शिक्षा मन्त्री गगरििाजमणि पोखिे लको प्रतिवद्धिा-पर
नेऩारभा सददमौँदे खि साभन्तत शोषण, दभन, अतमाम , अत्माचाय , उत्ऩीडन तथा साभान्जक बफबेदभा ऩये का नेऩारी जनताको
ननयततय सॊघषष तथा फलरदानफाट स्थापऩत सन्बफधान सबा भापषत नेऩारको सन्बफधान घोषणा बए सॊगसॊगै याजनैनतक रुऩभा
ऐनतहालसक ऩरयवतषन बएको छ । मस ऩरयवतषनराई सॊस्थागत गनष तथा नेऩारी सभाजराई नमाॉ नेऩारको आरोकभा रुऩाततयण
गनष लशऺा ऺेत्रभा ऩनन भहत्वऩण
ू ष ऩरयफतषन गनष आवश्मक यहे को छ । त्मसैरे नमाॉ सन्बफधान घोषणा बए ऩनछको ऩदहरो लशऺा
भन्तत्रका है लसमतरे तमामऩूण,ष सभानता तथा सभताभर
ू क लशऺा प्रणारीको स्थाऩना गयी गुणस्तयीम, प्रनतस्ऩधाषत्भक , जनभूखि,
योजगायभूरक फहुप्रापवधधक, ब्मफसानमक लशऺाराई रागु गने ध्मेम उदे श्मका साथ कामषक्रभहरु तजभ
ुष ा गयी त्मसराई कामाषतवमन
गनष आवश्मक बएकारे मो प्रनतफद्धता ऩत्र जायी गरयएको छ ।
नेऩार एक फहुजातीम, फहुबापषक, फहुसाॉस्कृनतक, फहुधालभषक तथा बौगोलरक

