उच्चस्तयीम याष्ट्रिम शिऺा आमोगको प्रततवेदन
२०५५

उच्चस्तयीम याष्ट्रिम शिऺा आमोग
केसयभहर, काठभाडौं, नेऩार।
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उच्चस्तयीम याष्ट्रिम शिऺा आमोग
शिऺा भन्त्रारम
केसयभहर, काठभाडौँ।
शभतत् २०५५।३।१५
सम्भाननीम प्रधानभन्त्री श्री गगरयजाप्रसाद कोइयाराज्मू,
प्रधानभन्त्री कामाारम, शसॉहदयफाय, काठभाडौँ।
सम्भाननीम प्रधानभन्त्रीज्मू
उच्चस्तयीम याष्ट्रिम शिऺा आमोगद्वाया तमाय ऩारयएको मो प्रततवेदन आमोगका तपाफाट
सम्भाननीम प्रधानभन्त्रीज्मूका सम्भुख प्रस्तुत गना ऩाउॉ दा भराई अत्मन्त्त हर्ा रागेको छ।
वताभान शिऺाको सभीऺा गयी नेऩारको शिऺाराई सभमसाऩेऺ य उऩमक्
ु त भोड ददने उद्देश्मरे

गदठत मस आमोगरे सम्ऩण
ू ा अवगध १ वर्ा १ भदहना १९ ददन यहे ताऩतन वस्तत
ु ् सो
अवगधभध्मे ववशबन्त्न कायणवि ९ भदहना कामायत यही प्रस्तत
ा ऩ ददइएको
ु प्रततवेदनराई भत
ू रु
हो।

मस आमोगरे प्राप्त कामाऺेरराई वविेर् भहत्व ददई आफ्नो कामा ऩूया गये को छ। मसरे

शिऺाका ववशबन्त्न ऩऺहरुको वताभान ष्ट्स्थतत केराई ततनका प्रभुख सभस्मा तथा भुद्दाहरुको

ववश्रेर्ण गये को छ य तनयाकयणका रागग आवश्मक सुझावहरु सभेत ऩेस गये को छ। मो
प्रततवेदन तमाय ऩाने प्रक्रिमाभा दे िबयका अनुबवी तथा ववशिरट व्मष्ट्क्तहरुको
सयसल्राहराई सभेत ऩमााप्त आधाय फनाइएको छ।

मस प्रततवेदनका उल्रेखनीम फॉद
ु ाहरु तनम्नशरखतत छन ्–
(१)

शिऺाको उद्देश्म तनधाायण गदाा सॊववधानका भौशरक हक तथा याज्मका तनदे िक
शसद्धान्त्त य नीततहरुराई ध्मानभा याखी शिऺाका सावाबौभ भूल्म य याष्ट्रिम
ववकास सभेतराई सभादहत गरयएको छ।

(२)

ऩव
ा ाथशभक शिऺा हारसम्भ शिऺा प्रणारी बन्त्दा फादहय यहे को य ६ वर्ा
ू प्र

भतु नका ववद्माथॉका तनष्ट्म्त हारराई १ वर्े शिऺाका रुऩभा भर
ु क
ु को िैक्षऺक
सॊयचनाशबर ल्माइएको छ।
(३)

तनयऺयता उन्त्भर
ू नका तनष्ट्म्त याष्ट्रिम अशबमानका रुऩभा अनौऩचारयक शिऺा
सञ्चारन गने नीतत शरइएको छ।

(४)

भदहराको शिऺाभा सभान अवसय प्रदान गने नीतत स्ऩरट ऩारयएको छ।
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(५)

वविेर्

रक्षऺत

सभूह

(ववऩन्त्नवगा,

वऩछडडएका

जातत,

दशरत

सभुदाम

य

अऩाङ्गहरु)का तनष्ट्म्त शिऺाको ऩहुॉच ऩुग्न सक्ने कामानीततभा जोड ददइएको
छ।
(६)

प्राथशभक शिऺाराई अतनवामा गदै जाने कामानीतत अॉगाशरएको छ।

(७)

उच्चभाध्मशभक

शिऺाराई

ववद्मारमीइ

शिऺाको

अष्ट्न्त्तभ

बफन्त्दक
ु ा

रुऩभा

एकीकृत गने य प्रवीणता प्रभाणऩरराई सभमफद्ध रुऩभा ववस्थाऩन गने नीतत
तनधाायण गरयएको छ।
(८)

प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभराई मससॉग सम्फद्ध सफै तनकामराई
सभष्ट्न्त्वत गयी गरयफी उन्त्भर
ू न, योजगायी य उत्ऩादकत्वभा ववृ द्ध गयी दे िको

आगथाक ववकासको आधायशिरा खडा गने गयी याष्ट्रिम सञ्जार तमाय गना
मसराई वविेर् प्राथशभकता ददइएको छ।
(९)

शिऺाको ववकासभा सभाजसाऩेऺता य याष्ट्रिम आवश्मकताराई आफद्ध गदै
आन्त्तरयक य फाह्म दऺताभा अशबववृ द्ध गयी शिऺण सॊस्थाराई सभाजप्रतत
उत्तयदामी

फनाउन

िैक्षऺक

व्मवस्थाऩनभा

सुधाय

गयी

मसराई

फढी

प्रतततनगधत्वऩूणा य अगधकायसम्ऩन्त्न तुल्माई फढी स्वामत्तता ददने य िैक्षऺक
प्रिासनराई ववकेन्त्रीकयण गने नीतत अॉगाशरएको छ।
(१०)

गैयसयकायी ऺेरराई प्रोत्साहन गदै तमनको सॊयऺण गना य ववकृतत हटाउन
स्ऩरट नीतत तनधाायण गरयएको छ।उच्च प्राववगधक शिऺातपा गैयसयकायी
ऺेरराई वविेर् प्रोत्साहन ददने व्मवस्था गरयएको छ।

(११)

उच्चशिऺाभा ऺेरीम सन्त्तुरन कामभ गदै आउॉ दा ददनभा उच्च शिऺण सॊस्था

स्थाऩना गदाा सयकायी य गैयसयकायी ऺेरको दहस्सेदायीका साथै य प्राक्षऻक
बौततक ऩूवााधायका आधायहरु प्रस्तुत गरयएको छ।
(१२)

आवश्मक िैक्षऺक सॊयचनाभा सुधायका ऩऺहरुराई तनधाायण गरयएको छ।शिऺाका
भहत्वऩूणा ऩश्नहरुभा याष्ट्रिम सहभतत ल्माउन य सभष्ट्रटगत नीतत तनदे िन
ददन याष्ट्रिम शिऺा ऩरयर्दको व्मवस्था गरयएको छ।

(१३)

शिऺाको गुणस्तय ववृ द्धका तनष्ट्म्त शिऺक ताशरभ, ऩाठ्मिभ, ऩयीऺा य
भूल्माङ्कनभा सुधाय गने सुझाव ददइएको छ।

(१४)

शिऺाभा रगानी नीतत तम गदाा सयकायी दातमत्व य प्राथशभकता ऺेरका साथै
गैयसयकायी ऺेरको बूशभकाभा सभेत वविेर् जोड ददइएको छ।

(१५)

याष्ट्रिम सॊस्कृतत, करा–कौिर एवभ ् िास्रीम बार्ाको सॊयऺण, सम्वद्धान तथा
अध्ममनका साथै यारिबार्ा य याष्ट्रिमबार्ाको ववकास तथा प्राथशभक शिऺा
भातब
ृ ार्ाभा ददने कामानीतत तम गरयएको छ।
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मो प्रततवेदन भख्
ु मभुख्म सभस्माको सभाधानको तनष्ट्म्त नीततगत ऩऺभा भार केष्ट्न्त्रत छ।

मसका शसपारयसहरुराई कामामोजना फनाई कामाान्त्वमन गना मथािीघ्र कदभ चाल्नु ऩने
आवश्मकता छ।

भराई मस्तो गहन प्रततवेदन प्रस्तुत गने उत्तयदातमत्व सुष्ट्म्ऩएकोभा मस आमोगका तपाफाट
हाददा क आबाय तथा कृतऻता प्रकट गदा छु।
अजुन
ा नयशसॉह केसी
शिऺाभन्त्री एवभ ्
अध्मऺ
उच्चस्तयीम याष्ट्रिम शिऺा आमोग
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श्री ५ को सयकाय
उच्चस्तयीम याष्ट्रिम शिऺा आमोगका ऩदागधकायीहरु
क्र सॊ

ऩद

नाम

१

अध्मऺ

२

उऩाध्मऺ

भाननीम शिऺा भन्त्री श्री अजुान नयशसॊह केसी
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प्राकथ्थन
यारिको वताभान शिऺानीतत, कामािभ तथा सङ्गठनको अध्ममन एवभ ् ववश्रेर्णद्वाया
याष्ट्रिम आवश्मकताअनुरुऩ स्वावरम्फी य दऺ जनिष्ट्क्त तनभााण गनाका तनष्ट्म्त ववद्मभान
शिऺानीतत, कामािभ य सङ्गठनात्भक स्वरुऩको अझ फढी सुदृढीकयण गदै अगधयाज्मबय

सञ्चाशरत शिऺाप्रणारीको ऩुनयावरोकन य अध्ममनका आधायभा एक्काइसौँ ितालदीसॉग
प्रततस्ऩधाा गनासक्ने जनिष्ट्क्त तमाय गनाका रागग सभमसाऩेऺ नीतत तमाय ऩायी प्रततवेदन
ऩेस गना श्री ५ को सयकायरे शभतत २०५४।१।१२ गतेको तनणाम अनुसाय उच्चस्तयीम याष्ट्रिम

शिऺा आमोगको गठन गरमो। मसको तनणाम २०५४।२।१५ गते सावाजतनक गरयमो।आमोगरे
कामाारमको स्थाऩना ऩतछ सोही सारको असाय भदहनादे णख कामा प्रायम्ब गयी २०५५।२।३१
गते सम्भ कामायत यहे य नेऩारको वताभान शिऺाफाये मो प्रततवेदन तमाय ऩायी प्रस्तुत गये को
छ।

आयोगको गठन र म्याद्
उच्चस्तयीम याष्ट्रिम शिऺा आमोगको गठन तत्काशरन भष्ट्न्त्रऩरयर्द्को तनणाम अनुसाय शिऺा

भन्त्रीभाननीम श्री दे वीप्रसाद ओझाका अध्मऺताभा बएको गथमो। १९ सदस्मीम मस
आमोगभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सदस्म य सदस्म–सगचव गयी तनम्नशरणखत ऩदागधकायीहरु
हुनुहुन्त्थमो्–
ि.सॊ.

ऩद

नाभ

(१)

अध्मऺ

भाननीम शिऺा भन्त्री श्री दे वीप्रसाद ओझा,

(२)

उऩाध्मऺ

(३)

सदस्म

डा. फल्रबभणण दाहार, बरबुवन ववश्वववद्मारम,

(४)

सदस्म

(५)

सदस्म

(६)

सदस्म

(७)

सदस्म

(८)

सदस्म

(९)

सदस्म

(१०)

सदस्म

(११)

सदस्म

(१२)

सदस्म

(१३)

सदस्म

(१४)

सदस्म

(१५)

सदस्म

(१६)

सदस्म

(१७)

सदस्म

(१८)

सदस्म

(१९)

सदस्म–सगचव

डा. कभरकृरण जोिी, उऩकुरऩतत, बरबुवन ववश्वववद्मारम,

डा. भाधवप्रसाद गौतभ, उऩकुरऩतत, भहे न्त्र सॊस्कृत ववश्वववद्मारम,
डा. सुयेियाज िभाा, उऩकुरऩतत, काठभाडौं ववश्वववद्मारम,
डा. ववश्वनाथ अग्रवार, शिऺाववद्

डा. गणेिभान गरु
ु ङ, बरबव
ु न ववश्वववद्मारम, कीतताऩयु ,
श्री वसन्त्तरार श्रेरठ, बरचन्त्र फहुभुखी क्माम्ऩस,
श्रीभती सुर्भा आचामा, शिऺािास्र, कीतताऩुय,
जमयाज अवस्थी, शिऺािास्र, कीतताऩयु ,

डा. भीनफहादयु ववरट, शिऺािास्र, कीतताऩुय,

श्री फाफुयाभ बट्टयाई, इष्ट्न्त्जतनमरयङ्ग अध्ममन सॊस्थान, रशरतऩुय क्माम्ऩस,
श्री केिवानन्त्द गगयी, प्रतततनगध, नेऩार प्राध्माऩक सॊघ,

श्री अजन
ुा प्रसाद ऩौडेर, प्रतततनगध, नेऩार याष्ट्रिम शिऺक सॊगठन,
श्री केिवप्रसाद बट्टयाई, प्रतततनगध, नेऩार शिऺक सॊघ,

श्री भग
ु ेदी, प्रतततनगध, नेऩार याष्ट्रिम शिऺक ऩरयर्द्,
ृ ेन्त्रयाज सव
श्री िोबाकान्त्त झा, प्रतततनगध, नेऩार शिऺक भञ्च,

श्री यत्नफहादयु फज्राचामा, तनजी तथा आवासीम ववद्मारम सॊघ,
श्री जमयाभ गगयी, वविेर् सगचव, शिऺा भन्त्रारम।
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मस आमोगभा तनम्नशरणखत आभष्ट्न्त्रत सदस्महरु हुनुहुन्त्थमो्–
(१)

भाननीम शिऺा याज्मभन्त्री श्री बोजयाज जोिी,

(२)

भाननीम डा. दे वेन्त्रप्रसाद चाऩागाई, याष्ट्रिम मोजना आमोग,

(३)

श्री ियदकुभाय बट्टयाई, शिऺा भन्त्रारम,

(४)

प्रा.डा. कृरणफहादयु थाऩा, अध्मऺ, ववश्वववद्मारम अनुदान आमोग,

(५)

डा. तीथायाज खतनमा, उऩाध्मऺ, उच्च भाध्मशभक शिऺा ऩरयर्द्,

(६)

श्री सयोज दे वकोटा, उऩाध्मऺ, प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक तारीभ ऩरयर्द्,

(७)

श्री आनन्त्दयाज भुल्भी, अध्मऺ, नेऩार उद्मोग वाणणज्म भहासॊघ।

अध्मऺ, उऩाध्मऺ रगामत १९ जना सदस्म य ७ जना आभष्ट्न्त्रत सदस्म यहे को मस
आमोगको म्माद २०५४।८।१५ सम्भ गथमो। श्री ५ को सयकायको २०५४।९।२१ गतेको
तनणामानस
ु ाय मसको म्माद २०५४।८।१६ दे णख ५ भदहना थऩ गयी २०५५।१।१५ सम्भ

ऩरु माइएको गथमो। म्माद थऩ गदाा भाननीम शिऺा भन्त्री श्री कुरफहादयु गरु
ु ङको अध्मऺताभा
उक्त आमोग ऩन
ु गादठत गरयएको गथमो। त्मस आमोगभा केही सदस्म तथा आभष्ट्न्त्रत सदस्म

ऩतन थऩ बएका गथए य आमोगको सदस्म–सगचवराई ऩयू ा सभम काभ गने गयी तनमक्
ु त

गरयएको गथमो। आमोगका थऩ सदस्म तथा थऩ आभष्ट्न्त्रत सदस्महरुको नाभावरी
तनम्नानुसाय छ्–
आयोगका थऩ सदस्यहर्
((१)

प्रा. डा. भदनप्रसाद उऩाध्माम, गचक्रकत्सािास्र अध्ममन सॊस्थान,

(२)

प्रा. डा. भाधव बट्टयाई, वाष्ट्ल्भकी ववद्माऩीठ,

(३)

श्री नवीनप्रकािजॊग िाह, अध्मऺ, बरबुवन ववश्वववद्मारम सेवा आमोग,

(४)

श्रीभती भनोयभा याणा, अध्मऺ, उच्च भाध्मशभक ववद्मारम सॊघ,

(५)

श्री प्रेभनायामण अमाार, अध्मऺ, नेऩार ऩष्ट्लरक क्माम्ऩस सॊघ,

(६)

डा. केदायनाथ श्रेरठ, शिऺाववद्,

(७)

सदस्म–सगचव डा. याभावताय मादव, सहसगचव, शिऺा भन्त्रारम।

आमन्त्रित थऩ सदस्यहर्
(१)

डा. तनभारप्रसाद ऩाण्डे, भाननीम सदस्म, याष्ट्रिम मोजना आमोग (शिऺा हे न)े ,

(२)

श्री खेभयाज ये ग्भी, सगचव, शिऺा भन्त्रारम,
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(३)

श्री जमयाभ गगयी, वविेर् सगचव, शिऺा भन्त्रारम,

(४)

श्री सुप्रबात बण्डायी, अध्मऺ, नेऩार अशबबावक सॊघ।

श्री ५ को सयकायको शभतत २०५५।१।१४ गतेको तनणामानुसाय मस अतघ प्रस्तुत याष्ट्रिम शिऺा

आमोगको प्रततवेदन, २०४९ भा उल्रेख बएका शसपारयसहरुको कामाान्त्वमन गने िभभा
अदहरेसम्भ के कतत प्रगतत बमो, के कतत काभ सम्ऩन्त्न हुन फाॉकी छ, मसभा दे णखएका
सभस्मा य कभी कभजोयीहरु के के हुन ्, ततनराई सुधाय गना के कसो गरयमो य अफ के कसो
गनुा ऩने हुन्त्छ बन्त्ने कुयाहरुका सम्फन्त्धभा सभेत आमोगको आगाभी प्रततवेदनभा खर
ु ाउने
गयी मस आमोगको म्माद २०५५।१।१६ फाट २०५५ जेठ भसान्त्तसम्भ ऩन
ु ् थऩ गरयएको
गथमो।

आयोगको काययऺेि्
उच्चस्तयीम याष्ट्रिम शिऺा आमोगका तनशभत्त श्री ५ को सयकायफाट खास कामाऺेर तनधाारयत
गरयएको गथमो। तनधाारयत कामाऺेर मस प्रकायको यहे को गथमो्–
उच्चस्तयीम शिऺा आमोगको कामाऺेर याष्ट्रिम शिऺा आमोग, २०४९ को प्रततवेदन य शिऺा
सॉग सम्फष्ट्न्त्धत अध्ममन, अनुसन्त्धान य अन्त्म प्रततवेदन तथा कामाान्त्वमन ष्ट्स्थततको सभीऺा
गनक
ुा ा साथै दे हाम फभोष्ट्जभ हुनेछ्–

 िैक्षऺक नीतत तथा कामािभ आददको सभीऺा, सुदृढीकयण य वैकष्ट्ल्ऩक व्मवस्था,
 तन्िुल्क तथा अतनवामा शिऺा य भातब
ृ ार्ाभा शिऺा,
 ऩूवप्र
ा ाथशभकदे णख उच्च भाध्मशभक ववद्मारमसम्भ सॊचाशरत कामािभहरुको
गुणस्तयीमता य सुदृढीकयण,

 िैक्षऺक ऩरयमोजनाहरुको सॊचारन य कामािभहरुको तनयन्त्तयता,
 िैक्षऺक

व्मवस्थाऩनको

सुदृढीकयणका

रागग

शिऺासॉग

सम्फद्ध

तनकामको

सॊगठनात्भक सॊयचना कामाऩद्धतत तथा सभन्त्वम,
 िैक्षऺक कामािभहरुको तनयीऺण, अनग
ु भन य भल्
ू माॊकन ऩद्धतत,
 शिऺाभा जनसहबागगता, आगथाक ऩऺ य सयकायी रगानी,
 सॊस्कृत शिऺा,
 साभाष्ट्जक, आगथाक य बौगोशरक आदद दृष्ट्रटकोणरे वऩछडडएका वगाका रागग
शिऺाभा सभान अवसय,
 वविेर् शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा तथा साऺयता कामािभ,
 शिऺकहरुको सेवा, वष्ट्ृ त्त ववकास य छनौट प्रक्रिमा,
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 तनजी तथा आवासीम ववद्मारम,
 ऩयीऺा तथा भूल्माॊकन ऩद्धतत,
 शिऺक ताशरभ तथा िैक्षऺक जनिष्ट्क्त ववकास,
 उत्ऩादनिीर, योजगायभूरक य प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺा,
 फहुववश्वववद्मारम प्रणारी,
 ववऻान तथा प्राववगधक शिऺा,
 आमोगरे उगचत ठहयाएका अन्त्म ऩऺ।

आयोगको कायायविचध
प्राप्त कामाऺेरशबर यही शिऺाका ववशबन्त्न ऩऺहरुको अध्ममन ववश्रेर्ण गना तथा
सभाधानका तनष्ट्म्त सुझावहरु एकबरत गना मस आमोगरे ववशबन्त्न क्रिमाकराऩ गरमो। मस
आमोगरे भष्ट्स्तरकभन्त्थन, सझ
ु ावसॊकरन, अन्त्तवााता, कामाटोरीको गठन, ववर्मगत गोरठी,

ऺेरीम गोरठी, अध्ममन भ्रभण आददका भाध्मभफाट शिऺाका ववशबन्त्न ऩऺ एवभ ्
सभस्माहरुराई गदहयो गयी खोतल्ने य उऩमोगी एवभ ् साभतमक सझ
ु ावहरु प्राप्त गने कामा
गरमो।

काययटोऱीको गठन
मस आमोगरे आपूराई प्राप्त कामाऺरराई दृष्ट्रटगत गयी शिऺाका ववशबन्त्न ऩऺहरुको

अध्ममनका तनशभत्त शबन्त्नशबन्त्न ववर्मका ६ फटा कामाटोरीहरु तनम्नशरणखत ववर्मअनस
ु ाय
गठन गरमो।
(क)

आधायबूत तथा ववद्मारम तह,

(ख)

उच्च तह,

(ग)

प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺा,

(घ)

शिऺाभा रगानी

(ङ)

िैऺणणक ऩद्धतत

(च)

नीतत, उद्देश्म तथा िैक्षऺक व्मवस्थाऩन।

भागथका ६ फटा कामाटोरीभध्मे प्रथभ ५ फटा ९ सदस्मीम य अष्ट्न्त्तभ एउटा चादहॉ ८ सदस्मीम
कामाटोरी गथमो। प्रत्मेक कामाटोरीभा १ जना अध्मऺ, १ जना सॊमोजक य िेर् चादहॉ सदस्म
गथए। मस कामाटोरीराई ववर्मअनुसाय ववशबन्त्न कामासभूहभा ववबाष्ट्जत गरयएको गथमो।
सुझािहरको सॊकऱन
मस आमोगराई ववशबन्त्न ऺेर तथा व्मष्ट्क्तहरुफाट शिऺासम्फन्त्धी सुझावहरु प्राप्त बएका
गथए। दे िका ववशबन्त्न ववद्वान, शिऺाववद तथा शिऺाप्रेभीहरुरे आमोगका कामाारमहरुभा
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स्वमभ ् आएय भौणखक रुऩभा अथवा हुराकद्वाया शरणखत रुऩभा ऩठाएय फहुभुल्म सुझावहरु
ददनु बएको गथमो।त्मस्तै ववशबन्त्न शिऺण तथा अन्त्म सङ्घसॊस्था, ववद्मारम,
भहाववद्मारमफाट ऩतन उऩमोगी सुझावहरु प्राप्त बएका गथए।मस फाहे क सभमसभमभा

ऩरऩबरकाहरुभा प्रकाशित शिऺासम्फन्त्धी ववशबन्त्न रेखहरुफाट ऩतन सुझाव सॊकरन गरयएको
गथमो। मस आमोगरे ववशबन्त्न सॊघसॊस्था तथा ववद्माथॉसभूहहरुसॉग अन्त्तयक्रिमा गये य ऩतन
सुझावहरुको सॊकरन गये को गथमो।
ऺेिीय गोष्ठहरको आयोजना
मस आमोगरे शिऺाका ववर्मभा सझ
ु ाव सङ्करन गना नेऩारका चाय शबन्त्नशबन्त्न ऺेरहरुभा

ऺेरीम गोरठीहरुको आमोजना गरमो। चायै ऺेरका गोरठीहरुभा सम्फद्ध ऺेरका फवु द्धष्ट्जवी,
शिऺक, सभाजसेवी य याजनीततऻहरुको प्रतततनगधत्व गयाइएको गथमो।ऺेरीम गोरठीहरुको
आमोजना तनम्नशरणखत स्थान य शभततभा बएको गथमो्
(१)

ववयाटनगय

(२)

ऩोखया

(३)

नेऩारगञ्ज

(४)

धनगढी

२०५४ पागुन ३ गते
२०५४ पागुन ६ गते

२०५४ पागुन १० गते
२०५४ पागुन १४ गते

विषयगत गोष्ठीहरको आयोजना
शिऺाका ववशबन्त्न ववर्म एवभ ् ऩऺहरुको ववश्रेर्णका तनशभत्त काठभाडौँभा ववर्मगत
गोरठीको आमोजना गरयमो। ववबन्त्न ववर्मगत गोरठीहरुको आमोजना तनम्नानुसाय बमो्
१

शिऺा नीतत

उच्चशिऺा

डा कभरप्रकाि भल्र

प्राववगधक शिऺा

डा याजेन्त्रध्वज जोिी

ववद्मारमीम शिऺा

डा भीनफहादयु ववरट

सयकायी बशू भका य तनजी ऺेरको स्थान डा केदायनाथ श्रेरठ
२

भाध्मशभक शिऺा

डा केदायनाथ श्रेरठ २०५४ पागुन २१–२२
३

िैक्षऺक व्मवस्थाऩन य शिऺक ताशरभ डा केदायनाथ श्रेरठ २०५४ पागुन २५–२६

डा भदनभान श्रेरठ
४

शिऺाभा ऩहुॉच, वविेर् शिऺा य भदहरा शिऺा

डा ववद्मानाथ कोइयारा
जनकनष्ट्न्त्दनी ऩाण्डे
डा सुभन तुराधाय
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डा सभीया रुइॉटेर
५

उच्च भाध्मशभक ववद्मारमीम शिऺा डा ऩन्त्नारार प्रधान २०५४ चैर ८

६

सॊस्कृत य आमव
ु ेद शिऺा

डा याभवऺ
ृ साह य यतीि झा
७

प्राववगधक शिऺा

डा ववद्मानाथ उऩाध्माम २०५४ चैर ९

डा भदनप्रसाद उऩाध्माम तथा २०५४ चैर १०

डा याजेन्त्दध्वज जोिी
८

उच्चशिऺा

डा होभनाथ बट्टयाई २०५४ चैर ११

रान्त्ष्िय गोष्ठी
मस आमोगरे २०५४ चैर १२ गते शिऺाका ववववध ववर्म य ऩऺहरु सभेटेय नेऩारभा शिऺा
ववर्मक एउटा याष्ट्रिम गोरठी आमोष्ट्जत गरमो।
अध्ययन भ्रमण
अन्त्म भर
ु क
ु का िैक्षऺक प्रणारी य िैक्षऺक व्मवस्थाऩनकव अध्ममन गना मस आमोगको एउटा
टोरी थाइल्माण्ड य भरेशसमाको अध्ममनभ्रभणभा गरयएको गथमो। सव अध्ममन भ्रभण
२०५४।४।२६ दे णख २०५४।५।१ गतेसम्भ गरयएको गथमो।
धरयिाद ऻाऩन
उच्चस्तयीम याष्ट्रिम शिऺा आमोगका गततववगधहरुभा याजनैततक ऩाटॊहरु, शिऺाका ववशबन्त्न
तनकाम य सॊगठन, ऩरयमोजना य अन्त्तयााष्ट्रिम दातस
ृ ॊस्थाहरुफाट सहमोग प्राप्त बएको छ।
उच्चस्तयीम याष्ट्रिम शिऺा आमोगको कामािभको अवगधभा मस आमोगरे तीन सम्भाननीम
प्रधानभन्त्रीहरुको नेतत्ृ वभा यहे को भष्ट्न्त्रऩरयर्द्अन्त्तगात य तीनजना भाननीम शिऺाभन्त्रीको
अध्मऺताभा काभ गने अवसय ऩामो। सम्भाननीम प्रधानभन्त्री गगरयजाप्रसाद कोइयारा,
सम्भाननीम ऩव
ा धानभन्त्री सम
ा हादयु थाऩा य सम्भाननीम ऩव
ा धानभन्त्री रोकेन्त्रफहादयु
ू प्र
ू फ
ू प्र

चन्त्दफाट ऩाएको हौसरा य सभथानका तनष्ट्म्त मव आमोग हाददा क कृतऻता व्मक्त गदा छ।मस

आमोगका ऩव
ा ध्मऺ भाननीम ऩव
ू अ
ू ा शिऺाभन्त्री श्री दे वीप्रसाद ओझा य श्री कुरफहादयु
गरु
ु ङ्गफाट प्राप्त बएको सक्रिम नेतत्ृ वका तनष्ट्म्त मो आमोग हाददा क आबाय प्रकट गदा छ।
साथै भाननीम ऩव
ू ा शिऺा याज्मभन्त्री श्री बोजयाज जोिी य श्री याजेन्त्रफहादयु िाहभा ऩतन
सहमोगका रागग मो आमोग हाददा क आबाय प्रकट गदा छ।मसै गयी ववशबन्त्न ऩाटॊका याष्ट्रिम य

स्थानीम नेतत्ृ वफाट शिऺाभा याष्ट्रिम सहभतत प्राप्त गना ऩाएको ऩयाभिा य सद्भाव मस
आमोगका तनष्ट्म्त प्रेयणाको स्रोत बएको छ, अत् उहाॉहरुप्रतत सादय आबाय व्मक्त गदा छ।

मुतनसेप य आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजनाफाट प्राप्त सहमोगका तनशभत्त मो
आमोग वविेर् कृतऻता ऻाऩन गदा छ। त्मसै गयी ववश्वववद्मारम अनद
ु ान आमोग,

इष्ट्न्त्जतनमरयङ अध्ममन सॊस्थान तथा भहे न्त्र सॊस्कृत ववश्वववद्मारम ऩतन वविेर्
धन्त्मवादका ऩार छन ्।
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शिऺासगचव श्री खेभयाज ये ग्भी, ऩूवा शिऺासगचव श्री ियदकुभाय बट्टयाई य वविेर् सगचव श्री

जमयाभ गगयी तथा सुरु दे णख अन्त्तसम्भ यही कामायत यहने कभाचायीहरु य शिऺा भन्त्रारमका

ववशबन्त्न कभाचायीहरुरे आवश्मक साभग्री य तथमाङ्क प्रदान गनक
ुा ा साथै सम्ऩूणा साधनस्रोत
जुटाई आमोगको कामाराई अतघ फढाउन तनयन्त्तय सहमोग ददनु बएकोभा वविेर् धन्त्मवाद
ददन्त्छ।

मस आमोगराई शिऺाका ववबन्त्न ऩऺभा ववद्मभान ऩऺभा ववद्मभान सभस्माहरुको
सभाधानका तनष्ट्म्त गोरठी गयी वा अन्त्तयक्रिमाभा बाग शरई सहमोग ऩुरमाउने आमुवद
े
गचक्रकत्सक सॊघ, ववशबन्त्न सावाजतनक, तनजी तथा आवासीम ववद्मारमका सॊघसॊस्थाहरु य

शिऺक तथा ववद्माथॉका सॊघसॊस्थाहरु, दशरत सभुदाम, जनजातत तथा अऩाङ्गसम्फन्त्धी

ववशबन्त्न सॊघसॊस्था, उच्चभाध्मशभक ववद्मारम सॊघ, ऩष्ट्लरक क्माम्ऩस सॊघ उच्चभाध्मशभक
शिऺा ऩरयर्द् ऩाॉचै ववकास ऺेरका ऺेरीम शिऺा तनदे िक य ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायी तथा
शिऺाप्रेभी य ववद्वानहरुराई ऩतन मो आमोग धन्त्मवाद ददन्त्छ।
मस आमोगराई सपर तल्
ु माउन ऩयाभिा य सहमोग ददएकोभा बरबुवन ववश्वववद्मारम,
काठभाण्डौँ ववश्वववद्मारम, भहे न्त्र सॊस्कृत ववश्वववद्मारम, ऩूवााञ्चर ववश्वववद्मारम य

प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानका डीनहरुप्रतत मो आमोग अनुग्रदहत छ। आमोगको प्रततवेदन
रेखनका अवसयभा ववशबन्त्न िैक्षऺक बौततक सुववधा प्रदान गये कोभा प्राववगधक शिऺा तथा

व्मावसातमक ताशरभ ऩरयर्द्का उऩाध्मऺ य मस आमोगका आभष्ट्न्त्रत सदस्म श्री सयोज
दे वकोटा तथा प्राववगधक प्रशिऺक प्रशिऺण प्रततरठानका तनदे िक श्री दे वीप्रसाद दाहारप्रतत
वविेर् आबाय व्मक्त गदा छ य सोही प्रततरठानका प्रिासकीम अगधकृत श्री प्रकाि बट्टयाई य
सम्फद्ध कभाचायीहरुप्रतत ऩतन आबायी छ।

मस आमोगको प्रततवेदनको तमायी य सम्ऩादनभा कठोय ऩरयऺभका साथ अभल्
ू म सहमोग

गनुा बएकोभा प्रा डा हे भाङ्गयाज अगधकायी, प्रा भोहनयाज िभाा, डा दे वीप्रसाद गौतभ य श्री
प्रेभनायामण अमाारप्रतत मो आमोग आबाय व्मक्त गदा छ।मस आमोगको अतघल्रो चयणको

कामाभा सहमोग गनह
ुा ु ने श्री भहे न्त्र गगयीराई ऩतन आमोग वविेर् धन्त्मवाद ददन्त्छ। मसै गयी
ववशबन्त्न गोरठीका तनष्ट्म्त कामाऩर रेणखददने रेखक य सहबागीहरुभा ऩतन मो आमोग आबाय

व्मक्त गदा छ।साथै प्रततवेदनको ऩूवत
ा मायीका रागग खासखास ऺेरभा वविेर् सहमोग गनुा हुने
डा गोववन्त्दयाभ अग्रवार, डा ऋवर्याभ ऩोखये र, प्रा जगत केसी, श्रीभती जनकनष्ट्न्त्दनी ऩाण्डे,
डा शिवयाज रोहनी, डा ववद्मानाथ कोइयारा य ध्रव
ु ढुॉगेरप्रतत आबायी छ।
मस आमोगराई वविेर् सल्राह य प्रेयणा ददनु हुने ववद्वानहरुभा भाननीम डा याभभान श्रेरठ,
डा रैरोक्मनाथ उप्रेती, भहासगचव डा इश्वयप्रसाद उऩाध्माम, डा फारगोऩार वैद्म, डा
ऩागथावेश्वयप्रसाद ततभष्ट्ल्सना, डा याजेन्त्रध्वज जोिी, डा ये र्फहादयु फस्नेत, शिऺाववद् रक्ष्भण
याजवॊिी, उच्चशिऺा ऩरयमोजनाका प्रभख
ु ऩरु
ु र्यत्न वज्राचामाका साथै डा भनप्रसाद वाग्रे, श्री
गोववन्त्द गजयु े र य जगदीि दाहारप्रतत मो आमोग आबायी छ।
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भमू मका
आज हाभी एक्काइसौँ ितालदीको सॊघायभा उशबएका छौँ। आउॉ दो मो नमााा ितालदी
आगथाक ववकासभा प्रततस्ऩधााको तथा प्रजाताष्ट्न्त्रक भल्
ू म, भान्त्मता,

भानव अगधकाय,

रैङ्गगक सभानता, फारअगधकाय, ऩमाावयण सॊयऺण य सच
ू ना प्रवाहको सवाव्माऩकताको
मुग हुनेछ। मी सफेका तनष्ट्म्त उच्च प्रववगध य ऻान–ववऻानको साभथमा हाशसर गनुा
गततशिर यारिका रागग अऩरयहामा छ। आजका ववकशसत हुन रागेका य ववकशसत

बइसकेका यारिहरुको अध्ममनफाट के स्ऩरट बएको छ बने शिऺाको ववकास यारिको
ववकास सॉगसॉगै सभानान्त्तय ढङ्गफाट चरेको छ। शिऺाराई यारिको मथाथाशसत गाॉसेय
भार भुरकको ववकासराई अतघ फढाउन सक्रकन्त्छ। एक्काईसौँ िताव्दीभा प्रवेि गदाा

भुरुकको ऺभताभा उल्रेखनीम ववृ द्ध गना नसकेभा हाभी धयै ऩतछ ऩने कुया तनष्ट्श्चत
५। फज हाम्रो ववऻान य प्रववगधको साभथमा तथा भानवीम सॊसाधनको ववकासको

अवस्थाभा अथाात नबइनहुने ऺेरभा नै जनिष्ट्क्तको कभी यहे को छ। हाभीभा
आन्त्तरयक य फाह्म व्मवस्थाऩकीम दऺता ज्मादै कभ य कभजोय दे खा ऩये को। मी
कुयारे हाम्रो अवस्था तछभेकी भुरुकहरुको तुरनाभा ऩतन तनक्कै ऩतछ ऩरयसकेको छ।
मस्तो नाजुक ष्ट्स्थततफाट आगथाक ऩऺभा कसयी प्रततस्ऩधाा गने बन्त्नतपा सयकायको
ध्मान नऩुगेको दे णखएको छ।

याष्ट्रिम शिऺा आमोग २०४९ को अवगध फहुदरीम प्रजाताष्ट्न्त्रक व्मवस्थाअनुरुऩ नमाॉ
आगथाक ववकासको प्रवष्ट्ृ त्तराई सभेत आधाय भानी शिऺा नीतत तनधाायण गने प्राथशभक
चयण गथमो।मस याष्ट्रिम शिऺा आमोगरे आफ्नो प्रततवेदनभा भुरुभको शिऺा

प्रणारीराई नेऩार अगधयाज्मको सॊववधान २०४७ को बावनाअनुरुऩ प्रजातन्त्रीकयण गने
प्रमास गरमो।आमोगरे त्मस अवगधभा ववश्वभै य खास गयी ववकासोन्त्भुख भुरुकहरुभा

अॉगाशरएका अद्मावगधक िैक्षऺक शसद्धान्त्त तथा ऩद्धततराई आत्भसात ् गने चेरटा ऩतन
गरमो। मस आमोगरे नेऩारको याष्ट्रिम शिऺा प्रणारीभा दे खाऩये का ज्वरन्त्त

सभस्माहरुको सभाधान गना भहत्वऩण
ू ा सझ
ु ावहरु प्रस्तत
ु गरमो य कततऩम सझ
ु ावहरु
कामााष्ट्न्त्वत बए, क्रकतऩम हुन सकेनन ् य आज ऩतन उष्ट्त्तकै सान्त्दशबाक बएकारे ती
सझ
ु ावहरुको कामाान्त्वमनभा जोड ददनु ऩने अवस्था छ।

उक्त आमोगको प्रतवेदनऩतछ नेऩारको शिऺा प्रणारीभा धेयै नमाॉनमाॉ आमाभहरु दे खाऩये का
य जदटर सभस्माहरु ऩतन ऩैदा बएका छन ्। ऺेरीम सन्त्तुरन एवभ ् साभाष्ट्जक न्त्माम य

ऩहुॉचभा शिऺाको बूशभकाराई ऩुन् ऩरयबावर्त गनुा ऩने बएको छ।त्मस्तै तनजी ऺेरफाट
शिऺाभा बएको ऩॉज
ू ीको प्रवाह सयाहनीम छ बने याष्ट्रिम शिऺाको उद्देश्म अनरु
ु ऩ तनजी

ऺेरराई प्रत्माबूतत ददन तनमभकानुनको ऩरयगधभा सभेट्नु ऩतन त्मष्ट्त्तकै भहत्वऩूणा हुन
आएको छ।
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शिऺा ऺेरभा सयकायी रगानीको सीभाराई दृष्ट्रटगत गयी सयकायरे शिऺाभा उच्च
प्राथशभकता ददनु ऩने ऺेरहरु क्रकटान गने नीतत य यणनीततको तनधाायण गनुा ऩने ष्ट्स्थतत छ।

सयकायरे कहाॉ कहाॉ य कुन कुन ठाउॉ भा ऩूया, आॊशिक वा सहमोगात्भक बूशभक खेल्ने बन्त्ने
नीततभा स्ऩरटता जरुयी बएको छ। सयकायको भख्
ु म उद्देश्म गरयफी उन्त्भूरन यहे को छ।
भाध्मशभक शिऺासम्भ सवासुरब फनाउन तनिुल्क गरयएको छ बने प्राथशभक शिऺाराई
अतनवामा गयाउनेतपा सयकाय अग्रसय छ तय गरयफी उन्त्भूरन, योजगायी य भुरुकको आगथाक

ववकाससॉग प्रत्मऺत् गाॉशसएको प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ य उच्च
प्राववगधक शिऺा ऩतन प्राथशभकता ऩाउनु ऩने ऺेर हुन ्।सॊववधानको आसमअनरु
ु ऩ साभाष्ट्जक
न्त्मामका आधायभा ववऩन्त्न वगा य वऩछडडएका जातत, दशरत सभद
ा
ु ाम, अऩाङ्ग तथा दग
ु भ
ऺेरप्रतत ऩतन सयकायको दातमत्व शिऺाप्रतत तनददा रट हुनु ऩछा ।

प्राम ऩुया सयकायी रगानी बएभा िैक्षऺक पाॉटभा प्राववगधक शिऺाफाहे क अन्त्मर गुणस्तयभा
आएको ह्रास अत्मन्त्त गचन्त्ताको ववर्म फनेको छ।व्मवस्थाऩनभा सभुदामको सहबागगता,
स्थानीम तनकामको बुशभका, आन्त्तरयक य

फाह्म दऺता, िैक्षऺक अनुिासन य प्राक्षऻक

वातावयणको सज
ृ नाभा कभी एवभ ् तनजी ऺेरका शिऺा सॊस्थातपा गुणस्तय याम्रो दे णखएकारे

सम्ऩन्त्न वगाको ऩहुॉच तथा सावाजतनक शिऺा सॊस्थाभा खस्कॉदो गुणस्तयका कायण नेऩारभा
शिऺा भानवीम ववकासको सहमोगी य सभताभूरक हुन नसकी सम्ऩन्त्न य ववऩन्त्न वगाको
खाडर झन ् ठूरो हुने सम्बावना दे खाऩये को छ।

नेऩारभा शिऺाको साभाष्ट्जक सान्त्दशबाकता, श्रभफजायशसत मसको सम्फन्त्ध तथा याष्ट्रिम
आवश्मकताअनुरुऩ जनिष्ट्क्त उत्ऩादन अको भहत्वऩूणा प्रश्नका रुऩभा दे खा ऩये को

छ।फजायशसत असम्फद्ध य अनुत्ऩादक जनिष्ट्क्त उत्ऩादन गने शिऺा स्वमभ ् नै फेयोजगायको
ठूरो स्रोत हुन ऩुगेको छ। यारिको आधतु नकीकयण य औधोगगकयणका पॉटभा दे खाऩये का
नमाॉनमाॉ ऺेरहरुका तनष्ट्म्त सऺभ य दऺ जनिष्ट्क्तको आवश्मकता ऩूया गने प्रमासभा हाम्रो
शिऺा प्रणारी अझै धेयै ऩतछ छ।

िैक्षऺक व्मवस्थाऩन य मसको दरु ऩरयणाभका रुऩभा प्रतवर्ा ठूरो धनयाशिको िैक्षऺक ऺतत मस
यारिरे फेहोनुा ऩये को छ। सयकायरे तनयऺयता उन्त्भर
ू नराई प्राथशभकता ददए ताऩतन अझै मस
भुरकुभा ववद्मारम जाने उभेयका धेयै फारफाशरकाहरु तनयऺय छन ्।मी तनयऺयहरुभा भदहरा,

ववऩन्त्न वगा, वऩछडडएका जातत वा दशरत सभुदाम एवभ ् ऺेरहरु ऩदा छन ्।शिऺाभा जेहेन्त्दाय य

भागथ उष्ट्ल्रणखत ववद्माथॉहरुको ऩहुॉच अझै सभस्माकै रुऩभा यहे को छ । भाध्मशभक
शिऺासम्भ तनिुल्क घोवर्त गरयए ताऩतन ववऩन्त्न वगा य वऩछडडएको जातत य सभुदामको ठूरो
सॊख्मा मस तहको शिऺाको ऩहुॉफाट अझै फादहय नै यहेको छ।

शिऺा प्रणारी भुरुको साभाष्ट्जक व्मवस्थाकै एउटा उऩप्रणारी हो ताऩतन मसरे सभाजराई

प्रत्मऺत् प्रबाववत ऩाछा य स्वमभ ् ऩतन सभाजफाट प्रबाववत हुन्त्छ। शिऺा प्रणारी भार छुट्टै
मोजनाफद्ध ढॊ गरे ववकशसत हुन सक्दै न। त्मसैरे याष्ट्रिम शिऺा मोजनासॉग मसको
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अन्त्तसाम्फन्त्ध अतनवामा हुन्त्छ।मसका तनष्ट्म्त याजनेततक नेता, मोजनाकाय, शिऺाववद् तथा
कामाान्त्वमनभा सभन्त्वम य प्रततफद्धता हुनु ऩछा ।नेऩारको शिऺा प्रणारीशसत याष्ट्रिम मोजना

आमोग श्रभफजायका फीच तारभेर नशभल्नारे नेऩारको शिऺाप्रणारी तनददा रट ददिाततय
अशबभुख हुन सकेको छै न।
फहुरतावादी प्रजातन्त्रभा ववशबन्त्न ववचाय, गचन्त्तन–भनन य सभस्मा सभाधानका तनष्ट्म्त
नमाॉनमाॉ ववकल्ऩको खोज गना शिऺको ऺेरभा प्राक्षऻक स्वतन्त्रता य सहभतत अतनवामा तत्व
नै हुन ् य प्राक्षऻक स्वतन्त्रताववना कुनै ऩतन प्राक्षऻक उन्त्नमन य भानवीम ववकास हुन सक्दै न
बन्त्ने कुया ऩतन स्वत शसद्ध छ।तय प्राक्षऻक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र गचन्त्तन य ववचया प्राक्षऻक
अनुिासनशबर नै यहनु ऩदा छ बन्त्ने तथम ऩतन तनववावाद छ। मसका तनष्ट्म्त प्राक्षऻक
स्वतन्त्रताका साथ प्राक्षऻक अनुिासन कामभ गने य प्रततबा ऩरामन हुन नददने ऩरयष्ट्स्थततको

शसजाना गना य शिऺाको ववकास तथा ववस्ताय गना याष्ट्रिम सहभततको तनभााण गनुा अतत
आवश्मक बएको छ। मसका तनष्ट्म्त शिऺाको याष्ट्रिम नीतत य कामानीततराई ववधातमकाद्वाया
अनुभोदन गयाउनु साभतमक य उगचत ठहरयनेछ।
यारिको आष्ट्त्भक उन्त्नमन य बौततक सभवृ द्धका रागग शिऺा आधायबूत कायको हो बन्त्ने कुया
तनववावाद छ।सही शिऺा प्रणारीफाट नै भानवरे स्वतन्त्र य वैऻातनक गचन्त्तन एवभ ् भानशसक
ऩरयरकाय गछा य याष्ट्रिम एकताको आधायशिरा फन्त्दछ।स्वतन्त्र गचन्त्तन य वैऻातनक

प्रवष्ट्ृ त्तफाट नै उसरे साभाष्ट्जक तथा आगथाक ववबेद य असदहरणुता सभाप्त गयी कताव्म य
अगधकायको फीच सन्त्तुरन कामभ गना सक्छ।सही शिऺा प्रणारीरे नै हाम्रो सॊववधानद्वाया

रक्षऺत सभताभूरक प्रजाताष्ट्न्त्रक तथा रोककल्माणकायी याज्मको स्थाऩना गने भागाभा
अग्रसय गयाउन सक्तछ।

ऩयम्ऩयावादी भल्
ू म,भान्त्मता, आस्था य नैततकता ववघदटत बइयहे को य नमाॉ भल्
ू म, भान्त्मता य
आस्था तथा नैततकताको स्थाऩना नबइसकेको आजको ऩरयष्ट्स्थततभा हाम्रो शिऺारे
सभमानक
ु ु र नमाॉ भल्
ू म, भान्त्मता य नैततकताको स्थाऩनाभा वविेर् बशू भका खेल्नु ऩने

अवस्था छ।प्रजाताष्ट्न्त्रक भल्
ू म य भान्त्मताको जग केवर घय य सभाजभा भार होइन, कऺा
कोठाहरुभा ऩढ्ने शिऺाथॉभा सभेत फस्न सक्नु ऩदाछ।प्रजाताष्ट्न्त्रक धायणा य जीवनिैरी
भानशसक सॊस्कायका रुऩभा ववकास हुने कुया शिऺाको प्रबावकारयताभा नै बय ऩदाछ। मसै गयी
साभाष्ट्जक-ऐततहाशसक ववकास िभभा यदहआएका जाततगत,बार्ागत, अथागत, सॊस्कृततगत

य ऺेरगत आदद ववशबन्त्न ववबेदहरुको खाडरराई ऩुदै सम्ऩूणा यारिराई ऐकफद्ध ऩाने
उद्देश्मततय भुरुकको शिऺा प्रणारी उन्त्भुख य प्रततवद्ध हुनुऩछा ।शिऺक शिऺाथॉभा यारिप्रततको
सभऩाण, साभाष्ट्जक सेवाको बावना य सभस्माप्रतत सम्वेदनिीर तुल्माउन शिऺक तथा
ववद्माथॉहरुभा साभाष्ट्जक सेवाको कामािभफाट ववभुख हुन सक्रकन्त्न।

भर
ु क
ु को शिऺा प्रणारीसम्फन्त्धी नीततको सपरता कामाान्त्वमनभा नै तनबाय गदा छ।मसैका

तनष्ट्म्त नेतत्ृ व ददने तनणाामक वगाको सझ
ु फझ
ु य प्रततफद्धता चादहन्त्छ।मसका अततरयक्त चस्
ु त
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य दऺ व्मवस्थाऩन य प्रिासन अऩरयहामा हुनेछ।मथाष्ट्स्थततवादी य अदऺ िैक्षऺक व्मवस्थाऩन
य प्रिासन यहे सम्भ मो साकाय हुन सक्दै न। अत् शिऺा सेवाभा प्रशिक्षऺत य अनुबवी
जनिष्ट्क्तको सज
ुा दा छ।
ृ ना गने ठोस नीतत य कामािभको अवरम्फन गनऩ

शिऺाराई सान्त्दशबाक य सभाजसाऩेऺ फनाउनका तनष्ट्म्त नीतत-तनभााण, शिऺा मोजना
गुणस्तय तनमन्त्रण य व्मवस्थाऩनभा जनसहबागगता य सभुदामको चासो तथा उत्तयदातमत्व
ववर्म नवनाएसम्भ सभाज य शिऺाराई एकाकाय फनाउन सक्रकदैँन। प्रिासतनक
ववकेन्त्रीकयण य िैक्षऺक ववकेन्त्रीकयण ऩतन सॉगसॉगै जानु ऩदा छ।िैक्षऺक व्मवस्थाऩनभा

शिऺक-शिऺाथॉ य आभ अशबबावकको सहबागगता य अन्त्तक्रिामा ऩतन उष्ट्त्तकै भहत्वऩूणा
हुन्त्छ।

भर
ु क
ु को शिऺा प्रणारीभा दे खाऩये का य ऩना सक्ने सभस्माहरुभा आवगधक भल्
ू माङ्कन, नीतत

तनभााण य ददिा तनदे िन, शिऺाको सदृ
ु ढीकयण ववस्ताय य सभन्त्वमफाये तनयन्त्तय सॊवाद गने

उच्चस्तयीम िैक्षऺक तनकाम हुनु ऩने सझ
ु ाव २०४९ को प्रततवेदनभा बएकोभा त्मसको
औगचत्म सफै तहफाट अझ सिक्त रुऩभा दे खाइएको छ।
वैदेशिक दातस
ृ ॊस्था य ऋणफाट शिऺाका सफै तहभा सञ्चाशरत ऩरयमोनाहरुरे गये को

मोगदानका साथै ततनफाट हुन सक्ने सभस्माफाये ऩतन गष्ट्म्बय गचन्त्तन हुनु ऩदा छ। मस्ता
ऩरयमोजनाहरुको यकभ अयफौँ छ।मी ऩरयमोजनाको अन्त्त्म बएऩतछ चारू कामािभराई कसयी
तनयन्त्तयता ददन सक्रकन्त्छ य शिऺाका ववशबन्त्न तहसॉग श्रख
ृ राफद्ध य सम्फद्ध ऩाना सक्रकन्त्छ
तथा मी ऩरयमोजनाफाट वास्तववक रुऩभा िैक्षऺक गुणस्तय ववृ द्धभा य व्मवस्थाऩनभा के कस्तो
ऩरयवतान बमो य मी ऩरयमोजना शिऺाका उच्च प्राथशभकताशबर ऩने हुन ् क्रक होइनन ् बन्त्ने
जस्ता थप्र
ु ै प्रश्न शिऺा ऺेरभा उठ्न रागेका छन ्।

शिऺा तनमभावरीभा तनयन्त्तय ऩरयवतान बइयहने प्रवष्ट्ृ त्तरे ऩतन िैक्षऺक व्मवस्थाऩनभा य
शिऺक सेवाभा सभेत अष्ट्स्थयता ल्माएको छ।

आमोगरे उष्ट्ल्रणखत सभस्मा य अवधायणा एवभ ् याष्ट्रिम शिऺा आमोग २०४९ य त्मसऩतछका

अध्ममनहरुराई सभेत ध्मानभा याखेय आफ्नो सीशभत स्रोत-साधन य सभमशबर यही आफ्नो
कामाऺेरशसत सम्फष्ट्न्त्धत सभस्माहरुको ववश्रेर्ण गयी सझ
ु ावहरु प्रस्तत
ु गये को छ।
साभाष्ट्जक-ऐततहाशसक ववकासिभभा िैक्षऺक व्मवस्था ऩतन फहुआमाशभक तथा ववस्तारयत
हुॉदै जान्त्छ मसको आवगधक भूल्माङ्कन गयी गततिीरता प्रदान गने आवश्मकता
ऩरययहन्त्छ।कुनै ऩतन आमोगरे ददएको प्रततवेदनको सपरता-असपरता सयकायरे मसको
कामाान्त्वमनभा दे खाएको तत्ऩयताभा तनबाय गछा ।तसथा आमोग ववश्वस्त छ, सयकायरे

गम्बीय गचन्त्तन-भनन गयी कामामोजना फनाई मसको कामाान्त्वमनभा तदारुकताका साथ
राग्नेछ।
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मिऺाको रान्त्ष्िय उद्देश्य तथा नीतत
नेऩार अगधयाज्मको सॊववधान २०४७ रे भौशरक हक याज्मका तनदे िकशसद्धान्त्त तथा
नीततहरुभा ववशबन्त्न जातजातत फणा य सम्प्रदामका फीचभा साभञ्जस्म स्थावऩत गयी सवै
क्रकशसभका आगथाक तथा साभाष्ट्जक असभानता हटाउन य सवै ऺेरभा न्त्मामऩूणा व्मवस्था
कामभ

गनक
ुा ा

साथै

फहुरताफादी
प्रजाताष्ट्न्त्रक,
सावाबौशभक
तथा
स्वतन्त्र,न्त्मामऩूण,ा रोककल्माणकायी,सभुन्त्नत य सभद्ध
ृ याज्मको स्थाऩना गने प्रत्माबूतत
गये को छ।

मिऺाको रान्त्ष्िय उद्देश्य
शिऺाका सावाबौभ शसद्धान्त्त य उऩमक्
ुा त सॊवैधातनक उद्देश्महरुराई सभेत ध्मानभा याखी नेऩार
अगधयाज्मको शिऺा प्रणारीको उद्देश्म तनम्नशरणखतअनुसाय प्रस्तुत गरयन्त्छ्

यारिको सवााङ्गीण ववकासका तनष्ट्म्त आवश्मक ऻान, ववऻान य प्रववगधभा

(१)

सऺभ तथा जीवनोऩमोगी सीऩको बफकास, प्रवद्धान य ववस्ताय गयी मोग्म तथा
दऺ जनिष्ट्क्त उत्ऩादन गने।
याष्ट्रिमता य ववशबन्त्न जातत एवॊ सभुदामका फीच याष्ट्रिम ऐक्मफद्धताप्रतत

(२)

आस्थावान नागरयक तमाय ऩाने।

फहुआमाशभक व्मष्ट्क्तत्वको ववकास एवॊ सावाबौभ भानवीम भूल्म, भान्त्मता य
आस्थाको तनष्ट्म्त तनम्नशरणखत ववकास गने्

(३)

नैततक चरयर य सद्गुणको ववकास।

(क)
(ख)

श्रभप्रतत आस्था य स्वाफरम्वन,

(ग)

सज
ृ नात्भक प्रवष्ट्ृ त्त तथा सेवाबावको ववकास।

(घ)

वैऻातनक दृष्ट्रटकोण य सभारोचनात्भक सचेतताको ववकास।

(ङ)

ऩायस्ऩरयक सहअष्ट्स्तत्व य सद्भावको ववकास।

(च)

प्रजाताष्ट्न्त्रक, न्त्मामऩण
ू ,ा िोर्णयदहत एवॊ सभन्त्
ु नत सभाजको तनभााणप्रतत
अग्रसयताको ववकास।

(छ)

याष्ट्रिम तथा अन्त्तयााष्ट्रिम साभथमा य व्मष्ट्क्तत्वको ववकास।

(४)

प्रत्मेक व्मष्ट्क्तभा अन्त्ततनादहत साभथमा य व्मष्ट्क्तत्वको ववकास गने।

(५)

यारिबार्ा,याष्ट्रिम

बार्ा,सॊस्कृतत,सादहत्म,सौन्त्दमा

एवॊ

याष्ट्रिम

सम्ऩदाको

सॊयऺण,सॊवधान य ववकास गने,
(६)
(७)

प्राकृततक सम्ऩदा एवॊ वातावयणको सॊयऺण एवॊ सम्वद्धान गने।

ऻान ववऻान य प्रववगधका ऺेरभा अन्त्तयााष्ट्रिम स्तयका सऺभ नागरयक तमाय
ऩाने।

(८)

यारिप्रतत सभवऩात उच्च नैततक य सऺभ नेतत्ृ वदामी व्मष्ट्क्तत्वको तनभााण गने।
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(९)

ववद्माथॉहरुभा श्रभप्रतत तनरठा, सेवा बावना य साभाष्ट्जकीकयणको ववकास गने।

(१०)

प्रजाताष्ट्न्त्रक भूल्म, भान्त्मता य भानव अगधकायराई भानशसक सॊस्कायका रुऩभा
ववकास गने।

मिऺाको रान्त्ष्िय नीतत
दे िको फताभान शिऺा प्रणारीभा दे खाऩये का प्रभुख सभस्माहरुको सभाधान गदै शिऺा
प्रणारीराई बववरमोन्त्भुख तुल्माई यारिको सवातोभुखी ववकासका तनष्ट्म्त उच्च गुणस्तयमुक्त
ऩाना भर
ु क
ु को रगानीको सीभाराई सभेत दृष्ट्रटगत गयी नेऩार अगधयाज्मको याष्ट्रिम शिऺा
नीतत तथा कामानीतत प्रस्तत
ु गरयएको छ।
(१)

ऩूिय प्राथममक मिऺा्

शििु उभेय अनुकुर शिऺा प्रदान गने ऩूवप्र
ा ाथशभक

शिऺाराई िैक्षऺक सॊयचना शबर ल्माई १ वर्े ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाको व्मवस्था
गनऩ
ुा नेछ।
(२)

अतनिायय तथा तनिुल्क प्राथममक मिऺा् आगाभी १० फर्ाशबर दे िबय अतनवामा
य तन्िुल्क शिऺा रागु गरयने छ। त्मसका तनष्ट्म्त हार प्रमोगका रुऩभा रागू
बएको अतनवामा शिऺा कामािभराई िभि् नगयऩाशरका य सऺभ गाउॉ ववकास

सशभततभा ववस्ताय गदै रैजानु ऩनेछ। तनिुल्क प्राथशभक शिऺाराई सवासुरब य

सवाव्माऩी तुल्माउन ववद्माथॉको सवाव्माऩी ऩहुॉच य बनाा ऩढाई छाड्न नददने
ष्ट्स्थतत य गुणस्तयभा फवृ द्धको व्मवस्था गरयनेछ। सीऩ य सॊऻानात्भक ववकासका
तनशभत्त अभ्मासभा जोड ददई मस

तहको शिऺाराई फारकेष्ट्न्त्रत य गततववगध

उन्त्भुख तुल्माइनेछ। तीन कऺा सम्भ उदाय कऺोन्त्नततको व्मवस्था गरयने य
तनयन्त्तय भल्
ू माॊकन ऩद्धततराई सदृ
ु दढकयण गरयनेछ। साथै तन्िल्
ु क ऩाठ्मऩस्
ु तक
य उत्प्रेयक व्मवस्था खाजा ऩोिाक आददको व्मवस्थाका साथै शिऺकको मोग्मता

य तहभा फवृ द्ध गरयनेछ। वविेर् रक्षऺत सभह
ू का रागग वविेर् ववद्मारमको
स्थाऩना गरयनेछ।
(३)

माध्यममक मिऺा्

भाध्मशभक शिऺाराई सवासर
ु ब तन्िल्
ु क य गण
ु ास्तयीम

तल्
ु माउने नीतत जायी याखी त्मसको सुदृदढकयण गरयनेछ। भाद्मशभक शिऺा
याष्ट्रिम ववकासका तनष्ट्म्त भानवीम सॊसाधनको जग याष्ट्रिम इततहास सभाज

सॊस्कृतत प्रजातन्त्र य यारिप्रतत सभवऩात स्वावरम्वन य उद्मभिीरताभा प्रवत्ृ त

तथा सऺभ हुनुका साथै बार्ा ववऻान य गणणतभा दऺता प्रदान गने हुनु
ऩदा छ। सावाजतनक शिऺाको गुणस्तयभा आएको ह्रासफाट गुणात्भकता कामभ
गना शिऺक ताशरभ ऩाठ्मिभभा य ऩयीऺाभा सुधायका साथै ष्ट्जल्राभा अग्रणी

ववद्मारम फनाउन बौततक स्रोत साधन जुटाई स्रोत केन्त्रका रुऩभा सभेत

बूशभका तनवााह गनुा ऩनेछ। ववद्मारमहरुराई सयकायी अनुदान कामभ याखी
साभुदातमकभा ऩरयणत

हुन सक्ने नीतत अॉगाशरनेछ । गुणस्तय फवृ द्धका तनष्ट्म्त
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प्रधानाध्माऩकको
उत्तयदातमत्व

नेतत्ृ वराई

फढाउने

ऩतन

अगधकाय

सम्ऩन्त्न

फनाउने

साभाष्ट्जक

व्मवस्था

गरयनेछ।

शिऺकहरुराई

िैक्षऺक

अनुिासनतपा प्रवत्ृ त गयाउन य तनयीऺण प्रकृमाराई प्रबावकायी फनाउन
व्मवस्थाऩन सशभततराई सभेत सॊरग्न गयाउने नीतत शरइने छ।
(४)

उच्िमाध्यममक मिऺा् ववश्वववद्मारम य सम्फन्त्धनप्राप्त क्माम्ऩसभा प्रवीणता
प्रभाणऩर तहका सट्टा मसै सरदे णख १०+२ को ऩाठ्मिभ रागू गयी प्राक्षऻक
ववस्थाऩन

प्रायम्ब

गने

नीतत

शरइनेछ।

आगाभी

ऩाॉच

फर्ाशबर

सऺभ

ववद्मारमभा िैक्षऺक य बौततक ऩव
ू ााधाय तमाय गयी ववश्वववद्मारमफाट मो तह
ऩण
ा ऩरे ववस्थाऩन गरयसक्ने य १० फर्ासम्भभा मस तहको िैक्षऺक य
ू रु

प्रिासतनक व्मवस्था सयकायको भाध्मशभक शिऺा व्मवस्थाभा ऩण
ा ऩरे एक्रककृत
ू रु
गनुा ऩनेछ।
(५)

प्राविचधक मिऺा र व्यािसातयक तामऱम्

भर
ु क
ु फाट

गरयफी

य

फेयोगायी

उन्त्भूरन गयी आगथाक ववकास गना तथा योजगायीको अवसय जुटाउॉ दै सीऩ,
उत्ऩादकत्व य आम आजानको ऺभताभा फवृ द्ध गयी भानवीम सॊसाधन य
ऩूवााधायको ववकास गना तनयऺयदे णख प्रवेशिका उत्तीणा राखौँ व्मष्ट्क्तहरुराई

प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ददई याष्ट्रिम अशबमानका रुऩभा
तनम्न, भध्मभ य उच्च डडप्रोभा तहको आधायबूत प्रशिऺण कामािभ सॊचारन
गयी नगयऩाशरका,ववकास ऺेर, अञ्चर, ष्ट्जल्रा य गाउॉ ववकास सशभततसम्भ

फहुप्राववगधक य प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभका शिऺारम य
केन्त्रहरुको याष्ट्रिम सॊजार तमाय गने नीतत शरइनेछ। मसका तनष्ट्म्त
ताशरभशसत सम्फद्ध ववशबन्त्न भन्त्रारम य गैयसयकायी सॊध सॊस्थाराई सभन्त्वम
ल्माई सीऩ य प्रशिऺणको गुणस्तय तनमन्त्रण गना,श्रभफजाय एवॊ ववऩन्त्न य
वऩछडडएको ऺेर य वविेर् रक्षऺत सभूहराई रक्षऺत गयी ऩाठ्मिभ तनभााण य
ताशरभ ददने व्मवस्था गना याष्ट्रिम प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ

ऩरयर्द्को सॊयचनाभा सुधाय गनक
ुा ा साथै सयकायी य गैयसयकायी ऺेरको साथै
रगानी नीतत ऩतन स्ऩरट ऩारयनेछ।
(६)

उच्ि मिऺा्

उच्चशिऺारे एकाततय सभाजरे बोग्नु ऩये का साभाष्ट्जक आगथाक

य नैततक जस्ता भहत्वऩूणा प्रश्नहरुप्रतत सज
ृ नात्भक,वैऻातनक य फस्तुऩयक
दृष्ट्रिकोण प्रस्तुत गना सक्नु ऩये को छ बने अकााततय यारि य सभाजको
ववकासभा

ववऻान,प्रववगध

य

ऻानका

ऺेरभा

आवश्मक

उच्चगुणस्तयमुक्त

भानवीम सॊसाधन तमाय ऩतन गनऩ
ुा नेछ। उच्च शिऺा ववशिरटीकृत शिऺा
बएकारे यारिको ववकासका भख्
ु म सभस्माको सभाधानभा बशू भका खेल्ने

ष्ट्जम्भेदायी मसरे शरनुऩनेछ। कुनै वगा जातत,सभद
ु ाम य ऺेरका जेहेन्त्दाय
छारछारारे आगथाक साभाष्ट्जक कायणरे उच्च शिऺाफाट फष्ट्ञ्चत हुनु नऩने
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दातमत्व सयकायरे शरनुऩनेछ। शिऺण य अनुसन्त्धानराई एक अकााका ऩरयऩूयक
तुल्माई केन्त्रीम ववबाग य अग्रणी क्माम्ऩसराई उत्कृरटताको केन्त्र फनाउने
उत्तयदातमत्वका

साथ

स्वामत्तता

प्रदान

गरयनेछ।

गुणस्तयमुक्त

उच्च

शिऺाकोअवसय फढाउने सॊस्थाहरुराई उच्चशिऺा सञ्चारन गना प्रोत्सादहत
गरयनेछ।
(७)

उच्चशिऺाराई

ववकेष्ट्न्त्रकृत,ववशिरटीकृत

य

गुणस्तयीम

फनाउन

फहुववश्वववद्मारमको अवधायणाराई िभि् कामाान्त्वमन गदै रगगनेछ।
खऱ
नेऩारभा केही भाराभा दयू शिऺा कामािभ
ु ा विश्िविद्याऱय र दरू मिऺा्
ववद्मारमीम शिऺाका तनष्ट्म्त प्रमोग बए ताऩतन मसरे सदृ
ु ढ सॊस्थागत रुऩ
शरन सकेको छै न। खर
ु ा ववश्वववद्मारमको अवधायणा उच्चशिऺाका प्रणारीभा
ववगत डेढ दिकदे णख शिऺा आमोगहरुरे मसको स्थाऩना गने शसपारयस गये

ताऩतन अझ साकाय हुन सकेको छै न। शिऺाभा साभाष्ट्जक चाहनाको ऩतू ता गयी
शिऺाराई प्रजातान्त्रीकयण गने य आजीवन शिऺाको ढोका खोल्न खर
ु ा
ववश्वववद्मारमको स्थाऩना गना जोड ददइनेछ।
(८)

महहऱाहरऱाई मिऺामा समान अिसर्

भुरुकभा

ववद्मभान

भदहरा

शिऺासॉग सम्वष्ट्न्त्धत शिऺण सॊस्था य िैक्षऺक सॊगठन य ववशबन्त्न गैयसयकायी
सॊघसॊस्थाका

शिऺक

तथा

प्रशिऺकहरुको

ताशरभभा

भदहराहरुराई

सिक्तीकयणका सॊफाहकका रुऩभा तमाय गरयनेछ। अनौऩचारयक शिऺा, भदहरा

शिऺक य प्रशिऺकहरुराई बफिेर् अशबभुणखकयण ताशरभ ददइनेछ। ववद्मारमका
ऩूवप्र
ा ाथशभक,प्रथशभक य भाध्मशभक ववद्मारमभा कम्तीभा एक भदहरा शिऺक

अतनवामा रुऩभा तनमुष्ट्क्त गरयनेछ य भागथल्रा तहभा भदहरा शिऺाक बनाा गना
प्राथशभकता ददइनेछ। कामाभूरक साऺयता कामािभरे १५ दे णख ३५ उभेयका
तनयऺयता उन्त्भुरन अशबमान आम आजानसॉग सम्वद्ध कामािभराई आफद्ध
गरयनेछ।
(९)

वििेष मिऺा् िायीरयक

य

भानशसक

अऩाॊगहरुका

तनष्ट्म्त

गैयसयकायी

सॊघसॊस्थाहरु य सयकायफाट ज्मादै कभ ध्मान गएको छ। दे िबय अऩाॊगताको
सवेऺण सम्भ हुन नसकेको फताभान अवस्थाभा सयकाय य गैयसयकायी ऺेरभा
प्रबावकायी सभन्त्वम गने सॊमन्त्रराई सुदृदढकयण गयी शिऺकको ताशरभ,सेवासता
य फष्ट्ृ त्त ववकासको व्मवस्था,ऩाठ्मसाभग्रीको उत्ऩादन य ववतयण जस्ता ववर्मभा
कदभ चारी अऩाॊगहरुराई सभाजभा एकीकयण गना साभान्त्म अऩाॊगहरुराई
अन्त्म शिऺाथॉ सयहनै ववद्मारमभा ऩढाउने य वविेर्ा अऩाॊगहरुका तनष्ट्म्त छुट्टै

ववद्मारमको छारावास सदहत स्थाऩना गने अऩाॊगताअनुकुर व्मावसातमक

ताशरभ ददने य छारफष्ट्ृ त्तका साथै तनिल्
ु क ऩाठ्मसाभग्री य उऩकयण ददने य मो
सवु वधा जेहेन्त्दाय शिऺाथॉका तनष्ट्म्त उच्चशिऺा तहसम्भ प्रदान गरयनेछ।
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(१०)

ऩहुॉि् ववऩन्त्न वगा,अऩाॊग य दशरत तथा वऩछडडएका नजजाततका वविेर्
सभूहराई सिष्ट्क्तकयण गना य शिऺाभा ऩहुॉच फढाउन ववशबन्त्न उऩामहरु

अॉगाशरनेछ । भदहराहरुको शिऺाभा ऩहुॉच फढाउने उच्च शिऺारे भुरुकको
ववकासभा आआफ्नो बूशभका तनवााह गना उत्तयदामी फनाइनेछ ।ववद्माथॉहरुराई
छारफष्ट्ृ त्त

य

ऩाठ्मऩुस्तकका

साथै उत्प्रेयक

सुववधाको

व्मवस्था

खर
ु ा

य

दयू सञ्चाय प्रणारी जस्ता िैक्षऺक प्रववगधको प्रमोगभा सभेत ध्मान ददइनेछ।
जेहेन्त्दाय ववद्माथॉका तनष्ट्म्त उच्च शिऺाभा सभेत छारफष्ट्ृ त्तको व्मवस्था
गरयनेछ। अशबबावक जागयण य व्मावसातमक ताशरभ कामािभको सञ्चारन

गयी आगथाक य फैचारयक ववकास गरयनेछ। साथै मस सभह
ू का मोग्म व्मष्ट्क्तराई
शिऺक य प्रिासकीम ऩदभा तनमष्ट्ु क्त गना प्राथशभकता ददने नीतत अॉगाशरनेछ।
(११)

गण
ु स्तर् ववद्मारम तथा ववश्वववद्मारका ववशबन्त्न तहभा खस्कॉदो गण
ु स्तयको
तनमन्त्रण तथा अऩेक्षऺत सध
ु ायका तनष्ट्म्त शिऺण,अनस
ु न्त्धान,िैक्षऺक य बौततक
साभग्रीको ववकास,अनुगभन,सुऩरयवेऺणको प्रबावकायी व्मवस्था य सॊमन्त्रको
स्थाऩनाका

साथै

ऩयीऺा,ऩाठ्मिभ,ऩुस्तकारम,शिऺक

ताशरभ

आददराई

अद्मावगधक फनाई प्राक्षऻक अनुिासनभा जोड ददइनेछ।
(१२)

ऩुस्तकाऱय्

२०४९

को

आमोगफाट

प्रस्तुत

ऩुस्तकारमसम्वन्त्धी

सभस्मा

अद्मावऩ यहे का छन ् य आमोगरे ददएका सुझावहरु अदहरे ऩतन उष्ट्त्तकै

सान्त्दशबाक छन ्। शिऺाका सम्ऩूणा तहभा ऩठनफानीको ववकास ऺीण बइयहे छ।
तनश्चमनै अनुसन्त्धानकताा य सॊगठनहरुभा अशबरेख डकुभेन्त्टे िन

