुन आउॉछ। अत् मी अध्ममन 
सॊस्थानहरुराई खडा बएको ऩूवााधायहरुको अगधकतभ उऩमोग गयेय आततरयक स्रोत 
ऩरयचारनद्वाया सञ्चारन खचाको केही अॊि आपैरे फेहोना सतने गयी कामाक्रभहरुराई 
स्थातमत्व एवॊ आपैरे धातन सतने ष्ट्स्थततभा ऩु माउन अत्मावश्मक देखखतछ। मसयी 
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अध्ममन सॊस्थानहरु फढ्दो खचाको रागग सयकाय भागथ भार तनबाय ऩने नबई आगथाक 
स्वामत्ततातपा  राग्न सतने देखखतछन।्  

तनजी ऺेरभा ऩतन सऺभ स्रोत ऩरयचारन य दऺ व्मवस्थाऩनद्वाया प्रबावकायी रुऩरे 
शिऺण प्रशिऺणको कामा सम्ऩादन हुने तथा प्रततस्ऩधााको वातावयण शसजाना बई 
शिऺाको गुणस्तयभा सभेत ववृद्ध हुने अऩेऺा याखी तनजी ऺेरराई मथासॊबव प्रोत्साहन 
ददनुऩने देखखतछ। त्मस्तै हार सॊचाशरत तमाम्ऩसहरुभध्मे ऩतन कुनै तमाम्ऩस आपैँ  
स्वेच्छारे त्ररबुवन ववश्वववद्मारमफाट केही अनुदान शरई जनसहमोगको बयभा 
सञ्चारन गना तमाय हुतछ बने त्मस्ताराई ऩतन तनजी ऺेरभा जान ददने व्मवस्था 
बएको देखखॉदैन। अगधकाॊि तनजी तमाम्ऩसहरु हार आॊशिक शिऺकहरुफाट अरुको 
बवनभा सञ्चारन गनुाऩने ष्ट्स्थतत यहेको हुॉदा तनजीकयणराई स्थातमत्व प्रदान गना 
मसतपा  ऩतन याष्ट्रिम स्तयभा आवश्मक कदभ चाल्नु ऩने खाॉचो छ। 

अनुसतधान कामाक्रभ् हार त्ररबुवन ववश्वववद्मारमशबर ववऻान तथा प्रववगध ऺेरभा 
व्मावहारयक ववऻान तथा प्रववगध अनुसतधान केति ऩतन सॊचाशरत छ। तय मस 
केतिराई शिऺण प्रवाहफाट अरग्ग नयाखी उच्च शिऺा य अनुसतधानराई एक अकााको 
ऩूयकको  रुऩभा ववकास गना सककएको देखखॉदैन।  

त्ररबुवन ववश्वववद्मारमरे अनुसतधानसम्फतधी एक ठोस नीतत प्रततऩादन गयी ववशबतन 
अध्ममन सॊस्थानहरुराई शिऺण य अनुसतधान एक अकााको ऩरयऩूयकको रुऩभा 
सॊचारन गना सकेको छैन। मसका रागग त्ररबुवन ववश्वववद्मारमरे छुटै्ट फजेटको 
व्मवस्था गयेको देखखॉदैन। अनुसतधान नीतत तजुाभा गदाा याष्ट्रिम य प्राक्षऻक आवश्मकता 
सभेतराई ध्मान ददनु जरुयी देखखतछ। 

उच्च भाध्मशभक शिऺा य प्राववगधक उच्च शिऺा् हार ववश्वववद्मारमभा प्राववगधक 
अध्ममन सॊस्थानहरुरे तनम्न य भध्मभस्तयीम प्राववगधक जनिष्ट्ततको भाग सभेत 
आऩूतत ा गनाका रागग तनम्न स्तय य प्रभाणऩर स्तयभा ववशबतन कामाक्रभहरु सञ्चाशरत 
गदै आएको छन।् उतत कामाक्रभहरु तुरुतत फतद गदाा बएका ऩूवााधायहरुफाट अतम 
प्रकायका कामाक्रभहरु तुरुतत िुरु गना सतने ष्ट्स्थतत ऩतन नयहेको हुनारे ती 
कामाक्रभहरुराई केही सभमका रागग अध्ममन सॊस्थानहरुद्वाया नै सॊचारन गनुाऩन े
हुतछ। देिभा उच्च भाध्मशभक शिऺा कामाक्रभ ऩूणा रुऩरे रागू बएऩतछ सम्ऩूणा उच्च 
शिऺा स्नातक य सो बतदा भागथल्रो तहभा भार केष्ट्तित हुन जाने ऩरयप्रेक्ष्मभा 
प्राववगधक उच्च शिऺा तपा  ऩतन प्रत्मेक अध्ममन सॊस्थानको िैक्षऺक कामाक्रभ स्नातक 
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तहदेखख भार िुरु हुने बई ती कामाक्रभहरु प्रवेिका रागग आवश्मक मोग्मता तनधाायण 
गदाा गत एक दिकको अनुबवराई सभेत ध्मानभा याखी सफै प्राववगधक उच्च शिऺाभा 
प्रवेिका रागग उच्च भाध्मशभक शिऺाभा ववऻान सभूहफाट उत्तीणा हुने ववद्माथॉहरुफाट 
नै प्रवेि ददनुऩने देखखतछ। हुन त प्राववगधक उच्च शिऺाभा जाने अगधकाय सभान रुऩरे 
सफैराई हुनुऩछा। तय मसभा प्रवेिको आधायभा मोग्मता हुनु आवश्मक छ। अत् 
अध्ममन सॊस्थानहरुरे तोककएको प्रवेि आवश्मकताको आधायभा एकै प्रकायको प्रवेि 
ऩयीऺाभा सफैराई फस्न ददने य सो भा उत्तीणा हुनेराई उच्च अध्ममन गना ददने नीतत 
अऩनाउनु उऩमुतत हुनेछ। 

मसयी ववऻान सभूहफाट प्रवेि ददॉदा अगधयाज्मबरयका जेहेतदाय ववद्माथॉहरुरे 
प्रततस्ऩधााको आधायभा प्राववगधक उच्च शिऺाभा प्रवेि ऩाउने बई कामाक्रभको गुणस्तय 
ववृद्धभा सहामक हुने देखखतछ। साथ ैमसफाट प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानहरुको स्रोत य 
साधन सम्फष्ट्तधत ववषमको ऩठनऩाठन य अनुसतधान आदद कामाभा केष्ट्तित गना भद्दत 
ऩुग्न जाने हुनेछ। तय मस व्मवस्थाफाट उच्च भाध्मशभक शिऺाभा सीऩभूरक य 
कामाभूरक प्राववगधक य व्मावसातमक सभूहफाट उत्तीणा हुन ेअगधकाॊि ववद्माथॉहरुराई 
प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानहरुभा प्रवेि फतद बई उच्च अध्ममनको अवसयफाट फष्ट्ञ्चत 
हुन जाने देखखतछ। अत् मसयी उच्च अध्ममन तपा  राग्न इच्छुक प्राववगधक य 
व्मावसातमक सभूहफाट उच्च भाध्मशभक ऩयीऺा उत्तीणा बएका ववद्माथॉहरुका रागग 
छुटै्ट फहुप्राववगधक भहाववद्मारम खोरी अध्ममन अध्माऩनको व्मवस्था हुनु अतनवामा 
हुन आउॉछ। मसरे गदाा एकाततय प्राववगधक उच्च शिऺाको गुणस्तय ववकास गनाभा 
सहामक शसद्ध हुनेछ बने अकोततय ववशबतन प्रकायका प्राववगधक जनिष्ट्ततको आऩूतत ा 
सभस्मा ऩतन हर हुॉदै जानेछ।  

उच्च भाध्मशभक (१०+२)कामाक्रभभा प्राववगधक ववषमहरुको ऩतन अध्ममन अध्माऩन 
कामा सभावेि  हुने बएको य उच्च भाध्मशभक ऩरयषद् अततगात मी कामाक्रभ सॊचारन 
बएऩतछ हार तनम्न य प्रभाणऩर तहका ववशबतन अध्ममन सॊस्थानहरुफाट सॊचाशरत 
कामाक्रभहरु उतत ऩरयषद् अततगात आउॉछन।् मसयी अध्ममन सॊस्थानहरुका कामाक्रभहरु 
स्नातक य सो बतदा भागथल्रो तहभा भार सॊचारन हुने बई सीशभत तमाम्ऩसहरुभा 
भार ैकामाक्रभ सञ्चारन हुन जाने देखखतछ। 
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४. सुझाउहरु : 

देिभा प्राववगधक उच्च शिऺाको वताभान वस्तुष्ट्स्थतत य हार मस्ता कामाक्रभहरु सुचारु 
रुऩरे सञ्चारन गना साभना गनुा ऩयेका सभस्माहरुको सतदबा तथा बववरमभा 
प्राववगधक उच्च शिऺाको वविषे भहत्व सभेतराई दृष्ट्रटगत गयी मथािीघ्र गनुा ऩन े
सभसाभतमक सुधाय एवॊ प्राववगधक उच्च शिऺाभा गुणात्भक तथा सॊख्मात्भक फवृद्धका 
तनशभत्त तनम्न अनुसायका शसपारयसहरु प्रस्तुत गरयएका छन ्:   

 देिभा वैऻातनक एवॊ प्राववगधक उच्च जनिष्ट्ततको खाॉचोराई भध्मनजय याख्दै (१)

प्राववगधक उच्च शिऺाराई जोड ददई ठोस नीततका आधायभा प्राववगधक उच्च 
शिऺाको सुदृढीकयण, ववस्ताय तथा ववकास गनुा ऩदाछ।   

 अध्ममन सॊस्थानहरुरे आफ्ना स्रोत य साधनको अगधकतभ ऩरयचारन हुने गयी (२)

तथा योजगायीका अवसय य मोजना आमोगफाट प्राप्त जनिष्ट्ततको भागराई 
सभेत ध्मानभा याखी स्वमॊरे आफ्ना िैक्षऺक कामाक्रभहरु तथा बनाा रक्ष्म 
तनधाायण गयी सञ्चारन गनुा ऩदाछ।   

 हार सॊचाशरत बइयहेका प्राववगधक तनम्न य प्रभाणऩर तहका कामाक्रभहरु (३)

मथासम्बव ववश्वववद्मारमफाट क्रभि् हटाउॉ दै २०५७ सार सम्भभा ऩूणा रुऩरे 
हटाइनु ऩछा य मसयी हटाइएका कामाक्रभहरु उच्च भाध्मशभक शिऺा अततगात 
सम्फष्ट्तधत तनकामहरुद्वाया सञ्चारन गनुा ऩदाछ। साथ ै सीऩभूरक उच्च 
शिऺाका तनशभत्त क्रभि् फहुप्राववगधक भहाववद्मारमहरुको स्थाऩना गनुा ऩदाछ।   

 प्रभाणऩर तहका भार ै कामाक्रभ सञ्चारन बइयहेका प्राववगधक तमाम्ऩसहरु (४)

भध्मे केहीराई ततनीहरुको ऺभता तथा ऺेरीम आवश्मकता हेयी स्नातक तहको 
भार कामाक्रभ सञ्चारन गने गयी तह फवृद्ध गनुाऩछा।   

 प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानहरुराई आफ्नो कामा ऺभता फढाउन उऩागध प्रदान (५)

गने वाहेक अतम आवश्मक गततववगधभा ऩूणा स्वामत्तता प्रदान गयी 
भहाववद्मारमहरुराई ऩतन आफ्नो ववकास गना तथा ऺभता अशबववृद्ध गना 
आवश्मक स्वामत्तता प्रदान गनुा ऩदाछ।   

 अतम सम्फष्ट्तधत ववषमऺेरका अध्ममन अध्माऩन कामाक्रभहरुराई सभेत (६)

सभावेि गयी अध्ममन सॊस्थानहरुराई कामादऺता य ऺभताको आधायभा क्रभि् 
ऩूणा ववश्वववद्मारमको रुऩभा ववकशसत गनुाऩछा।   

 प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानहरुराई फाह्म स्रोत य सहमोग प्राप्त हुन छाड ेऩतन (७)

आफ्ना कामाक्रभहरु मथावत ् सुचारु रुऩरे सञ्चारन गयी आफ्नै खटु्टाभा 
उशबनको तनशभत्त सऺभ हुनका रागग आफ्नो आततरयक स्रोत ऩरयचारनद्वाया 
आमस्रोतको ववृद्ध गयी मथासम्बव सञ्चारन खचाको प्रततित फेहोदै जाने नीतत 
शरइनुऩछा।   
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 हारको ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थानराई ऩूणा रुऩरे अरु प्राववगधक (८)

अध्ममन सॊस्थान सयह ववकशसत गयी सुसष्ट्ज्जत प्रमोगिारा, ऩुस्तकारम 
आददको व्मवस्था गनुाऩछा ।   

 अध्ममन सॊस्थानद्वाया हार सॊचाशरत खाद्म प्रववगधको कामाक्रभराई (९)

सुदृढीकयण एवॊ ववस्तायका साथ ैआवश्मकता अनुसाय अतम प्रववगध सम्फतधी 
थऩ कामाक्रभहरु ऩतन सॊचाशरत गनुाऩछा।   

 ऩयम्ऩयागत प्रववगधहरुराई सभमानुकूर फनाई ततनको ववकास गनुाऩछा। मस ै(१०)

ऩरयप्रेऺभा आमुवेददक शिऺा प्रणारीको सभेत सुदृढीकयण य ववस्ताय गना 
प्रोत्सादहत गनुाऩछा।   

 ववऻानको उच्च शिऺाभा हार ववशबतन तमाम्ऩसहरुभा बौततक ऩूवााधाय य (११)

सुववधाहरुको कभी तथा ववद्माथॉ बनााको फढ्दो चाऩरे िैक्षऺक स्तयभा आएको 
ह्रासराई घटाउन आवश्मक बौततक ऩूवााधाय य सेवा सुववधाको ववस्ताय एवॊ 
ववकासका रागग मस ऺेरभा रगानीको फवृद्ध गनुाऩछा।   

 प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानहरु तथा सम्फष्ट्तधत सयकायी तनकामहरुका फीच (१२)

आऩसी सभतवम कामभ गयी साभातमतमा ती तनकामहरुभा उऩरब्ध 
सुववधाहरुको प्रमोग ऩठन ऩाठन य अनुसतधानको क्रभभा आवश्मकता अनुसाय 
गना ददइने व्मवस्था हुनुऩछा।   

 प्राववगधक उच्च शिऺाको ववकास तथा ववस्ताय गने क्रभभा नमाॉ ऩूवााधायको (१३)

शसजाना गदाा ऺेरीम ववकासको ऩऺराई सभेत ध्मान ददनुऩछा।   

 प्रत्मेक अध्ममन सॊस्थानरे सञ्चारन गयेका कामाक्रभहरु भध्मे उऩमुततताका (१४)

आधायभा कुनै एकाइराई उत्कृरट केतिका रुऩभा ववकास गनुाऩछा।   

 प्राववगधक उच्च शिऺाराई सभसाभतमक, उच्च गुणस्तयमुतत एवॊ सातदशबाक (१५)

फनाउन तनमशभत रुऩरे आवश्मक कामाक्रभहरु सॊचाशरत गनुाऩछा। मसका रागग 
फाह्म ववश्वववद्मारमहरुसॉगको सम्ऩका  फढाइनुऩछा तथा शिऺकहरु फीच य 
ववद्माथॉहरु फीचको आदान प्रदान कामाक्रभराई प्रोत्सादहत गनुाऩछा। साथ ै
प्राववगधक उच्च शिऺाको स्तयराई अतम भुरुकहरुको य वविषे गयी साका  
भुरुकका प्रततष्ट्रठत ववश्वववद्मारमहरुका दाॉजोभा ऩु माउने कोशिि गनुाऩछा।   

 ववऻान य अतम सभूहका रागग फेग्राफेग्रै प्रविे ऩयीऺा बइयहेका स्नातक (१६)

तहका कामाक्रभहरुभा एकरुऩता ल्माउनका तनशभत्त २०५१/५२ को बनाादेखख एक 
ककशसभको भार प्रवेि ऩयीऺा गयी उत्तीणा ववद्माथॉ भध्मेफाट 
मोग्मताक्रभानुसाय भार ैबनाा शरनुऩछा।   

 ववऻान य गचककत्सािास्र वाहेक अतम सफै प्राववगधक ववषमहरुभा स्नातक (१७)

तहको अवगध साधायणतमा चाय वषाको हुनुऩछा। त्मस्तै साभातमतमा ववऻानभा 



 

123 
 

तीन वषाको य गचककत्सािास्रभा एभ.फी.फी.एस. कामाक्रभ साढे चाय वषाको 
हुनुऩछा।  

 िैक्षऺक कामाक्रभ सम्फतधी नीतत तनभााण तथा तनणाम प्रकक्रमाभा शिऺक तथा (१८)

प्राक्षऻक वगाको अगधकतभ सहबागगता गयाइनुऩछा। मसराई अझ गततिीर रुऩरे 
सॊचाशरत गनाका रागग आवश्मक सफै अगधकायहरुको ववबागीम तहसम्भ 
प्रत्मामोजन गनुाऩछा। साथ ै शिऺक वगाभा उच्च भनोफरको अशबववृद्ध गना 
उनीहरुको वषृ्ट्त्तववकास, ऩदोतनतत, ऩुयस्काय आदद तपा  वविषे ध्मान ऩु माउन ु
ऩछा। ववश्वववद्मारमहरु फीच सेवा स्थानाततयण सभेत गना सककने व्मवस्था 
हुनुऩछा।   

 अनुसतधान य उच्च शिऺाराई एक अकााको ऩूयकको रुऩभा ववकशसत गनुाऩदाछ। (१९)

स्नातक य सोबतदा भागथल्रो तहका कामाक्रभ सॊचाशरत हुने सफै ववबागहरुभा 
अनुसतधानराई अशबतन अ्गको रुऩभा सभाववरट गयी फढी बतदा फढी 
शिऺकहरुराई अनुसतधानभा सॊरग्न गयाउनुऩछा। सयकायी, गैयसयकायी तथा 
तनजी तनकामफाट गयाइने अनुसतधान कामा ववश्वववद्मारम अततगात गयाउन 
आकवषात गनुाऩछा।  

 प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानहरुराई जनिष्ट्तत उत्ऩादनको साथ ै अनुसतधान (२०)

तथा ववकास कामाद्वाया देिको वैऻातनक एवॊ प्राववगधक ऺभता फवृद्ध तपा  य देि 
ववकासका प्राववगधक सभस्माहरु हर गने कामाका रागग उत्प्रेयकका रुऩभा 
प्रोत्सादहत गना कय सुववधा तथा अनुदानको व्मवस्था गनुाऩदाछ। साथ ैश्री ५ को 
सयकायका स्वाशभत्वभा यहेका ववबागहरु तथा तनकामहरुराई उऩमुतत तनमभको 
सभेत तजुाभा गयी मसतपा  उतभुख गयाउनुऩछा।   

 ववश्वभा बइयहेको नमाॉ उच्च प्रववगधहरुको ववकासशसत ऩरयगचत यहनुका (२१)

साथसाथ ै सातदशबाकता अनुसाय ती प्रववगधहरुको अध्ममन, अध्माऩन तथा 
ऺभताको ववकासतपा  प्रोत्साहन ददनुऩछा।    

 जेहेतदाय तथा भेधावी ववद्माथॉहरुराई छारवषृ्ट्त्त प्रदान गनुाऩदाछ। मसका साथै (२२)

ऩयाभिा सेवा, खेरकूद, ववद्माथॉ कल्माण, कामा–अध्ममन (धमचऩ कतगभथ) 
आदद ववषमभा ऩतन वविषे ध्मान ऩु माउनु ऩछा। सऺभ तथा गयीव वा 
ऩतछऩयेका वगाफाट आएका ववद्माथॉहरुराई उऩमुतत तनकामहरुफाट छारवषृ्ट्त्त 
तथा ऋण उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गनुाऩछा।   

 प्राववगधक उच्च शिऺाका ऺेरभा सुधाय तथा ववकासका रागग नीतत तनभााण, (२३)

भागादिान गनुाका साथ ै कामाक्रभहरुको भूल्मा्कन गने य आगथाक अनुदान 
जुटाउने कामा ववश्वववद्मारम अनुदान आमोगफाट हुनुऩछा। मस आमोगभा 
वैऻातनक प्रय्ाववगधऻको ऩतन सभुगचत प्रतततनगधत्व यहनुऩछा।   
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 आगाभी वषाहरुभा प्राववगधक उच्च शिऺा तपा  ववद्माथॉ बनााको प्रततित क्रभि् (२४)

फवृद्ध गदै दि वषाशबर कुर ववद्माथॉ बनाा सॊख्माको ४० प्रततित ऩु माउने रक्ष्म 
याखखनुका साथ ै देिको कुर गाहास्थ उत्ऩादनको १ प्रततित यकभ प्राववगधक 
उच्च शिऺाभा रगानी गने रक्ष्म याखखनुऩछा।   

 प्राववगधक उच्च शिऺाभा ऩतन जनसहबागगता तथा तनजी ऺेरको सॊरग्नता (२५)

फढाइनुका साथ ै नमाॉ स्थाऩना हुने भहाववद्मारम तथा ववश्वववद्मारमहरुभा 
सभेत आवश्मकता अनुसाय प्राववगधक उच्च शिऺाको व्मवस्था गनुा ऩदाछ।   
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६. सॊथकृत मिऺा 

१. ऩषृ्ठबूमभ 

सॊस्कृत शिऺा नेऩारभा अनाददकारदेखख आजसम्भ अववतछतन रुऩभा प्रवादहत हुॉदै 
आएको छ । शिऺाको ऺेरभा ऩाश्चात्म धायाको प्रवेि हुनुबतदा ऩदहरे महाॉ ऩूवॉम 
गचततन तथा ऻान-ववऻानको सॊवाहकका रुऩभा देिबय मही शिऺा ने प्रचशरत गथमो । 
मसैरे महाॉको सॊस्कृतत भार होइन महाॉका तनवासीहरुको भूल्म य भातमताहरु ऩतन मसै 
शिऺासॉग आवद्ध यहॉदै आएका छन ्। 

प्राचीनकारदेखख भध्मकारसम्भ ऩतन सॊस्कृत ववषमहरुको अध्ममन अध्माऩन प्राम् 
गुरुकुर ऩद्धततका ववद्मारमहरुभा नै हुने गदाथ्मो । मस्ता ववद्मारमहरु याजकीम 
सॊयऺण, श्रद्धारुहरुका दानदातव्महरु य छारहरु स्वमॊरे शबऺाटनद्वाया आजान गने 
आमहरुद्वाया नै तन्िुल्क रुऩभा सञ्चाशरत हुने गदाथे ।तय सभमको ऩरयवतानअनुसाय 
ऩतछ ऩतछ मस्ता गुरुकुर ववद्मारमहरु क्रभि् रुप्त हुॉदै गएकारे सॊस्कृतका 
ववद्वानहरुरे आफ्नो त्माग य तऩस्माद्वाया आ-आफ्ना घयघयभा नै शिऺा ददने ऩयम्ऩया 
फसारी सॊस्कृत शिऺाको ज्मोततराई जगाइयहेको ऩाइतछ । 

सॊस्थागत रुऩभा सॊस्कृत ववद्मारमहरुको इततहास बने त्मतत ऩुयानो छैन । वव.स.१९३२ 
बतदा ऩदहरे नै याजधानी काठभाडौँभा एउटा सॊस्कृत ऩाठिारा खशुरसकेको य ऩतछ 
मसरे यानीऩोखयी सॊस्कृत प्रधान ऩाठिाराको नाभरे वव.सॊ. १९३४ भा याजकीम 
ववद्मारमको रुऩ ग्रहण गयेको देखखतछ ।वव.सॊ.१९३२ भा बोजऩुय ष्ट्जल्राको दद्राभा 
ऩतन अको सॊस्कृत ऩाठिाराको स्थाऩना बएको गथमो । मस्तै १९४२ ततय याजधानीभा 
नै तीनधाया सॊस्कृत छारावासको स्थाऩना बमो । सॊस्कृत शिऺाको प्रचाय प्रसायभा मी 
सॊस्थाहरुरे गयेको मोगदान प्रशसद्ध यहेको छ ।ऩतछ जनकऩुय, भदटहानी, रयडी, करैमा, 
तौशरहवा, ऩोखया, ऩाल्ऩा, दाङ आदद ठाउॉ हरुभा ऩतन सॊस्कृतका ववद्मारमहरु खुल्दै गए 
। 

वव.सॊ. १९५८ भा सयकायरे एकै ऩटक ७५ वटा बाषा ऩाठिाराहरु खोरेऩतछ नेऩारभा 
सॊस्थागत रुऩभा सॊस्कृत शिऺाको प्रचाय-प्रसायभा तीब्रता आएको देखखतछ । मस्ता 
बाषा ऩाठिाराहरु य सॊस्कृत ऩाठिाराहरु ऩतछ अरु ऩतन थवऩॉदै गए । वव.सॊ. २०१० 
सारसम्भभा तमनको सॊख्मा २३३ ऩुगेको ऩाइतछ । तय याष्ट्रिम शिऺा मोजना (२०११) 
को शसपारयि रागू गने सतदबाभा वव.सॊ.  २०११भा प्राथशभक य तनम्नभाध्मशभक तहका 



 

126 
 

मस्ता सफै शिऺण सॊस्थाहरु फतद गरयए । मसफाट सॊस्कृत शिऺाभागथ ठूरो प्रहायको 
अनुबव बमो य मसको ऺततऩूतत ा आजसम्भ हुन सकेको छैन । 

ऩतछ सवाा्गीण याष्ट्रिम शिऺा सशभतत(२०१८), सॊस्कृत शिऺा सुधाय ऩयाभिादारी 
सशभतत (२०२३) य याष्ट्रिम शिऺा सल्राहकाय ऩरयषद् (२०२४) आदद ववशबतन सशभततहरु 
गठन बए, सुझावहरु ऩेि गरयए, तय सॊस्कृत शिऺाभा बने उल्रेखनीम ऩरयवतान 
आउन सकेन । याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना(२०२८-३२)रे सॊस्कृत शिऺाको भहत्व 
औीँल्माउॉ दै वव.सॊ. २०३० भा त्ररबुवन ववश्वववद्मारमअततगात छुटै्ट सॊस्कृत अध्ममन 
सॊस्थानको स्थाऩना गयामो तय मसै मोजनाद्वाया साधायण शिऺातपा  याखखएको 
अतनवामा सॊस्कृत हटाइएको य कऺा ८ देखख भार सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमहरु 
सञ्चारन गना अनुभतत ददइएकारे ववद्मारमहरु याम्रोसॉग सञ्चाशरत हुन नसकी 
ववद्माथॉहरुको ऩमााप्त स्रोत उऩरब्ध नहुॉदा उच्च शिऺाको ऺेरभा गरयएको व्मवस्था 
ऩतन अऩेक्षऺत भाराभा उऩरब्धीभूरक हुन सकेन । 

यानीऩोखयी प्रधान ऩाठिारा वव.सॊ. १९७३ देखख िास्री, आचामा तहको अध्माऩन गयाई 
ऩयीऺा ददन अनौऩचारयक रुऩभा वनायस ऩठाउने चरन चरेको देखखतछ । वव.सॊ. १९९० 
देखख त्महाॉ ववशबतन ववषमका शिऺकहरुको तनमुष्ट्तत गयी औऩचारयक रुऩभा नै उच्च 
शिऺाको अध्माऩन आयम्ब गरयमो । तय ऩयीऺा बने अनौऩचारयक नै गथमो । ऩतछ 
वव.सॊ. २००८ भा याजकीम सॊस्कृत भहाववद्मारमको स्थाऩना गरयमो । जसको 
सभुद् घाटन श्री ५ त्ररबुवनफाट २००९ सारभा बएको गथमो । मसै वषा धयानभा 
तनजीस्तयभा वऩण्डशे्वय भहाववद्मारमको ऩतन स्थाऩना बमो । मस्तै २०११भा दाङभा 
जनता सॊस्कृत भहाववद्मारमको स्थाऩना बमो । मस फाहेक जनकऩुय, भदटहानी, 
करैमा, तौशरहवा आददका सॊस्कृत प्रधान ऩाठिाराहरुभा ऩतन िास्री य आचामा 
तहसम्भ ऩठनऩाठन गयाई ऩयीऺाको तनशभत्त वनायस नै ऩठाइतथ्मो । 

मो क्रभ त्ररबुवन ववश्वववद्मारमरे  आफ्नो ऩयीऺा सञ्चारन नगदाासम्भ कामभै यह्मो 
। त्ररबुवन ववश्वववद्मारमफाट स्वीकृतत प्राप्त गये ऩतछ जनकऩुयभा माऻवरतम सॊस्कृत 
भहाववद्मारम य भदटहानीभा रक्ष्भीनायामण सॊस्कृत भहाववद्मारमहरु स्थावऩत बए । 
मसयी याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना (२०२८-२०३२)रागू हुन अतघसम्भ अगधयाज्मभा 
ऩाॉचवटा सॊस्कृत भहाववद्मारमहरु चशरयहेका देखखतछन ्। वव.सॊ. २०२२ देखख बने 
आचामा तहका सम्ऩूणा कऺाहरु त्रर.वव. करेज, कीतताऩुयभा भार चल्न थारेका गथए । 
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याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना रागू बएऩतछ सॊस्कृत अध्ममन सॊस्थानको केतिीम 
कामाारम दाङभा स्थावऩत बमो । जनकऩुय य भदटहानीका भहाववद्मारमहरु गाशबएय 
भदटहानीभा माऻवरतम रक्ष्भीनायामण तमाम्ऩसको व्मवस्था बमो य आचामा कऺाहरु 
कीतताऩुयफाट ल्माएय फाल्भीकक तमाम्ऩसभा शभसाइमो ।अध्ममन सॊस्थानरे 
ववद्मावारयगधको कामाक्रभ चराउन आयम्ब गये ऩतन त्मो जग ववनाको भहर साववत 
बमो ।दाङको फेरझुण्डीभा ऩतछ स्नातकोत्तय तहको केतिीम तमाम्ऩस वव.सॊ. २०३९ भा 
स्थाऩना गरयमो । िाही उच्च शिऺा आमोगको गठन २०३९ ऩतछ मसको सभेत 
शसपारयिराई आधाय भानेय वव.सॊ.  २०४३सारभा भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारमको 
स्थाऩना बएको छ । ववश्वववद्मारमको गठन ऩतछ रयडीभा रुरु ववद्माऩीठ, जनकऩुयभा 
हाजी जनक ववद्माऩीठ(२०४७) य भहेतिनगयभा िायदा ववद्माऩीठ सभेत गयी थऩ तीन 
सॊस्कृत ववद्माऩीठहरु थवऩएका छन ्। 

२. ितयभान ष्ट्थथत 

सॊस्कृत भाध्मशभक शिऺा् स्थामी य अस्थामी स्वीकृतत प्राप्त सभते गयी हार 
अगधयाज्मका कऺा ८ देखख १० सम्भ ऩठनऩाठन हुने सॊस्कृत भाध्मशभक 
ववद्मारमहरुको सॊख्मा करयफ ४३ यहेको छ । तमनभा केही वेदववद्माश्रभ ऩद्धततका 
गुरुकुर ववद्मारमहरु ऩतन यहेका छन ् । मी सफै ववद्मारमहरुफाट गयी गत २०४७ 
सारको ऩूवाभध्मभा एसएरसी ऩयीऺाभा सष्ट्म्भशरत ऩयीऺाथॉहरुको सॊख्मा ७१७ यहेको य 
मी भध्मे ६४८ छारछाराहरु त्मस ऩयीऺाभा उत्तीणा बएका देखखतछन ्। मसफाट सॊस्कृत 
ववद्मारमहरुको उत्तीणा प्रततित ९० देखखन आएको छ । एसएरसी ऩयीऺा ददन े
सम्ऩूणा ववद्माथॉहरुको उत्तीणाता प्रततितको तरुनभा सॊस्कृततपा का ववद्माथॉहरुको 
उत्तीणाता प्रततित तनकै फढी देखखतछ । तय ववद्माथॉ सॊख्माको कभी बने महाॉ 
खड्ककने कुया हुन आएको छ । 

साधायण मिऺाभा सॊथकृत् साधायण शिऺातपा  कऺा ४ य ५ भा ऩचास ऩचाय ऩूणाा्क 
य कऺा ६ य ७ भा तीस तीस ऩूणाा्कको सॊस्कृत सभावेि गरयएको छ । कऺा ८ देखख 
१० सम्भ बने एक-एक ऩर इच्छाधीनको रुऩभा याखखएको छ । मस्तै साधायण उच्च 
शिऺाभभा भानववकी य साभाष्ट्जकिास्र सॊकामतपा  सॊस्कृतराई ऐष्ट्च्छक रुऩभा सभावेि 
गरयएको छ । त्महाॉ प्रभाणऩर तहदेखख स्नातकोत्तय तहसम्भ नै सॊस्कृतको ऩढाइ हुन े
व्मवस्था यहेको छ । 
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सॊस्कृतभा उच्च शिऺा् हार सॊस्कृत उच्च शिऺातपा  भ.सॊ.वव. अततगात आठवटा 
ववद्माऩीठहरुभा सॊस्कृतका िास्रीम ववषमहरुको ऩढाइ हुतछ । तीभध्मे एकभा 
उत्तयभध्मभा तहदेखख आचामा तहसम्भ , तीनवटाभा उत्तयभध्मभा य स्नातक तह, 
एउटाभा आचामा तह भार य तीनवटाभा उत्तयभध्मभा तहका कऺाहरु सञ्चाशरत 
हुॉदै आएका छन ् । हार ती ववद्माऩीठहरुभा ऩढ्ने छारहरुको सॊख्मा १००३ छ । 
मसभध्म ्आधाबतदा फढी बायतफाट ऩूवाभध्मभा ऩयीऺा उत्तीणा गयी आएका छन ्। 
अनुसतधान कामाक्रभ भ.सॊ.वव. केतिीम कामाारद्वाया छुटै्ट सञ्चारन गरयएको छ । 
हार भ.सॊ.वव. द्वाया दईुवटा सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमहरु सञ्चाशरत छन ् । 
तमनभा ऩढ्ने छारहरुको सॊख्मा करयफ एक हजाय यहेको छ । 

३.प्रभुख सभथमा य भुद्दाहरु 

वताभान शिऺा प्रणारीअततगातको सॊस्कृत शिऺा ववशबतन सभस्माहरुफाट गुष्ट्ज्रयहेको 
छ । सॊस्कृत शिऺाको याष्ट्रिम नीतत स्ऩरट नहुॉदा मसको कामाक्रभ प्रबावकायी हुन 
नसकी केवर ऩयम्ऩयागत ढॊगरे भार सञ्चाशरत हुन गएको छ । सॊगठन ढाॉचा 
सभसाभतमक अततयााष्ट्रिम ढाॉचासॉग तनभल्दो हुनु, सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमको 
सॊख्मा कभ हुनु तथा ववद्माथॉहरुराई सॊस्कृततपा  आकवषात गने उऩामहरुको कभीरे 
गदाा सॊस्कृत उच्च शिऺाभा ववद्माथॉ स्रोतको तमूनता यहन,ु सभाजको 
आवश्मकताअनुरुऩ एकाततय जनिष्ट्ततको उत्ऩादन कभ हुनु य अकााततयत उत्ऩाददत 
जनिष्ट्ततको तनशभत्त योजगायीको तनष्ट्श्चतता नहुने हुॉदा ऩयस्ऩय ववयोधाबास खडा 
हुनु, सॊस्कृतभा आधारयत प्राववगधक शिऺा य व्मावसातमक ववषमहरुको ववकास तथा 
ववस्ताय गने कामाक्रभहरुको तजुाभा य कामाातवमन नगरयनु य ववश्वववद्मारम एवॊ 
भाध्मशभक ववद्मारमहरुको ऩाठ्मक्रभभा ऩयस्ऩय तारभेर नशभल्नु मसका भुख्म 
सभस्माहरु यहेका छन ्। 

सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमहरुको सॊख्मा ज्मादै कभ  हुनु, बएका भाध्मशभक 
ववद्मारमहरुभध्मे ऩतन कततऩम ववद्मारमहरु सुदृढ य सुव्मवष्ट्स्थत रुऩभा सॊचाशरत 
हुन नसतन,ु अतनवामा सॊस्कृतभा ऩतन बाषा शसकाउनुभा बतदा ववषमवस्तुको ऻान 
गनुाऩने खारका ऩाठ्मक्रभ तथा ऩाठ्मऩुस्तकहरु याखखनु, शिऺक प्रशिऺणको 
व्मवस्था नहुनु, ऩठनऩाठनको तनयीऺण तथा अनुगभनको सकक्रम व्मवस्था नहुनु, 
आगथाक स्रोतहरु अनुऩरब्ध यहेकारे िैक्षऺक य बौततक ववकासका रागग कदठनाइ 
हुनु, जग्गा जशभनहरु बएका ववद्मारमहरुभा ऩतन बौततक सम्ऩततको सॊयऺण य 
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सञ्चारनको याम्रो व्मवस्था नहुॉदा उऩमुतत आमस्रोतको प्रफतध हुन नसतन,ु 
ववद्मारमहरुभा ववषमगत शिऺकहरुको कभी हुनु, ववद्माथॉहरुको तनशभत्त 
छारावासहरुको उगचत प्रवतध नहुनु आदद प्रभुख सभस्माका रुऩभा देखखएका छन ्। 

उच्च शिऺातपा  दृष्ट्रट ददॉदा उदे्दश्मअनुरुऩ मोजनाको तजुाभा य कामाक्रभ ऩरयचाशरत 
नहुन,ुववश्वववद्मारमका तनशभत्त अऩेक्षऺत छार स्रोत उऩरब्ध नहुनु, सॊस्कृत 
वा्भमशबर तनदहत भहत्वऩूणा ऻानहरु जनसभऺ ऩुय ्माउने उऩमुतत एवॊ सितत 
कामाक्रभ नहुनु, सॊस्कृतभा यहेको ऻान प्राप्त गना चाहने ववदेिीहरुराई अध्ममन 
अनुसतधान गना अवसय प्रदान गने कामाक्रभहरु सञ्चारन नगरयनु, सॊबाववत 
आगथाक स्रोतको प्रबावकायी रुऩभा ऩरयचारन नगरयन,ु िैक्षऺक एवॊ प्राक्षऻक 
स्तयववृद्धका तनशभत्त आवश्मक प्रमास नहुनु , सॊस्कृतका उच्चस्तयीम जनिष्ट्ततको 
तनशभत्त कामाऺ ेर अत्मतत सीशभत यहन,ु ऩाठ्मक्रभको ववकास तथा ऩाठ्मऩुस्तक य 
ऩाठ्मसाभग्रीहरुको तनधाायण य प्रकािन गने तनमशभत प्रवतध नहुन,ु यारिका रागग 
आवश्मक ऩने सॊस्कृततनरठ प्राववगधक ऻानको ऩठनऩाठन तथा ववकास गन े
सभुगचत व्मवस्था नहुनु, अनुसतधान कामाक्रभराई प्रबावकायी ढॊगरे याष्ट्रिम य 
अततयााष्ट्रिम आवश्मकता अनुरुऩ ऩरयचारन नगरयन,ु ऩमााप्त आधाय खडा 
नगरयएफाट सॊस्कृत ववश्वववद्मारमको ष्ट्स्थतत सुदृढ हुन नसतनु य िकै्षऺक एवॊ 
प्राक्षऻक ऩऺको तुरनाभा प्रिासतनक एवॊ व्मवस्थाऩन ऩऺभा फढी रगानी गन े
ऩरयऩाटी ववकशसत हुॉदै जानु जस्ता सभस्माहरु प्रभुख यहेका छन ्। 

आगथाक स्रोतको ऩरयचारनतपा  हारसम्भ सॊस्कृत शिऺा प्राम् सयकायी अनुदानभा 
नै तनबाय यहेकोरे सञ्चारनभा वविषे सभस्मा उत्ऩतन बएको छैन । ताऩतन मसको 
बौततक ऩऺको ववकास गना य बववरमभा आत्भतनभायतातपा  उतभुख हुन सतन े
वातावयण बने देखा ऩरययहेको छैन । हार स्वीकृततप्राप्त सफै सॊस्कृत भाध्मशभक 
ववद्मारमहरुको सम्ऩूणा खचा श्री ५ को सयकायरे नै फेहोयेको छ बने उच्च 
शिऺातपा  ऩतन फजेटको रगबग ९८ प्रततित यकभ श्री ५ को सयकायद्वाया नै 
फेहोरयएको देखखतछ ।भ.सॊ.वव.को प्रततवेदनअनुसाय ववश्वववद्मारमको दाङ 
देउखयुीष्ट्स्थत जग्गाफाट आगथाक वषा २०४७/४८ प्रतत ववगाहा रु २२७।– भार 
आम्दानी बएको देखखतछ य त्मस जग्गाको खास उऩमोग हुन सककयहेको देखखॉदैन । 
मस्तै शसचाइ सुववधाको अबावरे गदाा फेरझुण्डीष्ट्स्थत ३२६ ववगाहा जशभनको 
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आम्दानी ऩतन नगण्म यहेको छ । मसयी सॊस्कृत शिऺाभा आततरयक स्रोत तनकै 
कभजोय यहेको तथ्म स्ऩरट हुन आएको छ । 

४. सुझाउहरु : 

वताभान सभस्माहरुको सभाधान गयी सॊस्कृत शिऺाराई अझ फढी उऩमोगी फनाउनका 
तनशभत्त महाॉ केही सुझाउहरु प्रस्तुत गरयएका छन ्:   

 नेऩारको याष्ट्रिम सॊस्कृतत य भूल्म एवॊ भातमताहरुको जगेनाा गना सऺभ (१)

व्मष्ट्ततहरु तमाय ऩानुा, सॊस्कृतका ववववध िास्रीम ववषमहरुका अध्ममन 
ऩयम्ऩयाको सॊयऺण गनुा, यारिबाषा एवॊ अतम याष्ट्रिम बाषाहरुको बावषक, 

सादहष्ट्त्मक प्रमोग य शिऺणभा सघाउ ऩु माउनु, सॊस्कृत बाषाभा तनदहत 
उच्चस्तयीम सादहष्ट्त्मक सजृना य िास्रीम गचततनका साथ ैआमुवेद, ज्मोततष, 

मोग जस्ता प्रमोग प्रधान ऻानहरुको भाध्मभफाट यारिराई राबाष्ट्तवत गयाउनु 
य सॊस्कृत वा्भमका ववववध ऩऺको अध्ममन अनुसतधान ऩयम्ऩयाद्वाया 
यारिराई सॊस्कृत ववद्माको अध्ममन अनुसतधान गने अततयााष्ट्रिम केतिको 
रुऩभा स्थावऩत गयाउनु सॊस्कृत उच्च शिऺाको प्रभुख उदे्दश्म हुनुऩछा।   

 सॊस्कृत शिऺाको ऩाठ्मक्रभ तनधाायण गदाा शिऺाको याष्ट्रिम ऩरयप्रेक्ष्म य सॊस्कृत (२)

शिऺाको अततयााष्ट्रिम भातमताराई सभेत ध्मान ददनु आवश्मक छ।   

 सॊस्कृत शिऺाराई सभसाभतमक, सभाजोऩमोगी य गततिीर फनाउने प्रमास जायी (३)

यहनुऩछा।   

 सॊस्कृत शिऺाको अध्ममन ऩयम्ऩयाराई याष्ट्रिम स्तयफाट अततयााष्ट्रिम स्तयसम्भ (४)

ववस्ताय गने प्रमत्न हुनुऩछा।   

 सॊस्कृत शिऺातपा  ऩूवा भध्मभादेखख आचामा तहसम्भ सॊस्कृत बाषाकै (५)

भाध्मभफाट सॊस्कृतका ववषमहरुको अध्ममन अध्माऩन हुनुऩछा य साधायण 
शिऺातपा  ववद्मारम तहदेखख एभ.ए. सम्भ यारिबाषा तथा अततयााष्ट्रिम 
बाषाहरुको भाध्मभफाट ऩठनऩाठन सञ्चाशरत हुनऩुछा।   

 याष्ट्रिम शिऺाको भूर धायाभा सभादहत गयी आफ्नो भौशरक वविषेता कामभ (६)

याख्न सॊस्कृत शिऺा सञ्चारन गना ताशरका १ भा ददए अनुसायको सॊयचनाको 
व्मवस्था हुनुऩछा :   

तामरका–१ 

प्राथशभक भाध्मशभक  उच्चभाध्मशभक उच्चशिऺा 
 ऩूवाभध्मभा उत्तयभध्मभा िास्री आचामा अनुसतधान 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११    १२ १३ १४ १५ १६ १७  
      सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारम भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारम 
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(क) सॊस्कृत शिऺाको तनशभत्त छुटै्ट प्राथशभक शिऺाको व्मवस्था नगने।   

(ख) सॊस्कृत शिऺाको तनशभत्त सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमहरुको व्मवस्था 
कामभ याखी मस्ता ववद्मारमहरुराई कऺा ६ देखख १० सम्भ सञ्चाशरत 
गने।   

(ग) सॊस्कृत शिऺाको तनशभत्त उच्च भाध्मशभक तह (कऺा ११ य १२) को छुटै्ट 
व्मवस्था गने।   

(घ) िास्री (स्नातक) तीन वषाको य आचामा (स्नातकोत्तय) दईु वषाको गयी 
सञ्चारन गने।   

(ङ) ववद्मावारयगधको कामाक्रभ सञ्चारन गने य एक वषे अनुसतधान प्रववगध   

(च) (एभ.कपर.) को प्रशिऺण ऩूया गयेकाहरुराई भार ववद्मावारयगध कामाक्रभभा 
सहबागी फनाउने।   

(छ) तह ऩाय गयेऩतछ आफ्नो मोग्मता य रुची अनुसाय साधायण शिऺातपा  जान, 

तनधाारयत िता ऩूया गयेभा प्राववगधक शिऺातपा  राग्न य अतम ववषम 
ऺेरहरुफाट सॊस्कृत शिऺा तपा  आउन ऩाइने व्मवस्था सभेत हुनुऩने।   

(ज) साधायण शिऺाभा हुने व्मवस्था फभोष्ट्जभ सॊस्कृत शिऺाभा ऩतन 
अनौऩचारयक शिऺा य दयू शिऺाको व्मवस्था क्रशभक रुऩभा गदै जानुऩने।   

सॊथकृत भाध्ममभक मिऺा  

 स्थरगत उऩमुततता य सम्बाव्मताका आधायभा प्रत्मेक ष्ट्जल्राभा कम्तीभा (७)

एउटा सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमको स्थाऩना गरयनु ऩदाछ।   

 याम्रयी चरन नसकेका सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमहरुराई चल्न सतने य (८)

जनरुगच बएका ठाउॉहरुभा सायी व्मवष्ट्स्थत ढ्गरे सञ्चारन गने व्मवस्था 
शभराइनु ऩदाछ।   

 सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमहरुभा कऺा ६ देखख ८ सम्भ सॊस्कृत बाषाको (९)

शिऺणभा भार जोड ददने य कऺा ९ य १० भा सॊस्कृतका ववशबतन ऐष्ट्च्छक 
ववषमहरु सभेत ऩढाउने उदे्दश्म याखी ऩाठ्मक्रभको तजुाभा गरयनुऩछा य तद्नुसाय 
उऩमुतत ऩाठ्मऩुस्तक तथा ऩाठ्मसाभग्रीहरुको तनभााण गरयनुऩदाछ।   

 सॊस्कृत ऩढाउने प्रत्मेक शिऺकराई अतनवामा रुऩभा सम्फद्ध ववषम शिऺणको (१०)

ताशरभ ददने व्मवस्था शभराइनु ऩदाछ।   

 प्रत्मेक सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमभा छारावासको व्मवस्था शभराउनका (११)

रागग स्थानीम सहमोग जुटाउने, सॊबव बएभा अतम चर तथा अचर 
सम्ऩष्ट्त्तको उऩमोग गने य दाताहरु खोजी गयी दाताकै कीततास्तम्बको रुऩभा 
छारावासको तनभााण गयाउने सभेत व्मवस्था शभराउनु ऩदाछ।   
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 भतरारम अततगात सॊस्कृत शिऺा तनयीऺण एकाइको व्मवस्था गयी िैक्षऺक (१२)

कामाक्रभको तनयीऺण तथा सुदृढीकयणको प्रफतध शभराइनु ऩदाछ।   

 भ.सॊ.वव. अततगात सॊचाशरत हुॉदै आएका सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमराई (१३)

अतम साधायण ववद्मारम सयह नै भतरारमको व्मवस्थाऩन अततगात सञ्चारन 
गने व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

 सॊस्कृत तनम्नभाध्मशभक कऺा ६ देखख ८ सम्भ साधायण तनम्न भाध्मशभक (१४)

ववद्मारमहरुका तनशभत्त तनधाारयत यहेका अतनवामा ववषमहरुको ऩठनऩाठन हुन े
व्मवस्थाका साथ ैऐष्ट्च्छक बाषा अततगात सॊस्कृत शरने व्मवस्था हुनुऩदाछ।    

 सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमहरुको कऺा ९ य १० भा ऩतन साधायण भाध्मशभक (१५)

ववद्मारमहरुका तनशभत्त तनधाारयत यहेका अतनवामा ववषमहरुको ऩठनऩाठन 
गयाउने, साधायण शिऺाको ऐष्ट्च्छक अततगात अतनवामा सॊस्कृत य वेद, व्माकयण, 

सादहत्म आदद सॊस्कृतका िास्रीम ववषमहरुको ऩठन ऩाठन गयाउने य 
अततरयतत ऐष्ट्च्छकभा बने ऩौयोदहत्म, आमुवेद वा साधायण भाध्मशभक 
ववद्मारमहरुका तनशभत्त तनधाारयत यहेका ऐष्ट्च्छक सभूहका ववषमहरु भध्मेफाट 
कुनै एक ववषम ऩढाउने व्मवस्था गरयनु ऩदाछ।  

उच्च भाध्ममभक मिऺा  

 सॊस्कृत भाध्मशभक शिऺा वा तत्सभकऺ ऩयीऺोत्तीणा ववद्माथॉहरुराई उच्च (१६)

भाध्मशभक तहभा प्रवेि ददइनु ऩदाछ।   

 साधायण उच्च भाध्मशभक ववद्मारमका अतनवामा ववषमहरु नै सॊस्कृत उच्च (१७)

भाध्मशभक ववद्मारमहरुभा ऩतन अतनवामा यहनुऩछा। मस्तै सॊस्कृत बाषा य 
सादहत्मका कम्तीभा दईु ऩरहरु सॊस्कृत उच्च भाध्मशभक ववद्मारमहरुभा थऩ 
अतनवामा गरयनु ऩछा। ऐष्ट्च्छक क वगाभा वेद, व्माकयण, सादहत्म आदद िास्रीम 
ववषमहरु भध्मे कुनै एक ववषम अततगात चाय ऩर य ऐष्ट्च्छक ख वगाभा 
अथािास्र, याजनीततिास्र आदद भानववकी तथा साभाष्ट्जक िास्रका ववषमहरु 
यहनु उऩमुतत हुनेछ।   

 सॊस्कृत ववषम नशरई उत्तीणा बएका साधायण भाध्मशभक शिऺाका (१८)

ववद्माथॉहरुराई ऩतन ऩूवाावश्मक ऩाठ्माॉि उत्तीणा गयेभा सॊस्कृत 
उच्चभाध्मशभक शिऺाका खास ववषमभा प्रवेि ददने व्मवस्था गरयनु ऩदाछ।   

 तमूनतभ िैक्षऺक एवॊ बौततक ऩूवााधाय ऩुगेका य चराउन उत्सुक सॊस्कृत (१९)

भाध्मशभक ववद्मारमहरुराई उच्चभाध्मशभक कऺा सॊचारन गना स्वीकृतत प्रदान 
गरयनु ऩदाछ।   

 सॊस्कृत उच्चभाध्मशभक शिऺाको ऩाठ्मक्रभ, व्मवस्थाऩन, तनयीऺण, ऩयीऺा (२०)

सॊचारन आदद सम्ऩूणा काभहरु साधायण शिऺा सयह उच्चभाध्मशभक शिऺा 
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ऩरयषद् अततगात सॊस्कृत एकाइद्वाया सॊचाशरत हुनुऩदाछ य हार भ.सॊ.वव. 
अततगात सञ्चाशरत उत्तयभध्मभा तहको कामाक्रभ ऩतन क्रभि् मसै व्मवस्था 
अततगात ल्माइनु ऩदाछ।  

उच्च मिऺा  

 प्रामोगगक तथा प्राववगधक ववद्माभा जोड ददने क्रभभा भ.स.वव. अततगात (२१)

आमुववाऻान अध्ममन सॊस्थानको व्मवस्था गरयनु उगचत हुनेछ। प्राकृततक 
गचककत्सा सम्फतधी िैक्षऺक तथा प्रामोगगक कामाक्रभ ऩतन मसै सॊस्थान 
अततगात सञ्चारन गना  सककनेछ।  

 अनुसतधानतपा  ववद्मावारयगध जस्ता उऩागधभूरक कामाक्रभहरुका साथ ै(२२)

सॊस्कृतसॉग सम्फद्ध ववशबतन ववषम य ऺेरभा अल्ऩकाशरक य दीघाकाशरक 
अनुसतधान ऩरयमोजनाहरु सञ्चाशरत हुनुऩदाछ।   

 आमुवेद य फौद्ध दिानसम्फतधी अध्ममनको तनशभत्त छुटै्ट ववद्माऩीठहरुको (२३)

व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

 हार सञ्चाशरत यहेका ववद्माऩीठहरुको सुदृढीकयण गयी नमाॉ ववद्माऩीठहरुको (२४)

स्थाऩना तथा ववस्तायका रागग मथासम्बव तनजी स्रोतहरुको ऩरयचारनराई 
प्रोत्सादहत गरयनु ऩदाछ।   

 अनुसतधान तथा ग्रतथ सम्ऩादनसम्फतधी प्रववगधको प्रशिऺण कामाक्रभ (२५)

सञ्चारन गरयनु ऩदाछ।   

अरम   

 सॊस्कृत वा्भमको अध्ममनका तनशभत्त सॊस्कृत, ऩारी य प्राकृत बाषा शसतन (२६)

चाहने स्वदेिी तथा ववदेिी प्रशिऺाथॉहरुका रागग बाषा प्रशिऺणको कामाक्रभ 
सञ्चारन गरयनु ऩदाछ।   

 देिको धाशभाक तथा साॊस्कृततक आवश्मकताको ऩरयऩूतत ाका रागग भध्मभ तथा (२७)

उच्चस्तयीम जनिष्ट्तत ऩदैा गना ऩौयोदहत्म प्रशिऺण कामाक्रभ ऩतन सञ्चारन 
गरयनु ऩदाछ।  

 सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमहरुभा आधायबूत कऺाका रुऩभा चरेका प्राथशभक (२८)

कऺाहरुभा भातबृाषा वा अतम बाषाको फदरा सॊस्कृत ऩतन शरन ऩाइन े
व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

 गुरुकुर ऩद्धततभा आधारयत आश्रभ ऩाठिाराहरु एवॊ वेदववद्माश्रभहरु (२९)

सञ्चारनतपा  जनताराई प्रोत्सादहत गरयनुऩदाछ।   

 भदहरा तथा ववशबतन जातजाततका छारछाराहरुराई सॊस्कृत शिऺाप्रतत (३०)

आकवषात गना वविषे छारवषृ्ट्त्तको व्मवस्था गरयनु ऩदाछ।   
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 उत्तयभध्मभा उत्तीणा गयेका व्मष्ट्ततहरुराई कऺा ६–८ को य िास्री उत्तीणा (३१)

गयेकाहरुराई कऺा ९–१० को सॊस्कृत शिऺणका रागग प्रशिऺण ददने व्मवस्था 
शभराइनु ऩदाछ। मस्तै साधायण भाध्मशभक ववद्मारमतपा  अतनवामा सॊस्कृतको 
शिऺणका तनशभत्त ऩतन छुटै्ट सॊस्कृत शिऺकहरुको व्मवस्था गयी मस्ता 
शिऺकहरुराई ऩतन प्रशिऺणको प्रफतध शभराइनु आवश्मक छ।   

 भाध्मशभक तथा उच्चभाध्मशभक तहभा सॊस्कृत ऩढाउने शिऺकहरुको तनमुष्ट्तत, (३२)

ऩदोतनतत य सेवासुयऺा आददको व्मवस्था उतत तहका अतम शिऺकहरुको 
तनशभत्त उल्रेख बए अनुसाय सोही तनकाम अततगात शभराइनु ऩछा।   
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७. प्राविधधक तथा व्मािसानमक मिऺा 

१.ऩषृ्ठबूमभ 

नेऩारभा प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺा ऩयम्ऩयागत रुऩभा प्राचीन सभमदेखख नै 
चशरआएको छ। त्मस फेरा तनभााण गरयएका भूतत ाहरु, दयफायहरु य अतम शिल्ऩ करा 
देख्दा ती व्मावसामभूरक शिऺाकै ऩरयणाभ गथए बतने कुया स्ऩरट हुतछ।२००४ 
सारदेखख नै फस्तुकरा एवॊ हस्तकराभा आधारयत आधाय  शिऺाको प्रायम्ब बएको 
गथमो। २०१३सारततय फहु-उदे्दश्मीम व्मावसातमक शिऺाको भाध्मभफाट कृवष, उद्मोग, 
गहृववऻान य सगचवारम ववऻानका ऺेरभा भाध्मशभक स्तय सम्भको शिऺा ददने 
व्मवस्था बएको गथमो। देितनभााणका तनशभत्त दऺ जनिष्ट्ततको आवश्मकता टड्कायो 
रुऩभा २००७ सारऩतछ भार अनुबव गरयएको हो। मसयी प्रजाततर ऩतछका दईु 
दिकहरुभा तनम्न स्तय य भध्मभ स्तयको जनिष्ट्तत उत्ऩादन कामाको थारनी बएको 
ऩाइतछ। मी जनिष्ट्ततभध्मे जे.टी.ए, अनभी, ओबयशसमय, सबेमय य येतजय प्रभुख 
छन।् मस खारका ताशरभ ददने सॊस्थाहरु प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनाको थारनी(२०१३) 
हुनुबतदा ऩूवा नै स्थावऩत बइसकेका गथए। ततृीम ऩॊचवषॉम मोजना ऩूया हुने 
सभमसम्भभा नसा िेतनङ, नभार, पयेरट, हेल्थ अशसस्टेतट, इष्ट्तजतनमरयङ स्कूरहरु 
खरुी धभाधभ कामा प्रायम्ब बए बने मस अवगधसम्भभा उच्च प्राववगधक ऻान हाशसर 
गना धेयै जसो मुवाहरु बायत, जाऩान, अभेरयका जान थाशरसकेका गथए। व्मवष्ट्स्थत 
रुऩभा व्मावसातमक शिऺाको अवसय ददने य दऺ जनिष्ट्ततको उत्ऩादन स्वदेिभा नै 
गने कामाको थारनी  बने या.शि.ऩ को मोजना २०२८-२०३२ फाट भार ैप्रायम्ब बएको 
देखखतछ।  

याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजनारे देिबयभा तनम्नभाध्मशभक ववद्मारमहरुभा ऩूवा 
व्मावसातमक ववषम य भाध्मशभक कऺाहरुभा अतनवामा रुऩरे व्मावसातमक ववषमको 
व्मवस्था गयी उच्च  शिऺाभा जान नसतने ववद्माथॉहरुका रागग आफ्नो व्मवसाम 
चराउनका तनष्ट्म्त वैऻातनक ऻान य सीऩ दफुै प्रदान गने रक्ष्म तनधाारयत गयेको गथमो 
य तदनुसाय कामाक्रभ सॊचारन ऩतन बएको हो तय प्रमोगात्भक सीऩ ततय  कभ ध्मान 
ददई सैद्धाष्ट्ततक कुया ऩाठ्मक्रभभा सभावेि बएको हुनारे य प्रमोगात्भक सीऩ 
शसकाउनका तनष्ट्म्त ऩमााप्त िैक्षऺक साभग्री य शिऺकको सभेत अबावरे गदाा दऺ 
जनिष्ट्ततको उत्ऩादन गने रक्ष्म ऩूया हुन सकेन। वास्तवभा प्राववगधक तथा 
व्मावसातमक शिऺा व्मावहारयक य कभ खगचारो बई आगथाक ववकासभा ऩतछ ऩयेकाराई 
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अगाडड फढ्न टेवा ददने खारको हुनुऩछा। आधायबूत य भध्मभस्तयीम सीऩमुतत 
जनिष्ट्तत उत्ऩादन गने य वताभान जीवनस्तयराई उकासी नेऩारको  आगथाक 
ववकासराई सघाउ ऩु माउने खारको हुनुऩछा। 

देिभा ववकास य तनभााणको अशबमान सॊचारन बएको फखत या.शि.ऩ. को मोजनारे 
तम गयेका अध्ममन सॊस्थानहरु (इष्ट्तजतनमरयङ, वनववऻान, कृवष तथा ऩिुववऻान य 
गचककत्सािास्र) रे तनम्नस्तयका सीऩभूरक कामाक्रभदेखख शरएय उच्च प्रववगधऻहरुको 
उत्ऩादन गने कामा प्रायम्ब गयेका गथए। ततनरे ऩतन प्रमोगात्भक सीऩ शसकाउनेतपा  
कभ ध्मान  ददए। मस ष्ट्स्थततभा वविषे गयेय तनम्नस्तयका सीऩमुतत जनिष्ट्तत 
तछभेकी भुरुकफाट  ओइरयन थारे। मसै ऩरयप्रेक्ष्मभा प्राववगधक शिऺारमहरुको स्थाऩना 
गना य थोयै बए ऩतन ऩणूा रुऩरे सुसष्ट्ज्जत ऩाने रक्ष्म शरएय जुम्रा, ष्ट्जयी, धनकुटा य 
राहानभा प्राववगधक शिऺारमहरु खरेु। ऩदहरेदेखख सॊचारन हुॉदै आएको  भेकातनकर 
प्रशिऺण केतिहरु ऩतन तमनै ववद्मारमहरुभा सभावेि गरयए। मी शिऺारमहरुभा ८० 
प्रततित ऩाठ्मबाय प्रमोगात्भक सीऩ शसकाउने कामाभा रगाइने गयेकोरे दऺ 
जनिष्ट्ततको उत्ऩादन हुने सम्बावनाभा ववृद्ध बमो।  

२.ितयभान ष्ट्थथनत 

साभाष्ट्जक ऩऺ् हाम्रो भुरुकभा शिक्षऺत व्मष्ट्ततरे सीऩभूरक व्मवसाम वा हातरे गन े
ऩरयश्रभ गनुा  हुॉदैन बतने धायणा प्रफर रुऩभा ववद्मभान छ। अगधकाॊि सीऩभूरक 
ऩेिाहरुराई (जस्तै् धातुकामा, शसकभॉ, डकभॉ, छाराको काभ, शसराइ य फुनाइ आदद) 
जातीम ऩेिाको रुऩभा हेने गयेको अझै ऩतन ऩाइतछ। प्राववगधक शिऺाराई भागथ चढ्ने 
शसढीको रुऩभा केही भहत्व ददइएता ऩतन व्मावसातमक ऩेिाहरु तथा व्मावसातमक 
शिऺाको रोकवप्रमता ज्मादै तमून ऩाइएको छ। कृवषजतम ऩेिाहरुभा ऩतन सीऩको ठूरो 
भहत्व हुने कुयाको ऻान नबएको य आधोगगक ववकास तीब्रतय रुऩभा नबएको 
कायणफाट सीऩभूरक योजगायहरु सीशभत देखखएकारे ऩतन जनताभा मसप्रतत सम्भान 
नजागेको हो। सीऩमुतत जनिष्ट्तत नै याष्ट्रिम ववकासको ऩूवााधाय  हो बतने बावना 
शिक्षऺत सभुदाम तथा नेततृ्व ददने वगाभा ववकशसत गयाउनुका साथ ै आभ 
जनसभुदामभा व्मावसातमक तथा प्राववगधक शिऺाप्रतत चासो ऩैदा गने कामा एक 
चनुौततको रुऩभा यहेको छ।  

योजगाय जनिष्ट्तत य आधोगगक नीतत् योजगायका रागग प्रबावकायी श्रभ फजाय सूचना 
नबएकोरे योजगायदाताहरुको आवश्मकताअनुसाय उद्मोग ववकास तथा सेवा कामाहरुभा 
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कस्ता खारका सीऩभूरक योजगायहरु उऩरब्ध छन ् वा हुनेछन ् बतने कुयाको 
सावाजतनक सूचना प्रवाह अततसीशभत भाराभा बएको य सीऩभूरक योजगायका रागग 
उम्भेदवाय छातने प्रकक्रमा रटुीऩूणा बएको य छनोटका आधायहरु ऩतन भूरत् 
प्रभाणऩरभुखी बएका ऩाइतछन।् याष्ट्रिम मोजना आमोगफाट जनिष्ट्ततफाये ऩूवाानुभान 
हुॉदा तनजी ऺेरराई सभेट्ने नगयेको , भहाववद्मारम य ववश्वववद्मारमफाट उत्ऩादन 
हुने जनिष्ट्ततराई भार उल्रेख  गने गयेको य ऩूवाानुभानका तथ्मा्कअनुसाय उत्ऩादन 
बएको सीशभत जनिष्ट्ततराई सभेत योजगाय उऩरब्ध हुन नसकेको ऩाइतछ। वस्तुगत 
ऩूवाानुभानको रागतको व्मावहारयक सवेऺण हुनुऩनेभा सो नबएको ऩाइतछ। मस प्रकाय 
ऩूवाानुभान य योजगाय फजायका फीच तारभेर देखखतन। जनिष्ट्ततको आवश्मकताको 
तनधाायण नगयी सीऩमुतत ताशरभ कामाक्रभरु सॊचारन गदाा ताशरभप्राप्त जनिष्ट्तत य 
योजगायीका फीच एवॊ ताशरभको प्रकृतत य काभको प्रकृततका फीच व्मावहारयक सम्फतध 
नबएको ऩाइतछ। उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व ववृद्धका रागग सीऩमुतत जनिष्ट्तत 
उत्ऩादन गने ताशरभ कामाक्रभहरुभा उद्मोगहरुको सहबागगता नबएको , सहबागी हुने 
उद्मोगराई कसयी प्रोत्सादहत गने य के सुववधा ददने बतने सयकायी नीतत नै नबएको 
य ताशरभ  कामाक्रभ य उद्मोगका फीच आधायबूत सम्फतधसम्भ ऩतन स्थावऩत नबएको 
ऩाइएको छ।  

िैक्षऺक तहको ष्ट्स्थतत् हारसम्भ ऩतन नेऩारभा प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺाको 
स्थान िैक्षऺक भूरधायको रुऩभा स्ऩरट छैन। आधायबूत, तनम्न तथा भध्मभस्तयीम 
सीऩमुतत प्राववगधक जनिष्ट्तत उत्ऩादन गने ताशरभ सॊस्थाहरु छरयएय यहेका य आफ्न ै
ककशसभरे कामाक्रभ सॊचारन गरययहेका छन।् प्राववगधक उच्च शिऺातपा  
ववश्वववद्मारमभा जनिष्ट्तत उत्ऩादननीतत तथा कामाक्रभहरु यहे ऩतन सो बतदा भुतनका 
तहहरु अझ िैक्षऺक भूरधायशबर त्मतत ऩरयगचत छैनन।् दक्षऺणऩूवा एशिमा रगामत 
ववश्वका प्राम् सफै भुरुकहरुभा व्मावसातमक प्रशिऺण य प्राववगधक शिऺाका तनष्ट्श्चत 
भूल्म, भातमता य प्रकक्रमाहरु ववकशसत बइसकेका बए ऩतन हाम्रो देिभा सीऩभूरक 
व्मवसामहरु अऩहेशरत बई व्मवसामीहरु अतमोरकै ष्ट्स्थततभा छन।् प्राववगधक तथा 
व्मावसातमक शिऺाको स्थान भूरधायभा स्ऩरट हुनुऩने य औऩचायकक , अनौऩचारयक 
तथा उच्चा शिऺासॉग मसको सभानता वा शबतनता खरुस्त हुन ु तनतातत आवश्मक 
बएको वताभान ऩरयप्रेक्ष्मभा शिऺाको सॊयचनाराई ऩुनयावरोकन गनुाऩने आवश्मकता छ।  
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हार प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक प्रशिऺण कामाक्रभ सॊचारन गना सॊरग्न 
सॊस्थाहरुभा प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयषद् अततगात सॊचाशरत 
प्राववगधक शिऺारम य प्रशिऺण केतिहरु , त्ररबुवन ववश्वववद्मारमका प्राववगधक 
अध्ममन सॊस्थान य िेड प्रोगाभहरु, घयेरु तथा ग्राभीण उद्मोग ववबाग अततगातका 
ताशरभ केतिहरु , श्रभ ववबाग अततगातका श्रशभक आऩूतत ा केति य आमोजनाहरु, कृवष 
ववबाग अततगातका ताशरभ केतिहरु, ऩमाटन, सॊचाय, बूशभसुधाय, वन, स्थानीम ववकास 
तथ स्वास्थ्म भतरारमहरु य ववबागहरु अततगातका ताशरभ सॊस्थाहरु , तनजी ऺेरभा 
सॊचाशरत ताशरभ कामाक्रभहरु य सॊघ, सॊगठन तथा तरवहरुद्वाया सॊचाशरत ताशरभ 
कामाक्रभहरु ऩदाछन।् 

ताशरका १ 

ववशबतन सॊस्थाहरुद्वाया ददइने ताशरभभा बनाा सॊख्मा 
सॊथथाहरु टेष्ट्क्नमसमन टीएसएरसी छो.अ. तामरभ जम्भा 
प्राववगधक शिऺारम २८८ ११८८ २८८ १७०४ 
प्राववगधक तमाम्ऩसहरु(त्रर.वव) ३३०६ ९८० १६० ४३४६ 
घयेरु तथा ग्राभीण उद्मोग ववबाग ६३ २०० ११३० १८९३ 
श्रभ आऩूतत ा केतिहरु   १४०० १४०० 

नेऩारका अतम कततऩम सॊस्थाहरुद्वाया ऩतन सभमसभमभा अल्ऩकारीन ताशरभहरुको 
व्मवस्था गयेको देखखतछ। मस्ता सॊस्थाहरुभा होटेर व्मवस्थाऩन तथा ऩमाटन ताशरभ 
केति, दयूसॊचाय ताशरभ केति, याष्ट्रिम कम्प्मूटय केति, भदहरा प्रशिऺण केति, साना 
व्मवसाम प्रवद्धान आमोजना, ववद्मुत प्रागधकयण ताशरभ भहािाखा, नाऩी ताशरभ 
भहािाखा य फै्कहरु ऩदाछन।् 