बफबफधतामक्
ु त भर
ु क
ु बएकारे सभानता,

सभता तथा सफैको आत्भसबभान हुने गयी साभान्जक तमाम प्रदान गने लशऺा नीनत तमाय गनष

उच्चस्तयीम यान्रिम लशऺा

आमोग गठन हुने य त्मस भापषत फह
ृ त फहश, अततयकृमा,छरपर तथा अध्ममन अनुसतधान गयी तमाय बएको लसपारयसका
आधायभा अन्ततभ नीनत फनाई मसको कामाषतवमनकाराधग लशऺा भतत्रारम राधग ऩने सैद्धान्ततक प्रनतवद्धता ब्मक्त गनष चाहतछु
।
नेऩारको सन्बफधानरे नेऩारराई सभाजफादोतभि
ु , रोककल्माणकायी, अग्रगालभ, सभान तथा सभताभर
ू क , धभष ननयऩेऺ
गणततत्र नेऩारको घोषणा गरयसकेकारे नेऩारको लशऺा नीनतराई मही आधायबूत भातमताराई स्थापऩत गने तथा त्मसराई
सॉस्थागत गने कामषमोजना सदहतको सॊस्थागत स्वरुऩ प्रदान गनष सऺभ सॊमतत्रको स्थाऩना गरयने ददशाभा केन्तित हुनेछ । मस
अफस्थाभा सन्बफधानरे प्रत्माबूत गये को याज्म ऩुनसंयचनासॊग भेरिाने लशऺाको सॊघीम सॊयचना स्थाऩना गयी सन्बफधान प्रदत्त
भौलरक अधधकाय प्रान्ततको अनुबूनत प्रदान गनष नीनतगत ब्मफस्था गरयनेछन ् ।
हारसबभको लशऺा हुनेिानेकाराधग भात्र हुने अफस्थाराई धचदै लशऺाभा ऩहुॉच लशऺा नीनतको आधायबूत भातमता हुनेछ ।
मस क्रभभा भाध्मलभक लशऺाराई अननवामष, ननशुल्क तथा सभान फनाउॉ दै उभेय सभूहका सतप्रनतशत फारफालरकाराई पवद्मारम
प्रवेश गयाउॉ ने न्जबभा याज्मरे लरने ब्मफस्था गदै उच्च लशऺाभा आधथषक बफऩतनताको नै कायणरे ऩहुॉच नहुने अफस्थाको अतत्मका
राधग अनुदान, ऋण, छात्रफपृ त्त तथा बफशेष कामषक्रभ तमाय गरयनेछ ।
फतषभान लशऺा गुणस्तयको कसीफाट बफफाददत यहॉदै आएकोछ । मस सतदबषभा लशऺण लसकाईराई स्थापऩत भाऩदण्डसॊग
दाॉजेय उऩरन्ब्धको भूल्माङ्कन गने ऩरयऩाटीको पवकास गयी मसकाराधग आवश्मक, बौनतक, भानवीम तथा नीनतगत साधन
उऩरब्ध गयाउॉ दै कठोयताऩव
ष ननरयऺण, अनग
ू क
ु भन, ननमभन तथा ननमतत्रण गयी गण
ु स्तय कामभ गरयनेछ ।
फतषभान मुग एकर पवश्व ग्राभको अफधायणा अततयगत चल्न सुरु गये को ऩरयप्रेऺभा नेऩारको लशऺाराई अततयाषन्रिम भाऩदण्डको
स्तयभा बफकालसत तुल्माई अततयाषन्रिम लशऺा प्रणारीसॊग सभकऺता कामभ गयाउॉ ने ददशाभा ऩहर गरयनेछ ।
भर
ु क
ु को पवकासकाराधग ऩयबऩयागत ऻान, लसऩ तथा सबऩदाको आधनु नक ऩरयफेशभा अत्मधधक सदऩ
ु मोग गनष य नमाॉ
बतदा नमाॉ ऻान, सीऩ तथा सोँचको पवकास गनष अध्ममन अनुसतधानको भहत्वराई प्राथलभकता ददई, लशऺाको तल्रो स्तयदे खिनै
अनुसतधान सॊस्कृनतको स्थाऩना तथा पवकास गरयनेछ ।
सायभा बतनु ऩदाष, नेऩारको आधथषक, साभान्जक, साॉस्कृनतक एवभ ् बौगोलरक पवपवधतामुक्त पवशेषता य उक्त पवपवधताकाफीच
आधथषक सभानता, सभद्
ु ानतक, सभावेशी य सभताभर
ु क सभाज ननभाषण गनष
ृ धध य साभान्जक तमाम सनु नन्श्चत गदै सभानऩ

नेऩारको सॊपवधानरे लशऺाराई अधधकायभा आधारयत दृन्रटकोणफाट ग्रहण गये को अवस्थाभा लशऺाभा सफैको ऩहुॉच सुननश्चत गनष,
गण
ु स्तयीम लशऺाको पवकास गनष, यान्रिम तथा अततययान्रिम सभकऺी हुने लशऺा प्रदान गनष तथा उच्च लशऺाराई
अनुसतधानभर
ु क फनाई दऺ जनशन्क्त उत्ऩादन गनऩ
ुष ने आवश्मकताराई दृन्रटगत गदै सभग्र लशऺाको ऩुनसंयचना गनष मो
प्रनतवद्धता सावषजननक गदष छु ।
१.

नेऩारको सॊपवधानभा उल्रेखित लशऺा सबफन्तध सॊवैधाननक व्मवस्थाहरूराई आवश्मक कानुनी प्रफतध गयी कामाषतवमन
प्रक्रक्रमा अगाडड फढाइने छ । आधायबत
ू लशऺा नन:शल्
ु क य अननवामष तथा भाध्मलभक लशऺा नन:शल्
ु क गरयने छ । भदहरा,
दलरत, अल्ऩसॊख्मक, गरयव तथा अऩाङ्गहरुका लशऺाको राधग पवशेष व्मवस्था गरयने छ ।

२.

सॊघीम रोकतान्तत्रक गणततत्रात्भक व्मवस्था अनुरूऩ नमाॉ लशऺा नीनत ननभाषण गनष, लशऺाको ऩुनसंयचना गनष, शैक्षऺक
व्मवस्थाऩन तथा गुणस्तयीमता अलबवद्
ृ धध गनष य लशऺा भतत्रारम एवभ ् भातहतका ननकामको प्रशासननक ऩुनसंयचना
गनष आवश्मक सझ
ु ाव ददन उच्च स्तयीम यान्रिम लशऺा आमोग गठन गरयने छ ।

३.