य ववर्मगत

ऩाठ्मसाभग्रीको सॊग्रह फढे कोछ। ववद्माथॉहरु सफै ऩाठ्मऩुस्तक य सन्त्दबासाभग्री
क्रकन्त्ने साभथमा नहनारे ऩतन सॊऻानको ववस्ताय य भौशरक गचन्त्तनको ववकासभा
अवयोध बई शिऺाको गुणस्तय फवृ द्धभा नकायात्भक प्रबाव ऩाये को छ।

ग्राभीण ऩुस्तकारम,साऺयोत्तय ऩठन केन्त्र,ववद्मारम य उच्चशिऺाका सवै

तहका भहाववद्मारमभा कुर फजेटको तनष्ट्श्चत प्रततित अतनवामा रुऩभा
छुट्माइनेछ। केन्त्रीम ऩुस्तकारमराई अद्माफगधक तुल्माउनका साथै ववर्मगत
जनार

य

सन्त्दबासाभग्रीभा

फवृ द्ध

गरयनेछ।

ष्ट्जल्राका

सवै

ववद्मारम

य

भहाववद्मारमहरुराई सेवा ऩुयमाउने गयी ष्ट्जल्रा ऩुस्तकारम य ग्राभीण स्तयभा
ग्राभीण ऩुस्तकारम य सूचना केन्त्रको स्थाऩना मथािीघ्र गरयनेछ। ऩुस्तक य
ऩबरकारे सुसष्ट्ज्जत ऩुस्तकारम फनाई ऩठनफानी य सॊऻानात्भक फवृ द्धका

सुरुदे णखनै ववकास गरयनेछ। ऩुस्तकरेखन, अनुवाद रेखन गुणस्तय ववकासभा

वविेर् जोड ददइनेछ । ऩुस्तकारमको ववस्ताय य ऩुस्तकरेखनको फवृ द्ध भुख्मतमा
सयकायको

दातमत्व

फढाइनक
ु ा

साथै

गैयसयकायी

याष्ट्रिम

य

अन्त्तयााष्ट्रिम

सॊघसॊस्था य स्थानीम तनकामको सहबागगताराई प्रबावकायी फनाइनेछ।
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(१३)

अततररक्त कृयाकऱाऩ् अततरयक्त

कृमाकराऩरे

ववद्माथॉहरुको

िायीरयक,

भानशसक य फौवद्धक तथा सॊवेगात्भक ववकास गनक
ुा ा साथै सचनात्भक प्रततबा,
साभाष्ट्जक सेवा तथा वातावयण सम्वन्त्धी चेतनाको ववकास गनाभा भद्दत गछा ।

मस सम्वन्त्धभा याष्ट्रिम शिऺा आमोग २०४९ रे सुझाएका सुझावहरु प्रबावकायी
रुऩभा

कामाान्त्वमन

ददइनेछ।

िैक्षऺक

नबएको

हुॉदा उक्त सुझावहरुको कामाान्त्वमनभा जोड
सॊस्थाहरुभा ववशबन्त्न क्रकशसभका सह तथा अततरयक्त

कृमाकराऩहरुराई शसकाइ शिऺणका अशबन्त्न अॊगका रुऩभा ववकास गना
प्रोत्सादहत गरयनेछ।
(१४)

समाज साऩेऺता तथा मानिीय सॊिाधनको आऩतू तय् उच्च

शिऺारे

यारिको

ववववध ऺेरको आवश्मक्ता ऩयू ा गना सभथा उच्च गण
ु स्तयमक्
ु त जनिष्ट्क्त
उऩरलध गयाउनु ऩछा । मसथा शिऺाराई सभाज साऩेऺ फनाई शिक्षऺत फगाफाट

सभाजको आफश्क्ता ऩरयऩतू ता गने नीतत शरई याष्ट्रिम खाॉचो अनरु
ु ऩ िैक्षऺक

जनिष्ट्क्त उत्ऩादन गने याष्ट्रिम नीतत अवरम्वन गरयनेछ। भुरुकभा ववद्मभान
स्रोतसाधन

जरिष्ट्क्त,

अध्ममन,उवायाबूशभ

य

सौमा

य

फामववक

खकाहरुभा

आधारयत

िष्ट्क्त,ऩमाटन,जडीफुटी,

शिऺाका

ववशिरटीकृत

केन्त्रहरुको स्थाऩना य ववकास गरयनेछ।
(१५)

सॊरिना्
सभाफेि

एकफर्े

गरयएको

ऩूवप्र
ा ाथशभक

छ।

प्राथशभक

शिऺाराई
शिऺा

याष्ट्रिम

१-५

िौक्षऺक

भाद्मशभक

दहभार

उत्कृरट

सॊयचनाभा

शिऺा

ढ

तनम्नभाद्मशभक ६-८, भाद्मशभक ९-१०, उच्चभाद्मशभक ११-१२ को सॊयचनाराई
मथावत याणखएको छ। उच्च शिऺाअन्त्तगात स्नातक तह ३ फर्ा, स्नातकोत्तय २
फर्ा य ववशिरटाचामा ढएभ क्रपरण १ फर्ा गरयएको छ। उक्त िभभा ववशबन्त्न
िैक्षऺक तहको व्मवस्थाऩनराई सुदृदढकयण तथा ऩरयचारन गनाका रागग शिऺा
भन्त्रारम य मस अन्त्तगातका ववशबन्त्न तनकामहरुको सॊयचनाभा आवश्मक
ऩरयवतान गरयनेछ।
(१६)

प्रभािकारी व्यिस्थाऩन्

शिऺाको व्मवस्थाऩन य प्रिासनभा ववकेष्ट्न्त्रकयण

गयी मसभा दऺता य शभतव्मतमता ल्माई शिऺा सॊस्थाराई स्वामत फनाई
उत्तयदातम य अगधकायसम्ऩन्त्न तुल्माउदै जाने नीतत अॉगाशरनेछ। स्थानीम
तनकाम य गैयसयकायी ऺेरको सहबागगताराई प्रोत्साहन ददई शिऺाको ववकास य
ववस्ताय गयी ववकासका तनष्ट्म्त भानवीम सॊिाधन तमाय गने नीतत शरइनेछ।
(१७)

रान्त्ष्िय मिऺा ऩररषद्को व्यिस्था्

याष्ट्रिम स्तयभा शिऺा सम्फन्त्धी ववशबन्त्न

तनकामका फीच सभन्त्वम य साभञ्जस्म स्थाऩना गना तथा िैक्षऺक नीतत तथा
कामािभका फाये भा तनदे िन य सल्राह ददन प्रधानभन्त्रीको अध्मऺताभा एउटा
उच्चस्तयीम याष्ट्रिम शिऺा ऩरयर्द्को गठन गरयनेछ। ऩरयर्द्को तनम्नानस
ु ाय
काभ, कताव्म य अगधकाय ऐनफाट तनधाारयत हुनु ऩछा ;
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ववशबन्त्न प्रकृतत य तहका िैक्षऺक तनकामहरुका फीच नीततगत सभन्त्वम
कामभ गन,ुा



नीतत-तनभााण य प्राथशभकताको तनधाायण गन,ुा



िैक्षऺक जनिष्ट्क्त ऩरयचारनका ववर्मभा तनदे िन ददनु,



कामाऩाशरका य ववधातमकाका अङ्गहरुराई नीतत य कामानीततको तनधाायणका
रागग सल्राह य सुझाव ददनु,



शिऺा प्रणारीसॉग सम्फद्ध प्रभख
ु भद्ध
ु ा तथा सवारहरुभा याष्ट्रिम सहभतत
कामभ गन,ुा



ववद्मारम स्तयको शिऺा य उच्चस्तयीम शिऺा फीच तथा सम्फष्ट्न्त्धत
भन्त्रारम, याष्ट्रिम मोजना आमोग य अन्त्म िैक्षऺक सॊस्थाहरुका फीच
सभन्त्वम तथा साभञ्जस्म स्थाऩना गन,ुा



शिऺा प्रणारीका ववववध ऩऺभा सभमसभमभा अध्ममन, ववश्रेर्ण,
अनुगभन य भूल्माङ्कन गयी सुधायका तनशभत्त सम्फद्ध सॊस्थाहरुराई
तनदे िन ददन,ु



ववशबन्त्न िैक्षऺक कामािभ य ऩरयमोजनाका साथै शिऺण सॊस्थाको स्थाऩना य
सञ्चारन गना स्वीकृतत ददने भाऩदण्ड फनाउनु,



उत्कृरट केन्त्रहरुको स्थाऩना गने स्थान य कामािभ शसपारयस गन,ुा



शिऺाभा आफश्मक नमाॉ थऩ ववर्म य कामािभको ऩदहचान गयी त्मसको
शसपारयस गन,ुा



उच्च गुणस्तय बएका ववदे िी िैक्षऺक सॊस्थाशसत सम्फन्त्ध स्थाऩना गयी
दे िभा िैक्षऺक सॊस्थाको सञ्चारन गने नीतत-तनधाायण गन,ुा



शिऺाऺेरको अनद
ु ान, रगानी य स्रोत-ऩरयचारनफाये नीतत तनधाायण गन,ुा



ववदे िी दातस
ृ ॊस्थाहरुफाट प्राप्त हुने अनुदान, श्रण
ृ आदद सहमोगराई ववशबन्त्न
िैक्षऺक सॊस्थाका कामािभहरु सञ्चारनका रागग ववतयण गना प्राथशभकताको
ऺेर तोक्नु।

उक्त ऩरयर्दभा सात सदस्मीम ऩूणक
ा ाशरक स्थामी सशभतत यहने छ। उऩाध्मऺ मस
ऩरयर्द्को कामाकायी प्रभुख हुनेछ। मस ऩरयर्द् भा ऩूवप्र
ा ाथशभक तथा प्राथशभक शिऺा,
भाद्मशभक-उच्च भाद्मशभक शिऺा, साधयण उच्च शिऺा, प्राववगधक उच्चशिऺा,

व्मावसातमक तथा प्राववगधक शिऺा, अनौऩचारयक तथा वविेर् शिऺा आदद हे नक
ा ा
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तनशभत्त उऩसशभततहरु यहनेछन ्। उक्त ऩरयर्द्को गठन मस अध्मामको अन्त्त्मभा
ददइएको छ ।
(१८)

रान्त्ष्िय मिऺा आयोगको स्थाऩना्

मोग्म शिऺकहरुको तनमुष्ट्क्तका तनष्ट्म्त

स्वामत्त य तनरऩऺ याष्ट्रिम शिऺक सेवा आमोग गठन गने व्मवस्था गरयने
छ।
(१९)

ऱगानी्

शिऺाभा सयकायी रगानी हारको १३प्रततित फाट आगाभी ५

फर्ाभा १७ प्रततित भा ऩुमााउने रक्ष्म याणखएको छ । तय सयकायी रगानीको

सीभाराई गैयसयकायी ऺेरराई प्रोत्साहन ददई ऩूया गने नीतत अष्ट्ख्तमाय
गरयनेछ।

तन्िुल्क प्राथशभक शिऺाराई अतनवामा गयाउदै रैजाने नीतत अनुसाय मसराई
उच्चतभ प्राथशभकताको ऺेरका रुऩभा याणखएको छ। साथै साऺयताराई याष्ट्रिम

अशबमानका रुऩभा सॊचारन गनाका रागग अनौऩचारयक शिऺा ऩतन मस
अन्त्तगात ऩये को छ। भाद्मशभक शिऺाराई सवासुरब फनाउने उद्देश्मरे मसराई य
ववश्वववद्मारमफाट

प्रववणता

प्रभाणऩर

तह

ववस्थाऩन

गयी

ववद्मारमीम

शिऺाको सॊयचनाभा सभादहत गनऩ
ुा ने हुॉदा उच्च भाद्मशभक शिऺाराई सभेत
वविेर् प्राथशभकता ददइएको छ। प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभराई
दे िको तनम्न य भध्मभस्तयीम जनिष्ट्क्त ववकासका दृष्ट्रटरे अशबमानका रुऩभा
सञ्चारन गनऩ
ुा ने हुॉदा मसराई ऩतन वविेर्ा प्राथशभकता ददइएको छ ।साथै
उच्च प्राववगधक जनिष्ट्क्तको आफश्मक्ताराई दृष्ट्रटगत गयी उच्चशिऺाअन्त्तगात
प्राववगधक शिऺाराई ऩतन प्राथशभकताअन्त्तगात याणखएको छ। सयकायरे ववशबन्त्न
तहको शिऺाको प्राथशभकताको िभराई

ध्मानभा याखी ऩण
ू ा ष्ट्जम्भेवायी,

दहस्सेदायी य सहमोगीको बशू भका तनवााह गनेछ।
(२०)

भाषा् याष्ट्रिम

बार्ाहरुको

भाध्मभफाट

शिऺा

ददन

व्माकयण,ऩाठ्मिभ,

ऩाठ्मऩस्
ु तक, कोि, िव्दावरी य शिऺक ताशरभ आददको व्मवस्था गनुा ऩने

हुन्त्छ य ततनको ववकास गना चयणफद्ध कामािभ फनाई कामाान्त्वमन गनुा ऩदा छ।
नेऩारी यारिबार्ा याजकाजको बार्ा, य सम्ऩका बार्ा हुनुका साथै उच्च
शिऺासम्भ शिऺाको भाध्मभका रुऩभा मसराई ऻान, ववऻान य प्रववगधका
ऺेरभा सिक्त

भाध्मभका रुऩभा ववकास गदै

रैजान

मसभा

प्राववगधक

िलदावरी, कोि, आधतु नक व्माकयण तमाय गदै रानु ऩने हुन्त्छ। भातब
ृ ार्ीहरु य
यारिबार्ीहरुका फीचको सम्वन्त्धराई अझै घतनरट ऩाना य भातब
ृ ार्ाफाट
यारिबार्ाभा सिभण गना सयर तुल्माउन द्ववबावर्क भाध्मभको शिऺाराई

ऩतन प्रोत्साहन गनुा ऩछा । यारिबार्ा, याष्ट्रिमबार्ा य अॊङ्ग्रेजी बार्ाको शिऺणभा

दे खाऩने सभस्माहरु अध्ममन अनुसन्त्धान, शिऺक ताशरभ अनुफादका साथै
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प्राववगधक िलदावरीको तनभााण गना एक स्वामत्त बार्ा अध्ममन तथा प्रशिऺण
प्रततरठानको स्थाऩना गने नीतत शरइनेछ।
(२१)

रान्त्ष्िय विकास सेिा् ववद्मारम

तहभा

अतनवामारुऩभा

साभाष्ट्जक

सेवा

कामािभ सहऩाठ्मिभका रुऩभा रागु गना य उच्च शिऺाभा याष्ट्रिम ववकास
सेवाराई वताभान सन्त्दबाअनुरुऩ फनाई रागु गना कदभा चाशरनेछ।
(२२)

गैरसरकारी ऺेि्

ववद्मारम

तह

उच्च

शिऺा

दव
ु ैको

ववकास

तथा

ववस्तायभा सयकायको दातमत्वभा भार बय नऩयी जनसहबागगताराई ऩरयचाशरत
गने नीततराई प्रोत्सादहत गना य तनजी िैक्षऺक सॊस्थाहरुराई सेवाभूरक
फनाउनभा जोड ददइनेछ। सयकायी दातमत्वभा सञ्चाशरत सम्ऩन्त्न

िैक्षऺक

सॊस्थाहरुराई साभद
ु ातमक/ िरट सॊस्थाका रुऩभा सॊचाशरत गना प्रोत्सादहत
गरयनेछ।
(२३)

अरतरायन्त्ष्ियकरण तथा ऺेिीयकरण् उच्च

शिऺाको

ऺेरभा

िैऺणणक

य

प्रिासतनक ऩरयप्रेऺफाट अन्त्तयााष्ट्रिम सम्वन्त्ध कामभ गदै प्राक्षऻक आदान प्रदान
द्वाया ऺेरीम तथा अन्त्तयााष्ट्रिम स्तयको ऩाठ्मिभ तजुभ
ा ा गयी शिऺाका ववववध
ऺेरभा अऩेक्षऺत भाऩदण्ड अनुरुऩको गुणस्तय फढाउने नीतत अॉगाल्नु ऩनेछ।
(२४)

िैक्षऺक नेतत्ृ ि्

ववशबन्त्न

तहको

िैक्षऺक

नेतत्ृ वराई

प्राक्षऻक,

व्मवस्थाऩकीम य साभाष्ट्जक दृष्ट्रटरे प्रततष्ट्रठत य सऺभ फनाउन कामाऺर
े को

ऩरयगधशबर यही सो अनुरुऩको ववशिरटताका आधायभा छनोट गने ऩरयऩाटी
फसाल्नु ऩछा ।
(२५)

मिऺा योजना र रान्त्ष्िय विकास योजना्

सीशभत स्रोतसाधनको अगधकतभ

सदऩ
ु मोग गयी सयकायी य गैयसयकायी रगानीका साथै अन्त्तयााष्ट्रिम सहमोग

सभेत जुटाई भुरुकको चौतपी ववकासभा तीव्रता ल्माउन उच्च गुणस्तयमुक्त
साधायण य प्राववगधक शिऺा एवॊ सीऩ ताशरभ द्वाया भानफीम सॊिाधनको
ववकासराई याष्ट्रिम ववकास शसत ववद्मभान य ववस्ताय बइयहे को श्रभफजायको
भागशसत आफद्ध गयी आवश्मक जनिष्ट्क्त उत्ऩादन गना सवै भन्त्रारम, सयकायी
य गैयसयकायी उद्मोगव्मवसामका ऺेर य याष्ट्रिम मोजना आमोगशसत सभन्त्वम
ल्माई शिऺाको ववकास य ववस्ताय गरयनेछ।
(२६)

रान्त्ष्िय महत्त्िका केही विषय्

यारिको

साॊस्कृततक

भूल्म

य

ववश्वभै

ख्माततप्राप्त कराकौिर, फौद्ध य सनातन धभा तथा सॊस्कृततका आधायस्वरुऩ

यहे का सॊस्कृत, ऩारी, प्राकृत, नेवायी, भैगथरी, अफधी, शरम्वू, ततलफती आदद
बार्ाका प्राचीन ग्रन्त्थ, प्राचीन बार्ाहरु, तथा शरवऩहरु य आमुवेदको आधतु नक

सन्त्दबाभा सॊयऺण, यारिको भौशरक रशरतकरा, भतू ताकरा, कारठकरा, नत्ृ म,
फाद्म, सङ्गीत तथा अशबनम य ववशबन्त्न सॊस्कृततहरुको सॊयऺण य अध्ममन
अध्माऩनभा

जोड

ददइनेछ।

साथै
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यारिको

आधतु नकीकयणका

सन्त्दबाभा

उद्मोगव्मवसाम, व्माऩाय, कूटनीतत, सादहत्म, तथा सॊस्कृतत, ववऻान तथा
ववकासका

तनष्ट्म्त

य

नेऩारराई

ववदे िभा

गचनाउनसभेत

अन्त्तयााष्ट्रिम

अन्त्तयक्रिमाको भुख्म भाध्मभ बार्ानै बएकारे नेऩारीहरुका रागग ववदे िी बार्ा
य ववदे िीहरुका रागग नेऩारी बार्ाको प्रशिऺणभा सभेत उष्ट्त्तकै ध्मान
ददइनेछ।
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अनुसूिी १
रान्त्ष्िय मिऺा ऩररषदको गठन
प्रधानभन्त्री

अध्मऺ

शिऺाभन्त्री

सह अध्मऺ

वरयरठ शिऺाववद्

सदस्म सगचव

सदस्म, याष्ट्रिम मोजना आमोग (शिऺा हे न)े

सदस्म

सगचव, शिऺा भन्त्रारम

सदस्म

सगचव, अथा भन्त्रारम

सदस्म

शिऺाववद्, ४ जना (एक जना भदहरा सदहत)

सदस्म

ववश्वववद्मारका उऩकुरऩततभध्मेफाट ४ जना

सदस्म

भान्त्मताप्राप्त दरको शिऺा हे ने साॊसद प्रतततनगध ४ जना

सदस्म

अध्मऺ, ववश्वववद्मारम अनुदान आमोग

सदस्म

अध्मऺ, उच्चस्तयीम अनग
ु भन सशभतत

सदस्म

उऩाध्मऺ, उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩरयर्द्

सदस्म

उऩाध्मऺ, प्राववगधक शिऺा तथा ताशरभ ऩरयर्द्

सदस्म

वरयरठ शिऺक ३ जना

सदस्म

शिऺासेवी २ जना

सदस्म
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ऩि
य ाथममक मिऺा
ू प्र
विषयप्रिेि
नेऩारको िैक्षऺक इततहासभा शिऺाको ऺेर अझै ऩतन प्रायष्ट्म्बक अवस्थाभा छ। सवााङ्गीण
याष्ट्रिम शिऺा सशभतत (२०१८) रे ऩदहरो ऩटक ऩूवाप्राथशभक शिऺाको आवश्मक्ताभा जोड

ददमो य २०२२ सारदे णख फारभष्ट्न्त्दयहरुका भाध्मभफाट सीशभत भाराभा शििुकऺा प्रदान गने
कामा आयम्ब बमो। मस सन्त्दबाभा शिऺा ऐन २०२८ रे ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाको औऩचारयक
ऩरयबार्ा ददन खोजेको ऩाइन्त्छ। उक्त ऐनरे ३ फर्ा उभेय ऩूया गये का तय ५ फर्ा उभेय ऩूया
नगये का फारफाशरकाराई ददइने शिऺाराई ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाका रुऩभा ऩरयबावर्त गये को छ।
ितयमान न्त्स्थतत
याष्ट्रिम शिऺा आमोगको प्रततफेदन २०४९ रे ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाको व्मवष्ट्स्थत ववकासका
तनशभत्त ददएका सझ
ु ाऩहरुभध्मे केही सझ
ु ावहरु तनम्नानस
ु ाय छन ्:


िायीरयक,

भानशसक,

फौवद्धक

तथा

गततववकासका

धायणाअनुरुऩ

फारफाशरकाहरुको ववकासराई ध्मानभा याखी फारशिऺा ददनु ऩूवप्र
ा ाथशभक
शिऺाको उद्देश्म हुनुऩछा ।


सभुदामको भाग य आवश्मक्ताराई ध्मानभा याखी १ फर्ाको ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाको
व्मवस्थाका रागग प्रोत्सादहत गनुा ऩछा ।



प्राथशभक

ववद्मारम

जाने

उभेय

नऩुगेका

तय

४

फर्ा

उभेय

फारफाशरकाहरुराई मस तहभा प्रवेिका रागग मोग्म भान्त्नु ऩछा ।


कऺा १ को ऩूवत
ा मायीराई सभेत दृष्ट्रटगत गयी ऩुवप्र
ा ाथशभक शिऺाको व्मवस्था
गनुा ऩछा ।



ऩुगेका

ऩूवप्र
ा ाथशभक

ववद्मारमहरुरे

अशबबावकहरुफाट

उगचत

िुल्क

शरई

फारफाशरकाहरुका रागग आवश्मक ऩाठ्मसाभग्री, खेरकुदका साभग्री तथा
श्रव्मदृश्म साभग्रीहरुको व्मवस्था शभराउनु ऩछा ।


साभाष्ट्जक सॊघसॊस्था य साभद
ु ातमक तथा तनजी ऺेरका आन्त्तरयक तथा फाह्म
स्रोतफाट ऩव
ा ाथशभक शिऺाका कामािभहरुको ऩरयचारन गने व्मवस्था शभराउनु
ू प्र

ऩछा । ग्राशभण ऺेरभा ऩतन ऩव
ा ाथशभक शिऺाको व्मवस्था गनेतपा प्रोत्सादहत गनुा
ू प्र
ऩछा । मस्तो व्मवस्था स्थानीम सभद
ु ामफाट गना सक्रकन्त्छ।


श्री ५ को सयकायका सम्वष्ट्न्त्धत तनकामरे ऩव
ा ाथशभक शिऺाका गततववगधहरुको
ू प्र
भल्
ू माङ्कन, अनग
ु भन तथा तनयीऺणको व्मवस्था गनुा ऩछा ।



सयकायरे तनधाायण गये को सताभा यही तथा तोकेका तनकामहरुफाट स्वीकृतत शरई
तनजी ऺेरभा ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाको सञ्चारन गना प्रोत्सादहत गनुा ऩछा ।
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याष्ट्रिम शिऺा आमोग २०४९ रे सभुदामको भाग य आवश्मक्तानुसाय १ फर्ाको

ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाको व्मवस्थाराई प्रोत्सादहत गनऩ
ुा ने सुझाव ददएअनुरुऩ शिऺा
तनमभावरी २०४९ भा ऩूवाप्राथशभक ववद्मारम खोल्न चाहने व्मष्ट्क्त वा सॊस्थाराई गाउॉ

ववकास सशभतत वा नगयऩाशरकाको शसपारयसभा ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायीरे अनुभतत
ददनसक्ने

व्मवस्था

गरयएको

छ।

मस

व्मवस्थाअनुसाय

कततऩम

सावाजतनक

ववद्मारमहरुरे ऩतन कऺा १ को ऩूवत
ा मायीका रुऩभा ६ फर्ा उभेय नऩुगेका
फारफाशरकाहरुका रागग शििक
ु ऺाको सञ्चारन गरयआएको दे णखन्त्छ। उक्त आमोगको
प्रततवेदनभा ऩव
ा ाथशभक शिऺाभा धायणात्भक अस्ऩरटता यहे को, फारववकास य
ू प्र
शिऺासम्वन्त्धी कामािभका फीच सभन्त्वम नयहे को, ऩव
ा ाथशभक शिऺाराई प्राथशभक
ू प्र

शिऺाको ऩव
ा मायीका यऩभा भार शरइएको, आवश्मक दऺता ववकासका तनशभत्त
ू त
सॊस्थागत आधायको कभी यहे को य ग्राभीण ऺेरभा ऩव
ू ाप्राथशभक शिऺा कामािभको अबाव

यहे को कुया औल्माइएको गथमो। आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺाको गरु
ु मोजना(२०५३) रे
ऩतन तमनै कुयाहरुको ववश्रेर्ण गये को ऩाइन्त्छ।

ववगतका केही फर्ाहरुभा ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाको तनकै ववस्ताय बएको छ। तनजी तथा

आवासीम ववद्मारमहरुरे मस तहको शिऺाराई व्माऩकता ददएका छन ्। तमनीहरुरे नसायी
तथा क्रकन्त्डयगाटे न ववद्मारमहरुको सञ्चारन गयी मस तहको शिऺाभा जनरुगच फढाएको

ऩाइन्त्छ। शिऺाभा गैयसयकायी सॊघसॊस्था य तनजी ऺेरराई प्रोत्साहन ददने सयकायी
नीततअनुरुऩ शिक्षऺत भदहराहरुका घयफादहयका आगथाक क्रिमाकरार्हरुभा फढ्दो

सॊरग्नताका कायणफाट वविेर् गयी सहयी ऺेरभा मस क्रकशसभको शिऺाप्रतत
अशबबावकहरुको आकर्ाण फढे को छ। ऩरयणाभस्वरुऩ उऩनगयीम तथा ग्राभीण ऺेरभा
ऩतन साभद
ु ातमक ववकास ऩरयमोजनाहरुका भाध्मभद्वाया शििस्
ु माहाय केन्त्रका साथै
शििशु िऺा कऺा खोल्न प्रोत्सादहत गरयएको दे णखन्त्छ।

नेऩारभा ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺासम्वन्त्धी आगधकारयक तथमाङ्क उऩरलध छै न। याष्ट्रिम
शिऺा आमोगको प्रततवेदन २०४९ य आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺाको गुरुमोजना

(२०५३) का अनुसाय नेऩारभा भूरत: चाय प्रकायका सॊस्थाहरुफाट ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाका
कामािभहरु सञ्चाशरत हुॉदै आएका छन ्:


गैय सयकायी सॊस्थाहरुद्वाया सञ्चाशरत शििुस्माहाय वा ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺा
कामािभहरु



ववकास ऩरयमोजनाहरुद्वाया सञ्चाशरत फारस्माहाय वा शिऺासम्फन्त्धी
कामािभहरु



तनजी ववद्मारमका रुऩभा सञ्चाशरत नसायी, क्रकन्त्डयगाटे न कऺाहरु य



सावाजतनक ववद्मारमहरुद्वाया सञ्चाशरत शििुकऺाहरु
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मसयी ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाभा गैयसयकायी वा तनजी ऺेरको सक्रिम सॊरग्नता यहे को दे णखए

ताऩतन नेऩारभा सीशभत फारफाशरकाहरुरे भार ऩूवाप्राथशभक शिऺाको अवसय प्राप्त गये का
छन ्।मुतनसेपरे गये को एउटा अध्ममनअनुसाय तनजी स्तयभा सञ्चाशरत सॊस्थाहरुद्वाया

करयफ ५० हजाय य सावाजतनक तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरुद्वाया करयफ ५० हजाय गयी जम्भा १
राख जतत फारफाशरकाहरुरे भार ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺा ऩाउन सकेको दे णखन्त्छ। मसै आधायभा
३–५ उभेय सभूहका फारफाशरकाहरुभध्मे केवर ५% राई भार कुनै न कुनै प्रकायको
ऩव
ा ाथशभक शिऺा उऩरलध यहे को छ बन्त्ने अनभ
ू प्र
ु ान गरयएको छ।
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
१

याष्ट्रिम नीतत य दातमत्वभा अस्ऩरटता्

ऩव
ा ाथशभक
ू प्र

शिऺाप्रतत

याष्ट्रिम

नीतत य दातमत्व के हो बन्त्ने स्ऩरट छै न।सयकायोक बशू भका आगथाक रगानीकताा य
प्रदानकताा नबएय तनमन्त्रक य तनष्ट्रिम प्रोत्साहका रुऩभा यहे को छ।याष्ट्रिम

शिऺा आमोग २०४९ रे ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाको व्मवस्था गना भर
ू त् सभद
ु ाम,

तनजी य गैयसयकायी ऺेरराई प्रोत्साहन ददने य अशबबावकहरुफाट रागत उऩय गने
नीतत शसपारयस गये को गथमो।ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाभा सयकायी ऺेरफाट बएको

रगानी िुन्त्मप्राम् छ।आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजनाद्वाया त्मतत

प्रबावकायी य व्माऩक रुऩभा मसको ववस्ताय हुन सकेको छै न।मससम्फन्त्धभा
याष्ट्रिम नीतसभेत तम हुन नसकेकारे मसको अवगध, ऩाठ्मिभ, रगानी, शिऺक
ताशरभ आददफाये अन्त्मोर दे खाऩये को छ।
२

िैक्षऺक सॊयचनाफाट ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाको ऩथ
ा ाथशभक शिऺाराई
ृ कता ऩूवप्र

ववद्मारमीम शिऺाको अशबन्त्न अङ्गका रुऩभा ववकास गना सक्रकएको

छै न।एकाततय जनस्तयभा ऩव
ा ाथशभक उभेयदे णख नै फारफाशरकाहरुराई शिऺाको
ू प्र

व्मवस्था गनुा ऩछा बन्त्ने चासो फढ्दै गएको छ बने अकााततय मस तहको शिऺाराई
औऩचारयक िैक्षऺक सॊयचनाशबर सभावेि गरयएको छै न।ऩव
ा ाथशभक उभेयका
ू प्र

फारफाशरकाहरुका तनशभत्त तम गरयएको िैक्षऺक कामािभको तम नबएकै कायण
अदहरे प्राथशभक कऺाहरुभा ऩव
ा ाथशभक उभेयका फारफाशरकाहरुको घइ
ू प्र
ु ॉचो राग्ने

गये को छ।केही अध्ममनहरुरे उभेय नऩुगेका २८ प्रततित सम्भ केटाकेटीहरु
प्राथशभक कऺाभा बनाा हुने तथमतपा औँल्माएका छन ्।
३

एकरुऩताको अबाव्

ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺासम्फन्त्धी कामािभहरु मा त

फारस्माहयको बावनाद्वाया प्रेरयत बई स्थाऩना बएका छन ् मा ववर्मवस्तु
प्रधान(प्राक्षऻक

प्रकृततका)ऩाठ्मिभका

भाध्मभद्वाया

फारफाशरकाहरुराई

प्राथशभक शिऺाका रागग तमाय ऩाने उद्देश्मफाट प्रेरयत छन ्। याष्ट्रिम स्तयको
ऩाठ्मिभ तमाय हुन नसकेकारे ऩतन ऩव
ा ाथशभक शिऺाभा एकरुऩताको अबाव
ू प्र
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यहे को छ।तसथा ववद्मारमहरुरे ववद्माथॉहरुराई फजायभा उऩरलध हुने स्तय
नसुहाउॉ दा ऩाठ्मऩुस्तकहरुको बायी फोकाउने गये को ऩाइन्त्छ।
१

सभन्त्वमात्भक प्रमासको अबाव्

फारफाशरकाहरुको

सवााङ्गीण

ववकासका

तनशभत्त फारस्वास्थम, फारशिऺा य फारसेवासम्फन्त्धी गततववगधका फीच उगचत
सभन्त्वमको आवश्मकता ऩछा । स्वास्थम, ऩोर्ण, फारस्माहाय, ऩारयवारयक
आमववृ द्ध य शिऺासम्फन्त्धी सेवाहरुको एकीकृत कामािभफट फारफाशरकाहरुका
ववकासात्भक आवश्मकताहरु ऩूतता गना सघाउ ऩुग्छ। मस ददिातपा हारसम्भ

ऩतन ठोस प्रमासहरु बएको दे णखॉदैन।फारदहतसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्ने
भन्त्रारमहरुका फीचभा सभेत उगचत सभन्त्वम बएको ऩाइॉदैन। याष्ट्रिमस्तयभा
फारकल्माणकायी य फारशिऺासम्फन्त्धी कामािभहरुका फीच सभन्त्वम स्थाऩना
गने तनकाम नबएकारे ऩतन मस्तो ववर्भ अवस्थाको सज
ृ ना बएको छ।
२

प्राथशभक शिऺाभा असऺभता्

ऩव
ा ाथशभक
ू प्र

शिऺा

प्राप्त

गये का

फारफाशरकाहरु प्राथशभक ववद्मारमभा सभामोष्ट्जत हुन य प्राथशभक शिऺा
प्रबावकायी ढङ्गरे ग्रहण गना सऺभ हुन्त्छन ् बन्त्ने कुया अनुसन्त्धानहरुफाट
प्रभाणणत बएको छ। प्राथशभक उभेय नऩुगेका फारफाशरकाहरुराई िैक्षऺक अवसय

ददनका तनशभत्त ठोस िैक्षऺक कामािभ नबएकारे ती फारफाशरकाहरुराई
प्राथशभक

ववद्मारमभा

बनाा

गयाउने

ऩरयऩाटी

व्माप्त

छ।उऩरलध

तथमाङ्कअनुसाय कऺा १ भा तनधाारयतबन्त्दा कभ उभेयका करयफ २८ प्रततित
फारफाशरकाहरु छन ्।कभ उभेयका फारफाशरकाहरुको उऩष्ट्स्थततरे गदाा उक्त
कऺाभा प्राथशभक उभेयका फारफाशरकाहरुको ऩढाइ-रेखाइ याम्रो हुन सकेको छै न।

कऺा १ भा कभ उभेयका ववद्माथॉहरुको फाहुल्म बएकै कायण कऺा दोहोरमाउने,
अनुत्तीणा हुने, फीचैभा कऺा छोड्ने वा कभ िैक्षऺक उऩरष्ट्लध हाशसर गने
सभस्मा उत्ऩन्त्न बएको छ। २०५३ को िैक्षऺक तथमाङ्कअनुसाय कऺा १ भा ६२.७

प्रततित फारफाशरकाहरु कऺा दोहोरमाउने, अनुत्तीणा हुने य फीचैभा कऺा छोड्ने
गनाारे प्राथशभक तहको शिऺाभा एकाततय सऺभताको ह्रास हुॉदै गएको छ बने
अकााततय सयकायरे गये को रगानी ऩतन त्मतत साथाक य प्रबावकायी बएको
दे णखदै न।
सुझािहर्
उद्देश्म् ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाको उद्देश्म तनम्नशरणखत हुनुऩछा ्–

(१)
(क)

िायीरयक, भानशसक, बावर्क तथा सभाजीकयणका तनशभत्त अवसयहरु प्रदान
गन,ुा

(ख)
(ग)

ऩौष्ट्रटक आहाय तथा स्वास्थम सम्फन्त्धी फानी फसाउनु,
सुयऺा य स्माहाय सम्फन्त्धी सेवाहरु उऩरलध गयाउनु,
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(घ)
(ङ)

ववद्मारमभा आउने फानीको ववकास गनु,ा
प्राथशभक

शिऺा

हाशसर

गनाका

तनशभत्त

ऩूवत
ा मायीका

रुऩभा

चादहने

आधायबूत सीऩ, फानी य अशबवष्ट्ृ त्तको ववकास गनुा,
(च)
(२)

साभान्त्म शिरटाचायको ववकास गयाउनु।

सॊयचना् ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाराई ववद्मारमीम शिऺाको सॊयचनासॉग एकीकृत गनुा
ऩछा । मस तहको अवगध १ वर्ाको हुनुऩछा य मसभा प्राथशभक ववद्मारमभा जाने
उभेय नऩुगेका तय ४ वर्ा उभेय ऩुगेका फारफाशरकाहरुराई प्रवेिका तनशभत्त

मोग्म भान्त्नु ऩछा । शििुस्माहाय केन्त्रहरुराई ववद्मारम व्मवस्था बन्त्दा अरग्गै
याख्नु ऩछा ।
(३)

बनाा् प्राथशभक उभेय नऩुगेका फारफाशरकाहरुराई कऺा १ भा बनाा गने
वताभान ऩरयऩाटी तत्कार स्थगगत गनुा ऩछा । साथै ६ वर्ा नातघसकेका
फारफाशरकाहरुराई ऩूवप्र
ा ाथशभक कऺाभा याख्ने ऩरयऩाटी योकी उनीहरुराई कऺा

(४)

१ भा प्रवेि ददने व्मवस्था हुनुऩछा ।
अनुदान सहमोग् सयकाय, स्थानीम तनकाम, सभुदाम तथा तनजी ऺेरको सॊमुक्त

सॊरग्नता य साझेदायीभा ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाराई दे िव्माऩी रुऩभा ववस्ताय गनुा
ऩछा । तनजी य गैयसयकायी ऺेरभा भार बय ऩये का खण्डभा िुल्क वा अन्त्म
कायणरे गदाा सीशभत फारफाशरकाहरुराई भार मो शिऺा उऩरलध हुने बएकारे
सहयी तथा सम्ऩन्त्न गाउॉ ववकास सशभतत फाहे कका प्राथशभक ववद्मारमभा
ऩूवप्र
ा ाथशभक कऺा सॊचारन गना सयकायरे अनुदान सहमोग ददनु ऩछा । गाउॉ

ववकास सशभततहरुरे आपूराई उऩरलध हुने सयकायी अनद
ु ानफाट कष्ट्म्तभा १०%
यकभ फारशिऺा य फारस्माहायभा खचा गनुा ऩछा ।
(५)

िल्
ु क्

ऩव
ा ाथशभक
ू प्र

कऺाको

व्मवस्थाफाट

अशबबावकहरुराई

आगथाक

वा

घयामसी क्रिमाकराऩभा सॊरग्न यहन प्रत्मऺ सहमोग ऩग्ु ने बएकारे आवश्मकता
अनस
ु ाय अशबबावकहरुफाट ऩतन िल्
ु क शरने ऩरयऩाटी फसाल्नु ऩछा , तय िल्
ु कदय
बने अशबबावकहरुको सयसल्राहभा स्थानीम स्तयभै तनधाायण गनुा ऩछा ।
(६)

रागत साझेदायी् सयकाय, स्थानीम गाउॉ

ववकास सशभतत य नगयऩाशरका,

स्थानीम सभुदाम आददका फीचभा रागत साझेदायी अनुसाय ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺा
सॊचारन गनुा ऩछा ।
(७)

ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्मसाभग्री् ऩूवप्र
ा ाथशभक उभेयका फारफाशरकाहरुको ववकास

सम्फन्त्धी आवश्मकता, फारशिऺाका शसद्धान्त्त एवॊ ऩद्धतत, याष्ट्रिम सॊस्कृतत तथा
ऩरयवेि, स्थानीम सभुदाम एवॊ ऩरयवेि य प्राथशभक तहको ऩाठ्मिभराई सभेत
दृष्ट्रटगत

गयी

शिऺा

भन्त्रारमरे

फारकेष्ट्न्त्रत

क्रिमाकराऩका

आधायभा

फारफाशरकाको सवााङ्गीण ववकासततय अशबभुख एउटा याष्ट्रिम ऩाठ्मिभ तमाय
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गनुा ऩछा । उक्त ऩाठ्मिभको अधीनभा यही ऩाठ्मसाभाग्रीहरु छनौट गना
ववद्मारमहरुराई छुट ददनु ऩछा ।
(८)

शिऺण्

ऩूवप्र
ा ाथशभक

शिऺाभा

ववर्मवस्तु

प्रधान

(प्राक्षऻक

प्रकृततका)

ऩाठ्मऩुस्तक, औऩचारयक ऩयीऺा, गह
ृ कामा आददराई तनरुत्सादहत गनुा ऩछा ।
(९)

एकीकृत कामािभ् फारववकास सम्फन्त्धी कामािभ य सेवाहरुका फीचभा सभन्त्वम

य सॊचाय फढाउन य नेऩारका फारफाशरकाहरुराई एकीकृत रुऩभा फारस्वास्थम
शिऺा एवॊ ऩोर्ण तथा स्माहाय सम्फन्त्धी सेवाहरु उऩरलध गयाउन एउटा

तनकामको स्थाऩना गनुा ऩछा । मस तनकामभा याष्ट्रिम मोजना आमोग, स्वास्थम
भन्त्रारम, स्थानीम ववकास भन्त्रारम, भदहरा तथा सभाज कल्माण भन्त्रारम

रगामत सम्फष्ट्न्त्धत ववबाग, गैयसयकायी सॊस्था य अन्त्तयााष्ट्रिम सॊघ सॊस्थाहरु
(१०)

सभेतको प्रतततनगधत्व हुनु ऩछा ।
तनमन्त्रण तथा अनग
ा ाथशभक शिऺाको कामािभ तनभााण, ये खदे ख य
ु भन् ऩव
ू प्र

अनुगभनका तनष्ट्म्त शिऺा भन्त्रारम अन्त्तगात ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺा एकाई

स्थाऩना गनुा ऩछा । मस शिऺाको ऩाठ्मिभ, िैक्षऺक साभग्री तनभााण, शिऺक
(११)

ताशरभ आददको सम्ऩूणा ष्ट्जम्भेवायी शिऺा भन्त्रारमको हुनुऩछा ।
शिऺक् ऩूवप्र
ा ाथशभक कऺाभा भदहरा शिऺकराई तनमुष्ट्क्त ददइनु ऩछा । मसका
तनष्ट्म्त न्त्मूनतभ िैक्षऺक मोग्मता दिौं कऺासम्भको अध्ममनराई भान्त्नु ऩछा ।

त्मस्ता भदहरा शिऺकहरुराई शििुस्माहाय य अल्ऩावगधक ताशरभ ददनु ऩछा ।
ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाभा भातब
ृ ार्ाको ऻान बएका शिऺकहरुराई प्राथशभकता ददनु
ऩछा ।
(१२)
(१३)

भाध्मभ् ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाभा भातब
ृ ार्ाको प्रमोगराई प्राथशभकता ददनु ऩछा ।

ऩूवफ
ा ाल्मावस्थाको अध्ममन् ऩूवप्र
ा ाथशभकसॉग सम्फद्ध ऩूवफ
ा ाल्मावस्था शिऺाभा
प्राक्षऻक तथा व्मावसातमक दऺता हाशसर गये का व्मष्ट्क्तहरुको सवाथा अबाव

यहे कारे मस ऺेरभा अध्ममन अध्माऩन, प्रशिऺण तथा अनुसन्त्धान आयम्ब गनुा
आवश्मक छ। मसका रागग ववश्वववद्मारम अन्त्तगात ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺा
सम्फन्त्धी कामािभ सॊचारन गनुा ऩछा ।
(१४)

सुगभता् सभुदामरे ऩूवप्र
ा ाथशभक कऺाराई आफ्नो सुववधा अनुसाय ऩामक ऩने

गयी ववद्मारम हाताशबर वा अन्त्मर ऩतन व्मवस्था गना सक्ने व्मवस्था गना
ऩाउनु ऩछा ।
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प्राथममक मिऺा
विषय प्रिेि
नेऩारभा २००७ भा प्रजातन्त्रको प्रादा ब
ु ावऩतछ शिऺाका ऺेरभा आधतु नकीकयण प्रायम्ब बएको
हो।त्मसफखत केवर ३२१ ववद्मारमहरुफाट सरु
ु गरयएको गथमो।२०५३ सम्भभा २२२१८
प्राथशभक ववद्मारमहरु स्थाऩना बएका छन ्।मी ववद्मारमहरुभा ३४४७६०७ फारफाशरकाहरु

अध्ममनयत छन ् य करयव ८९३७८ शिऺकहरु कामायत छन ्।प्राथशभक तहभा सहजै दे णखने बनाा
दय ११७.२% यहे को छ य छाराहरुको हकभा मो दय ९८.६% ऩुगेको छ।बौगोशरक ऺेरअनुसाय

प्राथशभक बनााराई ववश्रेर्ण गदाा मस तहभा दहभारी बेगभा ३५%,ऩहाडी ष्ट्जल्राहरुभा ४२%,
य तयाईभा ३८% छाराहरु बनाा बएका छन ्।त्मसैगयी छाराहरुको बनाा प्रततित ऩूवााञ्चरभा
४१ प्रततित, भध्मभाञ्चरभा ३८ %, ऩष्ट्श्चभाञ्चरभा ४५ प्रततित, भध्म ऩष्ट्श्चभाञ्चरभा ३४
प्रततित य सुदयू ऩष्ट्श्चभाञ्चरभा ३० प्रततित यहे को छ।
याष्ट्रिम ि शिऺा आमोगको प्रततवेदन २०४९ रे नेऩाररे सन ् १९९० भा थाइल्माण्डभा सम्ऩन्त्न

बएको सफैका रागग िीर्ा ववश्व सम्भेरनरको प्रततफद्धताअनस
ु ाय सन ् २००० सम्भभा

प्राथशभक उभेयका ितप्रततित फारफाशरकाहरुराई ववद्मारमभा ऩरु माउनु ऩने शसपारयस
गये को गथमो।सयकायरे सो रक्ष्म हाशसर गना सन ् १९९२ भा आधायबत
ू तथा प्राथशभक

शिऺाको गरु
ु मोजनासभेत तमाय गयी आन्त्तरयक तथा फाह्म स्रोतहरुको ऩरयचारनद्वाया

आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना सञ्चारन गये को छ। नवौँ मोजनाको
आधायऩरभा सयकायरे प्राथशभक शिऺाराई सवासुरबीकयण य अतनवामासभेत गदै रैजाने
प्रततवद्धता ऩुन् दोहोरमाएको छ।
ितयमान न्त्स्थतत
ववकशसत तथा ववकासन्त्भुख यारिहरूरे फारफाशरकाहरुको शिऺा प्राप्त गने अगधकायराई

सुयक्षऺत गना तनष्ट्श्चत उभेयसम्भ अतनवामा रुऩभा ववद्मारमभा यहनु ऩने कानन
ु ी व्मवस्था
गये का छन ्। नेऩारभा प्राथशभक शिऺाराई फारफाशरकाहरुको अगधकायका रुऩभा सॊवैधातनक
भान्त्मता प्रदान गरयएको छै न ताऩतन सयकायका नीतत तथा कामािभहरुभा मस शिऺाराई

फारअगधकाय य साभाष्ट्जक तथा आगथाक ववकासको यणनीततका रुऩभा शरइएको छ।मस
अनुसाय सयकायरे फनेऩा नगयऩाशरका य गचतवनको यत्न नगयभा गये को सीशभत ऩयीऺणका
आधायभा आधायबूत शिऺा ऩरयमोजना रागू बएका ४० ष्ट्जल्राका एक एक गाउॉ ववकास
सशभतत य ऩरयमोजनाअन्त्तगातकै इराभ य गचतवन ष्ट्जल्राभा अतनवामा प्राथशभक शिऺा रागू
गये को छ।प्राथशभक शिऺाका ऺेरभा बएको ववृ द्ध तरको ताशरकाभा दे खाइएको छ्
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ताशरका् प्राथशभक शिऺाको ववृ द्ध
२००९

२०२९

२०४९

२०५३

ववद्मारम

३२१

७२५६

१९८४२

२२२१८

शिऺक

८५०५

७१२१३

८९३७८

ववद्माथॉ सॊख्मा
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२९८८५४४

३४४७६०७

छारा%

१५.६%

३६%

४०.६%

३२.०%

१०९%

११७.२%

७.१%

८१%

९८.६%

बनाा%

कुर ०.९%

जम्भा

बनाा%कुर छारा

स्रोत नेऩारको िैक्षऺक तथमाङ्क, २०५३
याष्ट्रिम शिऺा मोजना आमोग २०४९रे प्राथशभक शिऺाभा सुधाय ल्माउने दृष्ट्रटरे सुझावहरु
प्रस्तुत गये को छ।ततनभध्मे केही भुख्मभ सुझावहरु मसप्रकाय छन ्



प्राथशभक शिऺा ५ वर्ाको हुनु ऩछा य कऺा १ भा प्रवेि गने ववद्माथॉ ६ वर्ा रागेको

हुनु ऩछा ।
प्राथशभक शिऺाराई सवासुरब गयाउॉ दै रैजान हारसम्भ प्रचशरत प्राथशभक
शिऺाभा केही सॊयचनात्भक सभामोजन गरयनु ऩछा । मसो गदाा कऺा १ दे णख ३
सम्भको शिऺाराई आधायबूत साऺयताका रुऩभा भातननु ऩछा ।साथै कऺा १-३
सम्भको

आधायबूत

साऺयताराई

सवासुरब

फनाउन

फारफाशरकाहरुको

ववद्मारम जाने सुगभताराई दृष्ट्रटगत गयी प्राथशभक ववद्मारमका अततरयक्त
आधाय ववद्मारमहरु खोल्नु ऩछा । ववद्माथॉ सॊख्मा कभ बएका मस्ता

ववद्मारमहरुभा फहुवगॉम शिऺण ऩद्धतत अॉगारी कभ शिऺकफाट ऩतन
ऩठनऩाठनको व्मवस्था गना सक्रकन्त्छ तय मस्ता ववद्मारमभा कष्ट्म्तभा २ शिऺक
तनमुष्ट्क्त हुनु आवश्मक छ।


प्राथशभक शिऺा वास्तववक जीवनसॉग सम्फष्ट्न्त्धत तथा वातावयण शिऺा, कृवर्
जस्ता ववर्मको व्मावहारयक ऻान ददनभा सभेत ध्मान ददइनुऩदा छ तय मस
सम्फन्त्धभा कऺाभा सैद्धान्त्तक शिऺण नबई ववद्मारमभा ववशबन्त्न व्मावहारयक

कामाकराऩहरु (जस्तै कये सावायी, पूरवायी, परपूरका बफरुवा योप्ने) का
भाध्मभफाट प्रेरयत गनऩ
ुा दा छ।


नेऩारी भातब
ृ ार्ा नबएका नेऩारका अन्त्म याष्ट्रिम बार्ाबार्ी ऺेरका

ववद्मारमभा शिऺाको भाध्मभका रुऩभा याष्ट्रिम बार्ाहरुको प्रमोग गना
सक्रकनेछ।हार नेऩारीफाहेक नेऩारभा फोशरने अन्त्म बार्ाहरुभा ऩठनऩाठनका
रागग चादहने आवश्मक ऩाठ्मसाभग्री उऩरलध हुन नसकेभा त्मस्तो ऩाठ्मसाभग्री
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उऩमुक्त भाराभा उऩरलध नबएसम्भ रेखऩढ नेऩारी बार्ाभा गयी आवश्मक
व्माख्मा य तनदे िन आदद कामा भातब
ृ ार्ाभा गने व्मवस्था हुनु उऩमुक्त दे णखन्त्छ।


ऩाठ्मऩुस्तकहरुका साथै प्रत्मेक ववद्मारमभा ववद्माथॉहरुरे शभरेय वा ऩारैऩारो
गयी ऩढ्न ऩाउने गयी स-साना गचर-ऩुस्तकहरु, फार-फाशरकाका सादहत्म य
सन्त्दबा-साभग्रीका रुऩभा बार्ा य ऻान-ववऻानका ववववध ववर्महरुभा सयर

ऩाठ्मसाभग्रीको व्मवस्था हुनु ऩदा छ।िभि् मस्ता ऩाठ्मसाभग्रीको सॊकरनभा
ववृ द्ध गयी स-साना ऩस्
ु तकारमको स्थाऩनातपा प्रत्मेक ववद्मारमरे तमायी
गनऩ
ुा दा छ।


प्रत्मेक ववद्मारमभा कष्ट्म्तभा एक जना भदहरा शिऺकको व्मवस्था हुनऩ
ु दा छ।

याष्ट्रिम शिऺा आमोग २०४९ फाट कऺा १ भा प्रवेि गने ववद्माथॉ ६ वर्ा रागेको हुनुऩने बन्त्ने
शसपारयस गरयएकोभा शिऺा तनमभावरीभा हुनु ऩछा बन्त्ने क्रकटान गरयएको छ।वैऻातनक

नक्साङ्कन गयी नमाॉ आधाय ववद्मारमहरु खोल्ने शसपारयसराई गम्बीयतासाथ कामाान्त्वमन
गरयएको छै न।प्राथशभक शिऺाको हार प्रचशरत सॊयचना १-५ कै यहे को छ। कऺा १-३ राई
आधाय ववद्मारम भानी छुट्टै सॊयचनाका रुऩभा याखीएको छै न।साथै फहुफगॉम शिऺण ऩद्धतत
अॊगारी कभ शिऺकफाट ऩतन ऩठनऩाठनको व्मवस्था गना सक्रकने शसपारयसराई व्मवष्ट्स्थत
ढॊ गरे अॉगाशरएको छै न। आमोगरे शसपारयस गये फभोष्ट्जभ प्राथशभक शिऺाको याष्ट्रिम
ऩाठ्मिभ ववकास गयी दे िबरय रागूसभेत बइसकेको छ, तय शसपारयस अनस
ु ाय प्राथशभक

शिऺाको ऩाठ्मिभभा वास्तववक जीवनसॉग सम्फष्ट्न्त्धत तथा वातावयण शिऺा, कृवर् शिऺा
जस्ता ववर्मको व्मवहारयक ऻान सभावेि बएको छै न। फारफाशरकाहरुका रागग

फारसादहत्मसम्फन्त्धी सन्त्दबा-ऩस्
ु तक तथा साभग्रीको थऩ व्मवस्था गयी ववद्मारमभा स-

साना ऩस्
ु तकारमको स्थाऩना गने सझ
ु ावफाये कुनै खास प्रगतत बएको दे णखॉदैन।रेखऩढभा
स्थानीम भातब
ु ाय केही
ृ ार्ाको प्रमोग गना प्रोत्साहन गनुा ऩने आमोगको शसपारयसअनस

बार्ाभा ऩाठ्मसाभग्रीको तनभााण गने कामा सरु
ु बएको छ।सभद
ु ामको सक्रिमताभा
भातब
ु ेका छन ्।
ृ ार्ाका केही ववद्मारमहरु खर

प्राथशभक ववद्मारमभा प्रधानाध्माऩकको छुट्टै ऩदको व्मवस्था गरयएको छै न।प्रत्मेक प्राथशभक

ववद्मारमभा कष्ट्म्तभा १ जना भदहरा शिऺकको व्मवस्था हुनुऩने सुझावको िभि्
कामाान्त्वमन हुॉदै गएको दे णखन्त्छ। प्राथशभक शिऺाराई सवासुरब फनाउन सभुदाम वा स्थानीम

एकाइहरुराई आफ्नो ऺेरभा ववद्मारम खोल्न प्रोत्साहन गने शसपारयसको कामाान्त्वमन बए
ऩतन मसभा अऩेक्षऺत प्रबावकारयत दे णखएको छै न।
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
(१)

ऩहुॉच् ववगत दिकहरुभा ववद्मारमको उल्रेखनीम रुऩभा ववस्ताय बएकारे हार
प्रतत गाउॉ ववकास सशभतत सयदय ५.५ बए ताऩतन
िैक्षऺक अवसय य
सहबागगताको ववृ द्ध अझ ऩतन आिा गये अनस
ु ाय हुन सकेको छै न। खास गयी
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फाशरकाहरु

य

वऩछडडएका

जातत

तथा

सभुदामका

फारफाशरकाहरुको

सहबागगताभा साभाष्ट्जक, साॊस्कृततक एवभ ् आगथाक कायणहरुरे फाधा ददएका
छन ्।

२०५३

को

िैक्षऺक

तथमाङ्कअनुसाय

प्राथशभक

उभेयसभूहका

करयफ

एकततहाइ फारफाशरकाहरु अझै ऩतन औऩचारयक शिऺाफाट फष्ट्ञ्चत छन ्।

दे िभा ठूरो सॊख्माभा ववद्मारमहरु खोशरए ताऩतन वैऻातनक नक्साङ्कनबन्त्दा

याजनैततक दफाफका आधायभा खल्
ु ने गये कारे ततनीहरुको ववतयण सभानुऩाततक
हुन नसकी अझै ऩतन फारफाशरकाहरुका तनशभत्त प्राथशभक ववद्मारमहरु आधा
घण्टा वा सोबन्त्दा फढी दयू ीभा अवष्ट्स्थत छन ्।छारा य वऩछडडएका सभद
ु ामका
फारफाशरकाहरुको न्त्मन
ू सहबागगता गचन्त्ताको प्रभख
ु ववर्म हुन गएको छ।
प्राथशभक शिऺाको भख्
ु म चन
ु ौती ऩहुॉच कसयी फढाउने बन्त्दा ऩतन ववद्माथॉ

सहाबागगता य उऩष्ट्स्थतत कसयी ववृ द्ध गने बन्त्ने यहे को छ।अध्ममनहरुरे के
दे खाएका छन ् बने प्राथशभक उभेयका ८९% जतत फारफाशरकाहरुका तनशभत्त

ववद्मारमहरु आधा घण्टा वा त्मसबन्त्दा कभ दयू ीभा अवष्ट्स्थत छन ्।सभुदामभा
ववद्मारम यहॉदायहॉ दै ऩतन ववद्मारमहरुभा फारफाशरकाहरुको सहबागगता ज्मादै

न्त्मून यहे को छ।प्राथशभक शिऺाको अवगध ५वर्ा य ववद्माथॉको उभेय ६ वर्ा
शसपारयस गरयएताऩतन य मसअनुरुऩ शिऺा तनमभावरीभा व्मवस्था बए ताऩतन
त्मसको

कामाान्त्वमन

हुन सकेको छै न।प्राथशभक कऺाभा अध्मनयत ऩूवा
प्राथशभक उभेय(३-५) का ववद्माथॉहरुको आगधकारयक तथमाङ्क नबए ताऩतन
सीशभत

अध्ममनहरुफाट

कऺा

१

भा

भार

प्राथशभक

ववद्मारम

जाने

ववद्माथॉहरुको सॊख्मा १४% दे णख २८% सम्भ हुन सक्ने अनुभान गरयएको छ।
ऩूवप्र
ा ाथशभक उभेयका ववद्माथॉहरुका तनशभत्त िैक्षऺक कामािभ तमाय

नगरयएकारे य सानै उभेयदे णख फारफाशरकाहरुराई ववद्मारम ऩठाउनु ऩने
फाफुआभाको इच्छा य फाध्मतारे ऩतन मो सॊख्मा फढ्दो छ।
(२)

आन्त्तरयक दऺता् ववद्माथॉहरुरे ववद्मारम छोड्ने, कऺा दोहोरमाउने वा
प्राथशभक चि ऩूया नगने प्रवष्ट्ृ त्त प्राथशभक कऺाहरुभा ववकयार रुऩभा दे णखएको

छ।कऺा १ भा बनाा बएका ववद्माथॉहरुभध्मे केवर ३७.३% भार कऺा २ भा
जान्त्छन ्, अरु मा असपर बएय कऺा दोहोरमाउॉ छन ् मा ववद्मारम छोडेय

जान्त्छन ्। ततनीहरुराई प्राथशभक ववद्मारमभा ५ कऺा उत्तीणा नगरुन्त्जेर कसयी

थाभी याख्ने बन्त्ने ठूरो चन
ु ौती यहे को छ।ववशबन्त्न अध्ममनहरुरे प्राथशभक तह
ऩूया गना ववद्माथॉहरुराई सयदय ९ दे णख १२ वर्ासम्भ राग्ने कुया दे खाएका
छन ्।मसफाट प्राथशभक शिऺाका तनशभत्त सयकायरे गये को रगानीको उगचत
सदऩ
ु मोग नबएको दे णखन्त्छ।

(३)

ववद्माथॉ भल्
ू माङ्कन् प्राथशभक तहभा हार ववद्मभान गम्बीय िैक्षऺक ऺततको

शसजाना वताभान ऩयीऺा प्रणारीफाट बएको हो।ववद्माथॉरे ववद्मारम छोड्ने य
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कऺा दोहोरमाउने भूर कायण वर्ाको अन्त्त्मभा शरइने औऩचारयक ऩयीऺा य
त्मसभा ववद्माथॉको असपरता फनेको छ।प्राथशभक तहका प्रायष्ट्म्बक कऺाहरुभा

गह
ृ कामा, भौणखक कामा, अततरयक्त क्रिमाकराऩभा सॊरग्नता य कऺाऩयीऺाराई
आधाय भानी तनमशभत रुऩरे प्राथशभक कऺाका फारफाशरकाहरुको अनवयत

भूल्माङ्कन नगयी वर्ाको एकऩटक शरइने औऩचारयक ऩयीऺाको नततजाराई
आधाय

फनाएय

कऺा चढाउने

वा

दोहोरमाउन

रगाउने

गरयन्त्छ।प्रायष्ट्म्बक

कऺाहरुको भख्
ु म उद्देश्म फारफाशरकाहरुको ववद्मारमभा आउने फानी फसाल्ने,

शसकाइप्रतत उनीहरुराई उत्प्रेरयत गने य उऩल्रा कऺाहरुको तनशभत्त तमाय गने
हुनु ऩनेभा सो नबई फढी ववर्मवस्तप्र
ु धान वा प्राक्षऻक खारको हुन ऩग
ु ी
असपरताको कायण फनेको छ।
(४)

प्राथशभक शिऺाको गण
ु स्तय् प्राथशभक शिऺाको ववकासका तनशभत्त ववद्मारम

स्थाऩना य शिऺकको तनमष्ट्ु क्त बए ऩग्ु ने बन्त्ने भानशसकता सयकाय य स्थानीम
सभुदामभा व्माप्त छ। ववद्माथॉको िैक्षऺक उऩरष्ट्लध ववृ द्ध गना गुणात्भक
रगानी

य

प्रक्रिमाको

दे णखॉदैन।आधायबूत

आवश्मकता

तथा

प्राथशभक

हुन्त्छ बन्त्ने तपा
ध्मान ददएको
शिऺा ऩरयमोजनाद्वाया सन ् १९९७भा

सम्ऩन्त्न कऺा ३ का ववद्माथॉहरुको याष्ट्रिम उऩरष्ट्लधको स्तयका ववर्मभा
गरयएको एक अध्ममनरे प्राथशभक तहको गुणस्तयफाये गचन्त्ताजनक तथमाङ्क

प्रस्तुत गये को छ।उक्त अध्ममनका अनुसाय ववशबन्त्न ववर्महरुभा कऺा ३ भा
ववद्माथॉहरुरे प्राप्त गये को सयदय अङ्क ५०% य सोबन्त्दा तर यहे को तथम

ताशरका २ रे दे खाएको छ।अगधकाॊि सयकायी अनुदान प्राप्त ववद्मारमहरुभा
उऩमुक्त

शसकाइ

वातावयणको

ववकास

हुन
सकेको
छै न।प्राथशभक
फारफाशरकाहरुसॉग ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺाको अनुबवको अबाव, शिऺकहरुको न्त्मून
मोग्मता य उनीहरुराई ताशरभको अबाव, तनयन्त्तय ववद्माथॉ भूल्माङ्कनको

अबाव, कभजोय ववद्मारम व्मवस्थाऩन, बौततक तथा िैक्षऺक साधनहरुको
अऩमााप्तता आददरे गदाा ववद्माथॉहरुको शसकाइसम्फन्त्धी उऩरष्ट्लधभा खास
सुधाय आउन नसकेको तथम ववशबन्त्न अध्ममनफाट स्ऩरट बएको छ।
ताशरका २ ववद्माथॉ उऩरष्ट्लध
ववर्म

दहभारी ऺेर

ऩहाड

तयाई

नेऩार

नेऩारी

४५.३२

४८.९१

४२.८२

४५.५६

गणणत

४२.८४

४५.३४

४२.५९

४३.८१

साभाष्ट्जक शिऺा

५०.३५

५१.००

४९.७१

५०.३९

स्रोत् आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना, १९९७
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प्राथशभक शिऺाको गुणस्तयको सवार आरोचना बइयहे को छ। अध्ममनहरुफाट प्राथशभक

तहभा अध्माऩन गरयने नेऩारी, गणणत य साभाष्ट्जक शिऺा जस्ता भूर ववर्मभा
ववद्माथॉहरुको सयदय उऩरष्ट्लध ५०% बन्त्दा कभ यहे को छ।
(१)

सान्त्दशबाकता् प्राथशभक

शिऺाको

भुख्म

रक्ष्म

अन्त्म

ववर्मका

अततरयक्त

ववद्माथॉहरुराई साऺयता य गणणतीइ सीऩ प्रदान गने यहे को छ। मस तहको
याष्ट्रिम ऩाठ्मिभ ऩतन सोहीअनुरुऩ तमाय बइसकेको छ, तय मो ऩाठ्मिभ

ग्राभीण ऩरयवेि य अथातन्त्रअनुकुर नबएको गुनासो ऩतन सुतनएको छ।शिऺा
अनुसन्त्धान

तथा

जनाएअनुसाय

ववकास

प्राथशभक

केन्त्ररे

तहको

सम्ऩन्त्न

ऩाठ्मिभरे

गये को

एउटा

नेऩारका

ववशबन्त्न

अध्ममनरे

सभुदाम,

बार्ाबार्ी तथा जनजाततको सॊस्कृतत य व्मवहायको प्रतततनगधत्व गना सकेको
छै न।साथै वातावयण शिऺा, कृवर्जस्ता ववर्मको व्मावहारयक ऻानको सभामोजन

ऩाठ्मिभभा गरयएको छै द्द बने व्मावहारयक य जीवनोऩमोगी भूल्म, भान्त्मता य
सीऩ ववकासबन्त्दा सैद्धाष्ट्न्त्तक शिऺणभा अत्मगधक जोड ददएको ऩाइन्त्छ।
(२)

कामािभ ववस्ताय् प्राथशभक शिऺाराई सवासुरब गयाउन औऩचारयक शिऺाफाट
भार सम्बफ हुॉदैन। मसको तनशभत्त औऩचारयक तथा अनौऩचारयक दव
ु ैको
उगचत व्मवस्था हुनु जरुयी छ। हार आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा
ऩरयमोजना, अनौऩचारयक शिऺा ऩरयर्द् तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरुरे सभेत
ववद्मारम

छोडेका

वा

नजाने

फारफाशरकाहरुका

तनशभत्त

ववद्मारमफादहय

िैक्षऺक कामािभ सञ्चारन गयी शिऺा प्रदान गदै आएका छन ्।भूल्माङ्कन
अध्ममनहरुफाट ती कऺाहरुभा रक्षऺत फारफाशरकाहरु बनाा नबएको, कऺाहरु

सच
ु ारु रुऩरे सञ्चारन नबएको य फारफाशरकाहरुरे आिाततत िैक्षऺक उऩरष्ट्लध
(३)

हाशसर गना नसकेको कुया ऻात हुन आएको छ।
सवासर
ु बता् साभान्त्मत् प्राथशभक शिऺा तनकट सवासर
ु ब फनेको अवस्थाभा

अतनवामा गनुा उऩमक्
ु त हुन्त्छ।प्राथशभक उभेयका करयफ एकततहाइ फारफाशरकाहरु
अझै ऩतन औऩचारयक शिऺाभा सहबागी फतननसकेको ऩरयप्रेक्ष्मभा प्राथशभक
शिऺाको

खद
ु

फारफाशरकाहरु

बनााको
ववद्मारम

याष्ट्रिम

औसतराई

बन्त्दा

फादहय

हे दाा

अझै

छन ्।हारका

ऩतन

वर्ाहरुभा

एकततहाइ
दे णखएको

उत्साहजनक ववद्माथॉ सहबागगताराई हे दाा अफ याज्मद्वाया नै प्राथशभक
शिऺाराई अतनवामा गना कानुनी व्मवस्था आइसकेको छ, तय प्राथशभक शिऺाको

सहबागगताभा साभाष्ट्जक, साॊस्कृततक तथा आगथाक कायण फाधक हुने ष्ट्स्थतत
छ बने हये क फारकका तनशभत्त ववद्मारमको ऩहुॉच ऩतन सुतनष्ट्श्चत बइसकेको
छै न।
(४)

भाध्मभ् नेऩारभा अझै ऩतन भातब
ृ ार्ाका रुऩभा फोशरने याष्ट्रिम बार्ाहरुभा

ऩठनऩाठनका रागग चादहने आवश्मक ऩाठ्मसाभग्रीको ववकास हुन नसकेको,
41

प्राथशभक तहका शिऺकको तनमुष्ट्क्त गदाा फारफाशरकाहरुको भातब
ृ ार्ा जानेको

व्मष्ट्क्तराई प्राथशभकता ददने नीतत नशरएको, स्थानीम भातब
ृ ार्ाभा शिऺण गना
साभग्री य शिऺक ताशरभको सभेत व्मवस्था हुन नसकेको य याष्ट्रिम बार्ाभा
प्राथशभक शिऺाप्रदान गना ठोस नीतत य कामािभ ववकास हुन नसकेको
दे णखन्त्छ।

शिऺकहरुको मोग्मता य स्तय् फारफाशरकाहरुको शसकाइ उऩरष्ट्लध फढाउन य

(५)

गण
ु ात्भक शिऺा प्रदान गना शिऺकहरुको तनणाामक बशू भका यहन्त्छ। सफैजसो
प्राथशभक शिऺकहरुरे शिऺा भन्त्रारमद्वाया तनधाारयत

न्त्मन
ू तभ िैक्षऺक

मोग्मता प्रवेशिका ऩयीऺा उत्तीणा गये का छन ्, तय शिऺण ऩेसाभा प्रवेि गने
धेयैजसो शिऺकहरु तल्रो श्रेणीभा वा ऩटक ऩटक ऩयीऺा ददई प्रवेशिका ऩयीऺा

उत्तीणा गने व्मष्ट्क्तहरु यहे का छन ्। मसरे शिऺकहरुभा प्राथशभक तहभा ऩढाइ

हुने ववर्महरुप्रततको सभझदायी वा ऻान ऩमााप्त छै न बन्त्ने कुया सगु चत
गछा ।अगधकाॊि शिऺकहरु प्राथशभक ऩाठ्मिभभा सभाववरट गणणत, ववऻान य
अङ्ग्रेजी ववर्महरु शिऺण गना सक्ने प्राक्षऻक ऺभताका दे णखॉदैनन ्। शिऺकहरुको
अऩमााप्त िैक्षऺक ऩरृ ठबूशभ य सेवाकारीन तथा अल्ऩकारीन ताशरभको अवसय

नहुनु आददरे शसकाइ-शिऺणभा प्रबावकारयता आउन सकेको छै न।
ववद्मारम व्मवस्थाऩन् ववद्मारम तहको व्मवस्थाऩन केन्त्रीकृत प्रकृततको

(६)

छ।प्रधानाध्माऩकको तनमुष्ट्क्तदे णख व्मवस्थाऩन सशभततको भनोनमन, शिऺक
बनाा, सरुवा तथा ऩदोन्त्नतत, तनयीऺण, स्रोतववतयण आदद सफै कुयाहरुभा
स्थानीम

सभुदाम

य

अशबबावकहरुराई

सॊरग्न

गयाउन

सक्रकएको

छै न।ववद्मारमरे गने अव्मवष्ट्स्थत शिऺक तनमुष्ट्क्तको प्रक्रिमारे गदाा अमोग्म
शिऺकहरुको प्रवेि शिऺण ऩेिाभा हुने सम्बावना फढे को छ।
प्राथशभक

ववद्मारमहरुको

सञ्चारन

तनकै

तनयािाजनक

यहे को

छ।

कततऩम

ववद्मारमहरु शिऺा भन्त्रारमरे तनधाायण गये फभोष्ट्जभ खल्
ु ने गदै नन ्। मस्ता

ववद्मारमहरुभा शिऺक उऩष्ट्स्थतत एकदभै न्त्मन
ा बेगका कततऩम
ू दे णखन्त्छ।दग
ु भ

ववद्मारमहरुभा शिऺकहरु तनमशभत रुऩभा ववद्मारमभा उऩष्ट्स्थत नबई आरोऩारो गयी
उऩष्ट्स्थत यहने कुया फयाफय सुतनन्त्छ। ववद्मारम य शिऺकहरुको तनमशभत तनयीऺण तथा
अनुगभन गने सॊमन्त्ररे प्रबावकायी रुऩभा काभ नगनक
ुा ा साथै स्थानीम सभुदामराई

ववद्मारम व्मवस्थाऩनभा फढी ष्ट्जम्भेवाय फनाउन नसकेको हुनारे ववद्मारमहरुको
सञ्चारन प्रबावकायी हुन सकेको छै न।आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना य
िैक्षऺक जनिष्ट्क्त ववकास केन्त्रद्वाया प्रधानाध्माऩकको सेवाकारीन ऩरयचमात्भक
ताशरभको व्मवस्था सीशभत रुऩभा गरयए ताऩतन प्रधानाध्माऩक छनोट,

तनमुष्ट्क्त य

प्रोत्साहनका सम्फन्त्धभा ठोस कदभ नचाशरएको हुॉदा ववद्मारम प्रिासन कभजोय बएको
छ।
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प्राथशभक ववद्मारमहरुभा प्रधानाध्माऩक बन्त्ने छुट्टै ऩद नबएका कायण ऩतन सॊस्थागत

नेतत्ृ वको अबाव दे णखन्त्छ।याष्ट्रिम शिऺा आमोग २०४९रे शसपारयस गये अनुसाय सयकायरे
प्राथशभक ववद्मारमभा एक जना भदहरा शिऺक अतनवामा रुऩभा याख्ने व्मवस्था गये
ताऩतन सफै ववद्मारमभा मो व्मवस्था गना सक्रकएको छै न।
(१)

बौततक ववकासका रागग अऩमााप्त रगानी्

आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺाको

ऺेरभभा सयकायरे कुर िैक्षऺक खचाको रगबग ५५% खचा गछा ।सयकायरे
प्राथशभक

शिऺाभा

गने

रगानीको

रगबग

७०%

यकभ

शिऺकहरुको

तरवबत्ताका तनशभत्त खचा हुन्त्छ। ववद्मारमहरुराई सयकायरे ददने अनुदान
ववद्माथॉ बनााभा आधारयत छ।िैक्षऺक सूचना प्रणारी फशरमो नबएकारे

ववद्मारमहरुभा सयकायी अनुदान जसयी बए ऩतन शरइयाख्ने प्रवष्ट्ृ त्त व्माप्त

छ।शिऺाको सम्ऩूणा दातमत्व सयकायरे शरनु ऩछा बन्त्ने साभान्त्म जनबावना
यहे कारे ऩयम्ऩयागत रुऩभा सभुदामहरुफाट ववद्मारमराई िैक्षऺक तथा बौततक

ववकासका रागग उऩरलध हुने सहमोग ऩतन घटे य गएको छ।
प्राथशभक शिऺाराई तन्िुल्क भातनए ताऩतन व्मवहायभा मो शिऺा तन्िुल्क
यहे को छै न।अगधकाॊि प्राथशभक ववद्मारमहरुभा बवन, कऺाकोठा, पतनाचय,

खेल्नेचौय, खानेऩानी, िौचारम, शिऺण साभग्री आददको अबाव छ।स्थानीम
स्तयफाट ऩयम्ऩयागत रुऩभा बइयहे का आगथाक स्रोतहरुको ऩरयचारन हारका
वर्ाहरुभा घट्दै

गएको छ।खासगयी शिऺाराई तन्िुल्क शिऺाको नाभभा

सयकायरे शिऺकको तरफको ष्ट्जम्भा शरने य अकााततय स्थानीम सहमोग

उऩरलध हुन नसक्नारे प्राथशभक ववद्मारमहरुको आगथाक अवस्था गचन्त्ताजनक
फन्त्न ऩग
ु ेको छ।
(२)

ऩाठ्मऩस्
ु तक

ववतयण्

ऩाठ्मऩस्
ु तकहरु

ऩाठ्मऩस्
ु तक

अशबबावकहरुरे

ववतयणको

फजायफाट

स्वमॊ

वताभान
खरयद

नीततअन्त्तगात

गने

य

ऩतछ

ववद्मारमफाट बक्
ु तानी शरने व्मवस्था यहे को छ।अशबबावकहरुरे ऩुस्तकका

भल्
ू मको बक्
ु तानी ऩाइयहे का छै नन ् बन्त्ने व्माऩक जनगन
ु ासो छ।एकाततय
अशबबावकहरुरे

बुक्तानी प्राप्त गये का छै नन ् बने अकााततय सयकायरे तन्िुल्क

ऩाठ्मऩुस्तक ववतयणका तनशभत्त ववतनमोजन गये को वावर्ाक ९ कयोड यकभ

वर्ेतन खचा बइयहे को छ।हारै सम्ऩन्त्न एउटा अध्ममनरे कऺा १ का ६०% य
कऺा २

दे णख ५ का ४०% दे णख ५०% फारफाशरकाहरुसॉग तनधाारयत

ऩाठ्मऩुस्तकहरु मा त हुॉदै नबएको मा प्रमोगभै ल्माउन नसक्ने ष्ट्स्थततभा

यहे को कुया दे खाएको छ।उक्त अध्ममनअनुसाय प्राथशभक ऩाठ्मऩुस्तकहरु सयदय
४ भदहनाभार खप्ने खारका छन ्।वताभान ववतयण नीततरे आगथाक रुऩरे सऺभ

य असऺभ ऩरयवायहरुराई बेद गये को छै न।सभमभै ऩाठ्मऩुस्तक उऩरलध नहुनु
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य ववद्मारमफाट ऩाठ्मऩुस्तकको ववतयण गने व्मवस्था त्मतत प्रबावकायी नहुनु
ऩाठ्मऩुस्तकको ववतयणभा सभस्माका रुऩभा दे खाऩये को छ।
स्थानीम

(३)

तनकामहरुको

बूशभकाभा

अस्ऩरटता्

सभुदाम

वा

स्थानीम

तनकामहरुराई आफ्ना ऺेरभा ववद्मारम खोल्न प्रोत्साहन गने उदाय नीततका
कायण ववशबन्त्न ववद्मारमहरु खर
ु ेका छन ्।जसोतसो ववद्मारम खोरेऩतछ
सयकायरे मस्ता ववद्मारहरुराई ऩतछ आफ्नो आगथाक दातमत्वशबर सभेट्छ

बन्त्ने जनववश्वास यहे को छ।प्राथशभक ववद्मारमहरुको स्थाऩना, व्मवस्थाऩन, य
रगानीका सम्फन्त्धभा स्थानीम बशू भका स्ऩरट गना सक्रकएको छै न।
अव्मवष्ट्स्थत ववस्ताय् दे िभा

(४)

प्राथशभक,

तनम्नभाध्मशभक

य

भाध्मशभक

ववद्मारमहरुको बौगोशरक ववतयण ऩतन अव्मवष्ट्स्थत य असन्त्तशु रत यहे को
छ।नक्साङ्कनका

आधायभा

सम्बाववत

ववद्मारमहरुराई

स्वीकृतत

ददने

उऩमक्
ु त

ऩरयऩाटी

ववतयणराई

नफसेकारे

ख्मार

कततऩम

गयी

ठाउॉ भा

ववद्मारमहरुको सॊख्मा अनाफश्मक रुऩभा फढ्न गई सयकायी यकभको सदऩ
ु मोग
हुन नसकेको ऩतन ऩाइन्त्छ।
सुझािहर्
१.