 ऩाठ्मक्रभ य िैक्षऺक साभग्ी् ववशबतन तनकामहरुरे सॊचारन गदै आएका ताशरभ 
कामाक्रभहरुको ऩाठ्मक्रभ, ताशरभ  अवगध, गुणस्तय, भातमता य प्रभाखणकयणको 
प्रकक्रमाभा एकरुऩता हुन सकेको छैन। ऩेिा य प्राववगधक ऺेरभा हार सञ्चाशरत 
व्मवसामहरु आधायबूत, तनम्न तथा भध्मभस्तयका प्रशिऺण कामाक्रभहरुभभा जनयर 
भेकातनतस, प्रम्फय, सातनटेिन कपटसा, इरेष्ट्तिशसमन, कृवष जेदटए, ऩिुऩारक जेदटए, 
तनभााण सफ-ओबयशसमय, शभडवाइप, सहामक काऩेट फुनाइ, ड्राफ्टभेनशसऩ, िेकक्ग 
गाइड, फ्रतट अकपस म्मानेजभेतट, येरटुया तमाप्टेन, कुक, फ्रोय सुऩयबाइजय, छऩाइ 
कामा, फाइष्ट्तडङ कामा, टाइवऩङ, कम्प्मूटय अऩयेसन, एमय कष्ट्तडसन,  अशभन, सबे, 
होटर व्मवस्थाऩन, स्वास्थ्म सहामक, अऩयेटय आदद ऩदाछन।्  
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एउटै व्मवसामको प्रशिऺणको अवगध य भातमता पयक पयक बएको ऩाइतछ। जस्तै: 
इरेष्ट्तिशसमन ताशरभहरु ६ भदहने, १ वष,े २ वषे य ३ वषे अवगधका छन ्य सफैराई 
इरेष्ट्तिशसमन बतनतछ तय कुनै भातमता प्राप्त छन,् कुनै छैनन,् कुनैको प्रवेि मोग्मता 
तोककएको य कुनैभा नतोककएको ऩाइतछ। एउटै प्रकायको व्मवसामी वा प्राववगधकराई 
ववबतन नाभरे गचनाउने गयेको ऩतन ऩाइतछ। जस्तै; प्रम्वय भेकातनक, प्रम्फय कपटय 
आदद, भुरकभा ऩेिाहरुको सवेऺण य ववश्रेषण नबएको हुॉदा ताशरभ य काभको 
तारभेर शभरेको छैन। कुनै ताशरभ सॊस्थाहरुभा आधायबूत भेशसन, औजाय य 
उऩकयणहरु सभेत नबएको, कुनैभा कामािाराहरु सुसष्ट्ज्जत बएको, कुनैभा ताशरभ 
साभग्रीहरु नै नबएको य कुनै सॊस्थाभा प्रचयु  िैक्षऺक साभग्री नबई ताशरभ सॊचारन 
बइयहेको ऩाइतछ। िैक्षऺक साभग्री प्रमोग बए नबएको वा ताशरभ प्रबावकायी बए 
नबएको य स्तयीम बएक नबएको कुया तनश्चतत गने सुऩरयवेऺण य भूल्मा्कनको 
अबाव बएको ऩाइतछ। 

व्मवस्थाऩन प्रकक्रमा् कुनै ऩतन कामाक्रभको सपरता वा असपरताको कसी त्मसको 
व्मवस्थाऩन ऩऺभा वविषे रुऩभा बय ऩदाछ। हार सॊचाशरत प्राववगधक तथा व्मवसातमक 
शिऺाको ऺेरभा व्मवस्थाऩन ऩऺ त्मतत स्ऩरट नबएको ऩाइएको छ। हयेक ताशरभ 
सॊस्थाभा त्मसको व्मवस्थाऩन ऩऺ ऩतन पयक पयक ऩाइएको छ। 
ववश्वववद्मारमअततगात सॊचाशरत  कामाक्रभहरुको व्मवस्थाऩन एक प्रकायको छ बन े
प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयषद् अततगात अकै छ य भतरारम तथा 
अतम सॊस्थाहरुअततगात आफ्नै एक प्रकायको छ। व्मवस्थाऩनभा देखाऩयेका कभीहरु 
हुन, कामाऺ ेर स्ऩरट नहुनु, सॊगठन ताशरका हचवुा ककशसभको हुनु, सॊस्थाहरुराई 
तमूनतभ स्वामत्तता ऩतन नहुनु, केतिीकृत प्रिासन हुनु, कामा वववयण स्ऩरट नहुनु, 
बएको ठाउॉभा ऩतन सोअनुसाय कामा सॊचारन नहुन,ु कामा सम्ऩादन भूल्मा्कनका 
आधायहरु अतनष्ट्श्चत य अव्मावहारयक हुनु आदद।  

कानूनी आधाय् एकै प्रकायका काभहरु धेयै  सॊस्थाहरुफाट सञ्चाशरत बइयहेका छन ्तय 
कुनै सॊस्थारे  कुन  कुन काभ कुन कुन स्तयसम्भ गने बतने स्ऩरट कानूनी तनणाम 
छैन। उदाहयणका रागग ववश्वववद्मारमरे कुन तहसम्भको कामाक्रभ सॊचारन गने, 
हयेक सम्फद्ध भतरारमरे कुन तहसम्भ के के ताशरभ प्रदान गने बतने स्ऩरट कानूनी 
प्रावधान नबएको य बएका कानूनहरु ऩतन फाखझन गएको देखखतछ। उदाहयणका तनष्ट्म्त 
औधोगगक प्रशिऺण ताशरभ श्रभ भतरारमरे गने बनी २०४०/२/२३ भा व्मवस्था बएको 
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छ बने त्मही काभ २०४५/७/२८भा प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयषद्रे 
गने बतने कानून फनेको छ। त्मसै गयी एउटै काभ गने प्रशिऺक  कभाचायीहरुको सेवा, 
सता य सुववधाहरु स्ऩरट छैनन।् राभो सभमसम्भ प्रशिऺक कभाचायीहरु अस्थामी रुऩभा 
काभ गरययहेका छन।् मस्ता सभस्माहरु भतरारमअततगात सॊचारन बएका सॊस्थाहरुभा 
देखाऩयेका छन।् जस्तै;श्रभ भतरारमअततगातका श्रभ आऩूतत ा केतिका प्रशिऺक 
कभाचायीहरु य स्थानीम ववकास भतरारअततगातका स्थानीम ववकाससम्फतधी प्रशिऺक 
कभाचायीहरु। स्ऩरट तनमभ ववतनमभको अबावभा त्मस सेवाभा रागेका प्रशिऺक 
कभाचायीहरुको सभमभा फढुवा हनु सतने बयऩदो भूल्मा्कनको व्मवस्था नबएको य 
आधायबूत सुववधा, औषधी उऩचाय, तनवषृ्ट्त्तबयण, उऩदान तथा सञ्चमकोषको व्मवस्था 
नबएको हुॉदा नैयाश्म फढेको ऩतन ऩाइतछ। मस्तै अरु ऺेरभा काभ गने सभान मोग्मता 
य सीऩ बएका व्मष्ट्ततहरुरे जतत ऩतन सुववधा नऩाउॉदा य आपूरे के ऩाउने य के फतने 
बतने स्ऩरट फाटो नदेख्दा, शिऺक कभाचायीहरुभा आफ्नो ऩेिाप्रतत ववश्वास घटेको  य 
काभतपा  चासो कभ बएको कायणरे काभको गुणात्भकता य प्रबावकारयताभा असय 
ऩयेको देखखतछ। 

शिऺक तथा कभाचायी ताशरभ् प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺा एवॊ ताशरभ प्रदान 
गयी गुणात्भक जनिष्ट्तत उत्ऩादन गने प्रभुख भाध्मभ प्रशिऺकहरु हुन।् मोग्म, ताशरभ 
प्राप्त य सीऩमुतत प्रशिऺकहरुफाट भार प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभको 
अऩेऺा गना सककतछ। उऩमुतत य तनमशभत ताशरभको अबावभा केही सॊख्मा फाहेक 
धेयैजसो ठाउॉ हरुभा गुणात्भक प्रशिऺण हुन सकेको छैन। परस्वरुऩ कुनै ताशरभ 
कामाक्रभ ऩरयमोजनाका रुऩभा प्राप्त बएभा भार प्रशिऺक कभाचायीरे ताशरभको अवसय 
ऩाउने गनुा, सेवाकाशरन ताशरभ, ऩूवासेवाकाशरन ताशरभ,  य कामागत ताशरभ गने कुनै 
तनमशभत व्मवस्था नहुनु, ताशरभ बए ताऩतन त्मस्तो ताशरभ सॊचारन गने उऩमुतत 
प्रशिऺक ताशरभ सॊस्था आजसम्भ स्थाऩना नहुनु, एकाततय सानोदठभी तमाम्ऩस 
व्मावसातमक भावव  शिऺकहरुराई भार ताशरभ गने उदे्दश्मरे स्थाऩना बएको हुॉदा हार 
सॊचाशरत प्राववगधक शिऺारम तथा अतम ताशरभ केतिहरु जस्तै; फाराजु प्राववगधक 
प्रशिऺण केति, थाऩाथरी तमाम्ऩस, ऩश्चभाञ्चर तमाम्ऩस आददको शिऺक ताशरभको 
आवश्मक खाॉचो ऩूया गना त्मसफाट सॊबव नदेखखनु य अकााततय भाध्मशभक 
ववद्मारमहरुभा ददइने व्मावसातमक शिऺासम्फतधी  नीतत फदशरन जाॉदा सानोदठभी 
तमाम्ऩसको काभभा शिगथरता आउनु, ताशरभको प्रबावकायी कामाातवमन एवॊ गततिीर 
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नेततृ्व य सहमोगको रागग प्रिासकीम कभाचायीहरुराई तनमशभत रुऩभा ताशरभ ददने 
प्रावधानहरु नदेखखएकोरे कुनै-कुनै सॊस्थाहरुरे ऩरयमोजना अवगधशबर भार केही 
कभाचायीहरुराई ताशरभ ददने गनुा जस्ता सभस्माहरु शिऺक तथा कभाचायी ताशरभभा 
देखा ऩयेका छन।्  

स्रोत ऩरयचारनको नीतत य अवस्था् प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ 
कामाक्रभहरुको सॊचारनभा गरयएको सयकायी रगानीको ऩयम्ऩया प्रिॊसनीम छ। तय 
उद्मोगहरु बने मस कामाभा धेयैऩतछ ऩयेका देखखतछन।् अरु ववकशसत भुरुक तथा 
नवववकशसत भुरुकहरुभा प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ कामाक्रभहरुको 
खचाको ठूरो अॊि उद्मोगहरुरे फेहोयेका य फाॉकी अॊि सयकायरे फेहोयेको देखखतछ बने 
नेऩारका प्राम् सयकायी खचाभा भार मस्ता ताशरभहरु सॊचाशरत बएका छन।्नेऩारभा 
मस्ता ताशरभ केतिहरु प्राम् वैदेशिक सहमोग वा श्रणृ शरई स्थाऩना बएका तथा 
स्थाऩना कारभा श्री ५को सयकायफाट मथेरट स्रोत प्राप्त बएको देखखतछ बने 
ऩरयमोजना सभाप्त बएऩतछ सयकायी अनुदान वा फजेट ऩमााप्त भाराभा नबएको, 
बवन, भेशसन, औजाय भभातकामाका रागग आवश्मक रुऩभा यकभ नबएको देखखतछ। 
भेशसन, औजाय खरयद गदाा आमोजनाको रुऩभा सॊचाशरत ताशरभ केतिहरुरे प्राम् 
वैदेशिक स्रोत वा अनुदानफाट खचा गयी ववदेिफाट आमात गने गयेको य हस्ताततयण 
बएऩतछ भेशसन, औजाय तथा ऩाटऩूजााहरु आमात गना नसककने य स्थानीम फजायभा 
नऩाइने हुॉदा कामाक्रभ सॊचारनभा नकायात्भक असय ऩयेको ऩाइएको छ। भेशसन औजाय 
बएय ऩतन ततनीहरुको प्रमोग गरयने िैक्षऺक साभग्रीहरुको ऩतन मोजना अवगध 
सककएऩतछ अतत नै अबाव बएको देखखतछ। प्रशिऺाथॉहरुराई ववषम, कामाक्रभ य 
योजगायीको व्मवस्थाफाट आकषाण गनुाबतदा सफका सफराई छारवषृ्ट्त्त, तन्िुल्क ऩढाइ 
य फसाइको व्मवस्थाफाट आकषाण गने फोखझरो ऩयम्ऩया फस्न गएको छ। मही ष्ट्स्थतत 
छोटो अवगधको ताशरभको यहेको छ। ताशरभ सॊस्थाहरुभा बौततक सुववधाहरुको 
अगधकतभ उऩमोग नबएको य सयकायफाट तरफ ऩाउने बएकोरे प्रशिऺणभा कामायत 
कभाचायीहरु आततरयक स्रोतको ऩरयचारन गयी आमआजानतपा  तनष्ट्रक्रम यहने गयेको 
ऩाइएको छ। प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ स्वबावैरे खगचारो हुने हुॉदा 
मसभा फढी स्रोतको आवश्मकता ऩदाछ। उदाहयणका रुऩभा एशिमा, प्रिातत ऺेर य 
अकफ्रकी भुरकका ३३ वटा व्मावसातमक ताशरभ कामाक्रभको साराखारा प्रततवषा खचा 
२३१५ डरय प्रततववद्माथॉ बएको देखखतछ बने नेऩारको फुटवर टेष्ट्तनकर 
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इष्ट्तस्टच्मुटको प्रततववद्माथॉ प्रततवषा खचा २५३६ डरय छ जुन खचा एक जना नेऩारीको 
वावषाक आमबतदा ऩतर गुना फढी देखखतछ।  

प्रभुख सभथमा य भुद्दाहरु 

साभाष्ट्जक सोचाइ् भध्मभ य तल्रो स्तयको प्राववगधक व्मावसातमक शिऺा एवॊ 
ताशरभराई दोस्रो दजााको शिऺा ठातने, कऩडा, छारा, पराभसम्फतधी काभहरु खास 
जातका भातनसहरुरे गने बतने सॊस्काय य सीऩभूरक  कामाबतदा ऻानभूरक कामाभा 
धेयैको झुकाव हुॉदा प्राववगधक  शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभप्रतत सभाजको तनम्न 
तहको दृष्ट्रट यहेको देखखतछ  य योजगायी, ववकास कामा, जनिष्ट्तत उत्ऩादन य 
औधोगगक नीततभा भेर खाएको ऩाइॉदैन।  

िैक्षऺक सॊयचना् १) याष्ट्रिम शिऺक सॊयचनाभा औऩचारयक शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा, 
प्राववगधक शिऺा, व्मावसातमक ताशरभहरु एवॊ सीऩ ऩयीऺाराई स्ऩरट रुऩभा ऩरयबावषत 
गयेको ऩाइतन। केवर कऺा १ देखख ववश्वववद्मारमसम्भको शिऺाराई शिऺा ठातने य 
अरु प्रकायका शिऺा य सीऩ ताशरभराई सो सयह भार  बतने गयेको देखखतछ। २) 
िैक्षऺक सॊयचना अऩमााप्त कानूनी आधायहरु , कभजोय व्मवस्थाऩन य अस्ऩरट िैक्षऺक 
एवॊ ताशरभ सॊगठनफाट सॊचाशरत बइयहेको छ। ३) प्राववगधक  शिऺा एवॊ व्मावसातमक 
ताशरभ रक्षऺत सभूहभा केष्ट्तित गने काभ अतत कदठन देखाऩयेको छ। ४) काभ तथा 
योजगायीसॉग सम्फष्ट्तधत सीऩभूरक ऩाठ्मक्रभहरु फनाउने, िैक्षऺक साभग्री य भेशसन 
औजाय जुटाउने य जुटेऩतछ भयम्भत-सॊबाय गने, ऩाठ्मक्रभ ऩरयभाजान य प्राववगधक 
शिऺा य व्मावसातमक ताशरभराई तनयततयता ददने कामाहरुभा धेयै व्मवधानहरु खडा 
बएका छन।् ५) सभतवम, स्तयीकयण य प्रभाखणकयणभा ऩतन धेयै चनुौती य 
कदठनाइहरुको साभना गनुा ऩरययहेको छ य ६) आगथाक स्रोत य ताशरभ प्राप्त सफर 
जनस्रोतको कभी य प्राप्त बएको स्रोतको प्रबावकायी रुऩभा ऩरयचारन हुन नसतन ु
सफबतदा ठूरो चनुौतीका रुऩभा देखखतछ। 

ताशरभ आवश्मकताको ऩदहचान् भुरुकको जनसॊख्माभा ठूरो अॊि ओगट्ने मुवा य 
फारफाशरकाको सॊख्माराई उऩमुतत सीऩ य ऻान ददराई आगथाक ववकासराई अतघ  
फढाउन उनीहरुराई के सीऩ ददने, कुन काभ य व्मवसामका रागग तमाय गने, भुरुकभा 
के के व्मवसामहरु ववद्मभान छन,् औधोगगक य ग्राभीण ववकासका रागग कस्ता सीऩ 
य ऻान ददनु ऩछा , काभ य व्मवसामसॉग सातदशबाक ऩाठ्मक्रभ, प्रशिऺण प्माकेज कसयी 
फतन सतछ बतने आधाय य जानकायीका रागग ताशरभ आवश्मकताको ऩदहचान हुनु 
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ऩनेभा सो नबएको देखखतछ। आगथाक तथा अतम कुनै दृष्ट्रटकोणरे ऩतन सीऩ य 
ऩेिाहरुका फीचभा घतनरठ सम्फतध कामभ हुनु अतनवामा छ। अतमथा त्मो सीऩको कुनै 
उऩादेमता नै हुॉदैन। कसराई शसकाउने,के  का रागग शसकाउने य कतत शसकाउने बतने 
कुया भहत्वऩूणा हुतछ य सोको सही ववश्रेषण नगयी ताशरभ कामाक्रभहरु सञ्चारन 
गरयॉदा ऩतन ताशरभ य आवश्मकताभा भेर नखाई फेयोजगायीको सभस्माको शसजाना 
बएको छ। 

 

४. सुझाउहरु :  प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ कामाक्रभहरुको वताभान 
वस्तुष्ट्स्थतत य त्मसको सभीऺा गयी मस ऺेरभा हार देखा ऩयेका भुख्म सभस्माहरुको 
सॊक्षऺप्त ववश्रेषणऩतछ तनम्न फभोष्ट्जभ गना गयाउन सुझाउहरु ऩेि गरयएका छन ्:   

अमबप्राम :  वताभान याष्ट्रिम सतदबाभा सफैराई काभ य शिऺा बतने भानव 
अगधकायको ऩारना गने, नागरयकभा आवश्मक ऻान, सीऩ य बावनाको ववकास गने 
सॊवैधातनक अऩेऺा ऩूया गने, देिको प्रजाततर, िाष्ट्तत य सॊस्कृततको जगेनाा गने, 
आगथाक साभाष्ट्जक ववकासका साथसाथ ैआधतुनक सभ्मताको ववकास गने य आगथाक 
साभाष्ट्जक जीवनका ववववध ऺेरभा गरयने व्मवसाम, ऩेिा, योजगायी य सेवासम्फतधी 
आवश्मक सीऩ, भनोवषृ्ट्त्त, व्मष्ट्ततत्व, ऻान य सभझदायीको ववकासको ऩूवााधायको 
रुऩभा प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ददइनु ऩछा।   

ऺेत्र :  प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺा बतनारे मस प्रसॊगभा कुनै सयकायी, 
गैयसयकायी, साभाष्ट्जक साॊस्कृततक सॊस्था वा सॊगठनफाट ददइने औऩचारयक एवॊ 
अनौऩचारयक छोटो मा राभो अवगधको प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ य 
व्मष्ट्ततरे उसको आगथाक य साभाष्ट्जक जीवनको कुनै ऩेिा वा काभ सम्फतधी ऩटक 
ऩटक गयेको प्रमोगात्भक अभ्मासद्वाया प्राप्त वैऻातनक य प्राववगधक सीऩ, भनोवषृ्ट्त्त, 
व्मष्ट्ततत्व, सभझदायी य ऻान बतने फुझ्नु ऩनेछ। मसका अततरयतत प्राववगधक शिऺा 
तथा व्मावसातमक ताशरभरे साधायण भा.वव. भा ददइने व्मावसातमक ववषमहरु, व्मष्ट्तत 
कुनै खास ऩेिा य काभका रागग गने तमायी, साऺय फारफाशरका य मुवाराई जीवनस्तय 
सुधाना प्रदान गरयने जीववकोऩाजाक आधायबूत सीऩहरु, प्रौढ एवॊ फदृ्धहरुराई जीवन 
तनवााहका रागग ददइने सीऩ सम्फतधी शिऺा वा ताशरभ, उद्मोग, कृवष, ऩमाटन, व्माऩाय 
आदद ऺेरभा आवश्मक आधायबूत एवॊ भध्मभ स्तयीम जनिष्ट्ततराई प्रदान गरयन े
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सीऩहरु, घुम्ती टोरीहरुफाट ददइने ताशरभहरु, अतधा, अऩा्ग य सुस्त भनष्ट्स्थतत 
बएका व्मष्ट्ततहरुराई ददइने सीऩ य ताशरभराई सभेत जनाउने हुतछ।   

 प्राववगधक शिऺा य व्मावसातमक ताशरभका उदे्दश्महरु तनम्नानुसाय हुनुऩछा।   (१)

(क) जनसाधायणको जीववकोऩााजनभा सुधाय ल्माउने य आगथाक उतनततका रागग 
सीऩमुतत जनिष्ट्ततको ववकास गने।   

(ख) देिको साभाष्ट्जक, आगथाक, साॊस्कृततक ववकासका साथ ैवहृत ्प्रजाताष्ट्तरकयण 
य ऩुनतनाभााणभा मोगदान ऩु माउन व्मष्ट्ततको ऺभता, प्रततबा य सीऩको 
ववकास गने,  

(ग) प्रशिऺाथॉहरुराई वैऻातनक, प्राववगधक प्रमोजन एवॊ ऩरयवतानफाट सभ्मता, 
सभाज, याजनीतत एवॊ वातावयणभा ऩने प्रबावहरु फुझ्न सतने फनाउन,े  

(घ) साभुदातमक कामा, सभूहकामा य कुनै काभभा नेततृ्व ददन सतने तुल्माउन 
आवश्मक ऺभताको ववकास गने, य   

(ङ) आगथाक उतनततका रागग सीऩमुतत जनसाधनराई अऩाय स्रोतका रुऩभा 
ववकास गने।  

नीनत ननदेिन   

 व्मावसातमक तथा प्राववगधक शिऺा आधायबूत, भध्मभ, उच्चभध्मभ य उच्च गयी (२)

चाय तहको हुनुऩछा :   

(क) आधायबूत ऩदहरो तहभा औऩचारयक एवॊ अनौऩचारयक रुऩभा साधायण 
साऺय व्मष्ट्ततहरुराई जीवनभा सुधाय ल्माउने जीववकोऩाजानका आधायबूत 
सीऩहरु ददनुऩछा। 

(ख) दोश्रो तहभा साभातम प्रवेि ऩयीऺा उत्तीणा व्मष्ट्ततहरुराई औऩचारयक तथा 
अनौऩचारयक रुऩभा छोटो अवगधका भोडुरय कोसाहरु, तनमशभत ताशरभ 
कोसाहरु, एप्रेष्ट्तटशसऩ ताशरभहरु य कुनै खास व्मवसामका रागग तमाय गने 
सीऩहरु ददनुऩछा। 

(ग) उच्चभध्मभ तहभा तनजी य सयकायी ऺेरभा स्थावऩत उद्मोगहरु, तनजी 
व्मवसामहरु, योजगाय य घयेरु उद्मोगहरुका रागग चादहने जनिष्ट्तत 
आऩूतत ाका रागग जुतनमय टेष्ट्तनशसमन य टेष्ट्तनशसमन जस्ता ववशबतन तह य 
ववषमका टेष्ट्तनशसमन तथा टेय्डस्म्मानहरु उत्ऩादन गने य एप्रेष्ट्तटशसऩ 
ताशरभराई क्रभि् रागू गदै रैजानु ऩछा। 

(घ) उच्च तहभा शसतनमय टेष्ट्तनशसमनहरुको उत्ऩादन गने व्मवस्था हुनुऩछा।   

 प्राववगधक शिऺा तथा व्मावासतमक ताशरभ कामाक्रभहरुराई िैक्षऺक सॊयचनाको (३)

भूरधायाभा स्ऩरट स्थान ददनुऩछा।   
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 प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभराई वास्तववक काभसॉग सम्फद्ध य (४)

योजगायीभूरक फनाई सवासुरब ऩाना रगचरा िैक्षऺक सॊयचना य बयऩदो सॊगठन 
फनाई औऩचारयक एवॊ अनौऩचारयक रुऩभा रागू गरयनुऩछा।   

 तनजी तथा सयकायी उद्मोग व्मवसामहरु, ग्राभीण एवॊ साभुदातमक ववकास (५)

आमोजनाहरु य साना तथा घयेरु उद्मोग व्मवसामहरुका रागग उऩमुतत 
जनिष्ट्तत प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ कामाक्रभहरुफाट उत्ऩादन 
गरयनुऩछा।   

 प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ कामाक्रभराई आधायबूत तहदेखख (६)

प्राववगधक प्रशिऺक प्रशिऺण कामाक्रभसम्भ रैजाने नीतत शरइनु ऩछा।  

 ऺेरीम स्तयभा यहेका व्मावसातमक तथा प्राववगधक शिऺाका तनकामहरुरे आफ्नो (७)

ऺेरको स्थानीम आवश्मकता तथा योजगायीका अवसयहरुको अध्ममन गयी सोही 
अनुसायको ऩाठ्मक्रभ फनाएय ताशरभ ददने व्मवस्था गरयनुऩछा। ऺेरीम 
तनकामहरुरे स्थानीम तहभा सञ्चाशरत व्मावसातमक ताशरभ कामाक्रभहरुका 
रागग स्रोत केतिको रुऩभा सभेत कामा गनुाऩछा।   

 आधायबूत तहबतदा भागथका प्राववगधक शिऺा य व्मावसातमक ताशरभ (८)

कामाक्रभहरुको सॊचारनभा आवश्मकता अनुरुऩ अदहरेको ऺभता (९३४२ व्मष्ट्तत 
प्रततवषा) राई आगाभी ५ वषाभा २ गुना य १० वषाभा ३ गुना फवृद्ध गने गयी 
ववस्ताय गरयनुऩछा।  

 ताशरभ कामाक्रभहरुको सॊचारनभा ववस्ताय गदाा थऩ प्राववगधक शिऺारमहरु वा (९)

ताशरभ केतिहरु ऺेरीम आधायभा ववकशसत गने तय नमाॉ ताशरभ सॊस्थाहरुको 
स्थाऩना गदाा स्थानीम आवश्मकता अनुरुऩ सम्बाव्मता अध्ममन गयेय भार 
स्थाऩना गनुाऩछा। मसका रागग जनसॊख्मा, आगथाक साभाष्ट्जक तथा बौगोशरक 
सॊयचना य ताशरभ प्राप्त व्मष्ट्ततको योजगाय तथा सो योजगायको ष्ट्स्थततराई 
भुख्म आधाय भातननु ऩछा।  

 ताशरभ कामाक्रभभा भदहराहरुको सहबागगता फढाउन िहयी तथा ग्राभीण ऺेरका (१०)

भदहराहरुका रागग उऩमुतत ववषमहरु कामाक्रभभा सभावेि गयाउन े नीतत 
शरनुऩछा। हार सॊचाशरत वा अफ सॊचारन हुने ताशरभ कामाक्रभ य 
ऩाठ्माॉिहरुभा भदहराहरुका रागग कोटा तोकी बनाा शरने व्मवस्था गरयनुऩछा।   

 तनजी स्तयभा ऩतन प्रशिऺण केतिहरु वा ऩोशरटेष्ट्तनकहरु खोरी सॊचारन गनाका (११)

रागग सम्फष्ट्तधत सॊघ सॊस्था वा उद्मोगराई सभतवम गने याष्ट्रिम तनकाम 
प्रा.शि.तथा व्मा.ता. ऩरयषद्का शसपारयसभा भेशिन औजाय आदद आमात गनाभा 
बतसाय य कय छुट तथा वैदेशिक सहामता वा स्थानीम फैंकहरुरे ऋण ददने 
प्रावधान कानूनभा हुनुऩछा।   
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 ताशरभ ददने सॊस्थाहरुराई आगथाक तथा प्रिासतनक स्वामत्तता ददई गुणस्तय (१२)

तनमतरण य सभतवम गने काभ याष्ट्रिम तनकामद्वाया गरयनुऩछा।   

 प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ऩरयषद्रे ऩाठ्मक्रभ ववकास, ताशरभ य (१३)

त्मसको स्तयीकयण, तनयीऺण, सीऩ ऩयीऺण, वगॉकयण, प्रभाखणकयण य प्राववगधक 
व्मावसातमक सयसल्राहको काभ गयी गुणस्तय तनमतरण य सभतवमको 
सॊस्थागत ष्ट्जम्भेवायी ऩूया गनुाऩछा।   

 प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ कामाक्रभको सॊचारनभा याष्ट्रिम (१४)

मोजना आमोगको नीतत तनदेिनभा खोज तथा अनुसतधान कामाहरु गने, 
जनिष्ट्ततको आवश्मकताको ऩदहचान गन,े ऩेिाहरुको वगॉकयण गन,े 

व्मावसातमक ऩेिाहरुको कामासूची तमाय गने य तद्नुरुऩ सीऩभूरक प्रशिऺण 
कामाक्रभहरु सॊचारन गने गयाउने याष्ट्रिम नीतत शरइनु ऩछा।   

िकै्षऺक सॊयचना   

 हारसम्भ प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ कामाक्रभहरुराई सभेट्ने (१५)

गयी िैक्षऺक सॊयचनाभा मस्तो स्थान स्ऩरट रुऩभा उल्रेख नबएको हुॉदा ताशरभ 
कामाक्रभहरुराई ऩतन औऩचारयक तथा ववश्वववद्मारमका िैक्षऺक उऩागधहरुसॉग 
दाॉजेय हेने वा सभानाततय रुऩभा शरने गयेको ऩाइतछ। अफदेखख प्राववगधक शिऺा 
य व्मावसातमक ताशरभ कामाक्रभराई तनम्नशरखखत ताशरका २–३ भा उल्रेख 
बएको िैक्षऺक सॊयचना अनुसाय व्मवस्था गरयनुऩछा ।   

ताशरका २ 

प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभको सॊयचना 

स्तय ताशरभ प्रकाय सीऩ ऩयीऺण   
 एपे्रष्ट्तटशसऩ ऩोशरटेष्ट्तनक प्राववगधक 

शिऺारम 
सीऩ ऩयीऺण 

डडप्रोभा  शसतनमय 
टेष्ट्तनशसमन 

शसतनमय 
टेष्ट्तनशसमन 

तह – ४ 

शसतनमय टेष्ट्तनकर 
एस.एर.सी. 

टेष्ट्तनशसमन    टेष्ट्तनशसमन तह – ३ 

टेष्ट्तनकर एस.एर.सी. जुतनमय 
टेष्ट्तनशसमन   

 जुतनमय 
टेष्ट्तनशसमन 

तह – २ 

सहबागगता प्रभाणऩर    आधायबतू सीऩ 
ताशरभ   

 तह – १  
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दटप्ऩणी : – ऩोशरटेष्ट्तनकभा एस.एर.सी., टेष्ट्तनकर एस.एर.सी. वा सो सयहरे प्रविे 
ऩाउन  सतने छन।्          

– प्राववगधक शिऺारमरे सॊचारन गयेको जुतनमय टेष्ट्तनशसमन ताशरभभा १० कऺाका 
ववद्माथॉरे प्रवेि ऩाउन सतनेछन।्   

– कुनै ऩतन ववषम य तहको ताशरभ कामाक्रभका रागग आवश्मक आधायहरु अवगध, 
अनुबव, उभेय य तमूनतभ मोग्मताहरु हयेक ऩाठ्मक्रभ वा ऩाठ्माॉि तोके फभोष्ट्जभ 
हुनेछ।   

ताशरका ३ 

प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ सॊचारन गने सॊगठन ताशरका 

  प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयषद्  

ऩाठ्मक्रभ 
ववकास 
ताशरभको 
स्तयीकयण तथा 
तनयीऺण 

प्राववगधक शिऺक 
ताशरभ 

सीऩ ऩयीऺण 
वगॉकयण तथा 
प्रभाणीकयण 

प्राववगधक 
जनिष्ट्तत 
सवेऺण, 
अनसुतधान तथा 
सल्राह 

प्राववगधक 
शिऺारम 
सॊचारन 

ताशरभ कामाक्रभ सॊचारन गने सॊस्थाहरु  

 प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयषद्रे सॊचारन गयेका शिऺारम 
तथा अतम कामाक्रभहरु,  

 ववश्वववद्मारमरे सॊचारन गयेको under graduate level िेड टेष्ट्तनशसमन 
प्राववगधक ताशरभहरु,  

 ववशबतन भतरारमरे सॊचारन गयेका ताशरभहरु,  

 साभुदातमक सॊघ सॊस्थाहरुरे सॊचारन गयेका ताशरभहरु,  

 गैय सयकायी सॊस्थाहरु (NGO'S), फाट सॊचाशरत कामाक्रभहरु,  

 तनजी ऺेरभा सॊचाशरत प्राववगधक शिऺारम य ताशरभहरु।   
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प्रथतावित िैक्षऺक सॊयचनाका वििषेताहरु ननम्नानुसाय छन ्:   

(क) सीऩ ऩयीऺण ऩद्धततराई प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ 
कामाक्रभको सॊयचनासॉग आवद्ध गरयएको छ। मस प्रकक्रमाफाट अनौऩचारयक 
तथा औऩचारयक भाध्मभफाट सीऩ हाशसर गयेका प्राववगधकहरु तथा 
व्मवसामीहरुका रागग वषृ्ट्त्त ववकासको भौका य प्रोत्साहन शभल्नेछ। सीऩको 
दऺता प्रभाखणत गयी देखाउन सतनेहरुका रागग सोही ऩेिाभा ऩदोतनततका 
अवसयहरु य एक ऩेिाफाट सभान प्रकृततको अको ऩेिाभा स्थानाततय बई 
जाने अवसयहरु शभल्नेछन।्   

(ख) कुनै ऩतन भोडुरय वा तहको प्रशिऺणभा प्रवेि ऩाउनका रागग मतत वा उतत 
कऺा ऩास बएको बतने मोग्मताहरु हटाइएका छन ्य प्रत्मेक तहका रागग 
तमूनतभ आधायहरु ककटान गयी ऩाठ्माॉिको प्रकृतत अनुसाय प्रवेिका रागग 
मोग्मता, उभेय आदद तोतने य स्तय अनुरुऩको प्रवेि ऩयीऺाका आधायभा 
भार बनाा शरने प्रावधान याखखएको छ। प्रत्मेक तहका आ–आफ्ना ताशरभ 
अवगध पयक पयक हुन सतने य प्रत्मेक तहका ऩाठ्माॉिहरु आपैभा टु्गगने 
वा ऩूणा हुन े(self terminating) हुनारे तल्रो तह ऩूया गयी सीध ैभागथ जाने 
व्मवस्थाराई हटाई प्रत्मेक तहभा प्रवेि ऩयीऺाको व्मवस्था गरयएको  छ।  

 औऩचारयक शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा, सीऩ ऩयीऺण ऩद्धतत रगामत प्राववगधक (१६)

शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ कै सॊयचनाफाट सभेत कुनै ऩतन व्मष्ट्ततरे कुनै 
ऩतन तहको प्रशिऺण कामाक्रभ वा ऩाठ्माॉिको प्रवेि ऩयीऺाभा साभेर हुन सतन े
गरयनु ऩछा।   

 कुनै ऩतन तहका ताशरभका रागग ऩाठ्माॉिको प्रकृतत हेयी उभेय तोतन सककने (१७)

प्रावधान यहेकोरे आ–आफ्नो इच्छा, ऺभता य अशबरुगच अनुसाय 
फारफाशरकादेखख शरएय प्रौढ एवॊ फदृ्धहरुरे ऩतन व्मावसातमक प्रशिऺण शरन 
ऩाउने गयी रगचरो नीतत यहनुऩछा।   

सॊगठन एिॊ व्मिथथाऩन 

 देिभा सॊचारन बइयहेका य अफ सॊचारन हुने व्मावसातमक प्रशिऺण तथा (१८)

प्राववगधक शिऺाका कामाक्रभहरुको गुणस्तय तनमतरण, प्रभाणीकयण य 
सभतवमका रागग याष्ट्रिम स्तयभा प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ 
ऩरयषद्राई प्रबावकायी तनकामका रुऩभा ववकशसत गरयनुऩछा।   

 प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयषद्रे देिभा ववशबतन (१९)

तनकामहरुफाट सॊचारन गरयएका य सॊचारन गरयने व्मावसातमक शिऺा तथा 
प्राववगधक प्रशिऺण कामाक्रभहरुको गुणस्तय तनमतरण, प्रभाणीकयण, सभतवम य 
स्तयीकयण गने कामा गनुाऩछा।   
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 आधायबूत तथा भध्मभस्तयका सीऩमुतत प्राववगधक जनिष्ट्ततको ऺेर प्राववगधक (२०)

शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयषद्को कामाऺ ेरभा यहने गयी ऐन, 

तनमभहरुराई प्रबावकायी फनाउॉ दै रगगनुऩछा। ऩरयषद् अततगात यहन े गयी 
एस.एर.सी. ऩयीऺा ऩतछ मोग्मता य प्रवेि ऩयीऺाका आधायभा बनाा शरइन ेहार 
थाऩाथरी, ऩुल्चोक तमाम्ऩसका डडप्रोभाहरु य मसप्रकायका अतम सॊस्थाहरुराई 
ऩोशरटेष्ट्तनक इष्ट्तस्टच्मूटका रुऩभा यहने व्मवस्था गरयनुऩछा।   

 त्रर.वव. द्वाया सॊचारन बइयहेका ऩोशरटेष्ट्तनक य टेय्ड प्रोग्राभहरु सॊचारन गना (२१)

गयाउन सॊचारक सशभततहरु गठन गयी स्ऩरट सेवा िता तोकेय आवश्मक 
स्वामत्तता ददने, शिऺक कभाचायीहरुको सेवाराई आकषाक फनाउन वषृ्ट्त्त ववकास 
य ताशरभका अवसयहरु उऩरब्ध गयाउॉ दै रैजाने य मस्ता ऩोशरटेष्ट्तनक 
इष्ट्तस्टच्मूट य ट्येड प्रोग्राभहरुको सभतवम, प्रभाणीकयण य गुणस्तय तनमतरणको 
कामा त्रर.वव. रे क्रशभक रुऩभा प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ 
ऩरयषद्राई हस्ताततयण गदै रगी आगाभी १० वषाशबरभा मो कामा ऩूया 
गरयसतने नीतत शरइनुऩछा।   

 

 प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ कामाक्रभभा प्रशिऺाथॉ य प्रशिऺक (२२)

अनुऩात तोतने प्रशिऺाथॉ कभाचायी अनुऩातका साथ ै प्रत्मेक प्रशिऺक 
कभाचायीको कामाबाय य कामा वववयण सभेत तोककनऩुछा।   

 प्रशिऺक कभाचायीको ताशरभ, अध्ममन, फढुवा य दण्ड एवॊ ऩुयस्कायका तनशभत्त (२३)

व्मावहारयक य प्रबावकायी भूल्माॊकन प्रणारी रागू गरयनुऩछा।   

कानूनी आधायहरु 

 याष्ट्रिम स्तयभा ववशबतन ताशरभ कामाक्रभ, प्रशिऺण, शिऺण कामाका रागग (२४)

तोककएका सॊस्थाहरुरे कुन कुन तहसम्भ के के कामाक्रभ गने बनी कामा ऺेर, 

तह य सीभाहरु स्ऩरट रुऩभा कानूनभा व्मवस्था हुनु ऩदाछ। उदाहयणका रागग 
प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयषद्राई तोककनु ऩने काभ, ऺेर य 
तहहरु हार ववद्मभान कानूनभा ऩमााप्त नबएकारे त्मसभा सॊिोधन गरयनुऩछा। 
मस्तै गयी अरु शिऺण प्रशिऺण सॊस्थाका कामा य ऺेरहरु ऩतन स्ऩरट रुऩभा 
तोककनु ऩछा। साथ ैकेतिीम स्तयका सॊगठनहरुको कामाऺ ेर तोकक सकेऩतछ हयेक 
सॊस्थाको तनमभ, ववतनमभ य सेवा िताहरु स्ऩरट हुने गयी फनाई रागू 
गरयनुऩछा।   

 कुनै ताशरभ केति वा प्राववगधक शिऺारम वा ऩोशरटेष्ट्तनक इष्ट्तस्टच्मूट खोल्नु (२५)

ऩयेभा सष्ट्जरोसॉग तनजी वा सयकायी, अधा सयकायी रुऩभा खोल्न सतन े
तनमभहरु फनाइनुऩछा।  
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ऩाठ्मक्रभ तथा ऩाठ्मसाभग्ी 

 स्थानीम आवश्मकता अनुसायका आधायबूत ताशरभको ऩाठ्मक्रभ तथा (२६)

ऩाठ्मसाभग्री तनभााण स्थानीम तनकामको सॊरग्नताभा वविषेऻको वा 
प्राववगधऻहरुको सहमोग शरई केतिीम स्तयफाट गयाउने व्मवस्था शभराइनुऩछा। 
भध्मभ य उच्चभध्मभ तहका ताशरभका रागग ऩाठ्मक्रभ तथा ऩाठ्मसाभग्री 
तनभााणभा ऩतन आ–आफ्नो स्थानीम आवश्मकता तथा योजगायका अवसयहरुको 
अध्ममनराई आधाय फनाईनुऩछा।   

 आधायबूत सीऩभूरक ताशरभबतदा भागथ प्रदान गरयने सफै खारका ताशरभको (२७)

सॊमोजन, ऩाठ्मक्रभको तमायी, ऩाठ्मक्रभको ऩयीऺा य स्तयीकयण कामा प्राववगधक 
शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयषद्रे गनुा ऩनेछ। त्मस्तै गयेय ताशरभको 
ककशसभ, ऩाठ्मक्रभको स्तय आददका ववषमभा फयाफय अध्ममन, अनुसतधान य 
अनुगभन गयी सॊिोधन वा अद्मावगधक गने कामा ऩतन प्राववगधक शिऺा तथा 
व्मावसातमक ताशरभ ऩरयषद्राई नै ददइनुऩछा।   

 अदहरेसम्भ ऩतन भुरुकभा ववद्माभान ऩेिाहरुको नाभावरी सॊकरन य हयेक (२८)

ऩेिाका काभको वववयण (ऩेिागत ववश्रेषण) तमाय नबएको ऩरयप्रेक्ष्मभा के 
कस्ता सीऩ खास ऩेसाका तनशभत्त आवश्मक ऩछान ्य कस्ता ऩाठ्मक्रभरे सीऩ 
अशबववृद्ध हुन सतछ बतने कुयाको नै ककटान हुन सकेको छैन। त्मसकायण 
याष्ट्रिम मोजना आमोग य प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयषद्को 
सॊमुतत तत्वावधानभा ऩिेाहरुको नाभावरी सॊकरन य ऩेिागत ववश्रेषण गयी 
तद्नुसायका ऩाठ्मक्रभको तजुाभा गरयनुऩछा।   

 प्रववगधभा तछटो तछटो ऩरयवतान बइयहने हुनारे हयेक ववषमको ऩाठ्मक्रभको (२९)

अनुगभन य ऩाठ्मक्रभको ऩरयभाजान प्रकक्रमा तनमशभत गने व्मवस्था शभराइन ु
ऩछा।   

 ऩाठ्मक्रभ तनभााण गदाा योजगायवारा तथा तनजी उद्मोगहरुराई सभावेि गने, (३०)

ऩाठ्मक्रभ ववकासभा उद्मभिीरताको ववकासराई प्राथशभकता ददने य ऩाठ्मक्रभ 
तजुाभा गदाा भदहरावगाको आवश्मकताराई सभेत ध्मान ददने व्मवस्था हुनुऩछा।   

सभरिम, थतयीकयण, प्रभाणीकयण 

 ऩोशरटेष्ट्तनक, एप्रेष्ट्तटशसऩ रगामत सफै प्रकायका प्राववगधक शिऺा तथा (३१)

व्मावसातमक ताशरभ कामाक्रभको सभतवम प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक 
ताशरभ ऩरयषद्फाट य सफैबतदा तल्रो तहको आधायबूत सीऩको ताशरभको 
सभतवम चादहॊ सम्फष्ट्तधत भतरारमका ष्ट्जल्रा एवॊ गाउॉ  स्तयीम 
कामाारमहरुफाट गरयनुऩछा ।   
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 सभतवम गदाा ताशरभ कामाक्रभ सॊचारन गना स्वीकृतत ददने, मस्ता कामाक्रभको (३२)

याष्ट्रिमस्तयभा ठीक दरुुस्त रयकडा याख्ने, ऩाठ्मक्रभको स्तय तनधाायण गने, 
प्राववगधक कामािाराहरुको स्तय तनधाायण गने, प्रशिऺकहरुको तमूनतभ मोग्मता 
य ताशरभ तोतने, आगथाक अनुदान सहमोग ददने, वैदेशिक सहामता प्राप्त गयाउन 
सम्फष्ट्तधत तनकामराई सुझाउ ऩेि गने, मस्ता ताशरभ एवॊ प्रशिऺण कामाभा 
सॊरग्न प्रशिऺक कभाचायीको सेवा िता य सुववधाहरुको अध्ममन गयी सुझाउहरु 
ऩेि गने य सॊस्थाहरुका कामाऺ ेरहरु तोतने कुयाभा ध्मान ददइनुऩछा।   

 कुन कुन कामाक्रभराई कुन कुन तहको भातमता य प्रभाण ऩर ददनु ऩन ेहो सो (३३)

तनधाायण गयी प्रभाणीकयण गने व्मवस्था हुनुऩछा।   

 याष्ट्रिम स्तय कामभ गनाका रागग प्रभाणऩर य राइसेतस ददराउन प्रा.शि. तथा (३४)

व्मा.ता. ऩरयषद् अततगात याष्ट्रिम सीऩ ऩयीऺण सशभततराई सुदृढ गयाई 
त्मसराई स्वामत्त सॊस्थाका रुऩभा खडा गयी सीऩ ऩयीऺण कामाराई ववस्ताय 
गरयनुऩछा।   

 सीऩ ऩयीऺणको ववस्ताय य औद्मोगगक ववकास एवॊ ग्राभीण ववकासको रागग (३५)

आवश्मक प्राववगधक ताशरभ कामाक्रभ फनाउन याष्ट्रिम मोजना आमोगको नीतत 
तनदेिनभा यही प्रा.शि. तथा व्मा.ता.ऩ. को सॊमोजकत्वभा उऩमुतत सॊस्थाद्वाया  
जनिष्ट्ततको आवश्मकता ऩदहचान गयाई सॊस्थागत रुऩभा तनमशभत रुऩरे 
ताशरभ आवश्मकता ऩदहचानका रागग सबेऺणहरु गने गयाउने व्मवस्था 
शभराइनु ऩछा। मसयी आवश्मकताका आधायभा ववशबतन तहको सीऩमुतत 
जनिष्ट्तत तमाय गनुाऩदाछ।   

कामययत जनिष्ट्क्तको िषृ्ट्त्त–विकास 

 आधायबूत तथा भध्मभस्तयीम प्राववगधक जनिष्ट्ततको रागग वषृ्ट्त्तववकासको (३६)

सभस्मा टड्कायो रुऩभा देखखएको छ। प्रशिऺण नीतत, औद्मोगगक नीतत य 
योजगायी नीततका फीच साभञ्जस्म हुनु तनतातत आवश्मक छ। सीऩ हाशसर 
गयेका ववशबतन तहका प्राववगधकका रागग सेवाहरुको वगॉकयण, सेवा प्रवेिका 
रागग तमूनतभ ऺभता य ऩदोतनतत सम्फतधी वताभान तनमभहरुभा ठोस सुधाय 
हुनु अत्मावश्मक छ। तनजी तथा सयकायी उद्मोगहरु, सॊस्थानहरु, आमोजना य 
कम्ऩनीहरुभा प्राववगधक सेवाका रागग छुटै्ट व्मवस्था हुनुऩने य रोकसेवा 
आमोगको साभातम शसद्धाततभा भूरबूत सुधाय हुन ुआवश्मक छ।   

 सीऩभूरक व्मावसातमक तथा प्राववगधक प्रशिऺण हाशसर गयेका य सीऩ ऩयीऺण (३७)

ववगधफाट प्रमोगात्भक ऩयीऺा उत्तीणा गयी प्रभाणऩर प्राप्त गयेका प्राववगधक 
जनिष्ट्ततको वषृ्ट्त्त ववकासका रागग तनम्नफभोष्ट्जभ गनुा गयाउनु आवश्मक छ।   
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(क) आधायबूत तथा भध्मस्तयीम प्राववगधक जनिष्ट्ततको योजगाय एवॊ 
वषृ्ट्त्तववकासका रागग सफै तनकामहरु (तनजी, सयकायी तथा सॊस्थागत य 
कम्ऩनीहरु सभेत) भा प्राववगधक सेवातपा  तह १ देखख तह ६ सम्भ 
ऩदहरुको वगॉकयण गने।   

(ख) तह १ भा िुरु तनमुष्ट्तत हुने हेल्ऩय तथा अदऺ काभदायहरु य तह २ भा तह 
१ फाट (कम्तीभा २ वषाऩतछ) ऩदोतनतत हुने तथा आधायबूत श्रभ प्रशिऺण 
ऩाएका काभदायहरुराई याख्ने व्मवस्था गने।   

(ग) तह ३ भा कुनै एक सीऩ ऩयीऺणको रेबर १ को ऩयीऺा ऩास बएका 
या.ऩ.अ. ततृीम शे्रणी वा सहामक ततृीम अथवा भोडुरय कोसाफाट भातमता 
प्राप्त कुनै एक ताशरभ ऩाएको आधायबूत जनिष्ट्तत यहने व्मवस्था गने।   

(घ) तह ४ भा जुतनमय टेष्ट्तनशसमन वा टेष्ट्तनकर एस.एर.सी. वा २ देखख ३ 
वषा एप्रेष्ट्तटशसऩ ताशरभ ऩाएका वा भोडुरय कोसाफाट कम्तीभा एक वषा 
अवगध ताशरभ य अनुबव बएका वा सीऩ ऩयीऺणफाट आधायबूत सीऩको 
प्रभाणऩर प्राप्त (रेबर २ को) प्राववगधक तथा व्मावसातमक जनिष्ट्तत यहने 
व्मवस्था गने।   

(ङ) तह ५ भा टेष्ट्तनशसमन तहको प्रभाणऩर ऩाएको वा सीऩ ऩयीऺणफाट रेबर 
३ को ऩयीऺण ऩास गयेका वा प्रवीणता प्रभाणऩर वा सो सयहको 
ऩोशरटेष्ट्तनकर डडप्रोभा ऩाएका भध्मभस्तयीम प्राववगधकहरु यहने व्मवस्था 
गने।   

(च) तह ६ भा टेष्ट्तनशसमन सदटाकपकेट वा ऩोशरटेष्ट्तनक डडप्रोभा प्राप्त गयी 
चाय वषाको कामा अनुबव एक वषाको सुऩयबाइजयी ताशरभ ऩाएका वा सीऩ 
ऩयीऺणफाट रेबर ४ को ऩयीऺा उत्तीणा बई प्रभाखणत बएका 
प्राववगधकहरुराई शसतनमय टेष्ट्तनशसमन ऩदभा याख्ने व्मवस्था गने।   

(छ) प्राववगधक सेवातपा  ऩदोतनततको हकभा तमूनतभ सेवा अवगध तह १ फाट २ 
भा २ वषा, तह २ फाट ३ भा ३ वषा, तह ३ फाट ४ भा ३ वषा, तह ४ फाट ५ 
भा ३ वषा, य तह ५ फाट ६ भा ४ वषा (एक वषाको सुऩयबाइजयी ताशरभ) 
कामभ गने।   

(ज) तह ६ (अशसस्टेण्ट इष्ट्तजनीमय सयह) फाट भागथल्रा तहहरु वा शे्रणीहरुभा 
ऩदोतनतत गदाा प्रचशरत तनमभभा व्मवस्था बएको अवगध कामभ गयी 
सीऩभूरक कामासम्ऩादनराई फढी अॊक बाय ददई ऩदोतनतत गने, प्राववगधक 
तथा व्मावसातमक सेवाहरुभा भागथल्रो िैक्षऺक उऩागध अतनवामा नगने।   

(झ) सेवा प्रवेि वा ऩदोतनततका रागग िैक्षऺक डडग्रीराई अतनवामा आधाय फनाउन 
वताभान अवस्थाको प्राववगधक तथा व्मावसातमक सेवाको ऺेरराई मथावत ्
याख्नु अव्मावहारयक य अवैऻातनक बएकारे मसभा सुधाय गयी तनष्ट्श्चत 
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अवगधको प्राववगधक प्रशिऺण य अनौऩचारयक शिऺा, सीऩ ऩयीऺा य 
प्राववगधक ऺेरभा गयेको अनुबवराई सभेत सभटे्ने गयी प्रचशरत तनमभ 
कानूनभा सॊिोधन गने।  

(ञ) उऩमुातत फुॉदाहरु (क देखख ञ सम्भ) अनुसाय गना गयाउन रोकसेवा 
आमोगको साभातम शसद्धातत, योजगाय नीतत, औद्मोगगक नीतत य प्रशिऺण 
तथा िैक्षऺक नीततहरुभा आवश्मक सॊिोधन गने य सभतवम कामभ गने।  

आधथयक स्रोत ऩरयचारन 

 प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ सवासुरब य व्माऩक ऩाना (३८)

तनम्नशरखखत सुझाउहरु ऩेि गरयएका छन ्:   

(क) आधायबूत सीऩ ताशरभभा गाउॉ  य ष्ट्जल्राका स्रोतहरुराई ऩरयचारन गने य 
प्राववगधक सहमोग य केही अनुदान केतिफाट ऩतन उऩरब्ध गयाउने।   

(ख) हार सॊचारन बइयहेका प्राववगधक शिऺारम, तमाम्ऩसहरु य अतम 
ताशरभहरुभा सयकायी अनुदान कामभ याख्ने।   

(ग) उद्मोगहरुराई ताशरभभा मोगदान ऩु माउन अतनवामा रुऩरे रगाउने।   

(घ) प्रा.शि. तथा व्मा.ता. ऩरयषद् अततगात सञ्चाशरत प्राववगधक प्रशिऺण 
कामाक्रभको हारको स्तयराई मथावत ्याख्ने। छारवषृ्ट्त्त वा तनब्मााजी, ऋण 
दगुाभ ऺेरका प्राववगधक शिऺारमहरुराई मथावत ् याखी अतमका हकभा 
गयीव य जेहेतदाय प्रशिऺाथॉराई भार मस्तो सुववधा ददने य अरु सफैरे 
िुल्क ततनुा ऩने प्रावधान याख्ने।   

(ङ) हयेक ऩोशरटेष्ट्तनक, शिऺारम एवॊ ताशरभ केतिहरुभा सम्बव बएसम्भ 
उत्ऩादनका साथसाथ ैशसतने प्रकक्रमाराई सुदृढ गयी उऩाजान बएको यकभफाट 
त्मसै सॊस्थाको सॊचारनभा सहमोग ऩु माउने।   

(च) ठूरा ठूरा मोजना तनभााण गदाा आधायबूत य भध्मभस्तयीम जनिष्ट्ततराई 
ताशरभ ददने प्रावधान अतनवामा रुऩभा याख्ने।   

(छ) (छ) प्रववगध हस्ताततयण (Technology Transfer) गना य भहॉगा ताशरभ 
कामाक्रभहरु जस्ता नबई नहुने कामाक्रभको रागग दईु ऩऺीम य फहुऩऺीम 
वैदेशिक सहमोग य प्राववगधक सहमोगको ववस्ताय गने।   

(ज) प्रा.शि. तथा व्मा.ता. ऩरयषद्राई कानूनरे ददएको सभतवम गने रगामतका 
ववषमहरुभा फाझन आउने अतम केही ऐन बए हटाउने।   

(झ) प्राववगधक शिऺाराई कभ खगचारो य सभुदामको आवश्मकता ऩरयऩूतत ा गन े
भाध्मभको रुऩभा ववकशसत गना थपु्रै अल्ऩकारीन ताशरभको आमोजना गन े
य शिऺारमहरुको अवस्था हेयी तनमशभत प्रशिऺणराई दईु शसफ्टभा 
सञ्चारन गने व्मवस्था गने।   
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(ञ) त्मस्तै गयेय ऩरयषद्रे उद्मभी ववकास गने रक्ष्मराई अतघ फढाउन सम्बव 
हुने शिऺारमहरुभा उत्ऩादन एकाई (Production Unit) राई सकक्रम ऩाने।   

(ट) शिऺारम यहेको स्थान वयऩय आवश्मक ऩने सवेा शिऺारमरे उऩरब्ध 
गयाउने य सेवा वाऩत शरने िुल्करे शिऺारमको आजान फढाउनाका साथ ै
मस्ता काभभा सॊरग्न प्रशिऺक य प्रशिऺाथॉराई मस्तो आमको केही अॊि 
ददन सतने प्रावधान याख्ने।   

प्राविधधक प्रमिऺक तामरभ 

 ताशरभ प्राप्त य मोग्म प्रशिऺकहरु नै ताशरभको भेरुदण्ड हुने हुॉदा सॊस्थागत (३९)

रुऩभा तनमशभत रुऩरे प्रशिऺकहरुको ताशरभ भुरुकशबर ैसॊचारन गरयनुऩछा ।   

 प्राववगधक प्रशिऺकहरुको ताशरभभा ववषमसॉग सम्फष्ट्तधत सीऩ य प्रशिऺण ववगध (४०)

जस्ता दईु ऩऺको उऩमुतत प्रशिऺण ददनुऩने व्मवस्था हुनुऩछा।   

 प्राववगधक तथा व्मावसातमक ताशरभ व्मवस्थाऩन एवॊ प्रिासनभा सम्फद्ध (४१)

व्मवस्थाऩक य कभाचायीराई ऩतन तनमशभत रुऩभा ताशरभ ददने व्मवस्था 
गरयनुऩछा।   

 मस्ता ताशरभहरुराई ववषमगत प्रकृतत, तह य ककशसभको आधायभा ३ (४२)

भदहनादेखख २ वषासम्भको फनाइनुऩछा।   

 हारै प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयषद् अततगात स्थावऩत (४३)

प्राववगधक प्रशिऺक प्रशिऺण केतिराई भागथ उष्ट्ल्रखखत ताशरभ ददने सऺभ 
सॊस्थाका रुऩभा ववकशसत गरयनुऩछा।   

 त्रर.वव. अततगात यहेको सानोदठभी तमाम्ऩसराई ववद्मारमको व्मावसातमक (४४)

ताशरभ ददने सॊस्थाका रुऩभा सुदृढ गरयनुऩछा।   

औद्मोधगक विकासका राधग जनिष्ट्क्त 

 सयकायी, गैयसयकायी, तनजी एवॊ अधासयकायी स्वाशभत्वभा सॊचाशरत उद्मोग य (४५)

सेवासॉग भेर खाने खारको जनिष्ट्तत उत्ऩादन गरयनुऩछा।   

 दऺ, अधादऺ श्रशभक य अतम काभदायहरुराई ऩेिा, काभ तथा योजगायी सम्फतधी (४६)

मथाथा जानकायी ददन श्रभ फजाय सूचना (Labour Market Information) ददने 
व्मवस्था गरयनुऩछा।   

 प्राववगधक तथा व्मावसातमक ताशरभ कामाक्रभ य उद्मोगहरुका फीच घतनरठ (४७)

सम्फतध कामभ गने ताशरभराई उद्मोगको उत्ऩादकत्व फढाउने खारको 
फनाउन,े सोही अनुसायको ऩाठ्मक्रभ तनभााण गने य ताशरभको छनौट तथा नीतत 
तनभााण गने व्मवस्था शभराइनुऩछा।   
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८. मिऺक मिऺा 

ऩषृ्ठबूमभ 

याष्ट्रिम स्तयभा शिऺक शिऺा प्रदान गने प्रमास सवाप्रथभ वव.सॊ. २००४ भा आधाय 
शिऺाअततगात आधाय शिऺक शिऺण केतिको स्थाऩनाऩतछ बएको भातन सककतछ। 
२००७सारको प्रजातातरकक आतदोरनको केही वषा अगाडड याणाकारीन सम्ऩूणा 
कक्रमाकराऩकै ववयोब बइयहेका फेरा प्रादबुााव बएको आधाय शिऺक शिऺण कामाक्रभ 
जनताको सभथान य सहबागगता ववना पल्न पुल्न सकेन य २००७ सार ऩतछ स्वत् 
तनष्ट्रक्रम हुन गमो।  

२००७ सारभा प्रजाततरको उदम बएऩतछ देिको सवातोभुखी ववकासका रागग शिऺाको 
आवश्मकता भहसुस बएअनुरुऩ २०१३सारभा आधाय शिऺक शिऺण केतिराई नेऩार 
शिऺक शिऺण केतिभा ऩरयणत गरयमो य वव.सॊ. २०११ भा नेऩार याष्ट्रिम शिऺा 
मोजना आमोग गठन बमो जसरे दईु वषाको सभम शरई प्रजाताष्ट्तरक नेऩारका रागग 
आवश्मक शिऺाको सफैजसो ऩऺ सभेटेय शिऺाको एक वहृत ्मोजना ऩेि ग मो। मस 
मोजनाको सुझावअनुसाय वव.सॊ.२०१४भा एउटा शिऺक शिऺा भहाववद्मारम "करेज 
अप एजुकेिन"को स्थाऩना गरयमो। त्मसभा एसएरसी ऩतछ चाय वषाको फीएड कामाक्रभ 
ऩतन िुरु बमो। मस्तै प्राथशभक शिऺकका रागग १० भदहने ताशरभ कामाक्रभ ऩतन 
सॊचारन गना थाशरमो। मी दफुै कामाक्रभभा सेवाकारीन शिऺकहरुराई प्रशिक्षऺत हुने 
भौका ददनुका साथ ै नमाॉ खोशरएका ववद्मारमहरुका रागग शिऺकहरुको उत्ऩादनभा 
वविषे जोड ददइएको गथमो।  

उतत शिऺा भहाववद्मारमभा चाय वषे फीएड का साथ ैएक वषे फीएडको कामाक्रभ ऩतन 
सॊचारन बएको गथमो जसभा अतम ववषमहरुभा स्नातक गयेका सेवाकारीन तथा 
ऩूवासेवाकारीन शिऺकहरु सॊरग्न गथए। प्राथशभक शिऺक ताशरभाका रागग काठभाडौँ 
फाहेक फादहय ष्ट्जल्राहरुभा ऩतन घुम्ती टोरीको व्मवस्था गयी ताशरभ सॊचारन गरयएको 
गथमो। मसफाट नेऩारबरयका हजायौँ नमाॉ तथा ऩुयाना शिऺकहरुरे ताशरभ ऩाई 
ववद्मारमहरु खोल्नुको साथ ैशिऺाको ज्मोतत देिको कुना कुना सम्भ पैराएका गथए। 
ऩतछ वव.सॊ.२०१८ भा गदठत सवाा्गीण याष्ट्रिम शिऺा सशभततको शसपारयिअनुसाय 
ववशबतन ष्ट्जल्राहरुभा स्थामी प्राथशभक शिऺक ताशरभ केतिहरु स्थाऩना गरयए य 
घुम्ती टोरी प्रथा फतद गरयमो। शिऺक शिऺाका मी कामाक्रभहरुफाट वव.सॊ.२०२८सम्भभा 
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७०० जना भाध्मशभक शिऺकहरु य ९००० जना प्राथशभक शिऺकहरु तमाय बएका 
देखखतछन।्  

वव.सॊ.२०१६भा त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको स्थाऩना ऩश्चात करेज अप एजुकेिन 
त्ररववको अॊग बएऩतछ ४ वषाको फीएड कामाक्रभराई टुतमाएय भानववकी य ववऻान 
सॊकामको कामाक्रभ सयह २ वषाको आइएड य सो उत्तीणा गनेराई अरु दईु वषाको फीएड 
कामाक्रभ सॊचारन गरयमो। साथ ैआइएडफाट तनम्न भाध्मशभक ववद्मारमका य फीएडफाट 
भाध्मशभक ववद्मारमका शिऺक उत्ऩादन गने रक्ष्म शरइमो। करेज अप एजुकेिनको 
ववस्ताय केति वीयगञ्जभा ऩतन स्थाऩना गरयमो।  

वव.सॊ.२०२८भा याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना रागू बएऩतछ शिऺक शिऺाभा एउटा 
ठूरो ऩरयवतान आमो। स्थामी  शिऺक फतन शिऺक ताशरभराई अतनवामा गरयमो। 
ताशरभप्राप्त य ताशरभ अप्राप्त शिऺकको तरफभा पयक गरयमो। शिऺकहरुको तरफ 
अरु ऩेिाभा उष्ट्त्तकै िैक्षऺक उऩागध बएकाहरुरे ऩाए सयह ऩाउने गयी फढाइमो। 
परस्वरुऩ शिऺण शिऺा कामाक्रभभा अध्ममन गनेहरुको ओइयो राग्मो। देिका रागग 
चादहने ववशबतन तहका शिऺकहरुका साथ ैशिऺक प्रशिऺक, शिऺा प्रिासक, तनयीऺक 
आदद सभेत तमाय गना शिऺक शिऺाको एउटा फहृत ् एवभ ् दयूगाभी मोजना य 
कामाक्रभको आवश्मकता गथमो। सोहीअनुरुऩ करेज अप एजुकेिन, प्राथशभक स्कूर 
शिऺक ताशरभ केतिहरु, याष्ट्रिम व्मावसातमक ताशरभ केति, अॊगे्रजी बाषा ताशरभ 
केति आदद सफैराई शभराई त्ररवव अततगात शिऺािास्र अध्ममन सॊस्थान खडा गरयमो। 
मस अध्ममन सॊस्थानरे अरु कामाक्रभहरु सॊचारन गनुाका साथ ै ववशबतन ववषमका 
शिऺक प्रशिऺक य शिऺा प्रववगधऻहरु तमाय ऩाना स्नातकोत्तय तह (एभएड)को 
कामाक्रभ ऩतन सॊचारन ग मो।  

त्मसफेरा ववशबतन कामाक्रभहरुभा सेभेरटय प्रणारी रागू गथमो। वव.सॊ.२०३९भा सेभेरटय 
प्रणारीको सट्टा वावषाक प्रणारी सॊचारन बमो। श्री ५को सयकायरे शिऺा ऐनको सातौँ 
सॊिोधनभा स्थामी शिऺक फतन शिऺक ताशरभ अतनवामा नबएको तनमभ फनाएऩतछ 
शिऺक शिऺाको भहत्व वव.सॊ.२०३७ततय देखी तनकै घट्मो। प्राथशभक शिऺक ताशरभका 
शिऺािास्र  अध्ममन सॊस्थानद्वाया सॊचाशरत ववशबतन कामाक्रभहरु फतद गरयए। 
प्राथशभक शिऺकहरुको सेवाकारीन ताशरभका रागग श्री ५को सयकाय शिऺा तथा 
सॊस्कृतत भतरारमरे नमाॉ नमाॉ छोटो अवगधका ताशरभ कामाक्रभहरु ववशबतन 
प्रामोजनाअततगात सॊचारन गना थाल्मो। जस्तै; सेती अञ्चरभा रागू गरयएको ग्राभीण 
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ववकासका रागग शिऺा ऩरयमोजना, प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना, येडडमो शिऺा शिऺक 
ताशरक तथा १५० घण्टे ताशरभ। प्राथशभक शिऺकहरुका रागग ददइने ताशरभ शिऺा 
भतरारमफाट व्मवस्थाऩन य सॊचारन हुने य उऩागधभूरक खारका राभो अवगधका 
ताशरभ त्ररवव अततगातको शिऺािास्र अध्ममन सॊस्थानफाट हुने नीतत शरइमो। 
सोहीअनुरुऩ वव.सॊ.२०४० ततय ववऻान, गखणत य अ्गे्रजी शिऺकहरुको आऩूतत ा गना य 
सेवाभा यहेका ती ववषमका  शिऺकहरुराई छोटो अवगधको ताशरभ ददन ववऻान शिऺा 
ऩरयमोजनाको कामाातवमन िुरु बमो। 

वव.सॊ.२०४३ ततय िाही उच्च शिऺा आमोगका शसपारयिहरु रागू हुन थारे। आमोगको 
शसपारयि कामाातवमनको शसरशसराभा शिऺािास्र अध्ममन सॊस्थानराई शिऺािास्र 
सॊकामभा ऩरयणत गयी मस सॊस्थानराई प्राववगधक स्तय नददई साधायण शिऺाअततगात 
याखखमो। शिऺािास्रका कामाक्रभ सॊचारन बएका फादहय ष्ट्जल्राका कततऩम 
तमाम्ऩसहरु फहुभुखी तमाम्ऩसको अ्गको रुऩभा सॊचारन गने क्रभ कामभ नै यह्मो। 
ती तमाम्ऩसहरु शिऺािास्र सॊकामको डीनअततगात सॊचारन नबई त्ररवव केतिीम 
प्रिासन अततगात यहन गए। एकाततय शिऺािास्र सॊकामफाट ती कामाक्रभहरुसॉगको 
सम्फतध य सभतवम कभ हुॉदै गमो, बने अकााततय मस सॊकामअततगात कीतताऩुयभा एक 
अकााका स्वततर रुऩभा कामायत ववशबतन ववषम शिऺाका शिऺण सशभततहरुराई ६ वटा 
केतिीम शिऺण ववबाग अततगात गाशबएकारे ऩतन शिऺक शिऺारे अझ सही भोड 
सभात्न सकेन। 

ितयभान ष्ट्थथनत 

शिऺक शिऺा य प्रशिऺण भुख्मतमा दइुवटा भाध्मभफाट सॊचाशरत छन।् सेवाकारीन 
प्राथशभक शिऺकहरु य भाध्मशभक शिऺकहरुराई वविषे गयी ववऻान य गखणतभा 
प्रशिऺणका रागग छोटो अवगधको ताशरभ कामाक्रभ श्री ५को सयकाय शिऺा तथा 
सॊस्कृतत भतरारमफाट य आइएड, फीएड य एभएड जस्ता डडग्री प्रदान गने राभो 
अवगधका िैक्षऺक कामाक्रभका साथ ै भदहरा प्रशिऺण कामाक्रभ त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारमका शिऺािास्र सॊकामसॉग सम्फष्ट्तधत ववशबतन तमाम्ऩसहरु भापा त 
सॊचाशरत छन।्  

प्राथमभक मिऺक प्रमिऺण 
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शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम अततगात सॊचाशरत कामाक्रभ् भतरारमअततगात 
सॊचाशरत हारका प्रशिऺण कामाक्रभहरु तनम्नशरखखत अनुसाय छन:् 

(क) ऺेरीम शिऺा तनदेिनारमफाट वव.सॊ.२०४४सारभा िुरु बएको १५० घण्टे 
आधायबूत ताशरभ कामाक्रभ। 

(ख) सेती ऩरयमोजनाफाट वव.सॊ.२०३९ भा िुरु गरयएको २१ ददने प्राथशभक शिऺक 
ताशरभ। 

(ग) प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजनाफाट वव.सॊ. २०४२ सारभा िुरु गरयएको १२ ददने 
कामाक्रभ तीन ऩल्ट गयी १५० घण्टा फयाफयको कामाक्रभ। 

(घ) वव.सॊ. २०४५ सारभा बएको येडडमो शिऺाको व्मवस्थाअततगात येडडमो शिऺा 
शिऺक कामाक्रभ । 