प्राकृनतक प्रकोऩका कायण ऺनत ऩुगेका पवद्मारम बवनहरूको आवश्मकता अनस
ु ाय ननभाषण, ऩुन:ननभाषण य ये िोक्रपदटङ य
नक्साङ्कनको आधायभा स्थानाततयण गने कामष फदढभा ३ वषषलबत्र सबऩतन गरयने छ । त्मस्ता सॊयचनाहरू प्राकृनतक
प्रकोऩ व्मवस्थाऩन भैत्री एवभ ् पवद्माथॉ भैत्री हुनेछन ् ।

४

तयाई भधेश रगामत भानव पवकास सूचकाॊक तथा शैक्षऺक सूचकाॊकभा ऩछाडड ऩये का दे शका पवलबतन बागको लशऺाको
पवकासको राधग पवशेष शैक्षऺक अलबमान सञ्चारन गरयनेछ ।

५.

बफद्मारमको तहगत अवस्था, बौगोलरक अवन्स्थनत य बफद्माथॉ लशऺक अनऩ
ु ात सॊख्मा सभेतका आधायभा लशऺक
दयफतदी लभरान गरयने छ । तहगतरूऩभा फढी हुने दयफतदीराई आवश्मक ऩने तहभा सभामोजन गयी अनभ
ु नत लरएय
सञ्चालरत सफै साभुदानमक पवद्मारमराई औधचत्मका आधायभा स्वीकृनत प्रदान गरयनेछ ।

६.

यान्रिम स्वमॊसेवक सेवा, साऺयता दत
ु (literacy ambassador) जस्ता कामषक्रभ सञ्चारन गयी साऺयता कामषक्रभराई
फनाउने अगाडड फढाइने छ । साऺय बइसकेकाहरूको राधग ननयततय लसकाइको वातावयण पवकास गरयनेछ ।

७.

औऩचारयक, अनौऩचारयक एवभ ् प्रापवधधक तथा व्मवसानमक लशऺा य तालरभका पवलबतन तहभा हालसर गये का
मोग्मताहरूको तहगत सभकऺता ननधाषयण गनष ननन्श्चत भाऩदण्ड सदहत यान्रिम मोग्मता प्रारूऩ (National Qualification
Framework) तजभ
ुष ा गयी कामाषतवमनभा ल्माइने छ ।

८.

लशऺक, कभषचायी एवभ ् पवद्माथॉहरूसॉग पवलबतन सभमभा गरयएका सबझौताहरूको ऩुनयावरोकन गयी कामाषतवमन गनष
फाॉकी यहे का पवषमहरूका फाये भा अध्ममन पवश्रेषण गयी कामाषतवमनको राधग ठोस ऩहर गरयनेछ ।

९=

नेऩार सयकायको अनुभनत नलरई सञ्चारनभा यहे का पवद्मारम एवभ ् पवदे शी फोडषका शैक्षऺक कामषक्रभहरू सञ्चारन
गरययहे का लशऺण सॊस्थाहरूराई नीनतगत एवॊ कानुनको दामया लबत्र ल्माईनेछ । कानुनको दामया लबत्र नआउने शैक्षऺक
सॊस्थाहरूराई आवश्मक कावाषहीको प्रक्रक्रमा अगाडड फढाईने छ ।

१०=

ननन्ज ऺेत्रफाट सञ्चालरत शैक्षऺक सॊस्थाहरूको सञ्चारन य ननमभनका राधग शैक्षऺक गुणस्तय, बौनतक ऩूवाषधाय, शुल्क,
लशऺकहरूको मोग्मता, सेवा सतष जस्ता पवषमहरूराई सभेत सभेटी सॊस्थागत पवद्मारम सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन
ननदे लशका ऩरयभाजषन गयी कामाषतवमनभा ल्माई साभान्जक उत्तयदानमत्व फहनका राधग प्रोत्सादहत गरयनेछ ।

११.

लशऺाराई अततययान्रिम भाऩदण्डको सभकऺी फनाउन पवद्मारमदे खि पवश्वपवद्मारमसबभको ऩाठ्मक्रभ ऩरयभाजषन
प्रक्रक्रमाको थारनी गरयने छ ।

१२.

लशऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रपवधीको ऩहुॉच अलबवद्
ृ धध गनष डडन्जटर लसकाइ साभग्री पवकास तथा इ-ऩुस्तकारमको
व्मवस्थाऩन गरयनेछ । साथै इतटयनेट जडान बएका य हुने पवद्मारमराई इतटयनेट सेवा शुल्क अनद
ु ान उऩरब्ध गयाईने
छ ।

१३. पवद्मारम लशऺाको ऺेत्रभा,


साभुदानमक पवद्मारमको वातावयणराई वारभैत्री फनाउने, लशऺक कभषचायी रगामत सबफन्तधत सफै ऩऺभा
अऩनत्वको बावना जागत
ृ गयाउने य आफ्नो ऩेशा य काभको ननतजाप्रनत प्रनतवद्ध फनाइ गुणस्तय सुधायको
ननन्बत उत्प्रेरयत गरयने छ ।



ऩूवष प्राथलभक तहराई पवद्मारम लशऺाको सॊयचना अततगषत याख्ने प्रक्रक्रमा अगाडड फढाइने छ ।



पवद्मारम सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनभा स्थानीम ननकामको बूलभका फढाउन प्रोत्सादहत गरयनेछ ।
साभुदानमक लशऺण सॊस्थाको ननरयऺण, अनुगभन, ननमभन, तथा व्मवस्थाऩन गनष स्थानीम सभुदामराई
सऺभ फनाइने छ ।



शैक्षऺक सत्र शरू
ु हुनु ऩव
ू ष प्रत्मेक न्जल्राभा आवश्मक सॊख्माभा ऩाठ्मऩस्
ु तक ऩयु माइने छ । शैक्षऺक वषष २०७४
फाट फारफालरकाको भानोपवऻान अनुकूर हुनेगयी क्रभश: १-५ को ऩाठ्मऩुस्तक यङ्गीनभा छऩाई गयी पवतयण
गरयने छ ।



बफद्भभान अस्थामी लशऺकको सभस्मा सभाधान गरय लशऺक स्थामी ऩदऩनु तष प्रक्रक्रमाराई ननयततयता ददईने छ
। मसका राधग सॊसदभा पवचायाधधन लशऺा ऐनराई सॊशोधन गनष फनेको पवधेमक, २०७२ राई ऩारयत गनष ऩहर
गरयने छ ।



शैक्षऺक व्मवस्थाऩन सच
ू ना प्रणारीराई बयऩदो य व्मवन्स्थत फनाई लशऺक तरवबत्ता भालसक रूऩभा वैङ्क
भापषत ननकासा गने ऩरयऩाटी कामाषतवमनभा ल्माईने छ ।



पवद्मारमभा प्रवादहत गरयने पवलबतन प्रकायका अनुदान पवतयण प्रक्रक्रमाराई व्मवन्स्थत फनाउन बफद्मारम
लशऺा अनद
ु ान नीनत तमाय गयी कामाषतवमनभा ल्माईने छ । त्मसैगयी पवद्मारमभा पवतयण गरयने पवलबतन
प्रकायका छात्रवपृ त्तराई एकीकृत कामषपवधध फनाई ऩायदशॉ एवभ ् व्मवन्स्थत फनाईने छ ।



एसएरसी ऩयीऺा भूल्माङ्कनभा मसै शैक्षऺक सत्रफाट रेटय ग्रेडडङ्ग प्रणारी कामाषतवमनभा ल्माईने छ ।

१४. उच्च लशऺाको ऺेत्रभा,


अरग अरग ऐनद्धाया सञ्चालरत पवश्वपवद्मारमहरू बफचभा सभतवम गयी उच्चलशऺाराई प्रबावकायी फनाउन
छाता ऐनको रूऩभा एकीकृत उच्चलशऺा पवधेमक व्मवस्थापऩका सॊसदफाट ऩारयत गयाउन

आवश्मक ऩहर

गरयने छ ।


उच्च लशऺा सञ्चारनका राधग पवलबतन ननकामहरूफाट सबफतधन प्रदान गरयने वतषभान व्मवस्थाभा एक रूऩता

ल्माउन शैक्षऺक तथा प्राक्षऻक ननयीऺण य ननमभन गने न्जबफेवायीराई भतत्रारमको कामषऺेत्र लबत्र ल्माई
सबफतधन प्रदान तथा अनग
ु भन गने कामषराई ब्मवन्स्थत गरयने छ ।