(१)

उद्देश्म् प्राथशभक शिऺाको भूरबूत उद्देश्म तनम्नानुसाय हुनु ऩछा ्–
(क) फारफाशरकाहरुभा

(क)

जीवनका

दऺताहरुको ववकास गनुा,

रागग

अतत

आवश्मक

आधायबूत

फाॉच्नका रागग आवश्मक जीवन सीऩहरुको ववकास गनु,ा

(ख)

(ख)

(ग)

(ग) फारफाशरकाहरुभा अन्त्ततनादहत ऺभताको ववकास गनु,ा
(घ) जीवनोऩमोगी, प्रजाताष्ट्न्त्रक एवॊ

(घ)

ऩने

ववकास गनु,ा

साभाष्ट्जक भल्
ू म

य

भान्त्मताहरुको

(ङ) वैऻातनक तथा वातावयणीम चेतनाको ववकास गन।ुा

(ङ)

वविेर् प्राथशभकता् प्राथशभक शिऺाराई सयकायरे उच्च प्राथशभकताको ऺेर

(२)

भान्त्नु ऩछा । सवासुरबीकयण य तनयऺयता उन्त्भूरन गने कामािभराई कामभै
याखी मस तहको शिऺाराई भूरत् तीन ऩऺभा केष्ट्न्त्रत गनुा ऩछा ्–
सवासुरब ऩहुॉच तथा बनाा,

(क)

(३)

(ख)

१० वर्ा उभेयसम्भका फारफाशरकाहरुको ववद्मारमीम शिऺाभा तनयन्त्तयता,

(ग)

उच्चतभ िैक्षऺक उऩरष्ट्लध।
रक्ष्म् आगाभी नवौं मोजनाको अन्त्तसम्भभा ६–१० उभेय सभूहका ९०% य दिौं
मोजनाको अन्त्तसम्भभा ितप्रततित फारफाशरकाहरुराई प्राथशभक शिऺाभा
सहबागी गयाउने रक्ष्म शरइनु ऩछा ।
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(४)

नक्साङ्कन सुगभता् प्राथशभक उभेयका करयफ एक ततहाई फारफाशरकाहरु
औऩचारयक शिऺाको अवसयफाट फष्ट्ञ्चत बएकारे उनीहरुको ववद्मारम जाने

सुगभताराई फढाउन य आवश्मक स्थानभा भार ववद्मारम स्थाऩना गना
नक्साङ्कनको आधायभा प्राथशभक ववद्मारमहरु वा अनौऩचारयक शिऺाका

कऺाहरु स्थाऩना गरयनु ऩछा । प्राथशभक ववद्मारम उभेय ऩुगेका प्रत्मेक
फारफाशरकाका तनशभत्त

घयदे णख ववद्मारमसम्भको दयू ी आधा घण्टा वा

सोबन्त्दा कभ हुने गयी ववद्मारम वा अनौऩचारयक प्राथशभक शिऺा केन्त्रहरु
खोशरनु ऩछा । ववद्माथॉ सॊख्माको कभी बएका य अऩेक्षऺत बन्त्दा कभ दयू ीभा

खोशरएका ववद्मारमहरुराई एउटै प्राथशभक ववद्मारमभा गाबेय सॊचारन गनुा
उऩमक्
ु त दे णखएभा सो सभेत गरयनु ऩछा ।
(५)

रक्षऺत सभह
ू का रागग प्रोत्साहन् खास गयी दशरत य वऩछडडएका जनसभद
ु ामका
फारफाशरकाहरुराई प्राथशभक ववद्मारमतपा आकवर्ात गनाका रागग तन्िल्
ु क

ऩाठ्मऩुस्तक, ववद्मारम ऩोसाक, छारवष्ट्ृ त्त य खाजाको व्मवस्था गयी ती
सभुदामका फारफाशरकाहरुराई ववद्मारम जान प्रोत्सादहत गरयनु ऩदा छ।
(६)

भूल्माॊकन

य

उदाय

कऺोन्त्नतत्

कऺा

दोहोरमाउने

य

ववद्मारम

छोड्ने

अवस्थाफाट सष्ट्ृ जत िैक्षऺक ऺततराई घटाउन य ववद्माथॉहरुराई ऩढाइभा

थाशभयाख्नका रागग कऺा १ दे णख ३ सम्भ ववद्माथॉहरुरे स्वाबाववक रुऩभा
तल्रो कऺाफाट भागथल्रो कऺाभा चढ्न ऩाउने उदाय कऺोन्त्नततको व्मवस्था

गनुा ऩछा । उदाय कऺोन्त्नततको नीतत अवरम्फन गदाा अनवयत भूल्माॊकनराई
सॉगसॉगै रैजानु आवश्मक छ। ववद्माथॉहरुको उऩरष्ट्लधको रेखाजोखाका तनष्ट्म्त

वावर्ाक ऩयीऺाका अततरयक्त भाशसक ऩयीऺा, शरणखत तथा भौणखक ऩयीऺा,
गह
ृ कामा, उऩष्ट्स्थतत य अशबरेखसभेतराई आधाय फनाइनु ऩछा ।
(७)

ऩाठ्मऩुस्तक ववतयण् ऩाठ्मऩुस्तकको उऩरलधता फढाउन अगग्रभ रुऩभा भुरण

गयी ऩाठ्मऩुस्तकहरु बफिेता सभऺ ऩुरमाउने य तनजी ऺेरराई सभेत ववद्मारम

तहका ऩाठ्मऩुस्तकको प्रकािनभा सहबागी गयाउने नीतत अऩनाइनु ऩछा ।
ऩाठ्मऩुस्तक ववतयणको वताभान व्मवस्थाराई मथावत ् याख्नु ऩछा ।
(८)

स्रोत ऩरयचारन् तन्िुल्क प्राथशभक शिऺा बन्त्नारे ववद्मारम प्रवेि िुल्क, ऩुन्
प्रवेि िुल्क य भाशसक िुल्क शरन नऩाइने व्मवस्थाराई फुझ्नु ऩछा । मसफाट
ववद्मारम सॊचारन तथा बौततक ववकासका तनशभत्त स्थानीम तनकाम य

सभुदामको सहबागगताभा स्रोत ऩरयचारन गना योक्रकएको भातननु हुॉदैन। मस
िभभा स्थानीम गाउॉ ववकास सशभतत तथा नगयऩाशरकाहरुराई ववकेन्त्रीकयणको
शसद्धान्त्तका आधायभा प्राथशभक शिऺाको रगानी, व्मवस्थाऩन, सॊचारन य
तनगयानी याख्ने ष्ट्जम्भेवायी ददॊदै जानु ऩछा ।
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(९)

प्राथशभक ववद्मारम य शिऺा सदन् प्राथशभक शिऺाराई सवासुरब गयाउन हार
प्रचशरत शिऺा सदन कामािभराई ववद्मारम ववस्ताय कामािभका रुऩभा

सॊचारन गरयनु ऩछा । मस अनुसाय प्रत्मेक ववद्मारमरे आफ्नो ववद्मारम सेवा
ऺेर ऩरयबावर्त गयी त्मस ऺेरशबर ववद्मारम आउन नसक्ने वा ववद्मारम

छोडेका फारफाशरकाहरुराई शिऺा ददनका तनशभत्त कामािभ फनाउनु ऩनेछ।

उक्त ववद्मारमको सभन्त्वम य ये खदे खभा िाखा कऺा, साना स्कूर वा
ववस्तारयत कऺा स्थावऩत गयी प्राथशभक शिऺाका तनधाारयत ऩाठ्मऩस्
ु तकराई नै
प्रमोगभा ल्माई प्राथशभक शिऺा ददने व्मवस्था गनुा आवश्मक छ।
(१०)

प्रधानाध्माऩक् प्राथशभक ववद्मारमहरुभा प्रधानाध्माऩकको छुट्टै ऩद सज
ृ ना गयी
तनजराई ववद्मारम सॊचारनको सम्ऩण
ू ा ष्ट्जम्भेवायी सम्
ु ऩनु ऩछा । प्रधानाध्माऩक
तनमक्
ु त गने वताभान ऩरयऩाटीका सट्टा प्रततस्ऩधााद्वाया छनौट गनाका साथै
प्राथशभक

तहको

फनाउनु ऩछा ।
(११)

व्मवस्थाऩन

प्रधानाध्माऩकको

सशभतत्

ववद्मारम

ऩदराई

तनम्नभाध्मशभक

व्मवस्थाऩन

सशभतत

शिऺक

गठनको

सयह

वताभान

प्रक्रिमाभा सुधाय गयी ऩठन ऩाठनसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्ने अशबबावक,
ववद्मारमको स्थाऩना य ववकासभा सेवा ऩुरमाउने स्थानीम व्मष्ट्क्तहरु सभेत

सभावेि हुने गयी प्रजाताष्ट्न्त्रक प्रक्रिमाफाट व्मवस्थाऩन सशभतत गठन गयी
त्मसराई अगधकाय सम्ऩन्त्न फनाउनु ऩछा ।
(१२)

सुधायात्भक शिऺण् प्राथशभक तहभा हार प्रचशरत शिऺण ऩरयऩाटी तनकै
कभजोय यहे कोछ। त्मसरे गदाा ऩतन कऺाभा ववद्माथॉहरुराई आकवर्ात गना य
मस

तहभा

बएको

गम्बीय

िैक्षऺक

ऺततराई

कभ

गना

उनीहरुका

शसकाइसम्फन्त्धी कभजोयीहरु सभमभै ऩदहचान गयी सुधायात्भक शिऺण सभेत
गने ऩरयऩाटी फसाल्नु ऩछा ।
(१३)

शिऺकहरुको मोग्मता् हार प्राथशभक तहभा ऩढाउने शिऺक प्रवेशिका उत्तीणा
गये को हुनुऩने प्रावधान यहे कोभा िैक्षऺक स्तय य उभेयको प्रौढता तथा दक्षऺण
एशिमारी भुरुकहरुभा प्राथशभक शिऺकको िैक्षऺक मोग्मता कऺा १२ य सो
बन्त्दा फढी बएको ऩरयऩे ्य73मभा प्राथशभक शिऺकहरुको िैक्षऺक मोग्मताको स्तय

(१४)

ववृ द्ध हुनु ऩछा ।
अतनवामा प्राथशभक शिऺा् हारराई दे िव्माऩीरुऩभा प्राथशभक शिऺाराई ऩूणत
ा ्
अतनवामा नगयी प्राथशभक तहको बनाादय तनकट सवासुरब ऩुगगसकेका य
अतनवामा फनाउन आवश्मक आधायशिरा तमायी बइसकेका वा हुन सक्ने
अवस्थाभा यहे का गाउॉ ववकास सशभतत, नगयऩाशरका, ष्ट्जल्रा य ऺेरहरुभा

प्राथशभक शिऺा िभि् अतनवामा गदै जाने नीतत शरइनु ऩछा । मसको तनशभत्त

उऩमक्
ु त वातावयण य साभाष्ट्जक दवाफ सज
ृ ना गना आवश्मक तनमभ फनाई
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तत्कार

कामाान्त्वमन

प्रायम्ब

गरयनु

ऩछा ।

दिौं मोजनाको अन्त्त्मसम्भभा

याज्मद्वाया नै कानूनी आधायभा प्राथशभक शिऺाराई अतनवामा गरयनु ऩछा ।
(१५)

ऩाठ्मिभ ऩाठ्मऩुस्तक् प्राथशभक शिऺाभा हार ऩठन ऩाठन गरयने ऩाठ्मिभ
तथा

ऩाठ्मऩुस्तकहरुभा

फारफाशरकाको

ऩरयवेि

अनुरुऩ

य

जीवनोऩमोगी

ऩाठ्मवस्तुहरुभा जोड ददनुका साथै ततनभा उऩमक्
ु त य स्तय अनुरुऩको सुधाय
तथा ऩरयभाजान गरयनु ऩछा ।
(१६)

फारोऩमोगी
तनधाारयत

सन्त्दबा

साभग्री्

ऩाठ्मऩस्
ु तकहरुका

प्राथशभक
साथै

अन्त्म

ववद्मारमहरुभा
सहमोगी

केन्त्रीम

सन्त्दबा

स्तयफाट

ऩस्
ु तक

तथा

साभग्रीहरुको उऩमोग गना प्रोत्सादहत गनुा ऩछा । फारफाशरकाहरुको ऩठन फानीको

ववकास गना स्तय अनस
ु ायका फारसादहत्मका ऩस्
ु तकहरुको छनौट गयी उऩरलध
(१७)

गयाउने तपा प्रमास हुनु ऩछा ।
भातब
ऩाठ्मसाभग्री् भातब
ृ ार्ाको भाध्मभ य
ृ ार्ाको भाध्मभद्वाया प्राथशभक
शिऺा ददने नीततराई कामाान्त्वमन गना नेऩारका याष्ट्रिम बार्ाहरुभा ववद्मारम

खोरी शिऺा ददनका रागग सयकायरे ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्मसाभग्रीहरुको तनभााण
य शिऺक ताशरभको आवश्मक व्मवस्था य सहमोग गनुा ऩछा ।
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माध्यममक मिऺा
विषय प्रिेि
भाध्मशभक शिऺाको सॊयचनाअन्त्तगात तीन तह सभेदटएका छन ्।तनम्नभाध्मशभक(कऺा ६ -

८) भाध्मशभक कऺा (९-१०) य उच्चभाध्मशभक कऺा (११-१२)। उच्चशिऺाअन्त्तगात यहे को
प्रभाणऩर तहको शिऺाराई ववश्वववद्मारमीम शिऺाफाट ववस्थाऩन गयी उच्चभाध्मशभक
तहभा प्रततस्थाऩन गने काभ प्रायम्ब बइसकेको छ।तसथा उच्चभाध्मशभक शिऺाको सॊयचना य
व्मवस्थाऩनसम्फन्त्धी छुट्टै प्रकृततको सभस्मा बएकारे मसका ववर्मभा अरग्गै चचाा गरयएको
छ।

ितयमान न्त्स्थतत
२०५३ को तथमाङ्क अनस
ु ाय नेऩारभा तहगत आधायभा ५५०६ तनम्नभाध्मशभक य २९०३
भाध्मशभक ववद्मारमहरु छन ् बने तनम्नभाध्मशभक तहभा ७९१५०२ य भाध्मशभक तहभा
३२९८३३ ववद्माथॉहरु अध्ममनयत छन ्।उऩरलध तथमाङ्क अनुसाय तनम्नभाध्मशभक तहभा
१९७०४ य भाध्मशभक तहभा १६४२३ शिऺकहरु कामायत छन ्।दफ
ु ै तहभा कामायत
शिऺकहरुभध्मे िभि् ३१.५% य ४४.६% भार ताशरभ प्राप्त छन ्।तनम्नभाध्मशभक उभेय(१११३)का फारफाशरकाको सॊख्मा १५७२२१७ य भाध्मशभक उभेयका फारफाशरकाको सॊख्मा
९५१८४० यहे को अनुभान गरयएको छ।तनम्नभाध्मशभक तहभा सहजै दे णखने बनाा दय ५०.३% य

भाध्मशभक तहभा सो दय ३४.७ प्रततित यहे को छ।तय खद
ु बनाादय बने तनम्नभाध्मशभक
तहभा २६.८% य भाध्मशभक तहभा १८.२ % छ।

तत्काशरन िैक्षऺक ष्ट्स्थततराई सभीऺा गयी भाध्मशभक शिऺा प्रणारीराई फढी सान्त्दशबाक
तथा याष्ट्रिम ववकासका रागग प्रबावकायी तुल्माउन याष्ट्रिम शिऺा आमोग २०४९ रे प्रस्तुत
गये का ववशबन्त्न सुझावहरुभध्मे केही प्रभुख सुझावहरु तनम्नानुसाय छन ््


भाध्मशभक शिऺाको सॊयचना तीन तहको हुनुऩदा छ् तनम्न भाध्मशभक कऺा (६८),भाध्मशभक(९-१०), य उच्चभाध्मशभक (१०-१२)।



सॊख्मात्भक ववस्तायका हकभा आठौँ मोजनाअवगधभा भाध्मशभक तहको उभेय
सभह
ू का

ववद्माथॉभा

सयदय

बनाा

प्रततित

तनम्नभाध्मशभकभा

६०%,

भाध्मशभकभा ४५%, य उच्चभाध्मशभकभा ३०% ऩरु माउनु ऩछा । मसो गना
औऩचारयक कऺा खोरेय भार सम्बव नबएभा दयू शिऺा प्रणारीसभेत अऩनाउनु
ऩछा ।आठौँ मोजनाशबर अगधयाज्मका सफै ष्ट्जल्राभा कऺा १२ सम्भ अध्ममन गने


सहुशरमत प्रदान गनुा ऩछा ।
तनम्नभाध्मशभक कऺाभा १०० ऩूणााङ्कको ऐष्ट्च्छक बार्ाभा भातब
ृ ार्ा,
यारिबार्ा, अङ्ग्रेजी य सॊस्कृत भध्मे कुनै एक शरनु ऩछा ।



सॊस्कृत भाध्मशभक शिऺाभा ऐष्ट्च्छक बार्ाअन्त्तगात सॊस्कृत शरनु ऩछा ।
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भाध्मशभक ववद्मारमभा ऐष्ट्च्छकभा नशरएको कुनै एक ववर्म वा एक ऩर
अततरयक्त ऐष्ट्च्छकभा शरन सक्रकनेछ। अततरयक्त ऐष्ट्च्छकभा उत्तीणााङ्कअनुत्तीणााङ्कसॉग सम्फद्ध नगयी उत्तीणाबन्त्दा भागथको प्राप्ताङ्क जोडडने
व्मवस्था गनुा ऩछा ।



एस एर सी ऩयीऺासम्फन्त्धी व्मवस्था तनम्नशरणखतअनुसाय गनुा ऩछा ् क) एउटै

ऩाठ्मिभ रागू हुने हारको ष्ट्स्थततभा केन्त्रीम तहभा भाध्मशभक भाध्मशभक
ऩयीऺाको तमायी गयी ऺेरीम तहभा ऩयीऺा सञ्चारन गने, उत्तयऩष्ट्ु स्तका
ऩयीऺण गयाउने तथा ऩयीऺापर प्रकािन गने आवश्मक व्मवस्था शभराउनु ऩछा ।

ख) प्रश्नऩर तनभााण, उत्तयऩष्ट्ु स्तका ऩयीऺण, ऩयीऺासञ्चारन प्रक्रिमा,

ऩयीऺापर प्रकािन आददभा सध
ु ाय गना उऩमक्
ु त व्मवस्था गनुा ऩछा ।ग) ववशबन्त्न
वविेर्ऻहरु बएको सशभततको व्मवस्था हुनऩ
ु छा । घ) कम्ऩाटा भेन्त्टरको व्मवस्था
केही वर्ा कामभै याख्नु ऩछा ।

२०४९ को आमोगको सुझावअनुसाय भाध्मशभक तहको शिऺाराई तीन तहको
फनाइसक्रकएको छ। आठौँ मोजनाशबर अगधयाज्मका सफै ष्ट्जल्राभा कऺा १२को

ऩठनऩाठनको सुववधा उऩरलध गयाइएको छै न।तनम्नभाध्मशभक कऺाभा ऐष्ट्च्छक बार्ा

अन्त्तगातको ऩठनऩाठनको व्मवस्था ऩतन बएको छै न। त्मस्तै आमोगरे सुझाव प्रस्तुत
गये अनुसाय तनम्नभाध्मशभक तहभा ववऻान य वातावयण ववर्मराई एक ऩरका रुऩभा

याखी जनसॊख्मा य वातावयण शिऺा सम्फन्त्धी ५० ऩूणााङ्कको एक ऩर सभावेि गरयएको
छ।

उक्त आमोगरे शसपारयस गये अनुसाय भाध्मशभक तहभा साभाष्ट्जक शिऺाराई अतनवामा

ववर्मभा सभावेि गरयएको छ य मसको ऩाठ्मिभ सभेत आवश्मक सुधाय गयी रागू
गरयएको छ।ऐष्ट्च्छकअन्त्तगात २०० ऩूणााङ्क सुझाइएकोभा १०० ऩूणााङ्कको स्वास्थम तथा

िायीरयक शिऺा, कम्प्मूटय अथवा जनसङ्ख्मा शिऺाका तीन ववकल्ऩभध्मे कुनै एक
ववर्म शरनु ऩने य अको ऐष्ट्च्छकअन्त्तगात तनधाारयत ववर्मसभूहफाट एक ऩर शरनुऩने
व्मवस्था गरयएको छ। मसयी एस एर सी भा ७०० ऩूणााङ्क अतनवामा तथा ऐष्ट्च्छक य १००
ऩूणााङ्कको थऩ इच्छाधीन गयी ८०० प्रस्ताववत गरयएकोभा थऩ इच्छाधीनराई नयाखी
७०० ऩूणााङ्कको भार कामभ गरयएको छ।आमोगरे भाध्मशभक ऩयीऺाको सुधायका रागग

ददएका सुझावहरुअनुरुऩ उत्तयऩुष्ट्स्तकाको ऩयीऺण व्मवस्थाराई ववकेन्त्रीकयण गने य
ऩयीऺापर साऩेऺ रुऩभा छोटो सभमभा प्रकाशित गने काभ प्रायम्ब बएको छ।प्रश्नऩर

तनभााण, उत्तयऩुष्ट्स्तका ऩयीऺण य वविेर्ऻहरुको सशभततको व्मवस्थाभा खास प्रगतत
बएको छै न।

२०४९ सारऩतछको करयव ५ वर्ाशबर भाध्मशभक शिऺाका ऺेरभा भहत्त्वऩूणा काभहरू
बएका छन ्। १० कऺासम्भ तन्िुल्क गरयएको छ य भाध्मशभक शिऺा ववकास
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ऩरयमोजनाको कामाान्त्वमन बएको छ।भाध्मशभक तहको ऩाठ्मिभभा ऩरयवतान गयी नमाॉ
ऩाठ्मिभअनुसाय ऩाठ्मऩस्
ु तकहरु तमाय गने काभ जायी छ।ववद्मारम तथा ववद्माथॉ
सङ्ख्मा फढे को कुया तनम्नशरणखत ताशरकाभा प्रस्तुत तथमाङ्कफाट स्ऩरट हुन्त्छ्
भाध्मशभक ववद्मारम तथा ववद्माथॉ (सावाजतनक)
१९५१

१९७१

१९७६

१९८१

१९९१

१९९६

तनम्नभाध्मशभक

२००

६७७

२२८९

२७९६

४०५५

५५०६

भाध्मशभक

११

४९४

५२०

९१८

२०७९

२९०३

२

६

१५

प्राववगधक
तनभावव ववद्माथॉ
भाध्मशभक ववद्माथॉ

१७०००

५३०००

७००००

१७००००

३७८००० ७९१५०२

६७०००

७४०००

१४४०००

३९५००० ३२९८३३

(तनजी)
ववद्मारम तथा ववद्माथॉ

२०४६

२०४९

२०५३

तनभावव

५७५

८१९

२१४५

भावव

७५६

१२२६

१२४१

तनम्नभाध्मशभक ववद्माथॉ

३४३०१

५२७९०

१३५४९९

भाध्मशभक ववद्माथॉ

९१८४९

१५३४७

६६४१३

प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
(१)

ऩहुॉच् ववगतका वर्ाहरुभा भाध्मशभक शिऺाको तनकै ववस्ताय बएको छ। खास
गयी ववद्मारमहरुको सॊख्मा य ववद्माथॉ बनााराई आधाय भान्त्दा भाध्मशभक
शिऺारे

ठूरो

पड्को

भाये को

दे णखन्त्छ।ववगतभा

भाध्मशभक

तहभा

जसयी

ववद्माथॉ बनााभा रत
ु तय रुऩभा ववृ द्ध बएको छ, आगभी वर्ाहरुभा त्मस बन्त्दा

अझै तनकै ववृ द्ध हुॉदै जाने दे णखन्त्छ।प्राथशभक शिऺाको ववस्ताय य ववकासका
कायण भाध्मशभक शिऺाभा दवाफ ऩना जानु स्वबाववक हुन्त्छ, तय सहजै दे णखने
बनाा

दय

य

फारफाशरकाहरु

खद
ु

मस

बनाादय
तहको

हे ने

हो

शिऺाको

बने

भाध्मशभक

अवसयफाट

अझै

उभेयका
ऩतन

अगधकाॊि

फष्ट्ञ्चत

नै

छन ्।त्मसभा ऩतन वऩछडडएका ऺेर य सभुदामभा फस्ने फारफाशरकाहरुको
भाध्मशभक शिऺाभा ऩहुॉच एकदभै सीशभत छ।
(२)

आन्त्तरयक य फाह्म दऺता्

ववश्व फैङ्करे गये को एक अध्ममनअनुसाय कऺा

६ भा अध्ममन गने प्रत्मेक एकसम जना ववद्माथॉभध्मे २५ जनारे ७
कऺाऩतछ ववद्मारम छोड्छन ्। ४१ जना भाध्मशभक ऩयीऺाभा फस्छन ् य केवर
१५ जना भार उत्तीणा हुन्त्छन ्।तनम्नभाध्मशभक तथा भाध्मशभक तहका प्रामजसो
सफै कऺाहरुभा तनकै ठूरो सॊख्माभा ववद्माथॉहरु असपर हुने वा कऺा
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दोहोरमाउने वा फीचैभा ववद्मारम छाड्ने गदा छन ्। २०५३ को िैक्षऺक तथमाङ्क

अनुसाय कऺा ६ भा २१.५%, कऺा ७भा १६.९५%, कऺा ८भा २४.६%, कऺा
९भा २१.४% ववद्माथॉहरुरे असपर हुने वा कऺा दोहोरमाउने वा फीचैभा
ववद्मारम छाड्ने गदा छन ्।फाह्म दऺताका दृष्ट्रटरे हे दाा भाध्मशभक शिऺारे
ववद्माथॉहरुराई काभको सॊसायभा प्रवेि गना चादहने आवश्मक ऻान य सीऩ
ददन सकेको छै न।
(३)

गण
ु स्तयभा ह्रास्
रम्केको

छ,

नेऩारको भाध्मशभक शिऺा सॊख्मात्भक ववस्ताय ततय

तय

छ।जनसभह
ू का

गण
ु स्तय

दृष्ट्रटभा

दे खाऩये को छ।ववद्मरम

ववृ द्धका

सावाजतनक

य

दृष्ट्रटरे

चादहॉ

ववद्मारमको

शिऺकहरुको रत
ु

मो

गण
ु स्तय

ववृ द्धरे

गदाा

तनकै
ज्मादै

कभजोय
न्त्मन
ू

केही हदसम्भ

ववद्माथॉहरुको ऩहुॉच फढाउने काभ ऩतन गये को छ, तय ववस्तायसॉगसॉगै
गण
ु स्तयभा ह्रास ऩतन तीव्र फन्त्दै गएको छ।ववद्मारमहरूरे एसएरसी ऩयीऺाभा
सपरताको प्रततित सन्त्तोर्जनक तुल्माउन सकेका छै नन ्। तनजी ऺेरका
ववद्मारमहरु उऩरलध बएका ठाउॉ भा ववद्माथॉहरु सावाजतनक ववद्मारमहरुराई

छोडी तनजी ऺेरभा अध्ममन गना जाने प्रवष्ट्ृ त्त फढे को छ।मसथा ववस्ताय य

शिऺाको गुणस्तयका फीच सन्त्तुरन कामभ हुन सकेको छै न।शिऺाको गुणात्भक
ववकासका तनशभत्त चादहने असर शसकाइ-शिऺण,वतावयण, ववद्मारमको
व्मवस्थाऩन, दऺ तथा सभवऩात शिऺक, शसकाइप्रतत उत्प्रेरयत ववद्माथॉ आददको

तनकै कभी यहे को छ। न्त्मूनतभ बौततक सुववधाको अबाव ऩतन शिऺाको

गुणस्तय खस्कने कायण फनेको छ।भाध्मशभक शिऺाको फढ्दो भागको ऩूतता गना
मोग्मता य ताशरभ हाशसर गये का शिऺक, बौततक सुववधाहरुको ववकास य अन्त्म

आवश्मक िैक्षऺक साधनहरुको व्मवस्था गना नसकेभा गुणस्तय कामभ गना
कदठन छ।
(४)

आगथाक सभस्मा्

सयकायरे भाध्मशभक शिऺाभा शिऺाको कुर फजेटको

करयफ २४% ववतनमोजन गछा ।सयकायफाट ववद्मारमहरुरे प्राप्त गने अनुदानको

रगबग सफैजसो यकभ शिऺक तरफभा खचा हुन्त्छ।बौततक सुववधा ववस्ताय य
िैऺणणक साभग्रीको व्मवस्थाका तनशभत्त ववद्मारमहरुराई सयकायी सहामता
उऩरलध छै न।सयकायरे प्रवेि िुल्क, ऩुन्प्रवेि िुल्क तथा भाशसक िुल्क शरन

नऩाउने गयी भाध्मशभक शिऺाराई तन्िुल्क घोर्णा गये को छ।मसअनुसाय

ववद्मारमहरु ववद्माथॉफाट भाशसक िुल्क शरन ऩाउॉ दै नन ्। ववद्मारमको बौततक
सुववधाको ववकास तथा सञ्चारन खचा जुटाउनका तनष्ट्म्त अशबबावकफाट

ववद्मारमहरुरे एकै ऩटक ठूरो यकभ असर
ु गने गये को हुॉदा ववद्माथॉ तथा
अशबबावक दव
ु ैरे कदठनाइको साभना गनऩ
ुा ये को छ।अदहरेको ष्ट्स्थततभा
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अशबबावकरे ववद्माथॉको िैक्षऺक खचाभा एकततहाइ लमहोरययहे को अनभ
ु ान
गरयएको छ।

ववद्मारमको बौततक तथा िैऺणणक स्रोत तथा साधनका तनशभत्त स्थानीम
सहबागगताराई ऩरयचारन गने बतनए ताऩतन हारका वर्ाहरुभा उक्त सहबागगता घट्दै
गएको छ।खास गयी तन्िुल्क भाध्मशभक शिऺाको घोर्णाऩतछ ववद्मारमको
आम्दानीका स्थानीम य ऩयम्ऩयागत स्रोतहरु सुक्दै गएका छन ्।ऩरयणाभस्वरुऩ

ववद्मारमशबरका गततववगधको गुणस्तय ववृ द्ध गना आवश्मक खचा अऩमााप्त हुन गएको
छ।तन्िुल्क भाध्मशभक शिऺारे शिऺकहरुराई तरफ-बत्ताको गचन्त्ताफाट भुक्त गये

ताऩतन ववद्मारमहरुराई गुणात्भक शिऺाका सन्त्दबाभा अझ कभजोय फनाएको

छ।सयकायरे शिऺाभा सम्ऩूणा ष्ट्जम्भेफायी शरन्त्छ बन्त्ने भ्रभ स्थानीम तनकाम य
जनसभुदामभा ऩना गएको छ।
(१)

सान्त्दशबाकता् भाध्मशभक शिऺाको भर
ू उद्देश्म ववद्माथॉहरुराई उच्चशिऺाभा
प्रवेि ऩाउनका तनशभत्त भार तमाय गये को दे णखन्त्छ। त्मसभा ऩतन मो काभ

प्रबावकायी रुऩभा ऩूतता हुन नसकेको तथम प्रवीणता प्रभाणऩर तह तथा
उच्चभाध्मशभक शिऺाको नततजारे दसााउॉछ।
भाध्मशभक शिऺा दे िको आगथाक तथा साभाष्ट्जक ववकासको रक्ष्म ऩूया गना
असभथा फन्त्दै गएको छ।भाध्मशभक शिऺा ऩूया गये का ववद्माथॉहरुभा श्रभप्रतत
आदयको बावना घट्दै गएको छ।मो तहको शिऺा दे िभा श्रभफाट बाग्ने शिक्षऺत

फेयोजगाय मुवामुवतीको सभूह तमाय ऩाना अग्रसय बएजस्तो दे णखन्त्छ।भाध्मशभक

शिऺा दे िको साभाष्ट्जक तथा आगथाक ववकासअनुकुर नबएको दे णखएकारे मस
तहका शिऺाको सान्त्दशबाकताप्रतत प्रश्न उठाउन थाशरएको छ।
(२)

ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्मऩुस्तक् भाध्मशभक तहको ऩाठ्मिभभा ववद्माथॉहरुराई

व्मवसामतपा उन्त्भुख हुने य जीवनऩमोगी सीऩ तथा ऻान ददने ववर्महरु कभ
सभावेि बएको ऩाइन्त्छ।ऩाठ्मिभभा सभाववरट व्मावसातमक ववर्महरु ऩतन
व्मावहारयक बन्त्दा सैद्धाष्ट्न्त्तक वा कोया ऻान ददने हे तुरे शिऺण गरयएका
छन ्।भाध्मशभक तहभा उऩमुक्त य स्तयअनुरुऩका ऩाठ्मिभ य ऩाठ्मऩुस्तकको
तनभााणभा अऩेक्षऺत

ध्मान

हारको

कऺाअनुरुऩका

व्मवस्थारे

ऩुरमाउन

सक्रकएको

छै न।ऩाठ्मऩुस्तक रेखनको

ऩाठ्मऩुस्तकहरु

उऩरलध

हुन सकेको
ऩाइॉदैन।मस प्रकायका न्त्मून स्तयका ऩाठ्मऩुस्तक ऩतन शिऺाको स्तय घटाउने
कायण फन्त्न ऩुगेका छन ्।
(३)

मोजनाबफहीन ववस्तया् भाध्मशभक शिऺाको मोजना तथा रक्ष्मववहीन ववस्ताय
मस तहका शिऺाको चको सभस्मा हो। नक्साङ्कनका आधायभा आवश्मक
ठाउॉ भा ववद्मारमहरु स्थाऩना नबई भाग य दवाफका आधायभा तनम्नभाध्मशभक
तथा भाध्मशभक दव
ु ै खारका ववद्मारमहरु स्थाऩना बएका छन ्।परस्वरुऩ
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गुणस्तय घट्नुका साथै मस तहको शिऺाराई व्मवष्ट्स्थत रुऩभा ववकास गना
कदठनाई बएको छ।मोजनाफद्ध रुऩभा ववद्मारमको स्वीकृतत ददने ऩरयऩाटीको

याम्रयी कामाान्त्वमन गना नसक्दा बौगोशरक ऺेरका आधायभा ऩतन असन्त्तुरन
दे णखएको छ।भध्म तथा सुदऩ
ु ष्ट्श्चभका ष्ट्जल्राहरुभा मस तहको शिऺाभा
ववद्मारम सॊख्मा तथा ववद्माथॉहरु तुरनात्भक रुऩभा तनकै कभ यहे का
छन ्।मसफाट शिऺाको सभानुऩाततक तथा सन्त्तुशरत ववकासभा फाधा ऩुगेको छ।
व्मवस्थाऩन्

(४)

अनेक

सावाजतनक ववद्मारमहरुको िैक्षऺक स्तय सन्त्तोर्जनक नहुनक
ु ा
कायणहरु दे णखन्त्छन ्।ववद्मारमहरुभा तनमशभत रुऩभा ऩढाइ नहुन,ु

शिऺकहरु आफ्ना काभ प्रतत उदाशसन यहन,ु आवश्मक सॊख्माभा ववर्मगत

शिऺक नहुन,ु ववद्मारमको व्मवस्थाऩन प्रबावकायी नहुनु आदद केही प्रभख
ु
कायणहरु भातनन्त्छन ्।मस िभभा सावाजतनक ववद्मारमको प्रबावदहनताको
सफबन्त्दा ठूरो कायणका रुऩभा ववद्मारमको असऺभ,अदऺ य अप्रबावकायी
व्मवस्थाऩन नै दे णखन्त्छ, क्रकनबने आगथाक ष्ट्स्थतत याम्रै बएका सावाजतनक

ववद्मारमहरुको ऩतन व्मवस्थाऩनसम्फन्त्धी असऺभताकाकायण िैक्षऺक गुणस्तय

अऩेऺाअनुरुऩ याम्रो बएको दे णखएको छै न। प्रधानाध्माऩक अगधकायसम्ऩन्त्न

नहुनु, व्मवस्थाऩन सशभततको तछटोतछटो ऩरयवतान बइयहनु, राभो सभमसम्भ
व्मवस्थाऩन सशभततको गठनको अबाव हुनु नै सावाजतनक ववद्मारमको
गुणस्तयभा ह्रास ल्माउने प्रभुख कायण दे खा ऩये का छन ्।
सझ
ु ािहर्
१.

(१)

उद्देश्म् भाध्मशभक शिऺाको उद्देश्म तनम्नानुसाय हुनु ऩछा ्–

(क)

(क) भाध्मशभक शिऺा याष्ट्रिम ववकासका तनशभत्त चादहने जनिष्ट्क्तको जग

(ख)

हुनु ऩछा ।
(ख)
मो शिऺा श्रभप्रतत आस्थावान ्, यारि य प्रजातन्त्रप्रतत सभवऩात य

(ग)

असर नैततक चरयरवान ् व्मष्ट्क्तत्वको ववकास गने खारको हुनु ऩदा छ।
(ग) ववद्माथॉहरुभा बावर्क ऺभता, सज
ृ नािीरता, याष्ट्रिम सॊस्कृतत
ऩयम्ऩयाप्रतत

आदाय, वैऻातनक

य

दृष्ट्रटकोण, स्वावरम्फन, उद्मभिीरता,

अध्ममनिीरता, सहमोगात्भक बावना य प्रजाताष्ट्न्त्रक जीवन ऩद्धततप्रतत
सचेतता जगाउने खारको हुनु ऩछा ।
(२)

सॊयचना् भाध्मशभक शिऺाको सॊयचना तीन तहका रुऩभा कामभ हुनु ऩछा ।
तनम्नभाध्मशभक तह (कऺा ६–८), भाध्मशभक तह (कऺा ९–१०) य उच्च
भाध्मशभक तह (कऺा ११–१२)।
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रक्ष्म् दिौं मोजनाको अन्त्त्मसम्भभा तनम्नभाध्मशभक य भाध्मशभक उभेय

(३)

सभूहका कुर सॊख्माको िभि् ७५% य ६०% ववद्माथॉहरुराई उक्त तहको
शिऺा प्रदान गने रक्ष्म याख्नु ऩछा ।

गुणस्तय् भाध्मशभक शिऺाभा सॊख्मात्भक ववस्ताय बन्त्दा ऩतन गुणस्तयको

(४)

अशबववृ द्धभा सयकायको जोड हुनु ऩछा ।
स्रोत ऩरयचारन् उच्चशिऺाभा हार सयकायी स्तयफाट बइयहे को रगानीका

(५)

साऩेऺताभा भाध्मशभक शिऺाराई स्रोत उऩरलध गयाउनु आवश्मक छ। उक्त

स्रोतको उऩमोग बौततक सवु वधाहरुको ववस्ताय, ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्मऩस्
ु तक

सध
ु ाय, शिऺक ताशरभ, िैक्षऺक साभग्री, व्मवस्थाऩन ताशरभ, अनग
ु भन तथा
भल्
ू माॊकन जस्ता ऩऺहरुभा हुनु ऩछा ।
ऩाठ्मिभको प्रकृतत् भाध्मशभक शिऺाराई काभको सॊसायसॉग तनकट याख्न मस

(६)

तहभा

व्मावसातमक

ववर्महरुको

अध्ममन

अध्माऩनभा

फर

ददनु

ऩछा ।

भाध्मशभक शिऺा अन्त्तगात आवगधक तथा प्रत्मावतॉ प्रकृततका व्मावसातमक
धायाको सज
ृ ना गयी सेवा ऺेरका ऩेसाहरुका तनशभत्त ववद्माथॉहरुराई तमाय गने

नीतत शरनु ऩछा । काभको सॊसायशबर प्रवेि गने ववद्माथॉहरुराई ऩेिागत सीऩ

सॉगसॉगै फशरमो साधायण शिऺाको सभेत आवश्मकता ऩने हुॉदा बार्ा, गणणत,
ववऻान य साभाष्ट्जक शिऺाभा त्मष्ट्त्तकै जोड ददनु ऩछा ।
ऩाठ्मिभको सॊयचना्

(७)
(क)

तनम्नभाध्मशभक तहको ऩाठ्मिभभा २०४९ को आमोगरे सुझाव अनुसायका

अतनवामा ववर्महरुको ऩठन ऩाठनका साथै ऐष्ट्च्छक बार्ा अन्त्तगात १००
ऩण
ू ााङ्कको कुनै एक बार्ा ऩढाउने व्मवस्था गरयनु ऩछा । मसभा भातब
ृ ार्ा,
यारिबार्ा, सॊस्कृत य अॊग्रेजी बार्ा भध्मे कुनै एकको छनौट गना ददनु ऩछा ।
(ख)
(ग)

भाध्मशभक तहको ऩाठ्मिभ ६०० ऩण
ू ााङ्कको अतनवामा य २०० ऩण
ू ााङ्कको

ऐष्ट्च्छक गयी जम्भा ८०० ऩण
ू ााङ्कको हुनु ऩछा ।
भाध्मशभक तहको ऩाठ्मिभभा तनम्नशरणखत ववर्महरुको ऩठन ऩाठन गने
व्मवस्था हुनु ऩछा ्–


अतनवामा ववर्महरुभा नेऩारी, अॊग्रेजी, गणणत, साभाष्ट्जक शिऺा, ववऻान
य स्वास्थम, जनसॊख्मा तथा वातावयण शिऺा यहनु ऩछा ।



ऐष्ट्च्छक ववर्महरुभा अततरयक्त गणणत, कम्प्मूटय, जनसॊख्मा शिऺा,
वाणणज्म, अततरयक्त ववऻान, इततहास, बूगोर, अथािास्र, अॊग्रेजी,

ऩमाटन, सॊस्कृतत, होटर व्मवसाम, कृवर्, भातब
ृ ार्ा, सॊस्कृत, नेऩारी आदद
भध्मे कुनै दईु ववर्म यहनु ऩछा ।
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नक्साॊकन् ववद्माथॉ बनााको रक्ष्मराई ध्मानभा याखी उऩमुक्त स्थानभा

(८)

बौततक नक्साङ्कनका आधायभा तनम्नभाध्मशभक तथा भाध्मशभक ववद्मारम
खोल्ने अनुभतत ददनु ऩछा ।

थऩ ववद्मारम् आगाभी केही वर्ा सुदयू , दग
ा
तथा वऩछडडएका ऺेरहरुभा
ु भ

(९)

ववद्मारमहरु स्थाऩनाका रागग प्राथशभकता ददनु ऩछा ।
(१०)

अग्रणी ववद्मारम् ष्ट्जल्रा वा तनकट ऺेरका ववशबन्त्न भाध्मशभक ववद्मारमका
फीच ऩामक ऩने, अऩेऺाकृत बौततक तथा साधन य सवु वधा सम्ऩन्त्न कुनै एक

ववद्मारमराई अग्रणी ववद्मारमका रुऩभा ववकास गनुा ऩनेछ य मस्ता
ववद्मारमहरुरे आसऩासका अन्त्म ववद्मारमहरुका तनष्ट्म्त स्रोत केन्त्रका रुऩभा
सभेत काभ गनुा ऩछा ।
(११)

प्रधानाध्माऩक् ववद्मारमको प्रधानाध्माऩक ऩद आवगधक हुनु ऩछा । मोग्मता,
जेरठता य ऺभताका आधायभा स्थामी शिऺकराई प्रधानाध्माऩकभा तनमक्
ु त गनुा
ऩछा य कामाऺभताकै आधायभा प्रधानाध्माऩकको ऩुनतनामुष्ट्क्त गने य हटाउने
हुनु ऩछा । प्रधानाध्माऩक य व्मवस्थाऩन
सदस्महरुराई व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी ताशरभको व्मवस्था गनुा ऩछा ।

(१२)

सुस्ऩरट

व्मवस्था

सशभततका

शिऺक्

ववद्माथॉ सॊख्मा य ववर्मगत आधायभा शिऺक दयफन्त्दीको व्मवस्था

गनुा ऩछा । ताशरभ अप्राप्त व्मष्ट्क्तराई स्थामी ऩदभा तनमुक्त गनुा हुॉदैन।
अस्थामी तनमुष्ट्क्त गदाा ऩतन ताशरभ प्राप्त व्मष्ट्क्तराई प्राथशभकता ददनु ऩछा ।
शिऺकहरुको

ग्रेड

थऩ

तथा

फढुवाका

रागग

उनीहरुको

कामासम्ऩादन

भूल्माॊकनराई सभेत आधाय फनाईनु ऩछा । शिऺा तनमभावरीभा उल्रेख बए
अनुसाय सभमभा नै शिऺकको फढुवा गने प्रक्रिमा थाल्नु ऩछा ।
(१३)

ऩाठ्मऩुस्तक तथा ऩाठ्मसाभग्री्

ऩाठ्मऩस्
ु तक नैततकता, दे िबष्ट्क्त, साॊस्कृततक ववववधता, जाततम सद्भाव,

(क)

ववशबन्त्न

जातत

य

सभुदामका व्मष्ट्क्तत्वहरुको

याष्ट्रिम

मोगदान

तथा

रैङ्गगक सभानता जस्ता कुयाहरुभा आधारयत हुनु ऩछा । हारका कततऩम
ऩाठ्मऩुस्तकहरुभा दे णखएका रैङ्गगक असभानता, जाततगत ऊचनीच, धाशभाक
तथा साभाष्ट्जक बेदबावराई प्रश्रम ददने खारका अॊिहरु हटाउनु ऩछा ।
(ख)

कऺा ६ दे णख १० सम्भ सयकायद्वाया प्रकाशित ऩाठ्मऩुस्तकका अततरयक्त
अन्त्म उऩमुक्त ऩाठ्मऩुस्तक तथा ऩाठ्मसाभग्री ऩतन प्रमोगभा ल्माउनका

रागग फहुऩाठ्मऩुस्तक प्रणारीको व्मवस्था हुनुऩछा , तय मस्ता अततरयक्त
ऩाठ्मऩुस्तक तथा ऩाठ्मसाभग्री छनौट गदाा याष्ट्रिम उद्देश्म य ऩरयवेि
अनुरुऩका य गुणस्तयीम हुनु अत्मावश्मक छ।
(१४)

ऩयीऺा्
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तनम्नभाध्मशभक तहको कऺा ८ को ऩयीऺा ष्ट्जल्रास्तयीम हुने व्मवस्थाराई
कामभै याखी अन्त्म ऩयीऺाहरु ववद्मारमरे नै शरने व्मवस्थाराई प्रबावकायी

(क)

फनाउनु ऩछा ।
(ख)

हारको एस.एर.सी. ऩयीऺा भाध्मशभक ऩयीऺाका रुऩभा िभि् ऺेरीम
तहफाट सॊचारन गने व्मवस्था हुनु ऩछा । ऩयीऺा तनमन्त्रण कामाारमफाट
प्रश्नऩर भार उऩरलध गयाउने व्मवस्था गनुा उऩमुक्त हुनेछ। त्मस
ष्ट्स्थततभा ववद्मारम स्तयको अष्ट्न्त्तभ ऩयीऺाका रुऩभा कऺा १२ को ऩयीऺा
प्रततस्थावऩत हुन जानेछ।

(१५)

व्मवस्थाऩन्
ववद्मारम तहको व्मवस्थाऩनभा सध
ु ाय ल्माउन व्मवस्थाऩन सशभततराई

(क)

सऺभ तथा अगधकाय सम्ऩन्त्न फनाइनु ऩछा । उक्त सशभततभा ष्ट्जल्रा शिऺा

कामाारम तथा स्थानीम तनकामका प्रतततनगध, अशबबावक, वरयरठ शिऺक,
(ख)

शिऺासेवीको सभेत प्रतततनगधत्व हुनुऩछा ।
ववद्मारम व्मवस्थाऩनभा प्रधानाध्माऩकको बूशभकाराई सऺभ य प्रबावकायी
फनाइनु ऩछा ।

(ग)
(१६)

शिऺक तथा कभाचायी प्रिासनको सुदृढीकयण गनुा ऩदा छ।
दण्ड य ऩुयस्कायको व्मवस्था् शिऺकरे शरएको कऺा सॊख्मा, अनुिासन,

तनमशभतता, ववर्मगत उत्तीणााङ्कका आधायभा ऩायदिॉ क्रकशसभको दण्ड य
ऩुयस्कायको व्मवस्थाराई प्रबावकायी फनाउनु ऩछा । शिऺकको भूल्माॊकनभा
प्रधानाध्माऩकको बशू भकाराई भहत्वऩण
ू ा फनाउनु ऩछा ।
(१७)

ववद्मारमको वगॉकयण् तनम्नभाध्मशभक तथा भाध्मशभक ववद्मारमहरु तीन
प्रकायका हुनेछन ्: सावाजतनक, साभद
ु ातमक य तनजी।

(क)

सावाजतनक्


सावाजतनक

ववद्मारमरे

तन्िल्
ु क

शिऺा

ददनु

ऩछा ।

मस्ता

ववद्मारमहरुरे प्रवेि िल्
ु क, ऩन
ु ् प्रवेि िल्
ु क य भाशसक िल्
ु क फाहे क

बौततक ऩूवााधायको तनभााण य िैक्षऺक ववकास तथा ववस्तायका तनष्ट्म्त
सऺभ अशबबावकहरुफाट भार आवश्मक यकभ उठाउन सक्नेछन ्।


मस्ता ववद्मारमभा शिऺकको तरफ, सुववधा तथा िैक्षऺक साभग्री

सम्फन्त्धी साभान्त्म खचा सयकायरे अनुदानका रुऩभा उऩरलध गयाउनु
ऩछा ।


दग
ा ऺेर तथा ववऩन्त्न वगाका जनसभुदाम यहे का अववकशसत ग्राभीण
ु भ

ऺेरका मस्ता ववद्मारमहरुभा प्राथशभकता अनुसाय सयकायरे बौततक
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ऩूवााधायको तनभााण य िैक्षऺक ववकास तथा ववस्तायका तनष्ट्म्त ऩूया खचा
व्महोनुा ऩछा ।
(ख)

साभुदातमक्


कुनै सॊघ सॊस्था, सभुदाम, ववद्मारमभा कामायत शिऺकहरु वा ववद्मारम

स्थाऩनाका रागग उत्प्रेरयत व्मष्ट्क्तहरु आददको सॊमुक्त नेतत्ृ वभा
सॊचारन बएका ववद्मारमहरुराई साभुदातमक ववद्मारम भान्त्नु ऩछा ।

मस्ता ववद्मारमहरुरे तनधाारयत भाऩदण्ड अनस
ु ाय रागत ऩयू णको
अवधायणा अनस
ु ाय िल्
ु क उठाउन ऩाउने व्मवस्था हुनु ऩछा ।


मस्ता ववद्मारमहरुराई ग्राभीण ऺेरभा ऩतन सॊचारन गनाका तनष्ट्म्त
प्रोत्साहन ददनु ऩछा ।



हार सयकायी रगानीभा सॊचाशरत सऺभ ववद्मारमहरुरे साभद
ु ातमक
ववद्मारमका रुऩभा ऩरयणत हुन चाहे भा ततनराई िभि् साभद
ु ातमक
ववद्मारमका रुऩभा ववकशसत गदै रैजानु ऩछा । मसफाट आगथाक तथा

व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी सयकायको दातमत्व मस्ता ऺेरभा कभ हुन जान्त्छ
य आगथाक स्रोत जुटाउन नसक्ने ववऩन्त्न सभुदाम, दग
ा तथा कभ
ु भ
आमस्रोत हुने ऺेरका ववद्मारमको ववकासभा सयकायको ध्मान फढी
केष्ट्न्त्रत हुन ऩाउॉ छ।


मसयी ऩरयणत बएका साभुदातमक ववद्मारमराई सयकायरे ववद्मारमको

श्रेणीकयणराई सभेत ध्मानभा याखी वावर्ाक एकभुरट अनुदान ददने नीतत
शरनु ऩछा ।


ववद्मारमराई आवश्मक ऩने सम्ऩूणा शिऺक, कभाचायी, बौततक सुववधा,
िैक्षऺक साभग्री आददको व्मवस्थाको ष्ट्जम्भा व्मवस्थाऩकहरुको साभूदहक

दातमत्वभा यहनेछ। मस्ता ववद्मारमहरुराई िैक्षऺक साभग्री य घयजग्गा
खयीद गदाा राग्ने कय, अन्त्त्िुल्क आदद सफै शभनाहा गनुा ऩछा ।


मस्ता ववद्मारमका शिऺकहरुको ताशरभ, भ्रभण, छारवष्ट्ृ त्त, अध्ममन
आददभा सयकायरे सहमोग गनुा ऩछा । शिऺक ताशरभ, वष्ट्ृ त्तववकास तथा

बौततक सॊसाधनको ववकास य ववद्माथॉ कल्माणकोर्भा वावर्ाक फजेटफाट
ववद्मारमरे १५% यकभ छुट्माउनु ऩछा ।


तनम्न आम बएका ऩरयवायहरुराई ऩने प्रबावराई कभ गना छारवष्ट्ृ त्त य
आगथाक सहमोग ददने नीतत शरनु ऩदा छ। मस िभभा गरयफ तथा जेहेन्त्दाय

य वविेर् रक्षऺत सभूहका रागग तनधाारयत कोटा अनुसाय छारवष्ट्ृ त्तको
व्मवस्था गनुा ऩछा । सावाजतनक ववद्मारमफाट साभद
ु ातमकभा ऩरयणत

बएका ववद्मारमहरुभा सयकायको साझेदायी बशू भका फढी यहने हुॉदा सोही
अनऩ
ु ातभा छारवष्ट्ृ त्तको कोटा ऩतन तनधाारयत हुनु ऩछा ।
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साभुदातमक ववद्मारमको व्मवस्थाऩन सशभततराई तनधाारयत भाऩदण्ड
अनुरुऩ फढी स्वामत्तता ददनु ऩछा ।



ववद्मारमको िैक्षऺक गततववगधको सभम य कामाऩारोको तनधाायण
ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभततरे आपैं गना ऩाउनेछ, तय ववद्मारम
सॊचारनको अवगध याष्ट्रिम स्तयभा तनधाारयत कामाघण्टाको अवगधबन्त्दा
कभ हुनु हुॉदैन।

तनजी् तनजी तथा आवासीम ववद्मारमहरुका फाये भा अरग्गै चचाा गरयएको

(ग)

छ। (हे न्ुा तनजी तथा आवासीम ववद्मारम)
(१८)

ववद्मारमको श्रेणीकयण् ताशरभ प्राप्त शिऺकहरुको उऩरलधता, ऩयीऺा नततजा,
ववद्माथॉ सॊख्मा, बौततक सवु वधा, ऩस्
ु तकारम, प्रमोगिारा, अततरयक्त क्रिमाकराऩ
जस्ता ऩरयसच
ू कका आधायभा प्रत्मेक भाध्मशभक ववद्मारमहरुराई ववशबन्त्न

स्तयभा प्रत्मेक ३ वर्ाको अन्त्तयारभा श्रेणीकयण गने ऩरयऩाटी फसाल्नु ऩछा ।

उक्त श्रेणीकयणका आधायभा ववद्मारमहरुराई अनुदान ददने व्मवस्था गनुा
ऩछा ।
(१९)

सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारम्

(क)

शिऺा भन्त्रारम अन्त्तगात सॊस्कृत शिऺा हे ने एकाइको व्मवस्था हुनु ऩछा ।
साथै ऩाठ्मिभ ववकास केन्त्रभा ऩतन सॊस्कृत सम्फन्त्धी ऩाठ्मिभ तथा
ऩाठ्मऩुस्तकको तनभााण तथा ऩरयभाजान, अनुगभन आददका रागग छुट्टै

(ख)
(ग)

एकाइको व्मवस्था हुनु ऩछा ।
सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमका तनम्नभाध्मशभक कऺाहरुभा ऐष्ट्च्छक बार्ा

अन्त्तगात साधायण सॊस्कृतको ऩठन ऩाठन हुनु ऩछा ।
सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमका कऺाहरुभा इच्छाधीन ववर्मका रुऩभा २००
ऩण
ू ााङ्कको सॊस्कृत ववर्म यहनु ऩछा ।

(घ)

आमव
ु ेद स्वास्थम शिऺाका तनष्ट्म्त ऐष्ट्च्छक ववर्मका रुऩभा १०० ऩण
ू ााङ्कको
ऩाठ्मिभ

याणखनेछ।

थऩ

इच्छागधन

ववर्मभा

व्मावसातमक

प्रकृततका

आमुवेद, मोग, कभाकाण्ड आदद भध्मे कुनै एक ऩर सॊस्कृत यहनु ऩछा ।
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तनजी तथा आिासीय विद्याऱय
विषय प्रिेि
सयकायरे २०३६ सारऩतछ ववद्मारमहरुराई तनजी स्तयभा सञ्चारन गना छुट ददएको हुॉदा
तनजी ऺेररे शिऺण सॊस्था खोल्ने रहय चल्मो।मस्ता शिऺण सॊस्थाहरु तनजी ववद्मारम तथा
आवासीम

ववद्मारमका

रुऩभा

सञ्चाशरत

छन ्।अगधयाज्मबरय

प्राथशभकदे णख

भाध्मशभकसम्भका जम्भा तहगत ववद्मारमहरुको सॊख्मा ४८८८ तनजी तथा आवासीम
ववद्मारमहरु बएको य मस्ता ववद्मारमभा जम्भा ४८१२५२(१०.५%) ववद्माथॉहरु
अध्ममनयत दे णखन्त्छन ्।
तनजी ववद्मारम बन्त्नारे सयकाय वा सयकायको कुनै ऩतन तनकाम य स्वाशभत्व बएका

सॊघसॊस्थाहरुरे फाहे क तनजी रगानीभा सॊघसॊस्था,व्मष्ट्क्त वा सभूहरे सयकायसॉग सारफसारी
आगथाक

अनुदान

नशरई

सञ्चारन

बएको

ऩूवप्र
ा ाथशभकदे णख

उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमसम्भको ववद्मारम सम्झनु ऩदा छ।नेऩारभा अदहरे मस प्रकायका तनजी ऺेरभा

सञ्चाशरत ववशबन्त्न शिऺण सॊस्थाहरु छन ्।कुनै सयकायी ऩहरभा स्थाऩना बएऩतछ सयकायी

सहामता नऩाएय तनजी हुन गएका, कुनै सेवा बावरे स्थाऩना बई ऩतछ सयकायरे सहामता
नददएऩतछ तनजी बएका य कुनै २०३६ सारऩतछ सयकायरे नै व्मष्ट्क्तराई ववद्मारम खोल्ने
स्वीकृतत ददएऩतछ व्मष्ट्क्तगत स्वाशभत्वभा यहे का तनजी ववद्मारमहरु छन ्।
ितयमान अिस्था
तनजी रुऩभा सञ्चाशरत ववद्मारमहरुको स्थातमत्व कसयी कामभ गने य तमनीहरुराई
सॊस्थागत रुऩभा कसयी ववकशसत गने बन्त्ने कुयाको अन्त्मोर छ।एउटा अध्ममनरे आफ्नै
नाभभा

जग्गा

य

बवन

हुने ववद्मारमको सॊख्मा १०% भार यहेको दे खाएको
छ।सवेऺणअनस
ु ाय ११९ ववद्मारमभध्मे केवर ८ वटाको भार आफ्नो बवन यहे को ऩाइएको
छ।

दे िभा तनजी ऺेरभा सञ्चाशरत शिऺण सॊस्थाभा आधाबन्त्दा फढी सॊस्थाहरु ऩूवप्र
ा ाथशभक

शिऺाभा जोड ददने खारका छन ्।मी ववद्मारमहरु सयकायी स्रोतफाट सॊयक्षऺत सॊस्थाका रुऩभा
यहे का छै नन ्।मी सॊस्थाहरुप्रतत न सयकायको तनमन्त्रण न तनदे िन नै छ।मस्तो प्रततकुर

अवस्था बएको हुॉदा तनजी ऺेरका शिऺण सॊस्थाहरुराई तनष्ट्श्चत नीततका आधायभा अगाडड
फढाउन सक्रकएको छै न।
सयकायको सीशभत स्रोतसाधनरे भार शिऺाको फढ्दो भागराई उऩमक्
ु त ढङ्गरे ऩरयऩूतता य
व्मवष्ट्स्थत गना सम्बव दे णखॉदैन।मसैरे भुरुकको शिऺा ववकासभा तनजी ऺेरको रगानी य
मोगदानको वविेर् भहत्व छ।अऩेक्षऺत स्तयमक्
ु त शिऺा ववकासका रागग तनजी ऺेरराई
शिऺाभा फढी रगानी गना प्रेरयत गना य गुणस्तयमुक्त शिऺा स्वदे िभै उऩरलध गयाई ववदे िी
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भुरा खचा गयी दे िफादहय गएय ऩढ्न जानु नऩने ऩरयष्ट्स्थतत सज
ृ ना गना मस्ता ववद्मारमहरुको
बूशभका उल्रेखनीम हुन्त्छ।

तनजी तथा आवासीम ववद्मारमफाये याष्ट्रिम शिऺा आमोग २०४९ का केही प्रभुख सुझावहरु
मसप्रकाय छन ्


तनजी ववद्मारम दईु प्रकायका हुनुऩछा ् १ साभाष्ट्जक सेवाको बावनाफाट प्रेरयत
अथवा भुनापाको दृरट नयाख्ने य २ सेवाभूरक उद्मोग वा व्मावसामफाट प्रेरयत अथवा
भन
ु ापाको दृष्ट्रट याख्ने।



श्री ५को सयकायको तनमशभत आगथाक सहामताको अऩेऺा नगयी सञ्चारक सशभततरे
तनधाायण गये अनस
ु ाय िल्
ु क रगाई वा वविेर् व्मवस्था गयी सञ्चारन गरयएका
ववद्मारमहरुराई ऺेरका ववद्मारम भातननु ऩछा ।



तनजी ऺेरका ववद्मारमहरुरे ऩतन भर
ू ऩाठ्मिभ चादहॉ श्री ५ को सयकायरे

तोकेअनस
ु ाय ऩठनऩाठन गने व्मवस्था शभराउनऩ
ु छा ।मस्ता ववद्मारमहरुभा थऩ
िैक्षऺक कामािभ य ऩाठ्मसाभग्री रागू गना सक्रकने व्मवस्थासभेत हुनु ऩछा ।


श्री ५ को सयकायफाट स्वीकृत थऩ ऩाठ्मसाभग्री प्रमोग गयी ऩठनऩाठनको उऩमुक्त

वातावयणभा वैऻातनक शिऺण ववगधफाट अध्माऩन गयी उच्चस्तयीम शिऺा ददन मस
प्रकायका ववद्मारमहरु अशबप्रेरयत हुनु ऩछा ।


तनजी ऺेरभा सञ्चाशरत ववद्मारमहरुको सभूह फनाई त्मस्तो सभूहअन्त्तगातका
ववद्मारमहरुराई थऩ ऩाठ्मिभ तथा ऩयीऺा व्मवस्था हारको एसएरसी
फोडाअन्त्तगात नै यहने गयी रागू गना श्री ५को सयकायरे तनधाारयत सताभा अनुभतत ददनु
ऩछा ।



तनजी तथा आवासीम ववद्मारमको िैक्षऺक व्मवस्थाऩन, ऩठनऩाठन आददको
भूल्माङ्कन अनुगभन तथा तनयीऺणका रागग सम्फष्ट्न्त्धत तनकामरे व्मवस्था गनुा
ऩछा ।



स्तयीम शिऺा प्रदान गना आवश्मक बौततक तथा िैक्षऺक आवश्मकताहरुको सूची

तमाय ऩायी ती सफै ऩूवााधायहरु ऩूया गये का ववद्मारमहरुराई ऩदहरो चयणभा अस्थामी
स्वीकृतत ददनु ऩछा ।


तनजी ववद्मारमहरुराई स्थामी स्वीकृतत ददॉ दा तनष्ट्श्चत आधाय ऩूया गये का तथा
आफ्नै बवन बएकाहरुराई प्राथशभकता ददनु ऩछा ।स्वीकृततप्राप्त गरयसकेका तय

न्त्मूनतभ आधाय नबएका ववद्मारमहरुराई तोक्रकएको अवगधशबर(५ दे णख १०

वर्ाशबर) उक्त आधाय ऩूया गना रगाउनु ऩछा अन्त्मथा स्वीकृतत यद्द गना सक्रकने
व्मवस्था हुनु ऩछा ।


तनजी ववद्मारमहरुरे आपूरे ववद्माथॉहरुराई ददने सहुशरमत य सवु वधाअनरु
ु ऩको
िल्
ु क भार शरने गनुा ऩदा छ।
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तनजी ववद्मारमहरुरे कष्ट्म्तभा ५% गरयफ तथा जेहेन्त्दाय ववद्माथॉहरुराई तन्िुल्क
अध्ममन गयाउने व्मवस्था गनऩ
ुा छा ।



तनजी ऺेरका ववद्मारमहरुरे श्री ५ को सयकायफाट स्वीकृत तथा तनधाारयत तनमभको
अधीनभा यही आफ्नो आगथाक ऺभता अनुसाय शिऺकको तरफ, सञ्चमकोर्, उऩदान
तथा अन्त्म सुववधाको व्मवस्था गनऩ
ुा छा ।



ववद्मारमरे प्रत्मेक वर्ा आम्दानी खचाको रेखा ऩयीऺण गयाउनुऩछा य सो
प्रततवेदनफाये श्री ५ को सयकाय तथा अशबबावकहरुराई जानकायी गयाउनु ऩछा ।



साधायणतमा जनस
ु क
ु ै ठाउॉ भा खोशरने तनजी ववद्मारमहरुराई ऩतन उऩमक्
ु त
नक्साङ्कनका आधायभा खोल्न स्वीकृतत ददने व्मवस्था हुनु ऩछा ।



हार खोशरएका ववद्मारमहरुभा कुनै ववद्मारम याष्ट्रिम भर
ऩाठ्मिभको
ू
ऩठनऩाठन नहुने गयी खोशरएका बए सोको छानफीन गयी त्मस्ताराई ऩतन याष्ट्रिम
भर
ू ऩाठ्मिभ रागू गने व्मवस्था शभराउनु ऩछा ।

उक्त आमोगरे तनजी ववद्मारमहरुराई सेवाभूरक उद्मोग वा व्मवसामका रुऩभा
सञ्चारन गना शसपारयस गरयए ताऩतन नगण्म ववद्मारमरे भार मसतपा चासो दे खाएको

ऩाइएको छ। मसको कायण मा त सॊस्थाऩकहरु आफ्नो सॊस्थाराई ऐन तनमभशबर
सञ्चाशरत गयाई सयकायराई अऩेक्षऺत राब ऩुरमाउनफाट दहष्ट्च्कचाएको मा त मस
प्रावधानरे सेवाभूरक सॊस्थाको बावनाराई आधात ऩुरमाउॉ छ बन्त्ने ठानेको हुन सक्छ।
आमोगरे सुझावअनुसाय थऩ ऩाठ्मसाभग्री याख्न