ऩरयमोजनाहरुफाट सॊचाशरत प्राथशभक शिऺक प्रशिऺणसम्फतधी उऩमुातत कामाक्रभका 
भुख्म सभस्मा हुन:् १) मी कामाक्रभहरुको फीचभा सभतवम नहुनु य कामाक्रभभा 
एकरुऩता नहुनु।२)शिऺण शसद्धातत य त्मसका व्मवहारयक ऩऺका फीचभा सभतवमको 
अबाव, ताशरभ कामाक्रभ सघनरुऩभा चल्नु तय ताशरभभा शसकेका कुयाहरु ताशरभफाट 
ववद्मारमभा पकेऩतछ रागू गना उऩमुतत वातावयण नहुनु। ३) मी कामाक्रभहरु 
ऩरयमोजनाशबर वविषे ष्ट्स्थततभा सॊचाशरत हुनु य ऩरयमोजना ऩतछ काभ गनेराई 
ऩरयमोजनारे ददएको जस्तो सुववधा ददन नसतनारे ऩरयमोजनाऩतछको कामाक्रभ (शिऺण 
शसकाइ) उष्ट्त्तकै जोडतोडका साथ सॊचारन हुन नसतन,ु य ४) मी कामाक्रभभा सॊरग्न 
प्रशिऺकहरु कोही मोग्म, अनुबवी तथा शिऺा स्नातक उऩागध प्राप्त बए ताऩतन 
प्राथशभक शिऺाभा ववशिरटीकयण गयेको प्रशिऺकको सॊख्मा ज्मादै थोयै हुनु तथा ववववध 
िैक्षऺक तथा प्रशिऺणको ऩरृठबूशभ बएका प्रशिऺकहरुफाट सॊचाशरत मी कामाक्रभहरुको 
सॊचारनभा एक रुऩता नहुनु । 

शिऺािास्र सॊकामअततगात सॊचाशरत कामाक्रभ् हार त्ररवव शिऺािास्र सॊकामअततगात 
धनकुटा, वीयगॊज, ऩोखया, सुखेत य जुम्राका तमाम्ऩसहरुभा १० भदहने ऩूवासेवाकारीन 
भदहरा शिऺक प्रशिऺ० कामाक्रभ सॊचाशरत छ। मस फाहेक अरु कुनै ककशसभको 
प्राथशभक शिऺक प्रशिऺण कामाक्रभ सॊचाशरत छैन। प्राथशभक शिऺा शिऺण 
सशभततभापा त सॊचाशरत १५० घण्टाको कामाक्रभ ऩतन हार सॊचारन हुनफाट योककएको 
छ।  

देिभा गुणात्भक शिऺाका रागग ताशरप्राप्त शिऺकको ठूरो आवश्मकता हुॉदाहुॉदै ऩतन 
त्ररवव अततगात शिऺािास्र सॊकामभा प्राथशभक शिऺक प्रशिऺण कामाक्रभ शिगथर हुॉदै 
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जानारे ताशरभ प्राप्त शिऺकको आऩूतत ाभा तनकै ठूरो असय ऩना गएको छ। त्ररवव 
शिऺािास्र सॊकामभा प्राथशभक शिऺक प्रशिऺण कामाक्रभ शसगथर हुन जानाका केही 
कायण  हुन:्  

 २०३६सारऩतछ प्राथशभक तहभा स्थामी शिऺक फतन प्रशिऺणको (१)

अतनवामाता नयहेकारे प्रशिऺणको भहत्व घट्त ै गई शिऺािास्र 
अध्ममन सॊस्थाअततगात सॊचाशरत कामाक्रभहरु धभाधभ फतद हुॉदै 
जानु,  

 शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमरे प्राथशभक शिऺक प्रशिऺण (२)

कामाक्रभहरु ऩरयमोजनाको रुऩभा आपैँ रे सॊचारन गने तनणाम शरन,ु  

 त्ररवव शिऺािास्र सॊकामफाट ऩतन प्राथशभक शिऺक प्रशिऺण (३)

कामाक्रभ त्ररवव अततगात नै याख्न वविषे प्रमास नहुनु तथा येडडमो 
शिऺा शिऺक ताशरभ शिऺा  भतरारमभा सारयनु, य  

 त्ररववरे प्राथशभक शिऺासम्फतधी प्रशिऺण कामाक्रभराई तल्रो (४)

प्राथशभकता ददनु। 

भाध्ममभक मिऺक प्रमिऺण 

भाध्मशभक स्तयका शिऺकहरुका रागग ऩतन शिऺक शिऺा तथा प्रशिऺण भुख्मत् 
दईुवटा सॊस्थाहरुअततगात ददइॉदै आएको छ । त्ररवव शिऺािास्र सॊकामरे राभो 
अवगधको य उऩागध ददने ककशसभको य शिऺक शिऺा ददइआएको छ बने शिऺा तथा 
सॊस्कृतत भतरारमका ववशबतन तनकामहरुरे छोटो अवगधको सेवाकारीन प्रशिऺण 
सॊचारन गदै आएका छन।् धेयैजसो ववद्माथॉहरु एसएरसी ऩतछ आइएडभा बनाा 
हुतछन ्य फीएड य एभएड सम्भको उच्च शिऺा प्राप्त गदाछन ्।नेऩारभा शिऺण ऩेिाभा 
ऩस्नु अगाडड प्रशिऺण वा शिऺक शिऺाको अतनवामाता नबएको हुॉदा धेयै सेवाकारीन 
शिऺकहरु ताशरभ अप्राप्त छन ् य मस्ता शिऺकहरु ऩदहरोऩल्ट शिऺक शिऺा प्राप्त 
गना ववश्वववद्मारमको ऩूवासेवाकारीन शिऺक शिऺा कामाक्रभभा प्रवेि गदाछन।् मसका 
रागग शिऺा भतरारमफाट कोटा तोतने गरयतथ्मो तय हार सेवाकारीन शिऺकहरुराई 
ववश्वववद्मारमको उऩागधभूरक कामाक्रभभा ऩठाउने प्रकक्रमा फतद गयेऩतछ केही 
सेवाकारीन शिऺकहरु आफ्नै खचाभा स्कूरफाट त्रफदा शरई उतत कामाक्रभभा 
अध्ममनयत हुने गयेका छन।्  

नेऩारभा सेवाकारीन शिऺक प्रशिऺण बतनारे भूरत् सेवाभा प्रवेि गरयसकेकाहरुराई 
ववशबतन तनकामहरुरे ऩाठ्मक्रभको ऩरयचम ददने, तनमभहरुको जानकायी ददने, शिऺण 
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सम्फतधी सभस्मा तथा शिऺणका नमाॉ ववगधहरुभा ताशरभ ददने उदे्दश्मअनुरुऩ छोटो 
अवगधका कामािारा ताशरभहरु आददराई फुझाउॉछ। मस्ता छोटा अवगधका 
कामाक्रभहरुभा ऩदहरे शिऺक शिऺा ऩाइसकेका तथा ऩदहरे ताशरभ नऩाएका सफै 
ककशसभका सेवाकारीन शिऺकहरुराई बाग शरन ऩठाइतछ। बाग शरन ऩठाउॉदा 
प्राम्जसो ऩदहरे ताशरभ नऩाएकाहरुराई प्राथशभकता  ददइतछ। मसैरे सेवाकारीन 
शिऺकहरुरे ववशबतन  ककशसभको ताशरभ ऩाएका हुतछन।् कोही राभो अवगधको उऩागध 
सदहतको शिऺक शिऺा ताशरभ ऩाएका छन ् बने धेयैजसोरे छोटो अवगधको 
ऩरयचमात्भक ताशरभ भार शरएका छन।्  

छोटो अवगधको ऩरयचमात्भक ककशसभको य ववषम शिऺणसम्फतधी सेवाकारीन 
ताशरभहरु शिऺा भतरारमरे ऺेरीम शिऺा तनदेिनारम ष्ट्जल्रा शिऺा तनयीऺकको 
कामाारम, ऩाठ्मक्रभ, ऩाठ्मऩुस्तक तथा तनयीऺण ववकास केति तथा ववऻान शिऺा 
ऩरयमोजना भापा त सॊचारन गदै आएको छ।  

हार सॊचारन बइयहेका उऩागधभूरक कामाक्रभहरु 

त्रत्रविका क्माम्ऩसहरु कामयक्रभहरु 
केतिीम शिऺण ववबाग, कीतत ाऩयु स्नातक, स्नातकोत्तय, ववद्मावारयगध 
भहेति यत्न तमाम्ऩस, इराभ प्रवीणता प्रभाण ऩर (प्र.ऩ) 
धनकुटा फहुभखुी तमाम्ऩस, धनकुटा प्र.ऩ, भदहरा शिऺक ताशरभ (भ.शि.ता), स्नातक 
शसयहा फहुभखुी तमाम्ऩस, शसयहा प्र.ऩ, स्नातक 
ठाकुययाभ फहुभखुी तमाम्ऩस, वीयगॊज प्र.ऩ, स्नातक 
भहेति यत्न तमाम्ऩस, ताहाचर प्र.ऩ., स्नातक य स्नातकोत्तय 
सानोदठभी तमाम्ऩस, बततऩयु प्र.ऩ, स्नातक 
गोयखा तमाम्ऩस, गोयखा प्र.ऩ, स्नातक 
ऩथृ्वीनायामण तमाम्ऩस, ऩोखया प्र.ऩ, भ.शि.ता, स्नातक 
फटुवर तमाम्ऩस, फटुवर प्र.ऩ, स्नातक 
वीयेति तमाम्ऩस, सखुेत प्र.ऩ, भ.शि.ता, स्नातक 
जुम्रा तमाम्ऩस, जुम्रा प्र.ऩ, भ.शि.ता 

ख) तनजी तमाम्ऩस 

काठभाडौँ शिऺा तमाम्ऩस, काठभाडौँ   स्नातक 

रशरत शिऺा तमाम्ऩस, रशरतऩुय   प्र.ऩ, स्नातक 
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मसका साथ ै िायदा फहुभुखी तमाम्ऩस, बततऩुय, चतैतम फहुभुखी तमाम्ऩस, फनेऩा, 
सप्तगण्डकी फहुभुखी तमाम्ऩस, बयतऩुय  य ववऩी फहुभुखी तमाम्ऩस, जनकऩुयभा ऩतन 
शिऺािास्रका उऩागधभूरक कामाक्रभ सॊचाशरत छन।् 

भाध्मशभक तहभा शिऺकहरुको शिऺणस्तय उठाउन शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमरे 
ववऻान शिऺा ऩरयमोजना वव.सॊ.२०४१/४२भा रागू ग मो। मसको रागग आवश्मक स्रोत 
एशिमारी ववकास फै्क य मुएनडडऩीफाट उऩरब्ध बएको गथमो। मसै कामाक्रभभा 
सष्ट्म्भशरत गरयएको अॊगे्रजी ववषमका शिऺकहरुको प्रशिऺणका रागग वेरामतको 
ओबयशसज डबेरऩभेतट एजेतसीफाट ऩतन सहमोग प्राप्त बएको गथमो। मस 
ऩरयमोजनारे शिऺक फाहेक ववऻान शिऺाका रागग ववद्मारम प्रिासकहरु य 
तनयीऺकहरुको प्रशिऺणको व्मवस्था ऩतन गयेको गथमो। मस अततगात ७०० 
ववद्मारमफाट ववऻान य गखणत गयी करयफ २००० सेवाकारीन शिऺकहरुरे एकाइभा 
एक एक भदहनाको २ ऩटक प्रशिऺण प्राप्त गयेका छन।् मसभा १८०० शिऺक ववऻान 
तपा का य २०० गखणतका गथए। मस्तै, ऩरयमोजनाको सहमोगभा त्ररवव शिऺािास्र 
सॊकामफाट ववशबतन भाध्मशभक ववद्मारमका १०५० जना ववऻान शिऺकहरुरे ववऻान 
शिऺाको प्रशिऺण प्राप्त गयेका छन।् उतत ऩरयमोजनारे सेवाकारीन प्रशिऺणका रागग 
प्रशिऺण ऩुष्ट्स्तका य कऺा ६ देखख १० सम्भ ववऻान ऩढाउनका रागग शिऺक तनदेिन 
ऩुष्ट्स्तका तमाय ऩायेको छ।  

 

उऩाधधभूरक कामयक्रभ प्रबािकायी नहुनाका केही कायणहरु 

 एसएरसी भा याम्रो अ्क प्राप्त गने ववद्माथॉहरुका रागग शिऺण ऩेिा (१)

आकषाक बएको छैन। त्मस्ता उच्चस्तयीम ववद्माथॉहरु प्राम् गयी प्राववगधक 
अध्ममन सॊस्थानभा ऩढ्न चाहातछन ्  बने कहीीँ स्थान ऩाउन नसकेय फाॉकी 
बएकाहरु भार शिऺा सॊकामभा बनाा हुन आउॉछन।् शिऺण ऩेिाभा सॊरग्न 
व्मष्ट्ततहरुराई प्रिस्त भहेनत गये ताऩतन थोयै ऩसैा आउने बई साभातम जीवन 
ववताउनुऩने फाध्मता छ। 

 ववश्वववद्मारम अततगातका प्रवीणता प्रभाणऩर, स्नातक तथा स्नातकोत्तय (२)

तहहरु दईु-दईु वषाको बए ताऩतन ववशबतन कायणरे गदाा मी तहहरु ऩूया गना 
तीन वषा राग्ने य एसएरसी ऩतछ स्नातक तह ऩूया गयी ववद्मारम शिऺक 
फतन कम्तीभा ऩतन ६/७ वषा राग्ने बएफाट ववद्मारमका रागग ठूरो सॊख्माभा 
चादहने प्रशिऺण प्राप्त शिऺकहरुको आऩूतत ा गना ठूरो फाधा ऩुगेको छ। 
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 तमाम्ऩसभा सॊचाशरत शिऺक शिऺा कामाक्रभहरु फढी सैद्धाष्ट्ततक बएको य (३)

ववद्मारमको आवश्मकता य मथाथाताशसत कभ भेर खाने बएको हुॉदा त्मतत 
प्रबावकायी हुन नसकेको देखखतछ। 

 तमाम्ऩसहरुभा प्रवीणता प्रभाणऩर, स्नातक तथा स्नातकोत्तय तहभा तनकै ठूरो (४)

सॊख्माभा बनाा हुने तय उत्तीणा हुने सॊख्मा चाॉदह धेयै कभ बएका कायणरे 
शिऺक शिऺण ऩद्धततभा तनकै ठूरो कभजोयी यहेको देखखतछ। मसरे गदाा 
फहुभूल्म तय सीशभत भाराभा उऩरब्ध बएका स्रोतहरुको ऺतत बएको टड्कायै 
देख्न सककतछ। परस्वरुऩ प्रशिऺकको ताशरभ रागत तनकै फढेको देखखतछ। 

 अरु सॊकामभा स्नातक तहभा अतनवामा रुऩभा अ्गे्रजी ऩढनुऩने तय शिऺा (५)

स्नातक तहभा त्मो ऩढ्नु नऩने बएफाट अरु सॊकामफाट प्रवीणता प्रभाणऩर 
उत्तीणा गने ववद्माथॉहरु शिऺा स्नातक तहभा ऩढी सो तह उत्तीणा गने 
गदाछन।् त्मसऩतछ ती ववद्माथॉहरु अरु सॊकामको स्नातकोत्तय तहभा बनाा हुन 
जाने बएफाट शिऺा स्नातक उऩागध सष्ट्जरैसॉग उत्तीणा गरयने अथवा पड्ककने 
भाध्मभ फतन ऩुगेको छ।  

 शिऺक शिऺा शसद्धातत य प्रमोगको सॊगभ बएकोरे कम्तीभा ६ हप्ताको अध्मान (६)

अभ्मास एक अशबतन अॊगको रुऩभा याखखएको बए ताऩतन मो ऩऺ सफैबतदा 
उऩेक्षऺत रुऩभा यहेको य त्मसको सॊचारन ववशबतन तमाम्ऩसभा ववशबतन हुन ु
तथा ववषमवस्तु य ववगध सॉगसॉगै जानुऩनेभा शिऺण ववगधराई अध्माऩन 
अभ्मास िुरु हुनु केही ददन अगाडड भार ैऩढाइने गनाारे मस्ता ववद्माथॉहरुरे 
अध्ममन ऩश्चात ऩतन अध्माऩन कामाराई प्रशिऺण अप्राप्त शिऺकरे बतदा 
शबतन रुऩभा सम्ऩतन गना सकेका छैनन।् 

 गत ९/१० वषादेखख शिऺािास्र सॊकामका ऩाठ्मक्रभहरु मथावत ् यहेका छन।् (७)

वावषाक प्रणारी रागू गदाा ऩतन हताय हताय ऩाठ्मक्रभको व्मवस्था थोयै सभमभा 
गरयमो। हार नेऩारको ऩरयवततात सतदबाराई ध्मान ददॉदा ऩाठ्मक्रभभा व्माऩक 
सुधायको आवश्मकता टड्कायो रुऩभा देखखतछ। 

 प्रशिऺण प्राप्त शिऺकहरुरे ववद्मारमफाट केही ताशरभ बत्ता ऩाउने य तरफको (८)

५० प्रततित ववद्मारमरे फेहोनुाऩने बई ववद्मारमको खचाभा फढी बाय ऩन े
बएकोरे धेयैजसो ववद्मारमरे आम्दानीको सीशभतताको कायणफाट खचा घटाउने 
ववचाय याखी सकेसम्भ ताशरभ अप्राप्त शिऺकहरुराई शरने गयेको देखखतछ य 
मस्ता ववद्मारमरे आफ्ना शिऺकराई ताशरभभा ऩठाउन ऩतन प्रोत्साहन नददने 
गयेको ऩाइएको छ। 

 िाही उच्च  शिऺा आमोगको शसपारयिभा शिऺािास्र अध्ममन सॊस्थानराई (९)

साधायण शिऺा ददने सॊकामभा ऩरयणत गरयमो। शिऺािास्रभा कामाक्रभहरु 
सॊचारन बएका तमाम्ऩसहरुभा तमाम्ऩस प्रभुखहरु सोझै केतिप्रतत उत्तयदामी 
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बइददनारे शिऺा सॊकामका डीनशसत खास सम्फतध यहन गएन। ककतऩम 
ठाउॉभा त शिऺािास्र भार सॊचारन बएको तमाम्ऩसभा ऩतन तमाम्ऩस प्रभुख 
अरु सॊकामको यहन गएको छ। मसरे गदाा शिऺािास्रका कामाक्रभहरु परटाउन 
सकेनन।् फहुभुखी तमाम्ऩसहरु बएको ठाउॉभा त शिऺािास्रको तनष्ट्म्त 
अरग्माइएको आगथाक स्रोत य भानवी सॊिाधन ऩतन अरु अरु नै कामाक्रभभा 
प्रमोग गरयएको देखखतछ। 

 

३.प्रभुख सभथमा य भुद्दाहरु 

 शिऺण सेवाभा प्रवेि गरयसकेऩतछ भार शिऺकहरुराई प्रशिऺण ददने नीततराई (१)

हार शिऺा भतरारमरे अऩनाएको देखखतछ। मस्ता नीततफाट शिऺकहरुको सेवा 
प्रवेिभा वाञ्छनीम तनमतरण बएको देखखएन। कभ तरफ ददनुऩन े
शिऺकहरुराई शिऺण सेवाभा बनाा गने प्रवषृ्ट्त्तभा ववृद्ध बएको छ। प्राथशभक 
ववद्मारम स्तयभा मस्ता ववषमफस्तुभा नै कभजोय बएका शिऺकहरुराई एक 
भदहनाको सेवाकाशरन ताशरभ  प्रशिऺण ददएय शिऺण कामा गना रगाउॉदा 
प्रशिऺणफाट खास केही उऩरष्ट्ब्ध नहुने कुया छरा् ग हुन आएको छ। 

 सफै ककशसभको शिऺक शिऺा तथा प्रशिऺणका तनष्ट्म्त नीतत तनधाायण गने, (२)

सभतवम गने, तनदेिन ददने, भूल्मा्कन गने य स्रोतहरु जुटाउन सतने एउटा 
सऺभ तनकाम भतरारमभा छैन। 

 शिऺक प्रशिऺणको फढ्दो भाग य शिऺक प्रशिऺणभा गुणात्भक स्तयको (३)

आवश्मकताराई ध्मानभा याखी हेदाा ववशबतन भाध्मभ, तरयका य उऩामहरुको 
आवश्मकता बएको देखखए ताऩतन सोअनुसायका प्रशिऺण कामाक्रभहरु सॊचारन 
गना सककएको छैन।  

 त्ररवव अततगातका तमाम्ऩसहरुभा िैक्षऺक सुधायका रागग स्रोतको अबाव बएको (४)

य हार त्ररववरे खारी शिऺकको तरफ भार फेहोने काभ बएको छ। 
 शिऺािास्र सॊकामअततगात प्रभाणऩर, य फीएड कामाक्रभहरुभा आवश्मक (५)

ववषमवस्तुहरुराई एकीकृत गयी शिऺण ववगध शसकाउनेतपा  मथेरट ध्मान 
ददइएको छैन। 

 ववशबतन शिऺक सॊगठनहरुराई शिऺक प्रशिऺणसॉग प्रत्मऺ सम्फष्ट्तधत (६)

कामाक्रभप्रतत आकवषात गना सककएको छैन।  

 जन आतदोरन ऩतछ देिभा ववववध ऺेरभा देखाऩयेका ऩरयवतानको ऩरयप्रेक्ष्मभा (७)

शिऺाको याष्ट्रिम भूर रक्ष्म, नीतत य प्राथशभकताअनुसाय शिऺक शिऺा य 
प्रशिऺणको रक्ष्म, नीतत य प्राथशभकताहरु ऩुनतनाधायण बइसकेको छैन। 
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 हाम्रो याष्ट्रिम चरयर कस्तो हुनुऩदाछ य नागरयकभा गुण य वविषेताहरु के के (८)

हुनुऩदाछ। सोही अनुसायको चरयर बएका नागरयकहरु तमाय ऩाना प्राथशभकदेखी 
भाध्मशभकसम्भका शिऺकहरुभा कस्ता गुण य सीऩ अऩेऺा गनुाऩने हो तनष्ट्श्चत 
बएको छैन। 

 प्राथशभकदेखख भाध्मशभक तहको शिऺक ताशरभको तजुाभा गदाा प्रशिऺण (९)

नऩाएका सेवाकारीन य छोटो अवगधका ताशरभ ऩाइसकेका शिऺकहरु सभेतका 
रागग उऩमुतत अवगध य ताशरभभा सभावेि हुनुऩने ववषमहरुको तनधाायण 
बएको छैन। 

 ववशबतन तहका ववद्मारमका रागग शिऺक तमाय ऩादाा एउटै प्रकायको ताशरभ (१०)

ददनु अव्मावहारयक हुने बएकोरे ऩूवासेवाकारीन तथा ताशरभ अप्राप्त 
सेवाकारीन शिऺकहरुभध्मे कततराई कुन प्रकायको ताशरभ ददने सो को नीतत, 
मोजना तथा कामाक्रभ स्ऩरट छैन। 

 शिऺण ऩेिाभा प्रवेि गना शिऺक प्रशिऺणको अतनवामाता कदहरे हुने य कदहरे (११)

नहुने बई यहेको हुॉदा शिऺकहरुभा प्रशिऺणप्रतत आस्था हट्न गएको देखखतछ। 
अत् शिऺण स्तय उकास्न सेवाभा प्रवेि गनुाबतदा ऩदहरे शिऺक शिऺा वा 
प्रशिऺणको अतनवामाताको नीतत स्ऩरट बएको छैन। 

 शिऺक प्रशिऺणभा साभातम ववद्माथॉरे भार प्रवेि शरएको देखखएकोरे शिऺण (१२)

ऩेिा मोग्म उम्भेदवायका रागग अनाकषाक बएको फुखझतछ। अत् मस्ता 
ववद्माथॉराई छोटो  अवगधको शिऺण प्रशिऺणफाट मोग्म तुल्माउन गाह्रो 
बएको छ। 

 शिऺािास्रका तमाम्ऩसहरु त्ररववरे फहुभुखी फनाउॉ दै रगेको छ। (१३)

 ताशरभ प्राप्त शिऺकहरुराई आपूरे जानेका सीऩ कऺाभा प्रमोग गना (१४)

ववद्मारमभा आवश्मक वातावयण सजृना हुन सकेको छैन। साथ ै ववद्मारमभा 
बौततक तथा िैक्षऺक सवुवधाको कभी बएकारे स्तयीम शिऺा ददनभा फाधा 
ऩयेको छ। 

 शिऺक शिऺा तथा प्रशिऺणका कामाक्रभहरुका रागग नीततनभााण, तनदेिन, (१५)

सभतवम तथा स्तय एवॊ भातमता तनधाायण गना एउटा याष्ट्रिम एकाइको 
व्मवस्था छैन। 

 शिऺक प्रशिऺणको भहत्व फढाउन, कामाक्रभको स्तय उठाउन तथा प्रशिऺणको (१६)

भातमता ददराउन शिऺकहरुको व्मावसातमक सॊघ-सॊगठनराई सकक्रम रुऩभा 
सॊरग्न गयाउन सककएको छैन।  

 त्ररवव अततगातका आॊगगक तथा तनजी ऺेरभा सॊचाशरत शिऺािास्रका (१७)

तमाम्ऩसहरुको शिऺक प्रशिऺण कामाक्रभहरुराई सभतवम गना, तनदेिन ददन 
तथा तनमतरण गना हारको डीन कामाारम प्रबावकायी हुन सकेको छैन। 
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 शिऺक प्रशिऺकहरुराई सभमसाऩेऺ ताशरभ नददइॉदा तनजहरुफाट स्तयमुतत (१८)

प्रशिऺण ददराउन सककएको छैन। 
 शिऺक प्रशिऺण कामाक्रभको सम्फष्ट्तधत तनकामहरु (ऩाठ्मक्रभ ववकास, ऩयीऺा (१९)

तनमतरण, शिऺण साभग्री तनभााण, िैक्षऺक प्रिासन य ववद्मारमहरुसॉग 
सम्फष्ट्तधत तनकामहरु आदद) शसत ज्मादै कभ सम्फतध य सभतवम बएकारे 
प्रबावकायी प्रशिऺण ददन फाधा ऩयेको छ। 

 केही वषादेखख ववश्वववद्मारमरे शिऺािास्र सॊकामको कामाक्रभराई कभ (२०)

ग्राह्मता ददएफाट शिऺक शिऺा कामाक्रभभा ह्रास हुन आएको छ। 
 शिऺण ऩेिाभा फढी भदहराहरुराई सॊरग्न य आकवषात गयाउन प्रबावकायी य (२१)

वविषे कामाक्रभको अबाव बएको छ। 
 देिको आवश्मकताअनुरुऩ शिऺक शिऺाका कामाक्रभहरु तजुाभा गना, सॊचारन (२२)

गना, स्तय उठाउन मथेरट ववत्तीम व्मवस्था नबएकारे कामाक्रभको ववस्ताय य 
ववकास हुन सकेको छैन। 

 शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमअततगात सॊचाशरत शिऺक प्रशिऺण  कामाक्रभ (२३)

शिऺा ऩरयमोजनाको एक अॊगका रुऩभा यही आएको य ऩरयमोजनाको अवगध 
सकेऩतछ शिऺक प्रशिऺणको तनयततयता कामभ गने नीतत देखखएको छैन।  

 ऩूवासेवाकारीन य सेवाकारीन ताशरभको फीचभा सभतवमको अबाव यहेको छ। (२४)

 शिऺािास्र सॊकाम तथा शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमअततगात सॊचाशरत (२५)

ववशबतन शिषक शिऺा तथा प्रशिऺणका कामाक्रभहरुको प्रबावकारयता थाहा 
ऩाउने उदे्दश्मरे सभष्ट्रटगत रुऩभा अध्ममन अनुसतधान बएको छैन।  

 ऩूवाप्राथशभक तथा उच्चभाध्मशभक ववद्मारमका शिऺकहरुका रागग हार शिऺक (२६)

प्रशिऺणको नीतत तथा व्मवस्था बएको छैन।  

४. मिऺक मिऺाको प्रथतावित रुऩयेखा य सुझािहरु :  

शिऺाको ऺेरभा खास गयेय शिऺण ऩेिाभा सॊरग्न हुन चाहने तथा मस ऩेिाभा प्रवेि 
गरयसकेका व्मष्ट्ततहरुका रागग शिऺक शिऺा तथा शिऺक प्रशिऺण कामाक्रभ एउटा 
अतनवामा आवश्मकता हुन आउॉछ। ववषमगत रुऩभा ऩरयऩतव य ऩेिागत रुऩभा दऺ 
शिऺकरे नै प्रबावकायी शिऺणको भाध्मभफाट ववद्माथॉको सवाा्गीण ववकासभा एउटा 
कायकतत्वको बूशभका तनवााह गना सततछ। यारिका ववकासको आधाय शिऺा बएको य 
दऺ शिऺकरे शिऺाको ववकासको गततराई तीव्रतय फनाउॉ दै रैजानुका साथ ै मसराई 
अथाऩूणा फनाउन प्रभुख बूशभका खेल्ने बएकारे ऩतन शिऺक प्रशिऺण कामाक्रभको 
औगचत्मराई सफैरे सहज रुऩभा स्वीकाना ऩुगेका हुन। दऺ शिऺकको उत्ऩादन गयी 
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ततनको भाध्मभफाट याष्ट्रिम रुऩभै शिऺा ववकासका रागग बयऩदो टेवा प्रदान गनुा 
शिऺक शिऺा तथा शिऺक प्रशिऺण कामाक्रभको भूर रक्ष्म हो।   

वताभान सतदबाभा शिऺक शिऺा कामाक्रभसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्ने सॊस्था त्रर.वव. को 
शिऺािास्र सॊकाम य शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम भार हुन।् ताशरभ प्राप्त शिऺकको 
फढ्दो भाग य बववरमभा फढ्ने प्राथशभक, भाध्मशभक य उच्च भाध्मशभक तहका 
शिऺकहरुराई ठूरो सॊख्माभा प्रशिक्षऺत गनुा ऩन ेआवश्मकताराई ध्मान याख्दा शिऺक 
प्रशिऺण कामा सॊचारन गने हारका उतत दईु सॊस्था अऩमााप्त हुने हुॉदा वैकष्ट्ल्ऩक 
उऩामहरुको खोजी गनुा तनतातत जरुयी बएको छ। वव.सॊ. २०५७ सम्भभा प्राथशभक 
तहभा ६१,०४५ शिऺकहरु तथा भाध्मशभक तहभा कयीव ३७,७४८ शिऺकहरुराई शिऺक 
प्रशिऺण ददने वहृत ्कामा एकाततय हाॉकको रुऩभा छ बने अकोततय सयकायी, गैयसयकायी 
सॊघ सॊस्था तथा अरु थऩ ववश्वववद्मारमहरुको सॊख्मा ऩतन फढ्दै जाने तनष्ट्श्चत प्राम् 
बएको हुनारे शिऺक शिऺण कामाक्रभराई वताभान स्वरुऩ अनुसाय सञ्चारन गदाा 
उऩमुातत हाॉकराई आत्भसात ् गना असॊबव प्राम् देखखतछ। मसयी एकाततय 
फहुववश्वववद्मारमको धायणाराई स्वीकादै  जानु ऩने आवश्मकता छ बने अकााततय ती 
ववश्वववद्मारमरे बववरमभा सॊचारन गना सतने शिऺक प्रशिऺण कामाक्रभको 
आवश्मकता य औगचत्मराई ऩतन सभमभै भातमता ददॊदै जानुऩने हुतछ। शिऺक 
प्रशिऺणभा ऩना आउने बावी चाऩराई वताभानभै दृष्ट्रटगत गना सतने हो बने मो 
ष्ट्जम्भेवायी तनजीस्तयभा सॊगदठत सॊस्थाहरुराई ऩतन ददनु ऩने हुन आउॉछ। अतमथा 
वव.सॊ. २०५७ सम्भभा सफैको रागग शिऺा बतने हाम्रो उदे्दश्म प्राप्त गना कदठन हुनेछ। 
शिऺक प्रशिऺण कामाक्रभ मसयी ववशबतन सॊगदठत तनकामहरुद्वाया सॊचाशरत हुने 
हुनारे मस कामाक्रभभा एकरुऩता तथा सभतवम ल्माउन उष्ट्त्तकै जरुयी ऩन ेकायणफाट 
याष्ट्रिम स्तयभा नै एउटा मस्तै तनकामको आवश्मकता भहसुस गरयएको छ।  

शिऺक उत्ऩादन कामाक्रभराई साभातमत् दईु प्रकायभा फाॉडडएको छ :  शिऺक शिऺा य 
शिऺक प्रशिऺण।  

मिऺक मिऺा :  वताभान शिऺािास्र सॊकाम अततगात य ववश्वववद्मारमसॉग सम्फतधन 
प्राप्त तनजी तमाम्ऩसहरुभा तनष्ट्श्चत सभमावगध ऩाय गयेय तोककएका ऩाठ्माॉिहरु 
अध्ममन गयेऩतछ सो सम्फतधी ऩयीऺा उत्तीणा गयेय प्राप्त गने उऩागध जस्तै :  
प्रवीणता प्रभाणऩर, फी.एड., एभ.एड. राई शिऺक शिऺाको रुऩभा भातनएको छ। साथ ै
िैक्षऺक प्रिासन, सुऩरयवेऺण य ऩाठ्मक्रभ तनभााण एवॊ भूल्माॊकन जस्ता कामाहरुभा 



 

167 
 

सॊरग्न व्मष्ट्ततहरुराई ददइने ऩेिागत डडप्रोभाराई ऩतन मसप्रकायको शिऺाशबर 
याखखएको छ।   

मिऺक प्रमिऺण :  शिऺािास्र सॊकाम तथा शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम अततगात 
सॊचारन बइयहेको प्राथशभक शिऺक ताशरभ, प्माकेज ताशरभ, सेवाकारीन ताशरभ, 
छोटो अवगधको ताशरभ य मस्त ै अतम सेवाकारीन ताशरभराई शिऺक प्रशिऺणको 
रुऩभा शरइएको छ। मस्तो कामाक्रभ तनष्ट्श्चत भातमता य तनददारट नीतत तनमभ शबर 
यहेय सयकायी, गैयसयकायी तथा अतम तनजी सॊघ सॊस्थाहरुरे ऩतन सॊचारन गना सतन े
प्रावधान याखखएको   छ।  

मिऺक मिऺाको याष्ट्ष्िम नीनत  

 शिऺक प्रशिऺण नीतत :  केही व्मष्ट्ततभा शिऺकभा हुनुऩने गुण जतभजात (१)

हुतछ बने धेयै जसोराई प्रशिऺण ददई मोग्म य दऺ तुल्माउनु ऩन ेहुतछ। सपर 
शिऺक हुनका रागग ववषमवस्तुको ऻान य अनुबव भार बएय ऩुग्दैन, शिऺा 
ववऻान य प्रववगधको अध्ममन गयी आवश्मक सीऩहरु आजान गनुा ऩतन उष्ट्त्तकै 
जरुयी हुतछ। मसैरे प्रत्मेक शिऺकभा शिऺण ऩेिाप्रतत व्मावसातमक बावना 
फढाउन, शिऺािास्र सम्फतधी आधायबूत ऻान य सीऩ हाशसर गना य शिऺण 
दऺता प्राप्त गना शिऺक प्रशिऺण अतनवामा गयाउनु ऩने देखखतछ। त्मसैरे मस 
सम्फतधभा तनम्नशरखखत अनुसायको याष्ट्रिम नीतत अॉगाल्नु आवश्मक देखखतछ: 

(क) ववद्मारम तहको शिऺण ऩेिाभा प्रवेि गना शिऺक प्रशिऺण अतनवामा गने।  

(ख) हार शिऺण ऩेिाभा प्रवेि गरयसकेका तय ताशरभ नऩाएका शिऺकहरुराई 
अतनवामा रुऩरे ताशरभ ददने व्मवस्था शभराउने।   

(ग) ताशरभ प्राप्त शिऺकहरुराई ददने तरफ तथा अतम सुववधाहरु ताशरभको 
तह अनुसाय फढाउॉ दै रैजाने।   

(घ) शिऺक प्रशिऺणभा भदहराराई ग्राह्मता ददने।   

(ङ) ववशबतन तहभा शिऺकहरुका रागग प्रशिऺण कामाक्रभहरु तनधाारयत गने।   

 देिभा फढ्दो शिऺाको भागराई दृष्ट्रटगत गयी त्मस अनुरुऩ ववववध शिऺक (२)

प्रशिऺण कामाक्रभ सॊचारन गरयनु ऩछा य मी कामाक्रभ सॊचारन गने अशबबाया 
ववशबतन तनकाम, ववश्वववद्मारम, शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम, तनजी सॊस्था य 
गैयसयकायी सॊस्थाराई ददइनुऩछा।   

 शिऺक प्रशिऺण कामाक्रभराई ववकेष्ट्तित गयी ऺेरीम तनकामहरुफाट सॊचाशरत (३)

गरयनुऩछा।  
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 शिऺक प्रशिऺण तथा शिऺक शिऺा शरन आउने प्रशिऺाथॉहरुराई ददइन े(४)

छारवषृ्ट्त्तभध्मे भदहराहरुराई ७० प्रततित य ऩरुुषराई ३० प्रततितका दयरे 
तनष्ट्श्चत गरयनुऩछा।  

 सॊगठन :  शिऺक शिऺा कामाक्रभराई सॊस्थागत रुऩभा व्मवष्ट्स्थत, सॊगदठत य (५)

सभष्ट्तवत गयी सॊचारन गना शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमरे सम्फष्ट्तधत 
सॊस्थाहरुसॉग सम्ऩका  याखी याष्ट्रिम स्तयभा एउटा तनकामको गठन गनुाऩछा। 
उतत तनकाम स्वततर य स्वामत्त प्रकृततको हुनऩुछा। शिऺक शिऺा सम्फतधी 
याष्ट्रिम नीतत तनधाारयत गनुा, आवश्मक तनदेिन ददनु, शिऺक शिऺाका 
कामाक्रभहरुभा सभतवम ल्माउनु, कामाक्रभको आवगधक अनुसतधान तथा 
भूल्माॊकन गनुा य उतत कामाक्रभराई भातमता ददनु वा प्रभाखणत गनुा मसको 
भुख्म कामा हुनुऩछा। मस तनकामरे वताभान ववश्वववद्मारम तथा बावी 
ववश्वववद्मारमहरु य शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमका फीच सम्फतध स्थाऩना 
गयी आवश्मक सहमोग जुटाउने काभ ऩतन गनुाऩछा।   

 शिऺक प्रशिऺण कामाक्रभको मोजना फनाउन, कामाातवमन गयाउन, शिऺक (६)

प्रशिऺण प्राप्त व्मष्ट्ततहरुका रागग ऩदस्थाऩन गना तथा शिऺक प्रशिऺणभा 
सॊरग्न एकाइहरुको फीचभा कामागत सभतवम स्थाऩना गना शिऺा तथा सॊस्कृतत 
भतरारमभा एउटा उऩमुतत स्तयको एकाई हुनुऩछा।   

 शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम अततगात यहने ऺेरीम य ष्ट्जल्रास्तयीम (७)

कामाारमरे छोटो अवगधको ताशरभ सॊचारन गनुाऩछा। भतरारम अततगातका 
तनकामहरुरे शिऺक प्रशिऺण कामाक्रभ सॊचारन गनुा ऩछा बने शिऺािास्र 
सॊकाम य सो अततगातका तमाम्ऩसहरुरे शिऺक शिऺाका साथै शिऺक प्रशिऺण 
कामाक्रभको सॊचारन गनुाऩछा।   

 ववश्वववद्मारम अततगात शिऺािास्र सॊकामभा एक केतिीम तमाम्ऩसको (८)

व्मवस्था गरयनुऩछा। मस तमाम्ऩसरे शिऺक शिऺाका रागग अतम तहका साथ ै
ववद्मावारयगध तहको कामाक्रभ सॊचारन गने य शिऺक प्रशिऺणका रागग छोटो 
अवगधको प्रशिऺण य प्माकेज ताशरभको ऩतन सॊचारन गने व्मवस्था गनुाऩछा। 
मस्तो केतिीम तमाम्ऩसका भातहतभा ६ ऺेरीम शिऺा तमाम्ऩसहरुको सॊचारन 
हुनुऩछा। जसभध्मे एउटा तमाम्ऩस व्मावसातमक शिऺाका रागग सॊचारन 
गरयनुऩछा। मी ऺेरीम तमाम्ऩसहरुभा प्माकेज ताशरभका अततरयतत प्रवीणता 
प्रभाणऩर तहदेखख एभ.एड.स्तय सम्भको ऩढाई सॊचारन गनुाऩछा।   

 ऺेरीम शिऺा तमाम्ऩस अततगात ववस्ताय तमाम्ऩस य घुम्ती टोरीको व्मवस्था (९)

गरयनुऩछा जसभा घुम्ती टोरीरे प्राथशभक तहका शिऺकका रागग प्माकेज 
ताशरभको व्मवस्था गनुाऩछा बने ववस्ताय तमाम्ऩसभा प्माकेज ताशरभका साथै 
प्रवीणता प्रभाणऩर तहको ऩढाई सतचारन गरयनुऩछा। ववस्ताय तमाम्ऩस य 
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घुम्ती टोरीद्वाया ददइने प्माकेज ताशरभ प्राथशभक तहका शिऺकको रागग भार 
हुनुऩछा।   

 शिऺक शिऺाका उदे्दश्महरु :  शिऺकराई ताशरभ ददई शिऺणको गुणस्तय (१०)

उठाउनु, शिऺण ऩेिाराई व्मवसामीकयण गनुा, सभाजभा शिऺण ऩेिाराई 
भमााददत तुल्माउनु, शिऺकहरुको रागग प्रशिऺणको अवसय सवासुरब गयाउनु, 
शिऺा ऺेरभा चादहने ववशबतन ववषमका शिऺक, प्रशिऺक, प्राववगधक य 
वविषेऻहरु तमाय ऩानुा, शिऺा ऺेरभा देखा ऩयेका ववशबतन सभस्माहरुको 
अध्ममन अनुसतधानको व्मवस्था गनुा, िैक्षऺक ऺेरभा सॊरग्न ववशबतन 
तनकामहरुराई आवश्मक सयसल्राह उऩरव्ध गयाउनु, िैक्षऺक प्रवतानसम्फतधी 
धायणा प्रकाशित गयी प्रशिऺणको स्तय उठाउनु य ववद्मारमहरुको वस्तुष्ट्स्थतत 
अनुरुऩ शिऺक प्रशिऺणको ववकास गदै रैजानु शिऺक शिऺाका उदे्दश्महरु 
हुनुऩछा।   

मिऺक मिऺा य प्रमिऺणका कामयक्रभहरु  

 ऩूवाप्राथशभक शिऺक प्रशिऺण :  देिभा ददनानुददन फढ्दै गइयहेको ऩूवा (११)

प्राथशभक ववद्मारमको सॊख्माराई दृष्ट्रटगत गदाा य हारसम्भ ऩतन मस तहभा 
अध्माऩन गने शिऺकहरुका रागग कुनै ऩतन प्रकायको ताशरभको व्मवस्था 
नबएकोरे आगाभी ददनहरुभा मस्ता शिऺकहरुराई ऩतन प्रशिक्षऺत गनुा ऩन े
उदे्दश्म याखखएको छ। मस प्रशिऺण अततगात (क) प्रवेशिका उत्तीणा गन े
व्मष्ट्ततराई १० भदहने प्रशिऺण य (ख) प्रशिऺण प्राप्त गयी अध्माऩनभा सॊरग्न 
शिऺकराई प्रत्मेक ऩाॉच वषाभा छोटो अवगधको (कम्तीभा ६ हप्ते) सेवाकारीन 
प्रशिऺण ददने व्मवस्था गरयनुऩछा।   

 प्राथशभक शिऺक प्रशिऺण :  (क) प्रभाणऩर तहभा प्राथशभक शिऺाभा (१२)

ववशिरटीकयण गयाउने गयी दईु वषे उऩागधभूरक कामाक्रभको सॊचारन 
गरयनुऩछा। (ख) हारराई प्रवेशिका उत्तीणाराई १० भदहने ताशरभ प्माकेज ददई 
प्रभाखणत प्राथशभक शिऺकको प्रभाणऩर ददइनु ऩछा। अतम ववषमभा प्रवीणता 
प्रभाणऩर ऩूया गयेकाराई १० भदहने प्रशिऺण ददई प्राथशभक शिऺकको व्मवस्था 
गने तपा  ऩतन क्रभि् जोड ददइनुऩछा। (ग) प्रवेशिका उत्तीणा बएका सेवाकारीन 
शिऺकका तनष्ट्म्त हारको १५० घण्टे ताशरभ कामाक्रभको ऩाठ्मक्रभ फढी 
सैद्धाष्ट्ततक बएकारे त्मसराई ववद्मारमको शिऺण शसकाइका दैतनक 
गततववगधसॉग प्रत्मऺ सयोकाय हुने खारका ववषमवस्तु तथा कामाकराऩसॉग 
सम्फद्ध हुने गयी साभतमक ऩरयवतानका साथ चारू याखखनुऩछा य एकऩल्ट मस्तो 
ताशरभ शरई सकेकाराई केही उच्चस्तयका अरु थऩ दईुऩल्ट ताशरभ शरई 
सकेऩतछ भार ऩूया ताशरभ शरएको भातमता ददएय प्रभाखणत प्राथशभक शिऺकको 
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प्रभाणऩर ददइनुऩछा। (घ) प्रशिऺण प्राप्त गयी अध्माऩनभा सॊरग्न शिऺकराई 
प्रत्मेक ५ वषाभा छोटो अवगधको (कष्ट्म्तभा ६ हप्ते) सेवाकारीन ताशरभ 
ददइनुऩछा। (ङ) प्रवेशिका उत्तीणा गयी १० भदहनाबतदा कभ य ५ भदहनासम्भको 
ताशरभ प्राप्त गरयसकेका सेवाकारीन शिऺकहरुराई ५ भदहनाको थऩ वविषे 
प्माकेज ददई प्रभाखणत प्राथशभक शिऺकको प्रभाणऩर ददइनुऩछा। (च) प्राथशभक 
शिऺाभा ववशिरटीकयण गयी प्रवीणता प्रभाणऩर उत्तीणा गयेकाराई प्राथशभक 
शिऺाभा नै ववशिरटीकयण गने गयी तीन वष े फी.एड.को कामाक्रभ सञ्चारन 
गरयनुऩछा।   

 भाध्मशभक शिऺक प्रशिऺण :  (क) अरु सॊकामफाट प्रभाणऩर तह उत्तीणा (१३)

गयेकाराई १० भदहने ताशरभ ददई ६, ७, ८ कऺा (तनम्नभाध्मशभक) का रागग 
ताशरभ प्राप्त शिऺकको प्रभाणऩर ददइनुऩछा। (ख) भाध्मशभक शिऺाका 
ववशबतन ववषमभा ववशिरटीकयण गयाउने गयी तीन वषे फी.एड. को सॊचारन 
गरयनुऩछा। (ग) भाध्मशभक शिऺाका ववशबतन ववषमहरुभा ववशिरटीकयण गयाउने 
गयी एक वषे फी.एड. कामाक्रभराई व्माऩक रुऩभा सॊचारन गरयनु ऩछा। (घ) 
प्रशिऺण प्राप्त गयी अध्माऩनभा सॊरग्न शिऺकराई प्रत्मेक ऩाॉच वषाभा छोटो 
अवगधको (कम्तीभा ६ हप्ते) सेवाकारीन प्रशिऺण ददइनुऩछा।   

 उच्चभाध्मशभक शिऺक प्रशिऺण :  भाध्मशभक शिऺाका ववशबतन ववषमभा (१४)

ववशिरटीकयण गयी फी.एड. उऩागध प्राप्त व्मष्ट्ततराई दईु वषे एभ.एड. 
कामाक्रभभा सहबागी फनाउने य मस कामाक्रभभा ऩतन उच्च भाध्मशभक स्तयभा 
अध्माऩन गयाइने कुनै एक ववषमभा ववशिरटीकयण गना रगाइनुऩछा। साथै 
अतम ववषमभा स्नातकोत्तय गयेकाराई ५ भदहने प्रशिऺण कामाक्रभ सञ्चारन 
गरयनुऩछा।   

 शिऺा सम्फतधी अतम जनिष्ट्तत प्रशिऺण :  शिऺक शिऺाको तनष्ट्श्चत िैक्षऺक (१५)

रक्ष्म प्राप्त गना आवश्मक खास प्रकायको शिऺा जनिष्ट्तत उत्ऩादन गने उदे्दश्म 
शरई मो कामाक्रभ सॊचारन गरयनुऩछा। शिऺा प्रिासन तथा व्मवस्थाऩन, शिऺा 
मोजना, िैक्षऺक सुऩरयवेऺण, ऩाठ्मक्रभ तथा भलू्माॊकन, शिऺा ववकास तथा 
प्रवतान, शिऺा प्रववगध, शिऺा अथािास्र (ववद्मारमको ववत्तीम व्मवस्था) भा दऺ 
जनिष्ट्तत तमाय ऩानुाका साथ ैप्राथशभक भाध्मशभक य उच्चभाध्मशभक शिऺक 
प्रशिऺक जस्ता जनिष्ट्तत तमाय ऩाना ऩतन स्नातकोत्तय कामाक्रभ सॊचारन 
गरयनुऩछा :   

(क) फी.एड. गयेकाराई दईु वष ेएभ.एड. कामाक्रभ सॊचारन गने।   

(ख) अतम ववषमभा स्नातकोत्तय गयेकाराई एक वषे एभ.एड. कामाक्रभ 
सञ्चारन गने।   
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(ग) अरु ववषमभा स्नातकोत्तय व्मष्ट्ततराई ५ भदहने शिऺण ववगध ताशरभ 
ददने।   

 व्मावसातमक शिऺक शिऺा तथा प्रशिऺण :  व्मावसातमक ताशरभहरु देिका (१६)

ववशबतन ऺेरभा ववशबतन तनकामद्वाया सॊचाशरत छन।् ववद्मारमहरुभा ऩतन 
व्मावसातमक शिऺा ददने गरयएको छ। त्मस्ता ववद्मारमहरुभा अध्माऩन गन े
व्मावसातमक शिऺकहरुको आवश्मकता स्वत् शसद्ध छ। व्मावसातमक शिऺक 
ताशरभ ददने एक भार सॊस्था शिऺािास्र सॊकामको सानोदठभी तमाम्ऩस हो 
जहाॉफाट प्रभाणऩर य स्नातक तहका शिऺकराई व्मावसातमक शिऺाको प्रशिऺण 
सॊचारन हुॉदै आएको छ। व्मावसातमक ववषमहरु ऩढाउने ववद्मारम तथा 
प्राववगधक ववद्मारमहरुका शिऺकहरुभा हुनुऩने गुण य सीऩको अध्ममन गयी 
सोही अनुसाय ऩाठ्मक्रभ तमाय गयेय सानोदठभी तमाम्ऩसफाट व्मावसातमक 
शिऺक शिऺा य प्रशिऺण कामाक्रभ सॊचारन गरयनुऩछा।   

 ल्माफोयेटयी स्कूर :  शिऺक शिऺा य प्रशिऺण कामाक्रभभा बाग शरने (१७)

प्रशिऺाथॉहरुराई ववशबतन ववषमको ऩठनऩाठन सम्फतधी सीऩको अभ्मास 
गयाउन नेऩारको सतदबाभा नमाॉ नमाॉ शिऺण ववगधहरुको ऩयीऺण गना य 
ववद्मारमको िैक्षऺक व्मवस्थाऩकीम, प्रिासतनक, आगथाक आदद सभस्माहरुको 
अनुसतधानका साथ ैती सभस्माहरु सुल्झाउन सतने सीऩ प्रदान गने उदे्दश्मरे 
शिऺािास्र सॊकाम केतिीम तमाम्ऩस य ऺेरीम तमाम्ऩसहरुभा एक एक वटा 
ल्माफोयेटोयी स्कूरको छनोट गयी ववकास गरयनछे। साथ ै ववस्ताय तमाम्ऩस य 
घुम्ती टोरीहरुसॉग ऩतन मस्तो प्रमोजनका रागग तनमशभत रुऩभा सॊचाशरत 
स्थानीम ववद्मारमहरु भध्मे कुनै एक ववद्मारमसॉग औऩचारयक सम्फतधन 
स्थावऩत गरयनुऩछा।   

 फार अध्ममन केति :  शिऺक शिऺा य प्रशिऺण वविषेत् नेऩारका (१८)

फारफाशरकाहरुसॉग सम्फष्ट्तधत हुने हुॉदा उनीहरुको िायीरयक ववृद्ध य भानशसक 
तथा फौवद्धक ववकाससॉग सम्फष्ट्तधत ववववध ऩऺहरुभा अध्ममन तथा 
अनुसतधान गनुा आवश्मक देखखतछ। मस प्रमोजनका रागग शिऺािास्र सॊकाम 
अततगात एउटा फार अध्ममन केतिको स्थाऩना गनेतपा  ध्मान ददनुऩछा।   

 छोटो अवगधको ऩुनतााजगी प्रशिऺण :  शिऺाको ववशबतन ऺेरभा काभ गने (१९)

प्राववगधक य वविषेऻहरु भध्मे वविषे ताशरभ अप्राप्त य धेयै सभम ऩदहरे 
प्रशिऺण ऩाइसकेकाहरुराई ऩुनतााजगी ताशरभको व्मवस्था गनुा आवश्मक छ। 
मस्तो प्रशिऺण िैक्षऺक ऺेरभा कामायत शिऺक, प्रिासक, सुऩरयवेऺक, 

मोजनाववद्, ऩाठ्मक्रभ तनभााता, भूल्माॊकनकताा जस्ता व्मष्ट्ततराई ददन सककनेछ।   

 सेवा प्रवेि तथा सेवाकारीन प्रशिऺण :  ववश्वववद्मारमको प्राध्माऩन सेवाभा (२०)

प्रवेि गना चाहने तथा प्रवेि गरयसकेका केही वषादेखख प्राध्माऩनयत शिऺकभध्मे 
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इच्छुक शिऺकका रागग ववषमगत शिऺण ववगध, िैक्षऺक प्रववगध, ऩाठ्मक्रभ 
तनभााण तथा भूल्माॊकन, अनुसतधान ववगध, भूल्माॊकन ववगध, िैक्षऺक इततहासका 
साथ ै शिऺाका साभाष्ट्जक तथा दािातनक ऩऺहरुको सम्फतधभा ऩरयचमात्भक 
जानकायी ददने उदे्दश्मरे छोटो अवगधको प्रशिऺण ददइनुऩछा। मस्ता प्रशिऺणको 
व्मवस्था गोरठी तथा कामािाराका रुऩभा हुनुऩछा य मस्ता गोरठीहरु शिऺािास्र 
सॊकाम अततगात केतिीम तथा ऺेरीम स्तयभा सॊचाशरत गनुाऩछा।   
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९. वििषे मिऺा 

१.ऩषृ्ठबूमभ 

सॊवत ् २०१८ सारततय योटयी तरवरे कुभाय नाभक एक व्मष्ट्ततराई सॊमुतत याज्म 
अभेरयकाको फोस्टनष्ट्स्थत 'ऩकका तस इष्ट्तस्टच्मुट पय द व्राइतड' नाभक सॊस्थाभा एक 
भदहनाको शिऺक ताशरभ शरन ऩठाएको य स्वदेि पकका एऩतछ जाउराखेरभा ४/५ जना 
अतधा ववद्माथॉ ऩढाउने गयी उनरे अतधाहरुको ववद्मारम सॊचारन गयेका य उतत 
ववद्मारम केही भदहना भार सॊचारन बई फतद बएको गथमो । २०२० सारभा डातटय 
इसावेर ग्रातट नाभ गयेकी नेरहीन अभेरयकी भदहरा नेऩारभा छुट्टी भनाउन आएकी 
गथइन ्। उनरे नेऩारभा अतधाहरुका शिऺाको कुनै व्मवस्था नबएको फुझये अतधाहरुका 
रागग ववद्मारम स्थाऩना गना तत्कारीन अगधकायी वगासॉग कुया गयी अतधाहरुको 
एकीकृत कऺा सॊचारन गना अनुयोध गरयन ्य ल्वामड ष्ट्स्टशबतस नाभक एक अभेरयकी 
अतधा ऩीसकोयराई स्वमॊसेवकको रुऩभा अतधाहरुको शिऺा कामाक्रभ सॊचारन गना केही  
िैक्षऺक साभग्रीसदहत ऩठाइन ् । २०२१ सारको भीन ऩचासको ववदाभा रेवोयेटयी 
स्कूरका शिऺक तथा करेज अप एजुकेसनका केही ववद्माथॉहरुराई अतधाहरुराई 
ऩढाउने ताशरभ ददइमो य २०२१ सार पाल्गुन  भदहनादेखख रेवोयेटयी स्कुरभा ८/९जना 
अतधा ववद्माथॉ बनाा गयी एकीकृत शिऺा कामाक्रभको सॊचारन बमो । २०२३ सारभा 
फारभष्ट्तदय नतसारको प्रा्गणभा फदहया फार-फाशरकाका रागग फदहयाहरुको स्कूर 
स्थावऩत बमो । २०२६ सारभा स्वमभ ् िायीरयक रुऩभा अऩा्ग बएका श्री खगेति 
फहादयु फस्नेतको सकक्रमताभा नेऩार अतधा अऩा्ग सॊघको स्थाऩना बएऩतछ अतधा य 
अऩा्ग ववद्माथॉहरुराई शिऺा य व्मावसातमक ताशरभ ददने उदे्दश्मरे जोयऩाटीभा अतधा 
अऩा्ग ववद्मारमको स्थाऩना बमो । मो ववद्मारम  अदहरे स्व. फस्नेतका नाभफाट 
"खगेति नवजीवन केति" का नाभरे सॊचाशरत छ । २०३७ सारभा सुसेत 
भन्ष्ट्स्थततका फारफाशरकाहरुराई शिऺा ददने उदे्दश्मरे "तनभार फार ववकास 
केति"नाभक सॊस्थाको स्थाऩना बमो । मसयी अऩा्गहरुका चाय ऺेरभा वविषे शिऺा 
ववद्मारम स्थाऩना बएता ऩतन अझसम्भ एकबतदा फढी अऩा्गता बएका फारफाशरका 
रागग वविषे शिऺा ववद्मारमको स्थाऩना हुन सकेको छैन ।  

श्री ५ को सयकायरे वविषे शिऺा कामाक्रभ २०२१सारफाट िुरु गयेको हो ताऩतन 
मोजनाफद्ध रुऩभा वविषे शिऺाको ववकास य ववस्तायको प्रमास २०२८ सारभा राग ू
बएको याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजनाफाट बएको हो । "वविषे शिऺा ऩरयषद्" को 
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गठन (२०३०) उतत मोजनाको प्रततपर हो । वविषे शिऺा ऩरयषद गठन बएऩतन 
सयकायी तथा साभाष्ट्जक ऺेरफाट वविषे शिऺाको भहत्व याम्रयी नफुझ्नु , आवश्मक दऺ 
जनिष्ट्ततको अबाव, बौततक तथा िैक्षऺक साभग्रीको अबाव य आवश्मक आगथाक 
व्मवस्था हुन नसतनु आदद ववशबतन कायणरे गदाा आिा गयेअनुरुऩ वविषे शिऺाको 
ववकास य ववस्ताय हुन सकेन ताऩतन "वविषे शिऺा ऩरयषद्" रे ववस्तायै बए ऩतन मस 
ऺेरभा ववकास गने प्रकक्रमा िुरु गना थारेकै फेरा २०३४ सारभा साभाष्ट्जक सेवा 
याष्ट्रिम सभतवम ऩरयषद्को स्थाऩना बएऩतछ मसरे ववदेिी सहमोग प्राप्त गने आिाभा 
वविषे शिऺाको ष्ट्जम्भा आपैरे शरमो । त्मसऩतछ वविषे शिऺा ऩरयषद् तनष्ट्स्क्रम हुन 
ऩुग्मो ।वविषे शिऺाका सफै कामाक्रभहरु साभाष्ट्जक सेवा याष्ट्रिम सभतवम ऩरयषद् 
अततगातका ववशबतन कल्माणकायी सॊस्थाका भातहतभा सॊचारन हुन ऩगेु ।मसऩतछ 
वविषे शिऺा ऩरयषद्रे साभाष्ट्जक सॊघ-सॊस्थाराई आगथाक अनुदान उऩरब्ध गयाउनु 
फाहेक अरु कुनै कामा गना नसतने बमो । परस्वरुऩ ऩाठ्मक्रभ, ऩाठ्मऩुस्तक, िैक्षऺक 
साभग्री तनयीऺण, शिऺक ताशरभ आदद आधायबूत कुयाहरुभा ऩतन शिऺा तथा सॊस्कृतत 
भतरारमको कुनै ध्मान गएन ।साभाष्ट्जक सॊघ-सॊस्थाको सकक्रमताभा अऩाॊगहरुको 
ववद्मारम सॊचारन व्मावसातमक ताशरभ , ऩुनस्थााऩना आदद कामाभा अततयााष्ट्रिम 
गैयसकायी सॊस्थाहरुफाट सहमोग प्राप्त हुन थारे तय वविषे शिऺाको याष्ट्रिम नीतत, 
रक्ष्म य उदे्दश्म स्ऩरट नहुनाका साथ ैसयकायी ऩऺ त्रफरकुर तनष्ट्रक्रम बइददनारे वविषे 
शिऺाको मोजनाफद्ध रुऩभा ववकास हुन सकेन । मसरे गदाा वविषे शिऺा ववद्मारम 
खरेु ऩतन मसको गुणस्तयततय ध्मान जान नसकेकोरे गुणात्भक ववकास नबई 
सॊख्मात्भक ववकासभा भार सीशभत हुन गमो । 

अततयााष्ट्रिम अऩा्ग वषा सन ्१९८१ ऩतछ ववदेिी दात ृसॊस्थाहरुरे वविषे शिऺाभा फढी 
सहमोग गयेको देखखतछ । तय ववदेिी दात ृसॊस्थफाट उऩरब्ध गयाइने सहमोग तनष्ट्श्चत 
अवगधका रागग हुने बएको हुॉदा सो अफगधऩतछ उतत कामाक्रभ कसफाट य कसयी 
सॊचारन हुने हो कुन ैठेगान यहेन । ववस्तायै आगथाक तथा बौततक स्रोत य जनिष्ट्ततका 
अबावका कायणरे ववस्तारयत सॊस्थाको व्मवस्थाऩनभा ह्रास आउने ष्ट्स्थतत खडा हुन 
गमो । त्मसऩतछ साभाष्ट्जक सॊस्थाफाट भार मो कामा गना सककदैन बतने कुया उठ्न 
थारे । श्री ५को सयकायरे ऩतन "आधायबूत शिऺा " तथा "सफैका रागग शिऺा" जस्ता 
कामाक्रभ सॊचारन गदाा वविषे शिऺाराई छोड्दा शिऺाकै एक ऩऺ नै छुट्न गई अऩुयो 
हुने देखी  वविषे शिऺाराई आपैँ रे सॊचारन गनुाऩने आवश्मकता भहससु गय ्मो । 
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तदनुरुऩ २०४६ सारभा शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमरे वविषे शिऺा ववकास य 
ववस्तयका रागग सभसाभतमक सुझाउ ऩेि गना एउटा सशभतत गठन गय ्मो । उतत 
सशभततरे ददएको सुझावअनुरुऩ वविषे शिऺाराई क्रशभक रुऩभा शिऺा तथा सॊस्कृतत 
भतरारमरे आपैँ रे सॊचारन गन े तनणाम गयी २०४८/४९ को आगथाक वषादेखख  वविषे 
शिऺा ववद्मारमका शिऺक कभाचायीको तरफबत्ता श्री ५ को सयकाय स्वमभ ्रे फेहोन े
गयी फजेटको व्मवस्था गरयमो ।वविषे शिऺा ऩरयषदराई सकक्रम गयाउने उदे्दश्मरे शिऺा 
तथा सॊस्कृतत भतरीको अध्मऺताभा उतत ऩरयषद्को ऩुनगाठन सभेत बइसकेको छ । 

२.ितयभान ष्ट्थथनत 

हार नेऩारभा अतधा य अऩा्गहरु प्राथशभक कऺादेखख एभ.ए सम्भ अध्ममनयत छन ्
बने सुस्त श्रवण कामाक्रभका ववद्माथॉहरुको रागग नवभ ्कऺा सम्भ भार अध्ममन 
गने अवसय प्राप्त छ । सुस्त भन् ष्ट्स्थततका ववद्माथॉहरुको अवस्था अझ दमनीम 
देखखतछ ।मो कामाक्रभ उनीहरुराई साधायण रेखऩढको ऻान गयाई व्मावसातमक ताशरभ 
ददने कामाभा भार सीशभत छ ।एकबतदा फढी रुऩरे अऩाॊग बएकाहरुको शिऺाको 
ववषमभा बने कुनै व्मवस्था हुन सकेको छैन ।ववकरा्गताका ववषमभा बयऩदो 
तथ्मा्कको अबाव छ । केतिीम तथ्मा्क ववबागका अनुसाय ५.२ प्रतत हजाय 
ववकरा्क छन ्। अततयााष्ट्रिम अऩाॊग वषाको सबेअनुसाय ३० प्रतत एकजाय ववकरा्ग 
छन ्बने वव.स्वा.सॊ. अनुसाय प्रतत एकहजाय भा १०० ववकरा्ग छन ्। 

अऩा्गहरुका रागग उऩरब्ध शिऺा सेवा ऩतन सततोषजनक छैन ।२०४७भा ५-१४ वषाका 
१ प्रततितबतदा कभ अऩाॊग केटाकेटीराई शिऺाको अवसय शभरेको अनुभान छ ।जम्भा 
ववद्माथॉ सॊख्मा अतदाजी १००० (२०४७) य ववद्माथॉ सॊख्मा (२०४६)भा वविषे 
ववद्मारम २६ य एकीकृत ववद्मारम १४ छन ्। अतधा य अतम िायीरयक अऩा्गहरुका 
तनष्ट्म्त एकीकृत शिऺाको व्मवस्था छ य सुस्त भन्ष्ट्स्थतत य फदहयाहरुराई  वविषे 
ववद्मारमभा भार ऩढाउने व्मवस्था छ ।शिऺाको व्मवस्थाऩन वविषे शिऺा ऩरयषद् 
(शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम) तथा वविषे शिऺा शिऺण सशभतत (शिऺािास्र 
सॊकाम) फाट बएको देखखतछ ।कल्माणकायी सॊस्थाहरुभा अतधा, सुस्त भन्ष्ट्स्थतत , 
िायीरयक अऩा्ग य फदहयाहरुका रागग कामायत सॊस्थाहरु देखखतछन ्।शिऺक ताशरभको 
व्मवस्थाऩनभा हार शिऺािास्रको प्माकेज कामाक्रभ, फदहया सॊघको प्माकेज कामाक्रभ, 
तथा फदहया य अतधाहरुका रागग फी.एड कामाक्रभ देखखतछन ्।ऩुनस्थााऩना सेवा अदहरे 
कल्माणकायी सॊस्थाहरुफाट नगण्म रुऩभा व्मवस्था बएको छ ।ववद्मारमको 
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ऩाठ्मक्रभअततगात अऩा्गहरुको वविषे ऩाठ्मक्रभ तमाय गरयएको छैन । साधायण 
ववद्मारमको ऩाठ्मक्रभ साभातम रुऩरे अनुकूरन गरयएको छ ।वविषे शिऺाभा 
ऩाठ्मक्रभववऻको ऩतन अबाव छ ।  

३. प्रभुख सभथमा य भुद्दाहरु 

(क) सभथमाका कायक तत्िहरु् नेऩारभा वविषे शिऺाको थारनी बएको २५ वषा 
बतदा फढी बइसके ताऩतन मसको सभुगचत य व्मवष्ट्स्थत ववकास हुन 
सकेको छैन ।मसको केही ववस्ताय बने ऩदहरेको तुरनाभा बएको छ तय 
ववकास चाॉही हुन सकेको छैन ।उतत ककशसभको ष्ट्स्थतत सजृना हुने प्रभख 
कायण तनम्नानुसा देखखतछन ्। 
अऩा्गताको कायणफाये जनधायणा य ववश्वास् वैऻातनक दृष्ट्रटकोणअनुसाय 
अऩाॊगताका कायणभध्मे दरयिता , अल्ऩऩोषण, योग, भातवऩताभा यहेको 
मौनववकृतत य दघुाटना नै प्रभुख भातनएका छन ् ।तय नेऩारी सभाजको 
अगधकाॊि बाग दरयि भार होइन अतधववश्वासी , बाग्मवादी य रुदढवादी 
सभेत छ ।सभाजको तपा फाट वविषे शिऺाको तनष्ट्म्त जफयजस्त दफाफ 
नआएको ष्ट्स्थततभा मस  ऺेरको सुव्मवस्था नहुनु स्वबाववक देखखतछ । 
सयकायी नीततभा प्राथशभकताको कभी् अदहरेसम्भ वविषे शिऺाका ववषमभा 
श्री ५ को सयकायको याष्ट्रिम नीतत, रक्ष्म य उदे्दश्म अस्ऩरट नै देखखतछ 
।सातौँ मोजनासम्भ वविषे शिऺा याष्ट्रिम रक्ष्म य सोफाट फष्ट्ञ्चत हुन 
ऩुगेको उल्रेख छ । शिऺा ऺेरभै "आधायबूत शिऺा"  "सफैका रागग शिऺा" 
य "शिऺाको उज्मारो घाभफाट कुनै फारफाशरका फष्ट्ञ्चत हुन नऩयोस"् बतन े
जस्ता नाया ददएऩतन तदनुरुऩको वविषे शिऺा नीततको तजुाभा नबएफाट 
वविषे शिऺाको उगचत रुऩभा ववकास हुन सकेको छैन । 
वविषे शिऺाको गरत धायणा् साभातम जनस्तयभा होस ्वा ववकासोतभुख 
याज्म नीततभा होस ्कता कता अऩाॊगहरुको शिऺारे कल्माणकायी कामाको 
बाव वा ब्माख्मा फोकेको आबास ऩाइतछ ।मसको आसम के हुन सतछ बन े
ववकरा्गहरुको शिऺा य ताशरभ साभाष्ट्जक य याष्ट्रिम स्तयभा सयकायरे 
गनुाऩने आधायबूत कामा नबई एउटा कल्माणकायी कामा भार हो ।वविषे 
शिऺाको मो बाव अप्रत्मऺ रुऩरे सयकायी नीतत य काभ कायवाहीभा ऩतन 
प्रततत्रफष्ट्म्वत बएको बेदटतछ ।याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजनाको अवगधभा 
वविषे शिऺाको अशबबाया शरने शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमरे वविषे 
शिऺाको नेततृ्व कल्माणकायी सॊस्था य साभाष्ट्जक सेवा याष्ट्रिम सभतवम 
ऩरयषद्राई सुम्ऩी आपू तनष्ट्रक्रम फतनु मस्तै दृष्ट्रटकोणको ऩरयचामक हो 
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।आजसम्भ देखाऩयेका शिऺा मोजनभा वविषे शिऺाप्रततको मस 
दृष्ट्रटकोणभा ऩरयवतान ऩाइॉदैन । 

(ख) सभथमा् भुख्मत् उल्रखखत कायक तत्वरे नै वविषे शिऺाभा अनेकन ्
सभस्मा ऩैदा गयेका छन ्। ततनभध्मे केही सभस्माहरु वविषे उल्रेख्म छन ्
:वविषे शिऺा ददनको तनशभत्त अऩाॊगताको स्तय तनधाायण हुन नसकेकोरे 
साधायण रुऩभा अऩाॊग, भध्मभखारे अऩाॊग य ऩूणा अऩाॊगहरुका रागग एकै 
ऩद्धततफाट ऩठनऩाठनको व्मवस्था गरयएको छ ।देिको कुन ऺेर य 
ष्ट्जल्राभा कुन प्रकायका य कतत अऩाॊगहरु छन ् सो फायेभा बयऩदो 
जानकायीको अबाव बइददॉदा वविषे शिऺाको तनष्ट्म्त सभुगचत मोजना 
फनाउन कदठन बएको छ ।शिऺकहरुको तरफ, फेतनभान , तथा अतम 
सुववधाहरु साधायण ववद्मारमका शिऺकहरुको बतदा फढी हुनुऩनेभा झन 
सुववधाहरु साधायण ववद्मारमभा बतदा कभ हुनु , वविषे शिऺा 
ववद्मारमभा काभ गने एउटै मोग्मता बएका शिऺकहरुको तरफभान 
शबतनता हुनु , ताशरभ अप्राप्त व्मष्ट्ततराई ऩतन वविषे शिऺा ववद्मारमको 
शिऺकभा तनमुतत गरयन ुआददफाट ऩतन वविषे शिऺाको गुणस्तय ववृद्धभा 
ह्रास आएको देखखतछ । 