उच्च लशऺा अध्ममन गनष चाहने पवद्माथॉको राधग ननन्श्चत भाऩदण्ड फनाई शैक्षऺक अनुदान तथा शैक्षऺक
ऋण उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था लभराईने छ ।



व्मवस्थापऩका सॊसदभा पवचायाधधन यहे को िुल्रा पवश्वपवद्मारम ऐन ऩारयत गयाई िुल्रा पवश्वपवद्मारम
स्थाऩना य सञ्चारन गरयने छ ।



उच्चलशऺाका सवै पवधाभा पवश्वपवद्मारम एवभ ् शैक्षऺक सॊस्थाफाट प्रदान गरयने छात्रवनृ तराई थऩ व्मवन्स्थत
गनष एकीकृत ननमभावरीभा आवश्मक सॊसोधन गरयने छ ।

१५.

प्रापवधधक एवभ ् व्मवसानमक लशऺा य तालरभ कामषक्रभराई पवस्ताय गनष कामषमोजना फनाई कामाषतवमन गरयने छ ।
मसभा ऺेत्रगत सततुरन, ऩूवाषधाय पवकास, गुणस्तय, सुननन्श्चतता सभेतभा जोड ददइने छ । आवश्मक बौनतक ऩूवाषधाय
तथा भानवीम सॊशाधन पवकास गयी प्रापवधधक तथा व्मवसानमक लशऺा य तालरभराई थऩ उत्ऩादनभखु ि फनाइनेछ ।

१६.

बफद्माथॉराई गण
ु स्तरयम स्वास््म लशऺा य नागरयकराई गण
ु स्तयीम स्वास््म सेवाको सनु नन्श्चतताको राधग अधधकाय]
सबऩतन Health professional Education commission गठन गरयने छ ।

१७.

शैक्षऺक ऩयाभसषदाताहरूको ननमभन व्मवस्था प्रबावकायी फनाउन ननदे लशकाभा आवश्मक सॊसोधन गयी त्मसराई कडाईका
साथ कामाषतवमनभा ल्माईने छ ।

१८.

शैक्षऺक पवकासको ननन्बत प्रातत वैदेलशक रगानीराई दे शको प्राथलभकताको ऺेत्रभा िचष गने नीनत अफरबवन गरयने छ ।
मसका राधग नीनतगत रूऩभै भुरत: एकद्धाय प्रणारी अऩनाईने छ ।

उल्रेखित प्रनतवद्धता रागु गनष यान्रिम रुऩभा नै ब्माऩक छरपर गयी यान्रिम सहभनत कामभ गनष आवश्मक बएकारे नेऩारका
याजनैनतक दरहरु, साॊसदहरु तथा सयोकायवाराहरुसॊग फह
ृ त छरपर गयी ठोस दृन्रटकोण तम गरयनेछ । मस सतदबषभा थऩ (क)
सावषजननक, साभुदानमक लशऺण सॉस्थाभा काभ गने लशऺक, कभषचायी तथा नीनत ननभाषणगने ऩदाधधकायीहरु रगामतका प्रत्मऺ
सॊरग्न सयोकायवाराहरुका फारफालरकाराई नमनै लशऺणसॊस्थाभा अध्माऩन गयाउॉ नु ऩने कुया (ि) सॊपवधानरे ऩरयकल्ऩना गये को
सभाजवाद उतभि
ु लशऺा नीनत

य (ग) आभ रुऩभा आधथषक बफऩतनतारे गाॉजेको भुरक
ु भा सफै ऺेत्रफाट आयऺणको भाग हुने

अफस्थाभा लशऺाभा याज्मको कुर रगानन कनत हुने बतने बफषमराई फहसको बफषम फनाईनेछ ।
उल्रेखित प्रनतवद्धता लशऺा भतत्रारमको राधग लशऺा सबवन्तध नीनत तजभ
ुष ा, मोजना ननभाषण तथा कामषक्रभ कामाषतवमनको राधग
भागष धचत्र हुनेछ ।

..............................
धगरययाजभखण ऩोिये र
लशऺा भतत्री
नेऩार सयकाय