सक्रकने व्मवस्था गरयएको छ, तय

तनजी ववद्मारमहरुरे ती साभग्री उऩमुक्त आधायभा छनोट गयी प्रमोग गये का छन ् वा
छै नन ् बन्त्ने अनुगभन हुन सकेको छै न।साथै ववद्मारमहरुरे आवश्मकता बन्त्दा फढी
ऩाठ्मसाभग्री याखी अनावश्मक फोझ ववद्माथॉ य अशबबावकभा थऩेको ऩतन गुनासो
सतनएको छ।

आमोगरे सझ
ु ावअनस
ु ायका स्वीकृततका प्रावधानअनस
ु ाय अदहरेसम्भ काभ बएको

दे णखॉदैन।तनजी ववद्मारमहरु बौततक-िैक्षऺक ऩव
ू ााधाय ऩयू ा नगयी आआफ्नै ढङ्गरे खास
भानकबफना न

सञ्चाशरत बइयहे का छन ्।शिऺाभा तनजी ऺेरराई आकवर्ात गना

सयकायरे मस्ता ववद्मारमहरुराई स्वीकृतत ददनभा उदाय नीतत अऩनाएको छ, तय मस
उदाय नीततको प्रततकूर प्रबावका रुऩभा घयघय य गल्रीगल्रीभा खेल्ने चौय य याम्रो
कोठासम्भ नबएका ववद्मारमहरु मरतर खोशरएका दे णखन्त्छन ्।सुझाइएअनुसायको
नक्साङ्कनका आधायभा ववद्मारमको स्वीकृतत ददने नीतत शरइएको छै न।तनधाारयत

आधाय ऩूया नगये का ववद्मारमको स्वीकृतत यद्द गरयएको ऩतन ऩाइएको छै न य त्मस्तो
आधाय ऩूया नगये काराई अनुभतत ददने काभ ऩतन फन्त्द बएको ऩतन दे णखॉदैन।हारसम्भ

सञ्चाशरत तनजी ववद्मारमहरु अस्थामी स्वीकृततका बयभा चशरयहे का छन ्।मसफाट
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कततऩम तनजी ववद्मारमहरुरे अऩेक्षऺत बौततक य िैक्षऺक गुणस्तय ऩुग्न फाॉकी छ बन्त्ने
ऩतन स्ऩरटै दे णखन्त्छ।

आमोगरे सहुशरमत य सुववधाअनुरुऩको िुल्क भार शरनु ऩने बने ताऩतन ववद्मारमरे
उठाउने िुल्कको औगचत्म य उऩमुक्तताका फाये भा सभुदामराई ववश्वस्त तुल्माउने
सॊमन्त्र ववकास गना सकेको दे णखॉदैन।तनजीऺेरभा सञ्चाशरत कततऩम ववद्मारमहरुरे
चको िुल्क शरन,ु अचानक िुल्क फढाउनु य आपूरे उऩमुक्त सेवा नऩुरमाए ऩतन

त्मसफाऩत िुल्क शरने गनज
ुा स्ता कुयाफाये व्माऩक जनगुनासाहरु मथावत ् छन ्।तनजी
ववद्मारमहरुरे कम्तीभा ५% गरयफ तथा जेहेन्त्दाय ववद्माथॉहरुराई तन्िुल्क अध्ममन
गयाउनु ऩने सुझाव ददइए ताऩतन मससम्फन्त्धी व्मवस्था प्रबावकायी बएको दे णखॉदैन।

शिऺकको सेवासता य सवु वधा तथा वावर्ाक आमव्ममको ऩायदिॉ क्रकशसभरे रेखाऩयीऺण

गयाउनु ऩने कुया सझ
ु ाव बए ताऩतन मसफाये ठोस कदभ चाशरएको दे णखॉदैन।तनजी ऺेरभा
सञ्चाशरत ववद्मारमको शिऺक तनमष्ट्ु क्त, तरफ तथा अन्त्म सबु फधाको ष्ट्जम्भा

ववद्मारम सञ्चारक सशभततराई ददइएको छ।सफै सञ्चारक सशभतततहरुरे स्वीकृत

नीततका आधायभा शिऺक तनमुष्ट्क्त तथा शिऺक सुववधाको व्मवस्था गये -नगये को
तनगयानी सम्फष्ट्न्त्धत सयकायी तनकामरे याख्न सकेको दे णखॉदैन।
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
(१)

अव्मवष्ट्स्थत ववस्ताय् बौततक ऩूवााधायसम्भ ऩतन उऩरलध नबएका तनजी
ववद्मारमहरु

घयघयभा

खोल्न

स्वीकृतत

ददइएको

छ

य

अनुभतत

नशरई

ववद्मारम सञ्चारन गरयएका छन ्, तल्रो स्तय सञ्चारन गने अनुभतत शरई
भागथल्रो स्तयका कऺाहरु सञ्चारन गरयएका छन ्।शिऺा तनमभावरीभा उल्रेख
बएफभोष्ट्जभका

आधायहरुराई

ऩारन

गरयएको

छै न।तनष्ट्श्चत

ऩूवस
ा ता

य

ऩूवााधायको वस्तुगत खोरुवा य आकरन नगयी भाऩदण्डववहीन आधायभा
अन्त्धाधन्त्
ु ध रुऩभा नमाॉ ववद्मारमहरुराई तनवेदनकै बयभा अनुभतत ददने

ऩरयऩाटी ष्ट्जल्राष्ट्जल्राभा दे णखएकारे मस ऺेरभा अन्त्मोरको ष्ट्स्थतत सज
ृ ना हुन
ऩुगेको छ।आवश्मकताको अध्ममन नगयी ववद्मारम खोल्ने अनुभतत ददइनारे
अनावश्मक

रुऩभा

ववद्मारम-ववद्मारमका

बइयहे को

फीचभा

हुॉदा मसरे स्थावऩत य गुणस्तयमुक्त
ववकासभा ऩतन अवयोध ल्माउने आिङ्का बएको छ।

अनुत्ऩादक

ववद्मारमको

प्रततस्ऩधाा
सॊस्थागत

हार तनजी ववद्मारमहरु खोरी सञ्चारन गनेहरुका रागग अनुभतत ददॉ दा
सञ्चारकहरुको

न्त्मूनतभ

िैक्षऺक

मोग्मताको

फेवास्ता

गनुा

ऩतन

तमनको

सञ्चारनभा दे खाऩये का ववकृतत य ववसॊगततहरुको कायण भातनएको छ।
(२)

न्त्मन
ू तभ बौततक ऩव
ू ााधाय् क्रकतऩम तनजी ववद्मारमहरु न्त्मन
ू तभ बौततक
सवु वधा नजट
ु ाई जथाबावी ढङ्गरे सञ्चाशरत छन ्।कऺा कोठा, खेरभैदान,
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ऩुस्तकारम, प्रमोगिारा आददको उगचत व्मवस्थाका अबावभा ऩतन भहॉ गो िुल्क
शरई

सञ्चारन

गने

प्रवष्ट्ृ त्त

फदढयहे को

दे णखएको

छ।ववद्माथॉ-शिऺक

अनुऩातको उऩमुक्त भानदण्डको ख्मार नगयी ऩठनऩाठन सञ्चारन बएको छ।
(३)

शिऺणसॊस्थाको स्वाशभत्व् तनजी ववद्मारमहरुको स्वाशभत्वफाये सम्फद्ध सफैराई
स्वीकामा हुन सक्ने सयकायी नीततको अबाव बएकारे ऩतन ववद्मारमकै नाभभा
सॊस्थागत रगानी गने वातावयण सज
ृ ना हुन सकेको छै न।स्वाशभत्वको स्वरुऩभा
हार ववद्मभान अस्ऩरटता य असभझदायीरे गदाा ववद्मारमहरुको सॊस्थागत

ववकासभा फाधा ऩग्ु न गएको छ। तनजी तथा आवासीम ववद्मारमको स्थाऩनाका
रागग सॊस्थाऩकहरुरे गये का भर
ू रगानीका अततरयक्त मसको बौततक तथा
िैक्षऺक साभग्रीको ववकास तथा ववस्तायभा अशबबावकहरुरे प्रत्मऺ रुऩभा गये को

मोगदान तथा स्थानीम तनकाम,सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेर आददफाट उऩरलध
हुने प्रत्मऺ तथा अप्रत्मऺ सहमोगको उष्ट्त्तकै ठूरो बशू भका यहे को छ।
दे िभा तनजी स्तयभा खर
ु ेका िैक्षऺक सॊस्थाहरु ऩतन ववशबन्त्न प्रकृततका
छन ्।तनजी स्तयभा खर
ु ेका िैक्षऺक सॊस्थाहरु साभुदातमक प्रकृततका छन ् य
धेयैजसो उच्चभाध्मशभक कऺा सञ्चारन गरययहेका िैक्षऺक सॊस्था ऩतन मसै

वगाभा ऩछा न ्।मस्ता साभद
ु ातमक िैक्षऺक सॊस्थाको स्वाशभत्व व्मष्ट्क्तभा नबई

गुठी (िरट)का रुऩभा यहे को ववददतै छ, तय भाध्मशभक तहसम्भका तनजी

स्तयभा सञ्चाशरत धेयैजसो ववद्मारमहरुभा सॊस्थाऩक व्मष्ट्क्त वा व्मष्ट्क्तहरुभा
स्वाशभत्वको भाग ऩतन चको रुऩभा उठे को दे णखन्त्छ।शिऺाजस्तो साभाष्ट्जक
सेवासॉग सम्फद्ध सॊवेदनिीर य भानवीम सॊस्थाराई ववश्वसनीमता, ददगोऩन य
स्थातमत्वका रागग व्मष्ट्क्तवविेर्को स्वाशभत्वका दामयाशबर भुनापा कभाउने

दृष्ट्रटरे याख्नु कततसम्भ दातमत्वऩूणा हुन्त्छ बन्त्ने कुया जनचासोको ववर्म बएको
छ।
(४)

नीततगत अन्त्मोर् तनजी ऺेरका ववद्मारमको सॊयचना ववशबन्त्न प्रकायको छ।
मस्ता ववद्मारमहरुभा प्रायम्बभा सयकायद्वाया अनुदानप्राप्त गये का तय ऩतछ
सयकायी अनुदान नशरई ववद्मारमकै स्रोतभा सञ्चाशरत ववद्मारमहरु केही
व्मष्ट्क्त

वा

ववद्मारमहरु
ऩदा छन ्।मस्ता

सॊस्थाहरुको

य

कम्ऩनी

ववद्मारमको

उऩमुक्त नीततको अबाव छ।
(५)

साभुदहक

ऐनअन्त्तगात

रगानी
दताा

स्वरुऩअनुसायको

य

सक्रिमताभा

बएका

सञ्चाशरत

ववद्मारमहरु

सञ्चारन-प्रक्रिमा

आदद

सम्फन्त्धी

िुल्क तनधाायण् तनजी ऺेरका ववद्मारमहरुप्रतत ठूरो जनगुनासो के छ बने

कततऩम ववद्मारमहरुरे एकदभै चको िल्
ु क शरन्त्छन ्, अकायण िल्
ु कववृ द्ध गछा न ्
य जन
ु प्रमोजनका तनशभत्त िल्
ु क शरइएको हो सोफाऩत ववद्माथॉहरुराई सुववधा
य

सेवा

उऩरलध

गयाउॉ दै नन ्।ववद्माथॉहरुफाट
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िल्
ु ककै

आधायभा

मस्ता

ववद्मारमहरु चल्नु ऩने बएकारे स्वाबाववक रुऩभा िुल्कववृ द्ध गनुा ऩने अवस्था

हुन्त्छ।मसफाये प्रभुख दईु दृष्ट्रटकोणहरु दे णखएका छन ्।तनजी स्कुररे
शरने
िुल्कका सम्फन्त्धभा सयकायरे ववद्मारमको सभग्र ऩऺराई हे यी कतत िुल्क

शरन जामज हुन्त्छ त्मसको सीभा तोक्रकददनु ऩछा बन्त्ने ऩदहरो दृष्ट्रटकोण
हुनसक्छ बने कुन ववद्मारमरे के-कतत िुल्क शरने बन्त्ने कुया िैक्षऺक फजायरे
(६)

तनधाायण गछा बन्त्ने दोस्रो दृष्ट्रटकोण हुनसक्छ।
जवापदे हीको अबाव् कततऩम तनजी ऺेरका

ववद्मारमहरुको

सॊगठन,

व्मवस्थाऩन य सञ्चारनभा जवापदे हीको अबाव छ।भहत्त्वऩण
ू ा तनणामहरुभा

अशबबावकहरुराई सभावेि नगयाइएको वा गयाइए ऩतन प्रबावकायी नबएको
दे णखन्त्छ।साथै व्मवस्थाऩन सशभततभा सयकायी तनकामको प्रतततनगधत्व गयाउने
व्मवस्था बए ऩतन त्मसभा सभेत प्रबावकायीता दे णखॉदैन। आम्दानी य खचाको
वववयण

अशबबावक

तथा

जनसभऺ

प्रस्तत
ु

गने

प्रचरन

ऩाइॉदैन।मस्ता

ववद्मारमहरुको आम्दानी तथा खचाको य ऩायदशिाताका साथ रेखाऩयीऺण
गयाउने

तथा

सभाष्ट्जक

छै न।अशबबावकहरु

प्रत्मेक

जफापदे ही
वर्ा

फढाउने

ववद्मारमरे

कुनै

एकतपी

उऩाम
रुऩभा

अऩनाइएको
ववृ द्ध

गये को

िुल्कको भायभा ऩये का हुन्त्छन ् य त्मसको सुनुवाइ गने कुनै ष्ट्जम्भेवाय तनकाम
छै न।
(७)

शिऺक सेवा् तनजी ऺेरभा ववद्मारमहरुभा कामायत शिऺकहरुको तनमुष्ट्क्त,
तरफ, सेवासता, सञ्चमकोर्, उऩदान, तनवष्ट्ृ त्तबयण आदद तोक्ने ष्ट्जम्भा
सम्फन्त्धीत

ववद्मारमहरुराई

ददइएको

छ।मसफाये

ववशबन्त्न

ववद्मारमहरुरे

आफ्नै क्रकशसभरे तरफसुववधा ददने गये को ऩाइएको छ।कततऩम ववद्मारमहरुरे

शिऺक तथा कभाचायीहरुराई तनमुष्ट्क्त नददई तथा सेवासता नखर
ु ाई काभभा

रगाएको गुनासो ऩतन सुतनन्त्छ।एकै मोग्मता य अनुबव बएका शिऺकहरुराई

सभेत शबन्त्नशबन्त्न तरफसुववधाहरु ददने गरयएको य त्मसभा कुनै ऩायदशिाताको
अवरम्फन

गनेतपा

चासो

दे खाइएको

ऩाइॉदैन।धेयै

ववद्मारमभा

कामायत

शिऺकहरु सयकायी अनुदान प्राप्त गने शिऺकहरुका तुरनभा एकदभै कभ
सुववधाभा काभ गना फाध्म गरयएका छन ्।सेवासयु ऺा नबएकारे शिऺकहरुभा

असुयऺाको बावना व्माप्त छ य उनीहरुभा ववद्मारम छोड्ने वा घरयघरय
ववद्मारम पेरययहने प्रवष्ट्ृ त्त ऩाइएको छ।मसफाट तनजी ववद्मारमहरु मोग्म
शिऺकहरुको
(८)

अनुबवको

तनयन्त्तयताफाट

फष्ट्ञ्चत

छन ्।मसयी

तनजी

ववद्मारमहरुको शिऺणिष्ट्क्त ष्ट्स्थय य दटकाउ हुन सकेको छै न।
सान्त्दशबाकता् सयकायरे ववद्मारमहरुराई स्वीकृत ऩाठ्मिभफभोष्ट्जभ तमाय
गरयएका ऩाठ्मऩस्
ु तकहरु रागू गना अतनवामा गये को छ य मसफाहे क थऩ सन्त्दबा
ऩाठ्मऩस्
ु तकहरु याख्न सक्ने व्मवस्था ऩतन गये को छ।तथावऩ कततऩम तनजी
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ववद्मारमहरुभा

स्वीकृत

ऩाठ्मऩुस्तकहरु

प्रमोगभा

ल्माएको

ऩाइॉदैन।ती

ववद्मारमहरुरे प्रमोगभा ल्माउने गये का ऩाठ्मऩुस्तकहरुभा एकरुऩता छै न।कऺा

८ सम्भ फाह्म ऩाठ्मऩुस्तकहरु प्रमोग गने तय ९ य १० भा भाध्मशभक
ऩयीऺाराई

दृष्ट्रटगत

गयी

सयकायद्वाया

तनधाारयत

ऩाठ्मऩुस्तकफभोष्ट्जभ

अध्माऩन गने ऩरयऩाटी धेयैजसो तनजी ववद्मारमहरुभा छ।फाह्म ऩाठ्मऩुस्तकहरु

नेऩारको सन्त्दबा य ऩरयवेिसॉग अशभल्दा य वववादास्ऩद ववर्मवस्तु बएका ऩतन
बेदटन्त्छन ्।साथै

तनजी

ववद्मारमरे

प्रमोगभा

ल्माएका

कततऩम

सन्त्दबा

ऩाठ्मऩस्
ु तकहरु उऩल्रो स्तयका य फोणझरा खारका हुनारे ववद्माथॉको सहज
फौवद्धक ववकासभा फाधक सभेत फन्त्ने खारका छन ्।
तनयीऺण य अनग
ु भनको कभी्शिऺा भन्त्रारम भातहतका कामाारमहरुरे तनजी
तथा

आवासीम

ववद्मारमभा

सयकायद्वाया

तनधाारयत

ऩाठ्मिभ

तथा

ऩाठ्मऩस्
ु तकहरुको प्रमोग, मोग्मता ऩग
ु ेका शिऺकहरुको व्मवस्था, िैक्षऺक
क्रिमाकराऩ एवभ ् गततववगध, बौततक ऩूवााधाय तथा सुववधाको व्मवस्था आदद

कुयाको तनयीऺण तथा अनुगभन गने गये को कै ऩाइन्त्छ।हार सयकायरे ऺेर
छुट्माई ववद्मारम तनयीऺकहरुराई तनजी तथा आवासीम ववद्मारमभा सभेत

ऩठाउने व्मवस्था गये को बएताऩतन ततनभा ववर्मगत अनुबव य मोग्मताको
कभी यहे कारे उक्त व्मवस्था प्रबावकायी हुन नसकेको गुनासो सम्फष्ट्न्त्धत
ववद्मारमहरुको यहे को छ।
(९)

गुणस्तय भाऩन् भाध्मशभक ऩयीऺाभा तनजी तथा आवासीम ववद्मारमहरुभा

अध्ममनयत छारछाराहरुरे ल्माएका नततजाका आधायभा शिऺाको गुणस्तयको
आकरन

गरयएको

ऩाइन्त्छ।तय

ववद्माथॉको

उभेय

अनुसायको

ववकासभा मसरे के कतत भद्दत गये को छ त्मसप्रतत

सॊऻानात्भक

कभै ध्मान गएको

दे णखन्त्छ।साथै केही ववद्मारमहरु ऩठनऩाठन सज
ृ नात्भक तथा भौशरक गचन्त्तन
ततय उन्त्भुख नबई ऩयीऺाभुखी बएको दे खाऩये को छ।
(१०)

साभाष्ट्जक

ववर्भताको

सज
ृ ना्

सावाजतनक

ववद्मारम

य

तनजी

ववद्मारमहरुफीचको िैक्षऺक प्रगततभा तनकै ठूरो अन्त्तय बइयहे को छ।सावाजतनक
ववद्मारमहरुको

तनमशभत

सवासायधायणहरु

तनजी

ऩठनऩाठनभा

ववद्मारमतपा

आएको

ह्रासका

कायणफाट

ऩतन

आकवर्ात

हुन फाध्म बइयहे का
छन ्।परस्वरुऩ सहयी य घना फस्ती बएका ठाउॉ भा मी ववद्मारमहरुको सॊख्मा

ददनानुददन फढ्दै छ।भहॉ गो खारको तनजी शिऺाको अतनमष्ट्न्त्रत ववकासफाट ठूरो
साभाष्ट्जक ववर्भता खडा बई सम्ऩन्त्न य ववऩन्त्न वगाका फीच ठूरो खाडर ऩैदा
हुने दे णखएको छ।साथै मसफाट दे िको साभाष्ट्जक,आगथाक य याजनैततक ऺेरभा
दयू गाभी प्रततकूर प्रबाव ऩने कुयो तनष्ट्श्चत छ।
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(११)

शिऺण सॊस्थाको ददगोऩन्

तनजी

तथा

आवासीम

ववद्मारमका

सञ्चारकहरुरे ववद्मारम सञ्चारन गना नसकेको अवस्थाभा अको व्मष्ट्क्तराई
सञ्चारकका रुऩभा हस्तानान्त्तयण गने ऩरयऩाटीरे ऩतन

केही सभस्मा तथा

प्रश्नहरु उठाएका छन ्।शिऺण सॊस्थाहरुराई व्मष्ट्क्तगत सभझदायीफाट रेनदे नका
आधायभा नाभसायी गरयने आिङ्काराई जन्त्भ ददएको छ। परस्वरुऩ मस्ता
शिऺण सॊस्थाको ददगोऩनभा ऩतन नकायात्भक प्रबाव ऩना गएको दे णखन्त्छ।
सुझािहर्
साभाष्ट्जक दातमत्व्

(१)

ववद्मारम साभाष्ट्जक दातमत्व तनवााह गनुा ऩने सॊस्था बएको हुनारे तनजी
तथा आवासीम ववद्मारमहरुरे नैततक रुऩभा साभाष्ट्जक दातमत्व वहन गनुा

(क)

ऩछा । मस्ता ववद्मारमको उद्देश्म भुनापा कभाउने नबई साभाष्ट्जक सेवाको
(ख)

बावनारे अशबऩे ्यरयत हुनु ऩछा ।
शिऺाको याष्ट्रिम आवश्मकता तथा उद्देश्मराई ध्मानभा याखी गुणस्तयमुक्त
शिऺा प्रदान गना भुरुकको शिऺा ववकासभा तनजी ऺेरको सहबागगताराई

सॊरग्न गयाउने दृष्ट्रटरे तनजी तथा आवासीम ववद्मारमराई अशबप्रेरयत गनुा
ऩछा ।
(ग)

तनजी तथा आवासीम ववद्मारमको व्मवष्ट्स्थत तथा प्रबावकायी ढॊ गरे
सॊचारनका रागग ऐन तनमभभा प्रबावकायी व्मवस्था गरयनु ऩछा ।

सॊचारकको न्त्मूनतभ मोग्मता् तनजी ववद्मारमहरु खोरी सॊचारन गनेहरुका

(२)

रागग अनुभतत ददॊदा सॊचारकहरुको न्त्मूनतभ िैक्षऺक मोग्मता य अनुबवराई
सभेत आधाय भान्त्नु ऩछा ।
अनुभतत स्वीकृतत्

(३)
(क)

ववद्मारम सॊचारनका रागग अनभ
ु तत ददॊदा तनम्नशरणखत आधायभा अनभ
ु तत
वा स्वीकृतत ददनु ऩछा : –


ववद्मारम बवन, कऺाकोठा, खेरभैदान, जग्गा, ऩुस्तकारम, प्रमोगिारा,
छारावास आदद बौततक ऩूवााधायको तनष्ट्श्चतता,



स्थानीम आवश्मकता य ऺेरगत ऩरयवेिको अध्ममनका आधायभा तमाय
गरयएको बौततक नक्साङ्कन,



ववद्मारम सॊचारनका रागग ऩूवस
ा हभततऩर तथा सॊचारन ववगध, रगानीको
स्वरुऩ, सम्बाववत ववद्माथॉ सॊख्मा आददफाये स्ऩरट वववयण,



शिऺकको मोग्मता, सेवा िता, उऩदान, तनवष्ट्ृ त्तबयण आदद फाये प्रततफद्धता।
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(ख)

बौततक तथा िैक्षऺक ऩव
ू ााधाय ऩूया नबएका हारसम्भ सॊचाशरत तनजी

ववद्मारमहरुरे अगधकतभ २ वर्ाशबर आवश्मक ऩूवााधाय ऩूया गनुा ऩनेछ।
उष्ट्ल्रणखत अवगधशबर िता ऩूया नगये भा सॊचारन अनुभतत यद्द गनुा ऩछा ।
(ग)

कुनै ऩतन ववदे िी नागरयक वा सॊघ सॊस्थाराई तनजी वा आवासीम ववद्मारम

खोल्न ददनु हुॉदैन। तय यारि यारिफीचको सम्झौता अनुसाय खोशरने
ववद्मारम य कूटनैततक तनमोगरे खोल्ने ववद्मारमहरु दे िभा फशसयहे का
(घ)

ववदे िी फारफाशरकाहरुको प्रमोजनको रागग भार हुनु ऩछा ।
न्त्मन
ू तभ आगथाक, बौततक य िैक्षऺक स्रोतको सम्बाव्मता बएका तय आफ्नै

बवन नबएकाराई २ वर्ाका रागग अनभ
ु तत भार ददनु ऩछा । सॊचारन य
िैक्षऺक तथा बौततक ऩव
ू ााधायको ववकासभा दे णखएको प्रगततका आधायभा
ऩदहरे अस्थामी स्वीकृतत य सफै ऩव
ू ााधायहरु ऩयू ा गये ऩतछ स्थामी स्वीकृतत
ददने नीतत शरनु ऩछा ।
(ङ)

अनुभतत

नशरई

सॊचारन

गनुा

ववद्मारमराई तत्कार फन्त्द गनुा ऩछा ।
(च)

गैयकानूनी

काभ

बएकारे

मस्ता

आइन्त्दा सयकायरे तनजी ऺेरभा नमाॉ ववद्मारमको सॊचारन गना वा तह
ववृ द्ध गनाका रागग व्मष्ट्क्त वा व्मष्ट्क्तसभूहराई नबई साभुदातमक (िरट)
सॊस्थाहरुराई भार अनुभतत वा स्वीकृतत ददनु ऩछा ।

(४)

शिऺक ववद्माथॉ अनुऩात् तनजी ववद्मारमहरुरे ववद्माथॉ शिऺक अनुऩातको
उऩमुक्त भाऩदण्डशबर यही कऺाहरुभा ववद्माथॉहरुको अगधकतभ सॊख्मा सभेत
तनष्ट्श्चत गयी सोही अनस
ु ाय ऩठन ऩाठन सॊचारन गनुा ऩछा ।

(५)

स्वाशभत्व् तनजी ववद्मारमको बौततक ऩव
ू ााधायको भाऩन मस अन्त्तगात यहे को
चर तथा अचर सम्ऩष्ट्त्तका आधायभा गनुा ऩछा य मस्ता ववद्मारमहरुरे

आजान गये को सफै चर अचर सम्ऩष्ट्त्त सोही ववद्मारमको नाभभा याख्ने
व्मवस्था हुनु ऩछा , तय तनजी ऺेरभा ववद्मारम स्थाऩना गदाा व्मष्ट्क्त वा
व्मष्ट्क्त सभह
ू रे गये को रगानी हनन ् नबई कानन
ू ी प्रभाणका आधायभा सयु क्षऺत

हुने व्मवस्था गनुा ऩछा । अशबबावकहरुरे आफ्ना फारफाशरकाको ऩठन ऩाठन,
सेवा य सवु वधाका रागग ततये को िुल्क सॊचारन खचाभा प्रमोग गरयएको फाहे क
(६)

अन्त्म कुनै ऩतन सम्ऩष्ट्त्त ववद्मारमको सम्ऩष्ट्त्त हुनेछ।
साभुदातमक सम्ऩष्ट्त्त् तनजी तथा आवासीम ववद्मारमभा सॊस्थाऩकहरुरे गये को
भूर रगानी फाहे क बौततक तथा िैक्षऺक साभाग्रीको ववकास तथा ववस्तायभा
अशबबावकहरुरे

ददएको

मोगदान

तथा

स्थानीम

तनकाम, सयकायी

तथा

गैयसयकायी ऺेर आददफाट उऩरलध हुने प्रत्मऺ तथा अप्रत्मऺ सहमोगको
सॊरग्नता सभेत यहने हुॉदा मस्ता स्रोतफाट प्राप्त हुन आएको ववद्मारमको
सम्ऩष्ट्त्त अन्त्तत् साभुदातमक सम्ऩष्ट्त्त भान्त्नु ऩछा ।
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सॊस्थागत हस्तान्त्तयण् तनजी ववद्मारमको व्मवस्थाऩनभा सॊस्थाऩकहरुको

(७)

भुख्म बूशभका हुनु ऩछा । रगानीकताारे ववद्मारम सॊचारन गना नसकेभा िैक्षऺक
सॊस्थाराई तनजी सम्ऩष्ट्त्तका रुऩभा अॊिफण्डा य व्मष्ट्क्त वविेर्का नाभभा
हस्तान्त्तयण नगयी सॊस्था वविेर्राई हस्तान्त्तयण गना सक्रकने प्रावधान हुनु
ऩछा । मसयी हस्तान्त्तयण गदाा सयकायको योहफयभा हुनु ऩछा ।
साभुदातमकभा रुऩान्त्तयण् तनजी रुऩभा सॊचाशरत ववद्मारमहरुराई सॊस्थागत

(८)

ववकास गने िभभा ववद्मारमको प्रकृतत हे यी सॊस्थाऩक वा सॊस्थाऩकहरुको

चाहना अनस
ु ाय साभद
ु ातमक वा सेवाभर
ू क व्मवसामभा जान प्रोत्सादहत गनुा
ऩछा ।

स्वामत्तता् स्वीकृत याष्ट्रिम ऩाठ्मिभ, याष्ट्रिम ऩयीऺा प्रणारी य शिऺा ऐन,

(९)

तनमभ य ववतनमभहरुको ऩरयगधशबर यहने गयी तनजी स्रोतका ववद्मारमहरुराई

स्वतन्त्र रुऩरे िैक्षऺक तथा व्मवस्थाऩकीम गततववगध सॊचारन गना स्वामत्तता
ददनु ऩछा । तनजी ववद्मारमहरुको व्मवस्थाऩन सशभततभा अशबबावक, शिऺक,
(१०)

सभाजसेवी सभेतको प्रतततनगधत्व हुनु ऩछा ।
व्मवस्थाऩन्

ववद्मारमको प्रिासकीम तथा व्मवस्थाऩकीम गततववगधका रागग एउटा

(क)

व्मवस्थाऩन सशभतत गठन गयी सोही भापात सॊचारन गनुा ऩछा । उक्त
सशभततभा सॊस्थाऩक, अशबबावक य शिऺक प्रतततनगध, शिऺासेवी, स्थानीम
सभाजसेवी तथा ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारमको प्रतततनगध सभेतराई सभावेि
गनुा ऩछा ।
(ख)

अशबबावकहरुराई ववद्मारमको सवु वधाफाये ६ हप्ताऩव
ू ा खर
ु स्त वववयण
(क्माटरग) ऩेि गनुा ऩछा ।

(११)

सॊस्थागत ववस्ताय् सॊस्थाऩकहरुरे एउटा सॊस्था खडा गये ऩतछ त्मसको स्रोत
साधनफाट अको सॊस्था खोल्न य त्मसको यकभ ऩतछल्रो सॊस्थाभा रगानी गना
नऩाउने तय अतघल्रो सॊस्थाका िैक्षऺक गततववगधको ववस्ताय गना बने ऩाउने
प्रावधान यहनु ऩछा ।

(१२)

ऩहुॉच् गुणस्तयमुक्त तनजी तथा आवासीम ववद्मारमहरुराई दग
ा , ववऩन्त्न
ु भ
ऺेरहरुभा आफ्ना ववद्मारमको िाखा ववस्ताय गना सयकायरे प्रोत्सादहत गनुा
ऩछा । मसका रागग सयकायरे जग्गा, सहुशरमत दयभा ऋण तथा अन्त्म बौततक
ऩूवााधायको तनभााणका रागग थऩ सहमोग गनुा ऩछा य सहमोग गये फाऩत

सम्फष्ट्न्त्धत ववद्मारमरे तनष्ट्श्चत सॊख्माभा ववऩन्त्न य वविेर् रक्षऺत सभह
ू का
रागग तन्िल्
ु क छारवष्ट्ृ त्त वा अन्त्म सवु वधा ददनु ऩछा ।
(१३)

िल्
ु क तनधाायण् सयकायरे आपूखि
ु ी वा एकतपी ढॊ गरे िल्
ु क तनधाायण गना
छुट नददई ववद्मारमको बौततक तथा िैक्षऺक ऺभता य सम्बाव्मताराई
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आॊकरन गयी िुल्कका आधायहरु य सीभा तोक्रकददनु ऩछा । भाशसक िुल्क ववृ द्ध
गदाा ववद्मारमराई आवश्मकता बएभा नेऩार यारि फैंकरे प्रततवर्ा प्रकाशित

गये को भूल्मववृ द्ध सूचीराई आधाय भानी सोही प्रततितभा िुल्क ववृ द्ध गना ऩाउने

व्मवस्था हुनु ऩछा । अन्त्म िुल्कहरुका हकभा जुन प्रमोजनका तनशभत्त िुल्क
शरइएको छ सोही प्रमोजनभा उक्त यकभ खचा गने व्मवस्था गनुा ऩछा य
(१४)
(१५)

त्मस्तो िुल्क सम्फष्ट्न्त्धत ववर्मभा हुने रागतका अनुऩातभा तनधाायण गनुा ऩछा ।
तनणामभा अशबबावकको सॊरग्नता् तनजी ऺेरका ववद्मारमहरुरे भहत्वऩण
ू ा
तनणामहरुभा अशबबावकहरुराई सॊरग्न गयाउनु ऩने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
रेखाऩयीऺण् ववद्मारमहरुको आम्दानी तथा खचाको ऩायदशिाताका

साथ

रेखाऩयीऺण गयाउने व्मवस्था गनुा ऩछा ।
(१६)

सहमोग अनद
ु ान प्राष्ट्प्त् तनजी स्रोतभा सॊचाशरत ववद्मारमहरुरे सयकायी तथा
गैयसयकायी, याष्ट्रिम तथा अन्त्तयााष्ट्रिम सॊघ सॊस्थाफाट प्राप्त कुनै ऩतन ऩटके

सहमोग अनुदान शरन सक्नेछन ्। मस प्रकाय शरएको सहमोग तथा अनुदान
तनजी रगानीकतााको भूरधनसॉग जोडडनु हुॉदैन य त्मस्तो कुनै ऩतन सहमोग
सावाजतनक सम्ऩष्ट्त्त सयह स्वीकानुा ऩछा ।
(१७)

शिऺकका सेवािता् तनजी ववद्मारमहरुभा कामायत शिऺकहरुको तरफ, सेवािता,
सॊचमकोर्, उऩदान, तनवष्ट्ृ त्तबयण आददको व्मवस्था कष्ट्म्तभा ऩतन सयकायरे

(१८)

तोकेको न्त्मूनतभ सुववधा अनुरुऩ हुनु ऩछा ।
ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्मऩुस्तक् तनजी ववद्मारमहरुरे स्वीकृत ऩाठ्मिभ फभोष्ट्जभ

तमाय गरयएको ऩाठ्मऩुस्तकहरु प्रमोग गनुा ऩछा । साथै ऩाठ्मिभ अनुरुऩ स्तय
सुहाउॉ दा अन्त्म ऩाठ्मसाभग्री तथा सहामक साभग्रीहरुराई ऩतन प्रमोग गना सक्ने
व्मवस्था

हुनु ऩछा । ऩाठ्मऩुस्तकहरु छान्त्दा याष्ट्रिम ऩरयवेि य सन्त्दबा,
ववद्माथॉको वौवद्धक स्तय य सज
ृ नात्भक ऺभता आददराई वविेर् ख्मार गनुा
ऩछा ।
(१९)

तनयीऺण य अनुगभन् सयकायरे तनजी तथा आवासीम ववद्मारमहरुको सभेत
िैक्षऺक य व्मवस्थाऩकीम गततववगधको तनमशभत तनयीऺण तथा अनुगभनको
प्रबावकायी व्मवस्था गनुा ऩछा । ऩठन ऩाठनका अततरयक्त ववद्माथॉहरुको

भानशसक, िायीरयक, फौवद्धक, नैततक य चारयबरक ववकासका रागग तनजी स्रोतका
ववद्मारमहरुरे के कस्तो व्मवस्था गये का छन ्, ततनको अशबरेख याख्नु ऩछा ।
ऩयीऺाभा

कभ

गुणस्तय

बएका, बौततक

सुववधा

नऩुगेका

य

अततरयक्त

क्रिमाकराऩभा न्त्मूनतभ बन्त्दा कभ बएका ववद्मारमहरुराई ऩदहचान गयी
अऩेक्षऺत सध
ु ाय नबएभा कायफाही सभेत गनुा ऩछा ।
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(२०)

प्रबावकायी शिऺण ववगध् ववद्माथॉको उभेय अनुसायको सॊऻानात्भक, साॊवेगगक
तथा साभाष्ट्जक ववकासका तनष्ट्म्त ऩठन ऩाठनभा सज
ृ नात्भक तथा भौशरक
गचन्त्तनततय उन्त्भूख शिऺण ववगध अऩनाउन जोड ददनु ऩछा ।

(२१)

छारवष्ट्ृ त्त् तनजी तथा आवासीम ववद्मारमहरुरे ववऩन्त्न वगाका ववद्माथॉहरुका

रागग तन्िुल्क शिऺा प्रदान गना य दग
ा तथा ववऩन्त्न ऺेरका ववद्माथॉहरुराई
ु भ

सहमोग गना याष्ट्रिम छारवष्ट्ृ त्त कोर्भा ववद्मारमको कुर वावर्ाक फजेटको १%
यकभ जम्भा गने व्मवस्था हुनु ऩछा । उक्त कोर्को सॊचारक सशभततभा शिऺा
भन्त्रारमका साथै तनजी ववद्मारमका प्रतततनगध य अशबबावकहरु यहनु ऩछा ।
(२२)

ऩठन ऩाठनको भाध्मभ् तनजी तथा आवासीम ववद्मारमहरुभा ऩठन ऩाठनको
भाध्मभ नेऩारी वा अॊग्रेजी वा दफ
ु ै हुन सक्नेछ।

70

उच्ि माध्यममक मिऺा
विषय प्रिेि
उच्चभाध्मशभक शिऺा, उच्चशिऺा य भाध्मशभक शिऺाका फीचको सेतक
ु ा रुऩभा यहे को

छ।सर-अठाय वर्ा उभेयका क्रकिोय-क्रकिोयीहरुको शिऺाराई ववद्मारमकै सॊयचनाशबर याख्ने
अन्त्तयााष्ट्रिम प्रचरनराई सभेत अनुसयण गयी ववद्मारमीम शिऺाराई१०+२ का रुऩभा
स्वीकाय गरयएको हो।मस क्रकशसभको शिऺारे भध्मभस्तयीम जनिष्ट्क्त तमाय गने य
उच्चशिऺाका रागग सऺभ ववद्माथॉ तमाय गने कामाभा वविेर् भहत्व याख्छ।साथै
उच्चभाध्मशभक शिऺारे स्थानीम आवश्मकताअनुसायको जनिष्ट्क्त ववकासभा ऩतन तनकै
भद्दत ऩुरमाउने ठातनएको छ।ववद्मारम स्तयभा प्रचशरत १० कऺासम्भको शिऺाको सॊगठन
स्वरुऩभा अरु २ कऺा थऩ गयी उच्चभाध्मशभक(१०+२) तहको ववद्मारम सॊगठन अऩनाउने

नीततको परस्वरुऩ उच्चभाध्मशभक शिऺाको व्मवस्था गना उच्चभाध्मशभक शिऺा ऐन २०४६
प्रकािभा आमो।सोहीअनुरुऩ उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩरयर्द् गठन गरयमो य मसको
कामाान्त्वमन चादहॉ २०४९ सारदे णख भार सुरु बमो।
ितयमान न्त्स्थतत
प्रायम्बभा अगधयाज्मबय ३८ वटा ववद्मारमहरुभा ऩठनऩाठन सुरु गरयएको उच्चभाध्मशभक
शिऺाको कामािभ चराउने सॊस्थाहरुको सॊख्मा िभि् फढ्दै २०५४/०५५ भा ३२२ वटा

ऩुगगसकेका छन ्।मी उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुभध्मे १७८ वटा सावाजतनक ववद्मारमसॉग
आफद्ध छन ्।फाॉकी ४५ वटा तनजी स्रोतफाट सञ्चाशरत ववद्मारमसॉग,५० वटा ववशबन्त्न
क्रकशसभका िैक्षऺक सॊस्थासॉग य ४९ वटा चादहॉ ववश्वववद्मारमका सम्फन्त्धनप्राप्त
क्माम्ऩसहरुसॉग आफद्ध छन ्।
हार उच्चभाध्मशभक शिऺाराई व्माऩक य प्रबावकायी रुऩरे सञ्चारन गने कामाभा ववशबन्त्न
प्रमासहरु बइयहे का छन ्।उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩरयर्द् मस तहको ऩाठ्मिभ फनाउने,
ऩरयभाजान गने, उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरु खोल्न इच्छुक सॊस्थाहरुराई अनुभतत ददने य

ऩयीऺा शरने कामाभा फढी केष्ट्न्त्रत बएको दे णखन्त्छ।सन ् १९९३ भा बरबुवन ववश्वववद्मारम य
शिऺा भन्त्रारमको सॊझौताभा उच्चभाध्मशभक शिऺाफाट एकरऩथ प्रणारीअनुरुऩ ऩाठ्मिभ
रागू बइसकेऩतछ बरबुवन ववश्वववद्मारमरे ऩतन सोही ऩाठ्मिभ रागू गने सहभतत बएको
दे णखन्त्छ।

प्रायम्बभा उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩाठ्मिभ फहुरऩथ प्रणारीअनस
ु ाय ववशबन्त्न ववर्मऺेर तथा
सॊकामभा ववशिरटीकयणतपा जोड ददने खारको गथमो।२०५० चैर२४-२६ भा सॊचाशरत

प्राचामाहरुको याष्ट्रिम गोरठीरे प्रस्ताववत एकरऩथ प्रणारीअनुसाय ऩाठ्मिभको सॊयचना रागू
गने शसपारयस गरमो।मस्तो ऩाठ्मिभरे ववशिरटीकयणका ववर्महरुभा बन्त्दा साधायण
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शिऺासॉग सम्फष्ट्न्त्धत आधायबूत ववर्महरुभा फढी जोड ददने हुन्त्छ।आउॉ दो २०५५/५६को
सरदे णख मसै प्रणारीततय उन्त्भुख ऩाठ्मिभको ऩठनऩाठन गना तनणाम बइसकेको छ।
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
(१)

सॊिभणको ष्ट्स्थतत्

हाम्रो

िैक्षऺक

प्रणारीभा

एसएरसी

उत्तीणा

गये ऩतछ

ववश्वववद्मारमको प्रवीणता प्रभाणऩर तहभा बनाा ऩाउने प्रचरन हारसम्भ हदट
सकेको छै न।मसराई ववद्मारमअन्त्तगात कऺा ११ य १२ का रुऩभा सञ्चारन
गदै रैजाने नीततगत वचनफद्धता यहे ऩतन + २ राई ववश्वववद्मारमीम शिऺाको
अङ्ग भान्त्ने दृष्ट्रटकोणराई हटाएय ववद्मारमीम शिऺाको अष्ट्न्त्तभ तहका रुऩभा
स्थावऩत गना अझै केही सभम राग्ने दे णखन्त्छ।ऐन-तनमभरे ददएका प्रावधानरे
भार मस क्रकशसभको सॊिभणको भानशसकताराई तत्कार तनयाकयण गना सॊबफ
हुॉदैन।उच्चभाध्मशभक शिऺा अन्त्तत् ववद्मारम व्मवस्थाको अशबन्त्न अङ्ग बए
ऩतन हाम्रो दे िभा प्राथशभक, तनम्नभाध्मशभक,भाध्मशभक ववद्मारमको
अवधायणा य अष्ट्स्तत्व अदहरेसम्भ ऩतन कामभै यहे को छ। पेरय उच्चभाध्मशभक
ववद्मारमको अवधायणाको सुरऩात बएको धेयै वर्ा नबइसकेको य भाध्मशभक
उत्तीणा गये ऩतछको शिऺाराई उच्चशिऺा भान्त्ने गये को भानशसकता तथा तछभेकी
दे िहरुभा इन्त्टयशभडडमट तहराई ववद्मारमीम शिऺाभा एकीकयण गदाा रागेको
सभमराई सभेत दृष्ट्रटभा याख्दा सात-आठ वर्ाको भार प्रमासराई प्रिस्त भान्त्न
सक्रकदै न।
(२)

सॊयचना य व्मवस्थाऩनभा ववशबन्त्नता् हार

उच्चभाध्मशभक

शिऺा

ऩरयर्द्फाट

स्वीकृततप्राप्त उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुको सॊख्मा ३२२ ऩुगे ऩतन अऩेक्षऺत
भाऩदण्डअनुरुऩ सॊचाशरत यहे का ववद्मारमहरुको सॊख्मा ज्मादै कभ यहे को

छ।साथै मी ववद्मारमहरुभध्मे कुनैरे ११ य १२ कऺा भार सॊचारन गने,कुनैरे
१-१२ कऺा, कुनैरे ६-१२ य कुनैरे ९-१२

कऺा सॊचारन गने बएकारे तमनको

सॊयचनाभा प्रिस्त ववशबन्त्नता यहे को ऩाइन्त्छ।उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुको
व्मवस्थाऩन ऩऺभा ऩतन प्रिस्त अनेकरुऩता यहेको बेदटन्त्छ। झन्त्डै एकततहाइ
उच्चभाध्मशभक कामािभ भाध्मशभक ववद्मारमसॉग आवद्ध नबई सॊचाशरत
यहे का

दे णखन्त्छन ्।मसफाट

उच्चभाध्मशभक

शिऺाराई

ववद्मारमीम

सॊयचनाअन्त्तगात सॊस्थागत रुऩभा ववकास गने दृष्ट्रटकोणभा ठूरो असय ऩने
हुन्त्छ।

कततऩम उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरु भाध्मशभक ववद्मारमकै व्मवस्थाऩन सशभतत
अन्त्तगात सॊचाशरत छन ् बने कततऩमभा चाहॉ अरग्गै व्मवस्थाऩन सशभततको

व्मवस्था यहे को छ।अझ ववद्मारमीम प्रमोजनका रागग सॊगदठत नबएका ववशबन्त्न
िैक्षऺक सॊस्था तथा तनकामहरु य ववश्वववद्मारमका तनजी क्माम्ऩसहरुरे सभेत +२
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का कामािभहरु सॊचारन गने अनुभतत ऩाइयहे कारे ऩतन एउटै प्रकृततको व्मवस्थाऩन
सशभततअन्त्तगात तमनराई सभेट्न सुगभ हुने दे णखॉदैन।
(३)

सयकायी तनकामको बूशभकाभा अस्ऩरटता य असऺभता्

उच्चभाध्मशभक

शिऺाराई ववद्मारम शिऺाको अष्ट्न्त्तभ तह भातनएको बए ताऩतन मस्को
व्मवस्थाऩनभा

शिऺा

भन्त्रारमफाट

प्रत्मऺत्

तनमष्ट्न्त्रत

ष्ट्जल्रा

शिऺा

कामाारम, ऺेरीम शिऺा तनदे िनारम जस्ता तनकामसॉगको सॊरग्नता फढे को
छै न।व्मवहायभा हारसम्भ मी तनकामहरुरे भाध्मशभक तहसम्भको व्मवस्थाऩन,
तनयीऺण आदद कामाभा भार आफ्नो ध्मान केष्ट्न्त्रत गये को दे णखन्त्छ।एकाततय
ऐनभा उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩरयर्द्राई स्वामत्त एवभ ् स्वमभिाशसत सॊस्थाका
रुऩभा सॊचारन गने प्रावधान याखीएको छ बने

अकोततय व्मवस्थाऩनका रागग

शिऺा भन्त्रारमअन्त्तगातका तनकामहरुसॉग सभन्त्वमको कुया ऩतन उष्ट्ल्रणखत छ
तय शिऺा तनमभावरीभा सोहीअनुरुऩको सॊिोधन ऩरयभाजान नबएकारे ऩतन
ऩरयर्द् य शिऺा भन्त्रारमका तनकामहरुका फीच अन्त्तयसम्फन्त्ध य बूशभकाभा
अन्त्मोर

यहे को

ऩाइन्त्छ।उच्चभाध्मशभक

शिऺाराई

उच्चशिऺाका

दृष्ट्रटरे

ववद्मारमभा टाॉशसन ऩुगेको ववश्मववद्मारमीम शिऺाको एउटा बागका रुऩभा

हे रयएको य ववद्मारमीम िैक्षऺक व्मवस्थाऩनरे ऩतन मसराई आफ्नै अॊगका
यऩभा नबई उच्चशिऺाकै अॊग भान्त्न खोजेको दे णखएकारे मस क्रकशसभको

ष्ट्स्थततभा नेऩारको िैक्षऺक व्मवस्थाशबर मसरे एउटा द्ववववधाभम ष्ट्स्थततको
साभना गनुा ऩरययहे को छ।ववद्मारम य त्मसको व्मवस्थाऩन, सुऩयीवेऺण
आददका रागग खडा गरयएका ऺेरीम तथा ष्ट्जल्रा स्तयीम तनकामहरुरे सभेत

उच्चभाध्मशभक शिऺाको ऩाठ्मिभ तथा तत्सम्फन्त्धी अन्त्म िैऺीक/प्राक्षऻक
दातमत्व वहन गने अऩेऺा गनुा हार यहे को जनिष्ट्क्त दऺता य ऺभताफाट
उऩमक्
ु त दे णखॉदैन।व्मवहायभा ऩतन हारसम्भ +२ राई ष्ट्जल्रा तथा ऺेरीम शिऺा
कामाारमहरुरे आफ्नो गततववधअन्त्तगातको भान्त्न सक्रकयहे का छै नन ्।
(४)

आकर्ाणको कभी्

उच्चभाध्मशभक शिऺाअन्त्तगात

अदहरेसम्भ ज्मादै कभ

प्रततित ववद्माथॉहरु भार अध्ममनयत छन ् य फाॉकी अगधकाॊि प्रततित
ववश्वववद्मारमका

क्माम्ऩसहरुभा

नै

अध्ममनयत

यहे का

छन ्।तसथा

उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुरे जनसाधायण, अशबबावकहरु तथा ववद्माथॉहरुको

आकर्ाण फढाउने य क्माम्ऩसहरुको चाऩ घटाउने िभभा तनकै ठूरो हाॉक य
(५)

चन
ु ौततको साभना गनऩ
ुा ने हुन्त्छ।
आॊशिक शिऺकहरुको फाहुल्म् उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमहरुको

सॊस्थागत

ववकास नबएका सहयी ऺेरका मस्ता ववद्मारमहरुभा अत्मगधक भाराभा
आॊशिक शिऺकहरुरे काभ चराइयहे को ऩाइन्त्छ। तसथा मसको आफ्नो जनिष्ट्क्त

73

सभुगचत व्मवस्था नहुॉदा ऩयीऺा तथा अन्त्म िैक्षऺक गततववगधको सॊचारनभा
उनीहरुको अऩेक्षऺत सॊरग्नता हुन नसकेको अनुबव गरयएको छ।
(६)

साभाष्ट्जक न्त्मामको अबवा्

हार

उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमहरुका

रागग

सम्फन्त्धन ददॉ दा शिऺक, बौततक सुववधा य आगथाक स्रोतभा ध्मान ददन

खोष्ट्जएको ऩाइन्त्छ। परस्वरुऩ ग्राभीण य सहयी, दग
ा य सुगभ अथवा ववऩन्त्न
ु भ
य सम्ऩन्त्न जुनसुकै ऺेरभा एउटै क्रकशसभका ऩूवासताहरुराई आधाय फनाइएको
छ।मसरे गदाा सम्ऩन्त्न य ववऩन्त्नको ववबेदराई कभ गना साभाष्ट्जक न्त्मामको
ऩऺराई वेवास्ता गरयएको दे खाऩछा ।
(७)

नक्साङ्कनको अबाव् नक्साङ्कनका आधायभा सम्बाववत उऩमक्
ु त ववतयणराई

ख्मार गयी ववद्मारमहरुराई स्वीकृतत ददने ऩरयऩाटी नफसेकारे ऩरयर्द्द्वाया

स्वीकृतत ददइएका उच्च भाध्मशभक ववद्मारमहरु तनकट दयू ीभा खल्
ु न गई

अऩेक्षऺत सॊख्माभा ववद्माथॉ प्राप्त नहुनफ
ु ाट आगथाक स्रोतको सदऩ
ु मोग हुन
सकेको ऩतन ऩाइॉदैन। मसफाट सयकायी अनुदानको सन्त्तशु रत ववतयण हुने
अऩेऺा गना कदठन बएको छ।
(८)

व्मष्ट्क्तरे ऩतन खोल्न ऩाउने प्रावधान् हार
ऩरयर्द्को

ऐनभा

ववशबन्त्न

तनजी

प्रचशरत

सॊस्थाहरुका

उच्चभाध्मशभक
साथै

व्मष्ट्क्तराई

शिऺा
ऩतन

उच्चभाध्मशभक ववद्मारम खोल्न ददने प्रावधान यहे कारे एउटा व्मष्ट्क्तको

ष्ट्जम्भेवायीभा सॊस्था खोल्न ददनु के कतत उगचत हुन्त्छ य त्मस ष्ट्स्थततभा
व्मष्ट्क्तराई
शिऺा जस्तो साभाष्ट्जक दातमत्वको तनवााहभा कसयी आफद्ध
गयाइयाख्न सक्रकन्त्छ बन्त्ने कुयाफाट ऩतन अस्ऩरटता थवऩएको छ।
(९)

बायवहन गने ऺभताको अबाव्

उच्चभाध्मशभक

शिऺा

ऩरयर्द्फाट

सम्फन्त्धनप्राप्त गये का +२ का कामािभहरुको सॊख्मा अगधयाज्मबय बरबुवन
ववश्वववद्मारमका आङ्गगक य सम्फन्त्धनप्राप्त क्माम्ऩसहरुबन्त्दा तनकै फढी
दे णखएको

छ।ववश्वववद्मारमका

क्माम्ऩसहरु

प्राम्

सहयी

ऺेर

य

ष्ट्जल्रा

सदयभुकाभभा केष्ट्न्त्रत छन ् बने उच्चभाध्मशभक कामािभहरु चादहॉ ग्राभीण य
दग
ा
ऺेरभा साऩेक्षऺत रुऩभा फढी ववतरयत छन ्।िैक्षऺक अवसयको ऺेरीम
ु भ

असन्त्तुरन हटाउन मस क्रकशसभका कामािभहरु फढी उऩमोगी हुने सॊबावना यहे
ऩतन आगथाक,बौततक तथा िैक्षऺक ऩूवााधायहरुको न्त्मूनतारे गदाा मथाष्ट्स्थततभा
तमनफाट प्रवीणता प्रभाणऩरभा जाने ववद्माथॉहरुको ठूरो बायराई अऩेक्षऺत

भाराभा वहन गने ष्ट्स्थतत छै न।शिऺकको तरफ य अन्त्म सुववधाका साथै
आवश्मक बौततक ऩऺहरु जुटाउन सहयी य सम्ऩन्त्न ववध्मारमहरुराई त तनकै

कदठन हुन्त्छ बने ग्राभीण एवॊ दग
ा ऺेरका ववद्मारमहरुरे मस सभस्माराई
ु भ
आफ्नै स्रोत य साधनफाट सभाधान गना सक्ने सॊबावना दे णखदैंदैन।
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(१०)

आगथाक दफाफका आधायभा सम्फन्त्धन्

उच्चभाध्मशभक

शिऺा

ऩरयर्द्द्वाया +२ का कामािभहरुराई सम्फन्त्धन ददने आधायहरु तनधाारयत
बएऩतन

ती

आधायहरुराई

दृढताका

साथ

ऩारना

गना

कदठनाइ

बएको

ऩाइन्त्छ।याजनैततक दवाव वा अन्त्म ववशबन्त्न ऩरयष्ट्स्थततफाट सम्फन्त्धनका रागग
तनष्ट्श्चत गरयएका आधायहरुराई रगचरो गना थाल्दा सॊस्थाको ववश्विनीमताभा
ऩतन आघात ऩुगेको ऩाइन्त्छ।
(११)

मोग्म शिऺकहरुको अबाव्

भाध्मशभक

कऺासभेत

ववद्मारमहरुभा उच्चभाध्मशभक कऺाहरु चराउॉ दा

सॊचाशरत

यहे का

िैक्षऺक प्राक्षऻक वयीमताको

ऩतन सॊकट कततऩम ववद्मारमहरुरे व्महोनुा ऩये को दे णखएको छ।भाध्मशभक
ववद्मारमको िैक्षऺक नेतत्ृ वका रागग फीए फीएड वा वी एस्सी उत्तीणा गये को

व्मष्ट्क्त बए ऩग्ु ने हुन्त्छ बने +२ का कऺाहरु सॊचारनाथा एभ एड एभ ए वा
एभ एस्सी उत्तीणा गये को हुनऩ
ु ने हुॉदा िैक्षऺक गुणस्तयीम नेतत्ृ व य साभाष्ट्जक
ववश्वासको अशबववृ द्धका रागग त्मस्ता ववद्मारमहरुरे चन
ु ौततको साभना गनुा
ऩये को छ।उच्चभाध्मशभक कामािभभा सॊरग्न अगधकाॊि शिऺकहरु तनधाारयत

न्त्मूनतभ मोग्मताको स्तयबन्त्दा तल्रो मोग्मताका हुनु मसको अको दफ
ा ऩऺ
ु र
हो।सहयी ऺेरभा मोग्मता ऩुगेका प्राम् आॊशिक रुऩभा कामायत शिऺकहरुफाट
ऩठनऩाठनको

काभ

चराइए

ऩतन

अगधकाॊि

ग्राभीण

य

दग
ा
ु भ

ऺेरका

उच्चभाध्मशभक ववद्मारमका कामािभहरु शिऺकहरुको सभस्माफाट वऩडडत

छन ्।प्रशिक्षऺत य मोग्म शिऺकहरुको कभी आभसभस्मा बएको छ, त्मसभा ऩतन

ग्राभीण ऺेरका ववद्मारमहरुरे आकर्ाक तरफ य बत्ताको उऩमुक्त सुववधा
उऩरलध गयाउन नसक्ने हुॉदा ऩठनऩाठनको ष्ट्स्थततभा अझ गम्बीय सभस्मा
खडा बएको छ।
(१२)

उच्चभाध्मशभक कामािभभा अध्माऩनका रागग स्नातकोत्तय तह उत्तीणा गये को
हुनु ऩने प्रावधान यहे ऩतन अदहरे +२ का अगधकाॊि ववद्मारमहरुभा सहयी
ऺेरका ववद्मारमभा फाहे क तोक्रकएको मोग्मता बन्त्दा तल्रो स्तयका
शिऺकहरुफाट

काभ

चराइएको

दे णखएको

छ।ववश्वववद्मारमको

प्रवीणता

प्रभाणऩरभा ऩढाउनका रागग सम्फष्ट्न्त्धत ववर्मभा स्नातकोत्तय तहभा प्रथभ वा
द्ववत्तीम श्रेणी उत्तीणा गये को हुनु ऩछा बने सोही स्तयको ऩाठ्मिभ अध्माऩन
गने +२ का ववद्मारमहरुभा चादहॉ स्नातकोत्तय स्तयको मोग्मता बएका शिऺक
(१३)

नहुॉदा गुणात्भक शिऺा प्रदान गने कुयाभा अझ गम्बीय सभस्मा दे णखन्त्छ।
शिऺण प्रशिऺणको अबाव् उच्चभाध्मशभकभा
ऩठनऩाठनको
सभुगचत

लमवस्थाका रागग भाग बएअनरु
ु ऩको शिऺक प्रशिऺण सॊचारन गने तपा
व्मवष्ट्स्थत प्रमास हार सम्भ बएको दे णखॉदैन।साथै मस तहभा काभ गने
शिऺकहरुको कामाबाय, सेवासता तथा स्थातमत्वका सम्फन्त्धभा ऩतन सम्फष्ट्न्त्धत
75

ऩऺरे खास सक्रिमता नदसााउॉदा अन्त्मोरको ष्ट्स्थतत अझ फढ्न गएको अनुबव
(१४)

हुन्त्छ।
स्थातमत्व य सुववधाववहीन ष्ट्स्थतत्

उच्चभाध्मशभक

कामािभका

रागग

शिऺकहरुको तनष्ट्श्चत दयफन्त्दीको व्मवस्था हुन नसक्दा मस कामािभभा अनेक
क्रकशसभका आॊशिक,अस्थामी य कयायफाट अगधकाॊि शिऺकहरुको ऩूतता बएको

ऩाइन्त्छ।हार उच्चभाध्मशभक शिऺा सञ्चारन हुने ववद्मारमहरुभा सॊरग्न
करयव एक चौथाइ शिऺकहरु स्थामी यहे को कुया ऩरयर्द्फाट प्राप्त तथमाङ्कभा
दे खाइएको छ तय उनीहरुभध्मे कततऩम भाध्मशभक ववद्मारमको दयफन्त्दीभा

स्थामी बएका हुन सक्ने हुॉदा उनीहरुको वास्तववक ष्ट्स्थतत स्ऩरट यहे को
ऩाइॉदैन।पेरय साभद
ु ातमक तथा तनजी ऺेरभा काभ गने शिऺकहरुको स्थामीत्वको
प्रकृतत ऩतन बयऩदो छै न।
(१५)

प्रवीणता प्रभाणऩर तहको ववस्थाऩन् उच्चशिऺाको

सफैबन्त्दा

ठूरो

अशबबाया

शरएको बरबुवन ववश्वववद्मारमरे प्रवीणता प्रभाणऩर तहको कामािभराई थऩ

स्वीकृतत ददन फन्त्द गये ऩतन सॊचाशरत बइयहे का उक्त तहका कामािभभा

ववद्माथॉहरुको बनाा चाऩराई िभि् कभ गदै रैजाने नीततराई तत्ऩयताका
साथ रागू गदै रगेको ऩाइएको छै न।मसरे ऩतन खर
ु ेका उच्चभाध्मशभक
ववद्मारमहरुरे

ववद्माथॉहरु

आवश्मक

भाराभा

प्राप्त

गना

सकेका

छै नन ्।प्रवीणता प्रभाणऩर तह हटाई बरबुवन ववश्वववद्मारमभा ३+२ अथाात ५

वर्े शिऺा ददने दृष्ट्रटकोण याखी त्महाॉफाट प्रभाणऩर तह ववस्थाऩन गना
कामािभ ल्माइए ताऩतन सो कामािभ मथावत ् यहॉदा ववश्वववद्मारमहरुभा हार
सात वर्ा (२+३+२)को शिऺा प्रदान गने ष्ट्स्थतत आइऩये को ऩाइन्त्छ।
(१६)

सहकामाको अबाव्

ववश्वववद्मारमफाट

प्रवीणता

प्रभाणऩर

तहको

कामािभहरुराई िभि् घटाउॉ दै तथा हटाउॉ दै रैजाने नीतत यहे को सन्त्दबाभा
ऩरयर्द् य ववश्वववद्मारमका फीच सॊमुक्त कामामोजना नवन्त्नारे ऩतन सभस्मा
खडा बएको दे णखन्त्छ।
(१७)

सम्वेदनिीर उभेयका ववद्माथॉहरु्

सयकायरे प्राथशभक शिऺाका साथै अदहरे

भाध्मशभक शिऺा ऩतन तन्िुल्क गरयसकेको छ।ववश्वववद्मारमीम शिऺाभा ऩतन
सयकायी

अनुदानभा

ववश्वववद्मारमीम

कभी

आएको

शिऺाफाट ववद्मारमीम

छै न।प्रवीणता

प्रभाणऩर

शिऺाभा रैजाने

तहराई

तनणामभा

ऩतन

सयकायकै सॊरग्नता यहे ऩतन बयखयै प्रवेशिका उत्तीणा गये का सम्वेदनिीर
उभेयका क्रकिोय-क्रकिोयीहरुको शिऺाभा सयकाय आगथाक तथा व्मवस्थाऩकीम
दातमत्वफाट ऩष्ट्न्त्छयहे को जस्तो दे णखएको छ,।उच्चभाध्मशभक ववद्मारम जाने
उभेयका हजायौँ ववद्माथॉहरु ववदे िभा ऩढ्न जानु

वा ऩढ्न तनहुॉभा ववदे िभा
फयाशरनक
ु ो दयू गाभी प्रबावरे यारिराई ठूरो ऺतत ऩरु माउन सक्छ।मसफाट दे िको
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आगथाक स्रोत फादहरयनुका साथै अशबबावक तथा ववद्माथॉहरुभा सभेत आगथाक
य भनोवैऻातनक ऩऺभा दयू गाभी असय ऩछा ।
(१८)

दातमत्वप्रतत उदासीनता्

ववश्वववद्मारमभा

ऩढ्ने

ववद्माथॉहरुभध्मे

६२

प्रततितको बाय वहन गनुा ऩने अऩेऺा याणखएको उच्चभाध्मशभक कामािभराई
सञ्चारन गना हारसम्भ सयकायी आगथाक दातमत्व नगण्म यहे को य आगथाक
सहमोग गने दृष्ट्रटकोणभा स्ऩरटता

नयहे कारे ऩतन मसरे स्ऩरट फाटो

अवरम्फन गना सकेको छै न।उच्चभाध्मशभक कामािभ सॊचारन बइसकेका
ववद्मारमहरुराई सयकायरे केही अनद
ु ान ददने व्मवस्थाको सरु
ु वात गये ऩतन

हार ददॉ दै आएको अनद
ु ान ज्मादै नगण्म यहे को छ।पेरय मस्तो अनद
ु ान खास

आधाय (ववद्माथॉहरुको बनाा सॊख्मा, सग
ा ता, ववर्महरुको ववववधता,
ु भता, दग
ु भ
िैक्षऺक उऩरष्ट्लध आदद) भा ववतयण नबई अववबेदक ढॊ गरे फयाफयीका आधायभा

उऩरलध गयाइएकारे मसफाट कुनै ऩतन उद्देश्म ऩयू ा गना सहमोग नशभरेको
दे णखएको छ।
(१९)

ऩहुॉचको असभानता्
सॊख्मा

फढी

सहयी ऺेरभा एकाततय ववश्वववद्मारमका क्माम्ऩसहरुको

बएकारे

प्रवेशिका

उत्तीणा

गये का

धेयै

ववद्माथॉहरु

ततनै

क्माम्ऩसहरुभा कभ िुल्कभा प्रववणता प्रभाणऩर तहको शिऺा हासीर गना
ऩाउॉ दै छन ् बने अकााततय ग्राभीण तथा दग
ा ऺेरभा चादहॉ प्राम् क्माम्ऩसको
ु भ

सुववधा नबएकारे बयखयै स्थानीम सहबागगताभा खर
ु ेकारे फढी िुल्क शरने

उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुभा बनाा हुनु ऩने फाध्मता छ।मसयी सम्ऩन्त्नरे
कभ िुल्कभा य ववऩन्त्नरे चादहॉ फढी िुल्कभा एउटै तहको शिऺा प्राप्त गनऩ
ुा ने
ववडम्फना अदहरे हाम्रो दे िभा प्रचशरत दे णखएको छ।हार दे िभा उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमहरु सफै तनजी स्रोतफाट नै सञ्चाशरत यहे का छन ्।सहयी ऺेरभा यहे का
कततऩम फाहे क ग्राभीण ऺेरका धेयैजसो मस्ता ववद्मारमहरुको ददगो आगथाक

स्रोत नबएकारे धयभयाउॉ दो ष्ट्स्थततभा छन ्।ववद्माथॉहरुफाआट उठ्ने िुल्क भार

तमनको तनमशभत आमस्रोत बएकारे ववद्माथॉ सॊख्मासभेत कभ हुने ग्राभीण
ऺेरका ववद्मारमको ष्ट्स्थतत गचन्त्ताजनक छ।
(२०)

जनसहबागगता तनरुस्तादहत हुने ष्ट्स्थतत्
उच्चभाध्मशभक
शिऺाको
व्मवस्थाऩनको एउटा भहत्वऩूणा प्रमोजन एसएरसी उत्तीणा गये य सोबन्त्दा

भागथल्रो तहप्रतत उन्त्भुख हुने ववद्माथॉहरुका रागग आफ्नै गाउॉ वा त्मसको
आसऩासभा शिऺा उऩरलध गयाई शिऺाको ववकेन्त्रीकयण गनुा ऩतन हो तय हार
ग्राभीण तथा दग
ा ऺेरभा जनसहबागगताफाट सीशभत स्रोत य साधनका बयभा
ु भ
चराइएका उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुको ष्ट्स्थतत ववशबन्त्न दृष्ट्रटरे दमनीम
दे णखनु गचन्त्ताराग्दो ववर्म बएको छ।मसरे स्थानीम जनताहरुको शिऺाप्रततको
जोस य जाॉगयभा ठूरो आघात ऩरु माउने दे णखएको छ।
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(२१)

िुल्क य गुणस्तयभा ववबेद्

िुल्कका

दृष्ट्रटरे

ऩतन

उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमहरुभा प्रिस्त ववबेद यहे को ऩाइन्त्छ।सहयी ऺेरभा खर
ु ेका कततऩम
ववद्मारमहरुको ऩठनऩाठनभा ददइने सुववधा य सेवाबन्त्दा अत्मगधक िुल्क शरने

गये को ऩाइएको छ बने ग्राभीण य ववऩन्त्न ऺेरभा खर
ु ेका ववद्मारमहरु न्त्मूनतभ

सेवा सुववधा उऩरलध गयाउन ऩतन िुल्कको बाय फढाउन नसक्ने ष्ट्स्थततभा
छन ्।मस क्रकशसभको ववसॊगततरे िैक्षऺक गुणस्तयका साथै साभाष्ट्जक न्त्मामको
प्रश्नराई सभेत चन
ु ौतत ददइयहे को छ।
(२२)

बौततक ऩव
ू ााधायको अबाव्

अगधकाॊि

उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमका

रागग

आफ्नै बवन य अन्त्म बौततक ऩव
ू ााधायहरुको व्मवस्था नबएकारे तत्कार काभ
चराउका रुऩभा कऺाहरु बाडाभा शरइएका वा अन्त्म अन्त्म िैक्षऺक सॊस्थाको
उदायताभा

आगश्रत

यहे य

सञ्चाशरत

छन ्।भाध्मशभक

भाध्मशभक कामािभका रागग ऩतन उऩमक्
ु त

ववद्मारमभा

उच्च

कऺाकोठा आददको व्मवस्था गना

नसक्रकएकारे ऩठनऩाठनका रागग प्राम् ववहान फेरुकाको सभमको सभेत
उऩमोग गरयएको ऩाइन्त्छ।मसयी बौततक ऩूवााधाय य ऩठनऩाठनका रागग ऩमााप्त
सभमको कभीरे ऩतन उच्चभाध्मशभक तहको कामािभ प्रबावकायी हुन सकेको
छै न।
(२३)

ऩाठ्मिभको कामाान्त्वमनभा सभस्मा् हार उच्चभाध्मशभक तहका ऩाठ्मिभहरु

ववश्वववद्मारमीम ऩठनऩाठनको अनुबवराई भर
ू त् आधाय भानी स्नातक

तहको ऩूवत
ा मायीराई दृष्ट्रटभा याखेय तनभााण गरयएका दे णखन्त्छन ्।तमनभा उच्च

भाध्मशभक ववद्मारमको ऩठनऩाठनका अनुबवको उऩमोग कभै यहे को दे ख्न
सक्रकन्त्छ। पेरय हार फहुरऩथको सॊयचनाभा ऩाठ्मिभ रागू बएको ठोस अनुबव
प्राप्त नहुॉदै एकरऩथको सॊयचनाभा ऩाठ्मिभ तनभााण बइसकेकारे तमनको
कामाान्त्वमन आवश्मक तमायीका साथ नगरयएभा अझ कदठनाई आइऩना सक्छ।
(२४)

ऩाठ्मऩुस्तकको अबाव्
गरयएका

ऩाठ्मिभ

रागू

उच्चभाध्मशभक

शिऺा

बएको

बइसक्दा

७

वर्ा

ऩरयर्द्द्वाया
ऩतन

सो

तनभााण
अनुसाय

ऩाठ्मऩुस्तकहरु तमाय गनेतपा कुनै ठोस कदभ चाशरएको दे णखॉदैन।तनष्ट्श्चत

ऩाठ्मऩुस्तकका बयभा अध्ममन गये य १० कऺा उत्तीणा गये का ववद्माथॉहरुराई

कऺा ११ भा आउॉ दा प्राम् ऩाठ्मऩुस्तकववहीन वा एकबन्त्दा फढी सन्त्दबा
ऩुस्तकहरुका बयभा ऩठनऩाठन गनुा ऩये कारे मो तनकै गम्बीय सभस्मा फनेको
छ।
(२५)

ऩयीऺाभा केन्त्रीकयण् अदहरे कऺा ११ य १२ को ऩयीऺा उच्चभाध्मशभक शिऺा
ऩरयर्द्द्वाया अरग-अरग रुऩभा अष्ट्न्त्तभ ऩयीऺा शरइॉदै गये को ऩाइन्त्छ।मसफाट
एकाततय ऩयीऺा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनभा ऩरयर्द्रे तनकै ठूरो बाय वहन
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गनुा ऩये को छ बने अकााततय ऩयीऺा सञ्चारनराई फढी केन्त्रीकयण गरयएको
दे खा ऩये को छ।
सुझािहर्
(१)

ववस्थाऩनको ऩूवत
ा मायी् दे िबरयका सावाजतनक भाध्मशभक ववद्मारमहरुको

बौततक, आगथाक तथा शिऺकहरुको वस्तुष्ट्स्थतत य उच्चभाध्मशभक कामािभ
सॊचारन गना सक्ने सॊबाव्मता अध्ममन गयी उऩमुक्त दे णखएका ठाउॉ भा उक्त
कामािभ सॊचारनका रागग भाध्मशभक ववद्मारमहरुराई तमाय गदै रैजानु ऩछा ।

(२)