ववद्मारमभा तथा ववद्माथॉहरुका रागग आवश्मकताअनुसायको अनुकूशरत ऩाठ्मक्रभ 
तथा ऩाठ्मऩुस्तक उऩरब्ध नहुॉदा एकाततय ववद्माथॉको ऩठनऩाठनभा अवयोध खडा 
बएको छ बने अकोतपा  ऩाठ्मऩुस्तक फाहेक ववद्माथॉराई ऻानोऩाजानका रागग अरु 
आवश्मक ऩुस्तक उऩरब्ध हुन सकेको छैन ।वविषे शिऺाको अध्ममन-अध्माऩनका 
रागग नबई नहुने िैक्षऺक साभग्री तथा उऩकयणहरुको अबावरे गदाा अध्ममन-अध्माऩन 
कामा प्रबावकायी हुन सकेको छैन । वविषे शिऺा शिऺण प्रशिऺण कामाक्रभ ऩतन 
प्रबावकायी हुन सकेको देखखॉदैन । उतत ताशरभ ददने सॊस्था शिऺािास्र सॊकामभा 
अत्मावश्मक िैक्षऺक साभग्री, उऩकयण तथा उऩमुतत कामाक्रभको अबाव हुनुफाट ऩतन 
मो ष्ट्स्थतत ऩैदा हुन गएको देखखतछ । 

वविषे शिऺा कामाक्रभअततगात अध्ममन गने ववद्माथॉहरुको िायीरयक, फौवद्धक तथा 
भानशसक ववकासका रागग अत्मावश्मक अततरयतत कामाकराऩको कामाक्रभ नबइददॉदा 
अऩाॊग ववद्माथॉहरुरे आफ्नो िायीरयक, फौवद्धक तथा भानशसक ववकास गने अवसयफाट 
फष्ट्ञ्चत हुनुऩयेको छ ।  

वविषे शिऺा कामाक्रभको तनशभत्त आवश्मक जनिष्ट्तत, ऩाठ्मक्रभ, ऩाठ्मऩुस्तक, 
िैक्षऺक साभग्री तथा बौततक साधन जस्ता कुयाहरुको ऩूवााधाय खडा नबई कामाक्रभ 
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सॊचारन बइददनारे ऩतन वविषे शिऺाराई असय ऩायेको छ । एकीकृत ववद्मारमभा 
ददइने व्मावसातमक शिऺाभा तमूनतभ प्रमोगात्भक ताशरभको अबावरे गदाा 
अऩा्गहरुको व्मावसातमक शिऺा अनुत्ऩादक हुन ऩुगेको छ । अध्ममन तथा 
ताशरभऩतछ योजगायको उगचत प्रफतध हुन नसतनारे अऩाॊगहरु मोग्मता य  ऺभता 
हुॉदाहुॉदै ऩतन एकाततय आत्भतनबायताफाट फष्ट्ञ्चत बइ आगश्रत हुन ऩुगेका छन ् बने 
अकोतपा  देिरे उनीहरुफाट प्राप्त गने मोगदानराई ऩतन गुभाउनु ऩयेको छ । 

वविषे शिऺाका ववद्मारम खलु्दै जानु तय ततनको व्मवस्थाऩन ऩऺ कस्तो छ 
ऩाठ्मक्रभ, ऩाठ्मऩुस्तक, िैक्षऺक साभग्री य ऩठनऩाठनभा के बइयहेको छ । कसयी 
सुधाय गनुाऩदाछ बतने फाये तनयीऺण तथा सुऩयीवेऺण हुन नसतनारे ववद्मारमको 
ऩठनऩाठन कामाभा सभस्मा खडा हुन ऩुगेको छ। त्मस्तै प्रकायरे वविषे शिऺा 
ववद्मारमको सवाा्गीण भूल्मा्कन नबइददनारे वविषे शिऺाराई व्मवष्ट्स्थत रुऩ ददन 
गाह्रो बइयहेको छ । एकीकृत ववद्मारमभा सॊचारक, प्रधानाध्माऩक तथा शिऺकहरु 
वविषे शिऺाफाये अनशबऻ हुनाको कायणरे तनजहरुफाट वविषे शिऺाका शिऺक य 
अऩाॊग ववद्माथॉरे अऩेक्षऺत सहमोग ऩाउन सकेका छन ्। 

हारसम्भ देिभा एउटा ऩतन वविषे शिऺा ऩुस्तकारम (खास गयी नेरहीनका रागग 
अत्मावश्मक ब्रेर ऩुस्तकारम) स्थावऩत हुन सकेको छैन । मसरे गदाा अऩाॊग 
ववद्माथॉहरुरे ऩाठ्मऩुस्तक फाहेक अतम साभग्री नऩाई फौवद्धक ववकास गना सकेका 
छैनन ् । तनयऺय अऩाॊग प्रौढहरुका रागग के कस्ता कामाभूरक प्रौढ शिऺा कामाक्रभ 
रागू गनुा ऩने हो मसफाये श्री ५ को सयकायफाट ववचाय बएको ऩाइॉदैन । मसका 
अबावभा अऩाॊग प्रौढहरुरे आधायबूत शिऺाका अवसयफाट फष्ट्ञ्चत हुनु ऩयेको छ 
।वविषे शिऺाफाट अध्ममन तथा ताशरभ प्राप्त गयेकाहरुको प्रभाणऩरको भातमता ददन े
व्मवस्था हुन नसकेकोरे उनीहरुरे प्राप्त गयेको मोग्मता य ताशरभ अनुरुऩको योजगाय 
प्राप्त गना गाह्रो बएको देखखतछ । 

४. सुझाउहरु :   

यारिरे आधायबूत शिऺाका रागग गयेको सॊकल्ऩ, अततयाष्ट्रिम स्तयभा प्रततऩाददत 
सफैको रागग शिऺा बतने शसद्धाततको नेऩाररे गयेको खरुा सभथान, सॊमुतत 
यारिसॊघको आह्वानभा फार अगधकायका सम्फतधभा नेऩाररे गयेको अनुभोदन तथा 
नेऩारको सॊववधानभा उच्चारयत बएको सॊवैधातनक प्रततफद्धता याज्मरे अनाथ 
फारफाशरका, असहाम भदहरा, फदृ्ध, अऩाॊग य अिततहरुको सॊयऺण य उतनततका रागग 
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शिऺा,  स्वास्थ्म य साभाष्ट्जक सुयऺाको वविषे व्मवस्था गने छ जस्ता शसद्धातत य 
नीततराई व्मवहायभा उतानाका रागग तनम्नशरखखत सुझाउहरु प्रस्तुत छन ्:   

 अऩा्गहरुको साभाष्ट्जक एकीकयण य स्वावरम्फनका तनष्ट्म्त उऩमुतत ऻान य (१)

सीऩ प्रदान गनुा वविषे शिऺाको उदे्दश्म हुनुऩछा।  

 अऩाॊगहरुका शिऺाको ववस्ताय य गुणात्भक ववकासको रागग श्री ५ को (२)

सयकायको स्तयभा नै नीततगत प्रततफद्धता हुनु आवश्मक छ। नीततगत 
प्रततफद्धताराई कानूनी रुऩ ददन २०३९ सारभा तजुाभा बएको अऩाॊगहरु 
सम्फतधी ऐन (आवश्मक सॊिोधन सदहत) रागू गनाका तनष्ट्म्त आवश्मक 
तनमभावरी सभेत फनाइनऩुछा।  

 अऩा्गहरुराई ददइने शिऺा यारिको आधायबूत शिऺा तथा सफैका रागग (३)

शिऺाको कामाक्रभको अशबतन अॊगको रुऩभा हुनु अतनवामा छ। तसथा 
अऩा्गताको कायणफाट आवश्मक हुने ष्ट्स्थततभा शिऺा प्रणारीको भूर 
ऩाठ्मक्रभभा तमूनतभ सभामोजन गरयनु ऩछा य मस्ता ऩाठ्मक्रभराई भूर 
ऩाठ्मक्रभका सयह भातमता ददइनु ऩछा।   

 अऩा्ग ववद्माथॉहरुराई मथासम्बव एकीकृत ववद्मारमद्वाया नै शिऺा ददनु (४)

वाञ्छनीम  छ। त्मसका रागग साधायण ववद्मारमभै एउटा वविषे एकाइको 
व्मवस्था गना सककनेछ। असाभातम रुऩरे ववकरा्ग (खास सुस्त श्रवण य 
सुस्त भन्ष्ट्स्थतत बएका) राई भार आवश्मकता अनुसाय वविषे ववद्मारमको 
व्मवस्था गनुाऩछा। तय वविषे ववद्मारमको सॊख्मा सकबय तमूनतभ याख्न ु
उगचत बएकारे त्मसका रागग प्रत्मेक ववकास ऺेरभा श्रवण य भानशसक 
ऺभताभा असाभातम रुऩरे अितत बएका ववद्माथॉराई एक ववद्मारमरे सेवा 
ददने व्मवस्था शभराइनुऩछा। मस्ता ववद्मारमहरुको स्थाऩना, बौततक सुववधा य 
आवासीम व्मवस्थाभा श्री ५ को सयकायरे ऩूयै सहमोग गने य सञ्चारनभा 
सयकायको आॊशिक सहमोगका साथ ैजनसहबागगता ऩरयचारन तपा  ऩतन ध्मान 
ददनुऩछा।   

 अऩा्गहरुराई शिऺा तन्िुल्क गरयनुका साथै आवासीम सुववधा, ऩाठ्मसाभग्री य (५)

उऩकयणहरु आदद सभेत उऩरब्ध गयाउने नीतत शरइनुऩछा।   

 वविषे शिऺाको साथाकता ववकरा्गहरुराई उऩमुतत य प्रामोगगक, व्मावसातमक (६)

य प्राववगधक शिऺा तथा ताशरभ ददई आगथाक दृष्ट्रटकोणरे आत्भतनबाय हुन 
सतने फनाउनु बएकोरे वविषे शिऺाराई सीऩ केष्ट्तित फनाउनु मुष्ट्ततसॊगत छ। 
तसथा अऩा्गहरुको व्मावसातमक तथा प्राववगधक ताशरभ तनम्न, भध्मभ, 

उच्चतय, उच्चतभ गयी चाय प्रकायको हुनुऩछा। मी ताशरभहरुका रागग प्राववगधक 
ववद्मारमहरु, घयेरु तथा शिल्ऩकराका ताशरभ केतिहरु, श्रभ तथा साभाष्ट्जक 
कल्माण भतरारमका ताशरभ केतिहरु, अऩा्गहरुको सॊस्थाहरुद्वाया सॊचाशरत 
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ताशरभ केतिहरुराई सकक्रम गयाइनु ऩछा। अऩा्गहरुराई ददनुऩने सीऩवाये 
अध्ममन गयी ताशरभको व्मवस्था शभराउन जोड ददनुऩछा।   

 वविषे शिऺाको अनवयत प्रसाय य गुणात्भक सुदृढीकयणका तनष्ट्म्त वविषे (७)

शिऺाका शिऺक तथा अतम जनिष्ट्ततको ताशरभ कामाक्रभको सॊस्थागत रुऩरे 
ववकास गना जोड ददनुऩछा। हारराई मस्ता प्रकायका ताशरभका रागग 
शिऺािास्र सॊकाम अततगातको वविषे शिऺा शिऺक ताशरभ कामाक्रभराई 
सुदृढीकयण तथा साधन एवॊ स्रोतमुतत फनाइनु ऩछा। बववरमभा याष्ट्रिम वविषे 
शिऺा तथा ऩुनस्थााऩन केतिको स्थाऩनातपा  प्रमास गरयनुऩछा।   

 वविषे शिऺा शिऺक तथा सहमोगी कामाकताा एवॊ कभाचायीहरुको काभ कदठन य (८)

अऩा्गहरुको असाभातम भन्ष्ट्स्थततको साभना गनुा ऩने बएफाट अप्ठ्मायो ऩतन 
देखखतछ। जो कोही य जस्तोसुकै प्रकायको ताशरभ ऩाएका शिऺकफाट 
अऩा्गहरुको शिऺा सपर य साथाकताका साथ सम्ऩादन गना भुष्ट्श्कर छ। मस 
काभको तनष्ट्म्त उऩमुतत भन्ष्ट्स्थतत, अशबववृद्ध य अझ सेवाको बावना बएका 
शिऺकको जरुयत ऩदाछ। तसथा तमनीहरुराई ददइने सेवा सुववधा साभातम 
शिऺक तथा कभाचायीराई ददइने सेवा सुववधाबतदा फढी आकषाक गयाइनु ऩछा।   

 वविषे शिऺाका याष्ट्रिम, ऺेरीम य ष्ट्जल्रास्तयीम कामाक्रभ तथा गततववगधहरुको (९)

नीतत तनदेिन, कामाक्रभ तनभााण, सभतवमन, भूल्माॊकन आदद कामाका रागग 
वविषे शिऺा ऩरयषद्राई सकक्रम गयाइनुऩछा।   

 अऩा्गहरुराई उऩमुतत प्रकायको अततरयतत कक्रमाकराऩभा सयीक गयाई (१०)

स्थानीम, याष्ट्रिम य अततयााष्ट्रिम प्रततस्ऩधाात्भक कामाक्रभभा बाग शरन ऩाउने 
अवसय प्रदान गनुा आवश्मक छ। मसो गनाारे उनीहरुको भनोफरभा फवृद्ध हुन 
सतछ।   

 अऩा्ग ववद्माथॉका तनष्ट्म्त भूर ऩाठ्मक्रभभा अनुकूरन (ब्भफउतरमर) गन े(११)

आवश्मकता ऩछा। सो अनुकूरन कामा ऩाठ्मक्रभ वविषेऻ य वविषे शिऺा 
वविषेऻको कामाटोरीद्वाया  सम्ऩादन हुनु वाञ्छनीम छ।   

 अतधा य सुस्त श्रवण बएका ववद्माथॉका रागग वविषे ऩाठ्मऩुस्तकको तमायीभा (१२)

ऩाठ्मक्रभ वविषेऻ य वविषे शिऺा वविषेऻराई सॊरग्न गयाउनु तथा 
ऩाठ्मऩुस्तक, िैक्षऺक साभग्रीको उत्ऩादनभा जनक शिऺा साभग्री केतिराई 
सॊरग्न गयाउनु आवश्मक छ। अऩा्गहरुका तनष्ट्म्त सफै ऩाठ्मऩुस्तक तन्िुल्क 
ववतयण गने नीतत शरनु आवश्मक छ।  

 अऩा्गताका प्रायष्ट्म्बक अवस्थाभा कततऩम रऺणहरु औषधोऩचायद्वाया तनभूार (१३)

हुन सतने बएकोरे ववद्मारम तहका ऩाठ्मक्रभभा अऩा्गता केष्ट्तित स्वास्थ्म 
शिऺा ऩतन सभावेि हुनु दीघाकारीन रुऩरे उऩमोगी हुतछ। साथ ैबावी ऩुस्ताराई 
सभेत सचते गयाई अऩा्गताको योकथाभ य तनदानात्भक उऩचायतपा  ऩतन जोड 
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ददनुऩछा। मस ददिातपा  सम्फष्ट्तधत ऩाठ्मक्रभ ववऻहरुको ध्मान आकवषात गन े
व्मवस्था शभराइनु ऩछा।   

 अऩा्गहरु ऩढ्ने ववद्मारमहरुभा उनीहरुका रागग अनुकूशरत ऩाठ्मऩुस्तक तथा (१४)

ऩाठ्मसाभग्री बएको ऩुस्तकारम वा ऩुस्तक कऺको व्मवस्था गनुाऩछा। 
अऩा्गता केष्ट्तित वविषे ववद्मारमभा बने ववद्माथॉहरुको प्रकृतत अनुसाय छुटै्ट 
ब्रेर ऩुस्तकारम वा अतम कऺाको स्थाऩना गनुाऩछा।   

 वविषे शिऺाको सञ्चारनका रागग श्री ५ को सयकायफाट प्राप्त अनुदान, (१५)

अततयााष्ट्रिम दातसृॊस्थाहरुफाट य याष्ट्रिम स्तयका सॊघसॊस्था तथा दाताहरुफाट 
प्राप्त सहमोग ऩरयचाशरत हुनुऩछा।   

 अऩा्ग ववद्माथॉहरुराई ववद्मारम भापा त भार शिऺा सेवा ददएय ऩगु्दैन। (१६)

अऩा्ग ववद्माथॉ तथा ऩरयवाय सल्राह सेवा साथ ैसाभुदातमक ऩुनस्थााऩन सेवा 
कामाक्रभको ऩतन उष्ट्त्तकै आवश्मकता छ। सम्फष्ट्तधत शिऺक, सभाजसेवी, सॊघ 
सॊस्थाहरुको भाध्मभफाट मस्तो सेवा उऩरब्ध गयाउनेतपा  वविषे ध्मान 
ददइनुऩछा।   

 अऩा्गहरुका रागग वविेष शिऺा ददई सयाहनीम कामा गने सॊघ सॊस्था तथा (१७)

व्मष्ट्ततहरुराई प्रोत्साहन गना याष्ट्रिम भान, ऩुयस्काय आददको व्मवस्था 
गरयनुऩछा।   

 अऩा्गताको प्रकृतत हेयी ऩाठ्क्रभ, ऩाठ्मसाभाग्रीको तनभााण य सो अनुरुऩको (१८)

शिऺा उऩरब्ध गयाउनु ऩने हुतछ। त्मसैरे अऩा्गताको सॊख्मा, उभेय शर्ग, 

तह, कायण आददको ववस्ततृ वववयण सॊकरन गने व्मवस्था शभराउनुऩछा।   

 ववशबतन साॊस्कृततक, धाशभाक जातीम य आगथाक कायणरे अगधकाॊि जनभानसभा (१९)

व्माप्त यहेको ववकरा्गप्रततको गरत ववश्वास य व्मवहायभा आभूर ऩरयवतान 
ल्माउन नसकेसम्भ वविषे शिऺाको कुनै बववरम देखखॊदैन। मसथा वविषे 
शिऺाराई एउटा अशबमानका रुऩभा सञ्चारन गना जोड ददइनु ऩछा। मस्ता 
अशबमानभा शिऺा, स्वास्थ्म, सॊचाय, श्रभ तथा सभाज कल्माण भतरारमहरु 
शिऺण सॊस्थाहरु, औद्मोगगक प्रततरठानहरु, याजनैततक दरहरु, मुवािष्ट्तत य 
ववशबतन साभाष्ट्जक सॊगठनराई सॊरग्न गयाइनु ऩछा।   

 अऩा्गहरुको कल्माण कामासॉग सम्फद्ध गयैसयकायी सॊस्था य अतम (२०)

सॊस्थाहरुराई सभेत अऩा्गहरुको शिऺा, बौततक सुववधा तथा छारवषृ्ट्त्त प्रदान 
गना सभेत सकक्रम य जवापदेही फनाइनुऩछा।   
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१०. अनौऩचारयक मिऺा 

१.ऩषृ्ठबूमभ 

औऩचारयक शिऺा प्रणारीबतदा फादहयका कुनै ऩतन िैक्षऺक गततववगधराई अनौऩचारयक 
शिऺा बतनतछ । नेऩारभा अनौऩचारयक शिऺाअततगातका गततववगधहरुभध्मे प्रभुख 
स्थान साऺयतारे शरएको छ । हार सॊचाशरत साऺयता कामाक्रभरे दईु उभेय सभूहका 
व्मष्ट्ततहरुराई सेवा ऩुय ्माएको छ । ती हुन ्: क) १५-४५ वषाका प्रौढ तनयऺयहरु य ख) 
८-१४ वषाका ववद्मारम फादहय यहेका तनयऺय फारफाशरकाहरु । वास्तवभा साऺयता य 
ववकासको गदहयो सम्फतध यहतछ । कततऩम ववकासोतभुख देिभा सॊचाशरत बएका 
अध्ममन तथा अनुसतधानफाट १५ वषा बतदा भागथका जनस्ख्माभा ५० प्रततित 
बतदा फढी तनयऺयता बएको देिभा साधायणतमा तनम्नानुसायका सभस्माहरु देखखएका 
छन ्: क)भातनसको सयदय आमु ५० वषा बतदा कभ हुनु ख) फारभतृ्मुदय प्रतत हजायभा 
१०० बतदा फढी हुनु ग) ववद्मारमभा ववद्माथॉ बनाा प्रततित कभ हुन,ु घ)  याष्ट्रिम 
उत्ऩादनभा कभी हुनु, ङ) उच्च प्रजनन ् दय हुनु, च) शििु स्माहायभा कभ सपरता 
हुनु, य छ) आधा वा सोबतदा फढी जनसॊख्मा गयीफीको येखाभुनी यहनु। 

त्मस्तै अरु अध्ममनरे ऩतन अनौऩचारयक शिऺाफाट तनम्नशरखखत मोगदानराई स्ऩरट 
गयेका छन ् : क) जनताको आमस्तयभा ववृद्ध, ख) िहयी ऺेरभा योजगायीको फढी 
सम्बावना, ग) ग्राभीण ऺेरभा उत्ऩादकत्वभा ववृद्ध, घ) जतभदयभा कटौतत, ङ)स्वास्थ्म 
य ऩोषणको ऺेरभा सुधाय, य च) शिऺाप्रततको रुढीवादी बावनाभा ऩरयवतान । 

हुन त साऺयता स्वमॊ एक साध्म हो तय मो अतम प्रमोजनका तनष्ट्म्त एक बयऩदो 
साधन ऩतन हो । साधनका रुऩभा साऺयता शसकाइ य सॊचायको सितत भाध्मभ हो , 
ववकासको सहामक हो , व्मष्ट्ततका रागग सिष्ट्ततकयणको भहत्वऩूणा उऩाम हो य 
व्मष्ट्ततकै रागग जीवनव्माऩी शिऺाको तनष्ट्म्त प्रायष्ट्म्बक खडु्ककरो ऩतन हो ।  

नेऩारभा आवगधक मोजना रागू बए देखख नै अनौऩचारयक शिऺाको सॊचारन हुॉदै 
आइयहेको छ ।िुरुका सभमभा मस कामाक्रभभा धेयै सभस्माहरु देखा ऩयेका गथए । 
ऩाठ्मसाभग्रीहरु वैऻातनक ढाॉचाफाट तैमाय गरयएका गथएनन,् शिऺकहरुको ताशरभको 
व्मवस्था नहुॉदा अध्माऩन कामा प्रौढ भनोववऻानका शसद्धाततका ववरुद्ध ऩयम्ऩयागत 
ढाॉचाफाटै हुतथ्मो , सुऩरयवेऺणको कुनै प्रफतध गथएन य कामाक्रभभा धेयैजसो सहबागीहरु 
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आधायबूत साऺयता सीऩ हाशसर गयेऩतछ साऺयोत्तय कामाक्रभ य ऩाठ्मसाभग्रीको 
अबावभा ऩुन् तनयऺय हुन फाध्म हुतथे ।  

िुरुका सभमभा कामाक्रभको व्माऩकता ऩतन ज्मादै कभ गथमो । ऩदहरो मोजना कारभा 
साऺयताको रक्ष्म जम्भा १००० व्मष्ट्ततराई साऺय तुल्माउनु गथमो ।तेस्रो मोजना 
कारसम्भभा मो सॊख्मा ववस्तायै फढ्दै ६६, ००० ऩुग्मो । मस अवगधसम्भ कामाक्रभको 
उदे्दश्म ऩूणात् साऺयताभा सीशभत गथमो ।वव.सॊ. २०२२ सारदेखख मसराई कामाभूरक 
फनाउने प्रमास बमो  य कृवष , स्वास्थ्म, सपाइ, फन सॊयऺण जस्ता ववषमहरु मस 
कामाक्रभभा सभाववरट गरयए । मसै अवगधभा केही अतम सयकायी ववबागहरु, ववकास 
कामाक्रभसॉग सम्फष्ट्तधत सॊस्थाहरु तथा साभाष्ट्जक सॊस्थाहरुरे ऩतन प्रौढ शिऺा 
कामाक्रभहरुको सॊचारन गना थारे । कृवष भतरारमको कृवष ववस्ताय कामाक्रभ य 
तत्कारीन भदहरा सॊगठनफाट सॊचाशरत भदहरा साऺयता कामाक्रभ मसका भुख्म 
उदाहयण हुन ्। 

याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना (२०२८-३२) रे प्रौढ शिऺाराई प्राथशभकता ऺेर शबर 
सभावेि गय ्मो य मसराई फढी कामाभूरक फनाउनुऩने कुयाभा जोड ददमो । वव.सॊ. 
२०३५ सम्भभा ववशबतन प्रमोगहरुऩश्चात एक याष्ट्रिम साऺयता कामाक्रभको ववकास 
बमो । सम्ऩूणा अगधयाज्मबय कामाभूरक साऺयता य सीऩ प्रदान गन ेउदे्दश्मरे सॊचाशरत 
मस कामाक्रभ अततगात व्मवष्ट्स्थत य वैऻातनक ढॊगफाट फहुसतदेिासात्भक (Multi- 
message) ऩाठ्मऩुस्तकहरुको तनभााण बमो । आधतुनक ताशरभ अवगधभा आधारयत 
प्रशिऺण ऩुष्ट्स्तकाहरु ववकशसत गरयए य शिऺण ववगधभा व्माऩक सुधाय ल्माइमो । 
मसको परस्वरुऩ कामाक्रभभा क्रभैरे व्माऩकता आउन थाल्मो । वव.सॊ. २०३५/३६ भा 
नेऩारका २५ ष्ट्जल्राभध्मे हयेकभा ८-९ वटा कऺाका दयरे प्रौढ साऺयता कामाक्रभको 
सॊचारन गरयमो । अको वषा मसराई फढाएय जम्भा ४०० कऺाहरु ५२ ष्ट्जल्राभा 
सॊचाशरत गरयए । त्मसऩतछ अको सॊचाशरत साऺयता कऺाहरुको सॊख्मा २५०० ऩुग्मो । 
मसयी ऩाॉचौ ऩॊचवषॉम मोजनाकारभा भार करयफ ३ राख तनयऺयराई साऺय फनाइमो । 

छैटौँ मोजनाकार (२०३७-४२) भा करयफ ९ राख भातनसराई साऺय फनाउने रक्ष्म 
याखखएको गथमो । मसै सभमभा प्रौढ  शिऺा कामाक्रभराई एकीकृत रुऩभा सॊचारन गने 
उदे्दश्मरे प्रमोगात्भक कामाक्रभ सुदृढ गरयमो । सातौँ मोजनाकारभा कामाक्रभराई 
अशबमानको रुऩभा सॊचारन गनुाऩन े नीतत शरएय २०४५ सारभा सुखेतभा प्रमोगका 
रुऩभा एक भागादिॉ ऩरयमोजना (Pilot Project) रागू गरयमो । हार साऺयता 
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अशबमानराई हयेक ववकास ऺेरको १/१ ष्ट्जल्राभा ववस्ताय गरयएको छ । ऩरयणाभस्वरुऩ 
२०४७ सारभा भार करयफ १ राख तनयऺाय जनतारे साऺय हुने अवसय प्राप्त गये । 
मसै मोजनाकारभा अनौऩचारयक शिऺाभा शिऺा भतरारम फाहेक अतम सयकायी तथा 
गैयसयकायी सॊस्थाहरुको सॊरग्नताभा उल्रेखनीम ववृद्ध बमो । २०४७ सारभा भार 
मस्ता सॊस्थाहरु अतदाजी ४५ गथए  य करयफ ५० प्रततित साऺयता कामाक्रभहरु 
तमनीहरुफाट सॊचाशरत गथए । वताभान आ.व. २०४८/४९ भा शिऺा तथा सॊस्कृतत 
भतरारमफाट करयफ ४५,००० प्रौढहरु तथा अतम ५० जतत सयकायी तथा गैयसयकायी 
तनकामफाट करयफ ७५,००० प्रौढहरुराई साऺय गने गयी कामाक्रभ फनाइएको छ । मी 
सफै कामाक्रभभा शिऺा भतरारमफाट ऩयर भूल्मभा ऩाठ्मसाभग्री उऩरब्ध गयाउने 
व्मवस्था गरयएको छ । मी फाहेक केही गयै सयकायी सॊस्थाहरु तथा सेती अञ्चरभा 
"ग्राभीण ववकासका रागग शिऺा" नाभक सेती ऩरयमोजनाभा छुटै्ट ऩाठ्मसाभग्रीको 
तनभााण गयी प्रमोग ऩतन गरयएको छ ।  

२. ितयभान ष्ट्थथनत 

नेऩारभा २००७ सारभा २ प्रततित भार साऺय यहेको अनुभान बएकोभा २०४७ सारभा 
साऺयता प्रततित ३६ ऩगेुको छ । मस तथ्माॊक अनुसाय ५४ प्रततित ऩुरुष य १८ 
प्रततित भदहराहरु साऺय छन ् । हार करयफ १४,००० प्राथशभक ववद्मारमका 
औऩचारयक  रुऩभा य ५० वटा जतत सयकायी तथा गैयसयकायी तनकामहरुफाट 
अनौऩचारयक रुऩभा तनयऺय प्रौढ तथा ववद्मारम फादहय यहेका वा ववद्मारम छोडकेा 
फारफाशरकाहरुराई साऺय फनाउने प्रमास बइयहेको छ । मस्ता प्रमास हुॉदाहुॉदै ऩतन 
आवश्मकताको आधायभा साऺयता शिऺाको व्मवस्था सततोषजनक छैन । हार 
ववद्मारमफादहय प्राथशभक शिऺा उभेय सभूहका (६-१२वषा) फारफाशरकाहरु जम्भा १४ 
राख ४२ हजाय बएको अनुभान छ बने मस वषा जम्भा २०, ००० फारफाशरकाहरुराई 
अनौऩचारयक फार शिऺा ऩुय ्माइएको छ । त्मसै गयी तनयऺय प्रौढहरुको (१५-४५को) 
सॊख्मा अतदाजी ८० राख बएको सतदबाभा जम्भा १ राख जततराई भार साऺयता 
सेवा ऩुग्नु ऩतन ज्मादै तनयासाजनक छ । अको सभस्मा ऩुरुष य भदहराको फीचभा 
बएको ठूरो अततय तथा िहयी य ग्राभीण ऺेरभा यहेको अवसयको असभान ववतयण 
ऩतन हो । तर ददइएका ताशरका १ य ताशरका २ को तुरनाहरुफाट उऩमुातत कुया स्ऩरट 
हुतछ ।  
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ताशरका १ 

भदहरा य ऩुरुषहरुको साऺयता ष्ट्स्थततभा अततय 

शर्ग २०३८ २०४३ २०४७ 
दवु ै १९.९ ३१.२ ३६ 
ऩरुुष ३०.७ ४६.७ ५४ 
भदहरा ८.६ १५.७ १८ 

 

स्रोत् शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम, प्रौढ शिऺा िाखा 

ताशरका २ 

िहयी य ग्राभीण ऺेरको साऺयता ष्ट्स्थततभा अततय 

शर्ग िहयी ऺेर ग्राभीण ऺेर 
२०३८ २०४३ २०३८ २०४३ 

दवु ै ५०.५ ६२.७ २१.४ ३२.५ 
ऩरुुष ६१.१ ७७.७ ३१.९ ४९.९ 
भदहरा ३८.२ ४७.५ १०.३ १६.१ 

स्रोत् demographic sample survey(1986/87, First Report 1987) 

अनौऩचारयक शिऺाप्रततको याष्ट्रिम प्रततवद्धता तथा सॊकल्ऩ अतत कभ यहेको कुया 
तनम्नशरखखत तथ्मफाट स्ऩरट हुतछ् क) अनौऩचारयक शिऺाफाये सयकायको स्ऩरट नीतत 
देखखदैन, ख) कामाक्रभहरुको तजुाभा अस्थामी य ऩटके ढॊगफाट हुने गयेको देखखतछ , ग) 
आगथाक दृष्ट्रटकोणरे अनौऩचारयक शिऺाराई अतत कभ प्राथशभकता ददइएको छ , घ) 
अनौऩचारयक शिऺा हेने सयकायी तनकाम एउटा सानो िाखाभा सीशभत यहेको छ, ङ) 
ऺेरीम तथा ष्ट्जल्रा स्तयभा अनौऩचारयक शिऺाको ष्ट्जम्भेवायी फहन गने कुनै तनकाम 
छैन ।  

३.प्रभुख सभथमा य भुद्दाहरु 

उऩमुातत तथ्महरुको ववश्रेषणफाट अनौऩचारयक शिऺाभा सॊख्मात्भक तथा गुणात्भक 
सुधाय ल्माउने क्रभभा तनम्नशरखखत भुद्दाहरु प्रभुख रुऩभा यहेका देखखतछन ् : क) 
सयकायी स्तयभा याजनैततक प्रततफद्धता, ख) अवसय य सहबागगताभा सभानता, ग) 
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प्रिासतनक सॊगठन घ) ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मऩसु्तकको सातदशबाकता, ङ) भानव 
सॊिाधनको ववकास प्रकक्रमा, च) आगथाक स्रोतको ऩरयचारन, य छ) भूल्मा्कन , मी 
भुद्दाहरुराई याम्रयी केराएय हेदाा नेऩारको अनौऩचारयक शिऺाभा ववशबतन सभस्माहरु 
देखखतछन ्। 

नीनतगत ऩऺ् याष्ट्रिम स्तयभा अनौऩचारयक शिऺाप्रततको अवधायणा, नीतत, रक्ष्म य 
उदे्दश्मको स्ऩरट ककटान छैन । ऩरयणाभत् अनौऩचारयक शिऺाप्रतत याष्ट्रिम प्रततफद्धता 
नबएको य मो याष्ट्रिम शिऺा प्रणारीफाट फादहय ऩयेको स्ऩरट रुऩभा देखखतछ । मस्तै 
साऺयताको याष्ट्रिम ऩरयबाषा नबएको कायणरे अनौऩचारयक शिऺा सॊचारन गन े
सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरुभा साऺयताफायेभा एकरुऩता यहेको ऩाइॉदैन ।  

औऩचारयक य अनौऩचारयक शिऺाफीच सम्फतधसेतु (linkage) का फायेभा स्ऩरट 
नीततको अबाव छ । अनौऩचारयक शिऺाका ववशबतन तहहरु य ततनको औऩचारयक 
शिऺाका ववशबतन तहहरुसॉग सभस्तयता तनष्ट्श्चत नगरयएकारे अनौऩचारयक शिऺाफाट 
औऩचारयक शिऺाभा प्रवेि गना चाहनेहरुका रागग आवश्मक प्रोत्साहन प्राप्त बएको 
छैन ।  

अनौऩचारयक शिऺा सॊचारन गने ववशबतन सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरुका फीच 
आवश्मक सभतवम स्थावऩत गने कुनै सॊस्थागत प्रकक्रमा य अॊगको अबावभा 
कामाक्रभको प्रबावकारयताभा फाधा ऩुगेको छ । अनौऩचारयक शिऺाभा गैयसयकायी 
सॊस्थाहरुको बूशभका य भहत्वफाये धेयै चचाा ऩरयचचाा बए ताऩतन मसका सम्ऩूणा ऩऺभा 
याष्ट्रिम प्रमासभा गैयसयकायी सॊस्थाहरुराई सभावेि गयाउने ददिाभा उऩमुतत नीतत 
तथा ऩमााप्त प्रमास बएको देखखॉदैन । ववशबतन कायणवि ववद्मारमफादहय यहेका 
फारफाशरकाहरुका रागग अनौऩचारयक शिऺाअततगात वविषे फार शिऺाको प्रवतध 
गनेफाये कुनै मुष्ट्ततसॊगत उदे्दश्म य शसद्धातत छैन । 

कामायरिमन ऩऺ् अनौऩचारयक शिऺाको वताभान कामाातवमन ऩऺ ऩूणात्केतिभुखी छ 
। रक्षऺत जनसभूहका आवश्मकता य भागका  आधायभा कामाक्रभ नफनी केतिफाटै 
कोटा तनधाायण गयी ष्ट्जल्रा ष्ट्जल्राभा ऩठाइतछ । जनस्तयभा  मस शिऺाप्रतत 
जागरुकता उत्ऩतन गने प्रमासको अबाव छ । प्रचाय प्रसाय बएको छैन । मसका रागग 
सञ्चायका भाध्मभहरु(येडडमो, दटबी, ऩर, ऩत्ररका आदद)को उऩमोग बएको देखखॉदैन । 
कामाक्रभ धेयैजसो ष्ट्जल्राका सदयभुकाभ य प्रभुख ऺेरहरुभा भर सीशभत यहेकारे 
आवश्मक भाराभा भदहरा, ऩतछ ऩयेका सभुदाम य ववऩतन जनसॊख्माराई सभेट्न सऺभ 
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यहेको देखखतन । कामाक्रभ  कामाातवमनभा स्थानीम गैयसयकायी सॊस्थाहरुको ऩरयचारन 
ऩतन ऩमााप्त भाराभा हुन सकेको छैन । शिऺा भतरारमअततगात यहेका ववशबतन 
एकाइहरुफाट सॊचाशरत कामाक्रभकै ववबतन ऩऺ, अवगध, कामा सम्ऩादन िैरी, तरफ 
तथा अतम खचा आददभा आवश्मक सभतवमको अबावभा एकरुऩता आउन सकेको छैन 
। कोटाको अवधायणाफाट सॊचाशरत कामाक्रभ ष्ट्जल्राभा आवश्मकताको आधायभा नबई 
याजनैततक वा अतम दवावको आधायभा फाॉडडने बएको हुनारे कामाक्रभभा तनयततयता 
छैन । सुऩरयवेऺण य अनुगभन ऩऺ ज्मादै कभजोय छ । साऺयोत्तय कामाक्रभ तथा 
नवसाऺयहरुका रागग ऩाठ्मसाभग्रीहरुको अबाव छ । भूल्माॊकनको ऩरयऩाटी फसेको छैन 
। हारसम्भ पाटपुट कामाक्रभको भूल्माॊकन फाहेक याष्ट्रिम साऺयता कामाक्रभको फहृत ्
भूल्माॊकन हुन सकेको छैन । 

प्राविधधक ऩऺ (ऩाठ्मक्रभ, ऩाठ्मसाभग्ी तामरभ आदद): साऺयतका तनष्ट्म्त याष्ट्रिम 
ऩाठ्मक्रभको तनभााण अझै बएको छैन । वताभान ऩाठ्मसाभग्रीको तनभााण प्रौढ 
भनोववऻानको  
आधायभा फहृत ्आवश्मकता भूल्मा्कन य ऺेर ऩयीऺणको आधायभा फनाइएको बए 
ताऩतन १२ वषा ऩुयानो बएकारे य हारको याजनैततक ऩरयवतानका ऩरयप्रेक्ष्मभा मसको 
सातदशबाकताभा प्रश्न गना सककतछ । 

बौगोशरक तथा जातीम दृष्ट्रटकोणअनुसाय ऩाठ्मक्रभभा ववववधता ल्माउनुऩने 
आवश्मकताफाये आवश्मक प्रमास बएको छैन । ताशरभ कामाक्रभको अवगध ऩमााप्त छैन 
। ष्ट्जल्रा ष्ट्जल्राभा यहेका ताशरभप्राप्त प्रशिऺकहरुको ऺभताभा आवश्मक ववृद्ध य 
सुधाय नबएकारे सहमोगी कामाकतााहरुको ताशरभ प्रबावकायी हुन सकेको छैन । 
सहमोगी कामाकतााहरुको छनौट प्रबावकायी नबएकारे य त्मसभा मोग्मता नऩुगेका 
सभेत ऩने हुनारे ताशरभफाट आवश्मक ऺभता हाशसर गना नसतने तथा ऩौढ 
भनोववऻानका आधायभा शसकाउन नसतने उदाहयणहरु देखखतछन ्। 

सॊगठनात्भक ऩऺ् अनौऩचारयक शिऺाको कामाातवन गने सॊगठनात्भक सॊयचना स्ऩरट 
छैन । हार मो केति एउटा प्रौढ शिऺा िाखाभा सीशभत यहेको देखखतछ । स्थानीम 
स्तयभा अनौऩचारयक शिऺा सॊचारन गने ष्ट्जम्भा ष्ट्जल्रा शिऺा  तनयीऺक कामाारमभा 
यहेको छ । तय अनौऩचारयक शिऺा हेने कुनै कभाचायीको व्मवस्था छैन । स्थानीम 
स्तयभा कामाक्रभ सॊचारन गना दऺ जनिष्ट्ततको ववकास बएको छैन । 
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आधथयक ऩऺ् अनौऩचारयक शिऺाको व्माऩकताको दृष्ट्रटकोणरे उऩरब्ध स्रोत य साधन 
ज्मादै अऩमााप्त छ । अनौऩचारयक शिऺाको फजेट ज्मादै कभ छ । आगथाक ऩऺभा 
आत्भतनबाय हुनका रागग आततरयक तथा फाह्मस्रोतको ऩरयचारन गना कुनै नीतत छैन 
य खास प्रमास ऩतन बएको छैन । अनौऩचारयक शिऺाको सॊचारनभा श्री ५  को 
सयकायराई आगथाक बाय कभ गने सम्बाव्म उऩामहरुको खोजी बएको छैन ।  

 

४. सुझाउहरु :   

नीनतगत :   

 अनौऩचारयक शिऺाका उदे्दश्महरु तनम्नशरखखत अनुसाय हुनुऩदाछ :   (१)

(क) औऩचारयक शिऺा ग्रहण गना नसकेका ववशबतन आमु वगाका व्मष्ट्ततहरुराई 
याष्ट्रिम शिऺाको रक्ष्म प्राष्ट्प्तका तनष्ट्म्त अनौऩचारयक ववगधफाट ऻान, सूचना 
य सीऩ प्रदान गने।   

(ख) प्रौढ साऺयता कामाक्रभका भाध्मभफाट दैतनक जीवनमाऩनका तनष्ट्म्त 
आवश्मक ऩने कामाभूरक ऻान य सीऩ प्रदान गने।   

(ग) फारशिऺा कामाक्रभका भाध्मभफाट प्राथशभक ववद्मारम जान नसकेका य 
फीचभैा ऩढाई छाडकेा फारफाशरकाहरु (८–१४ वषाका) राई साऺय तुल्माई 
औऩचारयक शिऺाभा प्रवेिका रागग प्रोत्सादहत गने।   

(घ) साऺयोत्तय तथा तनयततय शिऺाको व्मवस्था गयी जीवन व्माऩी शसकाइको 
प्रकक्रमाराई सभुगचत गतत प्रदान गने।   

(ङ) सभाजफाट तनयऺताराई तनभूार गना साऺयता अशबमानको सॊचारन गने।   

 (२) साऺयताका ववशबतन तह (आधायबूत तह, भध्मभ तह य स्वाध्ममन तह) (२)

को याष्ट्रिम ऩरयबाषा तमाय गयी हयेक तहको औऩचारयक शिऺासॉग सभस्तयता 
तोतनु ऩदाछ। मसैगयी, फारशिऺा तपा  ऩदहरो चयण य दोश्रो चयणको ऩाठ्मक्रभ 
तनधाायण गयी त्मसको ऩतन औऩचारयक शिऺासॉग सभस्तयता तोककनऩुछा। 
साऺयताका ववशबतन तहहरुको सभस्तयता तनष्ट्श्चत गदाा मसको आधायबूत 
तहराई प्राथशभक शिऺाको कऺा ३ य भध्मभ तहराई कऺा ५ सयह भातननुऩछा। 
मसैअनुसाय फारशिऺा सदन वा मस्तै सॊघ सॊस्थाफाट प्रदान गरयने फारशिऺाको 
ऩदहरो चयणराई कऺा ३ सयह य दोश्रो चयणराई कऺा ५ सयह भातननऩुछा। 
मससतदबाभा अनौऩचारयक शिऺाका प्रौढ साऺयता य फारशिऺा दवुैको ऩाठ्मक्रभ 
तनभााण गदाा औऩचारयक शिऺाको ऩाठ्मक्रभका भूरबूत तत्वहरु (Main 

Features) सभावेि हुने कुयाभा ध्मान ऩु माउनु आवश्मक छ। स्वाध्मामन तहभा 
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रक्षऺत सभूहका चाख य आवश्मकतानुसाय सघन ऩाठ्मऩाठ्माॉि (Condensed 

Course) हरु तमाय गयी तनमशभत कऺा, दयूशिऺा, ऩराचाय–ऩाठ्माॉि 
(Correspondense Course), अध्ममन केतिहरु आदद ववशबतन भाध्मभहरु भापा त 
अध्ममनभा तनयततयता यहने भौका प्रदान गरयनुऩछा।   

प्रौढ साऺयताका ऩदहरा दईु तह य फारशिऺाका दवुै चयणफाट औऩचारयक 
शिऺाभा प्रवेि गना चाहनेहरुका रागग साधायण प्रवेि ऩयीऺा शरई औऩचारयक 
शिऺाभा साभेर हुन ऩाउने प्रावधान हुनुऩछा। स्वाध्मामन तहको हकभा मस्त ै
ककशसभफाट प्रवेि ऩयीऺाभा सष्ट्म्भशरत बई तनम्नभाध्मशभक तहदेखख उच्च 
भाध्मशभक शिऺासम्भ मोग्मतानुसाय प्रवेि ददन सतने व्मवस्था हुनुऩछा।   

 सन ् १९९०को सफैका रागग शिऺा ववषम ववश्व सम्भेरन तथा सन ् १९९० कै (३)

फारफाशरका सम्फतधी ववश्व शिखय सम्भेरनभा नेऩाररे दिााएको प्रततफद्धता 
अनरुुऩ वव.सॊ. २०५७ सम्भ हार ववद्माभान तनयऺयताको दयराई ५० प्रततित 
कभ ऩानुा ऩदाछ।   

 अनौऩचारयक शिऺा (प्रौढ साऺयता तथा फारशिऺा) राई याष्ट्रिम शिऺा (४)

प्रणारीको एक भूर अ्गको रुऩभा स्थावऩत गनुा ऩदाछ।   

 औऩचारयक, अनौऩचारयक एवॊ प्राववगधक तीन ककशसभका शिऺाका फीच आदान (५)

प्रदानराई सष्ट्जरो ऩाने दृष्ट्रटरे प्रायष्ट्म्बक स्तयदेखख उच्च स्तयसम्भ रगचरा 
सॊयचना एवॊ कामाक्रभहरुको ववकास गनुा ऩदाछ।   

 साऺयोत्तय कामाक्रभ एवॊ जीवनोऩमोगी सीऩभूरक शिऺाराई साऺयताऩतछ (६)

सवासुरब गने ततय उगचत कदभ चाल्नु ऩछा।   

 सभाजफाट तनयऺयता तनभूार गने उदे्दश्मरे साऺयता कामाक्रभराई सघन रुऩभा (७)

ववस्ताय गनुाका साथ ैमसराई व्माऩक ऩूवा तमायीका साथ ैयाष्ट्रिम अशबमानका 
रुऩभा सञ्चारन गनुाऩदाछ। मसयी सॊचारन गदाा खास गाउॉ  वा ष्ट्जल्राको 
तनयऺयता उतभूरन गने कामाक्रभभा जोड ददनुऩछा।   

 साऺयता अशबमानका रागग श्री ५ को सयकायको तनमशभत कोष वाहेक एउटा (८)

अततरयतत कोष खडा गरयनुऩछा।   

गैयसयकायी सॊथथानहरुको बूमभका :   

 अनौऩचारयक शिऺाभा गैयसयकायी सॊस्थानहरुको सकक्रम बूशभकाराई दृष्ट्रटगत (९)

गयी देिभा कामायत याष्ट्रिम तथा अततयााष्ट्रिम गैयसयकायी सॊस्थानहरुराई 
व्माऩक रुऩभा ऩरयचारन गनुाऩछा। अततयााष्ट्रिम गैयसयकायी सॊस्थानहरुका 
हकभा आ–आफ्नो कामाक्रभभा अनौऩचारयक शिऺाराई प्राथशभकता ददई सघन 
रुऩभा सञ्चारन गयाउन आगधकारयक प्रमत्न हुनुऩदाछ।   
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 अनौऩचारयक शिऺाभा याष्ट्रिम गैयसयकायी सॊस्थाहरुको सॊरग्नता फवृद्ध गनाका (१०)

रागग स्थानीम स्तयभा मस्ता सॊस्थाहरु ऩदहल्माई उनीहरुराई कामाक्रभ 
सञ्चारनाथा प्राववगधक सहमोग (ताशरभ, ऩाठ्मऩुस्तक आदद) तथा आगथाक 
अनुदान ददने व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

 याष्ट्रिम साऺयता ऩाठ्मक्रभ तनभााण य ऩाठ्मसाभग्रीहरुको ववकास तथा (११)

कामाक्रभको स्वरुऩ (Program Design) को ववकासभा अनौऩचारयक शिऺाभा 
कामायत गैयसयकायी तनकामहरुराई सभेत सॊरग्न गयाइनु ऩदाछ।   

 गैयसयकायी सॊस्थाहरुफाट सञ्चाशरत ववशबतन कामाक्रभ ढाॉचा (Program (१२)

Model)हरुको अध्ममन गयी सजृनिीर तथा सपर ढाॉचाहरुराई अतम 
स्थानहरुभा ऩतन रागू गने प्रमत्न हुनुऩछा।   

प्राविधधक ऩऺ :   

 हार उऩमोगभा यहेका ऩाठ्मसाभग्रीहरुराई फढी सभमसाऩेऺ तथा कभ खगचारो (१३)

फनाउने उदे्दश्मरे ऩरयभाजान गरयनुऩछा।   

 ऩाठ्मसाभग्रीहरुराई नेऩारीका साथ ै देिका याष्ट्रिम बाषा वा बावषकाहरुभा (१४)

सभेत ववकास गना आवश्मक अध्ममन अनुसतधान कामा गयी नभूना साभग्रीको 
तनभााण हुनुऩछा।   

 सहमोगी कामाकतााहरुको तमूनतभ मोग्मता दगुाभ ऺेरभा ८ कऺा सयह तथा (१५)

अतम स्थानभा १० कऺा सयहको हुनुऩदाछ।   

 साऺयोत्तय कामाक्रभराई अनौऩचारयक शिऺाको अशबतन अॊगका रुऩभा स्थाऩना (१६)

गयी आवश्मक साभग्री य अतम कुयाहरुको व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

 साऺयताका रागग उऩमुतत वातावयण तनभााण गना ग्राभीण तथा साभुदातमक (१७)

अध्ममन केतिहरुको व्माऩक रुऩभा प्रफतध हुनुऩदाछ।   

 नवसाऺयहरुको ऩठनऩाठन कामाराई चारू याख्न य उनीहरुको अशबववृद्धभा (१८)

ववकास गना उऩमुतत ववषमवस्तु सभावेि बएका ऩूयक ऩाठ्मसाभग्रीहरुको 
उत्ऩादन गनुाऩदाछ।  

तामरभ ऩऺ :   

 कामाक्रभराई फढी प्रबावकायी फनाउनका रागग केतिीम तहभा भूर प्रशिऺकहरु (१९)

तथा ष्ट्जल्रा तहभा प्रशिऺकहरुको व्मवस्था गयी उनीहरुको सीऩ य ऺभता फवृद्ध 
गना सभम सभमभा ताशरभको व्मवस्था गनुाऩदाछ।   

 सहमोगी कामाकताा (शिऺक) हरुको ऩूवासेवा कामाक्रभको अवगध फढाई मसराई (२०)

अझ प्रबावकायी फनाउनुऩछा। एकै जना सहमोगी कामाकतााराई अको वषा ऩुन् 
काभभा रगाइएभा ऩुनतााजगी ताशरभको व्मवस्था हुनुऩछा।   
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 गाउॉ  तथा ष्ट्जल्राभा छोटो अवगधका ताशरभ तथा ऩरयचमात्भक गोरठीहरु (२१)

सॊचारन गयी कामाक्रभभा सॊरग्न सफै व्मष्ट्ततहरुराई अनौऩचारयक शिऺाको 
भहत्व, आवश्मकता आदद वाये ऻान ददनुऩछा।   

सॊगठनात्भक ऩऺ :   

 अनौऩचारयक शिऺा कामाक्रभराई व्मवष्ट्स्थत, सुसॊगदठत तथा प्रबावकायी (२२)

फनाउनका रागग याष्ट्रिम नीतत तनभााण य तनदेिनका तनष्ट्म्त श्री ५ को 
सयकायका प्रतततनगधहरु, अनौऩचारयक शिऺाववद् तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाका 
प्रतततनगधहरु सभेत सभावेि बएको एक उच्च स्तयीम याष्ट्रिम अनौऩचारयक 
शिऺा ऩरयषद्को गठन गरयनुऩदाछ।  

 अनौऩचारयक शिऺाभा सॊरग्न सम्ऩूणा सॊस्थाहरुका फीचभा तनमशभत सम्ऩका , (२३)

फैठक, गोरठी आदद गयी कुिर सभतवम स्थाऩना गनाका रागग याष्ट्रिम 
अनौऩचारयक शिऺा ऩरयषद् अततगात एक सभतवम सशभतत फनाइनुऩदाछ।   

 केतिीम तहभा हार यहेको प्रौढ शिऺा िाखाराई अनौऩचारयक शिऺा (२४)

भहािाखाभा ऩरयणत गयी तद्नुसाय जनिष्ट्ततको व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

 शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम अततगात याष्ट्रिम स्तयको अनौऩचारयक शिऺा (२५)

स्रोत केतिको स्थाऩना हुनुऩदाछ। मस केतिको कामा आवश्मक जनिष्ट्ततका 
रागग ताशरभको व्मवस्था गने, ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मसाभग्रीहरुको सभम सभमभा 
ऩुनयावरोकन गयी आवश्मकतानुसाय ऩरयभाजान गने य कामाक्रभको भूल्माॊकनको 
व्मवस्था गने आदद हुनुऩदाछ।   

 ऺेरीम शिऺा कामाारमभा एक अनौऩचारयक शिऺा िाखाको स्थाऩना गयी (२६)

आवश्मक जनिष्ट्ततको व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

 ष्ट्जल्रा शिऺा तनयीऺकको कामाारमभा अनौऩचारयक शिऺाको वविषे ष्ट्जम्भेवायी (२७)

वहन गने एकजना प्रिासकीम अगधकृत य एकजना ताशरभ अगधकृतको 
व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

कामायरिमन ऩऺ :   

 हारसम्भ केतिभुखी बएको अनौऩचारयक शिऺा कामाक्रभको कामाातवमन (२८)

ढाॉचाराई ऩूणा रुऩरे ऩरयवततात गयी रक्षऺत सभूहको आवश्मकता य भागको 
आधायभा कामाक्रभ तजुाभा गने तथा कामाातवमन गने अशबबाया ष्ट्जल्रा शिऺा 
तनयीऺकको कामाारमराई ददइनुऩछा। ष्ट्जल्रा शिऺा तनयीऺकको कामाारमरे 
ष्ट्जल्रा य गाउॉ  स्तयभा ववशबतन सॊघ सॊस्था तथा शिऺाववद्हरुको एक साऺयता 
सभतवम सशभतत गठन गयी कामाक्रभको कामाातवमनभा जनसहबागगता जुटाउनु 
ऩदाछ।   

 हार यहेको कोटा प्रणारी हटाउनु ऩदाछ।  (२९)
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 कामाक्रभ सञ्चारन गदाा ष्ट्जल्राको कुनै तनष्ट्श्चत ऺेरफाट िुरु गयी त्मसराई (३०)

क्रभि् फाॉकी बागभा ववस्ताय गदै जानु ऩदाछ।   

 सहमोगी कामाकताराई फढी उत्ऩेयणा प्रदान गनाका रागग ततनीहरुराई ददइने (३१)

सुववधा य ऩारयश्रशभक फढाइनु ऩदाछ।   

 सुऩरयवेऺण प्रणारीराई सुदृढ तथा प्रबावकायी फनाउनका रागग स्थानीम तहभा (३२)

सुऩरयवेऺकहरु तनमुतत गयी उनीहरुको ताशरभको याम्रो प्रफतध गनुा ऩदाछ। 
मसको अरावा ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारमका अनौऩचारयक शिऺा हेने अगधकृतहरु 
तथा ष्ट्ज.शि.तन. फाट सभम सभमभा सुऩरयवेऺण गने व्मवस्था हुनुऩदाछ। मस 
तहका सुऩरयवेऺकहरुराई ददइने बत्ताभा आवश्मक फवृद्ध गरयनुऩदाछ।   

 अनौऩचारयक शिऺा य औऩचारयक शिऺाका फीच सम्फतध स्थाऩनाका रागग (३३)

स्रोत केति प्रणारी नबएसम्भ तनम्नशरखखत अनुसायको प्रफतध शभराइनु ऩदाछ 
:   

(क) साऺयता कऺाहरु प्राथशभक ववद्मारमको भातहतभा सञ्चारन गने।   

(ख) ५–७ वटा प्राथशभक ववद्मारमको सेयोपेयोभा यहेको एउटा भाध्मशभक 
ववद्मारमराई स्रोत केतिको रुऩभा प्रमोग गने य उतत ववद्मारमका प्रधान 
अध्माऩक वा तनजरे तोकेको एकजना शिऺकराई सुऩरयवेऺक फनाउने।    

(ग) ९ वा १० कऺाभा अध्ममनयत छारछाराहरुरे आ–आफ्ना वडा, टोर वा 
घयभा अनौऩचारयक शिऺा सञ्चारन गयी केही तनष्ट्श्चत सॊख्माराई साऺय 
तुल्माएभा सो वाऩत केही अॊक ददने व्मवस्था गने।   

(घ) एस.एर.सी. ऩयीऺा ददएऩतछ ६–७ भदहना ऩयीऺापरका रागग प्रतीऺा गनुा 
ऩने छारछाराहरुराई साऺयता अशबमानभा सॊरग्न गयाउने।   

(ङ) उच्च शिऺा अततगातको याष्ट्रिम ववकास सेवाभा बाग शरने छारछाराहरुराई 
साऺयता अशबमानभा बाग शरन प्रोत्सादहत गने।   

 ववद्मारम फादहयका फारफाशरकाहरुका तनशभत हार चशरयहेको शिऺा सदन (३४)

कामाक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा ववस्ताय गरयनु ऩदाछ।   

 वविषे गयी साऺयता अशबमान कामाक्रभभा ववशबतन याजनैततक दर तथा (३५)

साभाष्ट्जक सॊस्थाहरुराई ऩतन सयीक गयाई मस्ता सॊघ सॊस्थाका कामाकतााहरुराई 
स्वमॊसेवकको रुऩभा ऩरयचाशरत गनुाऩछा।   

 ग्राभीण स्तयभा योजगायीको अवसय प्रदान गने उदे्दश्मरे सहमोगी कामाकताा (३६)

(शिऺक) बनाा गदाा मथासम्बव ववद्मारम फादहयका स्थानीम मोग्म व्मष्ट्ततराई 
प्राथशभकता ददनुऩछा।   

 अनौऩचारयक प्रौढ शिऺाभा सहबागी सभूहराई ऋण सुववधा, सीऩ ववकासको (३७)

अवसय, तयकायी फीउ ववतयण, प्राथशभक उऩचाय साभग्रीको ववतयण जस्ता थऩ 
सुववधा य सहमोगको प्रफतध शभराउनुऩछा।   
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 देिभा साऺयता अशबमान ऩूया बएऩतछ ऩतन १०–१५ प्रततित जनसॊख्मा तनयऺय (३८)

यदहयहने एउटा स्वाबाववक ऩरयष्ट्स्थतत बएकारे त्मसका रागग साऺयता कामाक्रभ 
चराई याख्नु ऩदाछ य बववरमभा कुनै ऩतन तनयऺय नयहुन ् बतन े अशबप्रामरे 
प्राथशभक स्तयको शिऺाराई क्रभि् अतनवामा फनाउने तपा  ववचाय हुनुऩदाछ।   

 अनौऩचारयक शिऺा वाये जनचतेना जगाउन प्रबावकायी प्रसाय प्रचायको व्मवस्था (३९)

गनुाऩछा।   

 साऺयता कामाक्रभ सम्फतधी छरपर, प्रदिानी गोरठी, िैक्षऺक भ्रभण आदद गयी (४०)

त्मसप्रतत सकायात्भक धायणाको ववकास गनुाऩदाछ।   

आधथयक ऩऺ :   

 याष्ट्रिम स्तयभा एक अनौऩचारयक शिऺा कोषको स्थाऩना हुनुऩछा। मस (४१)

कोषराई श्री ५ को सयकायको साधायण फजेटफाट स्वततर याखी ऩरयषद्को 
भाध्मभफाट सॊचारन गनुाऩछा।    

 स्रोत ऩरयचारनका रागग देि तथा ववदेिका दातसृॊस्थाहरुसॉग सयकायी स्तयभा (४२)

आगधकारयक वातााराऩ हुनुऩछा।   

 गाउॉ  ववकास सशभतत, नगयऩाशरका तथा ष्ट्जल्रा ववकास सशभततको कोषफाट (४३)

अनौऩचारयक शिऺाराई केही यकभ छुट्माई सयकायी व्ममबाय कभ गयाउने 
उऩाम गरयनुऩछा।   

 हारसम्भ अनौऩचारयक शिऺाभा श्री ५ को सयकायको फजेट ज्मादै तमून यहेको (४४)

सतदबाभा अनौऩचारयक शिऺाराई शिऺाको फजेटफाट फढी प्रततित छुट्माइन ु
ऩछा।   
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११. मिऺा ऺेत्रको आधथयक व्मिथथाऩन 

१. ऩषृ्ठबूमभ 

शिऺा ऺेरभा आगथक व्मवस्थाऩन बतनारे तनधाायतत िैक्षऺक उदे्दश्महरुको प्राष्ट्प्तका 
तनष्ट्म्त आवश्मक आगथाक स्रोत जुटाउनु तथा प्रबावकायी ढॊगरे ऩरयचारन गनुा बतन े
फुखझतछ। मस अततगात शिऺा ऺेरका ववशबतन तह य कामाक्रभहरुका तनष्ट्म्त भूरत् 
सयकायरे गने खचा प्रभुख रुऩभा आउॉछन ् । साथ ै ऩरयवाय तनजी ऺेर (गैयसयकायी 
सॊगठनहरु, उद्मोग, वाखणज्म तथा व्मवसातमक सॊगठनहय) य साभुदातमक सॊघसॊस्थाहरु 
तथा तनजी व्मष्ट्ततहरुरे गने खचाराई ऩतन आगथाक व्मवस्थाऩनशबर सभावेि गनुाऩन े
हुतछ।शिऺाका तनष्ट्म्त आगथाक स्रोतको व्मवस्थाको भुख्म उदे्दश्महरु तनम्नशरखखत छन:् 

(क)  प्राथशभकता प्राप्त कामाक्रभहरुको तनष्ट्म्त आवश्मक खचा जुटाउनु, 
(ख)  सयकायरे गने खचाका अततरयतत तनजी ऺेर य स्थानीम स्रोतहरुको 

ऩरयचारन गनुा, 
(ग)  उऩरब्ध हुने आगथाक स्रोतहरुको प्रबावकायी ढॊगरे प्रमोग गनुा, 
(घ) कभ रागतभा फढी उऩरष्ट्ब्ध हाशसर गनुा, 
(ङ) दीघाकार तथा भध्मावगधभा आवश्मक हुने यकभको ऩूवाानुभान गनुा य उतत 

यकभका स्रोतहरु ऩदहल्माउनु। 

२ ितयभान ष्ट्थथनत 

जनसॊख्माभा बइयहेको तनयततय ववृद्धको परस्वरुऩ शिऺा आजान गन े जनसभूहभा 
बएको ववृद्ध, गुणस्तयमुतत शिऺा य सकेसम्भ भागथल्रो तहको शिऺा प्राप्त गन े
भातनसहरुको फढ्दो चाहना शिऺा ऺेरका ववशबतन नव प्रवतान कामाहरु तथा ऩढाइने 
ववषमहरुभा ववववधीकयण आदद कायणहरुफाट शिऺाका तनष्ट्म्त थऩ खचाको भाग 
बइयहेको छ। सातौँ मोजनाको भध्मततय नऩेारभा आधायबूत आवश्मकताहरुको 
ऩरयऩूतत ाका तनष्ट्म्त कामाक्रभ (२०४२-५७) रागू गयी २०५७सार सम्भभा ६ देखख १० 
वषाका सफै फारफाशरकाहरुराई प्राथशभक शिऺा सवासुरब गने तथा साऺयता 
प्रततितराई तीब्रतय रुऩभा ववृद्ध गने उदे्दश्म याखखमो य याष्ट्रिम शिऺाका ववशबतन तहभा 
वेग्रावेग्रै  ककशसभरे खचाको व्मवस्था गरयमो।  

प्राथशभक शिऺा् प्राथशभक ववद्मारमभा अध्ममन गने उभेय ऩुगेका फारफाशरकाहरुको 
सहबागगता फढाउनका रागग श्री ५ को सयकायरे ववशबतन कदभ चारेको छ। जसभा 
क) प्राथशभक शिऺा तन्िुल्क, ख) प्राथशभक शिऺकको तरफको ितप्रततित श्री ५ को 
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सयकायफाट अनुदान, ग) कऺा १ देखख ३ सम्भका ऩाठ्मऩुस्तकहरु तन्िुल्क ववतयण, 
घ) प्राथशभक शिऺाभा फाशरकाहरुको सहबागगता फढाउन ववद्मारमभा बनाा बएका ५ 
प्रततित फाशरकाहरुराई छारवषृ्ट्त्त य ५ प्रततित फाशरकाहरुराई ववद्मारम ऩोिाक 
उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था, ङ) फाशरकाहरुका रागग कऺा ४ य ५ का ऩाठ्मऩुस्तकहरु 
ऩतन तन्िुल्क ववतयण, य च) प्राथशभक शिऺाभा फाशरकाहरुको सहबागगता फढाउन  
भदहरा शिऺक तनमुष्ट्ततभा जोड जस्ता कुया भुख्म छन।्  

भाध्मशभक शिऺा् भाध्मशभक शिऺा तपा  श्री ५ को सयकायरे ववद्मारमको आवश्मकता 
हेयी शिऺकहरुको दयफतदी तनधाायण गने य उतत दयफतदीअनुसायका तनम्नभाध्मशभक 
शिऺकहरुको तरफको ७५ प्रततित य भाध्मशभक ववद्मारमका शिऺकहरुको तरफको ५० 
प्रततित अनुदान ददने नीतत शरएको छ। मस्तै दगुाभ ऺेरका तनम्न भाध्मशभक तथा 
भाध्मशभक ववद्मारमका शिऺकहरुको तरफको १०० प्रततित श्री ५ को सयकायरे 
अनुदान ददने तनणाम गयेको छ। अदहरे शिऺण िुल्क तथा अतम िुल्कफाट प्राप्त 
बएको यकभफाट य स्थानीम स्रोत ऩरयचारन गयी ववद्मारम सॊचारन गनाका तनशभत्त 
चादहने अतम यकभको व्मवस्था गयी ववद्मारम बवन तनभााण, पतनाचय तथा अतम 
ऩूॉजीगत खचाका रागग चादहने यकभ स्थानीम स्रोत ऩरयचारन गयी जुटाउने गयेको 
देखखतछ। 

उच्च शिऺा् उच्च शिऺा प्रदान गने कामाभा श्री ५ को सयकायको नीततअनुसाय त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारमअततगातका कामाारहरु तथा तमाम्ऩसहरु सॊचारन गनाका तनशभत्त  
चादहने अगधकाॊि यकभ श्री ५ को सयकायफाट त्ररबुवन ववश्वववद्मारमराई 
अनुदानस्वरुऩ प्रदान गरयतछ तय तनजी ऺेरभा सॊचारन गरयएका तमाम्ऩसहरुराई बने 
ऩटके अनुदान ददने गरयएको ऩाइतछ। तमाम्ऩस सॊचारन गनाका तनशभत्त चादहने केही 
प्रततित यकभ िुल्कफाट उठाउने व्मवस्था ऩतन गरयएको छ।  

जेहेतदाय ववद्माथॉराई उच्च शिऺा हाशसर गने अवसय उऩरब्ध गयाउन प्राववगधक  
अध्ममन सॊस्थान तथा शिऺािास्र सॊकामअततगातका तमाम्ऩसहरुभा बनाा बएका 
ववद्माथॉहरु भध्मे बनाा रक्ष्मको २५ प्रततित ववद्माथॉहरुराई छारवषृ्ट्त्त ददने व्मवस्था 
गरयएको छ। मसै गयी बनाा रक्ष्मको १५ प्रततित ववद्माथॉहरुराई तन्िुल्क वषृ्ट्त्त 
प्रदान गने व्मवस्था गरयएको छ। भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारमअततगातका 
कामाारमहरु तथा तमाम्ऩस सॊचारन गनाका तनशभत्त चादहने सम्ऩूणा यकभ श्री ५ को 
सयकायरे भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारमराई अनुदान स्वरुऩ प्रदान गने गयेको छ। 
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प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺा् देिको आगथाक ववकास गनाका तनशभत्त ववशबतन 
तहको दऺ जनिष्ट्ततको आवश्मकता ऩदाछ। उच्च स्तयको दऺ जनिष्ट्तत उत्ऩादन गन े
काभ ववश्वववद्मारमको कामाऺ ेरशबर ऩदाछ बने भध्मभ य तनम्नस्तयको दऺ जनिष्ट्तत 
उत्ऩादन गने काभ प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयषद्को कामाऺ ेरशबर 
ऩदाछ। देिका ववशबतन बागभा प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक केतिहरु स्थाऩना 
गयी सीशभत भाराभा बएता ऩतन तनम्न तथा भध्मभ स्तयको जनिष्ट्तत उत्ऩादन गन े
काभ बइयहेको छ। प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ केतिहरु श्री ५ को 
सयकायफाट प्राप्त  हुने अनुदानको आधायभा सॊचाशरत बइयहेका छन।् मस कामाको 
रागग शभरयारिहरुफाट सहमोग ऩतन प्राप्त बएको छ। प्राववगधक तथा अतम कायणरे 
गदाा मी ताशरभ केतिहरु ज्मादै खगचारा बएका देखखतछन।् 

अनौऩचारयक शिऺा् शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमरे कोटा प्रणारी अॉगारी सीशभत 
भाराभा ष्ट्जल्रा शिऺा तनयीऺकको कामारम भापा त प्रौढशिऺा कामाक्रभ सॊचारन गदै 
आएको छ। मसको साथसाथ ै मसरे प्रौढशिऺा कामाक्रभ सॊचारन गनाका तनशभत्त 
चादहने िैक्षऺक साभग्रीहरुको ववकास गने, उत्ऩादन गने य ववतयण गने काभ ऩतन गदै 
आएको छ। प्रौढ शिऺा कामाक्रभ सॊचारन गने कामाभा शिऺा तथा सॊस्कृतत 
भतरारमराई सयकायी तथा गैयसयकायी तनकामहरु स्वदेिी तथा ववदेिी सॊघसॊस्थाहरुको 
सहमोग प्राप्त बएको छ। हार मस कामाभा ४० बतदा फढी सकायी तथा गैय सयकायी 
तनकामहरु य सॊघ-सॊस्थाहरु सॊरग्न बएका देखखतछ्न।् 

वविेऺ   शिऺा् याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना रागू हुनुबतदा अतघ ऩतन सयकायी तथा 
ववशबतन सॊघ-सॊस्थाहरुको प्रमासफाट अतधा, फदहया तथा अऩा्ग फारफाशरकाहरुराई 
शिऺा ददने प्रमत्नहरु गरयएका गथए। मो मोजना रागू बएऩतछ वविषे शिऺाको 
व्मवस्था गने अशबबाया शिऺा तथा सॊस्कृतत  भतरारमरे शरएको देखखतछ। वविषे 
शिऺा कामाक्रभराई सुचारु रुऩरे सॊचारन गयाउनका तनशभत्त शिऺा तथा सॊस्कृतत 
भतरारमअततगात वविषे शिऺा ऩरयषद्को ऩतन गठन बएको छ। वविषे शिऺा 
कामाक्रभअततगात  स्थाऩना गरयएका ववद्मारमहरुभा तनम्नभाध्मशभक तहसम्भ 
साधायण शिऺा ददइसकेऩतछ व्मावसातमक ताशरभ ददने व्मवस्था गरयएको छ। वविषे 
शिऺा कामाक्रभ श्री ५ को सयकायफाट प्राप्त हुने अनुदान तथा दातसृॊस्थाहरुको 
सहमोगको आधायभा सॊचारन बइयहेको देखखतछ।  
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शिऺा ऺेरभा श्री ५ को सयकायको खचा्  शिऺा ऺेरभा श्री ५ को सयकायको खचा 
तनयततय रुऩरे फढ्दै गइयहेको छ। २०३२/३३ भा शिऺा ऺेरभा श्री ५ को सयकायरे रु 
२३ कयोड खचा गयेको गथमो। मो खचा यकभ फढेय २०४२/४३ भा फढेय रु १ अफा ९ कयोड 
ऩुग्मो। २०४७/४८भा शिऺा ऺेरको तनष्ट्म्त रु २१० कयोडको व्मवस्था बएको गथमो। 
२०३२ देखख २०४७ सम्भभा श्री ५ को सयकायको शिऺा ऺेरको खचा वावषाक ८.४ 
प्रततितका दयरे ववृद्ध बएको देखखतछ। मही अवगधभा श्री ५ को सयकायको कूर खचा 
वावषाक १० प्रततितका दयरे ववृद्ध बएको देखखतछ। श्री ५ को सयकायरे २०४८/४९ को 
फजेटभा शिऺा ऺेरराई रु ३२०.५ कयोड दटु्माएको छ। कुर सयकायी खचा य शिऺा 
ऺेरभा बएको खचाको तुरना ताशरका १भा ददइएको छ। २०४७/४८भा कुर सयकायी 
खचाको करयफ १० प्रततित शिऺा ऺेरभा खचा बइयहेको देखखतछ बने २०४८/४९को 
फजेटभा कुर सयकायी खचाको १२ प्रततित शिऺा ऺेरको तनष्ट्म्त छुट्माएको ऩाइतछ।  

ताशरका १ 

कुर सयकायी खचा य िैक्षऺक खचा कयोडभा 

क्र.सॊ खचा २०४५/४६ 
वास्तववक 

२०४६/४७ सॊिोगधत 
अनभुान 

२०४७/४८ 
अनभुान 

२०४८/४९ 
अनभुान 

१ कुर सयकायी खचा १८००.५ १८६६.५ १९७९.१ २६६४.० 
२ कुर शिऺा खचा १७४.२ १९५.० २१०.६ ३२०.५ 
३ शिऺा खचा य 

सयकायी खचाको 
अनऩुात (प्रततित) 

९.७ १०.४ १०.५ १२.० 

कुर ग्राहस्थ्म उत्ऩादनसॉग शिऺा ऺेरको खचा दाॉजेय हेदाा मसफाट ऩतन शिऺा ऺेरभा 
देिरे कतत प्रमास गयेको छ बतने सॊकेत शभल्छ। २०३१/३२भा (GDP) को ०.९ 
प्रततित भार शिऺा ऺेरभा खचा बएको देखखतछ बने २०४५/४६भा मो प्रततित फढेय २.२ 
प्रततित बएको देखखतछ। महाॉ स्भयणीम कुया के छ बने मो प्रशित सयकायी खचाराई 
भार शरइएको छ। ऩरयवायरे गयेको खचा िुल्क, ककताफ, ऩरयवहन, रुगा आदद ऩतन 
तनकै धेयै छ। मसको दहसाफ उतत प्रततितभा सभावेि बएको छैन। त्मस्तै तनजी ऺेर 
य सभुदामरे गयेको खचा ऩतन सभावेि गरयएको छैन। मी खचाहरु ऩतन जोडकेो खण्डभा 
(GDP) को फढी प्रततित शिऺा ऺेरभा खचा बएको देखखने छ। गत ववशबतन वषाभा 
शिऺा ऺेरभा गरयएको खचाको वववयण ऩरयशिरटभा ददइएको छ। ववशबतन ऩञ्चवषॉम 
मोजनाभा कुर सयकायी खचा य शिऺा ऺेरभा बएको खचा दाॉजेय हेदाा छैठौँ मोजना 
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(२०३७-४२)भा ११.३ प्रततित य सातौँ मोजना (२०४२-४७)भा १०.४ प्रततित शिऺा ऺेरभा 
खचा बएको देखखतछ। 

शिऺा ऺेरका कामाक्रभहरु् हार नेऩारभा सॊचाशरत सफैजसो एकीकृत ग्राभीण ववकास 
ऩरयमोजनाहरुभा शिऺासम्फतधी कामाक्रभहरु यहेका छन ् य ती शिऺा तथा सॊस्कृतत 
भतरारमको कामाक्रभबतदा शबतन छन ्। ववद्मारमहरुको बौततक ष्ट्स्थततको ष्ट्स्थततको 
सुधाय, प्रौढशिऺा कऺा सॊचारन, शिऺकहरुको छोटा अवगधका ताशरभ जस्ता 
कामाक्रभहरु मी एकीकृत ग्राभीण ववकास ऩरयमोजनाहरुभा ऩाइतछन।् 

शिऺा खचाको स्वरुऩ् श्री ५ को सयकायको २०४७/४८ य २०४८/४९ को फजेटअनुसाय 
ववतनमोष्ट्जत फजेटको (साधायण य ववकास) फाॉडपाॉड ताशरकाभा ददएअनुसाय छ। गत 
दिक शबर ववशबतन तहको शिऺाभा सयकायी खचाको फाॉडपाॉडभा ठूरो ऩरयवतान आएको 
छ। २०३५/३६भा २८ प्रततित फजेट यकभ भार प्राथशभक शिऺाभा खचा गरयएको गथमो 
बने २०४५/४६भा झण्ड ै४५ प्रततित फजेट यकभ प्राथशभक शिऺाभा खचा गरयएको छ। 
२०४७/४८भा प्राथशभक शिऺाभा शिऺा फजेटको ४८ प्रततित यकभ य २०४८/४९भा ४९.३ 
प्रततित यकभ छुट्माइएको छ। भाध्मशभक  शिऺातपा  खचा गरयएको यकभको 
अनुऩातभा ह्रास आएको छ। २०३५/३६भा शिऺा फजेटको २१.४ प्रततित भाध्मशभक 
शिऺाभा रगाइएको गथमो बने २०४५/४६भा मो १६.३ प्रततितभा झ मो। २०४७/४८भा मो 
घटेय १५ प्रततित जतत यहेको छ बने २०४८/४९भा मसभा अझ कभी आई १३.२ 
प्रततित हुन गएको छ। 

ताशरका २ 
िैक्षऺक खचा 

क्र.सॊ तह फजेट यकभको प्रततित 
२०४७/४८ २०४८/४९ 

१ प्राथशभक शिऺा ४८.० ४९.३ 
२ भाध्मशभक शिऺा १५.५ १३.२ 
३ प्रौढ शिऺा ०.४ ०.६ 
४ उच्च शिऺा २३.० २८.१ 
५ प्राववगधक व्मावसातमक शिऺा १.६ १.७ 
६ शिऺा प्रिासन, ऩाठ्मक्रभ-ऩाठ्मऩसु्तक, शिऺक 

ताशरभ, भदहरा शिऺा  
९.९ ३.७ 

७ अतम १.६ ३.४ 
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आगथाक वषा २०३५/३६भा उच्च शिऺा तपा  श्री ५ को सयकायको खचा ३७.१ प्रततित 
गथमो। २०३९/४०भा कुर शिऺा फजेट खचाको ५० प्रततित बतदा केही फढी उच्च 
शिऺाभा गएको गथमो बने २०४७/४८भा २३ प्रततित यकभ भार उच्च शिऺाराई 
छुट्माइएको गथमो । आगथाक वषा २०४८/४९भा मो यकभ २८.१ प्रततित देखखतछ। 

प्रभुख सभथमा तथा भुद्दाहरु 

क) सयकायी स्रोतको फढ्दो भाग 

शिऺा ऺेरभा सुधाय ल्माउन य ववशबतन साभाष्ट्जक तथा आगथाक उदे्दश्म प्राष्ट्प्तका 
तनष्ट्म्त श्री ५ को सयकायरे आफ्नो वचनफद्धता जनाइसकेको छ। केही भुख्म खचा 
राग्ने ऺेरहरुभा शिऺाको अवसयभा ववस्ताय गने, शिऺाको गुणस्तय अशबववृद्ध गने, थऩ 
ववश्वववद्मारमहरु स्थाऩना गन,े भाध्मशभक शिऺाराई क्रभि् तन्िुल्क गने य उच्च 
भाध्मशभक शिऺा व्मवस्था रागू गने जस्ता कामाहरु ऩदाछन।् मस प्रकाय ववशबतन नमाॉ 
िैक्षऺक कामाक्रभहरु सॊचारन गना थऩ आगथाक स्रोतहरुको आवश्मकता ऩयेको छ। 

ख) तहगत सभस्माहरु 

प्राथशभक शिऺा् सफै प्राथशभक शिऺकको तरफ, भसरतद खचा, तन्िुल्क 
ऩाठ्मऩुस्तकको ववतयण य छारवषृ्ट्त्तहरु मी सफैको व्मवस्था ददगो रुऩरे गरययहन श्री ५ 
को सयकायराई धेयै कदठन बएको छ। शिऺा खचाको झण्ड ै ५० प्रततित प्राथशभक 
शिऺाभा खचा हुतछ य कुर खचाको ९५ प्रततित शिऺक तरफभा जातछ। मसयी 
शिऺाको गुणस्तय अशबववृद्धका तनष्ट्म्त नगण्म यकभ फाॉकी यहतछ। प्राथशभक शिऺा 
तन्िुल्क प्रदान गरयने व्मवस्था बए ताऩतन प्राथशभक उभेय जाने उभेय बएका धेयैजसो 
फारफाशरकाहरु ववद्मारम गएका देखखॉदैनन।् वव.सॊ. २०४५/४६को तथ्मा्क अनुसाय 
प्राथशभक शिऺाभा खास उभेयको बनाा अनुऩात ७४.३ प्रततित य छाराहरुको भार खास 
उभेयभा बनाा अनुऩात ५५.४ प्रततित भार बएको देखखतछ। प्राथशभक  शिऺाभा खास 
उभेयको बनाा अनुऩात ितप्रततित ऩु माउनका तनशभत्त श्री ५ को सयकायरे अझ  फढी 
रगानी गनुाऩने बएको छ। ववद्मारमका रागग चादहने ऩुस्तक, िैक्षऺक साभग्री, 
पतनाचय तथा अतम बौततक सुववधा जुटाउनभा तनशभत्त स्थानीम स्रोत ऩरयचारन 
गनुाऩने बतनएको छ। प्राथशभक  शिऺाभा िैक्षऺक साभग्री तथा बौततक सुववधाहरुको 
अबाव बएको देखखएकोरे स्थानीम स्रोत ऩरयचारन गना ददिा तपा  सततोषजनका 
प्रगतत हुन नसकेको तथ्म स्ऩरट बएको छ।  
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भाध्मशभक शिऺा् शिऺकहरुराई तरफ ददनका तनशभत्त चादहने यकभका रागग 
तनधाारयत केही अॊि श्री ५ को सयकायफाट फेहोयेको देखखतछ। ववद्मारमको रागग चादहने 
ऩुस्तक, िैक्षऺक साभग्री, पतनाचय तथा अतम बौततक सुववधा जुटाउनको तनशभत्त 
स्थानीम स्रोत ऩरयचारन गनुा ऩने बतनएको छ। तय स्थानीम स्रोत ऩरयचारन गन े
ददिातपा  सततोषजनक प्रगतत बएको ऩाइॉदैन। वव.सॊ २०४५/४६को तथ्मा्कअनुसाय 
भाध्मशभक शिऺाभा ववद्माथॉ बनाा अनुऩात ३२ प्रततित बएको देखखतछ। भाध्मशभक 
शिऺाभा सहबागगता फढाउने उदे्दश्मरे श्री ५ को सयकायरे भाध्मशभक शिऺा क्रभि् 
तन्िुल्क गदै रैजाने तनणाम गरयसकेको छ। भाध्मशभक शिऺा तन्िुल्क बएऩतछ 
भाध्मशभक ववद्मारमका शिऺकहरुराई तरफ ददनको तनशभत्त चादहने यकभ उऩरब्ध 
गयाउन श्री ५ को सयकायको आगथाक दातमत्व अझ फढ्ने देखखतछ।  

भाध्मशभक ववद्मारमको आम्दानीको भुख्म स्रोत शिऺण िुल्क हो। भाध्मशभक शिऺा 
तन्िुल्क प्रदान गने व्मवस्था बएऩतछ ववद्माथॉफाट शिऺण िुल्क नशरने ष्ट्स्थततभा 
िैक्षऺक तथा प्रिासतनक स्टापको तरफ ितप्रततित श्री ५को सयकायरे फेहोने अवस्था 
स्वत् शसद्ध छ। मतत बए ऩतन ववद्मारम सॊचारन गनाका रागग आवश्मक हुन े
ऩुस्तक, िैक्षऺक साभग्री, पतनाचय तथा अतम बौततक सुववधा (बवन, भयभत, कोठा 
थऩ आदद) जुटाउनको तनष्ट्म्त चादहने आगथाक स्रोतको व्मवस्था सभेत गनुाऩने हुतछ। 

उच्च शिऺा् खास गयी श्री ५ को सयकायफाट प्राप्त हुने अनुदानको आधायभा त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारम सॊचारन बइयहेको देखखतछ। ववश्वववद्मारम अततगातका तमाम्ऩसहरुभा 
तमूनतभ िुल्क शरने गयेको तथा सफै ककशसभका उच्च शिऺाभा एउटै िुल्क दय कामभ 
गयेको देखखतछ। उच्च शिऺाको भाग ददनप्रततददन फढ्दै गएको छ। भाध्मशभक शिऺाको 
तुरनाभा उच्च शिऺा ज्मादै खगचारो ऩतन छ। भाग अनुसाय उच्च शिऺा कामाक्रभ 
ववस्ताय गने हो बने मस ऺेरभा रगानी गरयने यकभभा थऩ स्रोत जुटाउनु ऩने 
हुतछ।उच्च शिऺा ऺेरभा देखखएको ववद्माथॉ बनाा चाऩ य अतम िैऺखणक तथा 
प्रिासतनक सभस्माहरु सभाधान गनाको तनशभत्त अरु थऩ ववश्वववद्मारमहरु स्थाऩना 
गनुा अत्मावश्मक बइसकेको छ। मसयी थऩ नमाॉ ववश्वववद्मारमहरु स्थाऩना गना उच्च 
शिऺा ऺेरभा अझ फढी यकभ रगानी गनुाऩने ष्ट्स्थतत स्ऩरटै छ।  

उच्च भाध्मशभक शिऺा् श्री ५ को सयकायरे शिऺाको सॊयचनाभा व्माऩक ऩरयवतान गयी 
उच्च भाध्मशभक (१०+२) सॊयचनाका ववद्मारमहरुको स्थाऩना गने तनणाम गरयसकेको 
छ। एसएरसी ऩयीऺा उत्तीणा बएका ववद्माथॉहरुराई २ वषाको उच्च भाध्मशभक शिऺा 
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प्रदान गने कुया शसद्धाततत् स्वीकृत बइसकेको छ। अत् उच्च भाध्मशभक शिऺा ददने 
व्मवस्था शभराउनका तनशभत्त आवश्मक ऩूवााधाय खडा गना य मसको सॊचारनका रागग 
व्मवस्था शभराउन श्री ५ को सयकायरे थऩ रगानी गनुाऩयेको छ।  

प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺा् प्राववगधक दऺ जनिष्ट्ततको  भाग अनसुाय आऩूतत ा 
हुन सकेको छैन। आधायबूत स्तय य भध्मस्तयको प्राववगधक दऺ जनिष्ट्ततको आऩूतत ा 
फढाउनको तनशभत्त प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ कामाक्रभराई अझ 
ववस्ताय गनुाऩयेको छ। मो ताशरभ कामाक्रभव ववस्ताय गनाको रागग मस ऺेरभा अझ 
फढी यकभ रगानी गनुाऩने बएको छ। प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺा ववशबतन 
प्राववगधक शिऺारमहरु भापा त प्रदान गरयतछ। मी ववद्मारमहरुभा  िुल्क शरइॉदैन, फरु 
छारवतृ्त ददइतछ। िहयी ऺेरभा अवष्ट्स्थत ताशरभ केतिहरुभा बनााको तनष्ट्म्त उऩरब्ध 
सीट सॊख्मा बतदा धेयै गुना फढी आवेदन ऩदाछन।् आवासीम स्वरुऩ य छारवषृ्ट्त्त ददने 
व्मवस्थाफाट मी शिऺारमहरुभा एकाइ रागत तनकै फढी बएको ऩाइतछ। 

प्रौढ शिऺा् देिको साऺयता २०४७भा ३६ प्रततित बएकोभा अदहरे फढेय ३९ प्रततित 
ऩुगेको अनुभान छ ।२०५७ सारसम्भभा मो साऺयता प्रततितराई ६७ प्रततितसम्भ 
ऩु माउने रक्ष्म याखखएको छ। हार शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमको कुर शिऺा 
फजेटको १ प्रततित बतदा कभ यकभ प्रौढ शिऺा कामाक्रभहरुको तनष्ट्म्त रगाइॉदै आएको 
छ। देिभा कामायत ववशबतन गैयसयकायी सॊगठनहरु य ववशबतन ष्ट्जल्राहरुभा सॊचारन 
बइयहेका एकीकृत ग्राभीण ववकास आमोजनाहरुरे प्रौढ शिऺा कामाभा धेयै मोगदान 
ददइयहेका छन।् ववशबतन सॊगठनहरु य आमोजनाहरुरे शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमका 
शिऺण साभग्रीहरुराई प्रमोगभा ल्माएय सभेत प्रौढ शिऺा कामाक्रभ सॊचाशरत गयेका 
छन।् हार प्रौढ शिऺा कामाक्रभको रागग छुट्माइएको यकभ तमूनतभ बएको अनुबव 
गरयएको छ। 

सुझाउहरु :  

प्रभुख सुझाउहरु  

 शिऺा ववकासका ववशबतन उदे्दश्महरु प्राप्त गना सयकायरे शिऺा ऺेरराई थऩ (१)

ववत्तीम स्रोत उऩरब्ध गयाउनु ऩदाछ। थऩ ववद्माथॉहरुराई ऩढाउन, शिऺाको 
गुणस्तयभा फवृद्ध गना तथा नमाॉ कामाक्रभहरु सॊचारन गना फढी खचाको 
आवश्मकता ऩदाछ। शिऺाभा तनजी ऺेरको सॊरग्नताभा फवृद्ध हुने देखखए ताऩतन 
आगाभी वषाहरुभा शिऺा ऺेरको खचाको ठूरो अॊि श्री ५ को सयकायको 
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फजेटफाट उऩरब्ध गयाउनु ऩने देखखतछ। मस तनष्ट्म्त शिऺा ऺेरको तनष्ट्म्त कुर 
फजेटको अॊिभा फवृद्ध गनुा आवश्मक हुतछ। मस ऩरयप्रेक्ष्मभा कुर फजेटको १५ 
प्रततित शिऺा ऺेरराई उऩरब्ध गयाउने शसद्धातत अॉगाल्नु उगचत देखखतछ।   

 प्राथशभक तथा भाध्मशभक शिऺाको तनष्ट्म्त श्री ५ को सयकायरे उऩरब्ध गयाउन े(२)

यकभ सम्ऩूणातमा शिऺक तरफभा जाने बएको हुॉदा, शिऺाको गुणस्तयभा 
गुणस्तय ववकास गनाका तनष्ट्म्त अरु वैकष्ट्ल्ऩक स्रोतहरु खोज्नु ऩने हुतछ। 
मस्ता स्रोतहरुभा भुख्मत् स्थानीम स्रोत आउॉछन।् ष्ट्जल्रा ववकास सशभतत य 
गाउॉ  ववकास सशभततहरुराई स्थानीम तहभा प्राप्त हुने यकभको तनष्ट्श्चत 
प्रततित ववद्मारमहरुको िैक्षऺक सुववधा ववस्ताय य गुणस्तय फवृद्धको काभभा 
प्रमोग गनुा उगचत हुनेछ।   

 हार यहेको दयफतदीको आधायभा अनुदान ददने व्मवस्थाको सटृा तनम्न (३)

फभोष्ट्जभको व्मवस्था हुनुऩछा :   

(क) ववद्मारमराई ददइने अनुदान ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारम भापा त उऩरब्ध 
गयाउने,  

(ख) अदहरे अनुदान प्राप्त गने ववद्मारमहरुराई अदहरे जस्तै अनुदान ददने,  
(ग) बववरमभा श्री ५ को सयकायरे ववद्मारम नतसा्कनको आधायभा खोरेका 

ववद्मारमराई सार फसारी एकभुरट अनुदान ददने,  
(घ) बववरमभा स्थानीम जनतारे खोरेका ववद्मारमहरुराई तनधारयत तहको ऩूया 

कऺाहरु सॊचारन बइसकेऩतछ सयकायी अनुदान ददने,  

 उच्च शिऺातपा  प्राववगधक शिऺा प्रदान गना ववदेिी सॊस्थाहरुरे नेऩारभा (४)

ववद्मारमहरु, भहाववद्मारमहरु य उच्च िैक्षऺक सॊस्थानहरुको स्थाऩना गना 
चाहेभा श्री ५ को सयकायरे तनधाारयत गयेका तनमभभा यही तनजी ऺेरभा 
सॊचारन गना ददनुऩछा।   

 ववद्मारम तहको िैक्षऺक व्मवस्थाऩनभा सुधाय ल्माउन तथा शिऺा प्रदान गन े(५)

कामाभा जनसहबागगता फढाउन ष्ट्जल्रा ववकास सशभतत, गाउॉ  ववकास सशभतत 
तथा नगयऩाशरकाराई ववद्मारम स्थाऩना गने य सॊचारन गने कामाभा सॊरग्न 
गयाउनु ऩदाछ। मी तनकामहरुरे स्थानीम स्तयभा उठाउने कयको केही प्रततित 
अतनवामा रुऩरे शिऺण सॊस्थाहरु सॊचारन गनाभा रगाउनु ऩने व्मवस्था गनुा 
ऩदाछ।   

तहगत सुझाउहरु :   

 प्राथशभक ववद्मारमका शिऺकहरुको तरफ, बत्ता तथा भसरतदको रागग चादहने (६)

सम्ऩूणा यकभ श्री ५ को सयकायफाट अनुदान स्वरुऩ प्रदान गनुा ऩदाछ।   

 ववद्मारम बवन तनभााण, पतनाचय तथा अतम ऩूॉजीगत खचाको रागग चादहन े(७)

सम्ऩूणा यकभ स्थानीम स्रोत ऩरयचारन गयी जुटाउनु ऩदाछ। मसका तनशभत्त श्री 
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५ को सयकायरे त्मस फयाफयको यकभ अनुदानका रुऩभा ददने व्मवस्था गनुा 
ऩदाछ।   

 प्राथशभक य भाध्मशभक शिऺाभा छाराहरुको सहबागगता फढाउनको तनशभत्त कभ (८)

प्रततित बनाा हुने ष्ट्जल्राहरुभा छारवषृ्ट्त्त कोटा वा अतम सुववधा (ऩोिाक 
आदद) को ववृद्ध गनुा ऩदाछ।   

 प्राथशभक य भाध्मशभक ववद्मारमभा बनाा बएका वऩछडडएका वगा य सभुदामका (९)

फारफाशरकाहरुराई छारवषृ्ट्त्त तथा ववद्मारम ऩोिाक ददने व्मवस्था गनुा ऩदाछ।   

 श्री ५ को सयकायफाट तनमशभत रुऩभा अनुदान ददनु नऩने य तनजी स्रोतभा (१०)

सॊचाशरत बएका ववद्मारमहरु, भहाववद्मारमहरु य उच्च िैक्षऺक सॊस्थानहरुराई 
ततनका िैक्षऺक कामाक्रभको सॊचारन, ववस्ताय तथा सुदृढीकयण गने कामाभा 
सहमोग ऩु माउन ऩटके अनुदान, सयर ऋण जस्ता सहुशरमतहरुको व्मवस्था 
गनुा उगचत देखखतछ।   

 भाध्मशभक ववद्मारमहरुभा बौततक सुववधाहरुभा ववस्ताय गनुाका साथ ैशिऺाको (११)

गुणस्तयभा ववृद्ध गनुाऩन े बएकोरे शिऺण िुल्क वाहेक अतम यकभ उठाउन 
ऩाइने व्मवस्था गनुा ऩदाछ।   

 भाध्मशभक शिऺा क्रभि् तन्िुल्क गदै जाने क्रभभा सयकायराई ऩना जाने थऩ (१२)

व्ममबायको रेखाजोखा गयी तन्िुल्क गरयसतने अवगध तनष्ट्श्चत हुनु ऩदाछ।   

 प्राथशभक तहभा तन्िुल्क ऩाठ्मऩुस्तक ववतयण गने नीततको ऩुनयावरोकन गयी (१३)

ऩुस्तक ककतन नसतनेहरुरे भार ऩुस्तक तन्िुल्क ऩाउन सतने व्मवस्था 
शभराउनुका साथ ै सहुशरमत दयभा भुख्म ऩाठ्मऩुस्तकहरुको त्रफक्री ववतयणको 
व्मवस्था गनुा   ऩदाछ।   

 ष्ट्जल्रा शिऺा सशभततरे श्री ५ को सयकायको अनुदानका साथ ै आफ्नो (१४)

आततरयक स्रोतफाट सभते अथा सॊकरन गयी ष्ट्जल्रा शिऺा कोषको स्थाऩना 
गनुाऩछा य मसै कोषफाट ववद्मारमहरुराई अनुदान ददनुऩछा।   

 ववद्मारम, भहाववद्मारम, ववश्वववद्मारम तथा उच्च िैक्षऺक सॊस्थानहरुराई (१५)

आगथाक सहमोग य चर अचर सम्ऩष्ट्त्त प्रदान गने सॊस्था वा व्मष्ट्ततहरुराई 
कय भापी ददने य उगचत रुऩभा सम्भान गने ऩरयऩाटी चराउनु ऩछा।   

 ववद्मारम, भहाववद्मारम, उच्च िैक्षऺक सॊस्थानहरु तथा ववश्वववद्मारमहरुभा (१६)

तनमुतत शिऺक तथा कभाचायीराई ऩूया कामाबाय ददनुऩछा। काभ नबएभा 
दयफतदी बएकै आधायभा कुनै ऩदभा कसैराई तनमुतत गनुा हुॉदैन।   

 उच्च भाध्मशभक शिऺा (१०+२) को ववस्ताय हुॉदै जाने सतदबाभा आवश्मक (१७)

खचाको रेखाजोखा गयी फजेटको तनधाायण गने य अनुदान ददने काभ उच्च 
भाध्मशभक शिऺा ऩरयषद्रे गनुाऩछा।   
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 ववद्मारमहरुराई ददइने अनुदान ष्ट्जल्रा शिऺा सशभतत भापा त उऩरब्ध गयाउन ु(१८)

ऩदाछ। ववद्मारमको िैक्षऺक कामाक्रभ शिऺकको दयफतदी य ष्ट्जल्राको आगथाक 
अनुदानको यकभको तनधाायण हुनुऩदाछ।   

 ववश्वववद्मारमहरुको सॊचारन गनाको तनशभत्त चादहने यकभ श्री ५ को (१९)

सयकायफाट प्राप्त गयेय प्रत्मेक ववश्वववद्मारम तथा उच्च िैक्षऺक सॊस्थानहरुको 
आवश्मकता हेयी सो अनदुान ददने व्मवस्था ववश्वववद्मारम अनुदान आमोगरे 
गनुा ऩय ्ादछ।   

 उच्च भाध्मशभक तथा उच्च तहभा शिऺण िुल्क तनधाायण गदाा रागत ऩूयण (२०)

शसद्धातत रागू गयी शिऺण िुल्कभा क्रभि् ववृद्ध गदै रैजानु ऩदाछ।   

 भाध्मशभक तथा उच्चशिऺाको अष्ट्ततभ ऩयीऺाहरुभा सवोच्च अॊक प्राप्त गने (२१)

ववद्माथॉहरुराई हार ददइएका छारवषृ्ट्त्त कामभ याख्नुऩदाछ य वऩछडडएका 
वगाका ववद्माथॉहरुराई वविषे छारवषृ्ट्त्त ददने व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

 प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ कामाक्रभको एकाइ रागत घटाउनको (२२)

तनशभत्त छारावासभा फसी ऩढ्ने ववद्माथॉका साथ ै ददउॉसो घयफाट आई ऩढ्ने 
ववद्माथॉहरु याखी छार शिऺक अनुऩात फढाउने, िहयी ऺेरको ववद्मारमभा 
छारवषृ्ट्त्त ददने प्रथा फतद गने य िुल्क शरने, ग्राभीण ऺेरका ववद्मारमभा 
छारवषृ्ट्त्त तमूनतभ गने तथा कभ रागत ऩने प्राववगधक, व्मावसातमक ताशरभ 
कामाक्रभहरु सॊचारन गने नीतत अॉगाल्नुऩदाछ।   

 देिको आगथाक ववकास गनाको तनशभत्त आवश्मक हुने भध्मभ स्तयको (२३)

प्राववगधक जनिष्ट्तत उऩरब्ध गयाउन प्राववगधक तथा फहु–प्राववगधक शिऺाको 
ववस्ताय हुनु अत्मावश्मक छ। तय प्राववगधक कायणरे गदाा मी दवुै ककशसभको 
शिऺा ज्मादै खगचारो हुन सतछ। मसथा प्राववगधक तथा फहु–प्राववगधक शिऺाको 
सॊचारन गयाउने उच्च भाध्मशभक ववद्मारमको रागग चादहने यकभको केही 
अॊि श्री ५ को सयकायरे अनुदान स्वरुऩ प्रदान गनुा ऩदाछ।   

 अगधयाज्मबरय स्थाऩना गरयएका ४४ वटा वविषे शिऺा ववद्मारमहरुभा कयीव (२४)

१,००० अऩा्ग ववद्माथॉहरुरे भार शिऺा हाशसर गने भौका प्राप्त गरययहेको 
हुॉदा वविषे शिऺा कामाक्रभ ववस्ताय गनाको तनशभत्त अझ धेयै प्रमास गनुाऩछा। 
मो शिऺा खगचारो बएकोरे मसभा ववद्माथॉहरुफाट शिऺण िुल्क शरन ु
तमामोगचत देखखॉदैन। अत् वविषे शिऺा कामाक्रभ श्री ५ को सयकायफाट प्राप्त 
हुने अनुदान तथा दात ृसॊस्थाहरुफाट प्राप्त हुने सहमोगको आधायभा सॊचारन 
गनुा ऩने देखखतछ।   

 खास गयी उच्च शिऺाका ऺेरका भहाववद्मारम तथा िैक्षऺक सॊस्थानहरु (२५)

सॊचारन खचा उठाउने शसद्धाततभा जानुऩछा य शिऺण िुल्क य अतम िुल्क शरए 
अनुसायको सभुगचत सेवा प्रदान गनुाऩछा।   
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 प्रततबािारी य गयीफ ववद्माथॉहरुराई उच्चस्तयसम्भको अध्ममनका रागग (२६)

अवसयहरु प्रदान गना याष्ट्रिम स्तयको एउटा छारवषृ्ट्त्त कोषको व्मवस्था गनुाऩछा 
य याष्ट्रिम स्तयका सफै छारवषृ्ट्त्तहरुको सभतवम गयी ववद्माथॉहरुराई जानकायी 
उऩरब्ध गयाउनुऩछा।   

 अनौऩचारयक शिऺाका कामाक्रभहरुको सॊचारनभा सहमोग गना याष्ट्रिम स्तयभा (२७)

एउटा अनौऩचारयक शिऺा कोषको स्थाऩना गनुा ऩदाछ।   

 प्रत्मेक ष्ट्जल्राभा ष्ट्जल्रा शिऺा सशभततरे एउटा शिऺा ऩरयक्रभा कोष (२८)

(Revolving Fund) को स्थाऩना गयी त्मसफाट ववद्मारमहरुरे य गयीव 
त्रफद्माथॉहरुरे ऋण वा साऩटी शरन सतने व्मवस्था हुनुऩदाछ।   
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अनसुचूी 

मिऺा ऺेत्रभा आिश्मक हुने यकभको ऩिूायनभुान 

श्री ५को सयकायको शिऺा नीतत अनुसाय शिऺाका ववशबतन ऺेरभा खचा गनाका तनशभत्त 
चादहने यकभको वववयण ताशरकाहरुभा ददइएका छन।् 

प्राथशभक शिऺाका रागग आवश्मक  हुने यकभको वववयण आधायबूत प्राथशभक शिऺाको 
गुरुमोजना (BPEP Master Plan)भा उल्रेख गरयए अनुसाय प्रस्तुत गरयएको छ। 
उतत गुरु मोजनाभा प्राथशभक शिऺाका रागग आवश्मक हुने यकभको ऩूवाानुभान 
२०४७/४८को भूल्मभा गरयएको  हुनारे उतत ऩूवाानुभानभा १० प्रततित थऩ गयी 
२०४८/४९ को भूल्मभा प्रस्तुत गरयएको छ।  

प्राथशभक शिऺाभा सहबागगता फढाउनका रागग श्री ५ को सयकायफाट सॊचारन गयाइन े
ववशबतन कामाक्रभहरुको सकायात्भक ऩरयणाभ प्राप्त हुने बएको हुनारे वव.सॊ. २०५७ 
सम्भभा फारफाशरकाहरुको सहजै देखखने बनाा अनुऩात ११४ प्रततित य सहजै देखखने 
बनाा अनुऩात १०० प्रततित ऩुग्ने अनुभान गरयएको छ।  

भाध्मशभक ववद्मारमभा अध्ममन गन े ववद्माथॉ सॊख्माको सयदय वावषाक ववृद्धदय ७ 
प्रततित बएको देखखएकोरे मसै ववृद्ध दयअनुसाय वव.सॊ. २०५२ सम्भभा हुने ववद्मारम 
सॊख्मा ऩूवाानुभान गयी उतत ववद्मारमहरुभा अध्माऩन गयाउनको तनशभत्त चादहने 
अनुभातनत यकभको तनधाायण गरयएको छ। २०५३ देखख २०५७ सम्भको ऩूवाानुभान 
एकाइ रागतभा आधारयत छ।   

भाध्मशभक शिऺा क्रभि् तन्िुल्क गदै रैजाने श्री ५ को सयकायको नीतत अनुसाय 
२०४८/४९ भा छैठौ कऺाभा तन्िुल्क शिऺा प्रदान गने व्मवस्था बएको छ। मसै गयी 
२०४९/५०भा छैठौ य सातौँ कऺाभा तन्िुल्क शिऺा प्रदान गरयने अनुभान गरयएको छ। 
मदह क्रभरे भाध्मशभक शिऺा तन्िुल्क गदै रगेको खण्डभा २०५२/५३भा भाध्मशभक 
तहका सफै कऺाभा तन्िुल्क शिऺा प्रदान गरयने देखखतछ। 

उच्च शिऺाभा अध्ममन गने ववद्माथॉहरुको सॊख्मा वावषाक ९ प्रततितका दयरे ववृद्ध 
हुॉदै जाने अनुभान गरयएको छ। २०४८/४९ भा उच्च शिऺाको एकाइ रागत रु ५८२६ 
बएको देखखतछ। मसयी ववद्माथॉ सॊख्मा य एकाइ रागत अनुभान गयी उच्च शिऺा 
ऺेरको रागग आवश्मक हुने यकभको ऩूवाानुभान गरयएको छ।  
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अतधा, फदहया, अऩा्ग तथा सुस्त भन्ष्ट्स्थततका केटाकेटीहरुको रागग सॊचारन गरयने 
वविषे शिऺा कामाक्रभ अततगात २०४९देखख २०५७ सम्भभा ६२६११ फारफाशरकाहरुराई 
प्राथशभक तथा भाध्मशभक शिऺा प्रदान गने रक्ष्म याखखएको छ।वविषे शिऺा 
कामाक्रभको एकाइ रागत रु २९७२ हुने अनुभान गरयएको छ। मसयी ववद्माथॉ सॊख्मा य 
एकाइ रागत  अनुभान गयी वविषे शिऺा कामाक्रभको रागग चादहने यकभको ऩूवाानुभान 
गरयएको छ।  

वव.सॊ. २०५७ सम्भभा साऺयता दय ६७ प्रततित ऩु माउने रक्ष्म अनुसाय २०४९ देखख 
२०५७ सम्भभा ३५,२०,००० ऩौढहरुराई साऺय तुल्माउनु ऩने अनुभान गरयएको छ। मस ै
गयी फारशिऺा कामाक्रभ अततगात १०,२३,३०० फारफाशरकाहरुराई शिऺा प्रदान गने 
रक्ष्म याखखएको छ। प्रौढ शिऺा कामाक्रभको एकाइ रागत रु ३२५ य फार शिऺा 
कामाक्रभको एकाइ रागत रु ३७५ हुने अनुभान गरयएको छ।मसयी प्रौढहरुको सॊख्मा, 
केटाकेटीहरुको सॊख्मा य एकाइ रागत अनुभान गयी प्रौढ शिऺा कामाक्रभ य फार शिऺा 
कामाक्रभ अततगात खचा गनुा ऩने यकभको ऩूवाानुभान गरयएको छ। प्रौढ शिऺा कामाक्रभ 
सॊचारन गने कामाभा सयकायी तथा गैयसयकायी तनकामहरु य स्वदेिी तथा ववदेिी सॊघ 
सॊस्थाहरु सभेत सॊरग्न हुने बएकोरे मो कामाक्रभ सॊचारन गनाका तनशभत्त चादहन े
कुर यकभको ४५ प्रततित श्री ५ को सयकायरे य ५५ प्रततित यकभ स्वदेिी तथा 
ववदेिी सॊघ-सॊस्थाहरुफाट फेहोने अनुभान गरयएको छ् 

 प्राववगधक दऺ जनिष्ट्तत वावषाक ७०० का दयरे उत्ऩादन गने (१)

 मस ताशरभ कामाक्रभ अततगातका ववद्माथॉहरुराई २ वषा ६ भदहना (२)

ताशरभ ददने।  

 वव.सॊ.२०४०/४१भा देखखएको प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक (३)

ताशरभ कामाक्रभको एकाइ रागत रु १८५९८ भुिा ष्ट्स्पततरे गदाा 
वव.सॊ २०४८/४९ भा रु ३६२४२ हुने। 
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ताशरका नॊ ३ 

प्राथशभक शिऺाका रागग चादहने यकभ (रु राखभा) (२०४९-२०५७)  

सार ववद्माथॉ सॊख्मा 
हजायभा 

कुर खचा २०४७/४८को 
भलू्मभा 

कुर खचा २०४८/४९को 
भलू्मभा 

२०४९ २८३३ १९५८० २१५३८ 
२०५० २९१७.८ २०६०८ २२६२२ 
२०५१ ३००६.१ २१५११ २३६६२ 
२०५२ ३०९८.१ २२२०९ २४४३० 
२०५३ ३१९४ २३५८६ २५९५६ 
२०५४ ३२९४ २४५७२ २७०२९ 
२०५५ ३३९८.२ २४७३४ २७२०७ 
२०५६ ३५०७ २५६२६ २८१८९ 
२०५७ ३६२०.५ २६४९३ २९१४२ 
    

ताशरका ४ 

भाध्मशभक शिऺाका रागग चादहने यकभ (२०४९-२०५७) 

सार ववद्माथॉ सॊख्मा  खचा  खचाको १० 
प्रततित गणुस्तय 
ववृद्ध गना 

कुर खचा 
(राखभा) 

२०४९ ८४५२१० ४८०२५१२४३ ४८०२५१२४ ५२८३ 
२०५० ९३०९३६ ७५४९२५७२३ ७५४९२५७९ ८३०४ 
२०५१ १०२५६९४ ९४२९७०५१५ ९४२९७०५२ १०३७३ 
२०५२ ११३०४६७ ११९२५०२११५ ११९२५०२१२ १३११८ 
२०५३ १२१५००५ १२५९४५९८९८ १२५९४५९९७ १३८५४ 
२०५४ १३०५८७७ १३३१४०७२७२ १३३१४०७२७ १४६४६ 
२०५५ १४०३५५९ १४०८७१६६८८९ १४०८७१६८७ १५४९६ 
२०५६ १५०८५६२ १४९१७८९२१३ १४९१७८९२१ १६४१० 
२०५७ १६२१४३६ १५८१०५४८१० १५८१०५४८१ १७३९२ 

 

 



 

209 
 

ताशरका ५ 

उच्च शिऺाका रागग चादहने यकभ (२०४९-२०५७) 

सार ववद्माथॉ 
सॊख्मा  

एकाइ रागत कूर रागत गणुस्तय 
ववृद्धका रागग 
चादहने यकभ 
१० प्रततित 

कुर खचा 
(राखभा) 

२०४९ १५४६०० ५८२६ ९००६९९६०० ९००६९९६० ९९०८ 
२०५० १५३३०० ५८२६ ८९३१२५८०० ८९३१२५८० ९८२४ 
२०५१ १६७००० ५८२६ ९७२९४२००० ९७२९४२०० १०७०२ 
२०५२ १८१६०० ५८२६ १०५८००१६०० १०५८००१६० ११६३८ 
२०५३ २१५५०० ५८२६ १२५५५०३००० १२५५५०३०० १३८११ 
२०५४ २३४७०० ५८२६ १३६७३६२२०० १३६७३६२२० १५०४१ 
२०५५ २५५६०० ५८२६ १४८९१२५६०० १४८९१२५६० १६३८० 
२०५६ २७७८०० ५८२६ १६१८४६२८०० १६१८४६२८० १७८०३ 
२०५७ ३०२८०० ५८२६ १७६४११२८०० १७६४११२८० १९४०५ 

ताशरका ६ 

प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभका रागग चादहने यकभ (२०४९-२०५७) 

सार ववद्माथॉ 
सॊख्मा  

एकाइ रागत कूर रागत कुर रागतको 
१० प्रततित 

कुर खचा 
(राखभा) 

२०४९ १७५० ३५२४२ ६३४२२३५०० ६३४२३५० ६९७.७ 
२०५० १७५० ३५२४२ ६३४२२३५०० ६३४२३५० ६९७.७ 
२०५१ १७५० ३५२४२ ६३४२२३५०० ६३४२३५० ६९७.७ 
२०५२ १७५० ३५२४२ ६३४२२३५०० ६३४२३५० ६९७.७ 
२०५३ १७५० ३५२४२ ६३४२२३५०० ६३४२३५० ६९७.७ 
२०५४ १७५० ३५२४२ ६३४२२३५०० ६३४२३५० ६९७.७ 
२०५५ १७५० ३५२४२ ६३४२२३५०० ६३४२३५० ६९७.७ 
२०५६ १७५० ३५२४२ ६३४२२३५०० ६३४२३५० ६९७.७ 
२०५७ १७५० ३५२४२ ६३४२२३५०० ६३४२३५० ६९७.७ 
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ताशरका ७ 

वविषे शिऺाका रागग चादहने यकभ (२०४९-२०५७) 

सार ववद्माथॉ 
सॊख्मा  

एकाइ रागत कूर रागत कुर रागतको 
१० प्रततित 

कुर खचा 
(राखभा) 

२०४९ १३६९ २९७२ ४०६८६६८ ४०६८६७ ४४.८ 
२०५० १८९४ २९७२ ५६२८९६८ ५६२८९७ ६१.९ 
२०५१ २६१९ २९७२ ७७८३६६८ ७७८३६७ ८५.६ 
२०५२ ३६२२ २९७२ १०७६४५८४ १०७६४५८ ११८.४ 
२०५३ ५०१० २९७२ १४८८९७२० १४८८९७२ १६३.८ 
२०५४ ६९२९ २९७२ २०५९२९८८ २०५९२९८ २२६.५ 
२०५५ ९५८३ २९७२ २८४८०६७६ २८४८०६८ ३१३.३ 
२०५६ १३२५४ २९७२ ३९३९०८८८ ३९३९०८९ ४३३.३ 
२०५७ १८३३१ २९७२ ५४४७९७३२ ५४४७९७३्क ५९९.३ 

ताशरका ८ 

प्रौढ शिऺाका रागग चादहने यकभ (२०४९-२०५७) 

सार प्रौढ सॊख्मा 
हजायभा  

एकाइ 
रागत 

कूर रागत 
हजायभा 

कुर 
रागतको 
१० प्रततित 
हजायभा 

कुर खचा 
(राखभा) 

श्री ५ को 
सयकायरे 
फेहोनुा 
ऩने यकभ 
राखभा 

२०४९ २८७ ३२५ ९३२७५ ९३२८ १०२६.० ४६१.७ 
२०५० ३०८ ३२५ १००१०० १००१० ११०१.१ ४९५.५ 
२०५१ ३३२ ३२५ १०७९०० १०७९० ११८६.९ ५३४.१ 
२०५२ ३५७ ३२५ ११६०२५ ११६०३ १२७६.३ ५७४.३ 
२०५३ ३८४ ३२५ १२४८०० १२४८० १३७२.८ ६१७.८ 
२०५४ ४१३ ३२५ १३४२२५ १३४२३ १४७६.५ ६६४.४ 
२०५५ ४४५ ३२५ १४४६२५ १४४६३ १५९०.९ ७१५.९ 
२०५६ ४७९ ३२५ १५५६७५ १५५६८ १७१२.४ ७७०.६ 
२०५७ ५१२ ३२५ १६७३७५ १६७३८ १८४१.१ ८२८.५ 
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ताशरका१० 

फार शिऺाका रागग चादहने यकभ (२०४९-२०५७) 

सार ववद्माथॉ 
सॊख्मा 
हजायभा  

एकाइ 
रागत 

कूर रागत 
हजायभा 

कुर 
रागतको 
१० प्रततित 
हजायभा 

कुर खचा 
(राखभा) 

श्री ५ को 
सयकायरे 
फेहोनुा 
ऩने 
यकभ 
राखभा 

२०४९ ५८ ३७५ २१७५० २१७५ २३९.३ १०७.७ 
२०५० ८३ ३७५ ३११२५ ३११३ ३४२.४ १५४.१ 
२०५१ १०७ ३७५ ४०१२५ ४०१३ ४४१.४ १९८.६ 
२०५२ १३१ ३७५ ४९१२५ ४९१३ ५४०.४ २४३.२ 
२०५३ १५६ ३७५ ५८५०० ५८५० ६४३.५ २८९.६ 
२०५४ १८० ३७५ ६७५०० ६७५० ७४२.५ ३३४.१ 
२०५५ २०४ ३७५ ७६५०० ७६५० ८४१.५ ३७८.७ 
२०५६ २२९ ३७५ ८५८७५ ८५८८ ९४४.६ ४२५.१ 
२०५७ २५३ ३७५ ९४८७५ ९४८८ १०४३.६ ४६९.६ 

ताशरका ११ 

शिऺा ऺेरतपा  उऩरब्ध हुन सतने यकभ (रु कयोडभा) (२०४९-२०५७) 

सार कुर गाहास्थ्म 
उत्ऩादन 

कुर सयकायी 
खचा 

शिऺा ऺेरका रागग उऩरब्ध हुने 
यकभ 
१२%((कुर 
स.ख.) 

१५%(कुर स.ख.) 

२०४९ ११६६८.८ २६५५.८ ३१८.७ ३९८.४ 
२०५० १२१५९.४ २८२७.१ ३३९.२ ४२४.१ 
२०५१ १२७१३.३ ३०२८.३ ३६३.४ ४५४.२ 
२०५२ १३३४४.५ ३२५४.७ ३९०.५ ४८८.२ 
२०५३ १४०८९.७ ३५१३.९ ४२१.६ ५२७.१ 
२०५४ १४९७५.७ ३७९९.३ ४५५.९ ५६९.९ 
२०५५ १५७३९.५ ४०७१.८ ४८८.६ ६१०.८ 
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२०५६ १६५४२.२ ४३६२.२ ५२३.५ ६५४.३ 
२०५७ १७३८५.८ ४६७१.६ ५६०.६ ७००.७ 

स्रोत् क) २०४९ देखख २०५४ सम्भको कुर गाहास्थ्म उत्ऩादनको अनुभान तथा कुर 
सयकायी खचाको अनुभान याष्ट्रिम मोजना आमोगको प्रऺेऩणभा आधारयत। 

क) २०५५ देखख २०५७ सम्भको कुर गाहास्थ्म उत्ऩादन य कुर सयकायी खचा 
(क) को प्रऺेऩणको प्रवषृ्ट्त्तभा आधारयत। 

ताशरका १२ 

शिऺा ऺेरभा गरयएको खचाको वववयण २०३२-२०४६ रु कयोडभा 

सार शिऺा  ऺेरभा 
गरयएको कुर खचा 
(कयोडभा) 

शिऺा ऺेरभा गरयएको 
खचा य कुर गाहास्थ्म 
उत्ऩादनको अनऩुात 
(प्रततितभा) 

शिऺा ऺेरभा गरयएको 
खचा य सयकायी 
खचाको अनऩुात 
(प्रततितभा) 

२०३२ १५.४२ ०.९ १०.२ 
२०३३ २२.९४ १.३ १२.० 
२०३४ २५.३५ १.४ १०.९ 
२०३५ २७.०३ १.३ १०.१ 
२०३६ ३१.६३ १.४ १०.५ 
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ताशरका १३ 

शिऺा ऺेरभा खचा गरयएको यकभको फाॉडपाॉड (२०३५-२०४८) 

सार शिऺा 
ऺेरभा 
खचा 
गरयएको 
यकभ 

प्राथशभक 
शिऺा 
ऺेरभा 
खचा 
गरयएको 
यकभ 

प्रततित भाध्मशभक 
शिऺा 
ऺेरभा 
खचा 
गरयएको 
यकभ 

प्रततित उच्च 
शिऺाभा 
खचा 
गरयएको 
यकभ 

प्रततित 

२०३५ २७.०३ ७.३० २७.० ६.०५ २२.४ ९.३६ ३४.७ 
२०३६ ३१.६३ ८.८४ २७.९ ६.७७ २१.४ ११.७५ ३७.१ 
२०३७ ३३.७६ ९.८६ २९.८ ७.३९ २२.४ ११.८४ ३५.८ 
२०३८ ३८.४२ ११.४२ २९.७ ७.९५ २०.७ १५.०३ ३९.१ 
२०३९ ५१.९१ १६.४८ ३१.७ ८.६७ १६.७ २०.२३ ३९.० 
२०४० ७३.४० २२.४२ ३०.५ ११.३१ १५.४ ३७.०८ ५०.५ 
२०४१ ८१.५८ ३०.७१ ३७.६ ११.२१ १३.७ ३१.४१ ३८.५ 
२०४२ ८०.५६ ३२.१९ ४०.० १४.५० १८.० ३०.८३ ३८.३ 
२०४३ १०८.७० ४४.२४ ४०.७ १८.८८ १७.४ ४१.४५ ३८.१ 
२०४४ १२७.८८ ४६.७३ ३६.५ १९.६७ १५.४ ३६.५६ २८.६ 
२०४५ १४८.९३ ६८.६२ ४६.१ २१.५७ १४.५ ३७.९७ २५.५ 
२०४६ १७४.१७ ७७.९२ ४४.७ २८.३८ १६.३ ३८.१४ २१.९ 
२०४७ १९५.०० ९६.७१ ४९.६ ३३.२५ १७.१ ४६.५९ २३.९ 
२०४८ २०७.८७ १००.३० ४८.३ ३२.६० १५.७ ४८.५३ २३.३ 
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ताशरका १४ 

शिऺा ऺेरभा खचा गरयने यकभको फाॉडपाॉड (प्रततितभा) 

सार प्राथशभक 
अतम 

भाध्मशभक 
शिऺा 

उच्च 
शिऺा 

प्राववगधक वविषे 
शिऺा 
व्मावसातमक 

अनौऩचारयक शिऺक 
शिऺा 

२०४९ ५३.९ १३.२ २४.८ १.७ ०.१ १.४ ४.८ 
२०५० ५१.१ १८.७ २२.२ १.६ ०.१ १.५ ४.८ 
२०५१ ४८.७ २१.४ २२.० १.४ ०.२ १.५ ४.८ 
२०५२ ४५.८ २४.६ २१.८ १.३ ०.२ १.५ ४.८ 
२०५३ ४४.६ २३.८ २३.७ १.२ ०.३ १.६ ४.८ 
२०५४ ४३.९ २३.८ २४.० १.१ ०.४ १.६ ४.८ 
२०५५ ४२.३ २४.१ २५.५ १.१ ०.५ १.७ ४.८ 
२०५६ ४१.५ २४.१ २६.२ १.० ०.६ १.८ ४.८ 
२०५७ ४०.५ २४.२ २७.० १.० ०.८ १.८ ४.८ 
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१२. िकै्षऺक व्मिथथाऩन तथा ननयीऺण 

१.ऩषृ्ठबूमभ 

नेऩारभा आधतुनक शिऺा प्रणारी स्थाऩनाको प्रायष्ट्म्बक चयणदेखख नै शिऺासम्फतधी 
प्रिासन व्मवस्थाको स्थाऩना बएको देखखतछ। याणा िासनकारभा एकजना जनयरराई 
शिऺा ववषमको तारुक ददइतथ्मो य ऩतछ मस ऩदराई भहातनदेिक बनी नाभाकयण 
गयेको देखखतछ। आधतुनक शिऺाको ववस्ताय बएऩतछ भहातनदेिकअततगात बाषा 
ऩाठिारा, आधाय शिऺाका ववद्मारम, सॊस्कृत ववद्मारम, अॊगे्रजी हाइस्कूर य 
करेजहरु सॊचारन गरयए। मस्ता शिऺण सॊस्थाका शिऺकहरुराई तरफ ददनका तनष्ट्म्त 
स्कूर गोश्वाया अड्डाको ऩतन व्मवस्था बएको गथमो। २००७सारको याजनैततक 
ऩरयवतानऩतछ सयकायको शिऺा नीततभा व्माऩक ऩरयवतान आमो । ववद्मारमको सॊख्मा 
फढाउनका तनष्ट्म्त तथा सॊचाशरत बएका शिऺा सॊस्थाहरुको व्मवस्थाऩनका रागग शिऺा 
भतरारमको स्थाऩना बमो। २००७सारदेखख २०२७सार सम्भभा शिऺाको सुववधाको 
तछटो ववस्ताय हुनुको साथ ै श्री ५ को सयकायको सॊमुततयाज्म अभेरयकी सयकायसॉग 
बएको शिऺा ववकास सहमोग कामाक्रभरे ल्माएका शिऺा ववकासका नमाॉ ऺेरहरुको 
व्मवस्था गना, शिऺाका तनष्ट्म्त प्रिासनको सॊगठनभा व्माऩक ऩरयवतान ल्माइमो। 
शिऺक ताशरभ, प्रौढ शिऺा, साभग्रीको उत्ऩादन, प्राथशभक तथा भाध्मशभक  शिऺाको 
ववस्ताय जस्ता नमाॉ कामाक्रभहरु सॊचारन गना शिऺा ववबागराई व्माऩक ववस्ताय 
गरयमो। २०२८ सारभा याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजनाको कामाातवमनको शसरशसराभा 
िैक्षऺक प्रिासनको ऺेरभा अको भोड देखा ऩ मो। शिऺा भतरारमराई नीतत तनभााण, 
भूल्मा्कन तथा अनुगभन जस्ता कामाभा सॊरग्न गयाउने य कामाातवमनको काभ सफै 
ऺेरीम कामाारमहरुराई सुम्ऩने  शसद्धाततका आधायभा याष्ट्रिम िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको 
सॊगठनभा व्माऩक ऩरयवतान ल्माइमो। शिऺा भतरारमभा भहािाखाहरु थवऩए य  
केतिीम शिऺा ववबागको व्मवस्था खायेज गरयमो।  

नेऩारभा आधतुनक शिऺा प्रणारीको स्थाऩनाको प्रायष्ट्म्बक सभमदेखख नै ववद्मारम 
तनयीऺण व्मवस्थाको ऩतन प्रचरन बएको ऩाइतछ।याणाकारीन प्रिासन व्मवस्थाभा 
शिऺाको सुववधाको ववस्ताय गने नीतत नबए ऩतन खरेुका केही ववद्मारमहरु तनयीऺण 
गना ववद्मारम तनयीऺक (Inspector of School) तनमुतत गयी ववद्मारम तनयीऺण 
गयाउने व्मवस्थाको प्रायम्ब बएको गथमो। याणा कारको अततततय देिराई 
ऺेरहरुभा(Zones) ववबाष्ट्जत गयी प्रत्मेकका रागग जोनर इतस्ऩेतटय (Zonal 
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Inspector) तनमुतत गयी ववद्मारम तनयीऺण गयाउॉने काभ बएको ऩाइतछ। २००७ 
सारको याजनैततक ऩरयवतान ऩतछ केतिभा चीप इतस्ऩेतटय अप स्कूर (Chief 
Inspector of Schools) को ऩदको ऩतन सजृना गयी ववद्मारम तनयीऺणराई अझ 
प्रबावकायी गयाउन खोष्ट्जएको देखखतछ। २००७ सारको ऩरयवतानऩतछ देिभा 
ववद्मारमहरुको सॊख्मा ज्मादै तछटो गततभा फढेको हुनारे मी ववद्मारमहरुको तनयीऺण 
गना तनयीऺण व्मवस्थाभा  नै धेयै ऩटक ऩरयवतानहरु ल्माइएको देखखतछ। ऩरयवततात 
याजनैततक ऩरयप्रेक्ष्मभा तनयीऺकहरुको बूशभकाभा ऩतन ऩरयवतान बमो। याणाकारभा 
ववद्मारमको सॊख्मा ववृद्धभा प्रोत्साहन नददने गयी ववद्मारमको कामाकराऩभा तनमतरण 
गनुा तनयीऺणको उदे्दश्म हुतथ्मो य २००७ सार ऩतछ तनयीऺणहरुरे जनसभुदामराई 
ववद्मारमहरु स्थाऩना गना प्रोत्साहन ददने काभ गना थारे य मस्ता ववद्मारमहरुराई 
आगथाक सहामता ववतयण गने काभ गये। त्मसऩतछ २०१८ सारभा देिराई १४ अॊचरभा 
ववबाष्ट्जत गयेऩतछ प्रत्मेक अॊचरभा तनमुतत अॊचर  शिऺा अगधकायी  य देिराई ७५ 
ववकास ष्ट्जल्राभा ववबाष्ट्जत गरयएऩतछ ७५ वटै ष्ट्जल्राभा तनमुतत ष्ट्जल्रा शिऺा 
तनयीऺकहरुको तनयीऺण कामाराई अतघ फढाए। २०१८ सारदेखख २०४८ सारको तीन 
दिकभा ववद्मारम प्रिासन तथा तनयीऺण व्मवस्थाभा धेयै ऩटक ऩरयवतान ल्माइएको 
ऩाइतछ। मी ऩरयवतानहरु भध्मे २०२८ सारभा याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना रागू गने 
शसरशसराभा ल्माइएको ऩरयवतान नै सफबतदा प्रभुख भातन सककतछ। याष्ट्रिम शिऺा 
ऩद्धततको मोजनाभा ववद्मारम तनयीऺणको बूशभकाको भहत्वराई स्ऩरटरुऩभा उल्रेख 
गनुाका साथ ैववद्मारम तनयीऺकको  अनुऩात ऩतन तनधाायण गयेको ऩाइतछ। ष्ट्जल्राको 
शिऺाको प्रभुखराई ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायी बतने नाभाकयण गनुाका साथ ै प्रत्मेक 
ष्ट्जल्राभा ववद्मारम सॊख्माको आधायभा भाध्मशभक ववद्मारम तनयीऺक तथा प्राथशभक 
ववद्मारम तनयीऺकका ऩदहरु सजृना बए। याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजनाको 
कामाातवमनको शसरशसराभा तनधाारयत सॊख्माभा तनयीऺक तथा अगधकायीहरुको तनमुतत 
गयी कामा सॊचारन गरयमो। ष्ट्जल्राको अरावा प्रत्मेक ऺेरभा ऺेरीम शिऺा तनदेिकको 
कामाारमहरु ऩतन स्थावऩत गरयए। २०२८सारभा शिऺाको नमाॉ ऐन य तनमभ राग ू
गरयएको गथमो। मस तनमभराई २०४६ सारसम्भभा आठ ऩटक सॊिोधन गयी साभतमक 
सुधाय ल्माउन प्रमास गयेको देखखतछ। साथ ैशिऺा ऐनभा नै सुधाय गयी ऺेरीम शिऺा 
तनदेिकराई ऺेरीम शिऺा तनयीऺक तथा ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायीराई ष्ट्जल्रा शिऺा 
तनयीऺक गयी नमाॉ नाभाकयण गयेको देखखतछ।  
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नेऩारभा आधतुनक उच्च शिऺाको व्मवस्थाको  िुरु देखख नै शिऺा ववबाग तथा शिऺा 
भतरारमरे मस्ता सॊस्थाहरुको व्मवस्थाऩन गदाथ्मो। देिभा त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको 
स्थाऩना बएऩतछ मस ववश्वववद्मारमराई आफ्नो तमाम्ऩस सॊचारन गना केही 
स्वामत्तता ददइमो। २०२८ सारभा याष्ट्रिम  शिऺा ऩद्धततको मोजनाको कामाातवमन गन े
शसरशसराभा फनेको त्ररबुवन ववश्वववद्मारम ऐनरे मस ववश्वववद्मारमराई फढी 
स्वामत्तता ददमो। देिभा बएका सफै सयकायी तथा तनजी तमाम्ऩसहरुराई मसै 
अततगात ल्माइमो । उच्च शिऺाको ऺेर ववृद्धको शसरशसराभा मसका आॊगगक  तथा 
तनजी ऺेरका तमाम्ऩसहरु फढ्दै गएका छन।् त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको वताभान ऐनको 
व्मवस्थाअनुसाय मो ऩूणा रुऩरे स्वततर छ य मसरे श्री ५को सयकायको तनदेिन ऩारन 
गनुा ऩने ऩतन छैन। मस्तै दाङभा भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारम ऩतन सॊचाशरत छ। 
तय मी ववश्वववद्मारमहरु प्रिासकीम स्वामत्तता बएय ऩतन आगथाक रुऩरे श्री ५को 
सयकायको भातहतभा आगश्रत छन।् हार सारै २०४८ सारभा तनजी ऺेरभा काठभाडौँ 
ववश्वववद्मारमको स्थाऩना बएको छ।  

२.ितयभान ष्ट्थथनत 

िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको वताभान ष्ट्स्थततको सभीऺा गदाा २०२८सारभा मस ऺेरभा 
ल्माइएको व्माऩक ऩरयवतानराई नै एक प्रभुख आधाय भातनु ऩने हुतछ। अदहरे जे 
जतत व्मवस्थाऩनका सॊगठन, सॊस्था य सॊयचना सॊचारन छन,् ती प्राम् सफै नै त्मस 
फेरा याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजनाको कामाातवमनको शसरशसराभा स्थावऩत बएका 
हुन।् त्मस सभमको व्मवस्थागत ऩरयवनाका अनुसाय केतिीम शिऺा भतरारम नीतत 
तनभााण, अनुगभन, भूल्मा्कनभा सॊरग्न यहने य कामाातवमनको काभको सम्ऩूणा 
ष्ट्जम्भा ऺेरीम तथा ष्ट्जल्रा तहको कामाारमराई ददने नीतत शरइएको गथमो। मसयी न ै
उच्च शिऺाका ऺेरभा ववश्वववद्मारमराई अध्ममन सॊस्थानहरुको साभूदहक रुऩ फनाई 
अध्ममन सॊस्थानहरुराई ऩूणा अगधकाय प्रदान गरयएको गथमो य ववकेतिीत शसद्धाततका 
आधायभा देिभा उच्च शिऺा व्मवस्थाऩनको ऩूणा ष्ट्जम्भा त्ररबुवन ववश्वववद्मारमराई 
ददइएको गथमो।  

जुन शसद्धाततको आधायभा याष्ट्रिम िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको सॊगठन तथा कामाातवमन 
प्रककमा फनेको गथमो, त्मो शसद्धातत पेरयएको ववषमभा आगधकारयक प्रकािन वा सूचना 
ददइएको देखखतन। तय व्मवहायभा ती शसद्धाततहरुको अवरम्फन ऩतन बएको देखा ऩयेको 
छैन।  मसैरे वताभान व्मवस्थाऩनको प्रबावकारयता तथा दऺताको भूल्मा्कन गना 
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त्मतत सष्ट्जरो देखखतन। कुन आधायभा वताभान व्मवस्थाऩनको सभीऺा गने बतने ठूरो 
प्रश्न छ। अको भहत्वऩणूा कुया के हो बने देिको िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको सॊगठन य 
प्रकक्रमा याष्ट्रिम व्मवस्थाऩनको एक बाग भार हो। मसैरे मस ऺेरराई भार अरग्माएय 
भूल्मा्कन गना ऩतन सककतन।् देिको आगथाक, याजनैततक, साभाष्ट्जक य  बौगोशरक 
ऩरयप्रेक्ष्म य सीभानाशबर यही वताभान िैक्षऺक व्मवस्थाऩनरे अगधयाज्मका उच्च, 
भाध्मशभक तथा प्राथशभक शिऺाभा अतदाजी २० हजाय ववद्मारमहरुको व्मवस्थाऩन 
गदै आएको छ। मसैरे प्रश्न अऺभताको होइन, प्रश्न ऺभताको स्तय (Level of 
efficiency) को हो।  

िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको सभीऺा गदाा उच्च शिऺा तथा ववद्मारम शिऺा –मी दईु 
पाॉटराई स्ऩरट छुट्माउन आवश्मक छ ककनबने २०२८ सारऩतछ उच्च शिऺाको 
व्मवस्थाऩन ऩऺको ऩूणा ष्ट्जम्भा त्ररबुवन ववश्वववद्मारमराई ददइएको गथमो। शिऺा 
भतरारमराई ववद्मारम प्रिासन ऩऺभा भार ष्ट्जम्भेदाय फनाइएको गथमो। िुरुभा 
ववद्मारम तथा उच्च शिऺाको सभतवम गने काभ याष्ट्रिम शिऺा सशभततराई ददइएको 
गथमो। त्ररबुवन ववश्वववद्मारम ऐनको सॊिोधनऩतछ मस सशभततरे ऩतन सभतवम गना 
नऩने अवस्था आएको देखखतछ। साथ ै देिको िैक्षऺक नीतत तनभााण  अनुसतधान 
िैक्षऺक कामाक्रभहरुको भूल्मा्कन अवगधको ऺेरभा ऩतन हार मसरे कुन ैकामा गयेको 
देखखॉदैन। 

 व्मवस्थाऩनको दऺता तथा प्रबावकारयताको सभीऺा गदाा वस्तुगत आधायको  
अगधकतभ आवश्मकता ऩदाछ ककनबने कामा सम्ऩादन कुनै खास व्मष्ट्तत वा व्मष्ट्तत 
सभूहफाट हुने  काभराई कुनै व्मष्ट्तत वा व्मष्ट्तत सभूहरे भूल्मा्कन गदाा ततनभा 
व्मष्ट्ततगत धायणा य बावनारे प्रबाव ऩादाछन।् िैक्षऺक व्मवस्थाऩन के का रागग 
स्थाऩना बएको छ। मसको उदे्दश्म के हो? मही कुयाको ववश्रेषणफाट िैक्षऺक 
प्रिासनको दऺता स्तय ऩतन वस्तुगत रुऩरे भाऩन गना सष्ट्जरो हुनेछ। 

उऩरब्ध साधन य स्रोतको अगधकतभ उऩमुतत स्तयभा ऩरयचारन गयी याष्ट्रिम शिऺाको 
उदे्दश्म प्राप्त गनुा िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको प्रभुख उदे्दश्म भातन सककतछ। देिभा 
सॊचाशरत शिऺण सॊस्थाहरुभा तनधाारयत ऩाठ्मक्रभ (अध्ममन अध्माऩन ष्ट्स्थतत) तथा 
सम्फष्ट्तधत कामाकराऩहरु तनधाारयत प्रकक्रमाअनुसाय सॊचाशरत बएऩतछ भार याष्ट्रिम 
शिऺाको उदे्दश्म ऩूया हुतछ। उच्च शिऺण सॊस्थाहरुभा ऩठनऩाठको ष्ट्स्थततराई उच्चतभ 
स्तयभा ऩु माउन नै ववश्वववद्मारमको प्रिासन व्मवस्था य शिऺा भतरारमको 
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सॊयचनाको स्थाऩना बएको हुतछ। मसैरे िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको प्रबावकारयता तथा 
दऺताका ववषमभा शिऺण सॊस्थाहरुको ऺभताराई नाऩेय भार तनरकषाभा ऩुग्न 
सककतछ।  

स्वीकृत सूचकहरुका (Indicators) आधायभा यारिको िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको दऺता 
स्तय नाऩेय हेदाा मो स्तय उत्साहजनक नबएको कुया स्वीकाय गना कय राग्छ। केही 
सूचकहरु तनम्नशरखखत अनुसाय छन ्: 

  कऺा १ फाट २ कऺाभा जाॉदा ५० प्रततित फारफाशरकाहरु कऺा छोड्छन।्  

 कऺा १ फाट ५ ऩूया गने सयदय अवगध १० वषाको छ। कऺा ५ का ववद्माथॉको 
िैक्षऺक उऩरब्धी स्तय करयफ ३ कऺाको छ।  

 वषा ददनभा जतत ददन शिऺण सॊस्था सॊचाशरत हुनु ऩने हो , त्मसको आधा 
भार सॊचाशरत बएको देखखतछ। 

 शिऺकरे कऺाभा ऩढाउनु ऩने ऩूया घण्टाको आधा ऩतन प्रमोग नबएको 
फताइतछ।  

 एसएरसी ऩयीऺाभा सयदय ४० प्रततित भार सपर हुतछन।् 

 उच्च शिऺाको तहभा सपर प्रततित अतत कभ छ य २ वषाको ऩाठ्माॊि ऩूया 
गना ३ वषाबतदा फढी राग्ने ष्ट्स्थतत फसेको छ। 

 ववद्मारम तथा उच्च शिऺारमहरुभा ऩढाइने ववषम जीवनको आवश्मकतासॉग 
सम्फष्ट्तधत नबएको हुॉदा उच्च शिऺा प्राप्त गनेहरु फेकाय यहेका देखाऩयेका 
छन।् 