प्रवीणता प्रभाणऩरको ववस्थाऩन् ववश्वववद्मारमफाट प्रवीणता प्रभाणऩर तहभा
ववस्थाऩन गने नीततराई कामाान्त्वमन गना याष्ट्रिम तहफाट तनणाम गयी तत्कारै
प्राक्षऻक ववस्थाऩन प्रायम्ब गने य िभि् बौततक ववस्थाऩन ऩतन गदै जाने
नीतत शरनु ऩछा । उक्त िभभा ऩरयर्द् य ववश्वववद्मारमका फीच सॊमक्
ु त
कामामोजना फन्त्नु ऩछा य आगाभी १० वर्ाशबरभा बौततक ववस्थाऩन गयी मस
तहको शिऺाराई भाध्मशभक शिऺासॉग ऩूणत
ा मा एकीकृत गनुा ऩछा ।

(३)

ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसराई प्रोत्साहन् प्रवीणता प्रभाणऩर तहको कामािभ सॊचारन
गने ववश्वववद्मारमसॉग सम्फन्त्धन प्राप्त क्माम्ऩसहरुराई अदहरेको ष्ट्स्थततभा
उक्त कामािभको सट्टा +२ को कामािभ सॊचारन गना प्रोत्सादहत गनुा ऩछा ।

(४)

ववश्वववद्मारमका

शिऺक

तहभा

गने

य

उच्चभाध्मशभक

कामािभ्

ववश्वववद्मारमका

क्माम्ऩसहरुफाट प्रवीणता प्रभाणऩरको कामािभ ववस्थावऩत गदै जाॉदा त्मस
अध्माऩन

उच्चभाध्मशभक

शिऺकहरुराई

ववद्मारमहरुभा

काजभा

उनीहरुकै
खटाउन

स्वेच्छाभा

ऩामक

वा

गना

सरुवा

ऩने

सक्रकने

व्मवस्था हुनु ऩछा । मसफाट ववश्वववद्मारमको प्रवीणता प्रभाणऩर तहको
अनुबवराई +२ को कामािभभा उऩमोग गने तथा िैक्षऺक प्राक्षऻक ऩऺराई
सुदृढीकयण गना भद्दत शभल्नेछ। मसयी ववश्वववद्मारमफाट जाने शिऺकहरुराई
उच्चभाध्मशभक ववद्मारमरे थऩ बत्ता तथा सुववधा ददई आकवर्ात गनुा ऩछा ।
(५)

उच्चभाध्मशभक ववद्मारमको सॊयचना् उच्चभाध्मशभक शिऺा ऐन, २०४६ द्वाया
उच्चभाध्मशभक कामािभराई ववद्मारमीम सॊयचनाको अष्ट्न्त्तभ तहका रुऩभा
भातनएको हुॉदा ऩतन सोही कुयाराई स्वीकाय गयी आवश्मक व्मवस्था शभराउॉ दै
रैजानु उऩमुक्त हुनेछ। भाध्मशभक शिऺाको ववस्ताय तथा तनयन्त्तयताका रुऩभा

उच्चभाध्मशभक शिऺा आएको कुया सम्फष्ट्न्त्धत सफैराई फोध गयाउॉ दै जानु
आवश्मक छ। मस सम्फन्त्धभा अन्त्तत् उच्चभाध्मशभक तहको सॊयचना ६–१२
वा ९–१२ सम्भ हुनु वाञ्छनीम दे णखन्त्छ। हार +२ भार सॊचारन गये का िैक्षऺक
सॊस्थाहरुराई सभेत बववरमभा भाध्मशभक ववद्मारमको सॊयचनासॉग आवद्ध हुन
९–१० कऺाको सभेत सॊचारन गना प्रेरयत गनुा ऩछा ।
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(६)

तनजी ऺेर य उच्चभाध्मशभक शिऺा् भाध्मशभक ववद्मारमको अॊगका रुऩभा
उच्चभाध्मशभक कऺा चराउॉ दा अध्ममन अध्माऩनभा आवश्मक शिऺकहरुको
व्मवस्थाऩन य प्रिासन सम्फन्त्धी सॊचारन खचाभा क्रकपामत हुने दे णखन्त्छ।
तसथा मस क्रकशसभको व्मवस्था अन्त्म व्मवस्था बन्त्दा ददगो हुने हुॉदा अन्त्तत्
मसतपा नै उन्त्भूख हुनु ऩनेछ ताऩतन हार मस्ता ववद्मारमहरुभा प्राम् मोग्म
शिऺक य उऩमुक्त िैक्षऺक नेतत्ृ व सभेत उऩरलध हुन नसकेकारे य तनजी
ऺेरका सॊस्थाहरु उष्ट्ल्रणखत िताहरुभा सभथा बएभा ततनका भाध्मभफाट ऩतन
+१२ का कामािभहरुको सॊचारन गयाउनु ऩछा ।

(७)

ऺेरीम

कामाारमभा

ववश्वववद्मारमीम

अरग्गै

शिऺाफाट

एकाई्

बयखयै

उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमीम

शिऺाको

सॊयचनाशबर

कामािभ

आवद्ध

हुन
आएकारे प्रचशरत ववद्मारम व्मवस्थासॉग सम्फद्ध ऺेरीम य स्थानीम तनकामहरु
प्राक्षऻक अनब
ु व य िैक्षऺक व्मवस्थाऩनका दृष्ट्रटरे सऺभ नहुने बएकारे ततनभा
उक्त कामािभका रागग अरग्गै एकाइको व्मवस्था गयी आवश्मक काभ गयाउनु
ऩछा ।
(८)

उच्चभाध्मशभक ववद्मारमको वगॉकयण् हार प्रचशरत सयकायी, अधासयकायी य
तनजी

ववद्मारमहरुको

धायणाभा

ऩरयवतान

ल्माई

उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमहरुराई सावाजतनक, साभुदातमक य तनजी गयी ३ वगाभा याख्ने नीतत
अवरम्फन गनुा उऩमुक्त हुनेछ। सयकायको प्रभुख आगथाक दातमत्वभा सॊचाशरत
ववद्मारमराई सावाजतनक, सभुदाम वा सॊघ सॊस्थाद्वाया आगथाक स्रोत जुटाई

सॊचाशरत ववद्मारमराई साभुदातमक/गुठी य तनजी स्रोतका आधायभा सॊचाशरत
ववद्मारमराई तनजी ववद्मारम भातननु ऩछा । सावाजतनक, साभुदातमक य तनजी

ववद्मारमहरुका रागग व्मवस्थाऩन सशभतत ऩतन अरग्गै प्रकृततको हुनऩ
ु छा ।
ऩरयर्द्को नीतत तनमभशबर यही मस्ता ववद्मारमहरु सॊचारन गने ऩण
ू ा
अशबबाया सशभततराई नै ददनु ऩछा । साझेदायी य गुठीको रुऩभा ववकास गना
प्रस्ताववत उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुराई प्रोत्सादहत गनुा ऩछा ।
(९)

एकीकृत

व्मवस्थाऩन्

भाध्मशभक

ववद्मारमहरुसॉग

आवद्ध

बई

सॊचाशरत

बइयहे का उच्चभाध्मशभक कामािभका रागग सोही ववद्मारमको व्मवस्थाऩन
सशभततराई नै उच्चभाध्मशभक तहको अशबबाया फहन गना उऩमुक्त य सऺभ
फनाउनु ऩछा ।
(१०)

व्मवस्थाऩन

सशभतत्

उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमहरुको

सॊचारन

तथा

व्मवस्थाऩनभा ववकेन्त्रीकयणको अवधायणाराई अवरम्फन गनुा आवश्मक छ।
मस्ता ववद्मारमहरुको व्मवस्थाऩनभा सफबन्त्दा फढी ष्ट्जम्भेवायी सम्फष्ट्न्त्धत

व्मवस्थाऩन सशभततका भाध्मभरे स्थानीम तहभा नै यहनु ऩछा । कामािभको

ववस्ताय य प्रबावकारयताका रागग थऩ शिऺक तथा अन्त्म बौततक ऩऺको ऩतू ता
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गने व्मवस्थाऩन सशभततराई स्थानीम स्रोतको ऩरयचारनभा ष्ट्जम्भेवाय फनाउन
जोड ददनु ऩछा । केन्त्रीम, ऺेरीम तथा ष्ट्जल्रास्तयीम तनकामहरुरे सहमोगीको
(११)

बूशभका भार तनवााह गनुा उऩमुक्त हुनेछ।
सभन्त्वम् ववद्मारमको अष्ट्न्त्तभ तहको
उच्चभाध्मशभक

शिऺा

ऩरयर्द्को

गठन

िैक्षऺक
बएकोरे

व्मवस्थाऩनका
मसका

गततववगध

रागग
तथा

काभकायफाहीहरुभा ववद्मारमीम िैक्षऺक व्मवस्थाऩन तथा तनयीऺणभा सॊरग्न
(१२)

ऺेरीम एवॊ ष्ट्जल्रा स्तयीम तनकामहरुसॉग तारभेर एवॊ सभन्त्वम हुनु जरुयी छ।
हार उच्चभाध्मशभक कामािभ ववशबन्त्न तनकाम तथा सॊस्था भाध्मशभक
ववद्मारमहरु, तनजी िैक्षऺक सॊस्थाहरु, ववश्वववद्मारमका सम्फन्त्धन
क्माम्ऩसहरुफाट

प्राप्त

हुॉदै आएकारे तमनको गण
ु स्तयभा तनकै ठूरो
अन्त्तयार दे णखन सक्ने हुॉदा न्त्मन
ू तभ भाऩदण्ड तनधाायण गयी उक्त कामािभका
फीच तारभेर ल्माउने प्रमास गरयनु ऩछा ।
(१३)

साभाष्ट्जक

सॊचाशरत

न्त्माम्

दग
ु ाभ

एवॊ

ववऩन्त्न

ऺेरभा

सयकायको

अग्रसयताभा

उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरु सॊचारनका रागग तत्कार आवश्मक कामाको
थारनी गनुा ऩछा । दग
ा तथा ववऩन्त्न ऺेरभा य सुगभ तथा सम्ऩन्त्न ऺेरभा
ु भ

खोशरने उच्चभाध्मशभक कामािभका रागग एउटै खारका नीतत य िताहरु
तोक्रकनु हुॉदैन। स्थानीम ऩरयवेि हे यी िताहरु ववबेदक क्रकशसभका हुनु ऩछा य
ववऩन्त्न ऺेरभा खोशरने उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरु खोल्न वविेर् प्रोत्साहनको
व्मवस्था हुनु ऩछा । दग
ा , ग्राभीण तथा ववऩन्त्न इराकाभा साभुदातमक स्रोतफाट
ु भ
खोशरएका उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुराई सयकायी अनद
ु ानका रागग
प्राथशभकता ददनु ऩछा । दग
ा तथा ववऩन्त्न ऺेरभा अत्मगधक सयकायी आगथाक
ु भ
दातमत्वभा उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩरयर्द्को अग्रसयताभा केही उच्चभाध्मशभक
ववद्मारमहरु खोशरनु ऩछा ।

प्रधानाध्माऩकको मोग्मता य बूशभका् उच्चभाध्मशभक तहभा ऩढाउने सफै

शिऺकहरु स्नातकोत्तय तह उत्तीणा गये को हुनुऩने हुॉदा उक्त तहसभेत सॊचारन
बएको भाध्मशभक ववद्मारमको प्रधानाध्माऩक ऩतन सोही अनुरुऩ मोग्मताको
हुनुऩछा । साथै दै तनक प्रिासन य
प्रधानाध्माऩकराई सऺभ फनाउनु ऩछा ।
(१४)

आवश्मक

िैक्षऺक

नेतत्ृ वका

रागग

बौततक ऩूवााधाय ववकासभा सहमोग् स्थानीम ऺभता य आवश्मकताराई हे यी
खास

िैक्षऺक

कामािभ

तथा

बौततक

ऩूवााधायको

ववकास

गना

सयकायरे

उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुराई तनमशभत अनुदान फाहे क एकभुरट यकभ
उऩरलध गयाउने नीतत शरनु ऩछा । मस क्रकशसभका बौततक ऩव
ू ााधायहरुका रागग

बवन, पतनाचय, ऩस्
ु तकारम, प्रमोगिारा आददको ष्ट्स्थततभा सध
ु ाय ल्माउन
मोजनाफद्ध कामािभको थारनी गनुा ऩछा ।
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(१५)

नक्साङ्कन् दे िका ववशबन्त्न ऺेरहरुभा उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरु खोल्न
अनुभतत

ददनुबन्त्दा

ऩदहरे

त्मस्ता

ववद्मारमहरुको

आवश्मकता

सम्फन्त्धी

सॊबाव्मताको नक्साङ्कन अध्ममन गयाउनु उऩमक्
ु त हुनेछ। सोका आधायभा
उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुका सॊबाव्म इराकाहरु तोक्न सक्रकनेछ य मस्तो
इराका एउटै ष्ट्जल्रा वा एकबन्त्दा फढी ष्ट्जल्राका खास बागराई ऩामक ऩने
ठाउॉ य स्रोत ववद्मारमहरुको ष्ट्स्थतत ववचाय गयी तनधाायण गनुा ऩछा ।
(१६)

सम्फन्त्धनका ऩव
ा ताहरु्
ू ि

उच्चभाध्मशभक कामािभ सॊचारन गना सम्फन्त्धन तथा अनुभतत ददॊदा

(क)

तनधाारयत ऩूवााधाय तथा ऩूवि
ा ताहरु ऩूया बए नबएको कुयाको स्थरगत
अध्ममन य छानववन गरयनु आवश्मक छ। त्मसऩतछ उऩमुक्त िताहरु ऩूया
(ख)

हुने वस्तुगत आधायहरुभा ववश्वस्त बएय भार अनुभतत ददन सक्रकनेछ।
स्रोत ववद्मारमहरुको ष्ट्स्थतत य ववद्माथॉहरुको सॊबाव्म सॊख्मा, ऩठन ऩाठन
हुने ववर्महरुको प्रकृतत य ववववधता य मोग्मता ऩुगेका शिऺकहरुको
उऩरलधताराई सम्फन्त्धन ददने िभभा वविेर् ध्मान ददनु ऩछा ।

(ग)

सम्फन्त्धनका रागग भाग गने कुनै ऩतन सॊस्थारे कऺाकोठा, कामाारमकोठा,
ऩुस्तकारम, ऩुस्तकहरुको सॊख्मा, शिऺण साभाग्री तथा उऩकयण, प्रमोगात्भक
कऺा, सबाकऺ, खेरकूद भैदान, पतनाचय आदद प्रत्मेक बौततक ऩूवााधायहरुको

न्त्मूनतभ उऩरलधता य कामािभको ववववधता अनुसाय थऩ सुववधा जुटाउन
सक्ने ऺभता दसााउनु ऩछा ।
(घ)

सम्फन्त्धन ददॊदा वविेर् गयी ग्राभीण ऺेरभा जनसॊख्मा, बौगोशरक ष्ट्स्थतत,
दग
ा ता य स्रोत (ऩोर्क) ववद्मारमहरुराई सभेत ध्मानभा याख्नु ऩछा ।
ु भ

(१७)

चयणफद्ध सम्फन्त्धन् उऩमुक्त बौततक तथा िैक्षऺक ऩूवााधायहरुको वस्तुगत
सॊबाव्मताराई छानवीन गयी चयणफद्ध रुऩभा सम्फन्त्धन ददने नीतत अवरम्फन

गनुा ऩछा । सम्फन्त्धन ददने िभभा न्त्मूनतभ िताहरु तोकी ऩदहरो चयणभा

ऩयीऺणका रुऩभा दईु वर्ाका रागग सॊचारन गना अनुभतत ददने, दोस्रो चयणभा

अस्थामी सम्फन्त्धन य तेस्रो चयणभा भार स्थामी सम्फन्त्धन ददने गनुा ऩछा ।

मसयी सम्फन्त्धन ददॊदा ववद्मारमरे ऩूया गनुा ऩने िता य सम्फन्त्धन प्रदान गने
(१८)

सॊस्थारे गनुा ऩने प्रततफद्धता स्ऩरट हुनु ऩछा ।
जनसहबागगताराई प्रोत्साहन् जनसहबागगताराई तनरुत्सादहत गयाउने खारको

सम्फन्त्धन नीतत अऩनाउनु हुॉदैन। तनजी तथा साभुदातमक ऺेरराई जततसक्दो
आकवर्ात गयाउन हारराई कऺा ११ य १२ भार सॊचारन गने उच्चभाध्मशभक
ववद्मारमहरु ऩतन खोल्न ददनु उऩमक्
ु त दे णखएको छ। बववरमभा उक्त

क्रकशसभका ववद्मारमहरुराई ऩतन ९–१० कऺाहरु सॊचारन गना िभि् ऩे ्यरयत
गनुा ऩछा ।
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(१९)

ऩूवि
ा ताभा रगचरोऩन् तनजी तथा साभुदातमक स्रोतफाट सॊचाशरत ववद्मारमको

हकभा ववद्मारमकै नाभभा बवन, जग्गा बएभा हारको धयौटीभा ऩतन कभ गना
उगचत हुने वा त्मस्ता ववद्मारमको रागग धयौटी नगदको सट्टा फैंक ग्माये न्त्टी
ऩतन स्वीकाय गरयने व्मवस्था हुनु ऩछा । उच्चभाध्मशभक ववद्मारम सॊचारन
गने अनुभतत प्राप्त गना हार भुद्दती खाताभा तनधाारयत यकभ जम्भा गने

ऩरयऩाटीभा ववववगधकयण गनुा आवश्मक छ। स्थानीम अवष्ट्स्थतत, कामािभ य
बौततक सवु वधा असवु वधाको प्रकृततराई हे यी यकभको ऩरयभाणराई रगचरो वा
अझ कशसरो फनाउनु ऩने हुन्त्छ। भद्द
ु ती खाताभा जम्भा गरयएको यकभ
ववद्मारमराई आकष्ट्स्भक ष्ट्स्थततभा झक्नु ऩये भा व्मवस्थाऩन सशभततरे

उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩरयर्द्को ऩव
ा वीकृतत शरनु ऩने प्रावधान याख्नु उऩमक्
ू स्
ु त
(२०)

हुनेछ।
िल्
ु क तनधाायण्

ववद्मारमरे प्रदान गने सेवा तथा बौततक सुववधाको आधायभा िुल्क

(क)

तनधाायण गनुा ऩछा । सम्फन्त्धन ददनु ऩूवा प्रस्ताववत िुल्क वववयण शरनु ऩने

य उऩमुक्तता तथा औगचत्मका आधायभा िुल्क सम्फन्त्धी ऩूवास्वीकृतत ददनु
ऩछा ।
(ख)

सावाजतनक उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुभा ववद्माथॉहरुफाट उठाइने िुल्क
सयकायी

अनुदानको

ऩरयभाणराई

आधाय

भानी

तनधाायण

गनुा

ऩछा ।

साभुदातमक उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुरे रागतऩूयणको शसद्धान्त्त अनुरुऩ
िल्
ु क तनधाायण गनुा ऩछा ।
(ग)

तनजी ऺेरभा सॊचाशरत उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुरे ववद्माथॉहरुफाट
िल्
ु क असर
ू गदाा उऩरलध हुने सेवा य सवु वधासॉग तारभेर हुने गयी सीभा
तनष्ट्श्चत गनुा ऩछा । िल्
ु कभा हे यपेय गनुा वा फढाउनु ऩये भा सोको औगचत्म
अनरु
ु ऩको सहभतत सम्फष्ट्न्त्धत तनकामफाट शरने प्रचरन फसाउनु उऩमक्
ु त
हुनेछ।

(२१)

सम्फन्त्धन खाये जी् अनुभतत प्राप्त उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुरे बौततक तथा

िैक्षऺक ऩूवााधायको ववकासका िताहरुका साथै ऩरयर्द्का नीतत, तनमभ एवॊ
तनदे िनहरुको ऩारना नगये को दे णखएभा सम्फन्त्धन खाये ज गने व्मवस्था हुनु
ऩछा ।
(२२)

भाध्मशभक ववद्मारमराई प्राथशभकता् उच्चभाध्मशभक शिऺा ववद्मारमीम
िैक्षऺक व्मवस्थाको अॊक बएकारे भाध्मशभक ववद्मारमसॉग आवद्ध बएय
सॊचारन गरयने मस्ता कामािभरे वविेर् प्राथशभकता ऩाउनु ऩछा । मसो बएभा
कभ खगचारो हुनक
ु ा साथै त्महीॊको बौततक सवु वधा, स्रोत य िैक्षऺक ऩव
ू ााधायहरुको
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अगधकतभ उऩमोग गने दृष्ट्रटकोणराई प्रोत्साहन शभल्नेछ। अत् आगाभी १०
वर्ाशबर मस तहराई भाध्मशभक शिऺाभा ऩूणा रुऩरे एकीकृत गरयसक्नु ऩछा ।
(२३)

ववद्मारमगुच्छ य उच्चभाध्मशभक कामािभ् जुनसुकै भाध्मशभक ववद्मारमहरु
उच्चभाध्मशभक कामािभका रागग सऺभ य उऩमुक्त नहुने य ती सफैभा मस्ता
कामािभको आवश्मकता य औगचत्म नयहने हुॉदा खास भाध्मशभक ववद्मारम

सभूहराई ऩामक ऩने कुनै एउटा भाध्मशभक ववद्मारमराई उच्चभाध्मशभकको
कामािभ सॊचारन गना प्रोत्सादहत गनुा ऩछा । मस ष्ट्स्थततभा उच्चभाध्मशभकको
कामािभ चल्ने ववद्मारम त्मस ऺेरको िैक्षऺक केन्त्रको य अन्त्म ववद्मारमहरु
उसको ऩोर्कको बूशभकाभा यहनेछन ्।
(२४)

शिऺकको मोग्मता् उच्चभाध्मशभक तहभा अध्माऩन गने शिऺकहरु कष्ट्म्तभा
स्नातकोत्तय तह उत्तीणा गये को हुनु ऩछा । उच्चभाध्मशभक शिऺाको िैक्षऺक
गण
ु स्तयराई सतु नष्ट्श्चत गना ऩतन मस क्रकशसभको व्मवस्था जरुयी छ।

(२५)

उच्चभाध्मशभक शिऺकको उत्ऩादन्

भाध्मशभक तहभा अध्माऩन गरययहे का य स्नातक तह (फी.एड., फी.ए.)

(क)

उत्तीणा गये का शिऺकहरुराई उच्चभाध्मशभक तहको ऩठन ऩाठनभा सॊरग्न
गयाउन शभल्दो ववर्मभा उच्च अध्ममन तथा स्तय ववृ द्धको अवसय प्रदान
गने दृष्ट्रटरे सेवाकाशरन कामािभ सॊचारन गनुा ऩछा । मस्ता ववद्मारमका
सॊबाव्म शिऺकहरुका रागग दयू शिऺण कामािभ सभेत सॊचारन गनुा ऩछा ।
(ख)

उच्चभाध्मशभक शिऺाको उद्देश्म तथा बावना य ऩरयर्द्रे ददएको प्राथशभकता
अनरु
ु ऩ स्थानीम तहभा शिऺकहरुको भाग अनस
ु ायको आऩतू ताका रागग

उऩमोगी य व्मावहारयक खारका मोजनाफद्ध कामािभ सॊचारन गनुा ऩछा । मस
क्रकशसभका कामािभको सॊमोजन ऩरयर्द्द्वाया गने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
(२६)

अल्ऩकाशरन प्रशिऺण् न्त्मूनतभ मोग्मता ऩुगेका शिऺकहरुराई आवश्मकता य

उऩमुक्तता हे यी छोटो वा भध्मभ अवगधको प्रशिऺणका साथै ऩुनतााजगीको

कामािभभा ऩतन बाग शरने अवसय उऩरलध गयाउनु ऩछा । मस्ता कामािभहरु
(२७)

शिऺण प्रववगधगत य सम्फष्ट्न्त्धत ववर्म ऺेरगत दफ
ु ै प्रकायका हुनेछन ्।
िता य सुववधाभा ववववधीकयण् दग
ा
एवॊ ग्राभीण ऺेरका उच्चभाध्मशभक
ु भ

ववद्मारमका शिऺकहरुको सेवा, िता य सुववधा अन्त्म ववद्मारमका तुरनाभा

फढी हुनु ऩछा । उनीहरुको स्थातमत्व, सेवासुयऺा, तरफ तथा बत्ता, तनवष्ट्ृ त्तबयण,
फढुवा आदद सुववधा, ऩेिागत उन्त्नमन, िैक्षऺक कामाबाय आददभा तनष्ट्श्चतता
आउन

सकेभा

उच्चभाध्मशभक

तहभा

शिऺकहरुराई आकवर्ात गना सक्रकनेछ।
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अध्माऩन

गनाका

रागग

मोग्म

सावाजतनक उच्चभाध्मशभक ववद्मारमका शिऺकहरुको तनवष्ट्ृ त्तबयण, उऩदान य
सॊचमकोर्को सभेत व्मवस्था हुनु ऩछा । मसै गयी साभुदातमक य तनजी स्तयका
उच्चभाध्मशभक ववद्मारमरे ऩतन आफ्नो व्मवस्थाऩन सशभतत भापात शिऺकहरुको
सेवा िता, तरफ, सुववधा आददका ववर्मभा उऩमुक्त व्मवस्था गनुा ऩछा ।
(२८)

२८.

शिऺक सेवा आमोग् उच्चभाध्मशभक तहभा मोग्म शिऺकहरुको छनौट

प्रक्रिमाराई व्मवष्ट्स्थत गना केन्त्रीम स्तयभा एक स्वतन्त्र य उच्चस्तयीम
तनकामको रुऩभा शिऺक सेवा आमोगको व्मवस्था गरयनु उऩमुक्त हुनेछ। मसो
बएभा शिऺकहरुको छनौटभा दे खाऩने याजनैततक तथा अन्त्म क्रकशसभको वाह्म
दवाव कभ बई मोग्म शिऺकको आऩूतताभा टे वा ऩुग्नेछ। उक्त आमोगफाट

मोग्मताका आधायभा छनौट बएका शिऺकहरुको सूचीफाट भार उच्चभाध्मशभक
ववद्मारमहरुरे शिऺकहरु बनाा गने प्रावधान याणखनु ऩछा ।
(२९)

तनजी उच्चभाध्मशभक ववद्मारमका रागग शिऺक् तनजी ऺेरभा खोशरएका
उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमहरुरे

ऩतन

मोग्मता

ऩुगेका

शिऺकहरुफाट

भार

अध्माऩन गयाउनु ऩने तनमभराई कडाइका साथ ऩारन गनुा ऩछा । साथै मस्ता
ववद्मारमहरुराई ऩतन खास प्रततित यकभ शिऺकहरुको सेवा सुववधा तथा

ऩेसागत उन्त्नमनका रागग छुट्माउन य सोको उऩमोगको व्मवस्थाऩन गना
रगाउनु ऩछा ।
(३०)

भाध्मशभक

शिऺकराई

ववद्मारमहरुभा

प्राथशभकता्

स्नातकोत्तय

उत्तीणा

सयकायी
गये का

अनुदान

ववर्म

प्राप्त

शभल्ने

उच्चभाध्मशभकभा रैजाने तथा सरुवा गने व्मवस्था शभराउनु ऩछा ।
(३१)

ऩण
ा ाशरक
ू क

शिऺकभा

जोड्

उच्चभाध्मशभक

भाध्मशभक

शिऺकहरुराई

ववद्मारमहरुको

िैक्षऺक

गततववगधको ववकासभा आत्भतनबायता फढाउन तमनीहरुरे आफ्नै जनिष्ट्क्त
जट
ु ाउने प्रमास गनुा ऩछा । त्मसका रागग +२ का शिऺकहरुराई बयसक

ऩण
ा ाशरक शिऺकका रुऩभा तनमक्
ू क
ु त गना ऩने य मस्तो नहुन सकेभा कष्ट्म्तभा
ऩतन ५०% शिऺक अतनवामा रुऩभा ऩण
ा ाशरक हुनु ऩछा ।
ू क
(३२)

आगथाक स्रोतको प्रकृतत् उच्चभाध्मशभक ववद्मारमरे तीन क्रकशसभफाट आगथाक

स्रोत जुटाउनु ऩछा ् (क) ववद्माथॉहरुफाट प्राप्त िुल्क, (ख) सयकायी अनुदान, (ग)
जनस्तय वा साभुदामफाट प्राप्त सहमोग।
(३३)
(क)

अनुदान सहमोग्

भाध्मशभक शिऺाराई ववद्मारम शिऺाको आधायबूत सॊयचना भानी सोबन्त्दा

भागथल्रो य तल्रो तहको शिऺाराई ददइने आगथाक सहमोगको अनुऩात
अनरु
ु ऩ तकासॊगत तथा न्त्मामोगचत आधायभा मस तहको शिऺाराई ऩतन
आगथाक सहमोग उऩरलध गयाउनु ऩछा ।
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(ख)

सयकायरे

ददने

अनुदान

ववववगधकयण गनुा

सहमोगभा

उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमको

ऩछा । मसो गदाा बौगोशरक अवष्ट्स्थतत, ववद्माथॉ सॊख्मा,

ऩठन ऩाठन हुने ववर्महरुको सॊख्मा य प्रकृतत िैक्षऺक उऩरष्ट्लध आददको
ख्मार गनुा आवश्मक छ। साथै ववऻान शिऺाका रागग खोशरने

उच्चभाध्मशभक ववद्मारमका रागग बौततक तथा िैक्षऺक ऩूवााधाय तनभााण
गना वविेर् सहमोग गनुा ऩछा ।
(३४)

सभाॊि

कोर््

उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमको

ववकासका

रागग

स्थानीम

अशबबावक तथा शिऺाऩे ्यभीहरुरे जे जतत यकभ जम्भा गना सक्छन ् सो
फयाफयको यकभ सभाॊि कोर्का रुऩभा सयकायका तपाफाट प्रदान गने व्मवस्था

शभराउनु ऩछा । मस्तो यकभ कऺाकोठा, बवन, ऩुस्तकारम आददको ववकासका
रागग खचा गरयनु ऩछा ।
(३५)

अग्रणी उच्चभाध्मशभक ववद्मारम् सयकायरे स्थानीम तहभा केही नभूना
उच्चभाध्मशभक ववद्मारम स्थाऩना य सॊचारन गना आवश्मक सहमोग उऩरलध
गयाउनु

(३६)

ऩछा ।

मस्ता

ववद्मारमहरुभा

ववऩन्त्न

तथा

वऩछडडएका

वगाका

ववद्माथॉहरुराई सहुशरमतभा ऩठन ऩाठन गयाउने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
शिऺकको
व्मवस्थाका
रागग
सहमोग्
सावाजतनक
उच्चभाध्मशभक
ववद्मारमहरुका रागग न्त्मूनतभ वा तनधाारयत सॊख्माका शिऺकहरुको तरफ तथा
अन्त्म सुववधा सयकायका तपाफाट एकभुरट व्महोने नीतत शरनु ऩछा ।

(३७)

छारवष्ट्ृ त्त्

आगथाक तथा साभाष्ट्जक दृष्ट्रटरे ववऩन्त्न ववद्माथॉहरुका रागग वविेर् सुववधा

(क)

(तन्िुल्क शिऺा, छारवष्ट्ृ त्त आदद) को व्मवस्था गना सयकायरे केही यकभ
छुट्माउनु

ऩछा ।

सम्ऩन्त्न

उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमहरुराई

ववऩन्त्न

य

दग
ा का छारछाराहरुराई तन्िुल्क छारवष्ट्ृ त्त ददन प्रोत्सादहत गनुा ऩछा ।
ु भ
(ख)

तनजी ऺेरभा सॊचाशरत उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुरे ववऩन्त्न वगाका
ववद्माथॉहरुका रागग तन्िुल्क शिऺा प्रदान गना य दग
ा तथा ववऩन्त्न
ु भ
ऺेरका

ववद्माथॉहरुराई

सहमोग

गना

याष्ट्रिम

छारवष्ट्ृ त्त

कोर्भा

ववद्मारमको कुर वावर्ाक फजेटको १% यकभ जम्भा गने व्मवस्था हुनु
ऩछा । उक्त कोर्को सॊचारक सशभततभा शिऺा भन्त्रारम, उच्चभाध्मशभक
शिऺा ऩरयर्द्, अशबबावक प्रतततनगधका साथै तनजी ववद्मारमका प्रतततनगध
यहने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
(३८)

तनजी उच्चभाध्मशभक ववद्मारमको बूशभका् स्थानीम आवश्मकता ऩूतता य

गुणस्तयीम शिऺाको भागराई ध्मान ददई तनजी ऺेरराई उच्चभाध्मशभक
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ववद्मारमहरु खोल्नभा जोड ददनु ऩछा । तनजी स्रोतफाट चरेका उच्चभाध्मशभक
ववद्मारमहरुराई सेवाभूखी प्रवष्ट्ृ त्तको ववकास गना प्रोत्सादहत गनुा ऩछा ।
(३९)

ववशबन्त्न

स्रोतको

उऩमोग्

उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमहरुराई

स्थानीम

सावाजतनक जग्गाहरु उऩरलध गयाउन सयकायरे सहमोग गनुा ऩछा । साथै
शिऺाऩे ्यभी तथा स्थानीम दाताहरुराई ववशबन्त्न क्रकशसभको बौततक तथा अन्त्म

सहमोगका रागग आकवर्ात गने कामाभा व्मवस्थाऩन सशभततराई सक्रिम फनाउनु
ऩछा । उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुको बौततक तथा ववष्ट्त्तम ऩव
ू ााधाय ववकास
गना ववदे िी दातस
ु ाउनु ऩछा ।
ृ ॊस्थाहरुको सहमोग सभेत जट
(४०)

न्त्मन
ू तभ बौततक सवु वधाको तनधाायण् उच्चभाध्मशभक ववद्मारमको साभान्त्म
स्वरुऩ तनधाायण गयी त्मसका रागग आवश्मक हुने न्त्मन
ू तभ बौततक सवु वधा
तनष्ट्श्चत गना सक्रकन्त्छ। मस क्रकशसभको आवश्मक बौततक सवु वधा जुटाउन

सयकाय, स्थानीम तनकाम, स्थानीम सॊघ सॊगठन तथा सभद
ु ामरे केही न केही

दहस्सेदायी वहन गने ऩरयऩाटीको ववकास गनुा उऩमुक्त हुनेछ। मस कामाभा
स्थानीम तहभा सम्फष्ट्न्त्धत तनकाम, सॊघ सॊस्था तथा सभुदामराई ऩरयचारन
(४१)

गना व्मवस्थाऩन सशभततरे प्रभुख बूशभका तनवााह गनुा ऩने हुन्त्छ।
ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्मऩुस्तक्

(क)

उच्चभाध्मशभक तहको हारै तनशभात नमाॉ ऩाठ्मिभ ऩूणत
ा ् एकरऩथ प्रणारी

अनुसायको नबई त्मसतपा उन्त्भूख प्रकृततको भार दे णखएकारे मसराई
वास्तववक रुऩभा एकरथऩ अनुरुऩको फनाउन नेऩारी, अॊगे ्यजीका साथसाथै

साधायण गणणत, साधायण ववऻान आदद जस्ता ववर्महरुराई सभेत अतनवामा
गयाउॉ दै रैजानु आवश्मक छ।
(ख)

ग्राभीण य दग
ा ऺेरका उच्चभाध्मशभक ववद्मारमहरुभा ऐष्ट्च्छक ववर्मरु
ु भ
छनौट गदाा स्थानीम आवश्मकताराई सभेत ध्मान ददई व्मावसातमक

प्रकृततका ववर्महरुको ऩठन ऩाठनराई प्रोत्सादहत गनुा ऩछा । उच्चभाध्मशभक
ववद्मारमहरुभा स्थानीम आवश्मकताराई ऩरयरक्षऺत गने खारका ववर्महरु

याख्न प्रोत्सादहत गनुा ऩछा । बौततक सुववधा य िैक्षऺक ऩूवााधायको प्रकृतत
अनुसाय एउटा ववद्मारमभा खास क्रकशसभका ववर्महरुको भार छनौट एवॊ
(ग)

ऩठन ऩाठन हुने व्मवस्था गनुा ऩछा ।
उच्चभाध्मशभक
तहभा
ऩढाइने

ववर्महरुका

रागग

उऩमुक्त

ऩाठ्मऩुस्तकहरुको छनौट गने, रेखाउने तथा प्रकािन गयाउने कामाभा
ऩरयर्द्रे सक्रिमता दे खाउनु ऩछा ।
(घ)

ऩाठ्मिभ

अनुरुऩका

उऩमुक्त

ऩाठ्मऩुस्तकहरु

रेखाउन

तनजी

ऺेरका

प्रकािकहरुराई प्रोत्सादहत गनुा आवश्मक छ। मसिभभा ऩाठ्मिभ अनुरुऩ

तनष्ट्श्चत भाऩदण्ड अन्त्तगात यहे य रेखी प्रकाशित बएका ऩुस्तकहरुराई
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वविेर्ऻको टोरीरे ठीक ठहयाएभा ऩाठ्मऩुस्तकका रुऩभा सभावेि गने
व्मवस्था हुनु ऩछा ।
ऩाठ्मिभ अनुसायको तनदे िन ऩुष्ट्स्तका तमाय गयाई कऺा िुरु हुनु अतघ नै
शिऺकहरुराई उऩरलध गयाउनु ऩछा ।

(ङ)

एकरऩथततय उन्त्भूख नमाॉ ऩाठ्मिभ रागू गने िभभा सम्फष्ट्न्त्धत ववर्म

(च)

ऩढाउने शिऺकहरुका रागग अशबभुखीकयण कामािभ सॊचारनगनुा अतनवामा
हुनेछ।

(४२)

ऩयीऺा्
उच्चभाध्मशभक शिऺाको ऩयीऺाभा सध
ु ाय गने िभराई प्रवेशिका य स्नातक

(क)

तहको ऩयीऺा प्रणारीभा सध
ु ाय गने िभसॉग तारभेर हुने गयी अगाडड
फढाउनु ऩछा ।
(ख)
(ग)

कऺा ११ को ऩयीऺा िभि् स्थानीम तहफाटै सम्ऩन्त्न गने नीतत शरनु ऩछा ।

(ग) ऩयीऺा सॊचारनका िभभा स्थानीम प्रिासनका तनकामहरुको अगधकतभ
सहमोग जुटाउने प्रमास गनुा ऩछा ।

(घ)

ऩयीऺाका तनष्ट्म्त प्रश्न तनभााण, सॊिोधन, तथा सॊऩयीऺणका कामाभा प्राक्षऻक
तथा सम्फष्ट्न्त्धत वविेर्ऻ टोरीको सॊरग्नता य ष्ट्जम्भेवायी फढाउनु ऩछा ।

(ङ)

उत्तयऩुष्ट्स्तका

ऩयीऺणका

रागग

सम्फष्ट्न्त्धत

ववर्मका

ऩयीऺकहरुको

ववर्मगत सूची फनाई त्मस सूचीका आधायभा उत्तयऩुष्ट्स्तका ऩयीऺण
(च)

गयाउने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
प्रश्नऩरको ढाॉचाभा ववर्मको प्रकृतत अनुसाय केही शबन्त्नता यहे ऩतन प्राम्
एकरुऩता अवरम्फन गनऩ
ुा छा । प्रश्नहरु बयसक वस्तुगत प्रकृततका हुनु
आवश्मक छ।

(छ)

भाध्मशभक शिऺा य उच्चभाध्मशभक शिऺाको ऩयीऺा एउटै तनकामफाट
सॊचारन गने व्मवस्था हुनु ऩछा । हारको ऩयीऺा तनमन्त्रण कामाारमराई
उक्त प्रमोजनका रागग सऺभ फनाउनु ऩछा ।

(४३)
(क)

ऩरयर्द्, ऐन तनमभ, कामाऺभता्
उच्चभाध्मशभक

शिऺा

ऩरयर्द्को

स्वामत्तताको

प्रकृतत

य

मसका

कामाऺेरहरुराई क्रकटान गनुा आवश्मक छ। मस िभभा उच्चभाध्मशभक

शिऺा ऩरयर्द्को उऩाध्मऺ मसको कामाकायी अध्मऺ हुने य सबाको अध्मऺ
चाॉदह शिऺाभन्त्री यहने व्मवस्था हुनु ऩछा । साथै शिऺा भन्त्रारम य मसका
ऺेरीम तथा स्थानीम तनकामसॉग सम्फन्त्ध एवॊ याष्ट्रिम तथा अन्त्तयााष्ट्रिम

ऺेरहरुसॉग मसरे कामभ याख्न सक्ने सम्फन्त्ध य उऩरलध गना सक्ने
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सहमोगको प्रकृततका फाये भा सभेत स्ऩरट हुनु जरुयी छ। उक्त प्रमोजनका
रागग ऐन तनमभभा आवश्मक ऩरयवतान एवॊ सॊिोधन गनुा ऩछा ।
(ख)

केन्त्रीम तहभा उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩरयर्द्रे सुगभ य सहज ववस्थाऩन

गना एवॊ मस तहको ऩाठ्मिभ ऩाठ्मऩुस्तक तनभााण, ऩयीऺा, अनुसन्त्धान,
ताशरभका साथै शिऺाको गुणस्तय अशबववृ द्ध गना आवश्मक िैक्षऺक प्राक्षऻक

सयसल्राह, सुऩरयवेऺण अनुगभन तनदे िन ददने य व्मवस्थाऩनगत तथा
शिऺकहरुको ऩेिागत स्तयववृ द्धका अल्ऩकाशरन एवॊ दीघाकाशरन प्रशिऺणका
गततववगधको व्मवस्था शभराउन कामादऺताभा ववृ द्ध गनुा ऩछा ।
(ग)

आगाभी वर्ाहरुभा ऩरयर्द्को दातमत्व य कामाबाय िभि् फढ्दै जाने हुॉदा
ऩतन मसको कामाऺभता तथा दऺता अशबववृ द्ध गदै जानेतपा तत्कार ध्मान
ददनु ऩछा ।

(घ)

िैक्षऺक प्राक्षऻक नेतत्ृ वका दृष्ट्रटरे सभेत उच्चभाध्मशभक कामािभराई सफर

य सऺभ फनाउन ऩरयर्द् अन्त्तगात ववशबन्त्न ववर्म सशभततहरु गठन गयी
ततनका भाध्मभफाट अऩेक्षऺत वविेर्ऻ सेवाराई तनयन्त्तयता ददने व्मवस्था
(ङ)

हुनु ऩछा ।
ववर्म छनौट य अध्ममनभा प्रबावकारयता फढाउने उद्देश्मरे उच्चभाध्मशभक
ववद्मारमका ववद्माथॉहरुका रागग तनदे िन तथा ऩयाभिा सेवा प्रदान गना
आवश्मक व्मवस्था शभराउनु ऩछा ।

(च)

साभान्त्मत्

प्रत्मेक

वर्ा

उच्चभाध्मशभक

कामािभ

सॊचाशरत

बएका

ववद्मारमहरुभा सम्फष्ट्न्त्धत ववर्मका शिऺकहरुसॉग वविेर्ऻहरुको बेटघाट
तथा अन्त्तयक्रिमा कामािभ आमोजना गनुा उऩमुक्त हुनेछ। मस क्रकशसभका
गततववगधभा ऩाठ्मिभ तथा ऩठन ऩाठनसॉग सम्फष्ट्न्त्धत तत्कारका
सभस्माहरु सभाधानका उऩामहरु खोष्ट्जनु ऩछा ।
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प्राविचधक मिऺा तथा व्यािसातयक तामऱम
विषय प्रिेि
नेऩारभा प्राववगधक शिऺाको थारनी १९८७ ततय आमव
ु ेद ववद्मारमको स्थाऩनाफा६ बएको
भातनन्त्छ ।२०१३ सारततय आधायबत
ू भाध्मशभक शिऺा कामािभ रागू गयी ५० वटा

भाध्मशभक ववद्मारमहरुभा आधायबूत ऩेिागत सीऩहरु ऩाठ्मिभभा एक्रककृत गने प्रमास
गरयमो ।२०१८ सारततय फहुउद्देश्मीम ववद्मारम कामािभ रागू बमो। मस कामािभा
फाणणज्म,कृवर् तथा औधोगगक सीऩहरु सभावेि गने य ७५ वटै ष्ट्जल्राहरुभा मस्ता
ववद्मारमहरु स्थावऩत गने रक्ष्म याणखएको गथमो ।मस्ता तनकै ववद्मारमहरु खर
ु े ताऩतन

सपर हुन सकेनन ् ।याष्ट्रिम शिऺा ऩद्धततको मोजना २०२८ रे साधायण ववद्मारमका तनम्न
भाध्मशभक तथा भाध्मशभक तहभा अतनवामा एक व्मावसातमक ववर्म रागू गरमो बने
व्मावसातमक शिऺाको छुट्टै धाय ऩतन प्रायम्ब गरमो , तय िैक्षऺक य बौततक ऩूवााधायका

अबावभा य आगथाक रगानीको कभीफाट मो ऩतन सपर हुन सकेन ।भागथ उष्ट्ल्रणखत सफै
प्रमासहरु प्राववगधक शिऺाभा जोड ददॉ दै आएका प्रभाण हुन ् ।अन्त्ततोगत्वा २०३७ सारभा
प्राववगधक शिऺारम मोजना रागू बमो ।प्राववगधक शिऺारम मोजनारे मस ितालदीको अन्त्त्म
सम्भभा २० वटा शिऺारम स्थाऩना गने रक्ष्म याख्मो ।मस शिऺाको सुदृदढकयण य

ववस्तायका तनष्ट्म्त याष्ट्रिम प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ सशभतत गठन गरयमो
य त्मसका अन्त्तगात काभकाजका रागग प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ

तनदे िनारम ऩतन फनाइमो ।एउटा स्वामत्त याष्ट्रिम सीऩ ऩयीऺण प्रववगधकयणको ऩतन गठन
गरयमो ।सफै भन्त्रारमसॉग सभन्त्वम स्थावऩत गना मस सशभततको बूशभका अऩमााप्त दे णखमो
।मस ताशरभराई प्रबावकायी फनाउन य ववशबन्त्न रदु टहरुको तनयाकयण गयी प्रबावकायी

फनाउन अन्त्तत् २०४५ भा ऐनद्वाया प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयर्द्को
गठन बमो ।मस ऐनभा २०४९ य २०५१ गयी दईु ऩटक सिोधन गरयएको छ ।
भुरुकभा आम्दानीको ऩुनववातयणफाट जनताको जीवनस्तय सुधाय गना सक्रकने सम्बावना
सज
ृ ना गनुा तनतान्त्त आवश्मक बएको छ ।मस सत्मराई ख्मार गयी ऩमााप्त आमआजान तथा

योजगायीका अवसय ऩरयचारन गना सक्रकएभा नै याजनैततक-साभाष्ट्जक ष्ट्स्थयता कामभ गना
सक्रकने छ। व्माऩक गरयफी घटाउनु नै आज नेऩारको ववकासको सफैबन्त्दा ठूरो चुनौती हो।
ितयमान न्त्स्थतत
ववश्वकै एक गरयफ दे ि नेऩारभा रगबग ४५% जनसॊख्मा गरयफीको यखाभुतन छ ।हार

प्रततवर्ा १ राखबन्त्दा फढी ववद्माथॉहरु प्रवेशिका ऩयीऺाभा अनुत्तीणा बइयहेका छन ् बने

दिभ कऺाको टे रट ऩयीऺाभा य त्मसबन्त्दा तरको कऺाभा अनुत्तीणा हुने वा ऩढाइ छाड्नेको
सॊख्मा राखौँभा ऩुगगयहे को छ ।एउटा अध्ममनअनुसाय १०० जना प्राथशभक शिऺाभा प्रवेि

गने ववद्माथॉभा ४१ जना ५ कऺाभा, ३२ जना १० कऺाभा, १९ जना प्रवेशिकाभा उत्तीणा
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हुन्त्छन ् ।मसयी अनुत्तीणा हुने वा ऩढाइ छाड्ने राखौ ववद्माथॉहरु ग्राभीण वा दग
ा ऺेरका वा
ु भ
ववऩन्त्न वगाका हुन्त्छन ् ।
प्रवेशिकाभा उत्तीणा बई भागथल्रो शिऺाभा जाने ववद्माथॉहरुभध्मे अत्मगधक ठूरो सॊख्मा

(०% दे णख ९०% सम्भ) उच्चभाध्मशभक वा प्रवीणता प्रभाण ऩर तहभा बनाा हुन्त्छन ्
।ववकशसत भुरुकहरुभा प्राववगधक य साधायण शिऺाभा ५०%-५०% को अनुऩात ऩाइन्त्छ तय
नेऩारभा ववऻान शिऺा फाहे क प्राववगधक शिऺातपा प्रवेि गनेहरुको सॊख्मा ६%भार छ
।मसफाट हाम्रो शिऺा प्रणारी यारिका आगथाक ववकासशसत गाॉशसई योजगायभूरक,सीऩमुक्त य

उत्ऩादनिीर हुन नसकेको य सोअनुरुऩ शिऺाको ववववधीकयण ऩतन हुन सकेको
छै न।परस्वरुऩ राखौँको सॊख्माभा मव
ु ािष्ट्क्त फेयोजगायी,अधाफेयोजगायी य नैयाश्मका शसकाय
बएका छन ् । प्रततवर्ा मस्तो सॊख्मा फढ्दो छ य आउॉ दा ददनभा भुरुकरे ठूरो साभाष्ट्जकआगथाक सङ्कट य त्मसका चन
ु ौतीको साभना गनऩ
ुा ने ष्ट्स्थतत छ ।

नेऩारभा प्राववगधक शिऺा य व्मावसातमक ताशरभको ऺेर रत
ु गततरे फढ्दो छ ।हार प्राववगधक
शिऺा

तथा

व्मावसातमभ

ताशरभ

ऩरयर्द्फाट

य

मसशसत

सम्फन्त्धनप्राप्त

तनजी

शिऺारमहरुका अततरयक्त श्रभ, कृवर्, स्वास्थम, उद्मोग य ऩमाटन रगामतका भन्त्रारमका
साथै अन्त्तयााष्ट्रिम य याष्ट्रिम गैयसयकायी सॊस्थाहरुफाट ऩतन ताशरभ ददने व्मवस्था छ

।ताशरभका ववर्मभा ऩतन मी ववशबन्त्न भन्त्रारमफाट हारका तनजी ववद्मारम फाहे कै
अल्ऩकारीन ताशरभभा प्रततवर्ा १ अयफ रुवऩमाॉबन्त्दा फढी रगानी बएको अनुभान छ,तय
सभन्त्वम, एकीकृत कामािभ य ठोस नीततको अबावभा मस वविार धनयाशिको उऩरष्ट्लध

अऩेऺा गरयएअनुसाय हुन सकेको छै न।साथै हार कततवटा सॊघसॊस्थाहरु मसभा सॊरग्न बएका

छन ् केके गरययहे का छन ्, ठीकठीक तथमाङ्क प्राप्त हुन सकेको छै न। आउॉ दा ददनहरुभा
नेऩारको आगथाक ववकासका रागग मस ऺेरभा सभन्त्वम य मसको प्रबावकारयताको
आवश्मकता सवार भहसुस गरयएको छ ।
बरबव
ु न ववश्वववद्मारमका अध्ममन सॊस्थारे ऩव
ू ा नीततअनरु
ु ऩ प्रवीणता तहको कामािभ
फन्त्द गदै जाने य प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयर्द्रे उक्त कामािभहरु सरु
ु

गदै जाने सन्त्दबाभा सभेत प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयर्द्को वताभान
सॊयचना तथा कामािभफाट मस ऺेरको ववकासका रागग तनम्न ऩूवााधायहरुको ववकास बएको
छ्

१ सीऩ फगॉकयण, सीऩको स्तयीकयण तथा प्रभाणीकयण,
२ व्मावसातमक ववर्मका ऩाठ्मिभ तथा स्रोत साभग्री उत्ऩादन,
३ ताशरभ केन्त्रको सॊस्थागत ववकास तथा सॊचारन
४ प्राववगधक प्रशिऺकहरुको ताशरभ तथा ववकास,
५ अनस
ु न्त्धान, ववकास तथा सच
ू नाप्रवाह,

६ गण
ु स्तय अशबववृ द्ध (ऩयीऺा, अनग
ु भन प्रणारी) ।
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मस प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभरे दई
ु प्रकायका शिऺा तथा ताशरभको

सञ्चारन गये को छ् अल्काशरक य दीघाकाशरक । अल्काशरक प्रशिऺणहरुभा हे मयड्रेशसङ,
फेतफाॉस, शसराई फुनाइ, शसकभॉ, डकभॉजस्ता सीऩहरु ऩदा छन ् ।मस्ता प्रशिऺण ददने
तनकामहरुको ताशरभ अवगध, ववर्मवस्त,ु ताशरभ रागत जस्ता कुयाहरुभा ठूरो ववववधता

ऩाइन्त्छ ।दोस्रो प्रकायको दीघाकाशरक कामािभ बरबुवन ववश्वववद्मारम य मो सस्था गयी

दईु तनकामहरुफाट सञ्चारन गरयएको छ ।मस ऩरयर्द्सॉग सम्फन्त्धन प्राप्त तनजी
ऺेरराई सभेत सभेट्दा करयफ १० हजाय ववद्माथॉहरु राबाष्ट्न्त्वत हुन्त्छन ् ।मस
दीघाकाशरक प्रशिऺणहरुभा ददगोऩन हुने य व्मवसामका रुऩभा जीवन माऩनको साधन
फन्त्ने प्रिस्त सम्बावना यहेको छ ।

हार मस ऩरयर्द्द्वाया सञ्चाशरत तनम्नशरणखत १० वटा दीघाकाशरक प्रशिऺण हुने
शिऺारम य दईु वटा अल्ऩकाशरक ताशरभ केन्त्रहरु छन ् :
दीघाकाशरक शिऺारमहरु्
१ फाराजु प्राववगधक प्रशिऺण केन्त्र, फाराजु
२ कणाारी प्राववगधक शिऺारम, जुम्रा
३ ष्ट्जयी प्राववगधक शिऺारम, दोरखा,

४ उत्तयऩानी प्राववगधक शिऺारम, धनकुटा,
५ राहान प्राववगधक शिऺारम, शसयहा,

६ सेती प्राववगधक शिऺारम, ददऩामर, डोटी,
७ बेयी प्राववगधक शिऺारम, नेऩारगञ्ज, फाॉके,
८ याप्ती प्राववगधक शिऺारम,दाङ,
९ धवरागगयी प्राववगधक शिऺारम, रेते, भस्
ु ताङ,
१० ऩोखया ऩमाटन ताशरभ केन्त्र, कास्की ।

अल्ऩकाशरक ताशरभ केन्त्रहरु् १ ग्राभीण ववकास तथा व्मावसातमक ताशरभ केन्त्र,
रभजुङ, २ ग्राभीण ववकास तथा व्मावसातमक ताशरभ केन्त्र, तनहुॉ ।
मी ववद्मारमहरुभा ददइने ताशरभका ववर्महरु य ववद्माथॉ सॊख्मा तरको ताशरकाभा
ददइएको छ्
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ताशरका् प्राशिव्माताऩका ववर्म य ववद्माथॉहरु
ि.सॊ

ववर्म

०५२/५३

०५३/५४

१

कृवर् (जेदटए)

१५८

१४३

कृवर्(टीसी)

५५

५२

भेकातनक्स

२९

२४

४

इरेष्ट्क्िशसमन

३४

४९

५

स्मातनटे सन

२७

१७

६

स्वास्थम(अनभी)

७१

११०

७

स्वास्थम (अहे व)

४९

३५

८

तनभााण(सवओबयशसमय) ८९

१०१

९

सेिेटरयमर

१३

२
३

स्रोत् मोजना एकाइ सीटीइबीटी,२०५४
ऩरयर्द्द्वाया सम्फन्त्धन प्राप्त शिऺारमहरु
ि.सॊ
१

ववकास ऺेर
सद
ु यु

शिऺारम कामािभहरु

ववद्माथॉ

सॊख्मा

सॊख्मा

५

स्वास्थम, जेटीए

२४०

ऩष्ट्श्चभाञ्चर
२

भध्मऩष्ट्श्चभाञ्चर ९

स्वास्थम,शसशबर, जेटीए

६८०

३

ऩष्ट्श्चभाञ्चर

स्वास्थम,शसशबर,ववद्मुत,जेटीए,

१९६०

स्वास्थम,ववद्मुत,जेटीए,शसशबर,

१९९०

३२

भेकातनक
४

भध्मभाञ्चर

४०

कम्ऩूटय, दाॉत, कारठ, याष्ट्फ्टङ,
५

ऩूवााञ्चर

गरैँचा, पतनाचय, कृवर्

४६

स्वास्थम,शसशबर,ववद्मुत,जेटीए,

५५१०

तनभााण, शसचाइ

स्रोत् मोजना एकाइ, सीटीइबीटी, २०५४
ववशबन्त्न भन्त्रारम य सॊघसॊस्थाहरु्

तनजी ऺेरभा हार मस ऩरयर्द्सॉग सम्फन्त्धनप्राप्त

शिऺारमहरुको सॊख्मा १३२ ऩगु गसकेको छ ।ती शिऺारमहरुका अगधकाॊि कामािभहरु
स्वास्थम

ऺेरसॉग

सम्फष्ट्न्त्धत

छन ्

।हार

नेऩारका

ववशबन्त्न

भन्त्रारम

तथा

सॊघसॊस्थाअन्त्तगात चरेका मस ऩरयर्द् य मससॉग सम्फन्त्धनप्राप्त कामािभफाहे क
व्मावसातमक ताशरभ कामािभहरु तनम्नशरणखत ताशरकाभा प्रस्तत
ु गरयएका छन ्:
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सयकायी/गैयसयकायी सॊस्थाहरु य उत्ऩाददत जनिष्ट्क्तको सॊख्मा्
ि.सॊ

भन्त्रारम/बरवव

ववबाग/सॊस्थान

वर्ा

उत्ऩाददत
जनिष्ट्क्त

१

श्रभ भन्त्रारम

घये रु

तथा

घये रु

तथा

साना २०५१/५२

४३३१

उद्मोग ववबाग
साना

२०५१/५२

४८६५

श्रभ ववबाग

२०५१/५२

४९०७

ववकास भदहरा ववकास िाखा

२०५१/५२

२९५३०

कृवर् ववबाग

२०५१/५२

२९०९

उद्मोग ववकास फोडा
२

स्थानीम
भन्त्रारम

३
४

कृवर् भन्त्रारम

ऩमाटन भन्त्रारम

होटे र

व्मवस्थाऩन २०५१/५२

तथा ऩमाटन प्रशिऺण २०५२/५३

६६१
८८२

केन्त्र
५

बरबुवन ववश्वववद्मारम

इष्ट्न्त्जतनमरयङ

२०५१/५२

३९७

प्रवीणता

२०५१/५२
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स्रोत् योजगाय प्रफधान तथा प्रशिऺण प्रस्ताववत ऩरयमोजना,२०५४
रान्त्ष्िय योजना आयोग २०४९का सुझािहर र ततनको कायायरियन
याष्ट्रिम शिऺा आमोग २०४९ को प्रततवेदनऩतछ सयकायफाट २०५१भा मस ऩरयर्दको कानन
ू भा
ऩरयवतान गरयमो। त्मसका कततऩम सझ
ु ावका ववर्म ऩतन सभाववरट बए बने कततऩम अदहरे

ऩतन सान्त्दशबाक छन ् ।गत ५ वर्ाको काभभा दे खाऩये का सभस्मा, व्मावहारयक अनब
ु व य

भर
ु क
ु को आवश्मकताका सन्त्दबाभा ऩन
ु ् सॊयचानत्भक य अन्त्म कुयाभा ऩरयवतान गनुा ऩने
ष्ट्स्थतत छ ।

उक्त आमोगका सुझाहरुभा प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ कामािभराई िैक्षऺक
सॊयचनाको भूरधायभा स्ऩरट स्थान ददनुऩने, मस्ता कामािभको ववस्ताय गना नमाॉ

सॊस्थाहरुको स्थाऩना गदाा सम्बाव्मता अध्ममन गयी बौगोशरक सॊयचना य योजगायको
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ष्ट्स्थततराई भुख्म आधाय फनाउनु ऩने सुझावहरु सभावेि बएका छन ् ।त्मस्तै भदहराको

सहबागगता फढाउन उऩमुक्त ववर्महरु कामािभभा सभावेि गने नीतत शरई कोटा तोक्नु ऩने
एवभ ् ऩरयर्द्का ताशरभ ददने सॊस्थाराई आगथाक तथा प्रिासतनक स्वामत्तता ददनु ऩने कुया
ऩतन त्मष्ट्त्तकै सान्त्दशबाक छन ् ।

तनजी स्तयभा मस्ता शिऺारम खोल्ने सुझावभा त्मसको फाढी नै आएको तथम हारसम्भ १३२

वटा खशु रसकेफाट स्ऩरट हुन्त्छ, तय ततनको िैक्षऺक-बौततक ऩूवााधाय य प्रशिऺणका
गुणस्तयको अनुगभन य सुऩरयवेऺण उष्ट्त्त प्रबावकायी हुन सकेको छै न ।मस कामािभराई
आधायबूतदे णख प्राववगधक प्रशिऺक प्रशिऺणसम्भ रैजाने बनेकोभा सो रागू बई अझ फढी

उच्च डडप्रोभा तहसम्भ ऩुरमाउने कामािभ फतनसकेको छ ।मसको सुझावभा ऺेरीम तहका
ताशरभ सॊस्थाहरुको स्थानीम तहभा अन्त्म तनकामद्वाया सञ्चाशरत ताशरभ कामािभका

रागग स्रोत केन्त्रको ऩतन काभ गनुा ऩने सुझावको कामाान्त्वमन हुन नसकेको दे णखन्त्छ ।मस
कामािभराई ५ वर्ाभा दईु गुना य १० वर्ाभा ३ गुना ववृ द्ध गनुा गने सुझावका सन्त्दबाभा तनजी
ऺेरराई शरॉ दा धेयै गुना फढी बएको छ बने याष्ट्रिम आवश्मकताराई हे दाा मस्ता

कामािभहरुराई आउॉ दा १० वर्ा शबर अझ धेयै गुना फढाउनु ऩनेछ ।उद्मभ व्मवसाम, ग्राभीण
य साभुदातमक, ववकास आमोजना तथा साना घये रु उद्मोग व्मवसामका रागग उऩमुक्त

जनिष्ट्क्त उत्ऩाददत हुनु ऩने सुझाव प्रबावकायी सभन्त्वमको कभीरे साकाय हुन सकेको छै न
।प्रवेिका रागग साधायण शिऺाको प्रभाणऩरराई हटाई ताशरभ कामािभको तहराई आधाय
भान्त्ने य प्रत्मेक तहराई आपैभा ऩूणा भान्त्ने एवभ ् अको तहभा प्रवेि गदाा प्रवेि ऩयीऺाको
व्मवस्था गने सुझाव रागू बइसकेको छ ।सीऩ ऩयीऺण ऩद्धततराई ताशरभ कामािभसॉग

आवद्ध गने सझ
ु ावअनरु
ु ऩको नीतत बए ऩतन ववशबन्त्न तनकाम य उद्मोग व्मवसामका ऺेरभा

केही भार रागू हुन सकेको छ ।मस कामािभको सॊयचनाफाटै कुनै व्मष्ट्क्तरे कुनै ऩतन तहको
कामािभभा प्रवेि ऩयीऺाभा साभेर हुन सक्ने सझ
ु ाव रागू बइसकेको छ ।
मसका भहत्वऩूणा सुझावहरुभा दे िभा हुने सफै ताशरभ कामािभहरुको गुणस्तय तनमन्त्रण,
प्रभाणीकयण, सभन्त्वम य स्तयीकयणको कामा मस ऩरयर्द्रे गने य आधायबूत य भध्मभ
स्तयका सीऩमुक्त जनिष्ट्क्तको ऺेर मसै ऩरयर्द्को कामाऺेरभा यहने सुझावअनुरुऩ नै हारको
ऐनभा स्ऩरट रेणखए ताऩतन व्मावहायभा ऩूणत
ा ् रागू बएको ऩाइॉदैन।बरबुवन ववश्वववद्मारम

अन्त्तगातका डडप्रोभा तहका प्राववगधक कामािभ मस ऩरयर्द अन्त्तगात १० वर्ाशबरभा
ल्माइसक्ने रक्ष्म बए ताऩतन कृवर् य स्वास्थम शिऺाका कामािभ आइसकेका य

इष्ट्न्त्जतनमरयङतपा आउन फाॉकी यहे को छ ।प्रशिऺक य कभाचायीको सरुवा फढुवा तथा दण्ड य
ऩुयस्कायका तनष्ट्म्त प्रबावकायी भूल्माङ्कन गनुा ऩने सुझावभा त्मस्तो तनमभ बए ऩतन
व्मावहायभा रागू बएको ऩाइॉदैन।

ऩाठ्मिभ य ऩाठ्मसाभग्रीसम्फन्त्धी सुझावहरुभा स्थानीम स्थानीम आवश्मकताअनुरुऩ

ऩाठ्मिभ फनाउने य त्मसभा स्थानीम तनकाम सभेतराई सॊरग्न गयाउने कामा हुन रागेको छ
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बने आधायबूत सीऩभूरक ताशरभ बन्त्दा भागथका सफै प्रकायका ताशरभको तनष्ट्म्त ऩाठ्मिभ
य ऩाठ्मसाभग्री तनभााण, ऩयीऺा य स्तयीकयणभा ऩरयर्द्का वविेर्ऻको सहमोग शरई केन्त्रीम

तहफाट गयाउने सुझाव कामाान्त्वमन बइयहे को बए ताऩतन व्माऩक हुन सकेको छै न
।ऩेसाहरुको सूचना सॊकरन य अनुसन्त्धान गयी ऩाठ्मिभ तनभााणभा योजगायदाता य
उद्मोगराई सभावेि गने सुझावअनुरुऩ केही बएको छ ।प्रववगधभा बइयहे को प्रववगधअनुरुऩ
ऩाठ्मिभराई अध्मावगध फनाउने प्रमास नगण्म छ ।

मस ऩरयर्द्को कामाऺेर य तहको स्ऩरट कानुनी प्रावधान हुनुऩने सुझाव बए फभोष्ट्जभ
कानुनरे तनधाायण गये ताऩतन ताशरभ ददने तनकाम य उद्मोग व्मवसामभा सो कानुन ऩारना
गनुा ऩने प्रावधान नबएकारे व्मावहायभा रागू हुन नसकेको भार नबई मस ऩरयर्द्को वास्तै
नगयी अन्त्म तनकामराई ऩतन मसका ऺेरशबरका कामा गने ददने कामा सभेत बएको छ ।अको

सवोऩयी भहत्वको सुझाव सभन्त्वम सम्फन्त्धी हो ।दे िभा सञ्चारन हुने सफै प्रकायका
प्राववगधक शिऺा य व्मावसातमक कामािभको सभन्त्वम मस ऩरयर्द्रे गनुा ऩने बनेकोभा सो

अनुरुऩ कानुनी प्रावधान बए ताऩतन सोको कामाान्त्वमन प्रबावकायी रुऩभा हुन सकेको छै न
।सफै तहका सीऩ ऩयीऺण गयी प्रभाणीकयण गना मस ऩरयर्द्को सीऩ ऩयीऺण सशभततराई
स्वामत्त फनाई कामािभको ववस्ताय गने सुझाव गुणस्तय तनमन्त्रण य तनधाायणका तनष्ट्म्त

ज्मादै भहत्वऩूणा छ ।हार ८७ प्रकायका सीऩ ऩयीऺण प्रभाणणक ववस्ताय बइसके ऩतन यारिको

एक भार मस तनकामराई स्वामत्त आवश्मक बौततक-िैक्षऺक सुववधा जुटाइएको छै न
।वस्तुत् सीऩ ऩयीऺणको ववस्ताय तनयन्त्तय चशरयहने प्रक्रिमा हो, तय मस सॊस्थाको
स्वामत्तता य सुदृढीकयणरे उच्च प्राथशभकता नऩाएकारे मसको कामाऺभताभा असय ऩये को
छ।

जनिष्ट्क्तको वष्ट्ृ त्तववकासका फाये का सुझावअनुरुऩ नै धेयै जसो व्मवस्था बइसकेको दे णखन्त्छ
तय वताभान सन्त्दबाभा मसको ऩुनभल्
ूा माङ्कनको आवश्मकताको अनुबव बएको छ ।दे िका

ववशबन्त्न ऺेरभा आवश्मक श्रशभक य अन्त्म काभदाय तथा योजगायीको मथाथा जानकायीका
रागग श्रभफजाय सूचना ददने व्मवस्था गने सुझावफाये केही भार काभ बएको छ ।
आगथाक स्रोत ऩरयचारनका ववशबन्त्न सझ
ु ावभध्मे

ताशरभभा गाउॉ य ष्ट्जल्राका स्रोतको

ऩरयचारन गनुा ऩने बन्त्ने फाये हार मस ऩरयर्द्द्वाया सञ्चाशरत कामािभहरु य

क्माम्ऩसहरुराई ददइने सयकायी अनुदान कामभ याख्ने य छारवष्ट्ृ त्त तथा तनव्मााजी श्रण
ा
ु भ
ृ दग
ऺेरभा मथावत ् याखी अन्त्मर गरयफ तथा जेहेन्त्दाय प्रशिऺाथॉराई भार मस्तो सुववधा ददने

बन्त्ने सुझाव केही शिऺारमभा रागू ऩतन गरयएको छ ।उद्मभी ववकास गना सम्बव हुने
शिऺारमभा उत्ऩादन एकाइराई सक्रिम ऩाने सुझाव ददइएकोभा केही बइयहे को छ ताऩतन
प्रबावकायी ढङ्गरे मसभा ववृ द्ध हुन सकेको छै न ।

प्रववगध हस्तान्त्तयण गना नबइनहुने कामािभका रागग द्ववऩऺीम य फहुऩऺीम वैदेशिक
सहमोग य प्राववगधक सहमोगको ववस्ताय गने सझ
ु ाव ददएकोभा हार मस्तो सहमोग ददने
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ववदे िी दाताहरु तत्ऩय नबई ऩरयर्द्को ववश्विनीमता उऩय नै प्रश्नगचन्त्ह रागेको छ ।मस्ता
ताशरभ ददने सस्थाहरुरे उत्ऩादका साथै प्रशिऺण ददने प्रक्रिमाको सुदृढीकयण गयी उऩाजान

बएको यकभफाछ त्मसै सॊस्थाको सॊचारनभा सहमोग ऩुरमाउने सुझाव कामाान्त्वमन बएको
छै न ।प्राववगधक प्रशिऺक ताशरभका सम्फन्त्धभा ददएका सुझावभध्मे केही बइयहे का य केही

अझ गनुा ऩने ष्ट्स्थततभा छन ् ,तय मस सॊस्थाका कामािभभा अझ उन्त्नमन य ववकास गनुा ऩने
अवस्था छ ।

प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
सॊयचना तथा व्मवस्थाऩन

(१)
(क)

मस ऩरयर्द्को प्रायष्ट्म्बक कारदे णख नै मसको सॊयचना रदु टऩूणा यहे को प्रश्न

उठे को गथमो य ववगत वर्ाहरुको अभ्मासरे ऩतन मस कुयाराई शसद्ध गये को
छ ।मस ऩरयर्द्अन्त्तगात सवोच्च तहको सबा य त्मसऩतछ कामाकायी

काभका तनष्ट्म्त ऩरयर्द्को व्मवस्था छ ।मसको सबा य ऩरयर्द् दव
ु ैको

अध्मऺ शिऺाभन्त्री हुने व्मवस्था छ ।मस सबाको सवोऩरय कामा प्राववगधक
शिऺा य व्मावसातमक ताशरभको नीतत तनभााण गनुा य सभन्त्वम गनुा यहे को

छ ।मस ऩरयर्द्को कृवर्, स्वास्थम, उद्मोग, वाणणज्म, श्रभ, ऩमाटन जस्ता
ववशबन्त्न भन्त्रारमसॉग,तनजी ऺेर य अन्त्म सॊघसॊस्थासॉग सभेत प्रत्मऺ
सम्फन्त्ध छ ।मस कायण व्मावहारयक अनुबवफाट मस सबा य ऩरयर्द् दव
ु ैको

अध्मऺता शिऺाभन्त्रीरे शरनु य शिऺा भन्त्रारमअन्त्तगात याख्नु त्मतत
व्मावहारयक दे णखएको छै न ।साथै मस सॊयचनाभा उऩाध्मऺको बूशभकाराई
गौण फनाइएको छ ।
(ख)

मसप्रकायको प्राववगधक तथा व्मावसातमक ऺेरभा सीऩ ऩयीऺणको स्थान
ज्मादै भहत्वऩण
ू ा हुन्त्छ य गण
ु स्तयको तनमन्त्रणभा मसको भहत्वऩण
ू ा बशू भका
यहन्त्छ ।धेयै भर
ु क
ु हरुभा याष्ट्रिमस्तयको स्वामत्त सीऩ ऩयीऺण तनकाम
यहे को ऩाइन्त्छ तय याष्ट्रिम सीऩ ऩयीऺणराई मस ऩरयर्द्अन्त्तगात एक
साभान्त्म

भहािाखाको

रुऩभा

याणखएको

छ

।अको

भहत्वऩण
ू ा

तनकाम

प्राववगधक प्रशिऺक प्रशिऺण प्रततरठान मस अन्त्तगातको एक स्वामत्त
प्रततरठान हो ।मसका तनष्ट्म्त आवश्मक ऩने ववत्तीम, प्रिासकीम स्वामत्तता
य ऺभता ऩतन अझ अऩुग बएको छ ।
(ग)