 देिभा आवश्मक जनिष्ट्तत उत्ऩादन गना िैक्षऺक सॊस्थाहरु सऺभ छैनन।् 

मी सूचकहरुफाट याष्ट्रिम व्मवस्थाऩनको दऺताको स्तय सततोषजनक नबएको बयऩदो 
सूचना ऩाइतछ। मसका कायणहरु धेयै हुन सतछन।् तय मी सूचकहरुफाट एउटा कुया 
प्रभाखणत हुतछ त्मो के बने वताभान िैक्षऺक व्मवस्थाऩन प्रणारीभा केही सभस्माहरु 
छन।् वताभान व्मवस्थाभा शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमरे ववद्मारम तहको 
व्मवस्थाऩनको ष्ट्जम्भेदायी शरएको देखखतछ य उच्च शिऺाका शिऺण सॊस्थाहरुको 
सॊचारन गने ष्ट्जम्भेदायी ववश्वववद्मारमहरुराई नै ददएको छ। मी दईु पाॉटका 
व्मवस्थाऩनगत वस्तुष्ट्स्थततको सभीऺा महाॉ प्रास्गगक छ। 
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मिऺा तथा सॊथकृनत भरत्रारमको व्मिथथाऩन 

मोजना तथा ऩरयमोजनाको कामाातवमन् याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजनाको कामाातवमन 
गने शसरशसराभा स्थाऩना गरयएको याष्ट्रिम शिऺा सशभततराई मोजना  
कामाातवमनऩतछ ऩतन कामभ नै याखखमो। मस सशभततरे िैक्षऺक मोजना कामाभा शिऺा 
भतरारमराई सहमोग ऩु माउने अऩेऺा गयेको गथमो। तय िैक्षऺक मोजनाका ववषमभा 
अववयर कामा गने कुयाभा सो सशभतत सॊरग्न यहेन य शिऺा भतरारमभा ऩतन मोजनका 
सम्फतधभा काभ गना कुनै सऺभ तनकामको व्मवस्था गरयएन। याष्ट्रिम शिऺा ऩवद्धतको 
मोजनका सैद्धाष्ट्ततक ऩऺहरु एक एक गयी ततयस्कृत हुॉदै गए। शिऺा प्रणारीराई ऩूणा 
रुऩरे हेयेय मोजनाभा सधुाय गरयएन। सभम सभमभा तदथा तनणामहरु हुॉदै गए। मसरे 
गदाा व्मवस्थाऩनभा दऺता ल्माउन कदठनाई बएको देखखतछ।  

शिऺा भतरारमरे आपैँ  तमाय गयी शिऺा ववकासको एउटा गुरु मोजना फनाउन 
नसकेको हुॉदा फाह्म दातसृॊस्थाहरुफाट तमाय बई ऩेि बएका प्रामोजनाहरुराई 
अॉगाल्नुऩयेको छ। मस प्रकायका ऩरयमोजनाद्वाया तनददारट मोजनाको कामाातवमन गदाा 
सभष्ट्रट रुऩभा याष्ट्रिम शिऺाको व्मवस्थाऩनभा नकायात्भक प्रबाव ऩतन देखाऩयेको छ। 
गत दिकदेखख सॊचारन गरयएका ऩरयमोजनाहरु शिऺा भतरारमको व्मवस्थाऩन 
प्रकक्रमाफाट अरग यही सॊचारन गरयॉदा ऩरयमोजना सभाप्त बएऩतछ ती कामाक्रभहरुराई 
शिऺा भतरारमको साधायण कामाक्रभभा सभादहत गना कदठन हुन आएको छ। कामाक्रभ 
सॊचारनको सभमभा मी ऩरयमोजनाहरुका साधन य स्रोतराई भतरारमको व्मवस्थाऩन 
दऺता फढाउनका तनष्ट्म्त प्रमोग गना ऩतन कदठन हुन गएको  हुॉदा ऩरयमोजना 
कामातवमनफाट भतरारमको व्मवस्थाऩन दऺताको ववकास गना नसकेको भहसूस बएको 
कुया स्ऩरट देखखतछ। शिऺा  भतरारमको मोजना भहािाखाभा मोजना भूल्मा्कन, 
ऩरयमोजनाको अनुगभन तथा मोजना तनभााण जस्ता काभ गने प्राववगधक वविषेऻको 
व्मवस्था देखखतन। मसै कायणरे धेयै हदभा मोजना तनभााण कामाभा फादहयी प्रबाव 
गयेको देखखतछ।  

भतरारमको सॊगठन तथा कभाचायीको व्मवस्था् याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजनाका 
साथ २०२८ सारभा ऩुनगादठत बई स्थावऩत बएको शिऺा भतरारमको सॊगठन अदहरे 
ऩतन प्राम् उस्तै छ। त्मस फेरा अतदाजी ७,००० प्राथशभक ववद्मारम य अतदाजी 
१,१०० भाध्मशभक ववद्मारमहरुको प्रिासन गना फनेको सॊगठनभा आजसम्भ कुनै खास 
ऩरयवतान बएको छैन। तय देिभा अदहरे अतदाजी १८,००० प्राथशभक ववद्मारम य 
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६,००० भाध्मशभक ववद्मारमहरु सॊचाशरत बइसकेका छन।् अदहरेको सॊगठनफाट फढ्दो 
ववद्मारम सॊख्माको सॊचारन हुन नसतने बएको हुॉदा भतरारम तथा मसका अतम 
तनकामहरुको ववस्ताय गने प्रमास बएको देखखतन। मसै कायणरे ऩतन भतरारमको 
प्रबावकारयताराई फढाउन नसकेको देखखतछ। शिऺा भतरारमका अगधकृत ऩदहरुभा केही 
प्रततित प्राववगधक सेवाका यहने व्मवस्था २०२८ सारभा गरयएको गथमो य प्राववगधक 
व्मष्ट्ततरे कभाचायीका रुऩभा काभ गने अऩेऺा गरयएको गथमो। तय ती प्राववगधक 
अगधकृतहरु सफैरे प्रिासकीम प्रभुखरे जस्तै काभ गना थारेको हुॉदा वास्तववक रुऩभा 
प्राववगधक काभ गने व्मष्ट्ततको भतरारमभा खाॉचो छॉ दैछ।  

अगधकाय तथा कताव्मको फाॉडपाॉड य अगधकाय ववकेतिीकयण् वताभान व्मवस्थाऩन 
प्रकक्रमाभा भतरारमशबर भतरी तथा सगचवभा भार कानूनी अगधकाय छ। भतरारमका 
अरु कुनै अगधकायीको अगधकाय य कताव्मको स्ऩरट व्माख्मा छैन। कामा सॊचारनका 
रागग अगधकाय प्रत्मामोजन हुतछ। तय मस्तो प्रत्मामोजन अगधकाय प्राप्त व्मष्ट्ततको 
व्मष्ट्ततगत धायणाभा बय ऩने हुॉदा मसरे प्रिासन प्रकक्रमाभा अऩेक्षऺत सकायात्भक 
प्रबाव ऩायेको देखखतन। भतरारम तथा मसअततगातका कामाारमहरुभा कामायत 
अगधकायी तथा कभाचायीहरुको ववस्ततृ कामावववयणको अबावरे गदाा व्मवस्थाऩनका 
दऺताभा नकायात्भक प्रबाव ऩयेको देखखतछ। 

वताभान प्रिासनको प्रकक्रमाभा भतरारमरे ऺेरीम तथा ष्ट्जल्रा स्तयका प्रभुखहरुराई 
अगधकाय ववकेतिीकयण गयेको देखखतछ। तय ववकेष्ट्तित अगधकाय ऺेरभा ऩतन सभम 
सभमभा केतिफाट आपैँ रे काभ गन े गयेको ऩतन व्मावक रुऩभा ऩाइतछ। ष्ट्जल्रा 
स्तयको िैक्षऺक प्रिासन गने ष्ट्जल्रा  शिऺा तनयीऺक अगधकायको ऺेरभा ज्मादै 
कभजोय देखखतछ। ष्ट्जल्रा स्तयको सफैजसो अगधकाय शिऺा सशभतत, शिऺक छनोट 
सशभतत य ववद्मारम स्तयका सॊचारक सशभततभा याखखएको हुॉदा ष्ट्जल्रा शिऺा 
तनयीऺक (अगधकायी) सशभततको सगचवको रुऩभा भार सकक्रम हुनु ऩयेको देखखतछ। 

ऺेरीम कामाारमहरु् ऺेरीम स्तयभा शिऺाको कामाारम स्थाऩना गदाा िैक्षऺक 
कामाक्रभहरुको ऺेरीम स्तयभा कामाातवमन गने प्रभुख ष्ट्जम्भेदायी मस कामाारमराई 
ददने उदे्दश्म गथमो। तय प्रचरनभा कामाातवमनको काभ केति य ष्ट्जल्रारे गने गदाा मस 
कामाारमको औगचत्मभा नै प्रश्न गचतह राग्ने अवस्था देखाऩयेको छ। मस कामाारमका 
प्रभुखराई "ऺेरीम शिऺा तनयीऺक" बनेऩतछ तदनसुायको काभ कताव्मको अऩेऺा गरयन ु
स्वबाववकै हो य साभातमत् ऺेरीम तहको कामाारमरे तनयीऺणको काभ गना ज्मादै 
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कदठन ऩछा। ऺेरीम कामाारमराई ददइआएको खचाको यकभ ऩतन ज्मादै तमून बएको 
हुॉदा मस कामाारमफाट कुनै कामाक्रभ सॊचारन गना सककने ष्ट्स्थतत नै देखखएको छैन। 
मस कामाारमका ववषम वविषेऻहरु अगधकाॊि अतम  कामाारमहरुभा काजभा काभ 
गरययहेका देखखतछन।्  

ष्ट्जल्रा स्तयीम कामाारम् िैक्षऺक व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी तुल्माउन ष्ट्जल्रा स्तयको 
कामाारमराई अझ सऺभ तथा प्रबावकायी तुल्माउनुऩने हुतछ। तय वताभान  अवस्थाभा 
ष्ट्जल्रा कामाारमहरु ज्मादै कभजोय अवस्थाभा छन।् मसका केही कायण हुन ्: 

 ष्ट्जल्रा स्तयको शिऺा कामाारमराई शिऺा भतरारमअततगात याख्नसम्भ ऩतन (१)

शिऺा  भतरारमराई सभम सभमभा सॊघषा गनुा ऩने ष्ट्स्थतत देखाऩयेको छ। 
ष्ट्जल्रा शिऺा िाखाहरु गत ३० वषाभा गहृ ऩञ्चामत तथा स्थानीम ववकास 
भतरारमअततगात धेयै ऩटक यहेका गथए। अदहरे ऩतन केही हदभा मो कामाारम 
प्रभुख ष्ट्जल्रा अगधकायीको प्रबाव ऺेरभा ऩयेको देखखतछ। 

 २०२८ सारभा ऩुनगाठन गयी सजृना गरयएका दयफतदी मथावत ् छन ् तय (२)

ववद्मारम सॊख्मा बने तीन चाय गुना फदढसकेको छ। 
 ष्ट्जल्रा कामाारम बौततक सुववधाको ष्ट्स्थततभा ज्मादै उऩेक्षऺत देखखएको छ। (३)

अगधकाॊि ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारम बाडाको घयभा सॊचाशरत छन।् 
 ष्ट्जल्रा शिऺा तनयीऺकको ऩद प्रिासकीम सेवाको छ। मो ऩदभा मस सेवाका (४)

व्मष्ट्ततराई आकषाक  नहुनाको कायणरे तथा त्मस ऩदभा प्राववगधक व्मष्ट्तत 
याख्ने भतरारमको दृरटकोणरे ऩतन अदहरे ७५ ष्ट्जशितनभा करयफ ७० जना 
कामभ भुकामभ गयाई काभ चराउनु ऩने ष्ट्स्थतत देखा ऩयेको छ। 

 ष्ट्जल्रा शिऺा तनयीऺकरे सशभततहरुको तनणामअनुसाय काभ गनुा ऩदाा आपैँ भा (५)

तनणाम गने ऺभताको ववकास नबएको ऩाइतछ। 

ष्ट्जल्रा कामाारमको प्रभुख काभ ववद्मारमराई प्रबावकायी तवयरे सॊचारन गयाउनु हो 
। तय मो कामाारम आफ्नो काभ प्रतत नै उदाशसन देखाऩयेको छ।  

शिऺकहरुको सेवाराई व्मवष्ट्स्थत गयी शिऺकहरुराई काभप्रतत सकायात्भक बावना 
जागतृ गयाउनु मस कामाारमको प्रभुख काभ हो ।तय मस कामाारमरे शिऺकहरुको 
एउटा अध्मावगधक अशबरेखसम्भ ऩतन याख्न नसकेको देखाऩयेको छ।  

ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारमहरुराई उऩरब्ध गयाइएको फजेट काभको ऩरयभाण हेदाा ज्मादै 
तमून देखखतछ । काभ चराउनु ऩने नै बएकोरे अतनमशभत बए ऩतन ष्ट्जल्रा शिऺा 
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कामाारमहरुरे शिऺक तरफको रागग तनकासा बएको ष्ट्जल्रा शिऺा कोषभा यहेको 
फजेट कामाारम सॊचारनको रागग ऩतन खचा गयेको ऩाइतछ। 

ष्ट्जल्रा शिऺा सशभततको व्मवस्था गयी २०२८ सारदेखख ष्ट्जल्रा स्तयभा शिऺाको 
व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी तुल्माउने उदे्दश्म याखेको बए ऩतन मो सशभतत मस काभभा 
आवश्मक रुऩरे सऺभ बएको ऩाइतन। मस सशभततको सॊगठन, काभ , कताव्म तथा 
अगधकाय ऺेर उऩमुतत नबएको कायणरे मसरे अऩेक्षऺत रुऩभा काभ गना नसकेको 
देखाऩयेको छ। 

मस्तै ककशसभरे ष्ट्जल्रा स्तयको शिऺक छनोट सशभततको व्मवस्थाभा धेयै ऩटक 
ऩरयवतान गरयएको य हारको व्मवस्था ऩतन त्मतत उऩमुतत नबएको कायणरे ऩतन 
शिऺक छनोट, तनमुष्ट्तत जस्ता काभहरु सततोषजनक रुऩभा हुन सकेका छैनन।् 

सॊचारक सशभतत् नेऩारको ववद्मारम शिऺा जनसहमोगफाट नै त्रफस्ताय बएको हुॉदा 
ववद्मारम सॊचारक सशभतत िैक्षऺक व्मवस्थाऩन प्रणारीको अशबतन अ्गकारुऩभा 
यहेको देखाऩदाछ। तय शिऺा तनमभावरीको धेयै ऩटकका सॊिोधनहरुअनुसाय सॊचारक 
सशभततराई वविुद्ध िैक्षऺक दृष्ट्रटकोणफाट नयाखखएको कायणरे मस सशभततफाट अऩेक्षऺत 
सहमोग ऩाउन सककएको छैन। सॊचारक सशभततको गठन, काभ, कताव्म तथा अगधकाय 
ऺेरको ऩुनयावरोकन गयी मसभा सुधाय गनुाऩने खाॉचो छ। 

प्रधानाध्माऩक् ववतेका वषाहरुका अनुबवफाट स्ऩरट बएको छ कक अदहरेको 
प्रधानाध्माऩकको व्मवस्था उऩमुतत देखखतन। उदाहयणका रुऩभा्  

१ भाध्मशभक तहभा या.ऩ.द्ववत्तीम शे्रणी सयह तरफ ऩाउने प्रधानाध्माऩकको व्मवस्था 
छ। मो ऩदभा शिऺकफाट फढुवा गयी ऩूतत ा गरयतछ। असर शिऺक असर प्रधानाध्माऩक 
ऩतन हुतछ बतने कुनै तनष्ट्श्चत छैन। कुनै ववद्मारमको दबुााग्मरे गदाा असऺभ 
प्रधानाध्माऩक तनमुष्ट्तत बएभा ववद्मारमको ववकास गना गाह्रो ऩछा। 

२ प्राथशभक ववद्मारमभा प्रधानाध्माऩकको छुटै्ट ऩदको व्मवस्था छैन। भाशसक तीस 
रुवऩमाॉ बत्ता ददई एक शिऺकराई प्रधानाध्माऩक फनाइतछ। मस बत्तारे उस भागथ 
धेयै काभ थवऩने हुॉदा कुनै ऩतन शिऺक प्रधानाध्माऩक फतने रुगच देखाउॉ दैनन।् 

३ ववद्मारमको िैक्षऺक तथा अतम ऺेरको ववकास धेयै हदभा प्रधानाध्माऩककै ऺभताभा 
बय ऩदाछ। मस्तो भहत्वऩूणा ऩदभा काभ गने व्मष्ट्ततहरुका रागग खास कुनै ताशरभको 
व्मवस्था गयेको ऩाइतन।  
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उच्च शिऺाको व्मवस्थाऩन 

याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजनका आधायभा २०२८ सारभा फनकेो त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारमको ऐनरे देिको उच्च शिऺाको व्मवस्थाऩनको सम्ऩूणा ष्ट्जम्भा त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारमराई ददएको देखखतछ। मसै ऐनको आधायभा देिका सम्ऩूणा उच्च 
शिऺाका सॊस्थाहरु त्मस ववश्वववद्मारमअततगात याखखएका गथए। तय २०४८ सारभा 
आएय मो नीततभा ऩरयवतान आइसकेको छ। अतम दईु ववश्वववद्मारमको स्थाऩना 
बइसकेको हुॉदा वताभान ऩरयप्रेक्ष्मभा उच्च शिऺाको नमाॉ व्मवस्थाऩनको प्रारुऩको तमाय 
गनुा आवश्मक देखाऩयेको छ। 

अध्ममन सॊस्थानहरुको सॊगदठत प्रारुऩ नै त्ररबुवन ववश्वववद्मारम हो बतन े
नीततअनुरुऩ स्वामत्तता प्राप्त अध्ममन सॊस्थानहरुको व्मवस्था गरयएकोभा त्ररवव 
ऐनका सॊिोधनहरुरे केष्ट्तित प्रिासनको सॊयचना स्थावऩत गयेको छ। अदहरेको 
ववस्तायरे गदाा ववश्वववद्मारमरे देिबय छरयएका आॊगगक तमाम्ऩसहरुभा तनमशभत 
ऩढाइ य सभमभा ववद्माथॉ बनाा सम्भ ऩतन गना नसतने ष्ट्स्थतत देखाऩयेको छ। 
सभमभा ऩयीऺा सॊचारन गयी ऩयीऺापर प्रकाशित गना नसतनु त्ररवव प्रिासनका रागग 
साभातम बइसकेको छ। कततऩम कायणरे गदाा त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको व्मवस्थाऩन 
ऩऺ ऩूणा रुऩरे अस्तव्मस्त अवस्थाभा देखाऩयेको छ। उदाहयणाथा्  शिऺकहरुको ऩद 
शसजानाका तनष्ट्म्त कुनै आधाय शरएको देखखतन। देिको उच्च शिऺाको व्मवस्थाऩनको 
ष्ट्जम्भा ददइएको बएता ऩतन ववश्वववद्मारमराई श्री ५ को सयकायरे तनदेिनसम्भ ऩतन 
ददन सतने प्रावधान देखखतन।अतदाजी ९० प्रततित सयकायी अनुदानभा तनबाय यहेको 
मस ववश्वववद्मारमको आगथाक कायोवायभा श्री ५ को सयकायको तनमतरण छैन। 
त्ररबुवन ववश्वववद्मारमरे थऩ आगथाक दातमत्व ऩने कामाक्रभहरु सॊचारन गदै आएकारे 
प्रत्मेक वषा आगथाक सॊकटभा गुज्रने य सयकायरे आगथाक सहामता थप्ने जस्ता प्रकक्रमा 
अॉगारेको ऩतन देखखएको छ। 

त्ररबुवन ववश्वववद्मारम केष्ट्तित प्रिासनको नभूना फनेको देखखतछ। केतिीम ववबागीम 
प्रभुख, सॊकाम डीन तथ तमाम्ऩस प्रभुखहरुराई हार ददइएको अगधकायफाट मस कुयाको 
प्रभाण ऩाइतछ। कुनै ऩतन व्मवस्थाऩन सॊयचनाभा काभको आधायभा ऩद शसजाना हुतछ। 
सॊगठनको सॊयचना तनमतरणको ऺेरका आधायभा फतदछ य ष्ट्जम्भेवायीका आधायभा 
ऩदको तह याखखतछ। २०४७ सारभा नोकयी वषाको आधायभा जसयी फढुवा गरयमो 
त्मसफाट अफ त्ररवव भा व्मवस्थाऩनको शसद्धाततको ऩारन नबएको देखखतछ। 
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३.िैक्षऺक व्मिथथाऩनका केही प्रभुख सभथमा य भुद्दाहरु 

िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको वताभान ष्ट्स्थततको सभीऺा गदाा मस ऺेरभा कततऩम भुद्दाहरु 
देखाऩदाछन।् तीभध्मे केही सैद्धाष्ट्ततक आधायका छन ् बने केही चादहॉ कामाातवमन 
ऩऺका छन,् प्रभुख भुद्दाहरु हुन ्: 

 शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमरे मोजना फनाउने, नीतत तनभााण गने, कामाक्रभ (१)

भूल्मा्कन गने तथा अनुगभन कामाभा सॊरग्न यहने वा कामाक्रभ सॊचारनभा 
ऩतन प्रत्मऺ रुऩरे बाग शरने? 

  तनणाम गने प्रकक्रमाराई अदहरकै िाखा अगधकृतदेखख भतरीसम्भभा ८ तह (२)

याख्ने वा छोटो गने? 

 ऺेरीम कामाारमहरुराई कुनै खास काभ ददई मो तह प्रिासकीम सॊयचनाभा (३)

मथावत याख्ने वा मस तहराई हटाउने? 

 ष्ट्जल्रा तहको शिऺा प्रिासन वताभान ष्ट्स्थततभा नै याख्ने वा फढी (४)

ववकेतिीकयण गयी ऩूणारुऩरे ष्ट्जम्भेदाय फनाउने? 

 सॊचारक सशभततको व्मवस्था याख्ने वा खायेज गने? (५)

 प्रधान अध्माऩकको तनमुष्ट्ततको वताभान व्मवस्था कामभ गने वा अरु नै (६)

व्मवस्थाको अवरम्फन गने? 

 उच्चशिऺा व्मवस्थाऩनको वताभान ढाॉचाराई कामभ गन े वा अतम कुनै (७)

व्मवस्थाऩनको सॊगठन फनाउने? 

 त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको व्मवस्थाऩनको वताभान केतिीकृत रुऩराई मथावत ्(८)

याख्ने वा ववकेतिीकृत व्मवस्था अॉगाल्ने? 

 भहेति सॊस्कृत ववश्वववद्मारमको व्मवस्थाऩनफाये के कस्तो व्मवस्था गने? (९)

  तनजी ऺेरका ववद्मारम, भहाववद्मारम तथा ववश्वववद्मारमको व्मवस्थाऩनका (१०)

तनष्ट्म्त कस्तो नीतत अॉगाल्ने? 

 ववस्ततृ हुॉदै गएको शिऺाको व्मवस्थाऩन ऺेरराई श्री ५ को सयकायको प्रत्मऺ (११)

व्मवस्थाऩन सॊगठनशबर याख्दै जाने वा स्विाशसत सॊस्थाहरुको स्थाऩना गयी 
प्रत्मऺ प्रिासनफाट अरग्माउॉ दै रैजाने? 

 

४.ननयीऺण व्मिथथा 

वताभान िैक्षऺक तनयीऺण व्मवस्था २०२८ सारभा याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना 
कामाातवमनको शसरशसराभा स्थाऩना बएको हो । मोजना रागू गयेको ३ वषाऩतछ न ै
मोजना कामाातवमनको भध्मावगध भूल्मा्कन गरयएको गथमो। त्मसफेरा नै सो 
तनयीऺण व्मवस्था प्रबावकायी हुन नसकेको कुया दिााई त्मस भूल्मा्कन प्रततवेदनभा 
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तनयीऺण व्मवस्थाभा सुधाय ल्माउन शसपारयिहरु ऩेि गरयएका गथए। तीभध्मे प्रभुख 
शसपारयिहरु तनम्नशरखखत अनुसाय गथए् 

 ष्ट्जल्राहरुराई तनयीऺण एकाइहरुभा ववबाष्ट्जत गनुाका साथ ै प्रत्मेक एकाइराई (१)

भाध्मशभक तनयीऺकको ऺेर फनाउने य प्राथशभक तनयीऺकहरुरे भाध्मशभक 
तनयीऺकहरुराई सहमोग गने। 

 शिऺकहरुराई केही सभमका रागग तनयीऺक तथा शिऺा अगधकायीभा तनमुतत (२)

गने। 
 तनयीऺकहरुराई ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायीको प्राववगधक सहामक फनाउने य (३)

उनीहरुराई प्रिासक नवनाउने। 
 प्राथशभक तनयीऺकहरुको मोग्मता फढाउने तथा उनीहरुराई फीएड को (४)

प्रशिऺणको व्मवस्था गने। 
 शिऺा भतरारमभा यहेको तनयीऺण िाखाराई सुदृढ गने य मसरे सभम (५)

सभमभा तनयीऺकहरुको रागग ताशरभ सॊचारन गने व्मवस्था गने। 
 २०३७ सारभा नेऩारको िैक्षऺक तनयीऺण व्मवस्था ववषमभा मुनेस्को (६)

आइ.आई.ई.ऩी. बतने सॊस्थारे अध्ममन भूल्मा्कन गयेको गथमो। त्मस 
अध्ममनको प्रततवेदनभा तनयीऺण व्मवस्थाको प्रबावहीनताको भुख्म कायण 
तनयीऺकहरुको िैक्षऺक मोग्मता तथा अनुबवको  कभी नै भुख्म कायण 
देखाएको गथमो। तनयीऺकहरुरे शिऺकहरुफाट भान भमाादा नऩाउनुभा उनीहरुभा 
िैक्षऺक सीऩ नहुनु अको सभस्मा गथमो बने  ऩदहरुभा दऺ शिऺकहरु आउन 
आकवषात नहुन अको कायण दिााइएको गथमो। त्मस प्रततवेदनरे तनयीऺण 
व्मवस्थाभा सुधाय ल्माउनका तनष्ट्म्त प्रस्तुत गयेका सुझाउहरुभध्मे केही तनम्न 
शरखखत अनुसाय छन:् 

(क) प्राथशभक तथा भाध्मशभक ववद्मारम तनयीऺण गना एउटै तहको तनयीऺक 
हुनुऩदाछ। 

(ख) तनयीऺणको काभ अततकदठन बएको हुॉदा तनयीऺकहरुराई सवायी साधन, 
ष्ट्स्रवऩङ व्माग इत्माददको सुववधा प्रदान गनुाऩदाछ। 

(ग) तनयीऺकहरुराई ऩमााप्त दैतनक भ्रभण बत्ता ददनुऩदाछ। 
(घ) तनयीऺकहरुराई साभतमक सेवाकारीन ताशरभको व्मवस्था हुनुऩदाछ। 

तनयीऺण व्मवस्थाको वताभान ष्ट्स्थततको सभीऺा् दैतनक तथा भ्रभण बत्ता नऩुग 
बएको य भ्रभण त्रफर पछ्मौट गने झभेरा बएको कायण हटाउन तनयीऺकहरुराई 
भाशसक एक भुरट तनयीऺण बत्ताको व्मवस्था गरयमो। तनयीऺकहरुराई २६ ददन 
भ्रभणभा यहनु ऩने आदेि ददइमो य तनयीऺकहरुराई तोककएको ऺेरभा नै फस्नु ऩने 
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व्मवस्था ऩतन गरयमो। तय ऩरयणाभ सकायात्भक देखखएन। तनयीऺकहरुफाट प्रबावकायी 
तनयीऺण नबएकै ऩाइमो। तनयीऺकहरुराई ऩेिागत ताशरभ सॊचारन गयी दऺ फनाउन 
फढीभा ३ भदहनेसम्भ ताशरभको व्मवस्था ऩतन गरयमो ।तय ती ताशरभहरु शरएऩतछ 
ऩतन तनयीऺकहरुभा आफ्नो तनयीऺण व्मवहायभा देखखने ऩरयवतान बएको ऩाइएन। 
ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायीको ऩद प्रिासकीम बएको हुॉदा तमनभा प्रिासकीम बूशभका 
बएका व्मष्ट्ततहरु आउॉछन ्य तनयीऺकहरुको िैक्षऺक कामाकराऩभा उनीहरुफाट कुनै रुगच 
देखाइॉदैन बतने तनयीऺकहरुको गुनासो देखखतछ। मसै क्रभभा करयफ आधा जतत ष्ट्जल्रा 
शिऺा अगधकायीहरु भाध्मशभक ववद्मारमका प्रधानाध्माऩकहरुफाट कयाय सेवाभा आए। 
अदहरे ऩतन अतदाजी ९० प्रततित ष्ट्जल्रा तनयीऺकहरु भाध्मशभक शिऺा तनयीऺकभा न ै
कामायत छन ्तय िैक्षऺक तनयीऺणभा खास सुधाय बएको ऩाइएको देखखतन।  

ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायीहरु स-साना प्रिासकीम काभहरुभा अल्झनुऩयेको छ। मस 
कायणरे िैक्षऺक काभभा सॊरग्न हुन सभम नऩाएको बतने गुनासो सुतनएको हुॉदा 
ववद्मारम सॊचारक सशभततहरुराई शिऺकको अस्थामी तनमुष्ट्तत तथा सरुवाको 
अगधकाय ददइमो। तय मसरे ऩतन तनयीऺकहरुराई प्रिासकीम काभफाट उम्काउन 
सककएन।  

केतिीम, ऺेरीम तथा ष्ट्जल्रा सफै स्तयको िैक्षऺक तनयीऺण अदहरे ज्मादै प्रबावहीन 
अवस्थाभा देखखतछ। केतिीम तहभा ऩाठ्मक्रभ, ऩाठ्मऩुस्तक तथा तनयीऺण ववकास 
केतिभा एउटा तनयीऺण िाखा छ। मस िाखारे केही वषा मतादेखख कुनै कामाक्रभ 
सॊचारन गयेको देखखतन। मस िाखाभा कुन ष्ट्जल्राभा कतत जना को  को तनयीऺक 
छन ्बतनेसम्भ जानकायी हुॉदैन। मस िाखारे तनयीऺकहरुको ताशरभ सॊचारन नगयेको 
एक दिक ववततसकेको छ। 

ऺेरीम शिऺा तनयीऺक कामाारमफाट ववद्मारम तनयीऺण गयाउने काभ ऩतन सीशभत 
बएको देखखतछ य व्मावसातमक शिऺाको ताशरभ तथा तनयीऺणका रागग याखखएका 
तनयीऺकहरु य प्रशिऺकहरु अगधकाॊि अतम कामाारमहरुभा कामायत छन।् प्रचशरत 
तनमभअनुसाय भाध्मशभक तथा प्राथशभक तनयीऺकरे ऩाउने बत्ता ज्मादै कभ छ। सो 
यकभ शरएय तनयीऺणभा जाने रुची नदेखाउनुराई अस्वबाववक भातन सककतन। २०२८ 
सारभा त्मसफेराको ववद्मारम सॊख्माको आधायभा तनयीऺक तनमुतत गरयएको गथमो। 
अदहरे ववद्मारम सॊख्मा २/३ गुना फदढसकेको छ तय तनयीऺकको सॊख्मा बन ्फढेको 
छैन। केही ष्ट्जल्राका तनयीऺकहरुको ष्ट्स्थततराई ताशरका १  भा देखाइएको छ। 
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ताशरका १ 

केही ष्ट्जल्राका ववद्मारम य तनयीऺकहरु 

ष्ट्जल्रा भाध्मशभक 
ववद्मारम 

भाध्मशभक 
तनयीऺक 

प्राथशभक 
ववद्मारम 

प्राथशभक 
तनयीऺक 

काठभाडौँ ३५३ ७ ४६१ ६ 
गचतवन १०७ ३ २७२ ६ 
तनहुॉ ११७ ३ ३२७ ६ 
सखुेत ६० १ २०७ ५ 
भोयङ १७९ ३ ३१४ ४ 
झाऩा १४३ ३ २८३ ३ 

नेऩारको जस्तो बौगोशरक ष्ट्स्थततको देिभा फादहयी तनयीऺकहरुफाट भार तनयीऺण 
गयाउन सम्बव छैन। प्रधान अध्माऩकराई नै तनयीऺकको ऩतन काभको ष्ट्जम्भा 
ददनुऩदाछ। तय प्रधान अध्माऩकराई िैक्षऺक तनयीऺणको ताशरभ ददने व्मवस्था कदहल्मै 
ऩतन बएन। मस्त ै ककशसभरे ववद्मारम तनयीऺण कामाभा सहमोग ऩु माउन प्रत्मेक 
ववद्मारमका रागग एउटा सॊचारक सशभततको गठन गने व्मवस्था छ। तय ती सॊचारक 
सशभततहरुराई आफ्नो काभ कताव्मको जानकायी ददनका तनष्ट्म्त गोरठीहरु सॊचाशरत 
गरयएका देखखतनन।् सॊचाशरक सशभततहय ऩतन आपूरे ऩाएको प्रिासकीम अगधकाय 
प्रमोग गनाभा नै व्मस्त देखखतछन।् 

यारिव्माऩी िैक्षऺक तनयीऺण व्मवस्थाफाट प्रबावकायी तनयीऺण नबएको देखखएको हुॉदा 
मता केही वषादेखख  रागू हुॉदै आएको सेती प्रोजेतट ( ग्राभीण ववकासका रागग शिऺा य 
प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना)रे छुटै्ट तनयीऺण व्मवस्था प्रमोगभा ल्माएको छ। हुन त 
सेती ऩरयमोजना य प्राथशभक  शिऺा ऩरयमोजनाको ववद्मारम सभूह फनाई एउटा 
ववद्मारमराई नेततृ्व गन ेस्रोत ववद्मारम वा स्रो त केतिको रुऩभा शरएको हुतछ। तय 
मी दईु ऩरयमोजनाको स्रोत केति सॊचारन कामाभा केही ऺेरहरुभा शबतनता ऩतन छ। 
दफुै ऩरयमोजनारे स्रोत केति सॊचारन गदाा देखखएका कततऩम सभान ऩऺहरु ऩतन छन।् 
उदाहयणका तनष्ट्म्त स्रोत केतिफाट ४/५ घण्टाको दहॉडाइशबर ऩने १०/१५ ववद्मारमराई 
एक सभूहभा याख्ने य फीचभा ऩयेको साधनमुतत भाध्मशभक ववद्मारमराई स्रोत केति 
वा स्कूर भातने व्मवस्था गरयएको छ। प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजनाभा तनम्न भाध्मशभक 
य प्राथशभक ववद्मारमराई ऩतन कहीीँ कहीीँ स्रोत केति  भानेको देखखतछ य ती स्रोत 
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केतिहरुरे सभूहशबरका ववद्मारमहरुको तनयीऺण गने, साऺयता कऺा य चरेीफेटी 
कामाक्रभको तनयीऺण गने , शिऺा सदन कऺाको तनयीऺण गने, ग्राभीण अध्ममन 
केति स्थाऩना गने, िैक्षऺक तमारेण्डयफाये फैठक आमोजना गने, सॊचारक सशभतत, 
प्रधान अध्माऩक तथा शिऺकहरुराई ताशरभ ददने, प्राथशभक शिऺक ताशरभ सॊचारन 
गने, य िैक्षऺक साभग्रीको ववतयण गने जस्ता कामा गदाछन।् 

दफुै ऩरयमोजनाका स्रोत केतिको सॊचारनभा केही पयक व्मवस्थाहरु ऩतन छन।् 
उदाहयणका तनष्ट्म्त सेती ऩरयमोजनारे खास एकजना स्रोत व्मष्ट्तत तनमुष्ट्तत गदैन। 
ववद्मारमराई नै सम्ऩूणा काभको ष्ट्जम्भा ददतछ य भाध्मशभक शिऺकरे ऩाउॉने भाशसक 
तरफ ववद्मारमराई ददतछ। तय प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजनारे एक भाध्मशभक शिऺक 
सयहको स्रोत व्मष्ट्तत तनमुतत गदाछ य उसैफाट सफै काभ गयाउॉछ। सेती ऩरयमोजनारे 
छुटै्ट स्रोतकेति बवन फनाउॉ दैन। ववद्मारमराई नै केही यकभ ददएय बवनराई ववस्ताय 
गना सघाउ ऩु माउॉछ। प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजनारे बने स्रोत केति बवन फनाउॉछ। दफुै 
ऩरयमोजनाको खचाभा हुने शबतनताराई ताशरका २ भा प्रस्तुत गरयएको छ।  

ताशरका २ 

सेती ऩरयमोजना य प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजनाको खचाको तुरना 

क्र.सॊ सेती ऩरयमोजना प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना 
१ वावषाक सॊचारन खचा करयफ रु 

४०,०३३।- 
स्रोत केति बवन तनभााण करयफ रु ३, ००, 
०००। 

२ स्थाऩना खचा करयफ रु १९,२००। उऩकयण करयफ रु ८०,०००। 
३  सॊचारन खचा रु ५३,७५०। 

मो तनयीऺण व्मवस्था प्रचशरत याष्ट्रिम तनयीऺण व्मवस्थाबतदा फढी खगचारो देखखतछ। 
तय मस प्रमोगफाट तनयीऺण व्मवस्थाभा सुधाय बने अवश्म देखखएको छ। सुधायका 
केही वविषेताहरु हुन ्: १) ववद्मारम तनयीऺण सभम सभमभा हुन,ु २) ववद्माथॉहरुको 
िैक्षऺक उऩरब्धी स्तय फढ्नु, ३) ववद्मारम य सभुदामका फीचको सम्फतध फढ्नु य ४) 
स्रोत केतिफाट सॊचाशरत ताशरभ फढी सातदशबाक तथा प्रबावकायी हुनु। 

५. ननयीऺण व्मिथथा सम्फरधी सभथमा य भुद्दाहरु 

ववद्मारम व्मवस्था य ववद्मारम तनयीऺण एक यथका दईु ऩा्ग्रा हुन।् दफुैको रक्ष्म 
ववद्मारमहरुको सॊचारन प्रबावकायी रुऩरे गयी याष्ट्रिम शिऺाको स्तयराई उठाएय 
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याष्ट्रिम शिऺाको उदे्दश्म ऩूया गनुा हो। तय वताभान व्मवस्थाभा िैक्षऺक प्रिासन 
प्रिासनभुखी हुन गएको छ य िैक्षऺक कामाराई तनयीऺकको ष्ट्जम्भा रगाइएको छ। 
िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको भुख्म उदे्दश्म ववद्मारमहरुको सॊचारन गनुा हो बतने कुयो नै 
गौण हुन ऩुगेको देखखतछ। तनयीऺणको वास्तववक स्थान य ऩरयबाषा स्ऩरट रुऩभा 
सम्फष्ट्तधत सफैरे फुझ्न नसतनु नै एउटा ठूरो सभस्माका रुऩभा यहेको देखखतछ।  

ववद्मारम तनयीऺणको प्रभुख ष्ट्जम्भेदायी कसको हो बतने कुयो ऩतन अझै स्ऩरट बएको 
देखखतन। मो एउटा साभूदहक ष्ट्जम्भेवायी हो य मो काभ ष्ट्जल्रा स्तयभा ष्ट्जल्रा शिऺा 
तनयीऺक, शिऺा तनयीऺक, सॊचारक सशभतत , प्रधान अध्माऩक सफैको हो य सफैरे मस 
काभराई सघाउनु ऩने हुतछ । तय मस ष्ट्जम्भेदायीका ववषमभा सम्फष्ट्तधत 
व्मष्ट्ततहरुराई मथेरट रुऩभा जानकायी बएको ऩाइतन। िैक्षऺक तनयीऺणको सुधाय गयी 
प्रबावकायी तुल्माउन धेयै प्रमासहरु बएका देखखतछन।् तय ती सफै सुधाय याम्रो 
अध्ममनका आधायभा नबई हचवुा धायणाको आधायभा गरयएका ऩाइतछन।् मसकायण 
िैक्षऺक तनयीऺणको वताभान ष्ट्स्थतत य देिको वताभान ऩरयप्रेक्ष्मभा मस व्मवस्थाभा 
सुधाय ल्माउन खास केही ववषमभा तनतमौरभा ऩुग्नु आवश्मक देखखतछ । केही मस्ता 
ववषमहरु हुन ्: 

 केतिीम तहको हारको तनयीऺण व्मवस्थारे काभ नगयेको ष्ट्स्थततभा मो काभ (१)

केतिीम तहभा कुन एकाइफाट सॊचाशरत गयाउने ? शिऺा भतरारमभा तनयीऺण 
िाखा स्थाऩना गने वा हारकै व्मवस्था सुदृढ ऩाने? सभाधानका ववकल्ऩ धेयै 
हुन सतछन।् 

 हारको प्राथशभक तथा भाध्मशभक तनयीऺक दईु थयीराई एउटै फनाई दफुै काभ (२)

एउटै फाट गयाउने हो वा छुट्टाछुटै्ट तनयीऺकहरु कामभ गने? 

 सेती तथा प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजनारे प्रवतान गयेका तनयीऺण ऩद्धततराई (३)

देिव्माऩी रुऩरे रागू गने हो बने कुन चादहॉ ऩद्धततराई अॉगाल्ने? 

 तनयीऺण व्मवस्थाभा स्रोत व्मष्ट्ततको व्मवस्था गदाा त्मस स्रोत व्मष्ट्ततराई (४)

शिऺक दयफतदीभा याख्ने हो वा सयकायी कभाचायी याख्ने? 

 ववद्मारम तनयीऺणको ष्ट्जम्भा ष्ट्जल्रा शिऺा सशभतत तथा सॊचारक सशभततराई (५)

कतत हदभा ददने? प्रधान अध्माऩकराई िैक्षऺक तनयीऺणको के कस्तो ष्ट्जम्भा 
ददने? 
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६. सुझाउहरु :   

 याष्ट्रिम िैक्षऺक व्मवस्थाऩनराई फढी प्रबावकायी तथा दऺ तुल्माउन (१)

कामाातवमनको तह वा एकाइसम्भ अगधकाय प्रत्मामोजन गनुाऩछा।   

 व्मवस्थाऩनका सॊगठनफाट अनावश्मक तह हटाइनु ऩछा य तनणामको प्रकक्रमा (२)

मथासम्बव छोटो फनाउनु ऩछा। कुनै ऩतन दटप्ऩणी वा भेभो तनणामका तहसम्भ 
ऩुग्न तीन तहबतदा फढी ऩाय गनुा नऩने प्रकक्रमाको अवरम्फन गनुाऩछा।   

 शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमको सॊगठन अनावश्मक रुऩभा व्माऩक नगयी मो (३)

भतरारम नीतत य मोजना फनाउने, कामाक्रभको अनुगभन तथा भूल्मा्कन गने 
जस्ता काभभा सॊरग्न यहनुऩछा। कामाातवमनको, काभ केतिीम तहफाट हटाई 
ऺेरीम तथा ष्ट्जल्रा स्तयका कामाारमहरुराई ददनुऩछा।   

 अनुसतधान तथा ववकास जस्ता कामाहरु आपैरे वा उऩमुतत सॊस्थाफाट गयाई (४)

शिऺा प्रिासनराई दऺ तथा प्रबावकायी फनाउन अववयर प्रमास गनुाऩछा।   

 ऩरयवततात िैक्षऺक ऩरयप्रके्ष्मभा याष्ट्रिम शिऺा सशभततको औगचत्म नयहेकारे (५)

मसराई खायेज गयी याष्ट्रिम शिऺाका ववशबतन ऩऺभा शिऺा भतरारमराई 
सयसल्राह ददनका तनष्ट्म्त एउटा उच्च स्तयीम य स्थामी याष्ट्रिम शिऺा 
सल्राहकाय ऩरयषद् यहनुऩछा।   

 उच्च शिऺाका ऺेरभा नीतत तनधाायण, कामाक्रभहरुको सभतवम, भूल्मा्कन य (६)

अनुगभन कामाका रागग ववश्वववद्मारम अनुदान आमोग य उच्च भाध्मशभक 
शिऺा, प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा य वविषे शिऺाका 
ऺेरभा ववशबतन ऩरयषद्हरु यहनुऩदाछ। मी सफै उच्चस्तयीम तनकामहरुको काभ, 

कताव्म य अगधकाय वाये ऐन तनमभभा व्माख्मा हुनु ऩदाछ। वताभान 
उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩरयषद्को ऐनभा आवश्मक सॊिोधन हुनुऩदाछ।   

 शिऺा भतरारम अततगातको वताभान मोजना भहािाखाराई सुदृढ गयाउनु ऩछा। (७)

साथ ै ऩरयमोजना सभतवम तथा कामाातवमन भहािाखा तथा प्राथशभक शिऺा 
भहािाखाको स्थाऩना गनुाऩछा।   

 ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मऩुस्तक तथा तनयीऺण ववकास केतिराई ऩाठ्मक्रभ तथा (८)

ऩाठ्मऩुस्तक ववकास केतिको रुऩभा ऩुनगादठत गयी मस केतिराई प्राथशभक 
देखख उच्च भाध्मशभक शिऺासम्भको ऩाठ्मक्रभ फनाउने तथा ऩाठ्मऩुस्तक 
तमाय गने ष्ट्जम्भा ददनुऩछा।   

 याष्ट्रिम शिऺा ववकास केति स्थाऩना गयी मस केतिरे सफै प्रकायका शिऺा (९)

प्रिासकहरु (तनयीऺक, प्रधान अध्माऩक, प्राववगधक अगधकृत, वविषेऻ) राई य 
ऺेरीम तथा ष्ट्जल्रा तहका प्रशिऺकहरुराई ताशरभ ददने व्मवस्थाका साथ ै
अनुसतधान तथा ववकासको काभ गनुाऩछा।   



 

232 
 

 ऩयीऺा तनमतरण कामाारम वोडाराई स्वामत्त सॊस्थाका रुऩभा क्रभि् ववकशसत (१०)

गनुाऩछा  य ऩाॉच ैववकास ऺेरहरुफाट एस.एर.सी. ऩयीऺाको सॊचारन गनुाऩछा।   

 अनौऩचारयक शिऺा केतिको स्थाऩना गयी मस ऺेरका रागग आवश्मक िैक्षऺक (११)

साभग्री तमाय गने य प्रशिऺक–शिऺकहरुको ताशरभको व्मवस्था गनुाऩछा।   

 वताभान येडडमो शिऺा ताशरभ एकाइराई दयू शिऺण केतिका रुऩभा ववकशसत (१२)

गयी दयू शिऺणको ऺेरराई ववस्ताय गनुाऩछा।   

 अगधयाज्मशबर स्थावऩत हुने ववश्वववद्मारम तथा उच्च शिऺाका सॊस्थाहरुराई (१३)

िैक्षऺक ऺेरभा ऩूणा स्वामत्तता ददइनुऩछा। तय िैक्षऺक प्राक्षऻक ऺेरबतदा 
फादहयका अतम ऩऺभा ती उच्च शिऺाका सॊस्थाहरुरे श्री ५ को सयकायको 
याष्ट्रिम िैक्षऺक नीतत अततगात यही काभ गनुाऩने व्मवस्था गरयनुऩछा।   

 ऺेरीम शिऺा तनयीऺकको नाभ ऩरयवतान गयी ऺरेीम शिऺा तनदेिक फनाउनु (१४)

ऩछा य ऺेरीम कामाारमराई ऺेरीम स्तयभा िैक्षऺक मोजना फनाउने, प्राथशभक, 

भाध्मशभक तथा उच्च भाध्मशभक शिऺकको तनमुष्ट्ततका रागग ऩयीऺा सॊचारन 
गने, ऺेरीम स्तयभा शिऺक, प्रशिऺक, तनयीऺक तथा अतम शिऺा वविषेऻको 
ताशरभ सॊचारन गना य ऺेरीम स्तयभा एस.एर.सी. ऩयीऺा सॊचारन गना 
सहमोग ऩु माउने उत्तयदातमत्व ददनुऩछा।   

 ष्ट्जल्रा शिऺा तनयीऺकको नाभ ऩरयवतान गयी ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायी फनाउनु (१५)

ऩछा य ष्ट्ज.शि.अ. एउटा प्राववगधक सेवाको ऩद यहनुऩछा।   

 ववद्मारमको सॊख्माको आधायभा ७५ ष्ट्जल्राराई क, ख य ग वगाभा ववबाष्ट्जत (१६)

गनुा ऩछा य वगाको आधायभा कभाचायीहरुको व्मवस्था गनुाऩछा।   

 ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारम बवनहरु फनाउने काभभा प्राथशभकता ददइनुऩछा य मस (१७)

कामाारमराई अतम आवश्मक बौततक सुववधाहरु ऩतन जुटाइनुऩछा।   

 ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारमराई शिऺकहरुको वववयण अद्मावगधक याख्ने, (१८)

शिऺकहरुको तनमुष्ट्तत, सरुवा य फढुवा गने, तनवषृ्ट्त्तबयण य उऩदान उऩरब्ध 
गयाउने, तनमशभत रुऩभा ववद्मारम तनयीऺण गयाउने य ववद्मारम सम्फतधी सफै 
आवश्मक अशबरेख तथ्माॉक याख्ने, कऺा ५ को य कऺा ८ को ऩयीऺा सॊचारन 
गने तथा प्रधान अध्माऩक, सॊचारक सशभततका सदस्म तथा शिऺकहरुका 
तनष्ट्म्त साभतमक ऩरयचमात्भक गोरठी तथा ताशरभ कामाक्रभहरु सॊचाशरत गने 
जस्ता उत्तयदातमत्व ददनुऩछा। ववद्मारमका प्रधानाध्माऩक, शिऺक य कभाचायी 
ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारमका कभाचायी भातननुऩछा।   

 प्रत्मेक ष्ट्जल्राभा एउटा ष्ट्जल्रा शिऺा सशभतत हुनुऩदाछ। मस सशभततराई (१९)

ष्ट्जल्रा स्तयका ववद्मारमहरु स्तयमुतत तवयफाट सॊचारन गना आवश्मक 
अगधकाय प्रदान गनुाऩदाछ। मस सशभततको सॊगठन तथा काभ, कताव्म य 
अगधकायहरु ऐनभा व्मवस्था बए अनुसाय हुनुऩदाछ। ष्ट्जल्राका ववद्मारमहरुको 
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सॊचारन गनुा, श्री ५ को सयकायफाट प्राप्त अनुदान य अतम स्रोतफाट यकभ 
जुटाई ष्ट्जल्राका ववद्मारमहरुराई तनमशभत रुऩभा अनुदान ददनु, ष्ट्जल्राका 
ववद्मारमहरुको नतसा्कन गनुा, ष्ट्जल्रास्तयीम िैक्षऺक मोजनाहरु फनाउनु तथा 
ष्ट्जल्राका ववद्मारमहरुराई प्रोत्सादहत गना ऩुयस्कायहरु ददनु ष्ट्जल्रा शिऺा 
सशभततको प्रभुख काभ हुनुऩदाछ।   

 सफै स्तयका ववद्मारमहरुभा सॊचारक सशभततको गठन गनुा ऩदाछ। तय (२०)

प्राथशभक ववद्मारमको हकभा गाउॉ  ववकास सशभतत अततगातका ऩतन अथाात ्
सशभततभा बएका सफै प्राथशभक ववद्मारमहरुका रागग ऩतन एउटै सॊचारक 
सशभतत यहने व्मवस्था ऩतन हुनसतछ।   

 प्राथशभक ववद्मारमको सॊचारक सशभततभा ५ देखख ७ सम्भ य अतम (२१)

ववद्मारमभा ९ देखख ११ जनासम्भको सशभतत हुनुऩदाछ। मस सशभततभा 
ववद्मारम सॊस्थाऩक, अशबबावक, शिऺा तथा सभाजसेवी, चतदादाता तथा 
ष्ट्ज.शि.अ. का प्रतततनगधहरु यहनुऩदाछ। सॊचारक सशभततको ऩदावगध ४ वषाको 
हुनुऩदाछ य मसका अध्मऺ तथा सदस्म सगचव ष्ट्जल्रा शिऺा सशभततरे 
भनोतनत गयेको हुनुऩदाछ। सम्फष्ट्तधत ववद्मारमका प्रधानाध्माऩक ऩदेन सदस्म 
सगचव हुनेछन।् बौततक सुववधा जुटाउने ववद्मारमका सम्ऩष्ट्त्तको सॊयऺण य 
सम्फद्धान गने कामाका साथ ै सॊचारक सशभततरे शिऺकको तनमुष्ट्तत, सरुवा य 
फढुवाको शसपारयस गने य शिऺकराई ऩुयस्काय तथा द48ड ददने अगधकाय ऩतन 
ऩाउनुऩछा।    

 प्रत्मेक ववद्मारमभा एउटा प्रधानाध्माऩक हुनुऩदाछ। ववद्मारमका प्रधान (२२)

अध्माऩकको तनमुष्ट्तत, काभ कताव्म य अगधकाय तनमभावरीभा तोककए अनुसाय 
हुनुऩदाछ।   

 प्रधान अध्माऩक ऩदभा कुनै शिऺकराई खास अवगधका रागग तनमुष्ट्तत गनुाऩछा (२३)

य प्रधान अध्माऩकको ऩदफाट पकेऩतछ शिऺकका रुऩभा काभ गने व्मवस्था 
हुनुऩदाछ।  

 प्रधान अध्माऩकहरुका रागग वविषे ऩाठ्मक्रभ तमाय गयी सेवाकारीन तथा ऩूवा (२४)

सेवा ताशरभ ददने व्मवस्था गनुा ऩदाछ।   

 सफै तहका शिऺक तथा कभाचायीको सेवाराई सुयक्षऺत तथा भमााददत गना (२५)

आवश्मक व्मवस्था गनुा ऩदाछ।   

 कुनै ऩतन शिऺकरे धेयै वषासम्भ अस्थामी रुऩभा काभ गनुा ऩने अवस्थाको (२६)

अतत्म हुनुऩदाछ।   

 प्रत्मेक तहको शिऺकराई आवश्मक तमूनतभ िैक्षऺक मोग्मता य ताशरभको (२७)

आवश्मकता वाये श्री ५ को सयकायरे तोतनुऩछा य सोही फभोष्ट्जभ शिऺकको 
तनमुष्ट्तत गने व्मवस्था शभराउनुऩछा।   
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 तनयीऺणराई छुट्टै काभको रुऩभा नहेयी ऩाठ्मक्रभ, ताशरभ तथा तनयीऺणराई (२८)

सभष्ट्रटभा हेना केतिीम तहभा ऩाठ्मक्रभ, ताशरभ तथा तनयीऺणसॉग सम्फष्ट्तधत 
सफै कामा सभावेि बएको एउटा तनयीऺण सभतवम सशभततको स्थाऩना गनुाऩछा। 
तनयीऺणराई ऩाठ्मक्रभको प्रमोगको साधनको रुऩभा प्रमोग गनुाऩछा।   

 सॊस्कृत ववद्मारमहरुको व्मवस्थाऩन, ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मऩुस्तक ववकास तथा (२९)

तनयीऺणका रागग सभेत आवश्मक व्मवस्था शभराउनुऩछा।   

 केतिीम स्तयभा याष्ट्रिम शिऺा ववकास केतिरे तनयीऺकहरुको रागग तनमशभत (३०)

सेवा प्रवेि तथा सेवाकारीन ताशरभको सॊचारन गनुाऩछा।   

 ऺेरीम शिऺा तनदेिानरमहरुरे प्रधान अध्माऩकहरुराई साभतमक ताशरभको (३१)

सॊचारन गयी प्रधान अध्माऩकराई ववद्मारम तहको िैक्षऺक तनयीऺक बई काभ 
गना सभऺ तुल्माउनु ऩछा।   

 ष्ट्जल्रा स्तयभा ववद्मारम तनयीऺण गना ववद्मारमहरुको सभूह व्मवस्था रागू (३२)

गनुाऩछा। प्रत्मेक सभूहका रागग एकजना तनयीऺक तनमुतत गनुा अतत खगचारो 
हुने हुॉदा दईु सभूहको रागग एक जना तनयीऺक तनमुतत गने य तनयीऺकरे ऺेर 
भै फस्नु ऩने व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

 ववद्मारम सभूहहरुका काभभा तनयीऺण तथा सहमोग ऩु माउनका रागग ष्ट्जल्रा (३३)

स्तयीम तनयीऺकको ऩतन व्मवस्था हुनुऩदाछ य प्रत्मेक तनयीऺकराई भाशसक 
एकभुरट यकभ दैतनक भ्रभण बत्ताको रुऩभा उऩरब्ध गयाउनु ऩदाछ।   

 ववद्मारम सॊचारक सशभततराई ववद्मारम सॊचारन तथा ववद्मारमभा ऩढाई (३४)

बए नबएको तनयीऺण गनाका रागग स्ऩरट ष्ट्जम्भेदायी ददनुऩछा। मस काभका 
तनष्ट्म्त सभऺ तुल्माउन ववद्मारम सॊचारक सशभततका अध्मऺ तथा 
सदस्महरुराई गोरठी य अशबभुखीकयण कामाक्रभको व्मवस्था गनुाऩछा।  

 

 अनौऩचारयक शिऺाका कामाक्रभहरुको तनयीऺणका रागग ष्ट्जल्रा शिऺा (३५)

कामाारमहरु अततगात व्मवस्था गनुाऩछा य मस कामाभा स्रोत केतिहरुरे 
आवश्मक सहमोग ऩु माउनु ऩछा।   

 सभाजफाट तनयऺयताको उतभूरन गने रक्ष्मराई ध्मानभा याखी प्रमोगका रुऩभा (३६)

नगय, गाउॉ  जस्ता स्थानीम तनकामरे प्राथशभक शिऺाराई आफ्ना ऺेरभा 
अतनवामा गयाउन चाहेभा प्रोत्सादहत गनुाऩछा।   

 तनजीकयणराई प्रोत्सादहत गने उदे्दश्म अनुरुऩ ववद्मारम, भहाववद्मारम, (३७)

ववश्वववद्मारम वा िैक्षऺक सॊस्थानहरुको स्थाऩना य सॊचारन गना प्रोत्साहन 
ददनुऩछा। सयकायी अनुदानभा सॊचाशरत िैक्षऺक सॊस्थाहरुराई ऩतन नापा नशरने 
(Non Profit Making) तनजी सॊस्थाका रुऩभा आपूराई ऩरयवततात गना चाहेभा 
स्वीकृतत ददनुऩछा।  
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िैक्षऺक व्मिथथाऩन सॊगठन 

ताशरका नॊ.३भा याष्ट्रिम शिऺा सम्फतधी नीतत तनभााण, कामाक्रभ तथा कामाातवमनका 
साथ ै भूल्मा्कन तथा अनुगभन  कामाका तनष्ट्म्त िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको सॊयचना 
प्रस्तुत गरयएको छ। शिऺाराई सुव्मवष्ट्स्थत रुऩभा सॊचारन गना शिऺा सम्फतधी नीतत 
तनभााण गयी कामाातवमन गने गयाउने दातमत्व श्री ५ को सयकायको शिऺा तथा 
सॊस्कृतत भतरारमभा हुनेछ। शिऺा भतरारमका प्रभुखभा शिऺा भतरी य तनजका 
भातहतभा शिऺा सहामक भतरी, सगचव य अतम कभाचायी यहनेछन।् 

भतरारम शिऺाको ववववध ऺेरको तनयीऺण गन,े सभतवम गने य सॊचारन गने केतिीम 
सवोच्च तनकाम हुनेछ। शिऺाको हयेक ऺेर य तहको व्मवस्थाऩन गनाका तनशभत्त 
फेग्रा-फेग्रै तनकामहरुको व्मवस्था गरयएको छ। उच्चभाध्मशभक शिऺा व्मवस्थाऩनको 
तनष्ट्म्त उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩरयषद्, प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺाको तनष्ट्म्त 
प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺा ऩरयषद्, अनौऩचारयक शिऺाका तनष्ट्म्त अनौऩचारयक 
शिऺा ऩरयषद्, य वविषे शिऺाका तनष्ट्म्त वविषे शिऺा ऩरयषद्को व्मवस्था गरयएको छ। 
मी ऩरयषद्हरुरे सम्फष्ट्तधत शिऺा ऺेरको नीतत तनभााण, व्मवस्थाऩन, अध्ममन-
अध्माऩन, ऩयीऺा य सम्फष्ट्तधत शिऺा ऺेरको ववकास गनेछन।् ऩरयषद्हरु आफ्नो 
कामाऺ ेरभा ती ऩरयषद्का ऐन-तनमभरे तोकेका ऩरयगधभा स्वामत्त हुनेछन।् सम्फष्ट्तधत 
शिऺा ऩरयषद् य भतरारम फीचको सभतवम भतरारमको सम्फष्ट्तधत भहािाखा भापा त 
हुनेछ। 

शिऺाको अतम ऺेरको ववकास गनाको तनशभत्त केतिहरुको व्मवस्था गरयएको ५। शिऺा 
साभग्रीहरुको उत्ऩादनका रागग जनक शिऺा साभग्री केति, अनौऩचारयक शिऺा 
सॊचारन गनाका रागग अनौऩचारयक शिऺा केति, िैक्षऺक स्तयको ववकास गनाका 
तनष्ट्म्त शिऺक ताशरभ प्रदान गना शिऺा ववकास तथा ताशरभ केति, दयू शिऺाको 
सॊचारनका रागग दयू शिऺा केति य ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मऩुस्तकको ववकासका रागग 
ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मऩुस्तक ववकास केति, मुनेस्कोद्वाया सहमोग प्राप्त बई शिऺा ऺेरभा 
ववकास गनाको रागग मनुेस्को नेिनर कशभिन कामाारमहरुको व्मवस्था गरयएको छ। 
मी सफै केतिहरु भतरारम प्रतत उत्तयदामी हुनेछन।् मी केतिहरुरे आफ्ना ऺेरका 
कामाक्रभहरुको ववकास य कामाातवमन गनेछन।् 



 

236 
 

ष्ट्जल्राराई नै शिऺाको प्रभुख कामास्थर भानी ववकेतिीकयणको आधायभा ववद्मारम 
व्मवस्थाऩनको व्मवस्था शभराइएको छ। मसथा हयेक ष्ट्जल्राका ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारम 
, ष्ट्जल्रा शिऺा सशभतत य स्थानीम ववकास सशभततराई नै ववद्मारमको व्मवस्थाऩन 
गने दातमत्व प्रदान गरयएको छ। ववद्मारम व्मवस्थाऩनको अष्ट्ततभ दातमत्व स्थानीम 
ववकास सशभततभा हुनेछ। स्थानीम ववकास सशभततरे ववद्मारमको व्मवस्थाऩन कामा 
ष्ट्जल्रा शिऺा सशभततको ऩयाभिाफाट गनेछ। ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारम ववद्मारम य 
भतरारम वीचको सम्ऩका  ववतदकुो रुभा यहनुका साथ ै ववद्मारमहरुको आवश्मक 
तनयीऺण य ततनराई तनदेिन ददने कामा गनछे। ऺेरीम स्तयका ऺरेीम शिऺा 
तनदेिनारम सम्फष्ट्तधत ऺेरका ष्ट्जल्रा स्तयीम व्मवस्थाऩन तनकामहरु वीच सभतवम 
कामभ गना तथा ततनराई आवश्मक नीततगत तथा कामागत तनदेिन य तनयीऺण गने 
तनकामको रुऩभा यहनेछ। ववकेतिीकयणकै आधायभा एसएरसी ऩयीऺाराई क्रभि् ऩाॉच ै
ऺेरभा ऺेरीम एसएरसी ऩयीऺा वोडाको स्थाऩना गयी ऺेरीम स्तयभा एसएरसी ऩयीऺा 
सॊचारन गरयनेछ। 

उच्च शिऺाभा शिऺाको व्मवस्थाऩनराई वैऻातनक य व्मवष्ट्स्थत गना एउटा 
ववश्वववद्मारम अनुदान आमोगको स्थाऩना हुनेछ। मस आमोगरे ववश्वववद्मारमहरु 
तथा उच्च शिऺा अध्ममन सॊस्थानहरुको िैक्षऺक स्तय तथा कामाक्रभहरुको भूल्मा्कन 
गनेछ य सो अनुरुऩ अनुदान उऩरब्ध गयाउनेछ। मस्तै उच्च शिऺाको ववकासका 
तनष्ट्म्त आवश्मक अनुसतधान य ववश्वववद्मारम तथा उच्च शिऺा अध्ममन 
सॊस्थानहरुको ववकासको तनष्ट्म्त अध्ममन, अनुसतधान गने मो प्रभुख तनकाम हुनेछ। 
ववश्वववद्मारमहरु आपैभा स्वामत्त सॊस्था हुनेछन।् सफै ववश्वववद्मारम आफ्नो 
िैक्षऺक कक्रमाकराऩहरुराई स्तयमुतत फनाउने कामाभा स्वततर हुनेछन।् 

शिऺाका ववववध ऺेरभा सम्फष्ट्तधत तनकामरे आफ्नो ऺेरको व्मवस्थाऩन य ववकास 
गनेछन।् शिऺा भतरारमराई याष्ट्रिम  शिऺाका ववशबतन ऩऺभा सयसल्राह ददनका 
रागग एउटा उच्च स्तयीम याष्ट्रिम शिऺा सल्राहकाय सशभतत यहनेछ। मस सशभततरे 
सभम सभमभा याष्ट्रिम शिऺाको ष्ट्स्थततको भूल्मा्कनका साथ ै शिऺा ववकासको 
तनष्ट्म्त आवश्मक अध्ममन अनुसतधान गयी सुझावहरु प्रदान गनेछ। मस ऩरयषद्रे 
िैक्षऺक व्मवस्था य शिऺा नीततको ऩुनयावरोकन गयी सॊिोधन गनाका रागग ऩयाभिा 
गना ऩतन सतनेछ। 



 

237 
 

१३. विविध् 

(क)  ऩूिय प्राथमभक मिऺा : 

१.ऩषृ्ठबूमभ 

आधतुनक नेऩारको िैक्षऺक इततहासभा ऩूवाप्राथशभक शिऺासम्फतधी औऩचारयक प्रमासको 
थारनी सयकायी स्तयभा वव.सॊ.२००७ भा काठभाडौँभा एउटा भतटेश्वयी स्कूरको स्थाऩना 
फाट बएको ऩाइतछ। मसका रागग चादहने आवश्मक ताशरभ केही शिऺकहरुरे िुरुभा 
बायतफाट प्राप्त गयेका गथए बने २०१९सारततय केही शिऺकहरुराई इजयामर सभेत 
ऩठाइएको गथमो। तय २०२० सारभा भतटेश्वयी स्कूर तत्कारीन डभेोतस्िेसन (हार 
ल्मावोयेटयी) स्कूरभा गाबेऩतछ ववद्मारम उभेय नऩुगेका स-साना केटाकेटीहरुका रागग 
२०२१ भा शििु कऺाको व्मवस्था गना खोष्ट्जएको देखखतछ। मसै सतदबाभा २०२२ 
सारदेखख फारभष्ट्तदयहरुको स्थाऩना बई शििुशिऺासम्फतधी कामाक्रभहरु सॊचारन हुन 
थारेको उल्रेखनीम छ। शिऺा भतरारम अततगात २०२५ सारदेखख शििुकऺा सम्फतधी 
ऩाठ्मक्रभ तजुाभा गना थाशरएको हो।उतत ऩाठ्मक्रभराई ऩुन् २०२९भा शििुकऺा 
व्मवस्था तनमभावरीद्वाया सुव्मवष्ट्स्थत गने प्रमास बमो। तदनुसाय सभम-सभमभा 
ऩाठ्मक्रभऩाठ्मऩुस्तक तनयीऺण तथा ववकास केतिद्वाया ताशरभहरु तथा सम्फष्ट्तधत 
शिऺक य प्रधानाध्माऩकहरुका तनष्ट्म्त गोरठीहरु आमोजना हुन े गयेका छन।् मस 
सम्फतधी सफैबतदा ऩतछल्रो गोरठी २०४७भा सभेत बएको गथमो। 

मस्ता प्रमासहरु हुॉदाहुॉदै ऩतन नेऩारभा शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारमफाट ऩूवाप्राथशभक 
शिऺाको ववकास सम्फतधभा धेयै मोगदान हुन नसकेको देखखतछ। नेऩार याष्ट्रिम शिऺा 
मोजना आमोग(२०१२) तथा सवाा्गीण याष्ट्रिम शिऺा सशभतत(२०१८)रे मस सम्फतधभा 
शसपारयस गयेका गथए। तय ऩूवाप्राथशभक उभेयका फारफाशरकाहरुको शिऺा य ववकासका 
सम्फतधभा याष्ट्रिम मोजनाहरुभा धेयै ऩतछसम्भ ऩतन उल्रेख गरयएको ऩाइॉदैन। सातौँ 
मोजना(१९८५-९०)भा आएय फल्र ६ वषा ऩूवाको फारकको ववकासम्फतधी कामाक्रभहरु 
सभाववरट गरयएका देखखतछन।् मसयी स-साना फारकहरुको हेयचाह य शिऺाको ववषमभा 
जेजतत कामाक्रभ य उऩरब्धीहरु बएका छन ् ततनका कायकहरु हुन:् क) ऩढेरेखेका  
भदहराहरु घयफादहय काभ गना थारेकारे उनीहरुरे आफ्ना स-साना शििुहरुराई हेयचाह 
गने केतिहरुभा याख्नुऩन े आवश्मकता, ख) केही भदहरा ववकास ऩरयमोजनाहरुद्वाया 
फार-हेयचाह केतिहरुको स्थाऩना, ग) सम्ऩतन ऩरयवायका शििुहरुराई अ्गे्रजी 
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भाध्मभका ववद्मारमहरुभा सानैदेखख ऩठाइने कुयाराई इज्जतको रुऩभा शरइनारे अरुभा 
सभेत त्मसको प्रबाव, य घ) शिऺाभा तनजीकयणराई फढावा ददने सयकायी नीतत। 

२.वताभान ष्ट्स्थतत 

हार ऩूवाप्राथशभक उभेयका फारफाशरकाहरुका रागग देिभा ववशबतन ककशसभका कामाक्रभ 
य केतिहरु सॊचाशरत बएका देखखतछन।्ती सफै कामाक्रभहरुराई खास गयी ४ वगाभा 
ववबाष्ट्जत बएका देखखतछन।् ती मस प्रकाय छन:् क) कल्माणकायी फारशिऺा 
कामाक्रभहरु, ख) ऩरयमोजनाजतनत फारशिऺा कामाक्रभहरु, ग) तनजी फारशिऺा 
कामाक्रभहरु य घ) ववद्मारमजतनत फारशिऺा कामाक्रभहरु। 

कल्माणकायी फाशरिऺा कामाक्रभहरु् मसप्रकायका कामाक्रभहरु खास गयी गैयसयकायी 
सॊस्थाहरुद्वाया सॊचाशरत हुने गयेका छन।् साभाष्ट्जक सेवा याष्ट्रिम सभतवम ऩरयषद् 
(सा.से.या.सा.ऩ.) अततगातको फार कल्माण सभतवम सशभततरे नेऩार फार सॊगठन, 
एस.ओ.एस. फारग्राभ, वऩछडडएका फारकहरुको शिऺा कामाक्रभ(मुसेऩ), ऩौष्ट्रटक आहाय 
कामाक्रभ, याष्ट्रिम फारकोष जस्ता सॊस्थाहरुको तनयीऺण य सभतवम गयेको छ। नेऩार 
फार सॊगठनअततगात प्रत्मेक ष्ट्जल्राभा एक एक वटा फार-भष्ट्तदयहरु स्थाऩना गरयएका 
छन,् जसभा रगबग ५० जना जतत स-साना केटाकेटीहरुराई ऩौष्ट्रटक आहायका साथ ै
फारववकाससम्फतधी साधायण कामाकराऩहरु गयाइने व्मवस्था यहेको छ। मसै सॊगठन 
अततगात ३ वटा अनाथारमहरु सभेत सॊचाशरत बइयहेका छन।् एसओएस फारग्राभ 
मोजनारे टुहुया फारफाशरकाहरुका रागग कामाक्रभ सॊचारन गने गयेको छ। महाॉ फार-
हेयचाह य शिऺासम्फतधी सेवा प्रदान गनुाका साथ ै ववद्मारम शिऺाको ऩतन व्मवस्था 
गरयएको छ। हार काठभाडौँ, ऩोखया, सुखेत य इटहयीभा फारग्राभहरु छन।् ऩयोऩकाय 
अनाथारमरे सभेत हारसम्भ थपु्रै अनाथ फारफाशरकाहरुराई शिऺाको अवसय ददएय 
ववशबतन ऩेिाभा स्थावऩत गयाउने भहत्वऩूणा काभ गयेको छ। उतत सॊस्थारे एउटा 
भाध्मशभक ववद्मारमको सभेत सॊचारन गयेको छ य आफ्नो कामाक्रभ ववस्ताय गन े
मोजना याखेको छ। श्रभ तथा साभाष्ट्जक कल्माण भतरारमरे ववयाटनगय, फीयगञ्ज, 
फुटवर य याजववयाज गयी ४ वटा अनाथारम स्थाऩना गयेको छ जसभध्मे प्रत्मेकभा 
२५-३० शििुहरुराई खान, फस्न य साभातम शिऺाको सुववधा ददइएको छ। त्मसै गयी 
हयभन भामनय ववद्मारम य डगरस स्भायक केति जस्ता दाताकै नाभफाट स्थावऩत 
सॊस्थाहरुअततगात काठभाडौँ य ऩोखयाभा दशरत जातका य तनम्न आम बएका वगाफाट 
करयफ ३०० फारफाशरकाहरुराई फार-हेयचाह य शिऺासम्फतधी सुववधा उऩरव्ध छ।  
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ववश्व खाद्म कामाक्रभ य श्री ५ को सयकायको सम्झौताभा २०२७ सारभा स्थावऩत 
ऩौष्ट्रटक आहाय कामाक्रभअततगात ३४ ष्ट्जल्राका गबावती य दधू खवुाइयहेका भदहरा 
रगामत ५ वषा भुतनका थपु्रै फारफाशरकाहरु राबाष्ट्तवत बएका छन।् मसका अततरयतत 
सा.से.या.स.ऩ. अततगातको स्वास्थ्म सेवा सभतवम सशभततद्वाया ऩतन केही अतधा, 
फदहया, सुस्तभनष्ट्स्थततका य अऩाॊग फारफाशरकाहरुका साथ ै कुरठयोगीका 
फारफाशरकाहरुका रागग फार हेयचाह य शिऺासम्फतधी कामाक्रभ चराइएका छन ्।मस्ता 
कामाक्रभहरुभध्मे ७ काठभाडौँभा य ४ अतम स्थानभा यहेका छन।् फारववकास य शिऺा 
सम्फतधी ववषमभा मुतनसेपको सहमोग उल्रेखनीम देखखतछ। मसफाट स्वास्थ्म 
भतरारमअततगात फारफाशरकाहरुको योग य कुऩोषणको योकथाभ गने प्रमास बइयहेको 
छ। मसफाट फारशिऺासम्फतधी कुयाभा प्रत्मऺ सहमोग नबए ऩतन आभाको स्वास्थ्मको 
सुधायफाट फारकको ववकासभा ऩने प्रबाव दीघाकारीन हुन सतने हुॉदा मसराई ऩतन 
एउटा उऩमोगी कामाक्रभका  रुऩभा शरन सककतछ। 

ऩरयमोजनाजतनत कामाक्रभहरु् सा.से.या.स.ऩ. अततगात भदहरा सेवा सभतवम 
सशभततद्वाया सॊचाशरत ऩरयमोजनाहरुभा साऺयता य आमववृद्धका अततरयतत 
फारहेयचाहसम्फतधी कामाक्रभहरु ऩतन छन।्त्मसभा काभ गने भदहराहरुका साना 
फारफाशरकाहरुको हेयचाह सम्फतधी सेवा प्रदान गरयतछ। स्थानीम ववकास 
भतरारमअततगातको भदहरा ववकास भहािाखारे ऩतन फार हयेचाह य शिऺासम्फतधी 
कामाक्रभहरु थपु्रै ष्ट्जल्राहरुभा सॊचाशरत गयेको छ। हारसम्भ ववशबतन ग्राभीण 
साभुदातमक ववकास ऩरयमोजना ऺेरहरुभा फारफाशरकाहरुको देखबार गने करयफ ७० 
वटा ददवा सेवा केतिहरु सॊचाशरत बएका देखखतछन।् तमनभा भुख्म दइुवटा 
ऩरयमोजनाहरुको ठूरो मोगदान देखखतछ। ती हुन ्: भदहरा ववकास भहािाखाअततगातको 
ग्राम्रीण भदहराका रागग उत्ऩादन कजाा ऩरयमोजना य कृवष ववकास फैँकअततगातको 
साना ककसान ववकास मोजना । मी ददवा सेवा केतिहरुभा करयफ १८०० ऩूवाप्राथशभक 
उभेयका शििुहरुरे सेवा ऩाएका छन।् 

तनजी फारववकास कामाक्रभहरु् हार तनजी ऺेरभा सॊचाशरत फारहेयचाह य 
शिऺासम्फतधी कामाक्रभहरु के कतत भाराभा छन ् बतने  कुयाको तनष्ट्श्चत तथ्माॊक 
उऩरब्ध छैन। तय फार हेयचाह सम्फतधी केतिहरु थोयै यहेको अनुभान गरयतछ। 
फारशिऺासम्फतधी केतिहरुभा नसायी, के.जी. इत्मादद ववशबतन नाभरे प्रचशरत छन।् 
काठभाडौँ उऩत्मकाशबरका तीनै िहयभा भार मस्ता करयफ २०३ फार-ववद्मारमहरु 
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यहेका छन ्तथा तमनीहरुको सॊख्मा अतम  िहयी ऺेरभा सभेत क्रभि् फढ्दै गएको छ। 
मी केतिहरुभा फारववकास शिऺाबतदा कऺा १ भा बनाा गना सष्ट्जरो होस ् बनेय 
जोडतोडका साथ ववशबतन ववषमहरुको शिऺण गयेको नै फढी भाराभा ऩाइएको छ। 
शििुहरुराई भनोवैऻातनक व्मावहायफाट भद्दत गयी शसतनभा सहमोग ऩुय ्माएको ववयरै 
भार ऩाइतछ। साथ ै मस्ता अगधकाॊि ववद्मारमहरु सेवाबावरे बतदा ऩतन व्माऩायी 
दृष्ट्रटकोणफाट प्रेरयत बएका देखखतछन।् 

ववद्मारमजतनत फारशिऺा कामाक्रभहरु् हार नेऩारका अगधकाॊि प्राथशभक 
ववद्मारमहरुभा कऺा १भा कभ उभेयका (६ वषा बतदा कभ) फारफाशरका बनाा गयेको 
धेयै ऩाइएको छ। केही ववद्मारमहरुरे 'शििु कऺा 'बनेय छुट्माएको ऩतन ऩाइतछ। 
मस्ता ववद्माथॉहरुको सॊख्मा कऺा १ भा रगबग ४०-५० प्रततित ऩाइएको छ। मसयी 
मी शििुहरु प्राम् दईु वषासम्भ कऺा १भै फस्दछन।् हारको प्राथशभक शिऺा प्रणारीभा 
आततरयक ऺभता धेयै कभ हुनाको कायण मस्तो बएको हो। मसयी हाम्रा प्राथशभक 
ववद्मारमहरुभा शििु कऺाको स्थाऩना बएको देखखएता ऩतन त्मसभा ऩूवाप्राथशभक 
शिऺासम्फतधी तत्वहरुको अबाव ऩाइतछ। ती ववद्माथॉहरुराई प्राम् कऺा १ कै 
ऩाठ्मक्रभअततगात व्मवहाय गरयतछ। मद्मवऩ कहीीँ कहीीँ ऩूवाप्राथशभकसम्फतधी शिऺा 
गचत्तफुझ्दो रुऩभा सभावेि बएको ऩाइतछ ताऩतन त्मस्ता ववद्मारमहरु साहै्र कभ छन ्
।हार मस्ता शििुहरुको ठूरो सॊख्मा ववद्मारम अततगात यहेको छ। ततनको बनााराई 
फतद गना ऩतन नसककने बएको छ य ती ववद्मारमहरुभा बएको छ य ती 
ववद्मारमहरुभा ऩतन केही ऩूवाावश्मक व्मवस्थाहरु नशभराई ततनको सभुगचत सभाधान 
नहुने देखखतछ। 

३.प्रभुख सभथमा य भुद्दाहरु 

हारसम्भ फारववकास य तत्सम्फतधी शिऺाको जे जस्ता कामाक्रभहरु सॊचाशरत 
ऩाइतछन ्ती कामाक्रभहरुको अध्ममनफाट भोटाभोटी रुऩभा ऩूवाप्राथशभक शिऺाको ऺेरभा 
कततऩम सभस्माहरु य भुद्दाहरु यहेका देखखतछन:् 

धायणात्भक अथऩष्टता् नेऩारभा फारहेयचाह य फारशिऺासम्फतधी अवधायणाहरु 
अस्ऩरट छन।् मस सम्वतधभा मुनेस्को-प्रोएऩरे भुख्म चाय वटा भाऩदण्डहरुको उल्रेख 
गयेको छ, ती हुन ् :१) फारकको सवाा्गीण ववकास, २)फारकको ववकासात्भक 
अशबरुगचसॉग सम्फष्ट्तधत कामाकराऩको अशबप्रेयणा, ३) स्वबाववक शसकाइका रागग 
अवसय य ४) भामा गने तथा हेयववचाय गना जातने दऺ प्रौढव्मष्ट्ततहरुसॉग सम्फतध। मी 
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अवधायणाहरुका आधायभा हेने हो बने नेऩारभा ऩूवाप्राथशभक वा शििुशिऺा ज्मादै कभ 
भहत्वको ववषम यहेको छ।  

फारविकास य मिऺासम्फरधी कामयक्रभको ददिाहीनता् फारववकास य फारशिऺासम्फतधी 
कामाक्रभहरुका वीच सभतवम, प्राववगधक ऻान, स्ऩरट उदे्दश्म तथा कामाक्रभ 
सॊचारकहरुका फीच ववचाय य व्मवहायको आदान प्रदानको कभीरे गदाा ततनीहरु 
ववशबतन ददिातपा  उतभुख देखखतछन।्  

प्राथशभक शिऺाको ऩूवातमायीभा भार केष्ट्तित कामाक्रभ् धेयैजसो फारववकास य 
फारशिऺासम्फतधी कामाक्रभहरु खास गयी तनजी ऺेरफाट सॊचाशरत छन ् य ती 
कामाक्रभहरुरे ववद्माथॉको सवाा्गीण ववकास गनुाबतदा प्राथशभक शिऺाको ऩूवातमायीका 
रुऩभा केटाकेटीहरुराई अनावश्मक रुऩभा ककतावको बायी फोकाउन खोजेको ऩाइतछ। 
मस्ता अतनमशभतताहरु खरुा रुऩभा हुने गयेको ऩतन देखखएको छ।  

आवश्मक दऺताको ववकासका रागग सॊस्थागत आधायको कभी् ऩूवाप्राथशभक 
शिऺासम्फतधी कामाक्रभहरु सॊचारन गना आवश्मक ऩने जनिष्ट्तत ठीक प्रकायसॉग 
तमाय ऩानाका रागग सॊस्थागत प्रमास बएको ऩाइॉदैन। प्राथशभक शिऺाभा चादहने दऺ 
सीऩबतदा ऩूवाप्राथशभक शिऺाका रागग शबतनै ककशसभको दऺताको आवश्मकता ऩदाछ।  

अनुसरधानको कभी् हारसम्भ मस सम्फतधभा नेऩारका ववशबतन सभुदाम य वगाका 
केटाकेटीफाये अध्ममन-अनुसतधानको तनकै कभी यहेको छ जसफाट कामाक्रभ तजुाभा गना 
असष्ट्जरो बएको छ। 

ग्राभीण ऺेरभा कामाक्रभको अबाव् फारववकास य फारशिऺाफाये जे जतत कामाक्रभहरु 
हारसम्भ सॊचाशरत छन ् ततनीहरु खास गयी याजधानी य िहयी ऺेरभा भार सीशभत 
छन।् ततनको ग्राभीण ऺेरभा ऩहुॉच ऩुगेकै छैन। प्राथशभक कऺाका रागग उभेय नऩुगेका 
थपु्रै फारफाशरकाहरु गाउॉ  ऺेरभा छन।् ततनीहरुको ववकास तथा शिऺाफाये सभुगचत 
दृष्ट्रटकोण याखखनु ऩने ठूरो खाॉचो छ। 

साभाष्ट्जक-साॊथकृनतक ऩरयिेिसॉग असम्फद्धता् हार सञ्चाशरत ऩूवाप्राथशभक शिऺाभा 
फारफाशरकाहरुको साभाष्ट्जक-साॊस्कृततक ऩरयवेिराई कभै ध्मान ददइएको देखखतछ। 
कशररा उभेयका फारफाशरकाहरुराई आफ्नो ऩरयवेिसॉग ऩरयगचत हुने खारका 
कामाकराऩहरुभा जोड नददएभा उनीहरुभा सभाजीकयणका रागग अनुकूर आनीफानी 
तथा व्मवहायको ववकास गना कदठनाइ ऩने हुतछ।   
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४. सुझाउहरु : 

देिफाट तनयऺयता हटाउन प्राथशभक शिऺाभा सुधाय ल्माउनुऩछा। तय प्राथशभक शिऺाभा 
सुधाय ल्माउन ऩूवाप्राथशभक शिऺा भापा त फारफाशरकाहरुको ऩारयवारयक शसकाईसॊग 
िुरुदेखख नै सम्फतध स्थाऩना गनुा ऩने कुया ऩतन उष्ट्त्तकै आवश्मक छ। त्मसकायण मी 
सभस्माहरुको सभुगचत सभाधान गना ववशबतन उऩामहरु अॉगाल्नु उऩमुतत हुने हुॉदा 
महाॉ केही सुझाउहरु प्रस्तुत छन ्:   

 िायीरयक, भानशसक, फौवद्धक तथा गततववकासका धायणा अनुरुऩ (१)

फारफाशरकाहरुको ववकासराई ध्मानभा याखी फार शिऺा ददनु ऩूवा प्राथशभक 
शिऺाको उदे्दश्म हुनुऩदाछ।  

 सभुदामको भाग य आवश्मकताराई ध्मानभा याखी एक वषाको ऩूवा प्राथशभक (२)

शिऺाको व्मवस्थाका रागग प्रोत्सादहत गनुा ऩदाछ।   

 प्राथशभक ववद्मारम जाने उभेय नऩुगेका ४ वषा ऩुगेका फारफाशरकाहरुराई मस (३)

तहभा प्रवेिका रागग मोग्म भातनु ऩदाछ। ऩूवा प्राथशभक शिऺाराई शििु स्माहाय 
केति बतदा स्ऩरटत् अरग गयाइनु ऩछा।   

 कऺा एकको ऩूवा तमायीराई सभेत दृष्ट्रटगत गयी ऩूवाप्राथशभक शिऺाको (४)

व्मवस्था गरयनु ऩछा। मस तहको शिऺाराई ऩुस्तकीम ऻानबतदा 
कामाकराऩऩयक फनाइनु ऩछा।   

 फारववकास तथा फारशिऺाका शसद्धातत य ऩद्धततराई ध्मानभा याखी ऩूवा (५)

प्राथशभक शिऺाको ऩाठ्मक्रभ याष्ट्रिम सॊस्कृततराई दृष्ट्रटगत गयी फारफाशरकाका 
साभाष्ट्जक साॊस्कृततक ऩरयवेि अनुरुऩका ववषमवस्तुसॉग सम्फष्ट्तधत हुनुऩछा।   

 ऩूवाप्राथशभक ववद्मारमहरुरे अशबबावकहरुफाट उगचत िुल्क शरई (६)

फारफाशरकाहरुका रागग आवश्मक खेरकूदका साभग्री, ऩाठ्मसाभग्री तथा श्रव्म–
दृश्म साभग्रीहरुको व्मवस्था शभराउनु ऩदाछ।   

 श्री ५ को सयकायको सम्फष्ट्तधत तनकामरे ऩूवा प्राथशभक शिऺाका (७)

गततववगधहरुको भूल्माॊकन, अनुगभन तथा तनयीऺणको व्मवस्था गनुाऩछा।   

 ग्राभीण ऺेरभा ऩतन ऩूवा प्राथशभक शिऺाको व्मवस्था गनेतपा  प्रोत्सादहत (८)

गनुाऩछा। मस्तो व्मवस्था स्थानीम सभुदामफाट गना सककतछ।   

 ऩूवा प्राथशभक शिऺाभा काभ गने शिऺकहरुका रागग प्रशिऺणको व्मवस्था (९)

शभराई फारफाशरकाको भातबृाषाको ऻान बएका शिऺक तथा भदहरा 
शिक्षऺकाहरुराई प्राथशभकता साथ तनमुतत गनुा ऩदाछ।   
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 साभाष्ट्जक सॊघ सॊस्था य साभुदातमक तथा तनजी ऺेरका आततरयक तथा फाह्म (१०)

स्रोतफाट ऩूवा प्राथशभक शिऺाका कामाक्रभहरुका रागग आगथाक उऩामहरुको 
ऩरयचारन गने व्मवस्था शभराउनु ऩदाछ।   

 श्री ५ को सयकायरे तनधाायण गयेको िताभा यही तथा तोकेका तनकामहरुफाट (११)

स्वीकृतत शरई तनजी ऺेरभा ऩूवाप्राथशभक शिऺाको सॊचारन गना प्रोत्सादहत गनुा 
ऩदाछ।  

 नेऩारी फारफाशरकाहरुको िायीरयक, भानशसक, फौवद्धक तथा बावषक ववकासको (१२)

अध्ममन अनुसतधान गन ेव्मवस्था हुनुऩछा।   



 

244 
 

(ख) ननजी ऺेत्रभा सॊचामरत विद्मारमहरु: 

१.ऩषृ्ठबूमभ 

२००७ सार ऩतछ स्थाऩना बएका तनजी वा आवासीम वा दवुै ववद्मारमहरुरे २०४८ 
सारसम्भभा धेयै भोडहरु ऩाय गरयसकेका छन ् । २००७ सारऩतछ स्थाऩना गरयन 
थारेका मस्ता ववद्मारमहरु २०२८ सारसम्भ सीशभत सॊख्माभा नै गथए। २०२८सारभा 
मस्ता ववद्मारमहरु ऩतन अतम ववद्मारम सयह नै श्री ५ को सयकायको तनमतरण य 
सहमोगभा चल्न थारे। तय २०३७ सारऩतछ मस्ता ववद्मारमहरुरे श्री ५को सयकायफाट 
आगथाक सहामता नऩाउन ेव्मवस्था बएऩतछ उतत ववद्मारम स्थाऩना गना ददने उदाय 
नीतत अऩनाइमो य परस्वरुऩ मी ववद्मारमहरुको सॊख्मा ज्मादै ितुगततरे फढ्न 
थारेको देखखतछ। शिऺा तनमभावरी २०४६भा तनजी ऺेरभा सॊचाशरत ववद्मारमहरुराई 
साभुदातमक ववद्मारमको वगॉकयणशबर सभावेि गरयएको छ, जसभा मस्ता 
ववद्मारमहरुराई "श्री ५को सयकायको अनुदान नशरई जनसहमोग य ववद्मारमको 
आफ्नै आमस्रोतफाट सॊचारन गना स्वीकृतत प्राप्त ववद्मारम सम्झनु ऩछा" बतने 
कुयाको उल्रेख गरयएको छ।  

मता केही वषादेखख तनजी ऺेरभा सॊचाशरत ववद्मारमहरु अॊगे्रजी बाषा शसकाउनभा य 
एसएरसी भा फढी प्रततित ववद्माथॉ सपर फनाउनभा साऩेक्षऺक रुऩभा सऺभ 
देखखएकारे तमनीहरुप्रतत जनआकषाण फढेको ऩाइतछ। प्रत्मेक वषा फदढयहेको ववद्माथॉ 
बनाा चाऩराई हेदाा मस्ता ववद्मारमहरुरे २०४६भा अतदाजी १९ प्रततितको बनाा शरई 
सहमोग ऩुय ्माएका छन ् ।तनजी ऺेरका ववद्मारमहरुको ववस्ताय हुॉदै जाॉदा सयकायी 
स्रोतभागथको चाऩ घट्न गई शिऺाभा हुने सयकायी व्ममबाय केही हदसम्भ कभ हुन े
हुॉदा फचत बएको यकभ शिऺाको गुणस्तय ववृद्ध गनेतपा  रगाउन सककतछ। तय तनजी 
ऺेरभा सॊचाशरत केही मस्ता ववद्मारमहरु सेवाको बावनारे बतदा भुनापाको दृष्ट्रटरे 
फढी प्रेरयत बएको बतने जनगुनासो ऩतन छ । तनजी ऺेरभा ववद्मारमहरुरे श्री ५को 
सयकायराई गुणस्तय बएका थऩ ववद्मारम स्थाऩना गने फोझ केही हदसम्भ हल्का 
ऩाना सहमोग ऩुय ्माएका छन।्मसफाट स्तयीम शिऺा चाहने स्वदेिी  अशबबावकहरुको 
धनयािी ववदेि जानफाट योतने य स्वदेिी ऩूॉजी स्वदेिभा नै यहनसतने वातावयण केही 
हदसम्भ बएऩतन सजृना बएको छ। 
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२.प्रभुख सभथमा य भुद्दाहरु 

ववतेका दिकभा तनजी ऺेरभा सॊचाशरत ववद्मारमहरुभा ितुगततभा देखा ऩयेको 
ववस्तायरे गदाा मस्ता ववद्मारमहरुरे याष्ट्रिम शिऺा प्रणारीभा गना सतने मोगदानराई 
ऩुनयावरोकन गयी उऩमतुत व्मवस्था गना टड्कायो रुऩभा आवश्मक देखखएको छ।मस 
ऺेरभा हार जे जतत सभस्माहरु देखखएका छन ् तीभध्मे उतत ववद्मारमहरुको 
सॊचारनका सम्फतधभा उब्जेका नमाॉ प्रश्नहरु नै वविषे भहत्वऩूणा देखखतछन।् मस्ता 
केही सभस्मा य भुद्दाहरु तनम्नशरखखत अनुसाय छन ्: 

 तनजी ऺेरभा सॊचाशरत ववद्मारमहरुभा स्तयीम शिऺा प्रदान गने कामाभा (१)

सहमोग ऩुय ्माउन थऩ सातदशबाक ऩुस्तक याख्न सतने व्मवस्था गरयएको छ। 
तय ववद्मारमहरुरे ती ऩुस्तकहरु उऩमुतत तरयकारे आफ्नो ऩाठ्मसाभग्री 
सूचीभा याखेय प्रमोग गयेका छन ् वा छैनन ् बनी हेना सककएको छैन। 
ववद्मारमरे आवश्मकता बतदा फढी ऩाठ्मसाभग्री याखी अनावश्मक फोझ 
ववद्माथॉ य अशबबावकभा थऩेको ऩतन गुनासो सुतनएको छ। 

 तनजी ऺेरभा सॊचारन गना ववद्मारमहरुराई प्रोत्साहनस्वरुऩ श्री ५ को (२)

सयकायरे मस्ता ववद्मारम स्वीकृतत ददनभा उदाय नीतत अऩनाएको छ। तय 
मस उदाय  नीततको प्रततकूर प्रबावका रुऩभा घय घय गल्री गल्रीभा खेल्ने 
चौय य फस्ने कोठासभेभ याम्रो नएका ववद्मारमहरु मरतर खलु्न थारेका छन।् 
तय मस्ता ववद्मारमहरुराई अऩेक्षऺत स्तयअनुरुऩ सॊचारन गने व्मवस्था हुन 
सकेको देखखतन।  

 तनजी ऺेरभा सॊचाशरत ववद्मारमको शिऺक तनमुष्ट्तत, तरफ तथा अतम (३)

सुववधाको ष्ट्जम्भा ववद्मारमको सॊचारक सशभततराई ददइएको छ। सफै सॊचारक 
सशभततहरुरे स्वीकृत नीततका आधायभा शिऺक तनमुष्ट्तत तथा शिऺक 
सुववधाको व्मवस्था गयेका छैनन।् सम्फष्ट्तधत तनकामरे ऩतन मस ऺेरभा 
आवश्मक तनगयानी याखेको देखखॉदैन। 

 तनजी ऺेरभा सॊचाशरत ववद्मारमहरुरे चको  िुल्क शरनु, अचानक िुल्क (४)

फढाउनु य आपूरे उऩमुतत सेवा नऩुय ्माए ऩतन त्मसफाऩत िुल्क शरने गनुा 
जस्ता कुया व्माऩक गुनासोका रुऩभा देखा ऩयेका छन।् मी गुनासाहरु कतत 
जामज य सत्म छन ्य मसफाट उठेका सभस्माहरु सुल्झाएय अशबबावकहरुराई 
याहत ददन के कस्तो ऩाइरा चाल्नु ऩने  हो सो कुयाभा ऩतन आवश्मक ध्मान 
ऩुगेको देखखॉदैन। 
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 तनजी ऺेरभा सॊचाशरत ववद्मारमहरुभा जवापदेहीको प्रचरन छैन। जस्त ै(५)

आम्दानी खचाको ववशबतन िीषाक अततगात प्ररट दहसाफ अशबबावक तथा 
जनसभऺ ल्माउने व्मवस्था छैन। 

३. सुझाउहरु :   

 तनजी ववद्मारम दईु ककशसभका हुनुऩछा (१) साभाष्ट्जक सेवाको बावनाफाट (१)

प्रेरयत अथवा भुनापाको दृष्ट्रट नयाख्ने (Non Profit Making) य (२) सेवाभूरक 
उद्मोग। व्मवसामफाट प्रेरयत अथवा भुनापाको दृष्ट्रट याख्ने (Profit Making)।  

 श्री ५ को सयकायको तनमशभत आगथाक सहामताको अऩेऺा नगयी सॊचारक (२)

सशभततरे तनधाायण गये अनुसाय िुल्क रगाई वा वविषे व्मवस्था गयी सॊचारन 
गरयएका ववद्मारमहरुराई तनजी ऺेरका ववद्मारमहरु भातननुऩछा।   

 तनजी ऺेरका ववद्मारमहरुरे ऩतन भूर ऩाठ्मक्रभ चादहॉ श्री ५ को सयकायरे (३)

तोके अनुसाय ऩठनऩाठन गने व्मवस्था शभराउनुऩछा। मस्ता ववद्मारमहरुभा 
थऩ िैक्षऺक कामाक्रभ य ऩाठ्मसाभग्री रागू गना सककने व्मवस्था सभेत हुनुऩछा।   

 श्री ५ को सयकायफाट स्वीकृत थऩ ऩाठ्मसाभग्री प्रमोग गयी उऩमुतत ऩठन (४)

ऩाठनको वातावयण वैऻातनक शिऺण ववगधफाट अध्माऩन गयी उच्चस्तयीम 
शिऺा ददन मस प्रकायका ववद्मारमहरु अशबप्रेरयत हुनुऩछा।   

 तनजी ऺेरभा सञ्चाशरत ववद्मारमहरुको सभूह फनाई त्मस्तो सभूह अततगातका (५)

ववद्मारमहरुराई थऩ ऩाठ्मक्रभ तथा ऩयीऺा व्मवस्था हारको एस.एर.सी. वोडा 
अततगात नै यहने गयी रागू गना श्री ५ को सयकायरे तनधाारयत िताभा अनुभतत 
ददनुऩदाछ।   

 तनजी तथा आवासीम ववद्मारमको िैक्षऺक व्मवस्थाऩन, ऩठनऩाठन आददको (६)

भूल्माॊकन अनुगभन तथा तनयीऺणका रागग सम्फष्ट्तधत तनकामरे व्मवस्था 
गनुाऩछा।   

 स्तयीम शिऺा प्रदान गना आवश्मक बौततक तथा िैक्षऺक आवश्मकताहरुको (७)

सूची तमाय ऩायी ती सफै ऩूवााधायहरु ऩूया गयेका ववद्मारमहरुराई ऩदहरो 
चयणभा अस्थामी स्वीकृतत ददनुऩछा।   

 तनजी ववद्मारमहरुराई स्थामी स्वीकृतत ददॊदा तनष्ट्श्चत आधाय ऩूया गयेका तथा (८)

आफ्नै बवन बएकाहरुराई प्राथशभकता ददनुऩछा। स्वीकृतत प्राप्त गरयसकेका तय 
तमूनतभ आधाय ऩूया नबएका ववद्मारमहरुराई तोककएको अवगधशबर (५ देखख 
१० वषाशबर) उतत आधाय ऩुया गना रगाइनुऩछा। अतमथा स्वीकृतत यद्द गना 
सककने व्मवस्था हुनुऩछा।   

 ववद्मारम सॊचारन गना प्रत्मेक ववद्मारमको एउटा सॊचारक सशभतत हुनऩुछा। (९)

मस सशभततभा ववद्मारम सॊस्थाऩक, स्थाऩनाभा सहमोग ऩु माउने चतदादाता, 
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अशबबावकहरुरे छानेका प्रतततनगध, सयकायी प्रतततनगध तथा ववद्मारम 
शिऺकहरुरे छानेका प्रतततनगध हुनुऩछा। ववद्मारम सॊचारन सम्फतधी सम्ऩूणा 
ष्ट्जम्भेदायी मसै सॊचारक सशभततभा हुनुऩछा। साधायणतमा ववद्मारमको 
सॊस्थाऩक भध्मेफाट एकजना सॊचारक सशभततको अध्मऺ य ववद्मारम स्थाऩना 
वा सॊचारनभा प्रभुख मोगदान ददने व्मष्ट्तत सॊचारक सशभततको सदस्म–सगचव 
हुनुऩछा।   

 ववद्मारमको िैक्षऺक कामाक्रभ तथा कामाऺ ेर हेयी तनजी ऺेरभा सॊचारन हुन े(१०)

ववद्मारमहरुका रागग एउटा फोडा अप िस्टीज ऩतन गठन गना सककनेछ। 
ववद्मारम स्थाऩनाभा सहमोग ऩु माउने, ववद्मारमका रागग अऺम कोष खडा 
गना चतदा ददने, अचर सम्ऩष्ट्त्त ददने तथा शिऺा ऺेरभा उल्रेखनीम मोगदान 
ऩु माएका व्मष्ट्ततहरु मस वोडाका सदस्म हुन सतनेछन।्   

 हारसम्भ नेऩारभा तनजी तथा आवासीम ववद्मारम जे जस्तो स्वाशभत्वभा (११)

यहेका छन ्सोही अनुसायको स्वाशभत्वभा यहने नीतत शरइनुऩछा।   

 तनजी ववद्मारमहरुरे आपूरे ववद्माथॉहरुराई ददने सहुशरमत य सुववधा (१२)

अनुरुऩको िुल्क भार शरने गनुाऩछा।   

 तनजी ववद्मारमहरुरे कम्तीभा ५ प्रततित गयीफ तथा जेहेतदाय ववद्माथॉहरुराई (१३)

तन्िुल्क अध्ममन गयाउने व्मवस्था हुनुऩछा।   

 तनजी ऺेरका ववद्मारमहरुरे श्री ५ को सयकायफाट स्वीकृत तथा तनधाारयत (१४)

तनमभका आधायभा यही आफ्नो आगथाक ऺभता अनुसाय शिऺकको तरफ, 

सञ्चम कोष, उऩदान तथा अतम सुववधाको व्मवस्था गनुाऩछा।   

 ववद्मारमरे प्रत्मेक वषा आम्दानी खचाको रेखा ऩयीऺण गयाउनुऩछा य सो (१५)

प्रततवेदन वाये श्री ५ को सयकाय तथा अशबबावकहरुराई जानकायी गयाउनुऩछा।   

 आफ्नो बवन नबएका ववद्मारमहरुरे प्रत्मेक वषाको फजेटभा बौततक सुववधाको (१६)

व्मवस्था गना फजेटको केही प्रततित छुट्माउनुऩछा।   

 स्वीकृतत प्राप्त गयेय चशरयहेका तनजी ऺेरका ववद्मारमहरुराई श्री ५ को (१७)

सयकायरे बवन तनभााण गना सयर ऋण तथा जग्गा उऩरब्ध गयाउनभा य 
िैक्षऺक उऩकयण, सवायी साधन, ऩाठ्मसाभग्री, वविषे ऺेरका शिऺक य ताशरभ 
आददको व्मवस्थाभा आवश्मक सहमोग गनुाऩछा।   

 साधायणतमा जुनसुकै ठाउॉभा खोशरने तनजी ववद्मारमहरुराई ऩतन उऩमतुत (१८)

नतसा्कनका आधायभा खोल्न स्वीकृतत ददने व्मवस्था हुनुऩछा।   

 देिका प्रत्मेक ववकास ऺेरभा कम्तीभा एउटा उच्चस्तयीम तनजी स्तयभा (१९)

सॊचाशरत नभूना ववद्मारम स्थाऩना गना श्री ५ को सयकायरे प्रोत्साहन य 
सहमोग ऩु माउनु ऩछा।   



 

248 
 

 कुनै स्वदेिी वा ववदेिी व्मष्ट्तत वा सॊस्थारे ऩूवा प्राथशभक, प्राथशभक, भाध्मशभक (२०)

य उच्च भाध्मशभक ववद्मारम खोल्न चाहेभा श्री ५ को सयकायको सम्फद्ध 
तनकामसॉग आवश्मक सम्झौता गयी सो फभोष्ट्जभ गने व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

 तनजी ऺेरभा सञ्चारन गरयने ववद्मारमहरुको स्थाऩना य सञ्चारन तनजी (२१)

स्वाशभत्वभा गना सककनेछ। तय मस्ता तनजी ववद्मारमहरुरे सयकायी दातमत्व 
ऩूया गने व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

 तनजी ऺेरभा सॊचाशरत ववद्मारमहरुको बौततक सुववधा, ऩठनऩाठनको स्तय, (२२)

शिऺकको स्तय, अततरयतत कक्रमाकराऩका कामाहरुको सम्ऩादन आदद सफ ै
ऩऺहरु दिााउने ऩुष्ट्स्तका प्रत्मेक ववद्मारमरे जनसाधायणका जानकायीको 
तनशभत्त प्रकािनभा ल्माउनुऩछा।   

 हार खोशरएका ववद्मारमहरुभा कुनै ववद्मारम याष्ट्रिम भूर ऩाठ्मक्रभको (२३)

ऩठनऩाठन नहुने गयी खोशरएका बए सोको छानवीन गयी त्मस्ताराई ऩतन 
याष्ट्रिम भूर ऩाठ्मक्रभ रागू गने व्मवस्थाभा ल्माइनुऩछा।   
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(ग)  ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मऩथुतक तथा भलू्माङ्कन 

१.ऩाठ्मक्रभ तथा भूल्माङ्कन 

ऩाठ्मक्रभ ऩठनऩाठन प्रकक्रमाको एउटा क्रभफद्ध व्मवस्था हो जसको भाध्मभफाट 
शिऺाका याष्ट्रिम य तहगत उदे्दश्महरु हाशसर गने प्रमास गरयतछ।कुनै ऩतन ऩाठ्मक्रभभा 
ऩाठ्मवस्त,ु त्मसको शिऺण ववगध, प्रमोग गरयनु ऩने अतम िैक्षऺक साभग्री य 
भूल्मा्कन ववगध सभेत सभेदटएको हुतछ। तय हारको व्मवस्थाभा ऩाठ्मऩुस्तकभा भार 
हाम्रो ध्मान गएको छ य ऩाठ्मक्रभराई क्रभफद्ध प्रककमाको रुऩभा शरएको ऩाइॉदैन। त्मस ै
गयी ऩाठ्मक्रभ बनेको सभम य ऩरयष्ट्स्थततसाऩेऺ ऩतन हुने गदाछ। फदशरॉदो सभम य 
ऩरयष्ट्स्थततको भागअनुसाय ऩाठ्मक्रभराई ऩतन आवगधकरुऩभा ऩरयवतान गनुाऩने हुतछ 
तय हाम्रो ऩाठ्मक्रभभा वषौँदेखख कुनै ऩरयवतान बएको ऩाइॉदैन। ववद्माथॉहरुरे 
ऩदढआएका ववषमवस्तु आजको ऩरयष्ट्स्थततभा कततका उऩमोगी छन ् य सोअनुसाय 
ऩरयभाजान गनेततय ऩतन कुनै ठोस प्रमास बएको छैन। 

वविषे गयी आजको प्रजाताष्ट्तरक वातावयणभा ऩाठ्मक्रभ तनभााणको प्रकक्रमाराई वविषे 
ध्मान ददनु ऩने हुतछ ककनबने अफ तमाय गरयने बावी सततततराई एउटा स्वततर 
व्मष्ट्ततको रुऩभा उसको प्रततबा, झुकाउ, रुगच, सम्बावना य अतम वैमष्ट्ततक 
ववशिरटताको आधायभा हेरयनुऩने हुतछ। मस्ता कुयाराई व्मावहारयक फनाउन ऩाठ्मक्रभ 
तनभााण य कामाातवमनको तरयकाराई आधतुनकीकयण नगयी हुॉदैन। ऩाठ्मक्रभ तनभााण 
गने प्रकक्रमा वैऻातनक नबएसम्भ शिऺणको अथा बाषण य ऩढाइको अथा घोकाइ हुनु 
स्वबाववकै हो। त्मस अवस्थाभा शिऺण साभग्रीको तमूनतभ प्रमोग गरयने य वषाको 
अतत्मभा एक ऩटक ऩयीऺा शरने फाहेक अरु केही हुन सततैन। 

नेऩारभा २००७ सारऩतछ आधतुनक शिऺाको अभ्मुदमऩतछ नै २०१४सार ततय करेज 
अप एजुकेिनको स्थाऩनाका साथ ै आधतुनक ककशसभफाट ऩाठ्मक्रभ फनाउने य 
त्मसराई सो अनुसाय कामाातवमन गने प्रमासको प्रायम्ब बएको हो। त्मसऩतछ २०२८ 
को शिऺा मोजनारे ऩाठ्मक्रभ तनभााण प्रकक्रमाराई क्रभफद्ध गयाउनेततय एउटा दरयरो 
कदभ चारेको गथमो तय एक ऩटके प्रमासराई सपर बतन सककतन। अफ ती 
प्रमासहरुका अनुबवहरुका आधायभा ऩाठ्मक्रभ तनभााण य ववकासको कामाराई फढी 
वैऻातनक, व्मावहारयक य वस्तुगत फनाउनु ऩने आवश्मकता छ। 
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ऩाठ्मक्रभराई क्रभफद्ध गयाउन शिऺकको बूशभका य प्रबावकारयतारे ऩतन पयक ऩाने 
हुतछ। ककनबने छारछाराहरुरे केही कुया एतरै स्वाध्मामनफाट शसतछन ्बने केही चाॉदह 
स-सानो सभूहभा ववबाष्ट्जत बएय याम्रयी शसतन सतछन।् त्मस्तै अतम कततऩम िैक्षऺक 
कक्रमाकराऩहरु ठूरठूरा सभूहभा शसतन सककने हुतछन।् त्मसअनुसाय के कस्तो शिऺण 
ववगध य साभग्री प्रमोग गने हो त्मो शिऺकराई थाहा हुनुऩदाछ। मस ऩरयप्रेऺभा 
शिऺकरे व्माख्मान ववगधफाट भार होइन एउटा तनऩुण व्मवस्थाऩक वा सॊमोजकको 
बूशभका खेरेय छारछाराहरुको उभेय, मोग्मता य झुकावअनुसाय के कस्तो य कसयी 
ऩढाउने बतने कुयाको तनधो गना सतने हुनुऩदाछ। मसै गयी ऩठनऩाठनका सफै कायकहरु 
(जस्तै् ऩाठ्मक्रभ, ऩाठ्मऩुस्तक, शिऺण ववगध) य सम्ऩूणा शिऺण सॊस्थानका 
गततववगधहरुराई तनमतरण गन,े भहत्वऩूणा य िष्ट्ततिारी ऩऺ हाम्रो ऩरयप्रेक्ष्मभा 
अष्ट्ततभ ऩयीऺाराई नै भातनतछ। मो कुया वविेष गयी भाध्मशभक य उच्च शिऺाको 
ऺेरभा फढी मथाथा ठहछा।मो ऩयम्ऩयादेखख चशरआएको एउटा अवैऻातनक तय सफरेै 
भातदै आएको य सॊचारन तथा तनमतरण गना सष्ट्जरो बएकारे वषाभा एक ऩटक जाॉचये 
ऩतन छारछाराहरुको वस्तुगत भूल्मा्कन बएको भ्रभराई स्वीकादै आइएको छ। 
ककनबने एकै वषाभा धेयै ऩटक जाॉच शरनुको अथा तनमशभतता फढाउनु ऩछा , जाॉचको 
अशबरेख याख्नुऩछा , याम्रो प्रगतत नबएभा आफ्नो शिऺण ववगधभा नै कुनै रदुट छ कक 
बतने िॊका ऩतन हुने हुॉदा त्मस झतझटप्रतत धेयैजसो शिऺकहरु उदाशसन बएको 
ऩाइतछ। तय भूल्मा्कन (ऩयीऺा)राई शिऺणको एउटा अशबतन अ्गको रुऩभा ठानेय 
तनमशभत रुऩभा सॊचारन गने हो बने शिऺणको शिऺण ववगधराई भार सुधानाभा मो 
सहमोगी नबई ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मसाभग्रीको ऩरयभाजान य सम्ऩूणा िैक्षऺक 
व्मवस्थाऩनराई सभेत सहमोगी हुन सतछ। मस  कायण छारछाराहरुको उऩरष्ट्ब्धको 
तनमशभत य तनयततय रेखाजोखा हुनु याम्रो शिऺाका रागग एउटा ऩूवािता नै भातनुऩदाछ। 

एसएरसी ऩयीऺाराई सुधाने प्रमास बएता ऩतन मसराई भूल्मा्कनको प्रबावकायी 
भाध्मभ बतन शभल्दैन। मसरे छारछाराहरुरे घोकेको य सॊझेको कुया भार जाॉच गछा। 
ऻानको प्रमोग गने ऺभता ववकास बए नबएको , सभीऺात्भक वा ववश्रेषणात्भक 
सोचाइभा ववृद्ध बएनबएको आददततय मस ऩयीऺारे ध्मान ददन सकेको छैन। तसथा 
ऩाठ्मऩुस्तकभा बएका तथ्महरुराई घोतने य जाॉचभा ती जानकायीहरुराई प्रकट गने 
कुयाभा भार छारछाराहरुराई मस ऩयीऺारे प्रोत्साहन गना सकेको छ। साथ ैएसएरसी 
ऩयीऺा सभाष्ट्जक तमामभा आधारयत बएको देखखॉदैन ककनबने तनम्नभाध्मशभक ऩूया 
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गयेकाभध्मे झण्ड ै ८० प्रततितरे सेतटअऩ ऩयीऺा ऩास गछान ् बने एसएरसी ऩयीऺा 
उत्तीणा हुनेको प्रततित सयदय ३०-३५ भार छ। एसएरसी को इततहासभा ऩयीऺापर 
आजसम्भ दईु ऩटक भर करयफ ४८ प्रततित ऩुगेको छ। मतत दोष हुॉदाहुॉदै ऩतन 
तनमतरण य सॊचारन गना सष्ट्जरो य ऩयम्ऩयादेखख चशरआएको आज ऩतन मसको 
भहत्वराई नकाना सककएको छैन तय िैक्षऺक प्रकक्रमाभा सुधाय गने हो बने एसएरसी 
ऩयीऺाभा सुधाय हुन अतत आवश्मक बएको कुया उल्रेख्म छ। 

२.ऩाठ्मऩुथतक तथा ऩाठ्मसाभग्ी 

नेऩारभा औऩचारयक शिऺाको थारनीऩतछ ऩाठ्मऩुस्तकहरुको आवश्मकता ऩय ्मो। 
फारफाशरकाहरुका तनष्ट्म्त अनौऩचारयक रुऩभा सभेत प्रमोगभा आएका वणाभाराका साथ ै
अरु ऩुस्तकहरु ऩतन भुदित बए। नेऩारभा य बायतभा ऩतन मस्ता ऩुस्तकहरुको भुिण 
कामाभा गतत आमो। नेऩारभा १९६९ सारभा स्थावऩत गोयखा बाषा प्रकाशिनी सशभततरे 
प्रायम्बभा ववद्मारमका तनष्ट्म्त ऩाठ्मऩुस्तकहरुको तनभााण कामाराई अतघ फढामो। 
ववस्तायै बायतका ववश्वववद्मारमहरुभा आधतुनक बाषाका रुऩभा नेऩारीरे स्थान 
ऩाएऩतछ सादहष्ट्त्मक कृततहरुको अशबववृद्ध बमो। ववद्मारमको सॊख्मा ज्मादै कभ बएको 
२००७सार अतघको नेऩारभा ववशबतन ष्ट्जल्राभा खरेुका बाषा ऩाठिाराहरुरे 
साऺयताभा जोड ददई आधायबूत शिऺा ददने खारका ऩाठ्मऩुस्तकराई प्रश्रम ददइमो।  

प्रजाततरको उदमऩतछ नेऩारबरय नै ववद्मारमहरुको सॊख्माभा ववृद्ध बमो। प्रायष्ट्म्बक 
वषाहरुभा ऩाठ्मऩुस्तकहरुको अबाव हटाउन ववशबतन प्रकािन सॊस्थाहरु सकक्रम हुन 
थारे।प्रकािन गयी सयकायी तहफाट स्वीकृतत प्राप्त बएऩतछ ऩाठ्मऩुस्तकका रुऩभा 
ऩुस्तकहरु स्वीकृत गरयतथे। करेज अप एजुकेिनको स्थाऩनाऩतछ २०१४सारततय 
ऩाठ्मऩुस्तकको तनभााण य प्रकािनभा प्रायष्ट्म्बक प्रमासहरु बएका गथए। त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारमको स्थाऩना बएऩतछ उच्च शिऺाका ऩाठ्मऩुस्तकहरुको ववकासको काभ 
ऩतन थवऩमो।ववद्मारम तहको ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मऩुस्तकको तनभााण गना श्री ५ को 
सयकायरे २०२८सारभा ऩाठ्मक्रभ ववकास केतिको स्थाऩना गय ्मो य आज मस केतिको 
नाभ ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मऩसु्तक तथा तनयीऺण ववकास केति यहेको छ।मस केतिरे 
ऩाठ्मऩुस्तकहरुको तनभााण गयाई जनक शिऺा साभग्री केतिद्वाया प्रकािन य ववतयण 
गयाउने व्मवस्था बमो। ववद्मारम य ववश्वववद्मारमका ववशबतन तहका रागग 
ऩाठ्मऩुस्तकहरुको प्रकािन य ववतयण कामाभा ववशबतन प्रकािनहरुरे मोगदान गये। 
नेऩारी बाषा प्रकाशिनी सशभततको उत्तयागधकायीका रुऩभा २०२२ सारभा स्थावऩत 
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साझा प्रकािनरे ऩाठ्मऩसु्तकको तनभााण य ववकासभा मोगदान गय ्मो। साझा प्रकािन 
तथा अतम तनजी ऺेरभा प्रकािकहरुफाट सभेत स्वततर रुऩभा प्रकाशित कततऩम 
ऩुस्तकहरु छनोटका आधायभा ऩाठ्मऩुस्तकका रुऩभा स्वीकृत बए। त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारमभा ऩतन उच्च शिऺाका ववशबतन ऩऺभा ऩाठ्मऩुस्तकहरुको व्मवस्था 
शभराउन २०३० सारभा ऩाठ्मक्रभ ववकास केतिको स्थाऩना बमो। 

तनधाारयत एउटै तनकामफाट ऩाठ्मऩुस्तकहरु प्रकािन गन ेनीतत रागू बएऩतछ मो काभ 
गना तनजी प्रकािकहरुराई सहमोगी फनाउन सककएन। याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना 
रागू गयेऩतछ नमाॉ ऩाठ्मक्रभको आधायभा सफै नमाॉ ऩाठ्मऩुस्तकहरु रेखाइए। मस्त ै
२०४६को याजनैततक ऩरयवतानऩतछ ऩतन कततऩम ऩाठ्मऩुस्तकहरुराई सॊिोधन गनुाऩय ्मो 
बने कततऩम ऩुस्तकहरु ऩाठ्मक्रभफाटै हटाइए। ऩाठ्मऩुस्तक प्रकािनभा बएको 
एकागधकायरे गदाा केही प्रकािकहरुरे तनरुत्सादहत बएय प्रकािन गन े काभ छोडकेो 
देखखतछ बने केही प्रकािकहरुरे आगथाक घाटा सहेय ऩतन प्रकािन कामाराई सॊचाशरत 
गरययहेको ऩाइतछ।ऩुस्तक प्रकािकहरुराई सुववधा य टेवा ददएय ऩुस्तक प्रफद्धान गन े
ऩरयऩादटको ववकास नेऩारभा हुन सकेको छैन। देिशबर छाऩाखानाहरुको सॊख्माभा 
ववगत वषाहरुभा उल्रेखनीम रुऩभा ववृद्ध बएको छ। मसको ऩरयणाभ स्वरुऩ प्रकािकहरु 
देिशबर ै स्तयीम ऩाठ्मऩुस्तकहरुको भुिण कामा गना सभथा बएका छन।् फढ्दो 
भूल्मववृद्ध य ववदेिभा भुदित साभग्रीको आमात गनुाऩने ष्ट्स्थततरे ऩाठ्मऩुस्तकराई ऩतन 
भहॊगो ऩानुा स्वबाववकै हो। मसैकायण धेयै सॊस्थागत य तनजी प्रकािकहरुको ष्ट्स्थतत 
याम्रो छैन। मस्ता अवस्थाभा ऩतन नेऩारको ऩाठ्मऩुस्तक उत्ऩादन य ऩसु्तक प्रफद्धान 
कामाभा प्रकािकहरुरे ददएको मोगदानराई त्रफसान सककतन।  

३. ऩाठ्मऩुथतकका सभथमा य भुद्दाहरु  

ऩाठ्मऩुस्तकहरुको कभी् ववद्मारम तहदेखख भागथल्रा तहसम्भ ऩुग्दा ववशबतन तहका 
रागग ववशबतन ववषमका ऩाठ्मऩुस्तकहरुको कभी स्ऩरट देखखतछ। ववद्मारमदेखख 
ववश्वववद्मारम तह सम्भका सफै ववषमका सफै ऩाठ्मऩुस्तकहरु देिभा नै तनभााण गन े
कुया अदहरेराई न सम्बफ छ न व्मावहारयक। ववद्मारमहरुकै खास गयी अ्गे्रजी 
बाषाभा तमाय गरयएका ऩाठ्मऩुस्तकहरु ऩतन फादहयफाटै आमात गयी उऩमोग गन े
ऩरयऩाटी अदहरे ऩतन कामभै छ। मसो गदाा खास गयी बाषा तथा साभाष्ट्जकिास्र 
जस्ता ववषमका ऩाठ्मऩुस्तकहरुभा आफ्न ै सभाजका कततऩम ववषमवस्तुको 
प्रस्तुतीकयण ऩमााप्त भाराभा हुन नसतने कुया स्ऩरट छ। ववगत वषाहरुभा 



 

253 
 

ववद्मारमहरुभा प्रमोगका तनशभत्त बायतभा प्रकाशित केही ऩाठ्मऩसु्तकहरुराई 
नेऩारको आवश्मकताअनुसाय अनुकूरन गयी प्रस्तुत गना खोष्ट्जएको देखखतछ। मसका 
साथ ै नेऩारी प्रकािकहरु ऩतन ऩुस्तक तनभााणभा रुगच शरई ववद्मारम स्तयका 
ऩुस्तकहरुको प्रकािन गना थारेका छन।् उच्च शिऺाका तहभा ऩाठ्मऩुस्तक तनभााणको 
गतत ज्मादै भतद छ। त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको ऩाठ्मक्रभ ववकास केतिरे ऩतन 
ऩमााप्त भाराभा ऩाठ्मऩुस्तकहरुको प्रकािन गना सकेको देखखतन। तनजी प्रकािनहरुफाट 
बएका प्रमासभा केही ववृद्ध बएऩतन सततोषजनक छैन। मसयी आजको ऩरयवततात 
सतदबाभा शिऺाका ववशबतन तहका रागग आवश्मक ऩाठ्मऩुस्तक य ऩाठ्मसाभग्रीको 
कभी छ।  

ऩुस्तक ककतने प्रवतृतको कभी् ऩाठ्मऩुस्तकहरुको भाग फढ्दै गएभा ततनको उत्ऩादन 
ऩतन फढ्दै जातछ। नेऩारका फहुसॊख्मक कृषक सभुदामभा शिऺाको चतेनाको ववस्ताय 
क्रशभक रुऩभा हुॉदैछ। केही भाराभा अऻानताफि य केही भाराभा आगथाक वववितारे 
गदाा उनीहरुरे आफ्ना फारफाशरकाहरुका तनष्ट्म्त ऩाठ्मऩुस्तक ककतने गयेका देखखतनन।् 
अकााततय सम्ऩतनहरुभा ऩतन ऩठनशिरताको अबावरे गदाा ऩुस्तक ककतने प्रवषृ्ट्त्त छैन 
य सकेसम्भ आफ्ना इरटशभर, छयतछभेक तथा साथीसॊगातीफाट शरएय काभभ चराउने 
फानी देखखतछ। 

ऩाठ्मऩुस्तकहरु ववद्माथॉहरुका तनष्ट्म्त तमाय बएका हुन।् ववद्माथॉहरु कुनै ऩुस्तकराई 
आफ्नो खास अध्ममन अवगधभा प्रमोगका तनष्ट्म्त ककतछन।् साभतमतमा मो अवगध 
तल्रा तहभा एक वषाको हुतछ। एक वषासम्भ आफ्ना साथभा यहेको य तनमशभत रुऩभा 
प्रमोग गरयने वस्तु व्मष्ट्ततको आफ्नै तनजी वस्तु जस्तै हुतछ। ऩठनऩाठनका क्रभभा 
बएका घटना य अनुबव ऩतन ऩुस्तकका ऩानाहरुसॉग जोडडएकारे कतत ववद्माथॉहरुका 
रागग ऩुस्तकहरु स्थामी वस्तुका रुऩभा यहतछन।्मसकायण ऩाठ्मऩुस्तकहरुराई आपैसॉग 
सुयक्षऺत याखी आफ्नो अष्ट्जात ऻानको स्थातमत्वका रागग ऩठन सॊस्कायको सम्फद्धान 
गनुा शे्रमस्कय हुतछ। 

केही ककतावभा भार सीशभत बएय व्मष्ट्ततरे आफ्नो ऻानको ववस्ताय गना सततैन। हार 
अततयााष्ट्रिम दातसृॊस्थाहरुको सभेत सहमोग प्राप्त बई देिबरय नै कऺा १ , २ य ३ का 
सफैराई य कऺा ५ सम्भका फाशरकाहरुराई तन्िुल्क ऩाठ्मऩुस्तक ववतयण गन े
व्मवस्था छ। मसका साथ ैदगुाभ ऺेरका ५ कऺासम्भका सफै फारफाशरकाहरुराई ऩतन 
तन्िुल्क ऩाठ्मऩुस्तकहरु ददइएको छ। तय मस व्मवस्थाफाट ऩुस्तक ककतन 



 

254 
 

नसतनेहरुरे बतदा ककतन सतनेहरुरे फढी पाइदा शरएको देखखतछ। देिबरय 
ऩाठ्मऩुस्तकहरुको ववतयण गने व्मवस्था गदाा सयकायको ठूरो रगानी हुने, सभमभा 
ककताफ नऩुग्न,े य ऩाउनुऩनेरे ककताफ नऩाउने ष्ट्स्थततराई ध्मानभा याखी ककताफ ककतन 
नसतनेहरुराई ऩाठ्मऩुस्तकहरु उऩरब्ध गयाउने हारको व्मवस्थाभा सुधाय गनुाऩने छ। 

ऩाठ्मऩुस्तकको भाध्मभ् ऩाठ्मऩुस्तकको तनभााणका कुयासॉग भाध्मभको प्रश्न वविषे 
रुऩरे जोडडएको छ। नेऩारी बाषा य  नेऩारका याष्ट्रिम बाषाहरुभा अथवा अ्गे्रजीभा 
ऩाठ्मऩुस्तक तमाय गदाा त्मसको औगचत्मभा ऩतन ववचाय गनुाऩछा।उच्च शिऺासम्भ 
शिऺाको भाध्मभ नेऩारी हुनेछ बनेय नीतत तनभााण बइसकेको हो ताऩतन 
कामाातवमनभा शिगथरता, मोजना तथा तनदेिनका तहभा अस्ऩरटता य अ्गे्रजी 
भाध्मभका ववद्मारमहरुभा ववृद्ध य ती ववद्मारमहरुभा अ्गे्रजीका ऩाठ्मऩुस्तकहरुको 
प्रमोगको परस्वरुऩ आज नेऩारी भाध्मभको प्रश्न गौण जस्तै बएको छ। ववषमका 
रुऩभा अ्गे्रजी बाषाको ऩठनऩाठनराई प्रबावकायी तुल्माएय भाध्मभका रुऩभा प्राथशभक  
तहभा भातबृाषा य त्मसबतदा भागथल्रो तहभा नेऩारीको प्रमोग बएभा शिऺाको 
गुणस्तयको ववकास गना सककनेछ। मस कामाका रागग आवश्मक भाराभा याष्ट्रिम 
बाषाहरुभा य नेऩारी बाषाभा ऩाठ्मऩुस्तकहरुको तनभााण गयाउनु ऩने हुतछ। नेऩारको 
यारिबाषा य सयकायी काभकाजको बाषाका रुऩभा नेऩारी बाषा शिऺाको भाध्मभका 
रुऩभा सफै तहका सफै ववषमभा स्वीकृत छ। तय नेऩारी बाषाका ऩाठ्मऩुस्तकहरु 
ऩमााप्त भाराभा नबएकारे ववऻान य प्रववगधका ववशबतन ववषमको ऩठनऩाठनभा नेऩारी 
बाषाराई उच्च शिऺाको भाध्मभ फनाएताऩतन जफसम्भ नेऩारी बाषाभा 
ऩाठ्मऩुस्तकहरुको ऩमााप्त रुऩभा ववकास गयी ववऻान य प्रववगधको बाषा फनाउन 
सककतन तफसम्भ नेऩारी बाषा उच्च शिऺाको भाध्मभ फतन कदठन छ। 

प्रकािन् ऩाठ्मऩुस्तकहरुको प्रकािन व्मवसाम नेऩारभा त्मतत याम्रो परटाएको छैन। 
प्राथशभक य भाध्मशभक शिऺाका तथा अनौऩचारयक शिऺाका रागग चादहने ऩुस्तकहरु 
सयकायी सॊस्थाहरुफाट तमाय हुतछन।् धेयैजसो ववद्मारम तहका ऩाठ्मऩसु्तकहरुको 
प्रकािन जनक शिऺा साभग्री केतिफाट बएको छ। केही ववशबतन ऩरयमोजनाफाट ऩतन 
प्रकाशित छन।् उच्च शिऺाका ऩाठ्मऩुस्तकहरु साझा प्रकािन, त्ररवव ऩाठ्मक्रभ ववकास 
केति य  कततऩम तनजी प्रकािन सॊस्थाफाट ऩतन प्रकाशित छन ्ताऩतन उच्च शिऺाका 
रागग चादहने ऩुस्तकहरु तनकै सीशभत छन।् उच्च कऺाभा ववद्माथॉहरु कभ हुने 
बएकारे ऩतन भहॊगा ऩुस्तक तनककतनने हुॉदा ऩुस्तक व्मवसामी य प्रकािन सॊस्थाहरु 



 

255 
 

उच्चस्तयका ऩाठ्मऩुस्तकहरुको प्रकािन गना इच्छुक देखखतनन।् प्रकािन व्मवसामभा 
सॊरग्न सॊस्थानहरु ऩतन ऩाठ्मऩुस्तकहरुको ऩुनभुािण सभमभा गना सततैनन।् 

ऩाठ्मऩुस्तकहरुको तनभााण य ववकास् नेऩारभा ऩाठ्मऩुस्तकहरुको तनभााण य ववकास 
ववशबतन सभमभा तनणामहरु नबएका होइनन।् केही ऺेरफाट प्रमास ऩतन बएका हुन ्
ताऩतन ऩाठ्मऩुस्तकहरुको ष्ट्स्थतत सततोषजनक छैन। ववद्मारम तहका रागग आवश्मक 
सफै जसो ऩाठ्मऩुस्तकहरुको तनणाम श्री ५ को सयकायको शिऺा भतरारमको ऩाठ्मक्रभ, 
ऩाठ्मऩुस्तक तथा तनयीऺण ववकास केतिफाट बएको छ। प्राथशभक शिऺाका रागग केही 
ऩाठ्मऩुस्तक य ऩाठ्मसाभग्रीको तनभााण प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजनाफाट ऩतन बएको छ। 
खास गयी मस ऩरयमोजनाको प्राथशभक साभग्री एकाइफाट केही फारसादहत्मको प्रकािन 
बएको देखखतछ। तय प्रकाशित ऩाठ्मऩुस्तक य ऩाठ्मसाभग्रीको गुणस्तयभा अऩेक्षऺत 
ववकास हुन सकेको छैन। प्रजाततरको ऩुनफाहारीऩतछको वताभान सतदबाभा ऩाठ्मक्रभभा 
हुनु ऩने ऩरयवतानराई ध्मानभा याखी कततऩम ऩाठ्मऩुस्तकहरुको सॊिोधन, ऩरयवतान य 
ऩरयवद्धान गनुाऩने कुया स्ऩरट छ। 

अदहरेको प्रवीणता प्रभाणऩर स्तयको ऩठनऩाठन आगाभी वषाहरुभा उच्चभाध्मशभक 
कऺाका रुऩभा उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुभा हुनेछ। मी ववद्मारमहरुराई 
उच्चभाध्मशभक कऺाभा ववशबतन ववषमहरुको अध्माऩनका तनष्ट्म्त ऩाठ्मऩुस्तकहरुको 
कभी हुने देखखतछ। मस्ता ऩाठ्मऩुस्तकहरु धेयैजसो ववषमहरुभा नेऩारी बाषाभा तमाय 
गरयएभा ऻानआजानको प्रकक्रमा सष्ट्जरो हुनेछ य त्मसको गततभा ऩतन िीघ्रता आउनेछ। 
मसकायण उच्च भाध्मशभक तहका रागग ववशबतन ववषमका ऩुस्तक तनभााणका तनष्ट्म्त 
मोजनाफद्ध प्रमासको खाॉचो स्ऩरट देखखतछ।मस्तै अ्गे्रजी ववषमका ऩुस्तकहरुको 
व्मवसातमक सम्बावना देखेय केही नेऩारी प्रकािकहरुरे ऩतन मस्ता ऩुस्तकहरुको 
प्रकािन गना थारेको देखखतछ। ऩाठ्मऩुस्तकहरुको ववृद्ध बएय छनोट गना सककने 
सम्बावना फढ्दै गएऩतछ गुणस्तयभा ववृद्ध हुतछ य ववद्माथॉहरुराई उऩमुतत भूल्मभा 
स्तयीम ऩाठ्मऩुस्तकहरु उऩरव्ध हुतछन।् तय ववद्माथॉहरुराई ददइने ऩाठ्मऩुस्तकहरुको 
प्रमोग ऩतन एउटा सभस्माका रुऩभा देखखतछ। स्तयीम ऩठनऩाठनका नाभभा मस्ता थऩ 
ऩुस्तकहरुको प्रमोग ववद्मारमहरुरे व्माऩक रुऩभा गयेका छन।् आज थऩ ककताफहरु 
याख्नु ववद्मारमको प्रततरठाको ववषम बएको छ। तय ती ककताफहरुको ऩठनऩाठन 
ऩूणारुऩभा हुॉदैन। ववद्माथॉराई ककतन रगाएय अभ्मास गयाएका वका फुकहरु शिऺकहरुरे 
हेना नभ्माइ जाॉचको ददन आउॉछ। मस्ता कगथत सतदबा ऩुस्तकरे बरयएका 
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फारफाशरकाका काॉधका झोराहरु आज स्तयीम ववद्मारम शिऺाका सूचक फतन ऩुगेका 
छन।्  

सॊस्थागत प्रमासको कभी् भातबृाषाका भाध्मभफाट शिऺा ददन सककने कुया नेऩारको 
सॊववधान २०४७ को शिऺासम्फतधी हकअततगात उष्ट्ल्रखखत छ। मसका रागग ऩतन 
ऩदहरो आवश्मकता त्मस्ता भातबृाषाहरुभा ऩाठ्मऩुस्तकहरु उऩरब्ध हुनु हो। तय आज 
ष्ट्स्थतत के छ बने नेऩारको यारिबाषा य सयकायी काभकाजको बाषाभा ऩतन प्राथशभक 
कऺाका रागग सभेत उऩमुतत ऩाठ्मऩुस्तकहरुको कभी छ। नेऩारका याष्ट्रिम बाषाहरुभा 
ऩतन ऩाठ्मऩुस्तकहरु छैनन ्य अझ कतत बाषाहरु त अशरखखत अवस्थाभा छन।् मस्ता 
ष्ट्स्थततभा सॊवैधातनक अगधकायराई ध्मानभा याखी ऩाठ्मऩुस्तकहरुको गजुाभा गना 
सम्फद्ध बाषाका ववद्वानहरुराई प्रोत्सादहत गनुा ऩन ेखाॉचो छ।  

आधतुनक ऻान य नवीनतभ ् सूचनाराई सभाजभा ववस्ताय गना ऩुस्तक य 
ऩाठ्मसाभग्रीको सम्फद्धान हुनु ऩदाछ। तल्रा तहदेखख भागथल्रा तहसम्भको शिऺाका 
तनष्ट्म्त चादहने ऩाठ्मऩुस्तक, सहामक ग्रतथहरु, सतदबा साभग्रीहरु य ववववध प्रकायका 
ऩाठ्मसाभग्रीको तनभााण, उत्ऩादन य ववतयणको सभुगचत व्मवस्थाका तनष्ट्म्त सॊस्थागत 
प्रमासको खाॉचो छ। आज एकाततय ववशबतन व्मष्ट्तत य सॊस्थाफाट बइयहेका ऩुस्तक 
रेखन, प्रकािन य ववतयण कामाहरुराई सुदृढ गयी अझ उऩमोगी य प्रबावकायी 
तुल्माउने कुया छ बने अकााततय व्मवष्ट्स्थत गने कुया ऩतन त्मष्ट्त्तकै भहत्वऩूणा छ। 
रेखक, सम्ऩादक, अनुवादक, गचरकाय तथा प्रकािक य भुिकहरुराई ऩेिागत 
ववकासका तनष्ट्म्त अवसयहरु उऩरब्ध गयाउने, प्रशिऺण ददने य ततनका उत्तभ कामाका 
तनशभत्त ऩुयस्कृत गन े तनमशभत व्मवस्थाको ऩतन कभी छ। मस्त ै ककशसभरे देिभा 
तनजी तथा सॊस्थागत रुऩभा प्रकाशित ऩुस्तकभा तनष्ट्श्चत प्रतत ककतने व्मवस्था गयी 
ऩुस्तक प्रवद्धानकामाभा प्रोत्साहनको ऩतन अबाव देखखतछ।  

४. सुझाउहरु :   

ऩाठ्मक्रभ :   

 ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मऩुस्तक तथा तनयीऺण ववकास केतिराई एउटा याष्ट्रिम स्तयको (१)

स्वामत्त य दरयरो सॊस्थाको रुऩभा ववशबतन दऺ व्मष्ट्ततहरु सष्ट्म्भशरत गयी 
ववकास गरयनु ऩदाछ। मसरे शिऺाका सम्ऩूणा प्राववगधक ऩऺ (जस्तै :  
ऩाठ्मक्रभ, ऩाठ्मऩुस्तक, िैक्षऺक साभग्री, शिऺण ववगध, तनयीऺण प्रववगध य 
भूल्माॊकन अथवा ऩयीऺा सुधाय) आदद ऺेरहरुभा अनुसतधान, ववकास य 
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तनभााणको कामा गयी मस ऺेरभा यहेको ठूरो कभीराई ऩूया गना सतनु ऩदाछ। 
शिऺाको गुणात्भक ववकासका रागग मसराई सफबैतदा भहत्वऩूणा ऩूवा िताको 
रुऩभा शरइनु ऩदाछ।   

 ववशबतन तहका ऩाठ्मक्रभभा याष्ट्रिम उदे्दश्म प्रततववष्ट्म्फत हुनुऩछा। ववद्मारमको (२)

ऩाठ्मक्रभ वस्तुऩयक य स्थानीम वातावयणशसत भेर खाने गयी छारछाराहरुका 
रागग जीवनोऩमोगी हुने ककशसभफाट तनभााण गरयनुऩछा।   

 ववद्मारम तहभा कऺा १ देखख १२ सम्भको श्रृॉखराराई हृदमगॊभ गयी उदे्दश्म, (३)

ववषमवस्तुको ऺेर य क्रभ, शिऺण प्रकक्रमा य भूल्माॊकन प्रकक्रमा सभेत उल्रेख 
बएको ऩाठ्मक्रभ हुनुऩदाछ।   

 ऩाठ्मक्रभराई अष्ट्ततभ रुऩ ददनुबतदा अगाडी स्थरगत ऩयीऺण गरयनुऩछा।   (४)

 शिऺण शसकाईका रागग य शिऺकराई सहमोग ऩु माउने खारको बएभा भार (५)

ऩाठ्मक्रभको सही उऩमोग हुन जाने हुॉदा तनभााण अवस्थाभा नै त्मस ऩऺप्रतत 
वविषे ध्मान ऩु माइएको हुनुऩदाछ।   

 ऩाठ्मक्रभहरु प्रकाशित गयी तन्िुल्क ववतयण गने ऩरयऩाटी सभाप्त गयी सम्फद्ध (६)

सॊस्थाहरुरे रागत भूल्मभा त्रफक्री ववतयण गने व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

 प्रजाताष्ट्तरक भूल्म य भातमताराई भहत्व ददने ऩाठ्मक्रभ, शिऺण य भूल्माॊकन (७)

ववगध ववकास गदाा प्रत्मेक व्मष्ट्ततको प्रततबा, झुकाव, रुगच य वैमष्ट्ततक 
शबतनताराई भध्मनजय याखी कामा गनुाऩदाछ।   

 आधतुनक नेऩारको ऩाठ्मक्रभ छारछाराहरुभा याष्ट्रिम आकाॊऺा य गचततनहरु (८)

(जस्तै :  स्वततरता, सभानता, अगधकाय य कताव्म, वातावयण, स्वास्थ्म, 

सयसपाई, जनसॊख्मा य प्रजाताष्ट्तरक भूल्म य भातमताहरु) प्रतत सजग गयाई 
शिऺाराई अथाऩूणा य उऩमोगी फनाउने खारको हुनुऩदाछ।   

 प्रत्मेक तहको ऩाठ्मक्रभ ववकासको काभ एउटा तनयततय चशरयहने प्रकक्रमा (९)

बएकारे ऩाठ्मक्रभ तनभााण, कामाातवमन, भूल्माॊकन, ऩरयभाजानराई सकक्रम रुऩभा 
(दोहो माइ याख्नु ऩने प्रकक्रमाको रुऩभा) शरइनु ऩदाछ। मसो गदाा ऩाठ्मक्रभराई 
सभमानुकूर य फदशरॊदो ऩरयष्ट्स्थतत अनुरुऩ सुहाउॉ दो ढॊगरे कम्तीभा ५ वषाशबर 
ऩरयवतान गरयनुऩछा। मसका रागग अध्ममन अनुसतधानराई प्रोत्सादहत 
गरयनुऩछा।   

 ऩाठ्मक्रभ, ऩाठ्मऩुस्तक तथा सहामक साभग्रीहरुको स्तय तनधाायण गयी (१०)

उऩमुततता तनष्ट्श्चत गने कामा सम्फष्ट्तधत ववषम सशभतत भापा त गयाइनुऩछा।   

 ऩाठ्मक्रभ, शिऺण य भूल्माॊकन (ऩयीऺा) ववगधको अतमोतमागश्रत सम्फतध हुने (११)

हुॊदा तमनको ववकास ऩतन आऩसी अततयकक्रमाका आधायभा गरयनु ऩदाछ। मी 
तीनैभा तनयततयता य आऩसी सम्फतध दरयरो बएभा छारछाराहरुको अनुत्तीणा 
हुने सॊख्मा तनकै घट्न सतनेछ।   
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 िैक्षऺक साभग्रीको प्रमोगरे शिऺण ववगधराई प्रबावकायी य रुगचकय फनाउने हुॉदा (१२)

स्थानीम स्रोत, सीऩ य साधनभा आधारयत साभग्रीहरुको ववकासभा सकेसम्भ 
तनजी ऺेरको सहबागगता गयाई तनभााण य त्रफक्री ववतयण गयाउने व्मवस्था गनुा 
ऩदाछ।   

भूल्माॉकन :   

 कुनै ऩतन स्तयको भूल्माॊकन (अथवा ऩयीऺा) ऩद्धततरे शिऺकरे के य कसयी (१३)

ऩढाउॉछन?् ववद्माथॉहरुको ऩठनऩाठन सम्फतधी कक्रमाकराऩ के कस्तो छ? 