मस

ऩरयर्द्द्वाया

सॊचाशरत

शिऺारमहरुभध्मे

केहीराई

भार

स्वामत्त

फनाउन सुरु बएको छ । मस ऩरयर्द्रे तनजी ऺेरका शिऺारमहरुराई

सम्फन्त्धन ददॉ दा य ददएऩतछ ऩतन कडाइका साथ िैक्षऺक, बौततक ऩूवााधाय य

सुववधाहरुका अतन प्रशिऺणको भूल्माङ्कन, तनयीऺण य अनुगभन जस्ता
कुयाहरुद्वाया गुणस्तय तनमन्त्रण गना सक्रकएको छै न ।
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मस ऩरयर्द्का शिऺारमहरुका सञ्चारक सशभततभा प्राववगधऻ, अशबबावक

(घ)

य श्रभफजायशसत सम्फद्ध सॊस्था य व्मष्ट्क्तहरुको प्रतततनगधत्व कभ छ य
मसरे जनसहबागगता य िैक्षऺक कुयाभा सक्रिम बूशभका खेल्न सकेको छै न
।

ष्ट्जल्राभा

(ङ)

यहे का

ताशरभ

कामािभशसत

सम्फद्ध

ववशबन्त्न

भन्त्रारमका

गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाका एवभ ् उद्मोग व्मवसामका एकाइहरु य ताशरभको
अनब
ु व बएका व्मष्ट्क्तहरुका फीच सभन्त्वम गयी श्रभफजायसॉग आफद्ध

कामािभफाये केन्त्रीम तहभा सझ
ु ाव ददने य एक-अकााका ऩव
ू ााधायको उऩमोग
य कामािभभा ऩन
ु यावष्ट्ृ त्त हुन नददने जस्ता काभ गना सभन्त्वम प्रबावकायी
रुऩभा हुन सकेको छै न।
ऩाठ्मिभ्

(२)

नेऩारभा

कानुनी

रुऩभा

भान्त्मताप्राप्त

प्राववगधक

शिऺा

य

व्मावसातमक ताशरभ ददने सॊस्था मो नै हो य मसरे आफ्नो कामािभअनुरुऩ
दऺ जनिष्ट्क्त य तनमभ आदद ऩूवााधाय ऩतन तमाय गरयसकेको छ, तय ऩतन

भुरुकभा नमाॉ नमाॉ आवश्मकताहरु दे खा ऩये का छन ् य दे खा ऩदै जानेछन ् ।सो
अनुकुर मसरे ऩतन आफ्नो कामाऺेरभा ववकास य ववस्ताय गदै जान ठूरो
चन
ु ौती दे खा ऩरयसकेको छ ।
ऩहुॉच्

(३)
(क)

तनजी स्तयभा खर
ु ेका शिऺारमहरु अत्मगधक सॊख्माभा स्वास्थम ऺेरभा

अत्मगधक सॊख्माभा खर
ु ेका छन ् ।मी भध्मे धेयैजसो िुद्ध भुनापा कभाउने
दृष्ट्रटरे खोशरएकारे शिऺाभा व्माऩायीकयणको ववकृतत दे णखएको छ ।चको
िुल्कका कायण वविेर् रक्षऺत सभूह मसको ऩहुॉचबन्त्दा फादहय छ ।
(ख)

प्राववगधक

शिऺा

प्रशिऺकहरुको

य

सॊख्मा

ताशरभहरुका

अऩुग

यहे को

तनष्ट्म्त

य

ग्राभीण

आवश्मक

गुणस्तयीम

एवभ ् दग
ा
ु भ

ऺेरभा

प्रशिऺकहरु अझ कभ छन ् ।प्रशिऺकहरु मस्तो ऺेरभा राभो सभम सम्भ
(ग)

फसी कामा गना आकवर्ात हुन सकेका छै नन ् ।
प्राववगधक शिऺाका ऺेरभा उच्चतहसम्भको आफ्नै वष्ट्ृ त्तववकासको सॊयचना
ववकास नबइसकेकारे रगाताय उच्च तहभा जाने अवसय प्राप्त छै न ।

(घ)

योजगायीको ष्ट्स्थतत य तनयन्त्तय उच्च तहभा जाने व्मवस्थाको अबावभा
गचक्रकत्सा ऺेरभा फाहे क अन्त्म ऺेरभा ताशरभको रोकवप्रमताभा व्माऩकता
आएको दे णखदै न ।

(ङ)

सञ्चाशरत ताशरभहरु वऩछडडएका जातत य सभुदाम, भदहरा तथा दग
ा
ु भ

ऺेरका साभाष्ट्जक, आगथाक तथा बौगोशरक दहसाफरे वऩछडडएका सभद
ु ामको
ऩहुॉचसम्भ सग
ु भ हुन सकेका छै नन ् ।
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सूचना प्रणारी् कुन ठाउॉ भा कस्ता क्रकशसभका ताशरभको आवश्मकता ऩछा बन्त्ने

(४)

सूचना तथा अनुसन्त्धानको कभी छ ।सूचना उऩरलध बएका ठाउॉ भा ऩतन

स्थानीम दृष्ट्रटकोणरे आवश्मक ताशरभ य प्रशिऺण गने कामािभको तनभााण
गना भद्दत ऩग
ु ेको छै न। प्रशिऺकहरुराई ऩतन उन्त्नत एवभ ् ठूरो ऩरयभाणभा
प्रशिऺणको आवश्मकता दे णखएको छ ।

योजगायदातासॉग सम्फन्त्ध् प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभको मोजना

(५)

कामाान्त्वमन य तनमन्त्रणभा योजगाय ददने सॊघसॊस्थाहरुको सहबागगता नगण्म
बएको

हुॉदा मसतपा ततनीहरुको मोगदान अथवा ततनरे प्राप्त गये का
पाइदाहरुको ऩदहचान हुन सकेको छै न ।मसरे गदाा योजगाय ददने सॊस्थाको
आवश्मकता तथा प्राववगधक स्नातकहरुको आऩतू ताका फीच तारभेर हुन
नसकेको ऩरयणाभस्वरुऩ फेयोजगायीको सभस्मा दे णखएको छ ।
गण
ु स्तय्

(६)
(क)

सीऩ ऩयीऺण, सीऩको स्तय तनधाायण गने एकभार उऩाम हो ।याष्ट्रिम सीऩ
ऩयीऺण भहािाखारे सीऩ ऩयीऺण गयी प्रभाण ऩर ददने कामा गये ताऩतन
दे िभा ववद्मभान सफै कारयगय वा दऺ जनिष्ट्क्तराई सभेट्न सकेको छै न
य ऩेसाभा रागेका सफैको वास्तववक स्तय तनधाायण हुन सकेको छै न ।मस
भहािाखाभा स्तयीम प्रमोगिारा य वविेर्ऻहरुको सॊख्मा ऩतन ज्मादै न्त्मन
ू
छ ।

(ख)

मस सॊस्थाद्वाया उत्ऩाददत जनिष्ट्क्तका फाये भा उऩबोक्ता तनकामहरुरे
ववर्मगत

प्रशिऺणको

सम्फन्त्धनप्राप्त

तनजी

गण
ु स्तय

सॊस्थाद्वाया

खस्कॉदो

छ

सञ्चाशरत

।

त्मस्तै

सॊस्थाफाट

प्रशिऺणको

गचन्त्ताजनक छ ।
(ग)

गण
ु स्तय

हार गण
ु स्तयको सतु नष्ट्श्चतता छै न य सभष्ट्रटगत गण
ु स्तय कामभ गनाका
तनष्ट्म्त सीऩ ऩयीऺण, ववर्मगत प्रशिऺण, ऩाठ्मिभ य प्रशिऺकहरुको ऩतन
आवश्मक भारभा उऩरलधता छै न ।ववशबन्त्न ऺेरहरुफाट प्रशिऺण ददइए
ताऩतन सभष्ट्रटगत रुऩभा गुणस्तयभा तनमन्त्रण नै छै न ।मस ऩरयर्द्राई

गुणस्तय तनमन्त्रण गने कानुनी अगधकाय बए ताऩतन मस ऩरयर्द्बन्त्दा
फादहयका ऺेरभा गुणस्तय तनमन्त्रण अझ ठूरो सभस्मा फनेको छ ।
(घ)

ऩयम्ऩयागत ऩाठ्मिभहरु प्राम् राभा छन ् य तमनभा रगचरोऩनको अबाव
ऩतन छ ।साथै ववशबन्त्न तनकामका प्रशिऺणका आवश्मकताराई ऩतन तमनरे
अऩेक्षऺत भाराभा सभेट्न सकेका छै नन ् ।

(ङ)

दे िको औधोगगकीकयण प्रायष्ट्म्बक अवस्थाभा भार बएको य त्मसका तनष्ट्म्त
आवश्मक तनम्न वा भध्मभ स्तयीम जनिष्ट्क्तको याम्रो रेखाजोखा हुन
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नसकेको

य

उद्मोग-व्मवसामभा

भान्त्मताप्राप्त काभदाय याख्ने कुनै
कामािभको ववस्ताय्

(७)

मस

सॊस्थाद्वाया

प्रावधान यहे को छै न ।

प्रभाणीकृत

य

ग्राभीण ऺेरभा रघु उद्मभ-व्मावसामराई सभथान गने

कामािभ ज्मादै कभ ऩुगेको छ ।त्मसभा ताशरभ ऩाएकाहरुराई ऩतन सीऩको
प्रमोग गने अवसय जुटेको छै न ।
सभस्तय्

(८)

प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभको प्रभाणऩरराई

ववश्वववद्मारमीम

िैक्षऺक

प्रभाणऩरसॉग

खोष्ट्जन्त्छ।सभस्तयीमताको

भाऩन

गने

दाॉष्ट्जन्त्छ

य

सभस्तयीमता

ववश्वववद्मारमीम

हे ना

प्रभाणऩरको

भाऩदण्डफाहे क अरु कुनै भाऩदण्ड स्थावऩत य स्वीकृत नबएको हुॉदा प्राववगधक
शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभका प्रभाणऩरको भान्त्मताभा सभस्मा दे णखएको
छ ।
वष्ट्ृ त्तववकास

(९)

प्राववगधक

(क)

शिऺा

तथा

व्मावसातमक

ताशरभ

ऩरयर्द्का

कभाचायीहरुको

तनवष्ट्ृ त्तबयण य उऩदानको व्मवस्था त्मतत बयऩदो य स्ऩरट छै न।
(ख)

साभाष्ट्जक स्तयभा ऩतन केवर प्राक्षऻक शिऺाराई भार भान्त्मता ददने
सॊस्कायरे मस्ता सीऩभूरक शिऺाराई हे म दृष्ट्रटरे हने गरयएको छ ।मस

प्रशिऺणराई प्रोत्साहन गना ऩुयस्काय, प्रततमोगगता आददको ऩतन व्मवस्था
बएको छै न ।
(१०)

१० तनजी शिऺारम्

मस ऩरयर्द्रे तनजी शिऺारमको स्वीकृतत ददॉ दा िैक्षऺक,

बौततक ऩव
ू ााधाय य सवु वधाका साथै याष्ट्रिम य स्थानीम श्रभ-फजाय, योजगायदाता

य उद्मोग व्मवसामको याम्रो सवेऺण नबएको य खास गयी अत्मगधक सॊख्माभा
स्वास्थम शिऺारम खर
ु ेका छन ् ।मी शिऺारम नापा कभाउने दृष्ट्रटरे भार
खोशरएका य साभाष्ट्जक दातमत्वको तनवााह नबएकारे जेहेन्त्दाय तथा ववऩन्त्न

सभद
ु ाम य वगाका तनष्ट्म्त प्रशिक्षऺत हुन ऩाउने प्रावधान यहे को छै न ।
त्मस्तै सयकायको तपाफाट आवश्मक कामािभ सॊचारन गये भा ददइने सहमोग य
सुववधा प्राप्त हुन सकेको छै न ।मस्ता शिऺारमराई व्मवष्ट्स्थत गने कानुनी
व्मवस्था ऩतन छै न ।
(११)

प्राथशभकता्

प्राववगधक

प्राथशभकताको ऺेरराई

शिऺा

तथा

व्मावसातमक

ताशरभ

जस्तो

उच्च

सयकायरे उच्च प्राथशभकताका रुऩभा जोड ददएको

ऩाइॉदैन ।
(१२)
(क)

साभग्री
प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ तनश्चमनै साधायण शिऺाबन्त्दा
खगचारो हुन्त्छ तय मसको रक्षऺत सभह
ू चादहॉ ववऩन्त्न वगा नै हो ।प्राववगधक
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तथा व्मावसातमक ऩरयर्द्को खचाका तनष्ट्म्त हुने व्ममबायराई हे ने हो बने
वैदेशिक अनुदान य ऋणराई छाड्दा सयकायको िैक्षऺक ऺेरको केवर २.८%
भार यहे को छ । शिऺा य ताशरभको आवश्मकताका दृष्ट्रटरे मो रगानी

नगण्म ठहछा ,तय ववशबन्त्न भन्त्रारमको मस ऺेरभा बएको रगानीराई हे दाा
करयव १ अयफ ऩुग्दछ।सयकायी रगानीराई सभष्ट्रटगत रुऩभा सभन्त्वम गयी
कामािभ फनाई ववशबन्त्न भन्त्रारमरे रागू गने हो बने सयकायको रगानीको
(ख)

भारा आउॉ दा केही सभमका रागग अऩग
ु हुने दे णखन्त्न ।
हार तनजी ऺेरफाट ठूरो रगानी प्रवादहत बएको छ,तय मसको िुल्कसॊयचना य ववद्माथॉहरुको ऩहुॉच सोचनीम छ ।
मस ऩरयर्द्द्वाया सञ्चाशरत केही ववद्मारमहरुभा

(ग)

खास

गयी

सहयी

ववद्मारमहरुको िुल्कभा रागत-दहस्सेदायी सुरु बएको छ ।साथै आमआजान
गना

केही

फहुप्राववगधक सीऩहरुको प्रशिऺण ऩतन प्रायम्ब बएको छ
।सयाहनीम बए ताऩतन रक्षऺत सभूहको ऩहुॉच सभस्माग्रस्त नै यहे को छ ।

फहुप्राववगधक य प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभभा सयकाय,
स्थानीम तनकाम य तनजी ऺेरको रगानीभा साझेदारयको ऩद्धतत अझ ऩतन

(घ)

दे खा ऩये को छै न ।
ववशबन्त्न ऺेरफाट हुने रगानीराई सभन्त्वम गयी तथा मसको अगधकतभ
सदऩ
ु मोग गयी यारिबयी फहुउद्देश्मीम प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक

(ङ)

ताशरभका सॊस्थाहरुको सञ्जार याष्ट्रिम अशबमानका रुऩभा स्थाऩना गनेतपा
ऩतन स्ऩरट नीतत फनेको छै न ।
(१३)

याजनीततकयण् सयकायी

नीतत

ठोस

नबएकारे

यारिको

आवश्मकताभा

व्मष्ट्क्तवविेर्को प्रबावरे प्राववगधक शिऺाको नीतत अत्मगधक रगचरो य अष्ट्स्थय
बएको

छ

।मस

शिऺाभा

सभेत

याजनीततकयणको

प्रवष्ट्ृ त्तफाट

अनि
ु ासनभा ह्रास आएको छ ।

प्राववगधक

सुझािहर्
(१)

उद्देश्म् नेऩार अगधयाज्मबयी गयीबफ उन्त्भूरन गयी आगथाक ववकास गना तथा
योजगायीको अवसय जुटाउॉ दै सीऩ, उत्ऩादकत्व य आम आजानको ऺभताभा ववृ द्ध
गयी

भानव

मुवािष्ट्क्तराई

सॊसाधन

य

प्राववगधक

बौततक

शिऺा

ऩूवााधायको

तथा

ववकास

व्मावसातमक

गना

ताशरभ

दे िका
ददई

राखौं

याष्ट्रिम

अशबमानका रुऩभा आधायबूत, तनम्न, भध्मभ य उच्च तहको प्रशिऺण कामािभ
सॊचारन गना मस याष्ट्रिम प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयर्द्को
तनम्नशरणखत उद्देश्म हुनेछ्–
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(क)

दे िभा प्रशिऺण प्रदान गने भन्त्रारमहरु तनजी ऺेर, गैयसयकायी सॊघ सॊस्था
य उऩबोक्ता उद्मोग व्मवसाम य मस ऩरयर्द्का फीच प्रबावकायी सभन्त्वम
स्थावऩत गने।

(ख)

आधायबूत, तनम्न, भध्मभ य उच्चस्तयीम सीऩ प्रशिऺणद्वाया शिऺारम य
ताशरभ केन्त्रहरुको दे िव्माऩी सॊजार (ल्बतधमचऩ) तमाय गदै स्वमॊ वा

अन्त्मर योजगायी प्राप्त गयी आम आजानद्वाया गुणस्तयीम जीवनमाऩन गना
सऺभ सीऩमक्
ु त जनिष्ट्क्त तमाय गने।
(ग)

यारिबय ददइने ववशबन्त्न प्राववगधक शिऺा य व्मावसातमक ताशरभ फाये
सभष्ट्रटगत ददिातनदे िक नीतत तनभााण गयी रागू गने।

(घ)

दे िका

सयकायी, गैयसयकायी

सफै

तनकामद्वाया

सॊचाशरत

ताशरभराई

ऩाठ्मिभ ववकास, प्रशिऺक प्रशिऺण, आवश्मकताको रेखाजोखाको प्रशिऺण
तथा नमाॉ कामािभहरुको तजभ
ुा ा गना भद्दत ऩरु माउने।
(ङ)

प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गने,
गयाउने कामाभा रागग याष्ट्रिम एवॊ अन्त्तयााष्ट्रिम स्रोत साधन, प्राववगधक
सहमोग जुटाउने कामाभा तनयन्त्तयता तथा ववृ द्ध गना प्रबावकायी सभन्त्वम
कामभ गने।

(च)

ऩरयर्द्रे प्रशिऺण ददने सॊस्थाहरुराई स्वामत्तता प्रदान गयी िभि्

ववष्ट्त्तम य व्मवस्थाऩकीम ऩऺभा आत्भतनबाय तुल्माउने उऩामहरुको ववकास
गने।
(छ)

सयकायी अनुदान, रागत साझेदायी य जनसहबागगता एवॊ िुल्क तनधाायण

प्रशिऺाथॉको ऺभताका आधायभा गने तपा आवश्मक कदभ चाल्ने। भदहरा,
वऩछडडएका ऺेरको एवॊ वऩछडडएका जातत य सभुदाम तथा अिक्तहरुका
तनष्ट्म्त सयकायरे फढी आगथाक दातमत्व फहनगयी तन्िुल्कता य छारवबृ रको
व्मवस्था गने।
(ज)

ववऩन्त्नवगा, भदहरा य वऩछडडएका जातत य सभुदाम जस्ता वविेर् रक्षऺत
सभूहका तनष्ट्म्त घुम्ती ताशरभ य अन्त्म प्रकायका ताशरभभा वविेर् जोड ददई
ताशरभ कामािभभा तमनको सॊख्माभा ववृ द्ध गने।

(झ)

स्तय तनधाायण, ऩयीऺा, सीऩऩयीऺण प्रभाणीकयण प्रक्रिमाराई गुणस्तयीम
फनाउन वविेर् जोड ददने।

(ञ)

ऩदहरे सीऩ ताशरभ प्राप्त फेयोजगाय व्मष्ट्क्तराई तनमशभत ताशरभकै एक
अॊगका रुऩभा रघुउद्मभी ताशरभ प्रदान

(ट)

गने।

सीऩऩयीऺण तथा प्रभाणीकयण, प्रशिऺक प्रशिऺण य व्मवस्थाऩकीम ताशरभ
ददने सॊमन्त्रहरुराई आगथाक एवॊ व्मवस्थाऩकीम स्वामत्तता ददई प्रबावकायी
रुऩभा सफै तहका प्रशिऺणहरुराई उच्च गण
ु स्तयमक्
ु त ऩाने।
102

दे िको साभाष्ट्जक, आगथाक ववकास य वातावयणको सॊयऺण एवॊ प्रजातन्त्रका

(ठ)

भूल्म भान्त्मताको सुदृढीकयणभा मोगदान ऩुरमाउन सऺभ हुने गयी प्रततबा य
सीऩको ववकास गने।
याष्ट्रिम प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयर्द्को सॊयचना् मस

(२)

ऩरयर्द्राई खास भन्त्रारम अन्त्तगात नयाखी प्राववगधक शिऺा य व्मावसातमक
ताशरभभा सॊरग्न भन्त्रारमहरु, गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाहरु य मस ऩरयर्द्शसत
सम्फन्त्धन नशरएका तनजी सॊस्थाहरुका फीच व्मावसातमक ताशरभ कामािभभा
प्रबावकायी रुऩभा सभन्त्वम ल्माई याष्ट्रिम रुऩभा सभष्ट्रटगत नीतत तनभााण य
भागा तनदे िन गदै स्रोत साधनराई ऩरयचाशरत गयी भुरुकबय प्राववगधक शिऺा य
ताशरभको सॊजार तमाय गना याष्ट्रिम, आगधकारयक, िष्ट्क्तसम्ऩन्त्न स्वामत्त
तनकामको स्वरुऩभा ददन मस प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ
ऩरयर्द्को नाभ ऩरयवतान गयी याष्ट्रिम प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक
ताशरभ ऩरयर्द्मा ऩरयवतान गनुा ऩछा । मस ऩरयर्द्का तनकामहरु तनम्नशरणखत
अनुसाय हुनेछन ्–
(क)

सबा् मो याष्ट्रिम स्तयको नीतत तनभााण गने य कामािभ कामाान्त्वमन
गयाउने उच्चस्तयीम तनकाम हुनेछ। मस सबाको एउटा सगचवारम हुनेछ।
मसको गठन मसै अध्मामको अन्त्तभा अनुसूची –१ भा ददइएको छ।

(ख)

कामाकायी ऩरयर्द् सबाफाट ऩारयत नीतत तनदे िनको प्रबावकायी कामाान्त्वमन
गना एक कामाकायी ऩरयर्द्को गठन हुनेछ। सबा य कामाकायी ऩरयर्द्को
सदस्म सगचवभा तनदे िनारमका कामाकायी तनदे िक यहनेछन ्। मस
ऩरयर्द्को सम्फद्ध भन्त्रारम शिऺा भन्त्रारम हुनेछ। कामाकायी ऩरयर्द्को
गठन मसै अध्मामको अन्त्तभा अनुसूची–२ भा ददइएको छ।

(ग)

ऩरयर्द् सेवा आमोगको गठन् मस ऩरयर्द् अन्त्तगात कामायत कभाचायीहरुको

तनरऩऺ एवॊ प्रबावकायी रुऩभा तनमुष्ट्क्त, सरुवा, फढुवा आदद कामा गना
ऩरयर्द् सेवा आमोग गठन गयी कामा गना अगधकाय ददनु ऩछा । मस

आमोगभा रोकसेवा आमोगका प्रतततनगध, मस ऩरयर्द्का वरयरठ वविेर्ऻ,
वाह्म वरयरठ प्राववगधक वविेर्ऻ यहनेछन ्। मसको प्रभुखभा मस ऩरयर्द्भन्त्दा
फादहयका ख्माततप्राप्त य वरयरठ प्राववगधऻ यहनेछन ्।
(घ)

प्राववगधक प्रशिऺक प्रशिऺण प्रततरठान् हार सॊचारन बइयहे को प्राववगधक
प्रशिऺक प्रशिऺण प्रततरठानराई याष्ट्रिम स्तयभै ववस्ताय गयी मसको
ऺभताभा ५ गुना ववृ द्ध गने य मसराई अगधयाज्मका सफै प्रशिऺकहरुराई
गण
ु स्तयीम छोटो तथा राभो अवगधका ताशरभ प्रदान गना एवॊ कामािभ

सॊचारन गना ववत्तीम य प्रिासकीम ऩण
ू ा स्वामत्तता प्रदान गनुा ऩछा । मस
प्रततरठानरे सम्ऩण
ू ा प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभको गण
ु त्भक
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ववकासभा ठूरो बूशभका खेल्न सक्ने बएकारे मसराई नीतत तनभााणभा
सभेत सभावेि गयाउनु ऩछा ।
(ङ)

सीऩऩयीऺण तथा प्रभाणीकयण प्रततरठान् सीऩऩयीऺण तथा प्रभाणीकयण
भहािाखाराई
स्वामत्तता

प्रिासकीम, ववत्तीम
ददई

सीऩऩयीऺण

एवॊ

तथा

सीऩऩयीऺण

प्रभाणीकयण

सम्फन्त्धी

प्रततरठानभा

ऩूणा

ऩरयणत

गरयनेछ। याष्ट्रिम सीऩऩयीऺण तथा प्रभाणीकयण प्रततरठानका कामाकायी
तनदे िक हुनेछन ्। मसराई नीतत तनदे िन गने याष्ट्रिम सीऩ ऩयीऺण सशभतत
कामभै यहनेछ।
मस

याष्ट्रिम

प्राववगधक

शिऺा

तथा

व्मावसातमक

ताशरभ

ऩरयर्द्को

सॊगठनको सॊयचना मस अध्मामको अनस
ु च
ू ी–३ भा ददइएको ताशरका अनरु
ु ऩ
(च)

हुनेछ।
शिऺारमराई स्वामत्तता् मो ऩरयर्द् कामािभ य नीतत तनभााण, भल्
ू माॊकन,
अनुगभन य गुणस्तय तनमन्त्रण जस्ता कामाभा बन्त्दा आफ्नै प्रिासनभा

ज्मादा सॊरग्न छ। हार केही शिऺारमराई केही भाराभा स्वामत्तता ददए
ऩतन मसको व्मवस्थाऩन प्रिासनभूखी य केन्त्रीकृत नै छ।
(छ)

सॊचारक सशभततको दातमत्व् स्थानीम सहबागगता य उत्तयदातमत्वभा ववृ द्ध
गना य ताशरभको कामािभ सो अनुरुऩ ऩाना एवॊ आगथाक स्रोत ऩरयचारन
गना स्थाऩना बएको प्राववगधक शिऺारमको सॊचारक सशभततराई प्रबावकायी
फनाउनु ऩछा । सॊचारक सशभततभा प्राववगधक शिऺा य व्मावसातमक ताशरभभा
सॊरग्न

तनकाम, स्थानीम

उद्मोग

व्मवसामभा

सॊरग्न

व्मष्ट्क्तहरु

य

अशबबावकहरुको सभेत फढी प्रतततनगधत्व गयाई शिऺारमका तनष्ट्म्त सक्रिम
तुल्माउनु ऩछा । ताशरभ कामािभको तनभााण, योजगायीको अवसयभा सहमोग,
स्रोत साधनको ऩरयचारन य शिऺारमको फजेट तनभााणभा सक्रिम फनाउनु

ऩछा । साथै गाउॉ य ष्ट्जल्राका ववकास कामािभशसत ताशरभराई सम्फद्ध गने
तथा गयीबफको ये खाभुतनका प्रशिऺाथॉहरुका तनष्ट्म्त व्माऩक भाराभा ताशरभ
सॊचारन गनुा ऩछा ।
(३)

ऩरयर्द्का क्रिमाकराऩको याष्ट्रिम सॊजार् प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक
ताशरभ ऩरयर्द्रे प्राववगधक शिऺा सम्फन्त्धी वताभान ऩरयष्ट्स्थततभा ववशबन्त्न
भन्त्रारम तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाफाट सभेत ठूरो यकभ खचा गयी उत्ऩाददत

जनिष्ट्क्तका सम्फन्त्धभा अतनष्ट्श्चतता य ददिाववदहनता, सभन्त्वमको अबाव,
गुणस्तयीम ताशरभ कामािभको व्माऩकताभा कभी, यारिराई आवश्मक बएको य
यारिरे भाग गये फभोष्ट्जभको कामािभ ददन नसकी सो अनुरुऩ तनष्ट्श्चत

ऩरयभाणभा सीऩमुक्त जनिष्ट्क्त उत्ऩादन गना नसकेको य सॊस्थागत ववकासभा

तीब्रता ल्माई सऺभ कभाचायी एवॊ उऩमुक्त व्मष्ट्क्तको उऩमुक्त कामाराई
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प्राथशभकता
प्रस्ताववत

ददन
याष्ट्रिम

िष्ट्क्तसम्ऩन्त्न
प्राववगधक

नबएकारे

शिऺा

तथा

मसको

तनयाकयणका

व्मावसातमक

ऩरयर्द्रे

तनष्ट्म्त
ताशरभ

कामािभराई याष्ट्रिम अशबमानका रुऩभा भुरुकबय क्रपॉजाउन तनम्नशरणखत
अनुसाय याष्ट्रिम सॊजार तमाय गने नीतत अवरम्फन गनुा ऩछा ्–
(क)

मस ऩरयर्द्रे हार सॊचाशरत य अफ स्थावऩत हुने नभूना शिऺारम य
ताशरभ केन्त्र भार सॊचारन गने। वताभान सॊचाशरत शिऺारमहरुराई ऩतन
ववत्तीम य प्रिासकीम स्वामत्तता ददई नीतत तनभााण, गुणस्तय तनमन्त्रण,
सभन्त्वम, प्रशिऺण, सीऩऩयीऺण, सूचना तथा अनुसन्त्धान एवॊसहमोगकतााको
रुऩभा काभ गने,

(ख)

मस ऩरयर्द्रे नभूनाका रुऩभा ऩाॉचवटा ऺेरीम फहुप्राववगधक शिऺारमको
स्थाऩना गयी दऺ य सीऩमुक्त उच्च एवॊ भध्मभ स्तयीम जनिष्ट्क्तसम्भको
कामािभ सॊचारन गने,

(ग)

मस ऩरयर्द्रे भध्मभ स्तयीम एवॊ तनम्न स्तयीम दऺ जनिष्ट्क्त उत्ऩादन
गना १४ वटा नभूना प्राववगधक शिऺारमहरु सॊचारन गने। हार १० वटा
शिऺारम बइसकेकारे आञ्चशरक सन्त्तुरनका आधायभा अन्त्म ४ वटा
शिऺारमको स्थाऩना गने,

(घ)

तनम्नस्तयीम एवॊ आवश्मकता अनुसाय भध्मभ स्तयीम सीऩमुक्त दऺ

जनिष्ट्क्त उत्ऩादन गना अगधयाज्मका भहानगयऩाशरका, उऩभहानगयऩाशरका
य

नगयऩाशरकाहरुको

स्रोत

साधन

सभेत

ऩरयचारन

गयी

कामािभहरु सॊचारन गयाउने,
(ङ)

उऩमुक्त

अगधयाज्मबयीका गाउॉ ववकास सशभततहरुभा वास्तववक आवश्मकता ऩदहचान
गयी आधायबत
ू दऺ जनिष्ट्क्त उत्ऩादन गना व्माऩक अशबमानको रुऩभा
ताशरभ कामािभको थारनी गयाउने। मस ऩरयर्द्रे थऩ १० नभन
ू ा ताशरभ

(च)

केन्त्रहरु ऺेरीम सन्त्तर
ु न कामभ हुने गयी खोल्ने,
७५ वटै ष्ट्जल्राहरुभा ष्ट्जल्राबयीको चौतपी ववकासका तनशभत्त आवश्मक

ऩने ताशरभको वास्तववक आवश्मकता ऩदहचान गयी तनम्नस्तयीम सीऩमुक्त

दऺ जनिष्ट्क्त उत्ऩादन गने कामािभहरु व्माऩक अशबमानका रुऩभा
सॊचारन गयाउने,
(छ)

उष्ट्ल्रणखत सॊजारका अततरयक्त गैयसयकायी स्तयभा ववशबन्त्न सभुदाम, ऺेर

य स्थानभा भहसूर गरयएका ताशरभ कामािभहरुको अनुसन्त्धान एवॊ
ऩदहचान

गयाई

व्माऩक

रुऩभा

ववशबन्त्न

स्तयभा

प्राववगधक

ताशरभ

कामािभहरु सॊचारन गना ददने।
आगाभी दि वर्ाशबर मसयी उत्ऩादन हुने सीऩमक्
ा
ु त जनिष्ट्क्तको तह य ऩरयभाण दृढताऩव
ू क
कामाान्त्वमन बएभा तनम्नानस
ु ाय जनिष्ट्क्त उत्ऩादन हुन सक्ने अनभ
ु ान गरयएकोछ्–
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जनिष्ट्क्त उत्ऩादन गने सॊख्मा

कामािभहरु

नभन
ू ा

भध्मभ एवॊ उच्च दऺ ६२५

या.प्रा.शि.व्मा.ता.

तनम्न एवॊ भध्मभस्तयीम १०५०

या.प्रा.शि.व्मा.ता.

तनम्न एवॊ भध्मभस्तयीम ६१००

भहानगयऩाशरका

सॊस्थाहरु

ऺेरीम

प्राववगधक शिऺारम
नभन
ू ा

फहु– ५

प्राववगधक १४

शिऺारम

नगयऩाशरका शिऺारमहरु

६१

उत्ऩादन
सॊख्मा

सीऩमक्
ु त जनिष्ट्क्त

सीऩमक्
ु त दऺ जनिष्ट्क्त
सीऩमक्
ु त दऺ जनिष्ट्क्त

अन्त्तगात

ऩरयर्द्
ऩरयर्द्

उऩभहानगयऩाशरका
य

नगयऩाशरकाहरु

ग्राभीण

ववकास

ताशरभ केन्त्रहरु
ग्राभीण ववकास ताशरभ ४०००

आधायबत
ू

ष्ट्जल्रा ववकास ताशरभ ७५

आधायबत
ू

केन्त्रहरु
केन्त्रहरु
सयकायी

ताशरभ केन्त्रहरु

प्राववगधक २००

कूर

दऺ १००००

जनिष्ट्क्त

एवॊ

तनम्न ७५००

स्तयीम दऺ जनिष्ट्क्त
आवश्मकता अनस
ु ाय

६१५५

गाउॉ ववकास ताशरभ
सॊचारक सशभतत
ष्ट्जल्रा

ववकास

ताशरभ

सॊचारक

सयकायी

प्राववगधक

सशभतत
२०

ताशरभ केन्त्रहरु

४५२७५

दटप्ऩणी्


भागथ ददइएको प्राववगधक शिऺा य व्मावसातमक ताशरभ कामािभको सॊजारभा
उत्ऩाददत जनिष्ट्क्तको सॊख्मा ४५,२७५ ददइएता ऩतन ताशरभभा सॊरग्न सफै
भन्त्रारमका य दे िका ववशबन्त्न बेगभा यहे का ऩूवााधायको सुदृढीकयण गदै अन्त्म

गैयसयकायी ऺेरराई सभेत सॊरग्न गयी सभन्त्वमात्भक रुऩभा उऩमुक्त कामािभ
सॊचारन गये ऩतछ उत्ऩाददत जनिष्ट्क्तको सॊख्मा रगबग १ राख ऩुग्न सक्ने
दे णखन्त्छ।


ववशबन्त्न भन्त्रारम अन्त्तगात सॊचारन बइयहे का ताशरभ कामािभको फजेट सफै
ष्ट्जल्रा ववकास सशभतत सॊचारन सशभतत य गाउॉ ववकास ताशरभ सॊचारन
सशभततराई ददनु ऩछा । ताशरभ सॊचारन सशभततभा गाउॉ ववकास सशभतत/ष्ट्जल्रा

ववकास सशभततका अध्मऺ स्थानीम ववकास कामाारमका प्रतततनगध, ववशबन्त्न
भन्त्रारम वा ताशरभ केन्त्रका प्रभख
ु वा प्रतततनगध, उद्मभ व्मवसामशसत सॊरग्न
व्मष्ट्क्तहरु, प्राववगधऻहरु, ऩरयर्द्का सदस्महरुफाट गाउॉ ववकास ताशरभ सॊचारन
सशभतत य ष्ट्जल्रा ववकास ताशरभ सॊचारन सशभततको गठन हुनु ऩछा ।
(४)

ऩरयर्द्को काभ तथा कताव्म् वताभान ऩरयष्ट्स्थततभा दे खाऩये का य ववशबन्त्न स्तय
य

ऺेरभा

प्राववगधक

शिऺा

तथा
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व्मावसातमक

ताशरभरे

बोग्नु

ऩये का

सभस्माहरुको सभाधानका तनष्ट्म्त तर उष्ट्ल्रणखत काभहरु अतनवामाताका साथ
मस ऩरयर्द्रे गनुा ऩछा ्–
(क)

अगधयाज्मबयी सॊचारन गरयने उच्चतहसम्भका सीऩमुक्त दऺ जनिष्ट्क्त

उत्ऩादन गना सम्ऩूणा नीतत तथा कामािभ सॊचारन गने सॊस्थाहरुरे मस
ऩरयर्द्को ऩूवा स्वीकृततफाट भार सॊचारन गना ऩाउने।
(ख)

अगधयाज्मशबर सॊचारन गरयने सीऩमक्
ु त सफै तहका दऺ जनिष्ट्क्तको

गुणस्तय तनधाायण गयी रागू गने सम्ऩूणा अगधकाय मस ऩरयर्द्राई भार
(ग)

हुने।
सभाज कल्माण ऩरयर्द् वा अन्त्म तनकामफाट स्वीकृतत ऩाएका ज्मादै छोटो
अवगधका ताशरभ फाहे कका अल्ऩकाशरक ताशरभ कामािभ ऩतन

(घ)

मस

ऩरयर्द्फाट स्वीकृत हुनु ऩने।
ववश्वववद्मारम अन्त्तगात सॊचारन बइयहे का प्रभाणऩर तहसम्भका प्राववगधक
शिऺा एवॊ प्राववगधक अध्ममन सॊस्थान य मस ऩरयर्द्को सॊमुक्त तनणामभा
ताशरभराई ववस्थाऩन गना त्मस तहको कामािभ मस ऩरयर्द्रे ऩूवााधाय

तमाय गयी रागू गदै जाने य ववश्वववद्मारमभा मो कामािभ फन्त्द गने।
गैयसयकायी ऺेरराई ऩतन सहमोग ददई मस्ता कामािभ सॊचारन गना

प्रोत्सादहत गने तय स्वास्थम शिऺा भहाववद्मारमका तनष्ट्म्त नसा य
प्मायाभेडडकर शिऺाचाॉदह उक्त भहाववद्मारमरे नै सॊचारन गनेछन ्।
(ङ)

दे िभा ववशबन्त्न तनजी, औद्मोगगक, सयकायी एवॊ गैयसयकायी तनकामहरुभा
काभ गरययहे का सीऩ बएका काभदायहरुको सीऩऩयीऺण गने य तनजहरुको
सीऩको

कदय

गना

प्रभाणीकयण

गने

सफै

अगधकाय

मस

ऩरयर्द्को

सीऩऩयीऺण प्रततरठानभा तनदहत यहने व्मवस्था गने। मसयी सीऩऩयीऺण
ऩश्चात ् प्रभाणीकयण गरयएका व्मष्ट्क्तहरुको वष्ट्ृ त्तववकासको फाटो खोल्ने
व्मवस्था

मथािीघ्र

गयाउने।

मस

प्रततरठानराई

प्रमोगिारा

य

उच्च

गण
ु स्तयमक्
ु त सीऩऩयीऺक उत्ऩादन गयी मसको ऺभताभा ववृ द्ध गने।
(च)

अगधयाज्मबयी व्माऩक रुऩभा सॊचारन गरयने सीऩमुक्त दऺ जनिष्ट्क्त

उत्ऩादन गनाका रागग मोगदान गने प्रशिऺकहरु, व्मवस्थाऩकहरु य ताशरभ
ददने सॊस्थाहरुभा काभ गने कभाचायीहरुको छोटो अवगधदे णख राभो अवगधका
उच्च डडप्रोभासम्भका सम्ऩूणा ताशरभहरु प्राववगधक प्रशिऺक प्रशिऺण
प्रततरठानरे नै सॊचारन गना मस प्रततरठानराई सफै प्रकायरे सऺभ
फनाउने।
(छ)

मस ऩरयर्द्को सबाफाट ऩारयत बएका नीतत, तनमभ तथा कामािभहरुको
कामाान्त्वमन गना मस ऩरयर्द्को कामाकायी ऩरयर्द्राई सम्ऩूणा अगधकाय ददने
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य मसयी ददएको अगधकायराई कुनै प्रकायको हस्तऺेऩ नहुने कानूनी व्मवस्था
गने।
(ज)

मस ऩरयर्द् अन्त्तगात सॊचारन हुने नभूना ताशरभ सॊस्थाहरु फाहे क अन्त्म
सफै ताशरभ सॊस्थाहरुराई आ–आफ्नो सम्फद्ध तनकामफाट सॊचाशरत हुन
आवश्मक सफै सेवा य सहमोगको व्मवस्था शभराइ ददने, तय सॊचारनभा
हस्तऺेऩ नगने।

(झ)

याष्ट्रिम एवॊ अन्त्तयााष्ट्रिम स्तयभा मस ऩरयर्द्को गहन बशू भकाराई व्माऩक
अशबमानको

रुऩभा

गुणस्तयीम, सीऩमक्
ु त, सभमसाऩेऺ, आवश्मकताभा

आधारयत, दे िभा खऩत हुन सक्ने खारका जनिष्ट्क्त उत्ऩादन गना
आवश्मक बौततक सवु वधा य प्राववगधक सहमोग जट
ु ाउने, प्रबावकायी सभन्त्वम
कामभ गने, नीतत तनभााण गने आदद सफै ऺेरभा मस ऩरयर्द्को सबा य
कामाकायी ऩरयर्द्रे वविेर् बशू भकाको तनवााह गने।
(ञ)

ष्ट्जल्राका सऺभ इराकाहरुभा आगथाक ऺभताका आधायभा िुल्क वा

तन्िुल्क गयी भोड्मुरय ताशरभ ददने वा घुम्ती ताशरभ ददने केन्त्रहरुको
स्थाऩना गने।
(ट)

सयकायका ववशबन्त्न भन्त्रारमका प्रशिऺण प्रततरठान य ताशरभ केन्त्रहरुको
ऩूवााधायको सुदृढीकयण गयी सम्फष्ट्न्त्धत ववर्मभा ताशरभ ददॊदा याष्ट्रिम नीतत

अनुरुऩ कामािभ फनाई त्मसराई याष्ट्रिम प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक
ताशरभ ऩरयर्द्को सबाभा स्वीकृत गयाई रागू गनुा ऩने। मसको ऩाठ्मिभ

तनभााण, ऩयीऺा, गुणस्तय तनधाायण, प्रशिऺण य सीऩ ऩयीऺण जस्ता कामा
रागत िुल्क शरई मस ऩरयर्द्रे गनुा ऩने।
(ठ)

फहुप्राववगधक य प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺारम खोल्न गैयसयकायी
उद्मोग व्मवसामका सॊघ सॊस्थाहरुराई सयकायरे जग्गा, सस्तो व्माजभा
ऋण, उऩकयण आददभा कय छुट य आधायबूत बौततक ऩूवााधाय य प्रशिऺण
जस्ता कुयाभा केही सभमसम्भ सहमोग गने नीतत अष्ट्ख्तमाय गनुा ऩने।

(ड)

हार मस ऩरयर्द् अन्त्तगात भध्मभ, तनम्न य आधायबूत सीऩ प्रशिऺण
बइयहे को य आउॉ दा ददनभा उच्च तहभा सभेत ऩयीऺण सॊचारन हुने
बएकारे मसका ऺभताको ववकास गनुा ऩने।

(ढ)

इच्छुक शिऺाथॉहरुका तनष्ट्म्त सेतु ऩाठ्मिभ तमाय गयी त्मसभा उत्तीणा
हुने ववद्माथॉराई ववश्वववद्मारमको शिऺा प्रणारीभा सभावेि हुन सक्ने
व्मवस्था गनुा ऩने।

(ण)

सेवाकाशरक

प्रशिऺकहरुराई

अनब
ु व

ऩदोन्त्नतत हुने व्मवस्था गनुा ऩने।
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य

उच्च

प्रशिऺणका

आधायभा

ऩरयर्द्का कभाचायीहरुको सेवा, सुववधा य वष्ट्ृ त्त ववकास सम्फन्त्धी भूरबूत

(त)

कुयाहरु ऩरयर्द् ऐनभा स्ऩरट व्मवस्था हुनु ऩछा । मस ऩरयर्द्को ऺभताभा
ववस्ताय गयी उच्चस्तयीम प्रशिऺणको तह थप्नु ऩने।
सुझावको कामाान्त्वमन गना आवश्मक य हारका ऩयस्ऩयभा फाझने दपाहरुभा

(थ)

सॊिोधन गयी प्रस्ताववत याष्ट्रिम प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ

ऩरयर्द्को ऐन फन्त्नु ऩछा । ताशरभसॉग सम्फद्ध सफै भन्त्रारम, गैयसयकायी सॊघ
सॊस्था तथा तनजी ऺेरका ताशरभ कामािभ य उद्मोग व्मवसाम सभेतभा मो
ऐन रागू हुने प्रावधान हुनु ऩने।
ऩाठ्मिभ्

(५)

फदशरॊदा नमाॉ नमाॉ आवश्मकता य कामािभको सीऩ य अनस
ु न्त्धान, सवेऺण

(क)

तथा सच
ू नाका तनष्ट्म्त आवश्मक प्रशिऺण य सीऩ प्रदान गयी दऺ
जनिष्ट्क्तको उत्ऩादन गने मोजना फनाउनु ऩछा ।
(ख)

बएका ऩाठ्मिभ य ऩाठ्मसाभग्रीराई सष्ट्जरै उऩरलध गयाउनु ऩछा य नमाॉ

नमाॉ ऩाठ्म साभग्रीहरुको तनभााण गनुा ऩछा । ऩाठ्मिभभा वातावयण, रैङ्गगक
सभता जस्ता कुया ऩतन हुनु ऩछा । मसका तनष्ट्म्त ऩतन प्रशिऺण हुनु ऩछा ।
प्रशिऺक प्रशिऺण प्रततरठानरे तनयन्त्तय मसको रेखाजोखा गयी ऩव
ू ा

सेवाकाशरक य सेवाकाशरक प्रशिऺकहरुको उत्ऩादन गने प्रशिऺकहरु तमाय
ऩानुा ऩछा ।
ऩहुॉच्

(६)

मस कामािभराई गयीबफग्रस्त य दग
ा ऺेरभा तथा रक्षऺत सभूहभा ऩुरमाउन
ु भ

(क)

सयकायरे फढी रगानी गनुा ऩछा य मस्ता ठाउॉ भा रघुकारीन घुम्ती प्रशिऺण
अथवा अन्त्म सुहाउॉ दा प्रशिऺण ददनु ऩछा । सुगभ य सम्ऩन्त्न ऺेरभा अन्त्म

ऺेरराई रगानी गना वा साझेदायी गना प्रोत्सादहत गनुा ऩछा बने मस्ता
ऺेरभा स्वमॊ सयकायरे नै भुख्म उत्तयदातमत्व वहन गनुा ऩछा ।
(ख)

तनजी शिऺारमरे भदहराहरु तथा वविेर् रक्षऺत सभूहका रागग ५% स्थान
छुट्माउनु ऩछा ।

(७)

सूचनाप्रणारी् मस ऩरयर्द्रे मसका तनष्ट्म्त उऩमुक्त कामािभ य नीतत तनभााण

गयी दे िबयका श्रभफजायका आवश्मकता फाये सूचना सॊकरन य अनुसन्त्धानका
तनष्ट्म्त

ऩरयर्द्को

तनकामराई

जनिष्ट्क्त उत्ऩादन गनुा ऩछा ।
(८)

सुदृढीकयण गने

गुणस्तय तनमन्त्रण्
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य

सम्फद्ध

ववर्मका

दऺ

सीऩ ऩयीऺण तथा प्रभाणीकयण प्रततरठानराई ववत्तीम, प्रिासतनक य सीऩ

(क)

ऩयीऺण सम्फन्त्धी ऩूणा स्वामत्तता ददनु ऩछा य मसरे सीऩऩयीऺणका ऺेरहरु
फढाउॉ दै जानु

ऩछा । साथै प्रमोगिाराको तनभााण, ऩयीऺण केन्त्रहरुको

ववस्ताय, सम्फष्ट्न्त्धत ऩाठ्म य ऩयीऺणीम साभग्रीको उत्ऩादन य उऩरलध
गयाउन उच्चस्तयीम सीऩ ऩयीऺकहरु ऩतन उत्ऩादन गनुा ऩछा । मसको
वताभान ऺभताभा ववृ द्ध गने मोजना फनाई रागू गनुा ऩछा ।
(ख)

ववर्मगत प्रशिऺणभा ववशबन्त्न तनकामका य मस ऩरयर्तद्भर ऩतन ववर्मगत
ऩयीऺणको गण
ु स्तयको तनमन्त्रण कडाईका साथ हुनु ऩछा य ताशरभ प्राप्त
व्मष्ट्क्तहरुको गण
ु स्तय तनमन्त्रणभा तनमन्त्रण गने कामा कानन
ू द्वाया
अतनवामा गयी मस ऩरयर्द्राई नै ददनु ऩछा ।

प्राववगधक शिऺाको ववकासका रागग याष्ट्रिम अन्त्तयााष्ट्रिम सॊघ सॊस्थाहरुसॉग

(ग)

सम्ऩका ववस्ताय गने य प्रववगध हस्तान्त्तयण, अध्ममन, गोरठी य अन्त्म ववववध
कामािभहरु व्माऩक रुऩभा सॊचारन गनुा ऩछा ।

गुणस्तय तनमन्त्रणराई प्रबावकायी फनाउन कानूनी प्रावधान हुनु ऩछा । साथै
प्रशिऺणका िभभा प्रमोगभा ल्माइने ताशरभ साभग्रीका गुणस्तयको ऩतन

(घ)

सुतनष्ट्श्चतता हुनु ऩछा य भान्त्मताप्राप्त ताशरभ केन्त्रहरुफाट उत्ऩाददत
प्रशिऺाथॉहरुको गुणस्तय ऩतन सुतनष्ट्श्चत हुनु ऩछा ।
कामािभको ववस्ताय्

(९)

मस ताशरभरे खास गयी अल्ऩकाशरक ऩाठ्म ववर्म तमाय गयी गयीबफको

(क)

ये खाभुतन यहे का य वविेर् रक्षऺत सभूहका रागग ताशरभ ददने केन्त्रहरु घुम्ती
ताशरभ

य

सीऩ

ववकासशसत

सम्फद्ध

साऺयताका

ऩाठ्म

ववर्महरु

य

रघुउद्मभ सीऩ ववकासका कामािभहरु आवश्मक ऺेरभा ऩुरमाउनु ऩछा ।
(ख)

मस ऩरयर्द्रे अन्त्म ऺेरराई ऩतन सुहाउॉ दा प्रशिऺण कामािभहरु तमाय गनुा
ऩछा ।

खास

अल्ऩकाशरक
(ग)

गयी तत्कार
प्रशिऺणभा

आम

जोड

आजान

ददनु

हुने य काभ ऩाउने ऺेरभा
ऩछा । सयकायी रगानीभा चरेका

सॊस्थाहरुराई आत्भतनबाय हुनेततय अग्रसय गयाउनु ऩछा ।
गैयसयकायी सॊस्थाहरुराई ताशरभ कामािभ सॊचारन

गना

उऩमुक्त

वातावयणको सज
ृ ना हुने आवश्मक नीतत तनमभहरु ऩरयर्द्रे तनभााण गनुा
ऩछा ।
(घ)

प्रशिऺकहरुका रागग प्राववगधक प्रशिऺक प्रशिऺण प्रततरठानद्वाया स्थरगत
ताशरभको व्मवस्था अवरम्फन गयी व्माऩकता फढाउनु ऩछा ।

(१०)

योजगायदातासॉग सम्फन्त्ध् सूचना तथा अनुसन्त्धान प्रणारीको ववस्ताय गने य
प्रत्मेक तनकाम य तहभा एवॊ ऩाठ्मिभको तनभााणभा योजगायदाताहरुराई
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सभावेि गनुा ऩछा । साथै स्वमॊ योजगाय गने ऋण य सेवा प्रदान गने
तनकामशसत सम्ऩका गना सहमोग ऩुरमाउनु ऩछा ।
(११)

वष्ट्ृ त्तववकास्

शिऺण ऩेिाभा रागेका शिऺक कभाचायीरे ऩाएसयह याष्ट्रिम प्राववगधक शिऺा

(क)

तथा व्मावसातमक ताशरभका शिऺक कभाचायीरे ऩतन तनवत्ृ तबयण य उऩदान
(ख)

ऩाउने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
नेऩारी काभदायहरुराई सीऩ अशबववृ द्ध गना प्रोत्सादहत तुल्माउन याष्ट्रिम

प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयर्द्फाट प्रभाणणत सीऩराई
सभेत आधाय फनाई सेवाका तनष्ट्म्त न्त्मूनतभ मोग्मताहरु तोक्ने य सीऩ
प्रभाणीकयण बएका काभदायहरुराई उद्मोगहरुरे प्रमोग गनुा ऩने व्मवस्था
िभि् गदै जानु ऩछा ।
(१२)

तनजी शिऺारम्
तनजी शिऺारमको स्वीकृतत ददॊदा श्रभ फजायका साथै अन्त्म शिऺारम

(क)

सभेतको नक्साङ्कन गयी िैक्षऺक, बौततक ऩूवााधाय तथा सुववधा, कामािभको

आवश्मकता य शिऺारमको ददगोऩना जस्ता आधायभा स्वीकृतत ददने आधाय
एवॊ अनुगभन य सुऩयीवेऺणको व्मवस्था कडाईका साथ गनुा ऩछा ।
(ख)

तनजी शिऺारम सेवाबावनाफाट खोशरनु ऩछा य भुनापाका दृष्ट्रटरे खोल्ने

स्वीकृतत ददनु हुन्त्न। साभुदातमक वा िस्टका रुऩभा खोल्नु ऩदा छ। साथै
गयीफ, वऩछडडएका जातत य सभुदाम एवॊ भदहराहरुका तनष्ट्म्त तनष्ट्श्चत कोटा
कष्ट्म्तभा १०% छुट्माउनु ऩछा । हारका तनजी स्तयका शिऺारमराई ऩतन
साभद
ु ातमक वा िस्टभा ऩरयणत गना सयकायरे तनम्नशरणखत रगानी नीतत
अनरु
ु ऩ प्रोत्सादहत गनुा ऩछा ।
(ग)

हार

िैक्षऺक

बौततक

ऩव
ू ााधाय

य

सवु वधा

नऩग
ु ेका

सम्फन्त्धन

प्राप्त

शिऺारमराई सो ऩयू ा गना २ वर्ाको अवसय ददनु ऩदा छ य ऩयू ा नगने
शिऺारमको स्वीकृतत यद्द गनुा ऩछा ।
(१३)

सभस्तय् सयकाय तथा मसको स्वाशभत्व बएका तनकामहरुभा प्राववगधक शिऺा
तथा

व्मावसातमक

ताशरभ

ऩरयर्द्फाट

प्रदत्त

प्रभाणऩरहरु

बरबुवन

ववश्वववद्मारमको िैक्षऺक प्रभाणऩर जस्तै तनववावाद रुऩभा प्रमोग गना नऩाएको

हारको ष्ट्स्थततभा मस सम्फन्त्धभा प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ
ऩरयर्द् प्राववगधक दऺता सीऩ अशबववृ द्ध गने सऺभ सॊस्था बइसकेको हुॉदा
रोकसेवा आमोग य अन्त्म ऩदऩूतता सम्फन्त्धी तनकामहरुरे अतनवामा रुऩभा
प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयर्द्को प्रभाणऩर तोक्रकएको
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तहको आवश्मकताको ववऻाऩन गदाा सभस्तयको भान्त्मता ददने कानूनी व्मवस्था
गयी रागू गयाउनु ऩछा ।
(१४)

याजनीततकयण् याष्ट्रिम प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयर्द्को
सबारे मस ऩरयर्तद्भर याजनीततक गततववगध य प्रिासनमन्त्रफाट भुक्त गना
आचाय सॊदहता फनाई कामाान्त्वमन गनुा ऩछा ।

(१५)

नेतत्ृ व् ऩरयर्द्को सबाफाट ऩारयत नीतत तथा कामािभ कामाान्त्वमनका रागग

ऩरयर्द्का उऩाध्मऺराई ऩूणा रुऩरे उत्तयदामी फनाउनु ऩछा । मस सम्फन्त्धी नीतत
तथा अन्त्म आवश्मक ऐन ऩरयवतान गने गयाउने व्मवस्था गनुा ऩछा ।
(१६)

रगानी्

(क)
(ख)

ववशबन्त्न ष्ट्जल्रा य ऺेरभा फहुप्राववगधक य ववद्मारमहरु खोल्न गैयसयकायी
ऺेरराई प्रोत्सादहत गने।
फहुप्राववगधक तहभा तनमशभत ववद्माथॉहरुफाट सॊचारन खचाको १० दे णख २०
प्रततितसम्भ सम्ऩन्त्न वगाका ववद्माथॉफाट िुल्क उठाउने। जेहेन्त्दाय य
आगथाक अवस्था कभजोय बएका ववद्माथॉहरुराई प्राववगधक शिऺाफाट

फष्ट्ञ्चत नगयाउन वगॉकृत िुल्क प्रणारी (ऩूया, आॊशिक य तन्िुल्क) रागू

गनक
ुा ा साथै शिऺा ऋण य १० प्रततित ववद्माथॉहरुराई छारवष्ट्ृ त्तको
व्मवस्था गने।
(ग)
(घ)

फहुप्राववगधकहरुभा तनमशभत ववद्माथॉ
ऩूणि
ा ुल्कीम ववद्माथॉहरु बनाा गना ददने।

बनाा

सॊख्मा

कटौती

नगयी

प्राववगधक शिऺारम तहभा सहयी ऺेरभा तनमशभत ववद्माथॉहरुफाट सॊचारन
खचाको १० प्रततितसम्भ िल्
ु कफाट उठाउने य ग्राभीण ऺेरभा आम हे यी
आॊशिक वा तन्िल्
ु क शिऺा ददने।

(ङ)

साधायण साऺयदे णख दिभ कऺा उत्तीणा नगये का व्मष्ट्क्तहरुका रागग
ववशबन्त्न तहको व्मावसातमक ताशरभभा वविेर् जोड ददई हार ववद्मभान
काभदाय

आमातराई

प्रततस्थाऩन

गने

य

औद्मोगगकीकयणका

रागग

आवश्मक प्राववगधक जनिष्ट्क्त आऩूतता गने।
(च)

प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभको याष्ट्रिम सॊजार तमाय गना
मस ऩरयर्द्रे नभूना फहुप्राववगधक, प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक
ताशरभ शिऺारमहरु स्थाऩना गदाा य गैयसयकायी ऺेरभा गरयने रगानी तथा
सहमोगको तनष्ट्म्त प्राववगधक उच्च शिऺाभा उल्रेख बए अनुसाय हुनेछ।
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अनस
ु ि
ू ी –१
रान्त्ष्िय प्राविचधक मिऺा तथा व्यािसातयक तामऱम ऩररषद्
शिऺा भन्त्री

अध्मऺ

उऩाध्मऺ, याष्ट्रिम प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ ऩरयर्द्

सदस्म

उऩाध्मऺ, याष्ट्रिम मोजना आमोग

सदस्म

सगचवहरु (शिऺा, वन, कृवर्, स्वास्थम, सॊचाय, जरस्रोत, स्थानीम सदस्म
ववकास, मातामात, ऩमाटन तथा नागरयक उड्डमन,उद्मोग, अथा, श्रभ,
वाणणज्म, कानन
ू भन्त्रारम)

सगचवहरु, (रोकसेवा आमोग य मोजना आमोग)

सदस्म

सबाऩतत, प्रतततनगधसबा, जनसॊख्मा तथा साभाष्ट्जक सशभतत

सदस्म

ववश्वववद्मारमका उऩकुरऩततहरु वा प्राववगधक अध्ममन सॊस्थानका सदस्म
डडनहरु

अध्मऺ, उद्मोग वाणणज्म सॊघ

सदस्म

प्रतततनगध, तनजी ऺेरका उद्मोग व्मवसाम

सदस्म

अध्मऺ, योजगायदाता ऩरयर्द्

सदस्म

प्रभख
ु , योजगाय प्रवद्धान आमोग

सदस्म

उऩकुरऩतत, नेऩार याजकीम ववऻान तथा प्रववगध प्रऻा प्रततरठान

सदस्म

कामाकायी तनदे िक, नेऩार कृवर् अनस
ु न्त्धान ऩरयर्द्
याष्ट्रिम एवॊ अन्त्तयााष्ट्रिम ऺेरभा
प्राववगधक व्मष्ट्क्तहरु भध्मे ३ जना

ख्माततप्राप्त

सदस्म
रलधप्रततष्ट्रठत सदस्म

तनदे िकहरु, प्राववगधक प्रशिऺक प्रशिऺण तथा सीऩ ऩयीऺण तथा सदस्म
प्रभाणीकयण प्रततरठान

साका सगचवारमका सगचव, UNDP ILO,SDC,GTZ,WB,ADB को आभष्ट्न्त्रत सदस्म
शिऺा हे ने अगधकृतहरु
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अनस
ु ि
ू ी –२
काययकारी ऩररषद्को गठन
ऩरयर्द्का उऩाध्मऺ,

अध्मऺ

सदस्महरु्



तनदे िनारमका कामाकायी तनदे िकहरु भध्मेफाट दईु जना,

प्राववगधक प्रशिऺक प्रशिऺण प्रततरठान य सीऩ ऩयीऺण तथा प्रभाणीकयण
प्रततरठानका कामाकायी तनदे िकहरु,




तनजी ऺेरका प्राववगधक शिऺारमका प्रभुखहरु भध्मे ३ जना (ऺेरगत प्रतततनगधत्व
हुनेगयी),
ऩरयर्द् अन्त्तगातका नभूना प्राववगधक शिऺक तथा फहुप्राववगधकहरु भध्मेफाट २ जना,



गैयसयकायी सॊस्थाहरु भध्मेफाट २ जना,



जनिष्ट्क्त खऩत गने तनकामहरु भध्मेफाट ३ जना,



सम्फष्ट्न्त्धत ऺेरभा ख्माततप्राप्त ववद्वानहरु भध्मेफाट २ जना ।
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अनस
ु ि
ू ी –३
रान्त्ष्िय प्राविचधक मिऺा तथा व्यािसातयक तामऱम ऩररषद् सॊरिना
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विद्याऱयको िैक्षऺक व्यिस्थाऩन्
विषय प्रिेि
नेऩारको िैक्षऺक व्मवस्थाऩन प्रणारीको असऺभताका फाये भा ववशबन्त्न अध्ममन
प्रततवेदनहरुभा स्ऩरट उल्रेख गरयएको छ ।शिऺक तथा ववद्माथॉको न्त्मून उऩष्ट्स्थतत,

ववद्माथॉको असपरता प्रततित, ववद्माथॉहरुरे ववद्मारम छाड्ने वा कऺा दोहोरमाउने
प्रततित, तनयीऺणको कभी, जवापदे हीको अबाव, स्रोतहरुको असभानुऩाततक ववतयण य
दरु
ु ऩमोग, सॊस्थागत नेतत्ृ वको अबाव आदद कुयाहरुरे नेऩारको िैक्षऺक व्मवस्थाऩनको
सभस्माराई टड्कायो रुऩभा गचबरत गदा छन ्।
ितयमान न्त्स्थतत
याष्ट्रिम शिऺा आमोगको प्रततवेदन २०४९ रे िैक्षऺक व्मवस्थाऩन तथा तनयीऺणका ववर्मभा
ददएका सझ
ु ावहरुभध्मे केही प्रभख
ु सझ
ु ावहरु महाॉ उल्रेख गरयएका छन ्
 शिऺा तथा सॊस्कृतत भन्त्रारमको सॉगठन अनावश्मक रुऩभा व्माऩक नगयी मो

भन्त्रारम नीतत य मोजना फनाउने, कामािभको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन गने
जस्ता काभभा सॊरग्न यहनु ऩछा । कामाान्त्वमनको काभ केन्त्रीम तहफाट हटाई
ऺेरीम ष्ट्जल्रा स्तयका कामाारमहरुराई ददनु ऩछा ।

 ऩरयवततात िैक्षऺक ऩरयप्रेक्ष्मभा याष्ट्रिम शिऺा सशभततको औगचत्म नयहे कारे

मसराई खाये ज गयी याष्ट्रिम शिऺाका ववशबन्त्न ऩऺभा शिऺा भन्त्रारमराई
सल्राह ददनका तनष्ट्म्त एउटा उच्चस्तयीम य स्थामी याष्ट्रिम शिऺा सल्राहकाय
ऩरयर्द् यहनु ऩछा ।

 उच्चभाध्मशभक ऺेरभा नीतत, कामािभहरुको सभन्त्वम, भूल्माङ्कन य अनुगभन
कामाका

रागग

ववश्वववद्मारम

अनुदान

आमोग

य

उच्चभाध्मशभक

शिऺा,प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺा, अनौऩचारयक शिऺा य वविेर् शिऺाका
ऺेरभा ववशबन्त्न ऩरयर्द्हरु यहनु ऩदा छ ।मी सफै उच्चस्तयीम तनकामहरुको काभ,
कताव्म य अगधकायफाये ऐन-तनमभभा व्माखा हुनु ऩदा छ ।वताभान उच्चभाध्मशभक
शिऺा ऩरयर्द्को ऐनभा आवश्मक सॊिोधन हुनु ऩदा छ।

 ऩाठ्मिभ, ऩाठ्मऩस्
ु तक तथा तनयीऺण ववकास केन्त्रराई ऩाठ्मिभ तथा
ऩाठ्मऩस्
ु तक ववकास केन्त्रका रुऩभा ऩन
ु गादठत गयी मस केन्त्रराई प्राथशभकदे णख

उच्चभाध्मशभक शिऺासम्भको ऩाठ्मिभ फनाउने तथा ऩाठ्मऩस्
ु तक तमाय गने
ष्ट्जम्भा ददनु ऩछा ।

 ऩयीऺा तनमन्त्रण कामाारमराई स्वामत्त सॊस्थाका रुऩभा िभि् ववकशसत गनुा
ऩछा ।ऩाॉचै ववकास ऺेरहरुफाट भाध्मशभक ऩयीऺाको सञ्चारन गनुा ऩछा ।

116

 अनौऩचारयक शिऺा केन्त्रको स्थाऩना गयी मस ऺेरका रागग आवश्मक िैक्षऺक
साभग्री तमाय गने य प्रशिऺक-शिऺकहरुको ताशरभको व्मवस्था गनुा ऩछा ।

 वताभान ये डडमो शिऺा ताशरभ एकाइराई दयू शिऺण केन्त्रका रुऩभा ववकशसत
गयी दयू शिऺणको ऺेरराई ववस्ताय गनुा ऩछा ।

 अगधयाज्मशबर स्थावऩत हुने ववश्वववद्मारम तथा उच्चशिऺण सॊस्थाहरुराई
िैक्षऺक ऺेरभा ऩूणा स्वामत्तता ददनु ऩछा । तय िैक्षऺक प्राक्षऻक ऺेरबन्त्दा फादहयका
अन्त्म ऩऺभा ती उच्च शिऺण सॊस्थाहरुरे श्री ५ को सयकायको याष्ट्रिम िैक्षऺक
नीतअन्त्तगात यही काभ गनुा ऩने व्मवस्था गनुा ऩछा ।

 ऺेरीम शिऺा तनयीऺकको नाभ ऩरयवतान गयी ऺेरी शिऺा तनदे िक फनाउनु ऩछा य

ऺेरी कामाारमराई ऺेरीम स्तयभा िैक्षऺक मोजना फनाउन, प्राथशभक, भाध्मशभक
तथा उच्चभाध्मशभक शिऺकको तनमष्ट्ु क्तका रागग ऩयीऺा सञ्चारन गना, ऺेरीम
स्तयभा शिऺक, प्रशिऺक,तनयीऺक तथा अन्त्म शिऺा वविेर्ऻको ताशरभ
सञ्चारनगना य ऺेरीम स्तयभा एसएरसी ऩयीऺा सञ्चारनका रागग सहमोग
ऩुरमाउने उत्तयदातमत्व ददनु ऩछा ।

 ष्ट्जल्रा शिऺा तनयीऺकको नाभ ऩरयवतान गयी ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायी फनाउनु
ऩछा य ष्ट्जशिअ एउटा प्राववगधक सेवाको ऩद यहनु ऩछा ।

 ष्ट्जल्रा

शिऺा

कामाारमराई

शिऺकहरुको

वववयण

अद्मावगध

याख्ने,

शिऺकहरुको तनमुष्ट्क्त, सरुवा य फढुवा गने, तनवष्ट्ृ त्तबयण य उऩदान उऩरलध
गयाउने, तनमशभत रुऩभा ववद्मारम तनयीऺण गयाउने य ववद्मारमसम्फन्त्धी सफै

आवश्मक अशबरेख तथमाङ्क याख्ने, कऺा ५ को य कऺा ८ को ऩयीऺा सञ्चारन
गने तथा प्रधानाध्माऩक तथा सञ्चारक सशभततका सदस्म तथा शिऺकहरुका
तनष्ट्म्त साभतमक ऩरयचमात्भक गोरठी तथा ताशरभ कामािभहरु सञ्चाशरत गने
जस्ता उत्तयदातमत्व ददनु ऩछा ।ववद्मारमका प्रधानाध्माऩक, शिऺक य कभाचायी
ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारमका कभाचायी भातननु ऩछा ।
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
सुझािहर्
(१)

शिऺा भन्त्रारम अन्त्तगात मोजना तनभााण, अनुगभन तथा भूल्माॊकन, िैक्षऺक

तथमाङ्क सॊकरन य ववश्रेर्ण, ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्मऩुस्तक ववकास शिऺक
ताशरभ जस्ता प्राववगधक ऺेरहरुभा आवश्मक दऺताको अबाव यहे कोरे मी

प्रभुख ऺेरहरुभा याष्ट्रिम िैक्षऺक सऺभता अशबववृ द्धगने हे तुरे भानव सॊसाधन

ववकास मोजना तमाय गयी याष्ट्रिम ऺेरीम य अन्त्तयााष्ट्रिम स्तयभा दऺता ववृ द्ध
कामािभ सॊचारन गनुा ऩछा ।
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(२)

केन्त्रीम तहभा ववबागको स्थाऩना् केन्त्रीम तहभा प्राथशभक तथा भाध्मशभक
शिऺा आददको अशबबाया शरनका तनशभत्त शिऺा ववबागको स्थाऩना गनुा ऩछा ।

मस्ता ववबागको स्थाऩना गनुा ऩछा । मस्ता ववबागको स्थाऩनारे भन्त्रारमराई
कामाान्त्वमनको फोझफाट भुक्त गयी नीतत तनभााण, सभन्त्वम, अनुगभन तथा

भूल्माॊकन जस्ता भहत्वऩूणा कामाहरुभा भार सॊरग्न यहन भौका ददनुका साथै
वैदेशिक सहमोगराई ऩरयचारन गना भद्दत शभल्नेछ। उक्त वैदेशिक सहमोगभा
सॊचाशरत

ऩरयमोजनाहरुराई

सभन्त्वम

गनाका

तनशभत्त

मोजना

भहािाखा

अन्त्तगात एक वैदेशिक सहमोग तथा ऩरयमोजना सभन्त्वम िाखा स्थाऩना गनुा
ऩछा ।
(३)

याष्ट्रिम अनौऩचारयक शिऺा ववकास केन्त्र् अनौऩचारयक शिऺाको व्मवस्थाऩनभा
ववद्मभान असभन्त्वम य दोहोयोऩन हटाउन य नीतत तनभााण, कामाान्त्वमन,
ऩाठ्मसाभग्री ववकास, कामािभ तजभ
ुा ा आदद ववर्मभा प्रबावकायी ढॊ गरे सॊचारन

गनाका रागग अरग अरग रुऩभा यहे का मस्ता सॊस्थाहरुराई एकीकृत गयी
याष्ट्रिम अनौऩचारयक शिऺा ववकास केन्त्र स्थाऩना गनुा ऩछा ।
(४)

ष्ट्जल्रा तथा ऺेरीम कामाारमको बूशभकाभा ववृ द्ध् ववकेन्त्रीकृत प्रिासन य
मोजनाको सन्त्दबाभा ऺेरीम

कामाारमहरुको बन्त्दा ष्ट्जल्रा स्तयभा यहे का

कामाारमहरुको अग्रणी बूशभका यहने हुॉदा ऺेरीम शिऺा तनदे िनारमहरुको गठन

य कामाभा सॊिोधन गनुा ऩछा । ऺेरीम तनदे िनारमराई मोजना उच्चभाध्मशभक
ववद्मारमको तनयीऺण य भाध्मशभक ऩयीऺाको ष्ट्जम्भा ददनु ऩछा ।
(५)

याष्ट्रिम शिऺक सेवा आमोगको गठन् शिऺण ऩेिाभा सऺभ व्मष्ट्क्तहरुको
छनौटराई सुतनष्ट्श्चत गना अध्माऩन अगधकायऩर शरएका व्मष्ट्क्तराई भार

ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभततरे अस्थामी तनमुष्ट्क्त ददन सक्ने व्मवस्था गनुा
ऩछा । अध्माऩन अगधकायऩरको व्मवस्था गये य शिऺण ऩेिाभा खर
ु ा प्रवेिको
वताभान ऩरयऩाटीराई फन्त्द गनुा ऩछा । शिऺकहरुको स्थामी तनमुष्ट्क्त प्रक्रिमाराई
व्मवष्ट्स्थत गना याष्ट्रिम स्तयभा शिऺक सेवा आमोगको गठन गनुा ऩछा । उक्त

आमोगफाट छनौट गरयएका मोग्मता िभसूचीफाट शिऺकहरुको तनमुष्ट्क्त गने
व्मवस्था शभराउनु ऩछा ।
(६)

प्रशिऺण प्रततरठान् िैक्षऺक जनिष्ट्क्त ववकास केन्त्रराई शिऺा ऺेरको प्रशिऺण
प्रततरठानका रुऩभा ववकास

गनुा ऩछा । प्राथशभक तथा भाध्मशभक शिऺासॉग

सम्फष्ट्न्त्धत अन्त्म प्रशिऺण कामािभहरुराई मसै प्रततरठान अन्त्तगात याखी
सॊचारन गनुा ऩछा ।
(७)

ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारमको बशू भका् ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारमहरुको अगधकाय, स्रोत
साधन य दऺताभा ववृ द्ध गनुा ऩछा य मसराई प्रबावकायी तल्
ु माउन तनम्नशरणखत
कामाहरु गनुा ऩछा ्–
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तीन सम वा सोबन्त्दा फढी ववद्मारम सॊख्मा बएका ष्ट्जल्राहरुराई “क”

(क)

वगाभा याखी त्मस्ता ष्ट्जल्राहरुभा याजऩराङ्क्रकत प्रथभ श्रेणी (प्राववगधक)
सयहको ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायी तनमुक्त गने,
(ख)

प्रत्मेक ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारमभा शिऺा मोजना तथा कामािभ तनधाायण,
तथमाङ्क सॊकरन, ववश्रेर्ण य अनुगभन तथा भल्
ू माङ्कन गनाको तनशभत्त
मोजना िाखाको स्थाऩना गने,

(ग)

प्रत्मेक ष्ट्जल्राराई ववद्मारम सॊख्माका आधायभा आवश्मकता अनस
ु ाय
िैक्षऺक इराकाभा ववबाजन गयी ततनभा सहामक ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायी
तनमक्
ु त गयी उनीहरुराई आ–आफ्नो ऺेरभा प्राथशभक तथा भाध्मशभक
शिऺा प्रिासन य तनयीऺणको सम्ऩण
ू ा अगधकाय ददने,

(घ)

ष्ट्जल्रा शिऺा सशभततको वताभान सॊयचना य गठनभा सॊिोधन गयी उक्त
सशभततभा

फढीबन्त्दा

व्मवस्थाऩन

फढी

सशभततका

शिऺाववद्, अशबबावक, शिऺक

प्रतततनगध,

अध्मऺ, प्रधानाध्माऩक, गैयसयकायी

सॊस्थाका

प्रतततनगध यहन ऩाउने व्मवस्था गयी सशभततराई िैक्षऺक मोजना तनभााण,
कामाान्त्वमनको अनुगभन तथा तनयीऺणको अगधकाय प्रदान गने,
(ङ)

प्राथशभकदे णख

भाध्मशभक

स्तयसम्भको

शिऺा

सम्फन्त्धी

कामाकारयणी

अगधकाय ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायीराई प्रदान गने,
(च)

ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारमको काभ केन्त्ररे तमाय ऩाये को मोजना तथा
कामािभहरुको कामाान्त्वमन गने भार नबएय आफ्नो ष्ट्जल्राको तनशभत्त
ऩूवप्र
ा ाथशभक तहदे णख भाध्मशभक शिऺासम्भको शिऺामोजना य कामािभ
तमाय ऩाने य कामाान्त्वमन गने, गयाउने,

(छ)

प्रत्मेक ष्ट्जल्रा कामाारमभा ऩूवप्र
ा ाथशभक, प्राथशभक, तनम्नभाध्माशभक य
भाध्मशभक तहसम्भको शिऺा य अनौऩचारयक शिऺा हे नक
ा ा तनशभत्त
छुट्टाछुट्टै इकाइको व्मवस्था गने।
ववद्मारम तनयीऺण य प्रधानाध्माऩक् ववद्मारम तनयीऺकरे एकाततय िैक्षऺक

(८)

सुऩयीवेऺण, शिऺक टे वा य सहामताको काभ गनुा ऩछा बने अकााततय शिऺक
व्मवस्थाऩन, ये खदे ख य तनमन्त्रण सभेत गनुा ऩछा । तसथा िैक्षऺक तथा
व्मवस्थाऩकीम तनयीऺण तथा अनुगभनभा तनम्नानुसाय सुधाय गनुा ऩछा ्–
(क)

प्रधानाध्माऩकराई प्रिासतनक य िैऺणणक सुऩयीवेऺणका रागग नेतत्ृ व
प्रदान गना सऺभ तुल्माउनु ऩछा । मसका रागग अनुबवी, िैक्षऺक दृष्ट्रटरे

सऺभ व्मष्ट्क्तको छनौट गना प्रततस्ऩधाात्भक प्रक्रिमा अऩनाउनु ऩछा ।

प्राथशभक तहभा तनम्नभाध्मशभक मोग्मता बएको, तनम्नभाध्मशभक तहभा
भाध्मशभक

तहको

मोग्मता

बएको

शिऺक

य

भाध्मशभक

तहभा

उच्चभाध्मशभक तहको मोग्मता बएको शिऺकराई प्रधानाध्माऩक फनाउनु
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ऩछा । प्रधानाध्माऩकका तनशभत्त सम्फष्ट्न्त्धत तहका शिऺकको तरफभानको
२५% यकभ प्रधानाध्माऩक बत्ता हुनु ऩछा । प्रधानाध्माऩकको काभ, कताव्म य
अगधकायराई ऐनभा नै व्मवष्ट्स्थत गरयनु ऩछा ।
(ख)

ववद्मारम तनयीऺकको ऩदभा स्नातकोत्तय (एभ.एड.) हाशसर गये का य

कष्ट्म्तभा १० वर्ा शिऺण अनुबव बएका व्मष्ट्क्तराई भार तनमुक्त गने
व्मवस्था हुनु ऩछा ।
(९)

स्रोत व्मष्ट्क्त् ष्ट्जल्राशबरका अनुबवी य प्रबावकायी शिऺकको रुऩभा स्थावऩत
बइसकेका व्मष्ट्क्तहरु भध्मेफाट प्रततस्ऩधाात्भक तरयका अऩनाई स्रोत केन्त्रहरुभा

स्रोत व्मष्ट्क्तको छनौट हुनु ऩदा छ। मसयी जुन ववद्मारमको शिऺक स्रोत
व्मष्ट्क्त फन्त्न ऩुगेको छ सो ववद्मारमराई थऩ एक शिऺक दयफन्त्दी ददने
व्मवस्था शभराउनु ऩछा ।
(१०)

अशबबावक शिऺक अन्त्तक्रिमा् सावाजतनक साभुदातमक तथा तनजी ववद्मारमभा
शिऺक य अशबबावकफीच सॊचाय य सम्ऩका ववृ द्ध गना एवॊ ववद्मारमको ववकास

य फारफाशरकाको शसकाईभा अशबबावकको सहबागगताराई फढाउन अशबबावक–
शिऺक अन्त्तयक्रिमा गने व्मवस्था गनुा ऩछा ।

(११)

ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभतत् प्रत्मेक ववद्मारमभा सम्फष्ट्न्त्धत अशबबावक,
ववद्मारम सॊस्थाऩक, चन्त्दादाता, स्थानीम गाउॉ ववकास सशभतत वडा सशभततका

ऩदागधकायी, आभा सभूह वा उऩबोक्ता सभूहका प्रतततनगध, अशबबावक–शिऺक
सॊघका प्रतततनगध, शिऺक प्रतततनगध य ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारमका प्रतततनगध

सभेत बएको सष्ट्म्भशरत एउटा ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभतत गठन गने
व्मवस्था हुनु ऩछा ।
शिऺा तनमभावरीभा तनयन्त्तय ऩरयवतान गरययहॉ दा ववद्मारम व्मवस्थाऩनभा अष्ट्स्थयता य
अव्मवस्था फदढयहे कारे त्मसराई तत्कार तनयाकयण गनाका तनष्ट्म्त कानूनी रुऩभै व्मवस्था
हुनु ऩछा य ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभततराई स्थामी य बयऩदो फनाउनु ऩछा ।
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साधारण उच्िमिऺा
ववर्म प्रवेि
वताभान ष्ट्स्थतत
प्रभख
ु सभस्मा तथा भद्द
ु ाहरु
सुझावहरु्
उद्देश्म् उच्चशिऺाका उद्देश्महरु तनम्नानुसाय हुनुऩछा ्–

(१)

याष्ट्रिम ऩदहचान, दे िबष्ट्क्त, साॉस्कृततक सचेतता, नैततकता तथा आष्ट्त्भक

(क)

उन्त्नमनको प्रफद्धान गन,ुा
(ख)

याष्ट्रिम ववकासका तनशभत्त आवश्मक उच्चस्तयीम प्रववगध य सीऩ प्रदान
गन,ुा

यारिको सवााङ्गगण ववकासका तनशभत्त नेतत्ृ व प्रदान गना सक्ने ऩेिाहरुको

(ग)

ववकास गनु,ा

अध्ममन, अनस
ु न्त्धानद्वाया भानवीम जीवनको गुणस्तयभा सध
ु ाय गना तथा

(घ)

ऩरयवतानिीर साभाष्ट्जक आवश्मकता य अवस्था अनरु
ु ऩ ऩरयवततात हुॉदै जाने
ऻानका नमाॉ नमाॉ क्षऺततजहरुको ववस्ताय गनु,ा

सज
ृ नात्भक तथा ववश्रेर्णात्भकताका साथै वैऻातनक गचन्त्तन प्रणारी

(ङ)

अॉगारी प्राक्षऻक स्वतन्त्रताराई अऺुण्ण याख्दै नवीन गचन्त्तन य प्रववगधहरुको
प्रततऩादन गन,ुा

भानव अगधकायको सम्भान, नागरयक अगधकायको सुदृढीकयण, प्रजाताष्ट्न्त्रक

(च)

भूल्म य भान्त्मताको सम्फद्धान गदै न्त्मामऩूणा सभाजको सज
ृ ना गनु,ा
अन्त्तयााष्ट्रिम ऺेरभा प्रततस्ऩधाा गना सक्ने नागरयक तैमाय गन,ुा

(छ)

नेतत्ृ वदामी ऺभताको तनभााण तथा ववकास गन।ुा

(ज)

आन्त्तरयक

(२)

सऺभता्

उच्चशिऺाको

आन्त्तरयक

उऩामहरु अवरम्फन गरयनु ऩछा ्–
(क)
(ख)
(ग)

सऺभता

ववृ द्ध

गना

तनम्न

िैक्षऺक कामाऩारोभा उल्रेख गरयए अनुसायका कामाहरु सभमभै गने गयाउने,
वास्तववक शिऺण हुने ददनहरुको सॊख्माभा फवृ द्ध गने,
शिऺकको ववकास कामािभ कामाान्त्वमन गयी प्राक्षऻक

स्तय

फढाउने,

शिऺकहरुराई एभ.क्रपर य वऩएच.डी. गने अवसय ददई प्राक्षऻक व्मष्ट्क्तत्व
ववकास गयाउने,
(घ)

शिऺकको भूल्माॊकनभा ऩायदिॉ य वस्तुगत आधायहरु ववकास गयी रागू
गने,

(ङ)

शिऺकको तरफ सॊयचनाभा सुधाय गने,
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ववद्माथॉको न्त्मूनतभ उऩष्ट्स्थतत सुतनष्ट्श्चत गने,

(च)

कामािभहरु एकीकृत गयी खचाभा कटौती गने,

(छ)

ववद्माथॉराई ववर्म तथा ऩाठ्मिभको छनौट गना ऩयाभिा सेवा उऩरलध

(ज)

गयाउने,
(झ)

अनुसन्त्धानराई शिऺणको अशबन्त्न अॊग फनाउने,

प्रबावकायी शिऺणको तनष्ट्म्त आवश्मक बौततक सुववधाको व्मवस्था गने।

(ञ)

गण
ु स्तय शिऺाको तनशभत्त आवश्मक हुने सवु वधाहरु जस्तै ऩमााप्त कऺा
कोठा, पतनाचय, श्रव्मदृश्म साभग्रीहरु, प्रमोगिारा, ऩाठमऩस्
ु तक, सन्त्दबाऩस्
ु तक
य जनारसभेत यहे को ऩस्
ु तकारमको व्मवस्था गने,

ववववध शिऺण ववगधहरु जस्तै कऺाभा हुने शिऺण, कामािारा, गोरठी, टभा
ऩेऩय, घटना/सभस्मा अध्ममन य ववववध शिऺण प्रववगधको उऩमोग गने,

(ट)

शिऺक केष्ट्न्त्रत ऩढाउने तरयकाका सट्टा ववद्माथॉ केष्ट्न्त्रत शिऺण ऩद्धततको

(ठ)

प्रमोग गने,
ऩाठ्मिभराई

(ड)

रगचरो

फनाउन

छनौट

गने

ऩाठ्माॊिहरु

ददने, नभूना

ऩाठ्माॊिहरु ददने, नभूना ऩाठ्माॊिहरु फनाउन रगाउने, ववशबन्त्न तहफाट
प्रत्मावतान हुन तथा खास तहभा बनाा हुन ऩाउने व्मवस्था गने, उऩल्रो
कऺागत य सभकऺागत गततशिरता फढाउने, सैद्धाष्ट्न्त्तक य मोगात्भक
शिऺणको अन्त्तशभाश्रण गने,

उच्च िैक्षऺक सॊस्थाहरुको प्रिासतनक व्मवस्थाराई प्राक्षऻकताभुखी फनाउने।

(ढ)

वाह्म

(३)

सऺभता्

ववश्वववद्मारमफाट

उत्तीणा

ववद्माथॉहरुराई

योजगायको

सग
ु भता फढाउनका रागग तनम्नशरणखत उऩामहरु अऩनाइनु ऩछा ्–
श्रभफजाय सूचना प्रणारीको स्थाऩना गने,

(क)
(ख)

उक्त सूचना प्रणारीरे सॊकेत गये का ऺेरभा उच्चशिऺा प्रदान गना मोजना य
कामािभभा रगचरोऩन र ््माउने,

(ग)

दे िको सभष्ट्रटगत भानवीम सॊसाधनको मोजना फनाई सोही अनुसाय
ववश्वववद्मारमका ऩाठ्मिभ तमाय गने,

(घ)

स्थानीम आवश्मकता य सान्त्दशबाकता हे यी ववशबन्त्न सॊकाम अन्त्तगातका
वविेर् ऩाठ्माॊिहरु सॊचारन गने।
ऩहुॉच य सभानता् उच्चशिऺाभा शरङ्ग, जातत य बौगाशरकताका आधायभा यहे को

(४)

असभानता कभ गना य उच्चशिऺाको ऩहुॉच फढाउन तनम्नशरणखत उऩामहरु
अऩनाइनु ऩछा ्–
(क)

उच्चशिऺा शरन मोग्म य प्रततबािारी व्मष्ट्क्तरे भार शिऺा शरन ऩाउने
नीतत शरने,
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(ख)

िैक्षऺक

दृष्ट्रटरे

वऩछडडएका

जातत, सभुदाम

य

ववऩन्त्न

वगाका

मोग्म

ववद्माथॉहरु उच्चशिऺाफाट फष्ट्ञ्चत हुन नददन छारवष्ट्ृ त्त य सुरब ऋण
कामािभको व्मवस्था गने,
ऺेरीम स्तयभा गुणस्तयमक्
ु त उच्चशिऺा उऩरलध गयाई प्रादे शिक असन्त्तुरन

(ग)

कभ गयाउने,

भदहरा, वऩछडडएका य दशरत सभूहका ववद्माथॉका रागग कोटा छुट्माउने।

(घ)

फहुववश्वववद्मारम्

(५)

ऩव
ू ााञ्चर

(क)

य

ऩोखया

ववश्वववद्मारमराई

जनसहबागगता

य

सयकायी

अनद
ु ानभा िैक्षऺक –प्राक्षऻक य प्रिासतनक ऩव
ू ााधाय तनभााण गयी उच्च
गण
ु स्तयमक्
ु त, आफ्नो

छुट्टै

बशू भका

तथा

वविेर्ता

बएका

ऺेरीम

ववश्वववद्मारमका रुऩभा ववकास गनुा ऩछा ।
(ख)

बरबव
ु न ववश्वववद्मारमका साधायण तपाका आङ्गगक य सम्फन्त्धन प्राप्त

क्माम्ऩसहरुराई ऺेरीम ववश्वववद्मारमभा तनधाारयत ऩूवि
ा ता अनुसाय िभि्
सभादहत गने व्मवस्थाका रागग सम्फष्ट्न्त्धत ववश्वववद्मारमका ऐन तनमभभा
सभेत सॊिोधन गनुा ऩछा ।
(ग)

आइन्त्दा िैक्षऺक प्राक्षऻक ऩूवााधायहरु सुतनष्ट्श्चत बएऩतछ भार कुनै ऩतन नमाॉ
ववश्वववद्मारम खोल्नु ऩछा । मस्ता ववश्वववद्मारमहरु खोल्दा प्राववगधक
ऺेरराई प्राथशभकता ददनु ऩछा ।

(६)

ववश्वववद्मारमको स्थाऩनाको औगचत्म य ऩूवााधाय् ववश्वववद्मारम वा उच्च

शिऺण सॊस्थाहरुको स्थाऩना गदाा मथाथा ऩरयष्ट्स्थततको भल्
ू माॊकन, मोजना य
ववकासको कामािभ, अनस
ु न्त्धान य प्रशिऺण एवॊ सऺभ जनिष्ट्क्तको अवस्था

िल्
ु क सॊयचना य जेहेन्त्दाय ववद्माथॉको ऩहुॉच य ऩव
ू ााधायको िभि् ववृ द्ध ववर्म
ऺेरको सान्त्दशबाकता जस्ता कुयाको याम्रो रेखाजोखा गये य भार स्थाऩना गनुा
(७)

ऩछा य मो कामा ववश्वववद्मारम अनद
ु ान आमोगको शसपारयसभा हुनु ऩछा ।
सम्फन्त्धन नीतत् उच्च शिऺण सॊस्थाहरुको बशू भका य कामाराई वताभान
सन्त्दबाभा ऩुन् ऩरयबावर्त गनुा ऩछा । कुनै ऩतन सॊस्थारे आफ्नो सॊस्थाको

प्रकृतत, ऺभता य ववश्वसनीमता तनवााह हुने उऩमक्
ु त भाऩदण्डका आधायभा भार
सम्फन्त्धन ददने नीतत शरनु ऩछा । मस िभभा याष्ट्रिम आवश्मकता,
सभामसाऩेऺता, गुणस्तय जस्ता अऩरयहामा कुयाहरुराई ध्मान ददनु ऩछा ।
(८)

खर
ु ा ववश्वववद्मारम् सयकायको वविेर् ऩहरभा शिऺाको ऩहुॉचराई व्माऩक

फनाउन छुट्टै ऐन फनाई एउटा खर
ु ा ववश्वववद्मारमको स्थाऩना गरयनु ऩछा ।
मसरे आफ्नै ऩाठ्मिभ ऩाठ्मऩुस्तक, स्वाध्मामन साभग्री, ऩयीऺा प्रणारीको
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व्मवस्था गयी आफ्ना गततववगध सॊचारन गनुा ऩछा । सुरुभा सयकायरे जग्गा
तथा तनमशभत रुऩरे एकभुरट अनुदान ददने व्मवस्था गनुा ऩछा ।
(९)

स्रोतऩरयचारन् शिऺाभा छुट्माइएको खचाको १९% जतत भार उच्चशिऺाभा
रगानी बएको य उक्त प्रततित फढाउन सक्रकने सम्बावना ऩतन कभ दे णखएको

ऩरयप्रेक्ष्मभा ववश्वववद्मारमहरुरे आन्त्तरयक य वाह्म स्रोतहरुको ऩरयचारन गयी
िभि् आगथाक दृष्ट्रटरे आत्भतनबाय तथा स्वामत्त हुने ददिातपा ठोस प्रमास
गनुा ऩछा । मस िभभा ववश्वववद्मारमहरुरे ऩयाभिा सेवा सॊचारन गयी
आन्त्तरयक स्रोतभा ववृ द्ध गनुा ऩछा ।
(१०)

रागत ऩयू ण् उच्च शिऺाभा रागत ऩयू णको शसद्धान्त्तका आधायभा सयकायी
तनबायताराई िभि् कभ गना ववद्माथॉहरुफाट शरइने िल्
ु कभा ववृ द्ध गदै रैजानु
ऩछा ।

(११)

बनाा नीतत् उच्चशिऺा मोग्म य प्रततबावान ् व्मष्ट्क्तहरुको ऩहुॉचको ववर्म हुनु
ऩने हुॉदा मसका ववशबन्त्न तहभा बनाा शरॊदा मोग्मताका आधायभा छनौट गने
ऩरयऩाटीको ववकास गरयनु ऩछा । तसथा सफै तहभा प्रवेि ऩयीऺाराई प्रबावकायी
रुऩभा कामाान्त्वमन गरयनु ऩछा ।

(१२)

ववश्वववद्मारम अनुदान आमोगको बूशभका् तनधाारयत बूशभका य ष्ट्जम्भेवायी
अनुरुऩ कामा गना आमोगराई सुदृढ एवॊ सऺभ फनाइनु ऩछा । याष्ट्रिम शिऺा

नीतत अनुरुऩ शिऺा सम्फन्त्धी अल्ऩकाशरन, दीघाकाशरन नीतत य कामािभ
तनभााण गदाा, नमाॉ ववश्वववद्मारमहरु स्थाऩना गदाा, उच्च िैक्षऺक सॊस्थाराई
सम्फन्त्धन ददॊदा य ववदे िी ववश्वववद्मारमसॉग सम्फद्ध फनाई क्माम्ऩस खोल्दा
आमोगको शसपारयसराई अतनवामा गयाइनु ऩछा । आमोगरे ठोस भाऩदण्डको
तनधाायण गयी उच्च शिऺाको गुणस्तय तनमन्त्रण गने प्रभुख ष्ट्जम्भेवायी फहन
गनुा ऩछा । प्रस्ताववत उच्चस्तयीम याष्ट्रिम शिऺा ऩरयर्द्सॉग सभन्त्वम याखी
आमोगरे काभ गनुा ऩछा । सावाजतनक य साभुदातमक उच्च िैक्षऺक सॊस्थाराई
भार आमोगरे अनुदान ददने नीतत शरनु ऩछा ।
(१३)

क्माम्ऩसहरुको

स्वामत्तता्

व्मवस्थाऩकीम

य

आगथाक

ववश्वववद्मारमका

स्वामत्तता

ददने

आङ्गगक
नीतत

शरइनु

क्माम्ऩसहरुराई
ऩछा ।

मसभा

गुणस्तयीमता, ऺेरीम भहत्व य ववशिरटताराई भुख्म आधाय भातननु ऩछा । मसका
तनष्ट्म्त ववश्वववद्मारमहरुको ऐन तनमभभा ऩरयवतान गनुा ऩये भा सो ऩतन गरयनु

ऩछा । स्वामत्तता ऩाउने क्माम्ऩसहरुराई अरग्गै व्मवस्थाऩन सशभतत गने य
सोही भापात आन्त्तरयक स्रोत ऩरयचारन गयी नमाॉ थऩ िैक्षऺक कामािभको
ववस्ताय गने अगधकाय ददइनु ऩछा ।
ववर्मगत

ववशिरटताका

रागग

सॊचाशरत

क्माम्ऩसहरु

(जस्तै्

ववश्वबार्ा

क्माम्ऩस, रशरतकरा क्माम्ऩस, जनप्रिासन क्माम्ऩस) राई सभेत प्राक्षऻक तथा
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बौततक ऩूवााधाय तनभााण गना य ववशिरटीकयणका ऩाठ्मिभ सॊचारन गना
स्वामत्तता ददइनु ऩछा ।
(१४)

अनुसन्त्धान्

ववश्वववद्मारम

नीतत

हुने
अनुसन्त्धानराई शिऺणको अशबन्त्न अॊगका रुऩभा अतघ फढाउन अनुसन्त्धान
गयी

तजुभ
ा ा

अनुदान

कामाान्त्वमन

गनुा

आमोगरे

ऩछा ।

उच्चशिऺाभा

ववश्वववद्मारमहरुका

शिऺण

कामािभभा सहमोगी हुने खारका ववबागीम अनुसन्त्धानका तनष्ट्म्त ऩमााप्त खचा
छुट्माउने नीतत शरइनु ऩछा । स्नातकोत्तय कामािभभा अनस
ु न्त्धान अतनवामा
गरयनु ऩछा ।

हार बरबव
ु न ववश्वववद्मारम अन्त्तगातका अनस
ु न्त्धान केन्त्रहरुराई केन्त्रीम
ववबागहरुसॉग

सभन्त्वम

गयी सॊचारन

गरयनु

ऩछा ।

ववशबन्त्न

तनकामहरुरे

गयाएका अनस
ु न्त्धानभा ऩन
ु यावष्ट्ृ त्त सभेत दे णखएकारे मसको तनयाकयणका रागग

ऩतन सभन्त्वमको आवश्मकता छ। मस्ता अनस
ु न्त्धान केन्त्रहरुराई आगथाक
रुऩभा आत्भतनबाय फन्त्नेतपा अग्रसय गयाउनु ऩछा ।
(१५)

+२ +३ +२ +१ कामािभ् आगाभी वर्ादेणख ववश्वववद्मारमफाट प्रवीणता
प्रभाणऩर तहराई प्राक्षऻक कामािभको ववस्थाऩन गयी उच्चभाध्मशभक शिऺाभा
प्रततस्थावऩत गने नीततको कामाान्त्वमन गरयनु ऩछा य सॊ. २०६० सम्भभा उक्त
तहको कामािभराई ववश्वववद्मारमफाट बौततक रुऩभा सभेत ऩूणत
ा ् ववस्थाऩन

गरयनु ऩछा । दईु वर्े स्नातकोत्तयऩतछ एक वर्ाको एभ. क्रपरको कामािभ
सॊचारन गरयनु ऩछा य मसराई वऩएच. डी. कामािभका रागग ऩूवाावश्मक भातननु
ऩछा ।
(१६)

उत्कृरट केन्त्र् ववश्वववद्मारम अन्त्तगातका केन्त्रीम क्माम्ऩस य िैक्षऺक प्राक्षऻक
गततववगधका दृष्ट्रटरे सऺभ केही क्माम्ऩस वा ववबागहरुराई थऩ साधन स्रोत
उऩरलध गयाई उत्कृरट प्राक्षऻक केन्त्रका रुऩभा ववकशसत गयाईनु ऩछा ।

(१७)

सम्फन्त्धन प्राप्त क्माम्ऩसहरु् ववश्वववद्मारमसॉग सम्फन्त्धन शरई सॊचाशरत
ऩष्ट्लरक

क्माम्ऩसहरु

सम्फष्ट्न्त्धत

ऺेरका

ववश्वववद्मारमको

आङ्गगक

क्माम्ऩसका रुऩभा सभादहत हुन सक्ने नीतत शरइनु ऩछा । स्नातक तहको
कामािभ सॊचारन गये का य ववश्वववद्मारमरे तनधाायण गये को बौततक एवॊ
िैक्षऺक

भाऩदण्ड

ऩूया

गये का

साभुदातमक

क्माम्ऩसहरुराई

कामाऺभताका

आधायभा ववश्वववद्मारम अनुदान आमोगरे अनद
ु ान सहमोग उऩरलध गयाउनु
ऩछा ।
(१८)
(क)

नवस्थावऩत ववश्वववद्मारमहरु्
प्रततस्ऩधाात्भक आधायभा जनस्तयफाट तथा तनजी सहबागगताभा उच्च
तहका शिऺण सॊस्थाहरुको सॊचारन गने उद्देश्मरे छुट्टाछुट्टै

ऐनद्वाया

स्थाऩना नमाॉ ववश्वववद्मारमहरुरे यारिको य वविेर्त् सम्फद्ध ऺेरको
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ववकासका रागग तनवााह गने बूशभका य शरने ष्ट्जम्भेवायीराई आफ्ना छुट्टै
वविेर्ता य ववशिष्ट्रटकृत ववर्म ऺेरभा केष्ट्न्त्रत गनुा ऩछा ।
(ख)

आफ्ना

ववर्मऺेरभा

उत्कृरट

गुणस्तयमुक्त

केन्त्र

फनाउनका

तनष्ट्म्त

आवश्मक उच्च प्रशिऺण प्राप्त शिऺकहरु तमाय गना प्रततबावान्त्हरुराई दे ि
ववदे िशबर उच्च अध्ममनका रागग ऩठाउनु ऩछा ।
(ग)

ववश्वववद्मारमको ऩूवााधाय तमाय गना तनम्नशरणखत कामा गनुा ऩछा ्–


आधायबूत प्राक्षऻक जनिष्ट्क्त तमाय गना य जग्गा, बवन, ऩुस्तकारम य

छारावास तनभााण एवॊ प्रमोगिारा जस्ता बौततक ऩूवााधाय तमाय गना
सयकायरे सहमोग गनुा ऩदा छ।


ववद्माथॉ िुल्कफाट भार रागत ऩूयण गने नीतत नशरई केही सभमका
तनष्ट्म्त बन्त्साय वा चङ्
ु गगकय रगाउने व्मवस्था, नगयऩाशरकाको आगथाक
सहमोग, सस्तो व्माजभा ऋण आदद कामािभका आधायभा सयकायरे
जुटाइददनु ऩदा छ।



आफ्नो ववर्म य सम्फद्ध उद्मोग व्मवसामशसत आफद्ध गयी स्रोतसाधन
जुटाउनु ऩदा छ।



वरयरठ याजनीततऻ, स्थानीम तनकाम य सभुदामराई सॊरग्न गयी स्रोत
साधन ऩरयचारन गनुा ऩदा छ।



प्राक्षऻक

बौततक

ऩूवााधाय

ववकासका

तनष्ट्म्त

अन्त्तयााष्ट्रिम

दातस
ृ ॊस्थाहरुफाट ऩतन सहमोग शरनु ऩछा ।


अन्त्तयााष्ट्रिम उत्कृरट शिऺण सॊस्था य दे िका ववश्वववद्मारमका फीच
प्राक्षऻक आदान प्रदान गनुा ऩदा छ।

(१९)

उच्च िैक्षऺक सॊस्थाहरुको स्थाऩना् उच्च िैक्षऺक सॊस्थाहरुको स्थाऩना गदाा
याष्ट्रिम आवश्मकता य सान्त्दशबाकताराई वविेर् जोड ददनु ऩछा । मस िभभा

स्थानीम स्तयभा प्राक्षऻक नेतत्ृ व प्रदान गना सक्ने य मोग्म शिऺक तथा
स्तयमुक्त ऩाठ्मिभ रागू गना सक्ने ऺभता बएको, गुणात्भक शिऺाको
ववकासराई जोड ददने, उऩमुक्त बौततक ऩूवााधायरे सम्ऩन्त्न, जनअशबरुची य
जनसहबागगतारे सुदृढ बएका सॊस्थाराई प्राथशभकता ददनु ऩछा ।
(२०)

प्राक्षऻक सहभतत य कुिर नेतत्ृ व् उच्च शिऺण सॊस्थाहरु सॊस्कृततको शसजाना,
तनयन्त्तयता य ववकास गने सॊस्थाहरु बएकारे सॊवाद, छरपर, सहबागगता य

उऩमुक्त प्राक्षऻक वातावयणको शसजाना हुनु तनतान्त्त आवश्मक छ। मसका रागग
उच्च शिऺा सॊस्थाहरुभा ववद्माथॉ, शिऺक य कभाचायीहरुका ववशबन्त्न सॊगठनका
भाध्मभफाट दे खाऩये को दरगत ववबाजनराई कभ गयी प्राक्षऻक सहभतत ल्माउने
वातावयण सज
ृ ना गनुा ऩछा य त्मसका रागग िैक्षऺक प्राक्षऻक नेतत्ृ व तथा
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उत्तयदातमत्व वहन गये का व्मष्ट्क्तहरुरे सभूहगत य वैचारयक दफाफफाट भागथ
उठी कामा गनुा ऩछा ।
(२१)

ववदे िी ववश्वववद्मारमसॉग सम्फद्ध िैक्षऺक सॊस्था् ववदे िी ववश्वववद्मारमसॉग
सम्फद्ध िैक्षऺक सॊस्थाहरु खोल्न ददॊदा याष्ट्रिम ऩरयवेि य स्वाथाको ख्मार गयी
प्राथशभकताका

ऺेरहरु

सीशभत

गरयनु

हुने
सुतनष्ट्श्चतताका आधायभा भार सॊचारनको अनुभतत ददन सक्रकने प्रावधान हुनु
ऩछा ।
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ऩछा

य

त्मसको

ऩरयऩारन

प्राविचधक उच्िमिऺा
ितयमान न्त्स्थतत
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
सुझािहर्
उद्देश्म्

(१)

प्राववगधक

(क)

शिऺाको

तनष्ट्श्चत

नीतत

तनभााण

गयी

याष्ट्रिम

अथातन्त्रको

ववकासका रागग उऩमुक्त बूशभका तनवााह गनु,ा
(ख)
(ग)

नेऩारको आगथाक ववकासको जग फशरमो फनाउनु,

आगथाक ववकासका रागग भानवीम सॊसाधन य ऩरयवतानका सॊवाहकहरुको
उत्ऩादन गन।ुा

(२)

प्राववगधक शिऺण सॊस्थाहरुको बूशभका् ऩठन ऩाठन, ऩयाभिा सेवा य अनुसन्त्धान

फाहे क प्राववगधक शिऺाको ववस्ताय गनुा ऩतन हार बरबुवन ववश्वववद्मारम

अन्त्तगातका प्राववगधक शिऺण सॊस्थाहरुको अको दातमत्व हुनु ऩछा । मी सॊस्थाहरु
याष्ट्रिम सभस्माहरुप्रतत सम्फेदनिीर यही ववचाय प्रवादहत गने, भोडेर तनभााण
गने य सहभतत सज
ृ ना गने बूशभका तनवााह गना सऺभ हुनु ऩछा । मस्ता
सॊस्थाहरुरे नीतत तनभााणका रागग ऩयाभिादाताको काभ ऩतन गनुा ऩछा ।
(३)

सेवाबावना् प्राववगधक उच्च शिऺाभा तनजी सहबागगताराई प्रोत्सादहत गनुा
ऩछा । तनजी ऺेरका भहाववद्मारम, ववश्वववद्मारमहरुराई भुनापा कभाउने
सॊस्थाका

रुऩभा

नबई

अवरम्फन गनुा ऩछा ।
(४)

सेवाभूरक

सॊस्थाका

रुऩभा

ववकशसत

गने

नीतत

तनजी ऺेरराई प्रोत्साहन् तनजी ऺेररे अशबरुगच दे खाएका इष्ट्न्त्जतनमरयङ्ग,
गचक्रकत्सा जस्ता ववर्महरुभा सयकाय आपैंरे नमाॉ भहाववद्मारम खोल्नुका सट्टा
उक्त ऺेरराई नै प्रोत्सादहत गनुा ऩछा ।

(५)

सयकायी सहमोग् बौगोशरक दृष्ट्रटरे दग
ा
तथा प्राथशभकताका ऺेरहरुभा
ु भ

भहाववद्मारम स्थाऩनाका रागग तनजी ऺेरराई प्रोत्साहन गना सहुशरमत
भल्
ू मभा जग्गा उऩरलध गयाउने, सयकायको स्वाशभत्वभा यहे का स्वास्थम
सॊस्थाहरु, कामािारा, प्रमोगिारा आदद उऩरलध गयाउने, आमात गने उऩकयण
एवॊ तनभााण साभग्रीराई कयभक्
ु त गने तथा तोक्रकएको आधायभा आमकय

सहुशरमत ददनेजस्ता वगॉकृत सवु वधाका साथै आवश्मक बएभा आधायबत
ू
बौततक ऩूवााधाय तनभााणका रागग सयकायरे सभाॊि कोर् खडा गना सहमोग गनुा
ऩछा । मसका रागग याष्ट्रिम तथा अन्त्तयााष्ट्रिम दातस
ृ ॊस्थाहरु भापात सहमोग
उऩरलध गयाउनु ऩछा ।
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(६)

िुल्क व्मवस्था् तनजी ऺेरका प्राववगधक शिऺण सॊस्थाहरुरे शरने ववशबन्त्न

िुल्कको तनधाायण उऩरलध िैक्षऺक बौततक सुववधाको आधायभा गने सॊमन्त्र हुनु
ऩछा । मसका रागग िुल्क तनधाायण सशभतत गठन गयी उक्त सशभततको
(७)

शसपारयसका आधायभा िुल्क तनधाायण गरयनु उऩमुक्त हुन्त्छ।
एकै प्रकृततको व्मवस्थाऩन् एकै ऺेरका शिऺण सॊस्थाहरु ववशबन्त्न ऐन
तनमभफाट खोशरने तथा सॊचारन हुने प्रवष्ट्ृ त्त दे णखएकारे ततनराई एउटौ
व्मवस्थाऩन अन्त्तगात सभेटी सॊचारन गयाउने व्मवस्था हुनऩ
ु छा ।

(८)

सम्फन्त्धन् कुनै ऩतन प्राववगधक उच्च शिऺण सॊस्थाराई प्रस्ताववत याष्ट्रिम

शिऺा ऩरयर्द् य उच्चस्तयीम अनग
ु भन सशभततको तनष्ट्श्चत भाऩदण्डशबर यहे य
भार सम्फन्त्धन ददने नीतत अवरम्फन गनुा ऩछा । मसका तनष्ट्म्त अनुदान
आमोगको शसपारयसराई शरनु ऩछा ।
(९)

भानवीम गण
ु को ववकास् प्राववगधऻहरुभा भानवीम गण
ु य साभाष्ट्जक सॊवेदनाको
आवश्मकता

हुनु ऩने हुॉदा मस ऺेरका ऩाठ्मिभहरुभा ऩतन भानववकी,
व्मवस्थाऩन य आचायशिऺा सम्फन्त्धी ऩाठ्माॊि सभेत अध्ममन अध्माऩन गने
प्रावधान यहनु ऩछा ।
(१०)

ववद्माथॉ बनााभा ववृ द्ध्

प्राववगधक अध्ममन सॊस्थान/ववश्वववद्मारमहरुका रागग

ववतनमोष्ट्जत अनुदान य ऩूवता नधाारयत भाऩदण्डका आधायभा तनमशभत ववद्माथॉ

बनाा सॊख्मा तनधाायण गनुा ऩछा । रगानीको अनुऩातभा हार केही अध्ममन
सॊस्थानहरुभा ववद्माथॉ बनाा न्त्मून दे णखएकारे बनाा सॊख्मा फढाउन आवश्मक
व्मवस्था शभराउनु ऩछा । उदाहयणका रागग काठभाडौं वीय अस्ऩतार य शिऺण
अस्ऩतारफीच सभझदायी गयी हार गचक्रकत्सा िास्र अध्ममन सॊस्थान अन्त्तगात
सॊचाशरत एभ.फी.फी.एस. कामािभभा बनाा सॊख्मा ४० यहे कोभा मसराई फढाई
८० ऩुरमाउनु ऩछा ।
(११)

रागत दहस्सेदायी् बरबुवन ववश्वववद्मारमका प्राववगधक अध्ममन सॊस्थान
अन्त्तगातका क्माम्ऩसहरुभा ऩतन तनमशभत ववद्माथॉहरुको िुल्कफाट सॊचारन

खचाको २०% दे णख ३०% उठाउनु ऩछा । जेहेन्त्दाय तय आगथाक अवस्था कभजोय

बएका ववद्माथॉहरुराई प्राववगधक उच्च शिऺाफाट फष्ट्ञ्चत हुन नददन ववबेदीकृत
िुल्क प्रणारी, ऩूणि
ा ुल्कीम, आॊशिक िुल्कीम य तन्िुल्क तथा शिऺा ऋण
उऩरलध गयाउने य सयकायी ऺेरफाट प्राववगधक उच्चशिऺा ववकासका रागग
ववकास

फजेट

जुटाउने

नीतत

कामभै

याख्नु

ऩछा ।

अन्त्तयााष्ट्रिम

ववत्तीम

सॊस्थाहरुफाट सयर दयभा व्माज शरने तथा आम आजान गयी सावा व्माज दफ
ु ै
सम्फष्ट्न्त्धत क्माम्ऩसहरुरे नै ततने व्मवस्था शभराउनु ऩछा ।

(१२)

ऩण
ा ल्
ू ि
ु कीम ववद्माथॉ बनाा् सयकायी रगानीभा सॊचाशरत प्राववगधक उच्च
शिऺारे व्महोरययाखेको आगथाक सॊकटराई तनयाकयण गनाका रागग क्माम्ऩसको
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प्रकृततराई भध्मनजयभा याखी प्रत्मेक क्माम्ऩसभा तनमशभत बनााका अततरयक्त
४५ प्रततितसम्भ ऩूणि
ा ुल्कीम ववद्माथॉ बनाा गना ददनु ऩछा । मस्ता ऩूणि
ा ल्
ु कीम
ववद्माथॉहरुराई तनमशभत ववद्माथॉ जस्तै िैक्षऺक मोग्मताका आधायभा भार
बनाा गने नीतत अॉगाल्नु ऩछा ।
(१३)

अध्ममन अनुसन्त्धान् उच्च शिऺाको अशबन्त्न अॊगका रुऩभा यहे को अनुसन्त्धान

प्रवधानका रागग सयकायफाट ऩतन प्राववगधक क्माम्ऩसहरुका रागग आवश्मक
आगथाक

स्रोत

जुटाउने

नीतत

अवरम्फन

गनुा

ऩछा ।

प्राववगधक

अध्ममन

सॊस्थानहरुरे उद्मोग एवॊ फजायसॉग सभन्त्वम याखी अनस
ु न्त्धानका रागग स्रोत

ऩरयचारन गना ववशबन्त्न अनस
ु न्त्धान तनकाम भापात प्रततस्ऩधाात्भक अनद
ु ानका

रागग ऩतन प्रमास गनुा ऩछा । अनस
ु न्त्धानका रागग उऩमक्
ु त ऩव
ू ााधाय खडा गयी
शिऺक अनस
ु न्त्धानकतााको आवश्मकता ऩग्ु ने व्मवस्था शभराउॉ दै अनस
ु न्त्धानराई

शिऺक भल्
ू माॊकन य ऩदोन्त्नततका रागग अतनवामा ऩव
ू ााधायका रुऩभा सभावेि
गनुा ऩछा ।
(१४)

उच्चस्तयीम

अनुगभन

सशभतत्

ववशबन्त्न

अध्ममन

सॊस्थान,

क्माम्ऩस/भहाववद्मारम वा प्रस्ताववत ववश्वववद्मारमहरुको नीतत तनदे िन,
गुणस्तय तनमन्त्रण, स्वीकृतत, अनुगभन य सुऩयीवेऺणका रागग उच्चस्तयीम

अनुगभन सशभततराई प्रतततनगधत्वऩूण,ा प्रबावकायी, स्वामत्त तथा सक्रिम फनाइनु
ऩछा ।
(१५)

रगानी

नीतत्

प्राववगधक

य

व्मावसामभूरक

उच्चशिऺाराई

य

प्राववगधक

प्रशिऺणराई उच्च प्राथशभकता ददनु ऩदा छ। प्राववगधक शिऺा ज्मादै खगचारो

बएको हुनारे केफर सयकायी रगानीभा भार यारि य सभाजको भागको आऩूतता
गना सम्बव हुॉदैन। अत् गैयसयकायी ऺेरराई प्रोत्साहन ददॊदै आवश्मक ऺेरभा
भार सयकायरे दातमत्व वहन गने नीतत अॉगाल्नु ऩछा ।
(१६)

प्राववगधक ववश्वववद्मारमको बावी ददिा् यारिको दयततय
ववकासका तनष्ट्म्त
ु्

प्राववगधक शिऺाभा वविेर् जोड ददनु ऩदा छ। हार जनिष्ट्क्तको आवश्मकताको

सही प्रऺेऩण नबएता ऩतन तमनको ववस्ताय य ववकासको प्रिस्त सॊबावना छ।
अझ

ऩतन

गचक्रकत्सक, इष्ट्न्त्जतनमय

बइसकेको छै न।
(१७)

य

कृवर्

तथा

वनवविेर्ऻको

आऩूतता

नमाॉ प्राववगधक भहाववद्मारमको ववस्ताय गदाा ऺेरीम सन्त्तुरनका रागग

नक्साङ्कन य रगानी नीतत स्ऩरट हुनु ऩदा छ। उच्च गुणस्तय, चस्
ु त य दऺ
व्मवस्थाऩन य मथासम्बव गैयसयकायी ऺेरफाट स्रोत साधनको ऩरयचारन गना
सकेभा भार मस ऺेरको ववकास य ववस्ताय गना सक्रकन्त्छ। प्राववगधक उच्चशिऺा
ज्मादै खगचारो हुनारे नमाॉ शिऺण सॊस्थाहरुको स्थाऩनाभा गैयसयकायी ऺेरराई
प्रोत्साहन ददई अगाडड ल्माउनु ऩदा छ। रगानीको दातमत्व अत्मगधक शरनु ऩने
130

ऺेरभा भार याज्मरे दातमत्व फहन गनुा ऩदा छ। मसका तनष्ट्म्त ऺेरीम सन्त्तुरन

कामभ गना ववशबन्त्न अञ्चरभा ववतरयत हुने गयी सॊबाव्मताको अध्ममनका
आधायभा मोजनाफद्ध ढॊ गरे उच्च प्राववगधक शिऺण सॊस्था खोशरनु ऩछा । मसका
रागग तनजी ऺेरराई सभेत दहस्सेदायीका रागग प्रोत्सादहत गनुा ऩछा ।
चिककत्सा
उद्देश्म्

(१)

याष्ट्रिम ववकासका रागग चादहने स्वास्थम जनिष्ट्क्त उऩरलध गयाउनु,

(क)
(ख)

रगनिीर, साभाष्ट्जक उत्तयदातमत्वप्रतत सभवऩात स्वास्थम प्राववगधऻ तमाय
गन,ुा

स्वास्थम ववकासका एकीकृत नभूनाहरुको ववकास गयी नेऩारी जनताको

(ग)

स्वास्थम ष्ट्स्थततभा सुधाय ल्माउनु।
(२)

ववश्वववद्मारमको

स्थाऩना्

बरबव
ु न

ववश्वववद्मारमको

गचक्रकत्सा

िास्र

अध्ममन सॊस्थानराई िैक्षऺक, प्राक्षऻक, प्रिासतनक य ववत्तीम स्वामत्तता ददई
िाही फडाऩर प्रदान गनुा ऩछा । स्वास्थम शिऺाभा ववश्वववद्मारमको स्थाऩना
गना आवश्मक ऩूवत
ा मायीभा राग्नु ऩछा ।
(३)

प्रसाय कामािभ् उच्च शििु भत्ृ मुदय, न्त्मून औसत आम,ु उच्च भात ृ भत्ृ मुदय,
साभान्त्म और्गध उऩचाय नऩाएय जीवन गुभाउनु ऩये को अवस्थाभा नेऩारको

वताभान स्वास्थम ष्ट्स्थततको द्ु खद मथाथाराई ध्मानभा याखी ववशबन्त्न एकीकृत
ढाॉचाका कामािभहरुराई स्थानीम स्तयभा ऩुरमाउन अशबप्रेरयत गनुा ऩछा ।
ऩूवघ
ा ोवर्त रक्ष्म प्राष्ट्प्तका रागग उऩमुक्त हुने याम ववशबन्त्न सभमभा बएका
गोरठी, सबा, सम्भेरनफाट प्राप्त बएका छन ्।
(४)

स्वास्थम

शिऺा

अञ्चरस्तयभा

ऺेर्

स्थाऩना

गचक्रकत्सा
गयी

भहाववद्मारमहरु

तमनीहरुराई

जनस्वास्थमको सुधाय गने अशबबाया प्रदान

त्मस

िभि्

ऺेर

य

ऺेरीम

य

अञ्चरको

गनुा ऩछा । मसका रागग सयकायरे

सम्फद्ध ष्ट्जल्राका अस्ऩतार तथा स्वास्थम केन्त्रहरुको प्रमोग गने अनुभतत

ददने व्मवस्था हुनु ऩछा । हार यहे को शिऺण अस्ऩतारको प्रावधान फाहे क प्रत्मेक
गचक्रकत्सा भहाववद्मारमराई एउटा स्वास्थम शिऺा ऺेरको ष्ट्जम्भाददनु ऩछा ।
मस

व्मवस्थारे

शिऺाको

सान्त्दशबाकता

फढाई

शिऺण

सॊस्थाहरुराई

एवॊ

शिऺाराई फढी जनउत्तयदामी फनाउॉ छ।
(५)

सभुदामभुखी

शिऺा

प्रणारी्

गचक्रकत्साकभॉहरुको

शिऺाराई

सभुदामको

आवश्मकता प्रतत उन्त्भूख हुनका रागग सभुदामभा आधारयत शिऺा प्रणारीका
भाध्मभफाट प्रिस्त सभमसम्भ सभद
ु ामभै ताशरभ हुने व्मवस्था सफै गचक्रकत्सा

भहाववद्मारमहरुरे गनुा ऩछा । मसका रागग एक वर्े आॊशिक अभ्मास भध्मे छ
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भदहना ष्ट्जल्रा अस्ऩतारभा अतनवामा रुऩरे ववताउनु ऩने तथा भागथल्रो तहको

अध्ममन गनुा अगाडड कष्ट्म्तभा ऩतन दईु वर्ा प्राथशभक स्वास्थम केन्त्र, ष्ट्जल्रा
अथवा अञ्चर अस्ऩतारभा अतनवामा रुऩभा काभ गये को हुनुऩने व्मवस्था
हुनुका साथै सऺभताको ववृ द्ध बएको ऩतन हुनु ऩछा ।
(६)

ऺेरीम छारवष्ट्ृ त्त् प्रत्मेक अध्ममन सॊस्थान, भहाववद्मारमरे ग्राभीण ऺेरका

ववद्माथॉ, बौगोशरक दृष्ट्रटकोणरे वऩछडडएका ऺेरका ववद्माथॉ, भदहरा ववद्माथॉ
तथा वऩछडडएका य ववऩन्त्न वगाका ववद्माथॉका रागग केही स्थान तमनै सभूहका

फीच प्रततस्ऩधाा हुने गयी तोक्नु ऩछा । सयकायराई स्वदे िी रगानीफाट स्थावऩत
भहाववद्मारमफाट प्राप्त हुने १०% तथा ववदे िी रगानीफाट स्थावऩत
भहाववद्मारमफाट प्राप्त हुने २०% स्थानको ववतयण गने नीतत अवरम्फन गना
ऩे ्यरयत गनुा ऩछा ।
(७)

गचक्रकत्सा सहामक कामािभ् गचक्रकत्सा भहाववद्मारम कामािभ सॊचारन गने
सॊस्थाहरुरे एभ. फी. फी. एस. भार नबई मसकै अनुऩातभा ऩतछ आपूराई
आवश्मक ऩने नशसाङ्ग य प्मायाभेडडकर कामािभहरु सभेत व्मवष्ट्स्थत ढॊ गरे
सॊचारन गनुा ऩने नीतत अवरम्फन गनुा ऩछा ।

(८)

गचक्रकत्सा शिऺा एकाई य ताशरभ् सफै भहाववद्मारम शिऺक ताशरभ तथा
गचक्रकत्सा शिऺा एकाइको व्मवस्था शभराउनु ऩछा । सन ् १९९३ भा बएको
गचक्रकत्सा

शिऺाको

ववश्व

शिखय

सम्भेरनको

शसपारयस

कामाान्त्वमनको

शसरशसराभा गचक्रकत्सा भहाववद्मारमहरुभा काभ गने शिऺकहरु भध्मे ८०–९०
(९)

प्रततित ऩूणक
ा ाशरक हुनु ऩछा ।
छारवष्ट्ृ त्तभा कयायनाभा् सावाजतनक ऺेरका अथवा तनजी भहाववद्मारमहरुभा

छारवष्ट्ृ त्त प्राप्त गयी अध्ममनयत ववद्माथॉहरुरे अध्ममन सभाप्त गये ऩतछ
सयकायरे तोकेको ठाउॉ भा काभ गने व्मवस्था शभराउने कयायनाभा गनुा ऩछा ।
(१०)

दन्त्त गचक्रकत्सा शिऺा् दन्त्त स्वास्थम जनिष्ट्क्तको ववकास गना सावाजतनक एवॊ
तनजी दफ
ु ै ऺेरका प्रमासफाट आगाभी वर्ाभा प्रत्मेक ववकास ऺेरभा एक एक
वटा दन्त्त गचक्रकत्सा भहाववद्मारमको स्थाऩना गने नीतत अवरम्फन गनुा ऩछा ।

(११)

नशसाङ्ग शिऺा् गचक्रकत्सा सेवा य नशसाङ्ग सेवा एक अकााका ऩूयक बएकारे य
गचक्रकत्सक एवॊ नसाहरु आजीवन सॊगसॊगै काभ गने हुनारे सहकभॉ धभाऩारन
गना अध्ममनकारदे णख नै सहऩाठीका रुऩभा मी दफ
ु ै स्वास्थमकभॉको ताशरभ

शबन्त्नाशबन्त्नै कामािभ बए ऩतन एउटै छहायीभुतन गने नीतत अवरम्फन गनुा
ऩछा । तसथा प्रत्मेक गचक्रकत्सा भहाववद्मारम अन्त्तगात नशसाङ्ग ववद्मारम य

सम्फद्ध ऩेसाका प्मायाभेडडकर ववद्मारम तनष्ट्श्चत अनऩ
ु ातभा (१:४:६) सॊचारन
गने नीतत अवरम्फन गनुा ऩछा ।
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(१२)

आमुवेद शिऺा् आमुवेद गचक्रकत्साका रागग आवश्मक मोग्म, दऺ य कताव्मतनरठ

ववशबन्त्न स्तयका जनिष्ट्क्त उत्ऩादन गना बरबुवन ववश्वववद्मारमभा तत्कारै य
सॊस्कृत ववश्वववद्मारमभा ऩूवााधाय तमाय गयी आमुवेद अध्ममन सॊस्थानको
स्थाऩना गनक
ुा ा साथै ऺेरीम आधायभा अन्त्म क्माम्ऩसहरुको स्थाऩना गने नीतत

अवरम्फन गनुा ऩछा । साथै प्राकृततक गचक्रकत्सा तथा मोगाभ्मासको ऩतन
(१३)

सभुगचत ववकास गने तपा मी अध्ममन सॊस्थानहरु रक्षऺत हुनु ऩछा ।
स्नातकोत्तय गचक्रकत्सा शिऺा् फहुववश्वववद्मारम य मस अन्त्तगात ववकशसत हुॉदै
गएका भहाववद्मारमहरुभा सॊचाशरत ववशबन्त्न कामािभहरुको ऩठन ऩाठन,
अध्ममन, अनस
ु न्त्धान
उच्चस्तयीम

ववकासका

य

गण
ु स्तयभा

रागग

आफ्नै

ववृ द्ध

गना

दे िभा

तथा

सऺभता

ववशबन्त्न

फढाउन

ववशिरटीकयणका

ववर्महरुभा स्नातकोत्तय गचक्रकत्सासॉग सम्फद्ध सॊस्थाहरुको सॊमक्
ु त प्रमासभा
एकीकृत स्नातकोत्तय गचक्रकत्सा शिऺा कामािभ सॊचारन गनुा ऩछा ।
(१४)

भेडडकर काउष्ट्न्त्सर् नेऩार भेडडकर काउष्ट्न्त्सर गचक्रकत्सा ऺेरको गुणस्तय

तनमन्त्रण गने तनकाम बएको हुॉदा मसराई प्रववगधभुखी, प्रतततनगधत्वऩूण,ा
तनस्ऩऺ य स्वतन्त्र फनाउनु ऩछा । मसका तनष्ट्म्त हारको सॊयचनाभा आवश्मक
हे यपेय गनुा ऩछा ।
इन्त्रजतनयररङ्ग
उद्देश्म्

(१)
(क)

यारिराई अऩेक्षऺत सॊख्माभा चादहने इष्ट्न्त्जतनमरयङ्ग जनिष्ट्क्त उत्ऩादन
गन,ुा

(ख)
(ग)
(घ)

याष्ट्रिम आवश्मकता अनरु
ु ऩ इष्ट्न्त्जतनमरयङ्ग प्राववगधऻ तमाय गन,ुा
यारिभा इष्ट्न्त्जतनमरयङ्ग शिऺाराई गततशिरता प्रदान गन,ुा

इष्ट्न्त्जतनमरयङ्ग अध्ममन सॊस्थानको भानवीम सॊसाधन य बौततक सवु वधाको
अगधकतभ उऩमोग गयी जनिष्ट्क्त उत्ऩादन, प्रववगध ववकास, प्राववगधक सेवा
जस्ता ववशबन्त्न भाध्मभद्वाया याष्ट्रिम प्राववगधक ऺभता ववकास गना भद्दत
ऩुरमाउनु,

(ङ)

नेऩारका रागग सुहाउॉ दो शसॊचाई तथा कृवर्जन्त्म उद्मोगको प्रववगध, कृवर्
औजाय तथा सॊमन्त्र ववकास गयी नेऩारको कृवर्राई सभद्ध
ृ फनाई यारिको
गाहा स्थम उत्ऩादन फढाउनु,

(च)

जरस्रोतराई शसॊचाईका भाध्मभफाट कृवर् उत्ऩादन फढाउन तथा िष्ट्क्तको
भाध्मभफाट औद्मोगगक उत्ऩादन फढाउन सहमोग ऩुरमाउनु,
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भुरुकका रागग सुहाउॉ दो प्रववगध ववकास गयी तथा उऩमुक्त प्रववगध

(छ)

स्थानान्त्तयण गयी यारिको औद्मोगगकीकयणका रागग ऩूवााधाय तमाय गना
ठोस मोगदान ऩुरमाउन,ु

यारिभा यहे को ठूरो जरस्रोत बण्डायको ववकासगन,ुा

(ज)
(झ)

ववकट ऩहाडी गाउॉ हरुराई सुहाउॉ दा रघु जरिष्ट्क्त जस्ता प्रववगधहरु ववकास
गयी ग्राभीण ववकासराई तीब्र गतत प्रदान गन,ुा

(ञ)

गरैंचा, तमायी ऩोसाक जस्ता तनमाातभख
ु ी उद्मोगराई अनस
ु न्त्धान तथा
ववकासको भाध्मभफाट अन्त्तयााष्ट्रिम जगतभा फढी प्रततस्ऩधाात्भक तल्
ु माउनु,

(ट)

भर
ु क
ु भा छरयएय यहे का वास्तक
ु रा, वास्ति
ु ास्र जस्ता ऩयम्ऩयागत प्रववगधको
ववकास गनु,ा

(ठ)

ववकासको ऩव
ू ााधाय य

फजाय तथा उद्मोगका रागग आवश्मक अन्त्म

इष्ट्न्त्जतनमरयङ्ग प्राववगधऻ तमाय गन।ुा
(२)

ववश्वववद्मारमको स्थाऩना् बरबुवन ववश्वववद्मारम अन्त्तगात इष्ट्न्त्जतनमरयङ्ग

अध्ममन सॊस्थानराई प्राक्षऻक, प्रिासतनक य ववत्तीम स्वामत्तता ददई िाही
फडाऩर प्रदान गनुा ऩछा । इष्ट्न्त्जतनमरयङ्ग शिऺाभा ववश्वववद्मारमको स्थाऩना
गना आवश्मक ऩूवााधायको ऩूवा तमायी गनुा ऩछा ।
(३)

नमाॉ िैक्षऺक सॊस्थाको स्थाऩना् सुदयू ऩष्ट्श्चभाञ्चर य भध्मऩष्ट्श्चभाञ्चर ऺेरभा
सन ् २०१० सम्भभा सयकायी वा तनजी स्तयभा इष्ट्न्त्जतनमरयङ्ग उच्चशिऺा प्रदान

गना एक एक भहाववद्मारम स्थाऩना गनुा ऩछा । त्मसै गयी प्रत्मेक अञ्चरभा
भध्मभस्तयीम इष्ट्न्त्जतनमरयङ्ग जनिष्ट्क्त य प्रत्मेक ष्ट्जल्राभा सीऩ ववकास
केन्त्रहरु स्थाऩना गने नीतत अवरम्फन गनुा ऩछा ।
(४)

प्रवीणता

प्रभाणऩर

तहको

अन्त्तगात

सॊचाशरत

प्रवीणता

ववस्थाऩन्

प्रभाणऩर

इष्ट्न्त्जतनमरयङ्ग
(डडप्रोभा)

अध्ममन

तहका

सॊस्थान

क्माम्ऩसहरुको

तनमशभत ववद्माथॉ बनाा हारको सॊख्माफाट घटाउॉ दै रगी य िशभक रुऩभा ती
क्माम्ऩसहरुराई स्नातक शिऺाको क्माम्ऩसका रुऩभा ववकास गदै रैजानु ऩछा ।
(५)

प्राववगधक शिऺाभा स्वदे िी प्रववगध् प्राववगधक शिऺाभा स्वदे िी वास्तुिास्र,
स्थाऩत्मिास्र, भूतताकरा, कारठकरा आदद फाये अध्ममन अनुसन्त्धान य ततनको

ऩठन ऩाठन गयाइने व्मवस्था हुनु ऩछा । मस क्रकशसभका प्रववगधराई आधतु नक
प्रववगधका साऩेऺताभा अरग्गै ववधाका रुऩभा ववकशसत गना वविेर् प्रोत्साहन
ददनु ऩछा ।
कृवष तथा िन्

(१)

उद्देश्म् कृवर् तथा वन शिऺाको उद्देश्मतनम्नानुसाय हुनुऩछा ्–
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याष्ट्रिम

(क)

खाद्मान्त्नको

उत्ऩादन

गयी

नेऩारीहरुको

जीवनस्तयभा

सुधाय

ल्माउन, उऩमुक्त आमभर
ू क य ददगो ववृ द्ध गनाका रागग कृवर् शिऺा, कृवर्
अनुसन्त्धान य कृवर् सेवाको एकीकृत नभूनाको ववकास गने,
(ख)

वन, जर य कृवर् ववकासका फीच ऩायस्ऩरयक आत्भतनबायताको प्राकृततक
सम्फन्त्धको सॊयऺण, प्रफद्धान य ववकास तपा रक्षऺत बई हरयत िाष्ट्न्त्त तथा
श्वेत िाष्ट्न्त्त ल्माउने,

(ग)

हार

तीब्र

गततभा

बइयहे को

बू–ऺम, जैववक

ववववधता

य

वातावयण

ववनािराई योकी भर
ु क
ु राई भरुबभ
ू ीकयणफाट फचाउने तथा सक्
ु दै गएको

(घ)

जर य ह्रास हुॉदै गएको जैववक सम्ऩदाको सॊयऺण तथा सदऩ
ु मोग गने
ददिाततय अशबभख
ू हुने,
कृवर् य वन ववकासराई एकीकृत रुऩभा सॊचारन गयी यारिराई बौगोशरक
ववनाि य आगथाक ववऩन्त्नताको भष्ट्ु क्तको भागा प्रिस्त गने,

(ङ)

(२)

कृवर्भा आत्भतनबाय हुने याष्ट्रिम आकाॊऺाको ऩूतता गने ददिातपा अशबभूख
बई कृवर् सेवा य अनुसन्त्धानराई एकीकृत रुऩभा सॊचारन गने।
कृवर् तथा वन ववश्वववद्मारमको स्थाऩना् कृवर्प्रधान दे िको कृवर् तथा वन

सम्फन्त्धी अध्ममन अनुसन्त्धान, िैक्षऺक जनिष्ट्क्त उत्ऩादन, ऩयाभिा सेवा,
ववकासका ववववध कामािभ आददभा सॊरग्नता फढाई दे िभा हरयत तथा श्वेत

िाष्ट्न्त्त ल्माउने ष्ट्जम्भेवायीका साथै हारको कृवर् तथा ऩिु ववऻान सॊस्थान य

वन ववऻान अध्ममन सॊस्थानराई कृवर् तथा वन ववश्वववद्मारमका रुऩभा
ववकशसत गनुा ऩछा । आवश्मक बौततक तथा प्राक्षऻक ऩव
ू ााधाय तमाय बइसकेको

(३)

हुॉदा गचतवन ष्ट्जल्राको याभऩयु भा उक्त प्रस्ताववत ववश्वववद्मारमको स्थाऩना
गनुा उऩमक्
ु त हुन्त्छ।
प्रािुऩीम ढाॉचा य ऩमाावयणीम ब–ू ऺेर् नेऩारको ऺेरीम तथा ऩमाावयणीम
ववववधता यारिको अऩाय तनगध बएकारे मसको सॊयऺण तथा सम्फद्धान गरयनु
ऩछा । मसका तनष्ट्म्त प्रािुऩीम

(४)

(प्रोटोटाइऩ) ढाॉचा अनस
ु ाय ऺेरीम य

ऩमाावयणीम बू–ऺेर (गग्रड) को स्थाऩना हुनु ऩछा ।
ऩमाावयणीम तनकुञ्ज य ऩमाटन प्रवद्धान् नेऩारको प्राकृततक स्रोत भध्मे करयफ

९० प्रततित इन्त्धन य ५० प्रततित ऩिु आहाय प्रदान गने भहत्वऩूणा प्राकृततक
स्रोत वनको एकीकृत नभूनाका आधायभा ववकास गनक
ुा ा साथै वन्त्मजन्त्तु य
ऩमाावयणीम तनकुञ्जको स्थाऩना गयी ऩमाटन प्रफद्धान गने ददिातपा प्रस्ताववत
(५)

ववश्वववद्मारमका गततववगधहरु अशबभुख हुनुऩछा ।
दीघाकाशरन मोजना य ऺेरगत आवश्मकताका कामािभ् कृवर् य वन शिऺा
दीघाकाशरन कृवर् नीततभा आधारयत हुनु ऩछा य दे िको प्राकृततक स्रोत य
साधनको उऩमोग गदै उऩमुक्त प्रववगधको ववकास य अन्त्तयााष्ट्रिम स्तयको शिऺा
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प्रदान गने मसको रक्ष्म हुनु ऩछा । दे िका दहभारी, ऩहाडी य तयाईका ववशबन्त्न
बौगोशरक ऺेरका सभस्मा य आवश्मकतासॉग आवद्ध बई िैक्षऺक कामािभहरु
सॊचारन गनक
ुा ा साथै खाद्मभा आत्भतनबाय ऩायी याष्ट्रिम अथातन्त्रको ववकासभा
(६)

टे वा ऩुरमाउने ददिातपा कृवर् तथा वन शिऺा अशबभुख हुनु ऩछा ।
योजगायीभूरक कामािभ् कृवर् य वन शिऺाभा योजगायीका सम्बाव्मताको
अध्ममन गयी सोही अनुरुऩको जनिष्ट्क्त तमाय गने कामाराई प्राथशभकता ददनु

ऩछा । मस िभभा जनस्तयभा कृवर् प्रसाय तथा प्रववगध हस्तान्त्तयणभा कामायत

कृवर् कामाकताा जेटी, जेदटए, स्थानीम तनकामका ऩदागधकायीहरु, सभाजसेवी,

गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाका कामाकतााहरु, ष्ट्जल्रास्तयका कृवर्, वन तथा वातावयण

सम्फन्त्धी प्राववगधक तथा वविेर्ऻहरुराई कृवर् ववकासका नमाॉ नमाॉ प्रववगधहरु,

प्रमोगहरु य प्रववगध हस्तान्त्तयण गयी योजगायीभर
ू क कामािभको सॊचारन गनुा
ऩछा ।
(७)

ऩयाभिा सेवा् कृवर्, वन, शसॊचाई य वातावयण सम्फन्त्धी अध्ममन, अनुसन्त्धान,
सवेऺण जस्ता ऩयाभिा सेवाका रागग सयकायरे सम्फष्ट्न्त्धत शिऺण सॊस्थाराई

प्राथशभकता ददनु ऩछा । कृवर्, वन, शसॊचाई य वातावयण सम्फन्त्धी ऩयाभिा सेवाफाट
ऩतन आगथाक स्रोत जुटाउन सक्रकन्त्छ।
(८)

आधायबूत आवश्मकता तपा कृवर् शिऺा् सान्त्दशबाक कृवर् प्रववगधको ववकास,

आभ कृर्कहरु फीच प्रववगध हस्तान्त्तयण, कृवर् सेवा य प्राववगधक जनिष्ट्क्त

उत्ऩादनराई एकीकृत य सभन्त्वमात्भक रुऩभा ववकास गना कृवर् शिऺाराई
ग्राभीण जनताका आधायबूत आवश्मकताको ऩरयऩूतता गने तपा अशबभुख गयाउनु
ऩछा ।
(९)

भहाववद्मारमहरुको स्थाऩना् सुदयू ऩष्ट्श्चभाञ्चरको दटकाऩुयभा ऩाॉच वर्ाशबर
कृवर् तथा वन शिऺा भहाववद्मारमको स्थाऩनाका रागग ऩूवा तमायी प्रायम्ब

गनुा ऩछा । मस्तै दे िका अन्त्म उऩमुक्त ऺेरभा ऩतन मस्ता भहाववद्मारमहरु
(१०)

स्थाऩना गदै रैजाने नीतत हुनु ऩछा ।
बूशभ अनुदान् बायत, क्रपशरवऩन्त्स जस्ता कततऩम दे िहरुरे प्रबावकायी रुऩभा

एकीकृत नभूनाका बूशभ अनुदान कामािभ सॊचारन गयी कृवर्को ववकासभा ठूरो
टे वा प्रदान गये का छन ्। हाम्रो जस्तो कृवर् प्रधान दे िभा ऩतन मस क्रकशसभको

कामािभ तनकै परदामक हुने हुॉदा कृवर् तथा वन शिऺारे ऩतन अनद
ु ानका
रुऩभा बूशभ शरई प्माकेजका रुऩभा नभूना कामािभ सॊचारन गने तपा अग्रसय
(११)

हुनु ऩछा ।
वविेर्ऻ य क्रकसानफीच अन्त्तक्रिमा् कृवर् तथा वन ऺेरभा कामायत िैक्षऺक
सॊस्थाका

वविेर्ऻहरु

य

क्रकसानफीच

प्रत्मऺ

रुऩभा

दोहोयो

सॊचाय

तथा

अन्त्तयक्रिमाका सॊबावनाराई सॊस्थागत रुऩभा ववकशसत गने गयी क्रकसानका
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तत्काशरन य दीघाकाशरन आवश्मकता ऩदहचान गयी एकातपा अनुसन्त्धान तथा
प्रववगध

ऩरयभाजानका

रागग

कामासूची

तम

गनुा

ऩनेछ

बने

अकोतपा

ऩाठ्मिभराई ऩरयभाजान गदै रगी सान्त्दशबाक कृवर् जनिष्ट्क्तको उत्ऩादन

गनेछ। मस्ता जनिष्ट्क्तरे ग्राभीण ऩरयवेिभा प्रबावकायी रुऩभा काभ गना
सक्नेछन ्।
खाद्यप्रविचध्
(१)

अध्ममन सॊस्थानको स्थाऩना् दे िको भाग य श्रभफजाय अनस
ु ाय दऺ जनिष्ट्क्त
उत्ऩादन

गना, खाद्म

प्रववगधद्वाया

खाद्म

वस्तह
ु रुको उत्ऩादन

य

फजाय

फढाउनका रागग मसको भहत्व य बशू भकाराई दृष्ट्रटगत गयी केन्त्रीम प्रववगध
क्माम्ऩस धयानराई िैक्षऺक, बौततक य ववत्तीम स्वामत्तता ददई खाद्म प्रववगध
अध्ममन सॊस्थानभा ऩरयणत गनुा ऩछा ।
(२)

प्रस्ताववत अध्ममन सॊस्थानको बशू भका् मो अध्ममन सॊस्थान हार अध्ममन
अध्माऩन गरययहे का ववर्मका अततरयक्त दे िभा उत्ऩाददत खाद्म वस्तुहरु गचमा,
कपी, अरैंची य सुन्त्तरा आदद परपूर तथा दग्ु ध उत्ऩाददत वस्तुहरुभा

सागसलजी य भासुजन्त्म वस्तुहरु तथा तघउ तेर आदद प्रववगध ववकास गने
भुख्म केन्त्र फन्त्नु ऩछा । साथै मसरे कृवर् तथा वन ऩैदावायका सम्ऩूणा वस्तुराई
उच्च फारी प्रववगध रगामत औद्मोगगक ऩैदावायका तमायी वस्तह
ु रु उत्ऩादन

गना सक्ने तथा आजको औद्मोगगकयणराई चादहने जनिष्ट्क्त उत्ऩादन गनुा
ऩछा । मसका साथै मस अध्ममन सॊस्थान अन्त्तगात खाद्म प्रववगध, दग्ु ध प्रववगध,
फामोप्रववगध, यसामन प्रववगध, गचनी प्रववगध, भासु प्रववगध, परपूर सलजी प्रववगध,
घीउ तेर प्रववगध, अरकोहर प्रववगध, खाद्म प्रिोधन तथा सॊयऺण प्रववगध, खाद्म
यसामन, भानव ऩोर्ण, (फामोकेशभरिी, औद्मोगगक सुक्ष्भ जीवववऻान, आद्मोगगक

यसामन, औद्मोगगक वातावयण, ऩुयातन प्रववगध, गचमा तथा भसरा प्रववगध आदद
ववर्महरु यहनु ऩछा ।

मस अध्ममन सॊस्थानरे तनम्नशरणखत कामा गनुा ऩछा ्–




खाद्म गचमा, अरैंची, स्माउ, दग्ु ध प्रिोधन, भासु, परपूर इत्मादद तमाय गने,
खाद्म वस्तुहरुराई गुणस्तयमुक्त फनाउन सहमोग गने,

खाद्म वस्तुहरुको प्रिोधन तथा सॊयऺण प्रववगध फाये अध्ममन अनुसन्त्धान गने,
गयाउने,



हाम्रो ऩूयानो प्रववगधद्वाया सॊचारन गरयएका खाद्म वस्तुहरुको अध्ममन
अनुसन्त्धान गयी मुग सुहाॉउदो औद्मोगगकीकयण गना सघाउने,



दग्ु ध प्रिोधन य मसफाट फन्त्ने गचज तथा अन्त्म वस्तह
ु रुको उत्ऩादन, ववतयण गने
प्रववगधको ववकास गने,
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फामोकेशभकर उद्मोगहरुको स्थाऩना गयाउने य प्रववगधको ऻान ददराउने,



यसामन प्रववगधको अध्ममन अनुसन्त्धान गयाउने,




औद्मोगगक वातावयणको अध्ममन अनुसन्त्धान गयाई वातावयणको सुयऺा गने,

नमाॉनमाॉ प्रववगध आमात गने य हस्तान्त्तयण गने फाये अध्ममन गयी सुहाउॉ दो

प्रववगधभार शबत्र्माउने य त्मसको स्थातमत्व य व्मावहारयक ऩऺको सभेत अध्ममन
अनुसन्त्धान गने, गयाउने,


ववकशसत भर
ु क
ु हरुका ववश्वववद्मारमहरुसॉग अध्ममन अनस
ु न्त्धानभा सहमोग
आदान प्रदान गने,




अनस
ु न्त्धानको थारनी गने, बौततक सवु वधाको व्मवस्था गने,

खाद्म उद्मोगहरुका सभस्मा सभाधान गने खारका अनस
ु न्त्धानात्भक
मोजनाहरु फनाउने।

विऻान
(१)

याष्ट्रिम प्राथशभकता् आधायबूत ववऻानराई यारिका रागग उऩमोगी फनाउने
ऺेरहरुको ऩदहचान हुनु ऩछा य याष्ट्रिम आवश्मकताराई ध्मानभा याखी ववऻान
शिऺाराई उच्चतभ प्राथशभकताभा याखेय मसको ववकासभा दीघाकाशरन मोजना
फनाई सो अनुरुऩ आवश्मक कामा गनुा ऩछा ।

(२)

िैक्षऺक

बौततक

ऩूवााधायको

ववकास्

ववऻान

शिऺाका

रागग

आवश्मक

जनिष्ट्क्तको य बौततक ऩूवााधायको ववकासका रागग याष्ट्रिम स्तयभा मोजनाफद्ध

ढॊ गरे प्रमास गनुा ऩछा । मस िभभा स्वदे ि य ववदे िभा सभेत अध्ममन

अनुसन्त्धानका रागग प्रोत्सादहत गने कामािभ सॊचारन गनुा ऩछा । उच्चस्तयीम
जनिष्ट्क्तको

उत्ऩादनका

रागग

ववश्वववद्मारम

य

मसका

क्माम्ऩसका

कामािभराई सऺभ गयाउॉ दै रैजानु ऩछा ।
(३)

सभन्त्वम् दे िभा ववद्मभान सफै ववऻान तथा प्रववगधसॉग सम्फष्ट्न्त्धत सयकायी,
गैयसयकायी य तनजी तनकामका फीच आऩसभा सभन्त्वम गयी कामािभको
ऩुनयावष्ट्ृ त्त हुन नददन, अध्ममन अनुसन्त्धानका अनुबवराई एक आऩसभा
आदान प्रदान गना य ववऻान शिऺाका गततववगधहरुराई स्तयीम फनाउन सम्फद्ध

(४)

भन्त्रारमभा सभन्त्वम गने तनकामको व्मवस्था हुनु ऩछा ।
प्रऻाप्रततरठानको सुदृढीकयण् नेऩारको छुट्टै ऩदहचान हुने खारका वैऻातनक
अध्ममन अनुसन्त्धानराई एकीकृत, फहुआमाशभक तथा फहुउद्देश्मीम रुऩभा
सॊचारन गना याजकीम ववऻान तथा प्रववगध प्रऻा प्रततरठानराई सुदृढीकयण गनुा
ऩछा ।

(५)

सच
ू ना प्रणारीको ववकास् ववऻान तथा प्रववगध, प्राकृततक सम्ऩदा, जनिष्ट्क्त
सम्फन्त्धी सच
ू नाको सॊकरन, ववश्रेर्ण तथा प्रवाहका रागग केन्त्रीम तहभा
सच
ू ना तथा तथमाङ्क अशबरेख केन्त्रको स्थाऩना हुनु ऩछा ।
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(६)

ववऻान क्माम्ऩसको ववस्ताय् ववऻान ऺेरभा उच्च शिऺाका रागग दग
ा तथा
ु भ

वऩछडडएका ष्ट्जल्राहरुभा क्माम्ऩसहरु खोल्नु ऩछा य ववद्मभान क्माम्ऩसहरुराई
आवश्मकता हे यी बौततक सुववधा तथा िैक्षऺक जनिष्ट्क्त उऩरलध गयाउनु ऩछा ।
(७)

ववऻानको ऩाठ्मिभ् प्राथशभकदे णख उच्चभाध्मशभक शिऺासम्भ ववऻान य
गणणत ववर्मराई वविेर् प्राथशभकताका साथ ऩठन ऩाठन गने व्मवस्था हुनु
ऩछा य उच्च शिऺाभा ऩतन ववऻानका ववशबन्त्न ववर्मको ऩठन ऩाठनभा
अगधकागधक ववद्माथॉहरुराई आकवर्ात गने नीतत यहनु ऩछा ।
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सॊस्कृत मिऺा
विषय प्रिेि
ितयमान न्त्स्थतत
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
सुझािहर्
(१)

सॊस्कृत शिऺाको अध्ममन अनुसन्त्धान् सॊस्कृत शिऺाको ववस्ताय एवॊ प्रफद्धान
गनाका रागग प्राचीन बार्ाका हस्तशरणखत ग्रन्त्थहरुको सम्ऩादन, ऩाठारोचन य

प्रकािन, नेऩारभा प्रमुक्त शरवऩहरुको उत्ऩष्ट्त्त य ववकासको अध्ममन, सॊस्कृतभा
तनदहत प्राववगधक ऻान य सीऩको अध्ममन, प्राचीन मुयोऩेरी बार्ा सॊस्कृत बार्ा

य सॊस्कृततको तुरनात्भक अध्ममन, आधतु नक य प्राचीन बायतीम आमाबार्ा एवॊ
बोट फभेरी बार्ाभा सॊस्कृतका प्रबावको अध्ममन, सभाजिास्र, अथािास्र?