गुणस्तयको आधायभा ववद्माथॉहरुको छनोट गने काभ कततको वस्तुगत रुऩभा 
बएको छ? आदद कुयाहरुराई दिााउने हुॉदा सोही अनुरुऩ मसभा ध्मान ऩु माउनु 
ऩछा। अत् भूल्माॊकन (ऩयीऺा) राई ऩठनऩाठनका साथ ै वषाबरय नै चशरयहन े
एउटा तनमशभत सकायात्भक िैक्षऺक कक्रमाकराऩको रुऩभा शरइनु ऩदाछ। मसका 
रागग भाशसक, द्वैभाशसक वा रभैाशसक ऩयीऺा शरने व्मवस्था गनुा उऩमुतत 
हुनेछ।   

 प्रत्मेक ववद्माथॉको िैक्षऺक प्रगतत वववयण याख्ने य त्मसभा उसका सम्ऩूणा (१४)

िैक्षऺक य अततरयतत कक्रमाकराऩको सभेत वववयण सभावेि गरयनु ऩदाछ।   

 हारको ऩयीऺा तनमतरण कामाारम वताभान फढ्दो आवश्मकताको तुरनाभा स्रोत (१५)

य जनिष्ट्ततको दृष्ट्रटफाट साहै्र कभजोय अवस्थाभा छ। मसराई एउटा दरयरो 
स्वामत्त सॊस्थाको रुऩभा सॊचारन य ववकास गरयनुऩछा। मसरे ऩयीऺा 
सॊचारनभा सुधाय गने कामा गनुाऩछा य ऩयीऺा सुधाय गने प्रकक्रमाभा नभूना 
प्रश्नहरुको फैंक खडा गने, अनुसतधान गने, स्तयमुतत प्रश्नहरु फनाउने जस्ता 
ववकासभुखी काभ ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मऩुस्तक तथा तनयीऺण ववकास केतिफाट 
गयाइनुऩछा।   

 ऩयीऺा य भूल्माॊकन दऺ व्मष्ट्ततरे भार स्तयमुतत ढॊगरे गना सतने ववषम (१६)

बएकोरे त्मसको व्मवस्थाऩन य सञ्चारन ऩतन सोही अनुरुऩका ववषम 
वविषेऻहरुफाट नै हुनुऩछा। मसकायण मस ऺेरभा जनिष्ट्ततको ववकास गनुा य 
ततनैफाट ऩयीऺाराई स्तयमुतत फनाउने कामा गयाउनु आवश्मक छ।   

 अनौऩचारयकफाट औऩचारयक वा व्मावसातमक शिऺाभा प्रवेिका रागग ऩतन (१७)

प्रवेि ऩयीऺाको ववकास गरयनु ऩदाछ।   

 उच्च शिऺाभा प्रवेिका रागग स्तयमुतत प्रश्नऩरको तनभााण, ऩयीऺण य सॊचारन (१८)

तपा  ठोस कदभ चाशरनु ऩदाछ।  

 आगाभी वषाहरुभा सेभेरटय प्रणारीराई ऩुन् कामाातवमन गनेफाये सम्फष्ट्तधत (१९)

ववषमका दऺहरुरे गचततन भनन गयी एउटा कामाक्रभ फनाई रागू गनतेपा  
ववचाय गनुाऩदाछ। त्मो नबई शिऺक य ववद्माथॉहरुको ऩठनऩाठनभा सॊरग्नता 
य जफापदेहीभा ववृद्ध गना कदठनाई ऩने हुतछ।  
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 शरखखत य तनफतधात्भक ऩयीऺा फाहेक गहृकामा, ऩुस्तक सभीऺा, कऺा तनयीऺण, (२०)

भौखखक भूल्माॊकन आदद ववववध ववगधहरु प्रमोग गनुाऩछा। साथ ै तनफतधात्भक 
ऩयीऺाराई वस्तुगत फनाउने उऩामहरुतपा  ऩतन कदभ चाशरनुऩछा।  

 ववद्माथॉहरुको भूल्माॊकन हयेक तहभा भाशसक, रभैाशसक, अद्धावावषाक य वावषाक (२१)

ऩयीऺाको सॊमुतत आधायभा गरयनु उऩमुतत हुतछ।  

 भूल्माॊकनरे शिऺण ऩद्धततको ऩतन रेखाजोखा गने हुॉदा शिऺकको भूल्माॊकनभा (२२)

ऩतन उनरे ऩढाउने ववषमका ववद्माथॉहरुको िैक्षऺक उऩरष्ट्ब्धराई सभेत आधाय 
फनाइनु उऩमुतत हुनेछ।  

 ववशबतन ववषमभा अनुत्तीणा हुने ववद्माथॉहरुरे धेयै वषासम्भ केही ऩरको भार (२३)

ऩयीऺा ददने हारको प्रचरनभा सुधाय गनुाऩछा।  

ऩाठ्मऩुथतक य ऩाठ्मसाभग्ी  

 याष्ट्रिम शिऺाको उदे्दश्म य तह अनुसायका ऩाठ्मक्रभ अनुरुऩ ऩाठ्मऩुस्तकहरु (२४)

तमाय गरयनुऩछा।  

 बावषक सभुदामको आवश्मकताराई ध्मानभा याखी प्राथशभक शिऺाका (२५)

ऩाठ्मऩुस्तकराई याष्ट्रिम बाषाहरुभा तमाय गना सम्फद्ध बाषाका ववद्वानहरुराई 
प्रोत्सादहत गनुाऩदाछ।  

 ऩाठ्मऩुस्तकको प्रमोग, शिऺण प्रकक्रमा, ऩाठमोजना आदद ववषमभा व्मवष्ट्स्थत य (२६)

क्रभफद्ध रुऩरे चचाा गरयएको शिऺक तनदेशिका तमाय गयी प्रत्मेक शिऺकराई 
उऩरब्ध गयाउनुऩछा। सो ऩुस्तकभा भातबृाषाका भाध्मभभा शिऺा ददने ववषमभा 
य साभातम कऺाभा एकीकृत गनुाऩने अऩा्ग फारफाशरकाको शिऺाका ववषमभा 
ऩतन व्माख्मा गरयएको हुनुऩदाछ।  

 ऻान ववऻानका ववशबतन ववषमभा ववद्माथॉहरुका रागग ऩाठ्मऩुस्तकको तनभााण (२७)

य अनुवाद गना शिऺकहरुराई प्रोत्सादहत गनुाऩदाछ। ऩाठ्मऩुस्तक रेखन, अनुवाद 
तथा सम्ऩादनका तनष्ट्म्त ववदा, आगथाक सुववधा तथा ऩुयस्कायको व्मवस्था 
हुनुऩदाछ य रेखक, सम्ऩादक, अनुवादक तथा गचरकायहरुराई ऩुस्तकको सभुगचत 
रेखस्व ददनुऩछा।  

 सफै ववद्मारमभा प्रमोग गरयने ऩाठ्मऩुस्तक य ऩाठ्मसाभग्रीहरु श्री ५ को (२८)

सयकायको सॊफद्ध तनकामरे तनदेिन गयेको ऩाठ्मक्रभको ढाॉचाका आधायभा 
हुनुऩदाछ।  

 ऩाठ्मऩुस्तकहरुको प्रकािनराई प्रततस्ऩधााका आधायभा ववकास गनुाऩछा। सफ ै(२९)

प्रकािकराई ऩाठ्मऩुस्तकहरुको प्रकािनका रागग अवसय ददनुऩछा। 
ववद्मारमहरुराई ववशबतन सेटफाट छानेय उऩमुतत ऩाठ्मऩुस्तकको प्रमोग गन े
स्वामत्तता ददनुऩछा।  
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 श्री ५ को सयकायको सम्फद्ध तनकामफाट स्वीकृत ऩाठ्मऩुस्तकराई प्रकािकहरुरे (३०)

भुख्म ऩाठ्मऩुस्तकका रुऩभा स्वीकृत बएको हो वा सहामक ऩुस्तकका रुऩभा 
स्वीकृत बएको हो सो स्ऩरट रुऩभा अॊककत गयेको हुनुऩछा।  

 ऩाठ्मऩुस्तकहरुको प्रकािन दईु प्रकायको हुनुऩछा :  ऩुस्तकारम सॊस्कयण य (३१)

ववद्माथॉ सॊस्कयण। ऩुस्तकारम सॊस्कयण ऩुस्तकारमभा याखी इच्छुक 
ववद्माथॉहरुराई ददनुऩछा य ववद्माथॉ सॊस्कयण चादहॉ सहूशरमत दयभा उऩरब्ध 
गयाउनुऩछा।  

 श्री ५ को सयकायको सम्फद्ध तनकामफाट ऩाठ्मक्रभभा आॊशिक वा ऩूणा सॊिोधन (३२)

वा ऩरयवतान गरयएभा तनजी प्रकािकरे ऩतन तद्नुरुऩ ऩाठ्मऩुस्तक वा सहामक 
ऩुस्तकहरुभा सॊिोधन गयेय भार प्रकािन गना ऩाउने व्मवस्था हुनुऩदाछ।  

विक्री वितयण  

 कऺा १ देखख ३ सम्भका ऩाठ्मऩुस्तकहरु, फारऩुस्तकहरु य ऩाठ्मसाभग्री (३३)

ववद्मारमको सॊकरनफाट ववद्माथॉहरुराई ददनुऩछा। मसयी ददॊदा ववद्मारमरे 
तमूनतभ धयौटी शरन सतने व्मवस्था हुनुऩछा।  

 ववद्मारमका तनष्ट्म्त प्रकाशित ऩाठ्मऩुस्तकहरु सस्तो भोरभा ववक्री ववतयण (३४)

गने गयाउने व्मवस्था हुनुऩछा य ऩुस्तकहरुको भूल्म नेऩारबरय नै एउटै हुनुऩछा।  

 भदहरा वगा, अऩा्ग तथा साभाष्ट्जक दृष्ट्रटरे ऩतछ ऩयेका सभुदामका रागग (३५)

ववशबतन सॊघ–सॊस्था य सेवाबावरे प्रेरयत व्मष्ट्ततहरुफाट तन्िुल्क रुऩभा 
ऩाठ्मऩुस्तक तथा ऩाठ्मसाभग्री उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था हुनुऩछा।  

 तन्िुल्क ववतयण गरयने ऩाठ्मऩुस्तकका रागग एउटा तनष्ट्श्चत आधाय फनाई (३६)

सम्फद्ध सॊस्थाहरुफाट प्रकािन य ववतयण सम्फतधी काभ गयाउनु ऩदाछ।  

व्मिथथाऩन य कामायरिमन  

 ऩाठ्मऩुस्तक, फारऩुस्तक, सादहष्ट्त्मक ऩुस्तक, ऻान–ववऻानका भौशरक ग्रतथहरु य (३७)

सतदबा ग्रतथहरुको याष्ट्रिम स्तयभा प्रवद्धान गना एउटा याष्ट्रिम ऩुस्तक गुठीको 
स्थाऩना हुनुऩछा य मसै सॊस्थाफाट ऩाठ्मऩुस्तक तथा अतम ऩुस्तकहरुको 
प्रकािन कामाको सभतवम य भूल्माॊकन गनुाका साथ ै रेखक, सम्ऩादक, 

अनुवादक, गचरकाय, तथा प्रकािकराई प्रततवषा ऩुयस्कृत गन,े प्रशिऺण य 
गोरठीहरुको आमोजना गने, ऩुस्तक प्रदिानीहरुको आमोजना गने जस्ता काभ 
गनुाऩछा।  

 ऩुस्तक प्रवद्धान गयी शिऺाको ववकासभा गतत ल्माउन देिभा प्रकाशित स्तयीम (३८)

ऩुस्तकहरुको केही प्रतत ककतनददने व्मवस्था हुनुऩदाछ।   

 तन्िुल्क ववतरयत गरयन े ऩाठ्मऩुस्तक, शिऺक तनदेशिकाहरु, फारऩुस्तकहरु य (३९)

अतम ऩाठ्मसाभग्रीहरु ष्ट्जल्रा शिऺा सशभतत भापा त स्थानीम ववद्मारम, 

ऩुस्तकारम तथा अतम िैक्षऺक सॊस्थानहरुरे ऩाउने व्मवस्था हुनुऩछा। तन्िुल्क 
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ऩाठ्मऩुस्तकहरु ऩुस्तक ककनेय ऩढ्न नसतनेहरुराई भार उऩरब्ध गयाउने नीतत 
शरइनुऩछा। मसका रागग स्थानीम तनकामहरुको शसपारयिराई आधाय फनाउनु 
ऩछा।  
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(घ) ऩथुतकारम 

१.ऩषृ्ठबूमभ 

याणाकारीन नेऩारभा फीय ऩुस्तकारम य केही व्मष्ट्ततगत ऩुस्तकारमहरु (केसय 
ऩुस्तकारम, शसॊह ऩुस्तकारम, हेभायाज गुरुको ऩुस्तकारम आदद) गथए । तय जनताका 
रागग स्थावऩत ऩुस्तकारमहरु गथएनन ्। २००७ सारको क्राष्ट्ततको केही सभम अतघ य 
अतन रगत्तैऩतछ देिका कुना काप्चाभा धेयै ऩुस्तकारमहरु खोशरएका गथए । 
तानसेनभा वव.सॊ.१९९३ भा ऩुस्तक ऩढ्ने दरान नाभभा खोशरएको य ऩतछ २००४ भा 
छुटै्ट बवनभा यहेको धवर ऩुस्तकारम, वव.सॊ. २००४ सारभा स्थावऩत वुटवरको भहावीय 
ऩुस्तकारम य प्रदीप्त ऩुस्तकारम, वव.सॊ. २००४ सारभै स्थावऩत धयानको सावाजतनक 
ववद्मा बवन ऩुस्तकारम आदद केही उदाहयण हुन।् ववशबतन स्कूर, करेज य िैक्षऺक 
सॊस्थाहरुभा ऩतन केही ऩुस्तकारम स्थावऩत बए। त्रर-चति तमाम्ऩसको हारको 
ऩुस्तकारम मसको ज्वरतत उदाहयण हो ।  

कुनै ऩतन िैक्षऺक सॊस्थाका रागग एउटा याम्रो ऩुस्तकारम  हुनु ऩने कुयाराई वव.सॊ. 
२०११ सारको नेऩार याष्ट्रिम शिऺा मोजना आमोगको प्रततवेदनरे जनसभऺ याखेको 
गथमो । एउटा आधतुनक ऩुस्तकारमको स्थाऩना गयी सॊचारन गने काभ मू.एस.ए.को 
सहमोगभा २००९ सार देखख सेतिर राइव्रेयीरे िुरु गय ्मो । शिऺा आमोगको शसपारयि 
तथा सेतिर राइव्रेयीफाट बएको ऩुस्तकारम सेवाको िुरुवातराई भूतारुऩ ददई एउटा 
व्मवष्ट्स्थत आधतुनक ऩुस्तकारमको रुऩभा ववकास बएय आवश्मक सेवा प्रदान गदै 
यारिभा आधतुनक ऩुस्तकारमको भहत्व य आवश्मकता जनभानसभा ऩुय ्माउने शे्रम बन े
त्रर.वव.केतिीम ऩुस्तकारमराई छ। 

२. ितयभान ष्ट्थथनत 

नेऩारभा अदहरेसम्भ ववशबतन प्रकायका ऩुस्तकारमहरु छन।् सावाजतनक ऩुस्तकारमहरु, 
त्रर.वव. तमाम्ऩसका ऩुस्तकारमहरु, ववशबतन सॊस्था य सयकायी ववबागका ऩुस्तकारमहरु 
य ववदेिी सॊस्थाका ऩुस्तकारमहरु गयी नेऩारबरयका ऩुस्तकारमहरुको सॊख्मा ५०० 
नाघेको फताइतछ। मी ऩसु्तकारमहरुभा धेयैको ष्ट्स्थतत याम्रो छैन । केही ऩुस्तक य 
ऩत्ररकाको सॊग्रहराई नै ऩुस्तकारम बतने धायणा भुरुकभा देखखतछ । जानकायी य 
ऻानका कुयाहरु जुन, जहाॉ, जदहरे चादहतछ उऩरब्ध गयाई शिऺक य ववद्माथॉहरुराई 
आवश्मक एक अतनवामा सॊस्थाका रुऩभा ववद्मारम य भहाववद्मारम वा िैक्षऺक 
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सॊस्थाहरुका तनष्ट्म्त ऩुस्तकारमहरु अतनवामा आवश्मकता हुन ् बतने कुयाराई हाम्रो 
भुरुकभा अझै ऩतन अनुबव गरयएको छैन। मसै कायण महाॉ बएका केही ऩुस्तकारमहरु 
ऩतन ऩुस्तकारमका रुऩभा बतदा ऩुस्तक सॊग्रहका रुऩभा छन ्। 

नेऩारका  कततऩम ऩुस्तकारमहरुको अवस्था क्रशभक रुऩभा केही सुधाय बएको छ य 
ऩुस्तकारम सेवाभा ऩतन ववस्ताय बएको छ । त्ररबुवन ववश्वववद्मारमको केतिीम 
ऩुस्तकारमरे उच्च शिऺाका ववद्माथॉहरुराई सेवा ऩुय ्माउॉ दै आएको छ बने काठभाडौँ 
उऩत्मकाका याष्ट्रिम ऩुस्तकारम, केसय ऩुस्तकारम, भदन ऩुयस्काय ऩुस्तकारम जस्ता 
वविषे ऩुस्तकारमहरुको सेवा भहत्वऩूणा यदहआएको छ । ददनददनै आउने ऩाठकहरुको 
सॊख्मा य ऩुस्तकारम सेवाका दृष्ट्रटरे याजधानीका वव्रदटि काउष्ट्तसर ऩुस्तकारम, नेऩार 
बायत साॊस्कृततक केतिका ऩुस्तकारम तथा म.ूएस.आई.एस. ऩुस्तकारम वविषे रुऩरे 
उल्रेख्म छन ्। नेऩारका ववशबतन नगयऩाशरका ऺेरभा सॊचाशरत ऩुस्तकारमहरुरे ऩतन 
सभाजभा ऩठनिीरताको सम्फद्धान गनाभा मोगदान गदै आएका छन ् । आज िैक्षऺक 
ववकासका ऩूवााधायका रुऩभा नेऩारका िैक्षऺक य सावाजतनक ऩुस्तकारमहरुको 
सभमोगचत ववकास गनुाऩने आवश्मकताको अनुबव क्रभि् हुॉदै गइयहेको छ । 

३. प्रभुख सभथमा तथा भुद्दाहरु 

(क) औऩचारयक शिऺाको अशबतन अ्गका रुऩभा प्रत्मेक िैक्षऺक सॊस्थाभा 
ऩुस्तकारमहरुको स्थाऩना य सॊचारन हुन ु ऩन े सतदबाभा हाम्रा कतत 
ववद्मारमहरुभा ऩुस्तकहरुको सानो सॊकरन ऩतन छैन । त्ररबुवन 
ववश्वववद्मारमका तमाम्ऩसहरुभा ऩुस्तकारमहरुको ष्ट्स्थतत केही याम्रो छ 
।प्रततवषा केही ऩुस्तकारम थवऩएका छन ्तय ततनभा आवश्मक ऩुस्तक य 
ऩत्ररका छैनन ् य शिऺक तथा ववद्माथॉहरुको तनष्ट्म्त ऩुस्तकारम सवेा 
ऩमााप्त छैन ।  

(ख) देिभा ऩुस्तकारमहरुको ष्ट्स्थतत ववशबतन दृष्ट्रटरे दमनीम छ । अदहरे 
सॊचाशरत बइयहेका ऩुस्तकारमहरुभध्मेका याम्रा ऩुस्तकारमहरुभा ऩतन 
आवश्मक सेवा उऩरव्ध गयाउन सकेको देखखतन । ततनभा नमाॉ ऩुस्तकहरु 
य ऩर-ऩत्ररकाहरु ऩाइतनन।् तछटो छरयतो सेवाको य दऺ कभाचायीको कभी छ 
। देिभा ववशबतन बागभा यहेका सावाजतनक ऩुस्तकारमहरुको ष्ट्स्थतत ऩतन 
दमनीम छ। ववगत वषाहरुभा ऩुस्तकारमराई शिऺाको अशबतन अ्गका 
रुऩभा ददइएन य िैक्षऺक सॊस्थाहरुका तनष्ट्म्त ऩुस्तकारम अतनवामा ठातनएन 
बतने कुयाराई ऩुस्तकारमहरुराई ददइने अनुदानभा ववृद्धको अबाव य 
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शिऺातपा को फजेटको फाॉडपाॉडरे नै स्ऩरट गयेको छ। मसको भूरबूत  
कायण चादहॉ ऩुस्तकारमफाये स्ऩरट याष्ट्रिम नीतत नहुनु ने हो ।  

(ग) आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺाको ववस्ताय गदै शिऺाराई स्तयीम य 
उऩमोगी फनाउन फारफाशरकाहरुराई केही ऩाठ्मऩुस्तकहरुभा सीशभत याखेय 
ऩुग्दैन । उनीहरुभा ऩढ्ने फानी फसाल्नका तनष्ट्म्त सगचर फार ऩुस्तकहरुको 
खाॉचो ऩछा। मस्ता ऩुस्तकहरु प्रत्मेक फारफाशरकारे ककनेय ऩढ्न सम्बव 
छैन। फारफाशरकाहरुराई केवर ऩाठ्मऩुस्तकहरुभा भार सीशभत याखखमो बन े
उनीहरुको ऻान य अनुबवको ऺेर सीशभत हुनेछ य उनीहरुभा ऩढ्ने फानी 
फसाल्न ढीरो हुनेछ। 

(घ) अदहरे ऩतन भाध्मशभक स्तयका ववद्माथॉहरु फढी भाराभा ऩाठ्मऩुस्तकहरुभा 
भार केष्ट्तित यहेका देखखतछन ् । उनीहरुका तनष्ट्म्त उऩमुतत ऩुस्तकहरुको 
छनोट गयी ऩढ्न प्रेरयत गने वातावयण छैन य उनीहरुको ऩाठ्मववषमसॉग 
सम्फद्ध सहामक ग्रतथहरुको य ववशबतन ववषमभा ऻान, सूचना य सीऩका 
तनष्ट्म्त उऩमुतत सतदबा ग्रतथहरुको सॊकरन ऩुस्तकारमभा छैन। 
तनम्नभाध्मशभक य भाध्मशभक तहका शिऺकहरुका तनष्ट्म्त ऩतन सतदबा 
साभग्रीहरु, िब्दकोषहरु य ववश्वकोषहरुको खाॉचो ऩछा। मस्तो सतदबा साभग्री 
बएभा शिऺकहरुराई चादहने ऻान य सूचना सॊकशरत गयी शिऺाको 
गुणस्तय ववृद्ध गना सककनछे। 

(ङ) उच्चभाध्मशभक तहभा ऩुगेका ववद्माथॉहरुभा ककिोयावस्थाभा िायीरयक, 
भानशसक य बावनात्भक वविषेताहरु यदहयहतछन।्मस कायण उनीहरुका 
रागग उऩमुतत ककिोय सादहत्मको आवश्मकता ऩछा।मस अवगधभा उनीहरुरे 
शे्ररठ सादहत्म य प्रशसद्ध ग्रतथहरु तथा सहामक ऩुस्तकहरु ऩतन ऩढ्छन।्आज 
प्रततवषा फढ्दै गयेका तमाम्ऩसहरुभा अध्ममन अध्माऩनको वातावयण 
ववकशसत नहुनुभा ऩुस्तकारमहरुभा उऩमुतत ऩुस्तक य ऩाठ्मसाभग्रीको 
अबाव ऩतन हो। तय ऩुस्तकारमहरुको ष्ट्स्थतत बववरमभा ऩतन मस्तै 
यदहयहनु हुॉदैन। अव स्थावऩत हुने उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुभा उऩमुतत 
स्तयको ऩुस्तकारमको व्मवस्थाराई ऩूवाावश्मक गनुाऩने हुतछ।अतमथा 
ववद्माथॉहरु आत्भ ववकासका रागग चादहने ऩुस्तक य ग्रतथहरुफाट फष्ट्तचत 
हुनेछन ्य त्मसफाट शिऺाको गुणस्तयभा गम्बीय नकायात्भक प्रबाव ऩनेछ। 

(च) उच्च शिऺाको ऺेरभा यहेका ऩुस्तकारमहरु िैक्षऺक सॊस्थाका आवश्मक 
अ्गका रुऩभा यहनु ऩन ेखाॉचो छ। स्नातक स्तयभा ऩढ्नु ऩने सफै नमाॉ 
नमाॉ ऩाठ्मऩुस्तकरु ककतन सफै ववद्माथॉहरुराई सष्ट्जरो ऩदैन। ववदेिी 
प्रकािनका ऩाठ्मऩुस्तकहरु, सहामक ऩुस्तकहरु, सतदबा ग्रतथहरु य 
ववषमगत िोध प्रत्ररकाहरु ऩतन धेयै ववद्माथॉहरुरे ककतन 
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सतदैनन।्उच्चस्तयीम कऺाहरुभा ऩढ्ने य अनुसतधान गने ववद्माथॉहरुका 
रागग एउटा ऩुस्तकहरुरे सुसष्ट्ज्जत ऩुस्तकारम आवश्मक हुतछ। 
स्नातक स्तयका स्नातकोत्तय स्तयका य अनुसतधान कामायत ववद्माथॉहरुका 
रागग ववश्वववद्मारमहरु तथा उच्च िैक्षऺक सॊस्थानहरुरे आफ्ना केतिीम 
ऩुस्तकारमको स्थाऩना गनुाऩछा। ववश्वववद्मारम अततगातका ववशबतन 
सॊकाम य ववबागहरुभा आ-आफ्ना सॊकरनहरु हुन सतछन ् तय 
ववश्वववद्मारमका केतिीम ऩुस्तकारम य सॊस्थानका ऩुस्तकारमहरुभा 
शिऺक य ववद्माथॉहरुको उऩमोगका रागग य अततववाषक अध्ममन य 
अनुसतधानका  रागग ववशबतन ववषमका ऩुस्तक, ऩत्ररकाहरु, िोध ऩत्ररकाहरु 
, िोध-ऩरहरु रगामत सफै प्रकायका ऩाठ्मसाभग्री यहनु ऩदाछ। मस्ता 
केतिीम ऩुस्तकारमहरुभा चादहएको भाराभा अध्ममन कऺहरु यहनु ऩछा 
जहाॉ ववद्माथॉ  य शिऺकहरु फसेय अध्ममन गना सतनेछन।्खास गयी 
केतिीम ऩुस्तकारमहरुफाट ववद्माथॉ य शिऺकराई ऩढ्नका रागग खास 
अवगधका रागग खास सॊख्माका ऩुस्तकहरु ददने व्मवस्था गनुाऩदाछ। वताभान 
य बववरमभा स्थावऩत हुने िैक्षऺक सॊस्थाहरुरे ऩुस्तकारमको तनष्ट्म्त 
सॊचारनभा वविषे ध्मान ददनु ऩने खाॉचो छ। 

(छ) अनौऩचारयक शिऺाको आधायबूत साऺयताको तह ऩाय गयेऩतछ ऩतन 
नवसाऺयहरुरे तनमशभत रुऩभा ऩढ्ने गयेभा भार साऺय बएको साथाक 
हुतछ।प्रत्मेक नवसाऺयरे ऩढ्ने साभग्रीको व्मवस्था गना सम्बव छैन।घना 
फस्ती बएका गाउॉ  गाउॉभा य िहयका ठाउॉ  ठाउॉभा साभुदातमक ऩुस्तकारमको 
स्थाऩना गना सभुदामहरुराई प्रेरयत गनुाऩने खाॉचो छ। धेयै आवादी बएका 
ऺेर तथा नगयऩाशरकाहरुभा सावाजतनक ऩुस्तकारम तथा वाचनारमहरुको 
अबाव हुॉदा व्मष्ट्ततहरु भहत्वऩूणा सूचना तथा ऻानफाट फष्ट्तचत हुन 
जातछन।् 

(ज) अदहरे सॊचाशरत ऩुस्तकारमहरुरे ऩतन ऩाठकहरुराई आवश्मक य उऩमोगी 
सेवा ददन सकेका छैनन।् मसको खास कायण ऩुस्तकारमहरुभा 
ऩाठकहरुराई चादहने ऩाठ्मसाभग्रीको कभी हो। िैक्षऺक सॊस्थाका 
ऩुस्तकारमहरुभा नमाॉ नमाॉ सतदबा साभग्रीहरुको अबाव छ।ववद्मारमका 
ऩुस्तकारमहरुभा उऩमुतत ऩुस्तकको कभीरे गदाा ऩुस्तकहरुफाट ऩाठक य 
ववद्माथॉहरुराई राबाष्ट्तवत गना सककएको छैन।ऩुस्तकारमहरुभा बौततक 
सुववधाको याम्रो व्मवस्था छैन। ऩमााप्त भाराभा पतनाचय य आवश्मक 
साभग्री छैनन ् य ऩुस्तकारम बवन य कोठाहरु ऩतन सुव्मवष्ट्स्थत छैनन।् 
मस्तै ककशसभरे ऩुस्तकारमहरुभा ताशरभप्राप्त कभाचायीहरुको ऩतन कभी 
देखखतछ।एउटा तथ्मा्कअनुसाय नेऩारभा जम्भा ८० जना भार ऩुस्तकारम 
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ववऻानसम्फतधी ताशरभ प्राप्त दऺ व्मष्ट्तत छन।्अदहरेका ऩुस्तकारमहरुका 
तनष्ट्म्त ऩतन मो सॊख्मा ज्मादै कभ हो। मसयी ऩुस्तकारम ववऻानका 
स्नातकहरुको कभी ऩतन नेऩारभा ऩुस्तकारमहरुको ववकासभा देखखएको 
अवयोधको एउटा प्रभुख कायण हो ।तय सभाजभा ऩुस्तकारमरे भहत्व 
नऩाएको कायणरे य ऩसु्तकारमहरुको व्मवस्था जसरे ऩतन गना सतछ 
बतने भानशसकतारे गदाा दऺ व्मष्ट्ततहरु ऩतन अरु काभभा रागेका 
देखखतछन।् 

(झ) ऩुस्तकारम य सूचना सेवाको व्मवस्था खगचारो छ। ऩुस्तक य ऩत्ररकाहरुका 
तनष्ट्म्त याम्रै धनयाशि चादहतछ य वविषे गयी ववदेिफाट खझकाउनु ऩने 
िोधऩत्ररका य ऩुस्तकका तनष्ट्म्त ववदेिी भुिाको आवश्मकता ऩतन 
ऩछा।प्रायष्ट्म्बक चयणभा ऩुस्तकारमको स्थाऩनाभा फढी खचा राग्छ बने 
ऩतछ तनमशभत रुऩभा ऩुस्तक य ऩरका थप्दै जानुऩने हुतछ। 

४. सुझाउहरु  

ववशबतन तहका िैक्षऺक सॊस्थासॉग सम्फद्ध गयी सॊचाशरत बएका य सावाजतनक रुऩभा 
स्थावऩत ऩुस्तकारम तथा सूचना सेवाको ववस्ताय य सुदृढीकयणका रागग तनम्नशरखखत 
सुझाउहरु प्रस्तुत गरयएका छन ्:   

 सफै उभेयका व्मष्ट्ततहरुभा आत्भोतनततका रागग जीवनव्माऩी ऩठन–सॊस्कायको (१)

सम्फद्धान गनुा य औऩचारयक तथा अनौऩचारयक भाध्मभफाट शिऺा प्राप्त 
गरययहेकाहरुराई ऩाठ्मसाभग्रीका भाध्मभफाट ऻानको ववकास, सूचनाको सॊकरन 
य सीऩको शसकाइभा सहमोग ऩु माउनु ऩुस्तकारम य सूचना सेवाको उदे्दश्म 
हुनुऩदाछ।  

 ऩदहरेदेखख सॊचाशरत प्राथशभक य भाध्मशभक ववद्मारमहरुभा फारफाशरकाहरुका (२)

रागग आवश्मक ऩुस्तकहरुको सॊकरनराई क्रभि् फढाई उऩमुतत स्तयको फार 
ऩुस्तकारमको स्थाऩनाका तनष्ट्म्त मोजनाफद्ध रुऩभा काभ थाल्नुऩछा।  

 अफ स्थावऩत हुने प्रत्मेक प्राथशभक, भाध्मशभक तथा उच्च भाध्मशभक ववद्मारम (३)

वा भहाववद्मारमहरुरे उऩमुतत स्तयका ऩुस्तकारमको व्मवस्था प्रायम्बभा न ै
गयी प्रततवषा आवश्मक ऩसु्तक य ऩत्ररकाहरुको ववृद्ध गदै जानुऩछा।  

 केतिीकृत ऩुस्तकारम व्मवस्थाको भाध्मभफाट ववश्वववद्मारम अततगातका (४)

सॊकामहरु, भहाववद्मारमहरु तथा ववबागहरुराई ऩुस्तकारम तथा सूचना सेवा 
प्रदान गनुाऩछा।  

 ववश्वववद्मारम अततगातका सॊकामहरु, भहाववद्मारमहरु, ववबागहरु तथा (५)

अनुसतधान केतिहरुराई आ–आफ्ना ववषमका सतदबा–ऩुस्तक य ऩाठ्मसाभग्रीको 
सॊकरन याख्न प्रोत्सादहत गनुाऩछा।  
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 स्थानीम तहभा नवसाऺयहरु य अतम साऺयहरुराई ऻान य सूचनाका तनष्ट्म्त (६)

ऩुस्तक य ऩाठ्मसाभग्री उऩरब्ध गयाउने सेवा कामा तथा जनसहबागगताको 
ऩरयचारन गनुाऩछा। जनघनत्व बएका गाउॉ , नगय य उऩनगय ऺेरभा ऩुस्तकारम 
तथा वाचनारमहरुको स्थाऩना गना प्रोत्सादहत गनुाऩछा।  

 प्रत्मेक गाउॉ  ववकास सशभततभा वाचनारमको व्मवस्था गना य ष्ट्जल्रा ववकास (७)

सशभतत तथा नगयऩाशरकाहरुभा आवश्मक ऩर–ऩत्ररका तथा श्रव्मदृश्म साभग्री 
सभेतका ऩुस्तकारमहरुको स्थाऩना गना प्रोत्सादहत गनुाऩछा।  

 ऩुस्तकारम तथा सूचना सेवाका रागग उगचत िुल्कको तनधाायण गयी रक्षऺत (८)

सभूहराई सेवा उऩरब्ध गयाउनु ऩछा। सभाजभा ऩठनिीरताको सम्फद्धान गने 
उदे्दश्म याखी िुल्क तमूनतभ हुनुऩछा।  

 ऩुस्तकारम तथा सूचना सेवाको ऺेरभा काभ गने दऺ जनिष्ट्ततको ववकासका (९)

तनष्ट्म्त ववश्वववद्मारमभा ऩुस्तकारम तथा सूचना ववऻानको ऩठनऩाठनका 
रागग एउटा ऩुस्तकारम ववऻान ववबागको स्थाऩना गनुाऩछा। ऩुस्तकारमहरुभा 
कामायत जनिष्ट्ततराई अद्मावगधक तुल्माउन प्रशिऺण कामाक्रभ य कामािारा–
गोरठीहरुको सॊचारन हुनुऩछा।  

 केतिीम तहभा एउटा साधन य सुववधा सम्ऩतन याष्ट्रिम ऩुस्तकारमको स्थाऩना (१०)

हुनुऩदाछ।  

 श्री ५ को सयकायको शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम अततगात नेऩारका सम्ऩूणा (११)

ऩुस्तकारमहरुराई हेने एउटा तनकाम हुनुऩदाछ।  

 िैक्षऺक सॊस्थासॉग सम्फद्ध ऩुस्तकारमहरुको य सावाजतनक ऩुस्तकारमहरुको (१२)

आवगधक भूल्माॊकन गयी ऩुस्तकारम सेवाको सवु्मवस्थाका रागग व्मष्ट्तत य 
सॊस्थाराई प्रततवषा ऩुयस्कृत गनुाऩछा।  

 सावाजतनक ऩुस्तकारमहरुराई ऩतन तनमशभत रुऩभा सभुगचत अनुदान प्राप्त (१३)

हुनुऩछा।  

 िैक्षऺक सॊस्थाहरुसॉग सम्फद्ध तथा सावाजतनक ऩुस्तकारमहरुको स्थाऩना तथा (१४)

सॊचारनका रागग जनसहबागगताको ऩरयचारन गनुाका साथ ैसेवा बावनारे प्रेरयत 
दाताहरुफाट सभेत आगथाक सहमोग जुटाउनु ऩछा।  
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(ङ) अनतरयक्त क्रक्रमाकराऩ 

१ ऩषृ्ठबूमभ 

ववद्माथॉहरुको सवाा्गीण व्मष्ट्ततत्वको ववकासका तनशभत्त ऩयम्ऩयागत कऺा शिऺणका 
साथ ै अतम सह कक्रमाकराऩहरुभा ऩतन ववद्माथॉहरुराई सॊरग्न गयाउनुऩदाछ। मस्ता 
कक्रमाकराऩहरुभा िायीरयक, फौवद्धक तथा यचनात्भक िायीरयक गततववगधहरु ऩछान ्
।ववद्माथॉहरुको भनोवैऻातनक तथा फौवद्धक ऩऺको ववकास गयी व्मष्ट्ततत्व तनभााण गना 
सह तथा अततरयतत कक्रमाकराऩको व्मवस्था अऩरयहामा फतनसकेको छ ।त्मसैरे मस्ता 
कक्रमाकराऩहरु ववद्माथॉहरुको िैक्षऺक ववकासको अशबतन अॊग वा सम्ऩूयक ववषमका 
रुऩभा ववकशसत हुन थारेका छन ्।मस सतदबाभा अततरयतत कक्रमाकराऩहरुराई सभेत 
ऩाठ्मकक्रमाकराऩकै सहकामाकराऩका रुऩभा हेरयनुऩने हुतछ ।अत् कततऩम ष्ट्स्थततभा 
अततरयतत कक्रमाकराऩ य सह कक्रमाकराऩका फीच सीभायेखा छुट्माउन गाह्रो हुतछ । 

याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना २०२८ भा अततरयतत कक्रमाकराऩराई वविषे रुऩभा 
जोड ददइएको गथमो ।सोहीअनुसाय शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम, ऩाठ्मक्रभ 
ऩाठ्मऩुस्तक तनयीऺण ववकास केति अततगात य त्ररबुवन ववश्वववद्मारमभा ऩतन 
अततरयतत कक्रमाकराऩ तनकाम कामायत छन ्। तय ववद्मारमहरु य ववश्वववद्मारमका 
ववशबतन तमाम्ऩसहरुभा मस्ता कामाकराऩहरुराई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन तथा 
व्मवस्था गरयएको देखखदैन । 

ववद्मारमहरुभा खेरकुदका रुऩभा पुटवर, बशरफर जस्ता खेरहरु खेराइतछन ् य 
हाष्ट्जय-जवाप प्रततमोगगता, सॊगीत य नतृ्म आददका प्रततमोगगता ऩतन मदाकदा 
गयाइतछन ्।तय ततनको तनमशभत य व्मवष्ट्स्थत रुऩभा सॊचारन गने प्रचरन ववकशसत 
बएको देखखदैन । 

याष्ट्रिम खेरकुद ऩरयषद जस्तो सॊस्थारे केवर ऩेिवेाय खेराडीहरुको तनष्ट्म्त काभ 
गरययहेको छ तय प्रबावकायी सभतवमको अबावभा ववद्मारम य ववश्वववद्मारम तहभा 
हुने अततरयतत कक्रमाकराऩभा बने अऩेऺाकृत ढॊगफाट सहमोग ऩुमााउन सकेको छैन 
।नेऩार स्काउटरे ऩतन हयेक ववद्मारमहरुभा ववद्माथॉहरुको सवाा्गीण ववकास गयाउने 
रक्ष्म याखी स्काउदटङको कामाक्रभ सॊचारन गदै आएको छ ।मसका िाखाहरु ७५ 
ष्ट्जल्राभा छन ्। केही सभम मता शिऺण शिऺा भापा त स्काउदटङ शिऺकरे स्काउट 
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प्रशिऺण गने गयेका गथए तय हार उतत व्मवस्थाभा अततरयतत कक्रमाकराऩ सम्फतधी 
आवश्मक सुववधा य प्रोत्साहनभा कभी आएकोरे गदाा शिगथरता आएकोछ। 

२ प्रभुख सभथमा य भुद्दाहरु 

नेऩार जस्तो भुरुकभा अततरयतत कक्रमाकराऩराई ववद्माथॉको व्मष्ट्ततत्व ववकासका 
साथ ै सभाज सेवा य यारि तनभााणभा ऩतन सघाउ हुने गयी शरनुऩदाछ ।तय वताभान 
सतदबाभा शिऺाभा हुनुऩने बूशभका अनुरुऩ अततरयतत कक्रमाकराऩतपा  दृष्ट्रट नऩुगेकारे 
मस ऺेरभा कततऩम सभस्मा य भुद्दाहरु देखखतछन ्। 

ववद्माथॉहरुको शसजानात्भक प्रततबाको ववकासका तनष्ट्म्त तनमशभत ऩठनऩाठनका साथ ै
प्रमोगात्भक अभ्मास य प्रततमोगगतात्भक कक्रमाकराऩहरुको सॊचारन तनमशभत रुऩभा 
हुनुऩने हो ।तय मस्ता कक्रमाकराऩहरुभा नाटकहरुभा अशबनम य नतृ्म कामाक्रभका 
प्रततमोगगताहरु , सादहष्ट्त्मक गोरठीको आमोजना य सादहष्ट्त्मक प्रततमोगगताहरु, 
गचरकरा प्रततमोगगताहरु, शबत्ते ऩत्ररका तथा हस्तशरखखत ऩत्ररकाको सम्ऩादन य 
प्रकािन आदद कामाक्रभहरुराई ववद्माथॉहरुको रुगचका आधायभा सफै ववद्मारमहरुभा य 
उच्च शिऺण सॊस्थाहरुभा सुचारु रुऩरे सॊचारन गयेको ऩाइॉदैन ।  

ववशबतन आमुवगाका ववद्माथॉहरुको िायीरयक ववकासका तनष्ट्म्त सहकक्रमाकराऩ तथा 
अततरयतत कक्रमाकराऩका रुऩभा खेरकूद, व्मामाभ, मोगाभ्मास आददको अभ्मास य 
प्रततमोगगताहरुको आमोजना िैक्षऺक सॊस्थाहरुभा ऩमााप्त रुऩभा बएको ऩाइतन ।  

हाम्रा िैक्षऺक सॊस्थाहरुभा ववद्माथॉहरुको भानशसक तथा वौवद्धक ववकासका तनष्ट्म्त 
कामाऩरहरुको तनमशभत आमोजनाहरुको कभी छ । मस्ता कामाक्रभहरुभध्मे वकृत्वकरा 
प्रततमोगगता, हाष्ट्जय जफाप प्रततमोगगता, दहज्जे प्रततमोगगता आदद कामाक्रभहरुको केही 
भाराभा सॊचारन बइयहे ताऩतन धेयैजसो िैक्षऺक सॊस्थाहरुभा मस्ता अततरयतत 
कक्रमाकराऩहरुको आमोजना बएको ऩाइतन । 

ववशबतन प्रकायका िैक्षऺक भ्रभणहरुफाट ववद्माथॉहरुभा ऻान, अनुबव य सभझदारयको 
ववकास गना सककतछ । ऩुस्तकहरु तथा शिऺकका व्माख्मानहरुफाट नफुझकेा कुया 
ववद्माथॉहरु अवरोकन भ्रभणफाट फुझ्छन ्। ववद्माथॉहरुको उभेय अनुसाय उनीहरुराई 
गचडडमाखाना, सॊग्रहारम, ऐततहाशसक तथा साॊस्कृततक भहत्वका स्थरहरु, औधोगगक 
प्रततरठानहरु य सावाजतनक भहत्वका सॊस्थाहरुको अवरोकन भ्रभण गयाउन ज्मादै 
राबप्रद हुतछ तय मस्ता भ्रभण कामाक्रभहरुको अऩेक्षऺत भाराभा आमोजना हुन सकेको 
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छैन य अदहरे सॊचाशरत कामाक्रभहरुफाट ऩतन ववद्माथॉहरुराई राबाष्ट्तवत गना सककएको 
छैन ।  

ववद्माथॉहरुभा सभाजसेवाका बावनाको अशबववृद्धका तनष्ट्म्त उनीहरुराई सकक्रम रुऩभा 
सभाजसेवा कामाभा सहबागी तुल्माउनु ऩछा । खास गयी आफ्नो घय य ववद्मारमको 
वरयऩरय सयसपाइ, भष्ट्तदय, ऩोखयी, धाया, चौताया आददको सॊयऺण, ववद्मारमको फगैचा 
तनभााण य व्मवस्था, कयेसावायीको प्रवतध, वृऺ ायोऩणका कक्रमाकराऩहरु, वातावयण 
सॊयऺणका गततववगधहरु य साऺयता, जनस्वास्थ्म य ऩरयवाय कल्माणका कामाक्रभहरुभा 
बाग शरन ववशबतन उभेयका ववद्माथॉहरुराई सभुगचत रुऩभा प्रेरयत गना अझै सककएको 
छैन । आजको फढ्दो वातावयण ववनाि य प्रदषूणराई ध्मानभा याखी वातावयण 
सॊयऺणसम्फतधी चतेनाको ववस्तायको साथ ैिहय-फजाय य गाउॉघयभा वातावयण सॊयऺण 
कामाभा सफैराई जागरुक तुल्माउॉ दै वातावयणको सॊयऺण गनुा आजको ठूरो चनुौती 
बएको छ । 

अततरयतत कक्रमाकराऩहरुको आमोजना ववद्मारम, भहाववद्मारम, ववश्वववद्मारम वा 
कुनै िैक्षऺक सॊस्थाको तहभा भार आततरयक प्रततमोगगता गयाएय ऩुग्दैन । 
आवश्मकताअनुसाय िैक्षऺक सॊस्थाहरु, ष्ट्जल्राहरु य ऺेरहरुका फीच ऩतन हुनुऩछा । 
मस्ता प्रततमोगगताहरु आफ्नै देिका य तछभेकी देिका िैक्षऺक सॊस्थाहरु फीच ऩतन 
हुनसतछन ्। मसयी स्थानीम, ऺेरीम, याष्ट्रिम तथा अततयााष्ट्रिम तहका कामाक्रभहरुको 
सभतवम हुनुऩदाछ ।सम्ऩतन गरयएका मस्ता कामाक्रभहरुको सभुगचत  भूल्माॊकन गयी 
ववद्मारम, ववद्माथॉहरु य कामाक्रभसॉग सम्फद्ध व्मष्ट्ततहरुराई प्रोत्सादहत य ऩुयस्कृत 
गनुा ऩतन आवश्मक छ । 

३. सुझाउहरु :    

 ववद्माथॉहरुका यचनात्भक प्रततबाहरुको ववकासका तनष्ट्म्त तनम्नशरखखत सह (१)

तथा अततरयतत कक्रमाकराऩहरुको सॊचारन सफै िैक्षऺक सॊस्थाहरुभा हुनुऩछा :   

(क) सादहत्मका ववशबतन ववधाहरुभा यचनाको अभ्मास य प्रततमोगगतात्भक 
कामाक्रभको आमोजना,  

(ख) शबत्ते ऩत्ररका तथा हस्तशरखखत ऩत्ररकाहरुको सम्ऩादन एवॊ प्रकािन,  

(ग) गचरकराको अभ्मास य प्रततमोगगताको आमोजना,  
(घ) स्थानीम साभग्रीहरुभा आधारयत हस्तकराको अभ्मास य प्रततमोगगता,  
(ङ) नाटक, नतृ्म य सॊगीतको अभ्मास य प्रततमोगगतात्भक प्रदिान।  
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 िैक्षऺक सॊस्थाहरुरे ववद्माथॉहरुको िायीरयक ववकासका तनष्ट्म्त तनम्नशरखखत (२)

अनुसायका कक्रमाकराऩहरु तनमशभत रुऩभा गयाउन सभुगचत व्मवस्था गनुाऩछा :   

(क) ववशबतन ककशसभका खेरकूदहरुको तनमशभत अभ्मास य प्रततमोगगता,  
(ख) ववद्माथॉहरुको ऺभता अनुसायका व्मामाभ य मोगाभ्मास,  

(ग) स्काउट, स्वमॊसेवक तथा याष्ट्रिम सेवादरका कामाक्रभहरु।  

 ववद्माथॉहरुको भानशसक तथा फौवद्धक ववकासका रागग तनम्नशरखखत अनुसायका (३)

प्रततमोगगताहरु िैक्षऺक सॊस्थाहरुरे आमोजना गनुाऩछा :   

(क) वतततृ्व करा प्रततमोगगता  

(ख) हाष्ट्जय–जवाप प्रततमोगगता  

(ग) दहज्जे प्रततमोगगता।  

 ववद्माथॉहरुभा ऻान, अनुबव य सभझदायीको ववकास गना िैक्षऺक सॊस्थाहरुरे (४)

तनम्नशरखखत अनुसायका िैक्षऺक भ्रभणहरुको व्मवस्था गनुाऩछा :   

(क) गचडडमाखाना, सॊग्रहारमको अवरोकन–भ्रभण।  

(ख) ऐततहाशसक, साॊस्कृततक य प्राकृततक भहत्वका ऺेरहरुको भ्रभण।  

(ग) औद्मोगगक सॊस्थान, सावाजतनक भहत्वका सॊस्थाहरु य औद्मोगगक स्थरको 
अवरोकन–भ्रभण।  

 ववद्माथॉहरुभा साभाष्ट्जक सेवा य वातावयण सॊयऺण प्रततको सचतेता फढाउन (५)

िैक्षऺक सॊस्थाहरुरे तनम्नशरखखत अनुसायका कामाक्रभभा सहबागी गयाउन 
प्रोत्सादहत  गनुाऩछा :   

(क) शिऺण सॊस्था य त्मस वरयऩरयका वातावयणको सयसपाई,  

(ख) सावाजतनक स्थर (भष्ट्तदय, ऩोखयी, धाया, चौताया आदद) को सॊयऺण य 
सयसपाइ,  

(ग) ववद्मारमको फगैंचा, कयेसाफायीको तनभााण तथा सॊयऺण,  

(घ) वृऺ योऩण तथा वातावयण सॊयऺण,  

(ङ) साऺयता, जनस्वास्थ्म य ऩरयवाय कल्माणका कामाक्रभहरु।  

 िैक्षऺक सॊस्थाहरुभा अततरयतत कक्रमाकराऩका कामाक्रभहरुराई व्मवष्ट्स्थत गना  (६)

(क) तह अनुसायका कामाक्रभहरुको सॊचारन,  

(ख) अततरयतत कक्रमाकराऩहरुभा ववशिरटता देखाउने ववद्माथॉहरुराई प्रोत्साहन, 

शिऺकहरुराई अततरयतत कक्रमाकराऩको सॊचारन सम्फतधी प्रशिऺण य 
प्रत्मेक ववद्मारमफाट आफ्ना अततरयतत कक्रमाकराऩका तनष्ट्म्त तनष्ट्श्चत 
यकभको तनधाायणभा जोड ददनुऩछा।  
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 ववववध अततरयतत कक्रमाकराऩहरुभा प्रततमोगगता हुॉदा ववशिरटता देखाउने (७)

ववद्मारमहरुराई प्रोत्सादहत गनुाऩछा।  

 अततरयतत कक्रमाकराऩभा सभावेि गरयएका य ऩाठ्मक्रभको उदे्दश्मराई ऩूया गन े(८)

खारका सुझाउका फुॉदाहरु (१), (२), (४) का सफै कक्रमाकराऩ य फुॉदा (५) का केही 
कामाक्रभराई ऩठनऩाठन प्रकक्रमाभा सफै तहभा साभेर गयाई ववद्माथॉहरुको 
आततरयक भूल्माॊकनभा केही अॊकबाय ददने व्मवस्था शभराइनुऩछा।  

 िैक्षऺक सॊस्थाहरुको भूल्माॊकन गदाा अततरयतत कक्रमाकराऩको प्रबावकायी (९)

सॊचारन ऩऺराई सभेत आधाय फनाउनुऩछा। 
  



 

273 
 

ऩरयमिष्ट क 

याष्ट्ष्िम मिऺा आमोगका कामयटोरीहरुका सदथमहरुको नाभािरी 

क) शिऺाको उदे्दश्म, नीतत, जनिष्ट्तत, सॊगठन तथा आगथाक व्मवस्थाऩन 

१ डा.नयोत्तभ उऩाध्माम व्मवस्थाऩन सॊकाम, त्ररवव सॊमोजक 
२ श्री हेभयाज रेखक शसतधुऩाल्चोक ष्ट्ज.शि.तन सदस्म भुख्म सभूह 
३ श्री अच्मूतभान बण्डायी शिऺािास्र सॊकाम, त्ररवव सदस्म भुख्म सभूह 
४ डा.तीथायाज खतनमा वीयेति फहुभुखी तमाम्ऩस, बयतऩुय सदस्म 
५ डा.िॊकयप्रसाद प्रधान ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन 

सॊस्थान, त्ररवव 
सदस्म 

६ श्री केिवप्रसाद नेऩार मोजना भहािाखा, शिऺा तथा 
सॊस्कृतत भतरारम 

सदस्म 

ख) उच्च शिऺा साधायण 

१ डा.कभरप्रकाि भल्र अ्गे्रजी ववबाग, त्ररवव सॊमोजक 
२ डा.भोहनववक्रभ ऻवारी ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थान, 

त्ररवव 
सदस्म भुख्म सभूह 

३ डा.वासुदेव उप्रेती व्मवस्थाऩन सॊकाम, त्ररवव सदस्म 
४ डा.प्रेभयाज ऩतत व्मवस्थाऩन सॊकाम, त्ररवव सदस्म 
५ डा.याभवताय मादव ऩाठ्मक्रभ ववकास केति, त्ररवव सदस्म 
६ डा.ऩतनारार प्रधान मोजना भहािाखा, त्ररवव आभष्ट्तरत 
७ डा.िातता थऩशरमा र तमाम्ऩस, प्रदिानीभागा आभष्ट्तरत 
८ श्री वेदनाथ येग्भी सेरयड, त्ररऩुयेश्वय आभष्ट्तरत 
९ डा.सुमारार अभात्म सेडा, त्ररवव, कीतत ाऩुय आभष्ट्तरत 
१० श्री ववरणुभान शे्ररठ रयकास्ट, त्ररवव कीतत ाऩुय आभष्ट्तरत 
११ डा.दगुााप्रसाद बण्डायी शसनास, त्ररवव, कीतत ाऩुय आभष्ट्तरत 
१२ श्री उऩेतिदेव आचामा ऩथृ्वीनायामण फहुभुखी तमाम्ऩस, ऩोखया आभष्ट्तरत 

ग) उच्च शिऺा प्राववगधक 

१ डा.केदायरार शे्ररठ ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थान, 
त्ररवव 

सॊमोजक 

२ डा.श्रीयाभबतत भाथेभा इष्ट्तजतनमरयङ अध्ममन सॊस्थान, ऩुल्चोक सदस्म भुख्म सभूह 
३ डा.गोऩार आचामा गचककत्सािास्र अध्ममन सॊस्थान, 

भहायाजगञ्ज 
सदस्म भुख्म सभूह 

४ श्री गचत्तफहादयु तुराधय अभतृ साइतस  तमाम्ऩस, रैनचौय सदस्म भुख्म सभूह 
५ श्री तजेफहादयु केसी कृवष तथा ऩिुववऻान अध्ममन सॊस्थान, 

याभऩुय 
सदस्म 
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६ श्री नेरफहादयु फस्नेत वविेषऻ, भैततदेवी सदस्म 
७ डा.सुदिानयाज ततवायी इष्ट्तजतनमरयङ अध्ममन सॊस्थान सदस्म 
८ श्री कवऩर गचरकाय वनववऻान अध्ममन सॊस्थान सदस्म 
९ डा.शिवप्रसाद धौबडरे ववऻान तथा प्रववगध अध्ममन सॊस्थान, 

त्ररवव 
आभष्ट्तरत 

घ) शिऺक शिऺा 

१ डा.वीयेतिकुभाय भष्ट्ल्रक शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव सॊमोजक 
२ डा.फज्रयाज िातम शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव सदस्म भुख्म सभूह 
३ डा.यत्नभान प्रधान शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव सदस्म भुख्म सभूह 
४ श्री िॊकयरार शसॊह शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम सदस्म 
५ श्रीभतत िाष्ट्तत वस्नेत ववजम स्भायक भावव, डडल्रीफजाय सदस्म 
६ श्री यभेिनायामण शे्ररठ वाष्ट्ल्भकी तमाम्ऩस सदस्म 
७ श्री उत्तभफहादयु अभात्म शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
८ श्रीभती प्रशभरा याजबण्डायी भहेतियत्न तमाम्ऩस, ताहाचर आभष्ट्तरत 
९ डा.इतिववरास अगधकायी शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
१० डा.शिशियकुभाय स्थावऩत शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
११ डा.हेभा्गयाज अगधकायी शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
१२ श्री केिवानतद गगयी शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
१३ श्री वटुकप्रसाद याजबण्डायी शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
१४ डा.केदायभान प्रधान शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
१५ श्री वुवद्धफज्र वज्राचामा शिऺािास्र सॊकामऩ सानोदठभी आभष्ट्तरत 
१६ डा.सवाऻबतत भल्र शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
१७ श्री अतनरुि शे्ररठ शिऺािास्र सॊकामऩ सानोदठभी आभष्ट्तरत 
१८ श्री गोऩीनाथ िभाा शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम आभष्ट्तरत 
१९ श्री जमयाभ गगयी शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम आभष्ट्तरत 
२० श्री रोकेतिभान प्रधान ऺे.शि.तन, भध्मभाञ्चर आभष्ट्तरत 
२१ श्री नानीदहया कॊ साकाय ऩाऩातनवव केति, सानोदठभी आभष्ट्तरत 
२२ श्री याभानतद शभश्र शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम आभष्ट्तरत 
२३ श्रीभती तनरभ वस्नेत शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम आभष्ट्तरत 
२४ श्री यभेिप्रसाद गौतभ ष्ट्जशितन रशरतऩुय आभष्ट्तरत 
२५ श्री अजुानफहादयु बण्डायी ष्ट्जशितन बततऩुय आभष्ट्तरत 
२६ डा.नोवरककिोय याई शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
२७ डा.ददव्मभान वज्राचामा शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
२८ श्रीयत्नरार प्रधान शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
२९ श्री गौतभध्वज जोिी शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
३० डा.फरयाभ शे्ररठ शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
३१ श्रीभती कोभरफदन भल्र शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
३२ डा.सुतदयश्माभबगत शिऺािास्र सॊकामऩ त्ररवव आभष्ट्तरत 
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भाथेभा 
३३ डा.ऩतनारार प्रधान मोजना भहािाखा त्ररवव आभष्ट्तरत 
३४ डा.केदायनाथ शे्ररठ शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम आभष्ट्तरत 
३५ श्री नागेतिप्रसाद शसॊह ष्ट्जल्रा शिऺा तनयीऺक काठभाडौँ आभष्ट्तरत 

ङ) भाध्मशभक तथा उच्च भाध्मशभक 

१ डा.केदायनाथ शे्ररठ शिऺा तथा सॊस्कृतत भतरारम सॊमोजक 
२ श्रीभती गौयी याणा जोिी िहीद स्भायक भावव सदस्म भुख्म सभूह 
३ श्री गोऩारप्रसाद फास्कोटा श्री ५ यत्नयाज्मरक्ष्भी भावव, वानेश्वय सदस्म भुख्म सभूह 
४ श्री चतििखेय ठाकुय जुद्ध भावव गौय यौतहट सदस्म भुख्म सभूह 
५ श्रीभती वीणा जोिी वविेषऻ रशरतऩुय सदस्म 
६ श्री अरटकुयभा शे्ररठ खरॊगा  भाध्मशभक ववद्मारम, प्मूठन आभष्ट्तरत 

च) सॊस्कृत शिऺा 

१ डा.हरयदेव शभश्र नेऩार याजकीम प्रऻा प्रततरठान सॊमोजक 
२ डा.भाधव बट्टयाई फाष्ट्ल्भकी ववद्माऩीठ सदस्म भुख्म सभूह 
३ श्री भाधवियण उऩाध्माम फाष्ट्ल्भकी ववद्माऩीठ सदस्म भुख्म सभूह 
४ श्री खेभयाज उऩाध्माम 

केिवियण 
फाष्ट्ल्भकी ववद्माऩीठ सदस्म 

५ श्री नीरभखण ढु्गाना फाष्ट्ल्भकी ववद्माऩीठ सदस्म 
६ श्री ववरणु अगधकायी फुढानीरकण्ठ स्कूर सदस्म 
७ श्री ववदयु ऩौडरे गौयीघाट सदस्म 
८ श्री शिवगोऩार रयसार ऩद्मकतमा तमाम्ऩस, वागवजाय आभष्ट्तरत 
९ श्री  नायामण चाशरस े सॊ.भा.वव, फाग्रुङ आभष्ट्तरत 
१० श्री ततरकनाथ  अगधकायी शिऺाप्रेभी दयुाडाॉडा, रभजुङ आभष्ट्तरत 
११ श्री फिीनाथ झा शिऺाप्रेभी, यौतहट आभष्ट्तरत 
१२ डा.ऻानरार शे्ररठ शिऺाववद, घटे्टकुरो आभष्ट्तरत 

छ ऩूवा प्राथशभक तथा प्राथशभक शिऺा 

१ डा.मऻयाज ऩतत शिऺा सॊकाम त्ररवव सॊमोजक 
२ श्री ववभररार शे्ररठ प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना सदस्म भुख्म सभूह 
३ श्री शिवप्रसाद सत्मार फाष्ट्ल्भकी तमाम्ऩस सदस्म भुख्म सभूह 
४ श्रीभती स्टेरा ताभाङ बकुृटी भावव चावदहर सदस्म 
५ श्रीभती याभफदन जोिी ऩाठ्मक्रभ ऩाठ्मऩुस्तक तथा तनयीऺण 

ववकास केति, सानोदठभी 
सदस्म 

६ श्री यणफहादयु थाऩा वविेषऻ, भहायाजगञ्ज सदस्म 
७ श्री गगयीयाज जोिी अभय आदिा भावव, फानेश्वय सदस्म 
८ श्री हेभचति शे्ररठ वविेषऻ, भहायाजगञ्ज सदस्म 
९ श्रीभती यञ्जना ऩोखयेर काष्ट्ततइश्वयी शिि ुववद्मारम, त्ररऩुयेश्वय सदस्म 
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१० डा.चुडाभणी फतध ु भानववकी सॊकाम, त्ररवव आभष्ट्तरत 
११ श्री अतनता नेऩार प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना आभष्ट्तरत 
१२ श्री हरयिॊकय भानतधय प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना आभष्ट्तरत 
१३ श्री फेजनुा जोिी प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना आभष्ट्तरत 
१४ श्री बीभरार गुरुङ प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना आभष्ट्तरत 
१५ श्री रक्ष्भीनाथ शे्ररठ प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना आभष्ट्तरत 
१६ शिवबतत िभाा प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना आभष्ट्तरत 
१७ सत्मफहादयु शे्ररठ सेती ऩरयमोजना आभष्ट्तरत 
१८ श्री ववतदेश्वयप्रसाद गुप्ता ऺेशितन, सुदयू ऩष्ट्श्चभाञ्चर आभष्ट्तरत 
१९ श्री कभरप्रसादरार कणा ऺेशितन, सुदयू ऩष्ट्श्चभाञ्चर आभष्ट्तरत 

प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺा 

१ श्री अग्नीप्रसाद काफ्रे प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ 
ऩरयषद् 

सॊमोजक 

२ श्री बवानीिॊकय सुवेदी फी.टी..टी.सी, फाराज ु सदस्म भुख्म सभूह 
३ श्री जीवन अगधकायी प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ 

ऩरयषद् 
सदस्म भुख्म सभूह 

४ श्री सयोज देवकोटा इष्ट्तजतनमरयङ अध्ममन सॊस्थान, ऩुल्चोक सदस्म भुख्म सभूह 
५ श्री यत्नफहादयु ताम्राकाय प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ 

ऩरयषद् 
सदस्म 

६ श्री नायामणप्रसाद बट्टयाई िेड स्कूर, सानोदठभी सदस्म 
७ श्री याभदेव बट्टयाई घयेरु तथा ग्राभीण उद्मोग ववबाग सदस्म 
८ श्री टॊकनाथ िभाा प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ 

ऩरयषद् 
आभष्ट्तरत 

९ श्री ऩुरऩरार शे्ररठ सानोदठभी तमाम्ऩस, सानोदठभी आभष्ट्तरत 

झ अनौऩचारयक शिऺा दयू शिऺा य वविषे शिऺा 

१ डा.चुडानाथ अमाार शिऺािास्र सॊकाम त्ररवव सॊमोजक 
२ डा.ददनेि ढु्गेर एर.पय.पोयभ पय कम्मुतनटी सदस्म भुख्म सभूह 
३ श्री प्रकािशसॊह अगधकायी इनोबेदटब पोयभ पय कम्मुतनटी 

डबेरऩभेतट, ऩुतरीसडक 
सदस्म भुख्म सभूह 

४ श्री याधावयध्वज खाती याष्ट्रिम शिऺा सशभतत, केियभहर सदस्म 
५ श्री ददरफहादयु शे्ररठ प्रौढ शिऺा िाखा , शिऺा तथा सॊस्कृतत 

भतरारम 
सदस्म 

६ श्री याभेश्वय शे्ररठ येडडमो शिऺा ताशरभ ऩरयमोजना, 
सानोदठभी 

सदस्म 

७ श्री ककयण शसतहा फदहया फारकको स्कूर, नतसार सदस्म 
८ श्री चीजकुभाय शे्ररठ वल्डा एजुकेिन, ऻानेश्वय आभष्ट्तरत 
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ञ फहुववश्वववद्मारम सम्बाव्मता 

१ भोहनप्रसाद राख े ठाकुययाभ फहुभुखी तमाम्ऩस, वीयगञ्ज सॊमोजक 
२ डा.ऩतनारार प्रधान मोजना भहािाखा त्ररवव सदस्म 
३ श्री सयस्वतीप्रसाद रयभार ऩद्मकतमा तमाम्ऩस,  वागवजाय सदस्म 
४ श्री रोकेतिप्रसाद आचामा भहेति फहुभुखी तमाम्ऩस, धयान सदस्म 

ट. ऩाठ्मऩुस्तक तथा ऩाठ्मसाभग्री 

१ डा.रैरोतमनाथ उप्रेती उऩाध्मऺ, याष्ट्रिम मोजना आमोग सॊमोजक 
२ श्री रोकेतिभान प्रधान ऩयीऺा तनमतरण कामाारम, त्ररवव आभष्ट्तरत 
३ श्री ववश्वनाथ अमाार ऩाठ्मक्रभ, ऩाठ्मऩुस्तक तथा तनयीऺण 

ववकास केति, सानोदठभी 
आभष्ट्तरत 

४ श्री दीऩक खड्का यत्नऩुस्तक बण्डाय आभष्ट्तरत 
५ श्री नायामण िभाा गजुयेर साझा प्रकािन आभष्ट्तरत 
६ श्री चतिफहादयु शे्ररठ ऩयीऺा तनमतरण कामाारम आभष्ट्तरत 
७ श्री अजुान एजुकेिनर इतटयप्राइजेज आभष्ट्तरत 
८ श्री अजुान ववरास ऩतत जनक शिऺा साभग्री केति आभष्ट्तरत 

ठ ऩुस्तकारम 

१ डा.रैरोतमनाथ उप्रेती उऩाध्मऺ, याष्ट्रिम मोजना आमोग सॊमोजक 
२ श्री ऩूणाप्रसाद अभात्म केतिीम ऩुस्तकारम, त्ररवव आभष्ट्तरत 
३ श्री भधुसुदन िभाा सुवेदी सॊसद सगचवारम ऩुस्तकारम आभष्ट्तरत 
४ श्रीभती सुिीरा द्वववेदी याष्ट्रिम ऩुस्तकारम, हरयहयबवन आभष्ट्तरत 
५ श्री िॊकयनाथ अगधकायी केसय ऩुस्तकारम, केसयभहर आभष्ट्तरत 
६ श्रीभती िाष्ट्तत शभश्र त्ररबुवन ववश्वववद्मारम आभष्ट्तरत 
७ श्री श्माभ याष्ट्रिम मोजना आमोग, ऩुस्तकारम, 

शसॊहदयफाय 
आभष्ट्तरत 
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याष्ट्रिम शिऺा आमोगका कभाचारयहरु 

१ श्री हेभयाज ऩौडरे उऩसगचव 
२ श्री रक्ष्भण उदास उऩसगचव 
३ श्री गोऩारप्रसाद अगधकायी प्रा िाखा अगधकृत 
४ भहेिनाथ ऩयाजरुी िाखा अगधकृत 
५ श्री िष्ट्ततप्रसाद शे्ररठ रेखा अगधकृत 
६ श्रीकातत ऩौडरे नास ु
७ श्री जमकृरण अमाार नास ु
८ सुश्री कभरा शसॊह नास ु
९ श्रीभती सवाऻरक्ष्भी भुल्भी नास ु
१० श्रीभती कनकदेवी फजााचामा नास ु
११ श्री ववजेतिभान फजााचामा प्राववतन 
१२ श्रीभती गॊगादेवी भानतधय टानास ु
१३ श्री ऩूणागोववतद शे्ररठ टानास ु
१४ श्री रक्ष्भीफहादयु कायष्ट्तजत रेखाऩार 
१५ श्री भुयारय िभाा रेखाऩार 
१६ श्री उद्धव थाऩा सहरेखाऩार 
१७ श्रीभती सानुभैमा भानतधय टाख 
१८ श्री श्रवृष ड्गोर सहामक 
१९ श्री याभफहादयु भहजान ड्राइबय 
२० श्री समूाफहादयु राभा ड्राइबय 
२१ श्रीचतिफहादयु राभा ड्राइबय 
२२ श्री ऩुरुषोत्तभ खनार वऩमन 
२३ श्री फीयफहादयु यानाभगय वऩमन 
२४ श्री बीभरार भहजान वऩमन 

 