याजनीततिास्र, ऩयु ातत्व आददसॉग सम्फद्ध प्राचीन िास्रहरुको अध्ममन, नेऩारी,

भैगथरी, बोजऩयु ी आददको व्मत्ू ऩष्ट्त्तभर
ू क कोि, प्राववगधक िलदकोि, सॊस्कृत,
ऩाशर, िास्रीम नेवायी य ततलफती ग्रन्त्थहरुको अनव
ु ाद आदद ऺेरभा अध्ममन
(२)

अनस
ु न्त्धान केन्त्रीत हुनु ऩछा ।
भहे न्त्र सॊस्कृत ववश्वववद्मारम् नेऩारको ववद्मारमदे णख उच्चशिऺाका ववशबन्त्न

तहसम्भको सॊस्कृत शिऺाको िैक्षऺक प्राक्षऻक नेतत्ृ व ददन भहे न्त्र सॊस्कृत
ववश्वववद्मारमरे प्रभुख बूशभका तनवााह गनुा ऩछा । मो ववश्वववद्मारम नेऩारको

प्राचीन ऻान, ववऻान, प्रववगध य रशरतकराका साथै प्राचीन बार्ा सॊस्कृत, ऩाशर,
प्राकृत, िास्रीम नेवाय बार्ा य ततलफती बार्ा य अन्त्म बार्ाहरु, सभाज, सॊस्कृतत,
धभा, दिान जस्ता ववर्मभा अध्ममन अध्माऩन य अनुसन्त्धानको प्रभुख केन्त्रका

रुऩभा ववकशसत हुनु ऩछा । प्राचीन ऻानबण्डायराई वताभान सन्त्दबाभा उऩमोग
गना गम्बीय अध्ममन अनस
ु न्त्धानभा सॊरग्न हुनु ऩछा ।
(३)

अन्त्तयााष्ट्रिम अनुसन्त्धान केन्त्रको स्थाऩना् प्राचीन ऻान, ववऻान य प्रववगध एवॊ

धभा तथा सॊस्कृततको अनुसन्त्धानका तनष्ट्म्त अन्त्तयााष्ट्रिम स्तयको अनुसन्त्धान

केन्त्रको स्थाऩना गनुा ऩछा । मसराई उऩमुक्त प्राक्षऻक य बौततक ऩूवााधायको
तनभााण गयी याष्ट्रिम अन्त्तयााष्ट्रिम ववद्वानहरुका तनष्ट्म्त आकर्ाणको स्थरका
रुऩभा ववकशसत गनुा ऩछा ।
(४)

प्राक्षऻक

ऩूवााधाय

तनभााण्

प्राक्षऻक

ऩूवााधाय

खडा

गनाका

तनष्ट्म्त

नेऩारी

ववद्वानहरुराई बायत रगामत सॊस्कृतको अध्ममन अनुसन्त्धान हुने ववकशसत
भुरुकहरुभा उच्चस्तयीम अध्ममनका रागग ऩठाउने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
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अनुवाद प्रततरठानको स्थाऩना् सॊस्कृत ऩाशर, नेवायी आदद बार्ाका वाङ्भमभा

(५)

यहे का धाशभाक, साॊस्कृततक तथा साभाष्ट्जक भहत्वका ग्रन्त्थहरुका साथै याजनीतत,
दिान, अथािास्र

आदद

ऩूवॉम

सम्ऩदाराई

अनुवाद

गयी

यारि

बार्ाका

भाध्मभफाट जनसभऺ ल्माउनु ऩछा । मसको प्रमोजनका तनष्ट्म्त भहे न्त्र सॊस्कृत
ववश्वववद्मारम अन्त्तगात अनुवाद प्रततरठानको स्थाऩना गनुा ऩछा ।

प्राचीन बार्ाहरुको अध्ममन् सॊस्कृत उच्चशिऺाभा अॊगे ्यजीका साथै प्राचीन

(६)

मयु ोऩेरी, िास्रीम नेवायी, प्राचीन ततलफती बार्ाको ऩतन ऩठन ऩाठन गयाउने

प्रावधान हुनु ऩछा ।
ववशिरटाचामा कामािभ् सॊस्कृतको गहन, उच्चस्तयीम य ववशिरट अध्ममनका

(७)

रागग आचामाऩतछ एक वर्े ववशिरटाचामा गयाउने कामािभभा जोड ददनु ऩछा ।

आधतु नक ववर्महरुको सभावेि् सॊस्कृतभा तनदहत गहन गचन्त्तनराई आधतु नक

(८)

सन्त्दबा य दृष्ट्रटकोणफाट फझ्
ु न मससॉग सम्फद्ध ववववध ऺेरका ऻान ववऻान य

गचन्त्तनसॉग सम्फष्ट्न्त्धत आधतु नक ववर्महरुको ऩठन ऩाठनराई सभेत अझ
प्रबावकायी फनाउनु ऩछा ।

तुरनात्भक अध्ममन् सॊस्कृतसॉग सम्फष्ट्न्त्धत ववशबन्त्न ववर्मराई अन्त्म दे िको

(९)

प्राचीन ऻानबण्डाय, धभा, सॊस्कृतत य सभ्मताको तुरनात्भक अध्ममन गयाउने
(१०)

व्मवस्था हुनु ऩछा ।
आमुवेद गचक्रकत्सा प्रततरठान् २०४९ को शिऺा आमोगको प्रततवेदनभा सभेत

उष्ट्ल्रणखत आमुवेद शिऺाको ववकासका रागग प्राक्षऻक य बौततक ऩूवााधायको
तमायीका

साथ

अस्ऩतार, बैर्ज्मोद्मान

आददको

ठोस

कामािभ

सभेत

कामाान्त्वमन गयाई मथािीघ्र आमुवेद गचक्रकत्सा प्रततरठानको स्थाऩना गनुा ऩछा ।
(११)

साथै मसभा प्राकृततक गचक्रकत्सा य मोगशिऺा सभेत सभावेि हुनु ऩछा ।
वविेर् सभुदामका रागग आकर्ाण् सॊस्कृत शिऺाभा सफै जात, जातत य
सभुदामराई आकर्ाण गने कामािभ सॊचारन गनुा ऩछा । मसभा खास गयी
जनजातत, भदहरा य दशरत सभुदामराई वविेर् छारवष्ट्ृ त्त य सुववधाको व्मवस्था

(१२)
(क)

हुनु ऩछा ।
ऩाठ्मिभ्

सॊस्कृत शिऺाराई तीन धायाभा फाॉड्नु ऩछा ् ऩदहरो साधायण धाया, दोस्रो
ववशिरट िास्रीम धाया य तेस्रो प्राववगधक (व्मवहारयक) धाया। साधायण धाया

अन्त्तगात सॊस्कृतका ववशबन्त्न ववर्मको साभान्त्म ऻान, प्राववगधक धाया

अन्त्तगात आमव
ुा ेद, कभाकाण्ड, मोग, प्राकृततक गचक्रकत्सा जस्ता ववर्महरु य
ववशिरट िास्रीम धाया अन्त्तगात वेद, सादहत्म, ऩुयाण, इततहास, न्त्माम आदद
ववर्म यहनेछन ्।
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(ख)

उच्चशिऺाभा सॊस्कृत भूरक िास्रीम ववर्महरुभा वविेर् जोड ददई अन्त्म
आधतु नक ववर्महरुराई मसकै सहमोगी वा ऩूयकका रुऩभा भानी ऩठन

ऩाठन गने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
आमुवेद तथा ज्मोततर् ववर्मको ऩूवााधायका तनष्ट्म्त आधायबूत ववऻान शिऺा

(ग)

अतनवामा हुने हुॉदा मसभा ियीयववऻान, बौततक ववऻान तथा खगोरिास्र
जस्ता ववर्महरुको ऩतन सभावेि गनुा ऩछा ।

जनआकर्ाण अशबववृ द्धका रागग सॊस्कृतसॉग सम्फद्ध वास्तक
ु रा, भतू ताकरा,

(घ)

सॊगीत, नत्ृ म, नाट्म, प्राकृततक

गचक्रकत्सा, ऩयु ातत्व

जस्ता

प्राववगधक

ववर्महरुको ऩठन ऩाठन सॊचारन गनुा ऩछा ।
(१३)

ववशिरट जनिष्ट्क्तको उत्ऩादन् सॊस्कृत शिऺाराई जीवनऩमोगी फनाउन य त्मस
अनुसायको सॊस्कृतववद् जनिष्ट्क्त (तन्त्रववद्, प्राचीन वास्तुववद्, शरवऩववद् आदद)

उत्ऩादन गना ववर्मगत ववशिरटताका ऺेरहरु ऩदहल्माई सोही अनुसायको ऩठन
ऩाठन तथा अध्ममन अनस
ु न्त्धानभा जोड ददनु ऩछा ।
(१४)

सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारम्
सॊस्कृत

(क)

उच्चभाध्मशभक

शिऺाभा

राग्ने

व्मवबाय

तथा

छारवष्ट्ृ त्त,

छारावासको व्मवस्थाका रागग राग्ने सफै खचा सयकायद्वाया प्रदान गनुा
ऩदा छ।
(ख)

भाध्मशभक तहको स्वास्थम शिऺाभा आमव
ुा ेद स्वास्थम शिऺाराई ऐष्ट्च्छक
ववर्मका रुऩभा १०० ऩूणााङ्कको ऩाठ्मिभ याख्नु ऩछा ।

(ग)

सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारम तथा गुठीका रुऩभा सॊचाशरत आश्रभ तथा

गुरुकुर ववद्मारम जस्ता िैक्षऺक सॊस्थाराई तनमशभत िैक्षऺक प्रणारी
अन्त्तगात ल्माउनु ऩछा ।
(घ)

जनसहबागगता ऩरयचारन गयी सॊस्कृत ववद्मारमहरु स्थाऩना गना प्रोत्साहन

गनुा ऩछा । सयकायरे बौततक तथा िैक्षऺक ऩूवााधाय खडा गना आवश्मक
सहमोग गनुा ऩछा ।
(१५)

उच्चभाध्मशभक

कामािभ्

हार

सॊस्कृत

ववश्वववद्मारमरे

चराउॉ दै

गये को

उत्तयभध्मभा शिऺाराई त्मसफाट +२ कामािभका रुऩभा उच्चभाध्मशभक शिऺा
ऩरयर्द्

अन्त्तगात

सॊचारन

गना

उऩमुक्त

ऩूवााधाय

ववश्वववद्मारमरे मस कामािभराई तनयन्त्तयता ददनु

ऩूया

नबएसम्भ

ऩछा । मसो गदाा राभो

सभमसम्भ अऩरयभाष्ट्जत
ा ऩाठ्मिभको ऩठन ऩाठन गनुा उऩमुक्त नहुने हुॉदा सो
तहको ऩाठ्मिभराई ऩरयभाष्ट्जत
ा गयी रागू गनुा ऩछा ।
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(१६)

तहगत

सभन्त्वम्

सॊस्कृतको

भाध्मशभक

शिऺा, उच्चभाध्मशभक

शिऺा

य

उच्चशिऺाको ऩाठ्मिभभा सभन्त्वम ल्माउन भहे न्त्र सॊस्कृत ववश्वववद्मारम
अन्त्तगात आवश्मक व्मवस्था गनुा ऩछा ।
(१७)

सॊस्कृत

प्रवद्धान

कोर््

सॊस्कृत

प्रवद्धान

कोर्

खडा

गयी

उक्त

कोर्फाट

आवश्मकता अनुसाय सॊस्कृत भाध्मशभक ववद्मारमको स्तय ववृ द्धका तनष्ट्म्त
सहमोग गनुा ऩछा ।
(१८)

अन्त्तयााष्ट्रिम स्रोत ऩरयचारन् कततऩम आवश्मक बएका य सम्ऩन्त्न गना सक्रकने
कामािभहरु
भर
ु क
ु हरुसॉग

ऩतन
य

स्रोतको

अबावभा

दातस
ृ ॊस्थाहरुसॉग

सॊचारन

गना नसक्रकएकारे

सहमोगी

सॊस्कृत

शिऺा

उऩमक्
ु त

सम्फन्त्धी

कामािभहरुराई ऩतन सभावेि गयी आगथाक स्रोत जट
ु ाउनु ऩछा । वावर्ाक फजेटभा
ऩतन उऩमोगी कामािभहरुका रागग आवश्मक फजेटभा ववृ द्ध गनुा ऩछा ।
(१९)

सेवा

आमोगको

व्मवस्था्

भहे न्त्र

सॊस्कृत

ववश्वववद्मारमभा

कामायत

शिऺकहरुको स्थातमत्व य ऩदोन्त्नततका तनष्ट्म्त ववश्वववद्मारम सेवा आमोगको
(२०)

व्मवस्था हुनु ऩछा ।
कभाकाण्ड प्रशिऺण प्रततरठान् भहे न्त्र सॊस्कृत ववश्वववद्मारमभा कभाकाण्ड
प्रशिऺण प्रततरठान स्थाऩना गयी तनमशभत रुऩभा प्रशिऺणका कामािभहरु
सॊचारन गनुा ऩछा ।

(२१)

बार्ा प्रशिऺण कामािभ् सॊस्कृत शसक्न चाहने स्वदे िी तथा ववदे िीहरुका
तनष्ट्म्त अल्ऩावगधक बार्ा शिऺण कामािभ तमाय गयी ऩठन ऩाठन गनुा ऩछा ।

(२२)

भन्त्रारमभा िाखाको व्मवस्था् याष्ट्रिम स्तयभा सॊस्कृत शिऺा सम्फन्त्धी नीतत,
कामािभ, व्मवस्थाऩन, अनुगभन, तनयीऺण, भूल्माॊकन, प्रोत्साहन ऩुयस्काय आददको
सभन्त्वमका रागग शिऺा भन्त्रारम अन्त्तगात एउटा छुट्टै िाखा यहनु ऩछा ।

(२३)

दाताहरुफाट प्राप्त सम्ऩदाको सदऩ
ु मोग् धभा, सॊस्कृतत य सॊस्कृत शिऺाको
सॊयऺण य सम्फद्धान तथा यऺाका

रागग दाताहरुफाट प्राप्त दान, दातव्म य गुठी

आदद चर अचर सम्ऩष्ट्त्तको खोजी गयी अद्मावगधक रगत तमाय गनुा ऩछा य

उक्त सम्ऩष्ट्त्त दरु
ु ऩमोग हुनफाट जोगाई दाताको इच्छानुसायका कामाहरुभा खचा
गने व्मवस्था हुनु ऩछा । मसयी ववववध िैक्षऺक सॊस्थासॉग सम्फद्ध आन्त्तरयक
स्रोत तथा साधनको ऩरयचारन गयी सॊस्कृत शिऺाको अध्ममन अनुसन्त्धान तथा
उन्त्नमनभा उऩमोग गनुा ऩछा ।
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सम्बरधन प्राप्त क्याम्ऩस
विषय प्रिेि
ितयमान न्त्स्थतत
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
सुझािहर्
(१)

वगॉकयण्

सम्फन्त्धन

प्राप्त

क्माम्ऩसहरुराई

रगानी, िुल्क, सभुदामको

सॊरग्नता, सॊचारन व्मवस्था, दहस्सेदायी आददका आधायभा ऩष्ट्लरक य तनजी गयी
दईु तहभा वगॉकयण गरयनु

ऩछा । मसका रागग ऐन तनमभभा सभेत सॊिोधन

गरयनु ऩछा ।
(२)

सम्फन्त्धन् ववश्वववद्मारमहरुरे साभान्त्म सॊबाव्मताका आधायभा भार अफ
खल्
ु ने

क्माम्ऩसहरुराई

सम्फन्त्धन

नददई

बौततक, आगथाक

तथा

िैक्षऺक

ऩव
ू ााधायको उऩरलधताका आधायभा अस्थामी सम्फन्त्धन ददनु ऩछा य तनधाारयत

िता एवॊ ऩव
ू ााधायहरु ऩयू ा गयी सऺभता य सपरतासाथ सॊचारन बइयहे का
ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसहरुराई ऩाॉच वर्ा अवगध ऩयू ा गये ऩतछ स्थामी सम्फन्त्धन ददइनु

ऩछा । नमाॉ ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसहरुराई सम्फन्त्धन ददॊदा स्थानीम स्तयभा शिऺकको
उऩरलधताराई भार आधाय नभानी स्थानीम आवश्मकता, बौगोशरक अवष्ट्स्थतत

य नष्ट्जकको सोही तहको िैक्षऺक सॊस्थाको प्रकृतत य ववर्म आददराई सभेत
ध्मान ददनु ऩछा । अन्त्म ववश्वववद्मारम अन्त्तगात सम्फन्त्धन शरई सॊचारन

बइयहे का प्राक्षऻक बौततक ऩूवााधाय य सुववधाका दृष्ट्रटरे सऺभ क्माम्ऩसहरुराई

ऺेरगत आधायभा ऩूवााञ्चर ववश्वववद्मारम य ऩोखया ववश्वववद्मारमरे आॊगगक
क्माम्ऩसका

हुनु ऩछा ।
ववश्वववद्मारमहरुका ऐन कानूनभा आवश्मक सॊिोधन हुनु ऩछा ।
(३)

रुऩभा

ग्रहण

गना

सक्ने

व्मवस्था

मस

िभभा

स्वामत्तता् तनधाारयत भाऩदण्ड अनुरुऩ सॊचाशरत ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसहरुराई

आपूरे चाहे को ववश्वववद्मारम अन्त्तगात सम्फन्त्धन शरने, शरएको सम्फन्त्धन

ऩरयवतान गने वा आॊगगक क्माम्ऩसका रुऩभा ऩरयणत हुन ऩाउने स्वामत्तता
ददइनु ऩदा छ। मस्ता क्माम्ऩसहरुराई आफ्नो िैक्षऺक प्राक्षऻक उन्त्नमनका
गततववगध ववस्ताय गना स्वात्तमता ददइनु ऩछा ।
(४)

कामािभ ववस्ताय् ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसहरुरे कुनै कामािभ थऩ गना चाहे भा सोही

अनुरुऩको बौततक, िैक्षऺक ऩूवााधाय य जनिष्ट्क्तको वस्तुगत अध्ममन गयी
ववर्मऺेर य खऩत फजाय सभेतका आधायभा कामािभ ववस्ताय गना अनभ
ु तत

ददनु ऩछा । स्नातक तह सॊचारन गरययहे को कुनै क्माम्ऩसरे स्नातकोत्तय तहको
कामािभ सॊचारन गना चाहे भा िैक्षऺक प्रगतत, ऩठन ऩाठनको गुणस्तय, बौततक
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तथा िैक्षऺक ऩूवााधायहरु य मोग्म तथा अनुबवी शिऺकहरुको उऩरलधताराई
वविेर् ध्मान ददई अनुभतत ददनु ऩछा ।
प्रभाणऩर तहको ववस्थाऩन्

(५)

प्रवीणता

(क)

प्रभाणऩर

तहको

कामािभ

सॊचारन

गरययहे का

ऩष्ट्लरक

क्माम्ऩसहरुराई सो कामािभका सट्टा उच्चभाध्मशभक तहको कामािभ
सॊचारन गना प्रोत्सादहत गनुा ऩछा य मसो गदाा सो तह सॊचारन गये फाऩत
ववश्वववद्मारम अनुदान आमोगफाट ऩाई आएको अनुदान सहमोगको यकभ

नघटाई उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩरयर्द्फाट उऩरलध गयाउने व्मवस्था हुनु
ऩछा ।
(ख)

प्रवीणता प्रभाणऩर तह भार सॊचारन गरययहे का तथा तनधाारयत न्त्मूनतभ

िता ऩूया गने ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसहरुराई िैक्षऺक सॊस्थाका रुऩभा भानी
उच्चभाध्मशभक तहको कामािभ सॊचारन गने अनुभतत ददनु ऩछा ।
अनुदान सहमोग्

(६)

सम्ऩन्त्न

(क)

य

ववऩन्त्न

क्माम्ऩसहरुको

वस्तुष्ट्स्थततको

अध्ममन

तथा

कामासम्ऩादनका आधायभा ववश्वववद्मारम अनुदान आमोगफाट साभुदातमक

(ऩष्ट्लरक) क्माम्ऩसहरुराई भार अनुदान सहमोग उऩरलध गयाइनु ऩछा । मस
िभभा ववश्वववद्मारमका आॊगगक क्माम्ऩस नबएका ष्ट्जल्राका दग
ा तथा
ु भ
ग्राभीण

ऺेरभा

सॊचाशरत

प्राथशभकता ददनु ऩछा ।
(ख)

आगथाक

अनद
ु ान

ददॊदा

ऩष्ट्लरक

क्माम्ऩसभा

क्माम्ऩसहरुराई
सॊचाशरत

अनुदानभा

वविेर्

सॊकामहरु, कामािभहरु,

ववद्माथॉ सॊख्मा, सऺभता ववृ द्ध, गण
ु स्तय, बौततक ऩव
ू ााधाय ववकास मोजना
आददका आधायभा अनद
ु ान ववतयण गरयनऩ
ु छा । १०+२ को कामािभ सॊचारन

गये का क्माम्ऩसराई उच्चभाध्मशभक ववद्मारमभा ददइने अनद
ु ान य सहमोग
सयह नै अनद
ु ान ददनु ऩछा ।
(ग)

उच्चशिऺाको ववकासभा गरयएको रगानीराई दृष्ट्रटगत गदाा जनस्तयभा
सॊचाशरत क्माम्ऩसहरुका रागग हार ददइएको अनुदान कभ बएकारे मसभा
ववृ द्ध गयी आनुऩाततक य न्त्मामोगचत आधायभा तनमशभत अनुदान सहमोग
ददने व्मवस्था हुनु

(७)

ऩछा ।

ऋण सहमोग् जनस्तयभा सॊचाशरत क्माम्ऩसको स्रोत ऩरयचारनका रागग
सम्फष्ट्न्त्धत तनकामफाट आवश्मक अनुदान य कभ व्माजदयभा ऋण उऩरलध

(८)

गयाउने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
बौततक ऩव
ू ााधाय ववकास् ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसहरुको स्थातमत्वका रागग स्थानीम
तनकाम (गाउॉ ववकास सशभतत, ष्ट्जल्रा ववकास सशभतत य नगयऩाशरका) हरुरे
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सक्रिमतासाथ सावाजतनक जग्गा, बौततक सुववधा तथा अन्त्म सहमोग जुटाउन

भद्दत गनुा ऩछा । साथै दाताहरुराई जग्गा, आगथाक सहमोग, बवनतनभााण आदद
उऩरलध गयाउन सभेत प्रोत्सादहत गनुा ऩछा । जग्गा तथा अन्त्म बौततक एवॊ

िैक्षऺक साभग्रीको खरयद गदाा राग्ने सयकायी दस्तुय वा कय शभनाहा गरयनु
ऩछा ।

सभाॊि कोर्् प्राथशभकता िभभा ऩये का ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसको बौततक ऩूवााधाय

(९)

ववकासभा

कऺाकोठा, प्रमोगिारा, ऩस्
ु तकारम

बवन, खेरभैदान

आददका

व्मवस्थाका रागग क्माम्ऩसरे जतत यकभ जट
ु ाएको छ त्मतत यकभ सभाॊि कोर्
(१०)

(म्मागचङ पन्त्ड) का रुऩभा सयकायफाट उऩरलध गयाउने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
तन्िल्
ु क छारवष्ट्ृ त्त् साधायण उच्चशिऺाका सम्फन्त्धन प्राप्त ऩष्ट्लरक

क्माम्ऩसरे कष्ट्म्तभा १० प्रततित गरयफ, जेहेन्त्दाय, वविेर् रक्षऺत सभह
ू तथा

भदहरा ववद्माथॉहरुराई तन्िल्
ु क छारवष्ट्ृ त्त उऩरलध गयाउनु ऩछा । उक्त
छारवष्ट्ृ त्त

उऩरलध

गयाउनका

रागग

अऺमकोर्

खडा

गनुा

ऩछा

य

सो

अऺमकोर्भा अनुदान आमोगफाट सभाॊिको आधायभा थऩ आगथाक अनुदान

ददने व्मवस्था गनुा ऩछा । तय ववश्वववद्मारमसॉग सम्फन्त्धन प्राप्त गयी तनजी वा
िस्टका रुऩभा सॊचाशरत क्माम्ऩसहरुरे १० प्रततित वविेर् रक्षऺत सभूह तथा

भदहरा ववद्माथॉहरुराई तन्िुल्क छारवष्ट्ृ त्त ददने व्मवस्था गनुा ऩछा । साथै
(११)

मस्ता क्माम्ऩसहरुराई सयकायफाट कुनै ऩतन क्रकशसभको अनुदान ददइनु हुॉदैन।
शिऺक कभाचायी व्मवस्था्

ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसहरुरे आफ्ना शिऺक तथा कभाचायीको मोग्मता अनस
ु ाय

(क)

सेवा िता तथा सवु वधाको प्रत्माबतू त ददनु ऩछा ।
(ख)

शिऺक एवॊ कभाचायीको सम्फष्ट्न्त्धत ववर्मभा दऺता अशबववृ द्ध गनाका रागग

वष्ट्ृ त्तववकास य प्राक्षऻक उन्त्नमनका अवसयहरुभा सॊरग्न तनष्ट्श्चत आधायभा
आगथाक सहमोग य सवु वधा उऩरलध गयाउनु ऩछा ।
(ग)

ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसभा काभ गने न्त्मन
ू तभ मोग्मता ऩग
ु ेका शिऺक तथा
कभाचायीको अस्थामी तनमुष्ट्क्त सम्फन्त्धी व्मवस्था ववश्वववद्मारमद्वाया
तनधाारयत आधायभा यही सम्फष्ट्न्त्धत क्माम्ऩसरे गनुा ऩछा । शिऺक तथा
कभाचायीको

ऩदोन्त्नततका

रागग

क्माम्ऩसरे

भाग

गये

अनुसाय

ववश्वववद्मारम सेवा आमोगरे ववऻाऩन गयी ऩदऩूतता गने व्मवस्था हुनु
ऩछा ।
(१२)

वष्ट्ृ त्तववकास तथा शिऺक कभाचायी कल्माण कोर्् ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसराई

शिऺाको गण
ु स्तय ववकास गनाका रागग वष्ट्ृ त्तववकास तथा शिऺक कभाचायी

कल्माण कोर् खडा गना प्रोत्सादहत गनुा ऩछा । सो कोर् भापात शिऺक
कभाचायीको प्राक्षऻक उन्त्नमनका साथै उनीहरुको तनवष्ट्ृ त्तबयण, उऩदान आददको
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व्मवस्था गनुा ऩछा । मसका रागग ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसहरुरे जे जतत यकभ कोर्भा

उऩरलध गयाउॉ छन ् सोही अनुऩातभा सयकायफाट उक्त कोर्भा अनुदान सहमोग
उऩरलध गयाउने व्मवस्था हुनु ऩछा । सम्फन्त्धन प्राप्त तनजी क्माम्ऩसहरुरे
शिऺक कभाचायीहरुको वष्ट्ृ त्तववकास, तनवष्ट्ृ त्तबयण, उऩदान आददका तनष्ट्म्त
आफ्नै स्रोतफाट कोर् खडा गयी आवश्मक व्मवस्था गनुा ऩछा ।
(१३)

सॊस्थागत प्रतततनगधत्व् ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसहरुराई आॊगगक फनाउने वा सम्फन्त्धन
ददने ववश्वववद्मारम, सयकाय तथा सम्फष्ट्न्त्धत तनकामरे तनणाामक तहभा

(१४)

प्रतततनगधत्व गयाउने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
तनयीऺण तथा अनग
ु भन् ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसहरुको िैक्षऺक प्राक्षऻक गततववगध
तथा व्मवस्थाऩन, स्रोत ऩरयचारन तथा अन्त्म ववववध ऩऺको तनमशभत तनयीऺण

(१५)

य अनग
ु भन सम्फष्ट्न्त्धत तनकामफाट गने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
प्रबावकायी व्मवस्थाऩन् जनस्तयभा सॊचाशरत तनजी
क्माम्ऩसहरुरे

अतनवामा

रुऩभा

सम्फन्त्धन

ददने

तथा

ऩष्ट्लरक

ववश्वववद्मारमका

तनमभ

ववतनमभ अन्त्तगात यही क्माम्ऩस तनमभावरी फनाई सोका आधायभा क्माम्ऩस
सॊचारन गनुा ऩने। मस्ता क्माम्ऩसहरु स्वामत्तता सॊयऺण हुने गयी प्रबावकायी
व्मवस्थाऩन सशभततको व्मवस्था गयी सॊचारन गनुा ऩछा । साथै क्माम्ऩसको
आम व्ममको रेखा ऩयीऺण सम्फष्ट्न्त्धत तनकामभा ऩेि गनुा ऩछा ।
(१६)

प्रोत्साहन् ऩष्ट्लरक क्माम्ऩसको स्थाऩना, सॊयऺण य सम्फद्धानभा मोगदान
ऩुरमाउने

सॊस्था

वा

व्मष्ट्क्तराई

सम्भान

य

कदय

गरयनु

ऩछा ।

साथै

कामासम्ऩादनभा उत्कृरटता तथा गुणस्तयका आधायभा मस्ता क्माम्ऩसराई
यारिरे ऩुयस्कृत गनुा ऩछा ।
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वििेष मिऺा
विषय प्रिेि
ितयमान न्त्स्थतत
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
सुझािहर्
(१)

नीतत् नेऩारको सॊववधान, २०४७ भा अशबव्मक्त गरयएको प्रततफद्धता “सफैको
रागग शिऺा” को नीतत य भानवीम दृष्ट्रटकोणराई सभेत ख्मारभा याखी वविेर्
शिऺाराई यारिरे प्राथशभकता ददनु ऩछा । मस्तो शिऺाभा गरयने आगथाक तथा
प्राववगधक

रगानीरे

अऩाङ्गहरुको

साभाष्ट्जक

एकीकयण

तथा

व्मष्ट्क्तत्व

ववकासभा मोगदान ऩुरमाई उत्ऩादनिीर नागरयक फन्त्न सऺभ तुल्माउॉ छ।
(२)

सॊगठनको ढाॉचा् वविेर् शिऺाराई व्माऩक य सवासर
ु ब फनाउनका रागग

आवश्मक कानन
ू ी प्रक्रिमा ऩयू ा गयी वविेर् शिऺा ऩरयर्द्को सगचवारमको

स्थाऩना गनुा ऩछा य आधायबत
ू तथा प्राथशभक शिऺा ऩरयमोजना, वविेर् शिऺा

एकाइरे सो ऩरयर्द्को तनदे िनभा कामािभ सॊचारन गनुा ऩछा । साथै उक्त
ऩरयर्द् अन्त्तगात एक उच्चस्तयीम प्राववगधक सशभततको गठन गनुा ऩछा । सो

सशभतत भापात गैयसयकायी सॊस्थाहरुसॉग सभन्त्वम गयी मसको कामाान्त्वमनभा
प्रबावकायीता ल्माउनु ऩछा ।
(३)

अऩाॊगता

सवेऺण्

अऩाॊगता

सम्फन्त्धी

तथमाॊकहरुभा

एकरुऩता

नबएको

आगधकारयक तथमाॊकको अबाव बएको हुॉदा याष्ट्रिम जनगणना गदाा अऩाॊगता
सम्फन्त्धी सवेऺण ऩतन गयाउनु ऩछा ।
(४)

ववद्मारम स्थाऩना् दे िभा ५% यहे का वविेर् अऩाॊग ववद्माथॉहरुका तनष्ट्म्त
हारका ववद्मारमहरु अऩमााप्त बएकारे थऩ एकीकृत ववद्मारमहरुको ववस्ताय
गनुा ऩछा । चको खारका अऩाॊगता बएका ववद्माथॉहरुका रागग वविेर् आवासीम
ववद्मारमहरुको स्थाऩना गनुा ऩछा ।

(५)

शिऺकको व्मवस्था् वविेर् शिऺाका शिऺकहरुको तनमुष्ट्क्त, सेवा िता (तरफ,

उऩदान य तनवष्ट्ृ त्तबयण) वष्ट्ृ त्त ववकास तथा सुववधाहरु क्रकटान गनुा ऩछा । मस
िभभा

साभान्त्म

शिऺकहरुराई

ददइने

सुववधा

बन्त्दा

वविेर्

शिऺासॉग

सम्फष्ट्न्त्धत शिऺक तथा कभाचायीहरुराई ददइने तरफ तथा सुववधा फढी हुनु
ऩछा ।
(६)

ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभतत् वविेर् शिऺासॉग सम्फष्ट्न्त्धत ववद्मारमहरुको
व्मवस्थाऩन सशभतत गठन गयी उक्त सशभततराई ववद्मारमको ववकासभा
सक्रिम गयाउनु ऩछा ।
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शिऺक ववद्माथॉ अनुऩात् वविेर् शिऺाको प्रकृतत य ववद्माथॉको ष्ट्स्थततराई

(७)

हे यी अन्त्म ववद्मारमको शिऺक ववद्माथॉको अनुऩात बन्त्दा शबन्त्न अनुऩात
कामभ गनुा ऩछा ।
ऩहुॉच्

(८)

याष्ट्रिम स्तयभा अऩाॊगहरुको तथमाॊक सॊकरन गयी अऩाॊगताको क्रकशसभ तथा

(क)

भाराका आधायभा साभान्त्म ववद्मारम/स्रोतकऺा/वविेर् ववद्मारम शिऺाको
व्मवस्था गनुा
(ख)

ऩछा ।

अऩाॊगहरुका रागग उच्चभाध्मशभक स्तयसम्भ सम्ऩूणत
ा मा तन्िुल्क शिऺा

प्रदान गनक
ुा ा साथै तन्िुल्क रुऩभा अऩाॊगता अनुकुरका ऩाठ्मऩुस्तकहरु
उऩरलध गयाउनु ऩछा ।
उच्च

(ग)

अध्ममन

गने

फौवद्धक

ऺभता

तथा

इच्छा

बएका

अऩाॊग

ववद्माथॉहरुराई वविेर् छारवष्ट्ृ त्तको व्मवस्था गयी शिऺाको अवसय प्रदान
गनुा ऩछा ।

२१ वर्ा ऩुगगसकेका तय शिऺाको अवसय नऩाएका वा फीचैभा छाडेका अऩाॊग

(घ)

ववद्माथॉहरुराई उत्ऩादनिीर नागरयक फनाउनका रागग अनौऩचारयक शिऺा
तथा प्राववगधक एवॊ व्मावसातमक ताशरभको व्मवस्था गनुा ऩछा ।

फहुअऩाॊगता बएका ववद्माथॉहरुको ऩतन आवश्मक ऩूवााधाय जुटाई कामािभ
थारनी गनुा ऩछा ।

(ङ)

अऩाॊग ववद्माथॉहरुराई ववद्मारम भापात भार शिऺा सेवा ददएय ऩुग्दै न।

(च)

अऩाॊग ववद्माथॉ तथा ऩरयवाय सल्राह सेवा साथै साभद
ु ातमक ऩन
ु स्थााऩन
सेवा

कामािभको

ऩतन

उष्ट्त्तकै

आवश्मकता

छ।

सम्फष्ट्न्त्धत

शिऺक,

सभाजसेवी, सॊघ सॊस्थाहरुको भाध्मभफाट मस्तो सेवा उऩरलध गयाउनेतपा
वविेर् ध्मान ददनऩ
ु छा ।
गुणस्तय्

(९)
(क)

वविेर् शिऺाभा जनिष्ट्क्तको ववकास गने कामािभराई अतघ फढाउनु ऩछा ।

साथै दऺता बएका व्मष्ट्क्तहरुराई नै वविेर् शिऺा सम्फन्त्धी स्थामी य
भहत्वऩूणा ऩदहरुभा तनमुक्त गनुा ऩछा ।
(ख)
(ग)

शिऺकहरुका कामाको तनयन्त्तय अनुगभन तथा भूल्माॊकन हुनु आवश्मक छ।
उनीहरुको कामाका आधायभा दण्ड य ऩुयस्कायको व्मवस्था गनुा ऩछा ।

वविेर् शिऺाका शिऺकहरुको प्रशिऺणका रागग तमाय गरयएको ऩाठ्मिभभा
साभतमक ऩरयभाजान गयी त्मसराई अनुकुर फनाउनु ऩछा ।

(घ)

ऩठनऩाठनका रागग आवश्मक िैक्षऺक साभग्री, उऩकयण, प्राववगधक सेवा
आदद उऩरलध गयाउने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
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(१०)

ऩाठ्मिभ

तथा

सन्त्दबासाभग्री्

अऩाॊगताको

क्रकशसभ

अनुसाय

याष्ट्रिम

ऩाठ्मिभभा अनुकुर गये य सहामक साभग्रीहरुको व्मवस्था गनुा ऩछा य ऩयीऺा
ददॊदा ऩतन स्िाइफको सेवा केही सभम थऩ ददने जस्ता सुववधा उऩरलध गयाउनु

ऩछा । सन्त्दबा ग्रन्त्थहरु, ऩरऩबरका तथा अन्त्म साधनमुक्त वविेर् शिऺा सम्फन्त्धी
ऩुस्तकारमको व्मवस्था गनुा ऩछा ।
(११)

प्रशिऺण् वविेर् शिऺा एकाइरे सॊचारन गये का ताशरभहरुको प्रबावकारयताको
अध्ममन गयाउनु ऩछा य सफै प्रकायका ताशरभ कामािभभा सभसाभतमक सध
ु ाय

गनुा ऩछा । सॊस्थागत रुऩरे जनिष्ट्क्त ववकास गना शिऺािास्र सॊकामको वविेर्
शिऺा ववबागराई साधन स्रोत सम्ऩन्त्न फनाई दीघाावगधक ताशरभ ददने

ष्ट्जम्भेवायी ददनु ऩछा । िैक्षऺक जनिष्ट्क्त ववकास केन्त्ररे वविेर् शिऺाका रागग
अल्ऩावगधक, दीघाावगधक तथा ऩन
ु तााजगीकयण ताशरभको व्मवस्था गनुा ऩछा ।
(१२)
(१३)

अनग
ु भन् ववद्मारमहरुको तनमशभत रुऩभा अनग
ु भन य सऩ
ु यीवेऺण हुने
व्मवस्था गनुा ऩछा ।
आगथाक

अनुदान

सहमोग्

वविेर्

ववद्मारमहरुका

कामािभको

भाग

य

सम्बाव्मता हे यी ववद्मारम सॊचारन गना आवश्मक हुने यकभ सयकायरे
उऩरलध गयाउॉ दै जानु ऩछा । साथै साभाष्ट्जक सॊघ सॊस्थाद्वाया व्ममबाय सभेत
वहन

गयी सॊचारन

गरयएका ववद्मारमहरुराई सभेत

आवश्मक सहमोग

उऩरलध गयाउनु ऩछा । वविेर् शिऺा ववद्मारमहरुका रागग प्रक्रिमागत रुऩभा

अनुदानका सट्टा तनमशभत फजेट यकभ ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभतत भापात
उऩरलध गयाउनु ऩछा ।
(१४)

जनचेतना अशबमान् अऩाॊगता सम्फन्त्धी जनचेतना कामािभराई ववस्तत
ृ रुऩभा
अशबमानको रुऩभा चराउनु ऩछा ।

(१५)

एकीकृत कामािभ् सफैका रागग ववद्मारम कामािभ िुरु गनब
ुा न्त्दा ऩदहरे

साभान्त्म ववद्मारमहरुको बौततक अवस्था, शिऺक ताशरभ, िैक्षऺक साभग्री,
उऩकयण तथा शिऺक ववद्माथॉ अनुऩात जस्ता सभस्माहरुभा सुधाय ल्माएऩतछ
अऩाॊग ववद्माथॉहरुराई
गयाउनु ऩछा ।
(१६)

साभान्त्म ववद्मारमभा एकीकृत रुऩभा सष्ट्म्भशरत

सयसल्राह केन्त्र् अऩाॊगहरुको तनष्ट्म्त शिऺा तथा ऩुनस्
ा थाऩना सम्फन्त्धी
सयसल्राह केन्त्र स्थाऩना गनुा ऩछा ।
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अनौऩिाररक मिऺा
विषय प्रिेि
ितयमान न्त्स्थतत
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
सुझािहर्
सॊगठनात्भक सुधाय्

(१)
(क)

याष्ट्रिम अनौऩचारयक शिऺा ऩरयर्द्राई नीतत तनधाायक सॊस्थाको बूशभका
ददइनु ऩछा य ऩरयर्द्को गठन प्रधानभन्त्रीको सॊमोजकत्वभा ऩरयर्द् गठन
गरयनु

ऩछा ।

याजनीततक

मसभा

दरहरुको

अनौऩचारयक

शिऺाका

प्रतततनगधहरु

य

वविेर्ऻहरु, दे िका

गैयसयकायी

सॊस्था

प्रभुख

(याष्ट्रिम,

अन्त्तयााष्ट्रिम य स्थानीम) हरुको प्रतततनगधत्व गयाइनु ऩछा य प्रतततनगधत्व
ऩाउनका रागग खर
ु ा आधायहरु शसजाना गरयनु ऩछा ।
(ख)

शिऺा भन्त्रारम अन्त्तगात अनौऩचारयक शिऺाको काभ गरययहे को ऩरयर्द्,
अनौऩचारयक शिऺा िाखा य अनौऩचारयक शिऺा एकाइराई ऩुनगाठन गयी
याष्ट्रिम दातमत्व शरन सक्ने अनौऩचारयक शिऺा ववकास केन्त्रको स्थाऩना

गनुा ऩछा । मस केन्त्रफाट अनौऩचारयक शिऺा ऩरयर्द्को नीतत अनुरुऩका

कामािभ तजुभ
ा ा गने, कामाान्त्वमन गने, अनुगभन एवॊ तनयीऺण गने कामाहरु
गरयनु ऩछा ।
(ग)

तनयन्त्तय शिऺाका रागग प्रत्मेक गाउॉ

ववकास सशभततभा बएका १/१

ववद्मारमराई आवश्मक सुववधा सदहतको ष्ट्जम्भेवायी ददइनु ऩछा । मसका
रागग शिऺा भन्त्रारमको भदहरा शिऺा िाखाफाट सॊचाशरत अगुवा केन्त्र
कामािभको अनुबवराई उऩमोग गरयनु ऩछा ।
(घ)

ववशबन्त्न याजनीततक दरका कामाकतााहरुराई भौणखक साऺयता कामािभका
सीऩहरु शसकाई जनसिष्ट्क्तकयण अशबमान सॊचारन गरयनु ऩछा ।

(ङ)

ष्ट्जल्रा शिऺा कामाारमभा अतनवामा रुऩरे एकजना अनौऩचारयक शिऺा
कामािभ हे ने अगधकृत याणखनु ऩछा ।

(च)

हार सॊचाशरत अनौऩचारयक शिऺा कामािभहरु स्थानीम, याष्ट्रिम एवॊ
अन्त्तयााष्ट्रिम

सॊस्थाहरुफाट

भार

सॊचारन

बई

आएको

सभद
ु ामभर
ू क अनौऩचारयक शिऺा कामािभ थऩ गरयनु ऩछा ।
(छ)

ऩरयऩे ्य73मभा

अनौऩचारयक फारशिऺा कऺा उत्तीणा गयी औऩचारयक शिऺाभा प्रवेि चाहने
ववद्माथॉहरुको ऩढाई रेखाई सष्ट्जरो फनाउनका रागग सेतु कऺाको प्रफन्त्ध

151

गरयनु

ऩछा । मस्ता कऺाहरु सम्फष्ट्न्त्धत ववद्मारम वा अनौऩचारयक शिऺा

केन्त्रको ववस्ताय कामाका रुऩभा सॊचारन गरयनु ऩछा ।

इच्छुक ववद्मारम, क्माम्ऩस वा गाउॉ ववकास सशभतत जस्ता सॊस्थाहरु

(ज)

ऩदहल्माई तमनीहरुको अनौऩचारयक शिऺाको प्रमोग थरोको रुऩभा गाउॉ वा
फस्ती छनौट गने य त्महाॉ अनौऩचारयक शिऺा कामािभ सॊचारन गने
प्रफन्त्ध गरयनु ऩछा । मस्तो कामा गने सॊस्थाहरुराई आवश्मक सयसल्राह य
सहमोग ददइनु ऩछा ।
(झ)

अनौऩचारयक शिऺाको ववगध तथमाॊक बएको सन्त्दबाराई दृष्ट्रटगत गयी गाउॉ
ववकास सशभतत य नगयऩाशरका स्तयभा तथमाॊक अशबरेख खडा गरयनु ऩछा ।

प्राथशभकता ऺेर तनधाायण्

(२)

हारसम्भ

(क)

अनौऩचारयक

शिऺा

सयकायको

प्राथशभकता

ऺेरभा

नऩये को

सन्त्दबाभा मसराई प्राथशभकता ऺेरभा ऩायी सयकायी, गैयसयकायी, साभद
ु ातमक,
साभूदहक, व्मष्ट्क्तगत, याजनीततक दर य शिऺारमहरुको स्रोतको ऩरयचारन

गने नीतत शरइनु ऩछा । मसयी ऩरयचाशरत िष्ट्क्तहरुफीच नीततगत एवॊ
कामागत एकता कामभ गरयनु ऩछा । मसयी सभन्त्वम गदाा याष्ट्रिम एवॊ
अन्त्तयााष्ट्रिम गैयसयकायी सॊस्थाहरुको बूशभका तम गरयनु ऩछा ।
(ख)

अदहरे बइयहे को ष्ट्जल्रा अनौऩचारयक शिऺा सभन्त्वम सशभततराई अझ
प्रबावकायी फनाइनु ऩछा ।

शिऺाभा ऩहुॉच नऩाएका दशरत एवॊ जनजाततहरुका रागग वविेर् ऺेर

(ग)

ऩदहचान गयी अनौऩचारयक शिऺा कामािभ सॊचारन गने नीतत शरइनु ऩछा ।
मस्ता ऺेरभा अल्ऩावगधको प्राथशभक शिऺा कामािभ सॊचारन गरयनु ऩछा ।
प्राववगधक ऩऺभा सुधाय्

(३)
(क)

अशबमान तथा कामािभका रुऩभा सॊचारन गरयॊदै आएका अनौऩचारयक
शिऺाभा भौणखक साऺयता कऺा थऩ गयी जनसिष्ट्क्तकयण अशबमान
सॊचारन गरयनु ऩछा । मसका रागग ग्राभीण मुवा, याजनीततक कामाकताा य
शिऺक आददराई तमायी ताशरभ ददइनु ऩछा ।

(ख)

भौणखक साऺयता (छरपर, बार्ण य अन्त्म सॊचायका भाध्मभफाट ददइने
शिऺा) कामािभफाट अशबऩे ्यरयत बएका व्मष्ट्क्तहरुराई ववस्तारयत तय छोटो
अवगधको शरणखत साऺयता कऺा सॊचारन गरयनु ऩछा ।

(ग)

शरणखत साऺयता कऺाफाट उत्तीणा बएका सम्ऩूणा व्मष्ट्क्तहरुराई साऺयोत्तय

तथा तनयन्त्तय शिऺाको प्रफन्त्ध गरयनु ऩछा । मसका रागग कयाय साऺयता,
ऩराचाय साऺयोत्तय कामािभ जस्ता अवधायणाहरुको ऩयीऺण य प्रमोग
गरयनु ऩछा ।
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साऺयोत्तय य तनयन्त्तय शिऺाका रागग उत्ऩादन गरयने साभग्रीहरु िमिष्ट्क्त

(घ)

बएका व्मष्ट्क्त वा सॊस्थारे सष्ट्जरै ऩाउन सकुन ् बन्त्ने उद्देश्मरे ववशबन्त्न
सॊस्थाहरुराई मस कामाभा राग्न प्रोत्सादहत गरयनु ऩछा ।
साऺयता

(ङ)

कामािभभा

शसकेको

सीऩ

दीगो

याख्न

स–साना

ग्राभीण

ऩुस्तकारमहरुको ववकास गने अशबमानभा जोड ददनु ऩछा ।

साऺयोत्तय एवॊ तनयन्त्तय शिऺा शरन चाहने तय ववद्मारमभा बनाा हुन
नसक्ने अनौऩचारयक फार शिऺा कामािभफाट प्रशिक्षऺत व्मष्ट्क्तहरुका रागग

(च)

औऩचारयक शिऺाका ऩुस्तकहरु उऩरलध गयाई ऩढ्न प्रोत्सादहत गनुा ऩछा ।

प्राथशभक ववद्मारमका स्रोत केन्त्रहरुराई अनौऩचारयक शिऺाको ऩतन स्रोत

(छ)

केन्त्र फनाइनु ऩछा ।

साऺयता कामािभको साभूदहक सऩ
ु यीवेऺण तथा अनग
ु भन कामािभ सॊचारन

(ज)

गरयनु ऩछा । मस्तो कामा अन्त्तयसॊस्था सऩ
ु यीवेऺण य सभसाभतमक छरपर
तथा आत्भभूल्माॊकनफाट गरयनु ऩछा ।
(झ)

साऺयता सीऩका प्रदिान एवॊ भूल्माॊकन गने उद्देश्मरे स्थानीम भेरा, ऩवा,
हाटफजायभा साऺयता सॊप्राष्ट्प्त कुना कामािभ सॊचारन गरयनु ऩछा ।

(ञ)

अनौऩचारयक

शिऺा

कामािभको

सभसाभतमक

भूल्माॊकन

गना

सहबागगतात्भक ववगधभा आधारयत सहमोगी कामाकताा य गा.वव.स. शभरी
गने अनुसन्त्धान ववगधको ऩदहचान गयी िभि् रागू गरयनु ऩछा ।

साऺयता अशबमान् अदहरेको साऺयता कामािभरे प्रतत वर्ा ज्मादै

(४)

कभ

प्रततितराई भार साऺय फनाउन सकेकारे याजनीततक दर, स्थानीम याजनीततक
एकाई व्मष्ट्क्त, सभह
ू , सभद
ु ाम, शिऺारम जस्ता स्रोतहरुराई ऩरयचारन गयी
आगाभी ऩाॉच वर्ाशबर ७० प्रततित नेऩारीहरुराई साऺय फनाइनु ऩछा ।

आगथाक प्रफन्त्ध् अनौऩचारयक शिऺाको ददगो स्वरुऩ कामभ गना प्रत्मेक गाउॉ

(५)

ववकास सशभततभा अनौऩचारयक शिऺा कोर् खडा गनुा ऩछा । मस्तो कोर्

स्थानीम, याष्ट्रिम तथा अन्त्तयााष्ट्रिम दान दातव्मफाट सॊकरन गरयनु ऩछा ।
कोर्को सॊचारन, सॊयऺण य सम्फद्धानका रागग गना तत्स्थानका गाउॉ ववकास

सशभतत नगयऩाशरका, ष्ट्जल्रा य केन्त्रीम अनौऩचारयक सशभततरे छुट्टै सशभतत

गठन गनुा ऩछा । सयकायरे ऩतन अनौऩचारयक शिऺाभा गने खचाको यकभभा
ववृ द्ध गनुा ऩछा ।

अनौऩचारयक शिऺाको पयाक्रकरो दृष्ट्रटकोण्

(६)
(क)

साऺयता य साऺयोत्तय शिऺाभा भार सीशभत बएको अदहरेको अनौऩचारयक
शिऺाको दामया पयाक्रकरो गयी अनौऩचारयक प्राथशभक शिऺा य अनौऩचारयक
भाध्मशभक शिऺा कामािभहरु प्रमोगात्भक रुऩभा सॊचारन गरयनु ऩछा ।

153

(ख)

साऺयता तहदे णख उच्चशिऺासम्भका रागग अनौऩचारयक भाध्मभफाट शिऺा
ददराउन खर
ु ा ववश्वववद्मारम सॊचारन गरयनु ऩछा ।
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महहऱा मिऺा
विषय प्रिेि
दे िको आधा जनसङ्ख्मा ओगटे को भदहरा सभह
ू भा ७० प्रततित तनयऺय छन ् ।प्राथशभक
ववद्मारम जाने उभेयका ६० प्रततित केटीहरु ववद्मारम आएकै छै नन ् ।भाध्मशभक,
उच्चभाध्मशभक

तहभा

ऩग्ु दासम्भ

धेयै

केटीहरुरे

ववद्मारम

छोडडसकेका

हुन्त्छन ्
।ववश्वववद्मारमीम शिऺा ऩाउने भदहराहरुको सङ्ख्मा त नगन्त्मनै छ । छोयीराई "अरुको
नासो" बनेय फेवास्ता गने, चाॉडै बफहे गरयददने य ववद्मारमभा आइहारेऩतन अनेकन ् ववकृत

सॊस्कायका सफै कायणरे गदाा िैक्षऺक दृष्ट्रटकोणरे भदहराहरु ऩछाडड ऩये का छन ् य मसफाट
याष्ट्रिम ववकासका अनुबव य कततऩम अध्ममन-अनुसन्त्धानफाट भदहराहरुराई सिक्तीकयण
गने शिऺा ददऺाका रागग सुदृढ य ठोस नीतत वविेर् कामािभको आवश्मकता ऩये को छ

।भदहराहरुको शिऺाभा अवसयको ष्ट्स्थतत प्राथशभक दे णख उच्चशिऺासम्भ गचन्त्ताजनक यहे को
छ। मसफाट याष्ट्रिम ववकासका सफै ऩऺराई कभजोय तुल्माएको छ ।मद्मवऩ भदहराहरुको

िैक्षऺक अवसयभा केही प्रगतत नबएको होइन तय सभान अवसय प्रदान गयी भदहरा
सिक्तीकयण गना सुदृढ य ठोस नीतत तथा कामािभको खाॉचो छ ।
ितयमान न्त्स्थतत
२०५३को तथमाङ्क अनुसाय ३९.९% फाशरकाहरूरे ववद्मारमभा प्रवेि ऩाएका छन ् जसभा
प्राथशभक तहभा ४०.६%, तनम्नभाध्मशभक तहभा ३८%, य भाध्मशभक तहभा ३६.१% यहे को

छ ।त्मस्तै ववद्मारम शिऺणभा सॊरग्न भदहराहरुको सॊख्मा १८.१% यहे को छ जसभा
प्राथशभक तहभा २०.६%, तनम्नभाध्मशभक तहभा १२.८% य भाध्मशभक तहभा १०.३% भार
शिक्षऺकाहरू यहे को कुया तथमाङ्करे दे खाएको छ ।
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
(१)

नकायात्भक सोचाइ्

छोयीराई ऩयाई घयको सम्ऩतत भान्त्ने हाम्रो साभाष्ट्जक य

ऩयम्ऩया य दृष्ट्रटकोणरे ऩतन तमनीहरुको ऩढाइ-रेखाइभा नकायात्भक असय
गये को ऩाइन्त्छ ।हाम्रो सभाजका शिक्षऺतहरुभा ऩतन छोया बएभा सम्ऩन्त्न
ववद्मारमभा ऩढाउने, घयखेत फेचये ऩढाउने य छोयी बएका साऺय बएऩतछ
उच्चस्तयको अध्ममन गयाउनततय त्मतत उत्सादहत
ऩाइन्त्छ

नहुने प्रवष्ट्ृ त्तरे घय गये को
बने अशिक्षऺत सभाजभा त मस्तो बेदबावको सभस्मा झन चको

रुऩभा दे खाऩछा ।भदहराहरूराई साभाष्ट्जक हे ऩाइका आॉखाफाट हे ने फानी छॉ दैछ
।घयभा ऩतन ऩरु
ु र्रे गने काभ य भदहरारे गने काभको ववबेद दसााउने

ऩयम्ऩयागत भान्त्मताहरु ऩाठ्मऩस्
ु तकभा मरतर बेदटन्त्छन ्। मसतपा त्मतत ध्मान
गएको दे णखदै न ।
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व्माऩक तनयऺयता य रैङ्गगक गरयफी् नेऩारका धेयै भदहराहरु तनयऺय हुनुको
कायण उनीहरुभा यहे को ववकयार गरयफी ऩतन हो
य उनीहरुभा गरयफी

(२)

पस्टाउनुको

भुख्म

कायण

रैङ्गगक

असभानता

हो।

उक्त

दफ
ु ै

कायणरे

भदहराहरू सभाजभा ऩछाडड ऩये को दे णखन्त्छ ।शिक्षऺत बए ऩतन भदहराहरु
रैङ्गगक ववबेदरे ववऩन्त्न हुनसक्छन ् य सम्ऩन्त्न घयभा बए ऩतन रैङ्गगक
बेदबावरे गदाा वऩछडडएका हुन सक्छन ् ।
गाउॉ गाउॉ भा अगव
ु ा एवभ ् प्रेयक भदहराको कभी्

(३)

मद्मवऩ सहयी ऺेरभा केही

शिक्षऺत भदहराहरु रैङ्गगक सचेतनाप्रतत अशबप्रेरयत छन ् य आफ्नो वगाभा
दे खाऩये को बेदबाव य गथचोशभचोभा आवाज उठाउन थारेका छन ् तथावऩ ग्राभीण

ऺेरका य ववऩन्त्न वगाका भदहराहरुभा उक्त क्रकशसभको चेतनाको ज्मादै कभी छ
य ऩरु
ु र्हरुफाट असभान व्मवहाय य गथचोशभचोराई सम्झन फझ्
ु न य ववरोह गना
सक्ने अवस्थाभा हुॉदैनन ् ।तसथा शिऺा
य चेतनाको अबावभा वविेर् गयी
ग्राभीण ऺेरभा भदहरा जागयणभा टे वा ऩुरमाउने, अगुवा य प्रेयकको बूशभका
तनवााह गने भदहराहरुको प्राम् अबाव छ ।
अव्मवहारयक ऩढाइ्

(४)

भदहराहरूको वास्तववक ष्ट्स्थततराई सुधाने खारको शिऺा

प्रणारी छै न ।मो क्रकताफी ऻानसॉग फढी सम्फन्त्धीत छ य व्मावहारयक सीऩ

शसकाउने य भदहराहरुको सभस्माको सभाधान गने ददिाप्रतत कभै रक्षऺत छ

।मसरे गदाा ऩतन कततऩम शिक्षऺत बएका भदहराहरुभा ऩतन स्वावरम्फी,
आत्भतनबाय य उॉ चो आत्भफर बएका हुन सकेका छै नन ् ।
सझ
ु ािहर्
प्राथशभकता ददने नीततको तनयन्त्तयता्

(१)

प्रत्मेक ऩव
ा ाथशभक, प्राथशभक य भाध्मशभक ववद्मारमभा अतनवामा रुऩरे
ू प्र

(क)

भदहरा शिऺक याख्नु ऩछा । उच्चभाध्मशभक य उच्चशिऺाभा सभेत भदहरा
शिऺकराई प्राथशभकता ददने सयकायको नीततराई प्रबावकायी रुऩभा रागू
गरयनु ऩछा ।
(ख)

शिऺण

सॊस्थाका

भदहराहरुराई

तनकामहरुभा

सयकायी

तथा

भदहराहरुको

गैयसयकायी

ऩहुॉच

ऺेरका

साथै

फढाउनु

शिऺा

ऩदा छ।
ऺेरको

ष्ट्जम्भेवायीऩूणा उच्च ऩदहरुभा तनमुष्ट्क्तका रागग प्राथशभकता ददइनु ऩछा ।

भदहरा शिऺकहरुराई प्रधानाध्माऩक, ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायी, तनदे िक आदद
मोग्मता अनुसाय गरयनु ऩछा ।
(ग)
(२)

भदहरा शिऺकहरुराई घयऩामक हुने गयी तनमुष्ट्क्त वा सरुवा गरयनु ऩछा ।
व्माऩक प्रचाय प्रसाय्
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जनसॊचाय एवॊ सयकायी सॊचाय सॊचायका भाध्मभहरुभा भदहरा शिऺा तथा

(क)

सिष्ट्क्तकयणका

गततववगधहरुसॉग

सम्फष्ट्न्त्धत

साभग्रीहरुको

व्माऩक

य

प्रबावकायी रुऩभा प्रचाय प्रसाय गरयनु ऩछा ।
(ख)

वविेर्त् ग्राभीण ऺेरका अशिक्षऺत अशबबावकहरुराई भदहरा शिऺाको
भहत्वफाये शिक्षऺत सुसूगचत गने कामािभको ववस्ताय गरयनु ऩछा ।

प्राववगधक शिऺा तथा व्मावसातमक ताशरभ कामािभहरु भदहराहरुका तनष्ट्म्त

(ग)

सह
ु ाउॉ ददरा

फनाई

मस्ता

शिऺारम

वा

केन्त्रहरुभा

भदहराहरुको

बनाा

सतु नष्ट्श्चत हुनु ऩदा छ।
भदहराहरुको अनौऩचारयक शिऺा्

(३)

साऺयता अशबमानराई वविेर्त् भदहरा सभह
ू भा केष्ट्न्त्रत गयी सॊचारन

(क)

गरयनु ऩछा ।
(ख)

भौणखक साऺयता कामािभको भाध्मभफाट गाउॉ वष्ट्स्तभा ऩे ्ययणादामी य
क्रिमािीर भदहरा नेतत्ृ वको शसजाना गनाभा जोड ददइनु ऩछा ।

(४)

ऩाठ्मसाभग्रीभा

ऩरयभाजान्

ऩाठ्मऩुस्तकहरुको

रैंगगक

ऩरयभाजान

गरयनु

सचेतनाका
ऩछा

य

दृष्ट्रटरे

भदहराहरुको

हारका

जीवनसाऩेऺ

जीवनोऩमोगी थऩ साभग्रीहरु तत्स्थानभै उत्ऩादन एवॊ ववतयण गने प्रफन्त्ध
शभराउनु ऩछा ।
(५)

वविेर् ताशरभको व्मवस्था् शिऺक ताशरभ ऩाठ्मिभभा छारा बनाा फढाउने य
बनाा बएका छाराहरुराई ववद्मारम छोड्नफाट थाशभयाख्ने उऩामहरुराई सभावेि
गरयनु ऩछा । शिऺक, कभाचायी, एवॊ ववद्माथॉहरुराई रैंगगक सचेतना सम्फन्त्धी
ऩरयचमात्भक ताशरभ ददइनु ऩछा ।

(६)

सवु वधा् बौगोशरक दयू ी य यहनसहनको कदठनाईराई दृष्ट्रटगत गयी ठाउॉ ठाउॉ भा
भदहरा

छारावासको

प्रफन्त्ध

िौचारमको प्रफन्त्ध गरयनु

गरयनु

ऩछा ।

साथै

ववद्मारमहरुभा

भदहरा

ऩछा । भदहरा तथा साभाष्ट्जक, स्वास्थम, श्रभ य

अन्त्म भन्त्रारमफाट अन्त्म सवु वधा जट
ु ाईददनु ऩदा छ। भदहरा अशबबावकका
तनष्ट्म्त उऩमुक्त सीऩ ताशरभ कामािभ ऩुरमाउनु ऩछा ।
(७)

वविेर्

शिऺारमको

व्मवस्था्

कष्ट्म्तभा

प्राथशभक

तहदे णख

भाध्मशभक

तहसम्भका रागग सॊशरिरट ऩाठ्मिभ फनाई अल्ऩावगधक ववद्मारमहरु खोशरनु
ऩछा । सम्बव बएका भाध्मशभक, उच्चभाध्मशभक य ववश्वववद्मारमीम सॊस्थाफाट
खर
ु ा शिऺा ऩद्धततद्वाया तनयन्त्तय शिऺाको प्रफन्त्ध गरयनु ऩछा ।
(८)

आगथाक प्रफन्त्ध् छाराहरुको शिऺाभा तनयन्त्तयता ददन प्रत्मेक गाउॉ ववकास
सशभतत य नगयऩाशरकाभा छारा शिऺा कोर् खडा गयी छाराहरुको दहतभा
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त्मस्ता कोर्हरुको सॊचारन गरयनु ऩछा । भदहराहरुराई क्रिमािीर फनाई सभूह
फचत कामािभको ऩरयचारन गयी आमआजाक कामाहरु गयाईनु ऩछा ।
(९)

छारवष्ट्ृ त्त् ऩूवप्र
ा ाथशभकदे णख उच्चशिऺासम्भ भदहराहरुराई छारवष्ट्ृ त्त तथा
अन्त्म सुववधा प्रदान गने नीततको कामाान्त्वमन हुनु ऩदा छ। उच्च शिऺाभा
जेहेन्त्दाय भदहराहरुराई छारवष्ट्ृ त्तको व्मवस्था हुनु ऩदा छ।

(१०)

वविेर् अनुसन्त्धान् भदहरासॉग सम्फद्ध ववर्म य सभस्मा ऺेरभा अनुसन्त्धान
कामा गयी उनीहरुको उत्थानभा दे खा ऩये का िैक्षऺक बौततक सभस्माहरुको
सभाधानका

तनष्ट्म्त

प्रमासयत

यहनु

ऩछा ।

सुववधाहरुभा

सुधाय

गने

य

अनस
ु न्त्धानकतााका प्रशिऺणभा भदहरा सभस्माहरुको य काभ कताव्म ऩतन
सभावेि गनुा ऩछा ।
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मिऺामा ऩहुॉि
विषय प्रिेि
शिऺा ववकासका रागग ववगतभा धेयै प्रमासहरु गरयएका छन ् ।ऩरयणाभस्वरुऩ ग्राभीण ऺेरका

प्रत्मेक गाउॉ ववकास सशभततभा सयदय ५ वटा प्राथशभक ववद्मारमहरु बइसकेका छन ् ।िहयी
ऺेरभा वडावऩच्छे ववद्मारमहरु खशु रसकेका छन ् ।कततऩम प्राथशभक ववद्मारमहरुभा
अतनवामा रुऩरे भदहरा शिऺक बनाा गरयसक्रकएको छ ।हारसम्भ ऩतन प्राथशभक ववद्मारम

उभेयका ४० प्रततित,भाद्मशभक ववद्मारम उभेयका ७० प्रततित य उच्चभाध्मशभक ववद्मारम
उभेयका ९८ प्रततित फारफाशरकाहरु िैक्षऺक सॊस्थाशबर सभेदटएका छै नन ् ।त्मस्ता

फारफाशरकाहरुभध्मे अगधकाॊि त वविेर् जाततका ऩछा न ् ।अशबबावकको आगथाक ववऩन्त्नता,
िैक्षऺक, साॊस्कृततक सॊऩदाको अबाव बौगोशरक दयू ी, साभाष्ट्जक रुदढवाददता, छुवाछुत फाने
भानशसकता,

ववद्मारमका

अरगचरा

िैक्षऺक

गततववगध,

जीवन

साऩेऺ

नबएका

ऩाठ्मसाभग्रीहरु य अप्रमोगात्भक शिऺण-ववगधरे गदाा केटाकेटी ववद्मारमभा प्रवेि ऩाएका
छै नन ् ।प्रवेि ऩाएकाहरुरे ऩतन ऩढाइराई तनयन्त्तयता ददएका छै नन ् ।उष्ट्ल्रणखत ऩरयष्ट्स्थततभा

यहे का सभह
ू राई वविेर् सभह
ू बन्त्न सक्रकन्त्छ । ततनराई शिऺाभा ऩहुॉच फढाउन यारिरे तनकै
ठूरो चन
ु ौतीको साभना गनऩ
ुा ने हुन्त्छ ।मस ऩरयवेिभा भख्
ु मत् तीनवटा चन
ु ौतीहरु दे णखन्त्छन ्
:


कसयी केटाकेटीहरुराई ववद्मारमभा शबत्र्माउने वा ववद्मारमराई उनीहरुको
घयदै रोसम्भ ऩरु माउने,



कसयी ववद्मारमको ऩरयसयभा प्रवेि ऩाएकाहरुराई थाशभयाख्ने,



कसयी ववद्मारम छाड्नेहरुको शिऺाराई तनयन्त्तयता ददने ।

उष्ट्ल्रखत तीनवटै चन
ु ौतीहरुको साभना गना याष्ट्रिम शिऺा आमोग २०४९ रे ववशबन्त्न
कदभहरु सुझाएको गथमो।ववऩन्त्न अवस्थाभा यहे का व्मष्ट्क्तहरुराई शिऺाभा प्रवेि ददन

ववगतका शिऺा मोजनाहरुरे छारवष्ट्ृ त्त ददने, तनिुल्क छारावासको प्रवन्त्ध गने, िुल्क
शभनाहा गने जस्ता कुयाहरुको शसपारयस गये का गथए। २०४९ सारको याष्ट्रिम शिऺा आमोगरे

ऩतन त्मही कुयाको तनयन्त्तयता ददएको ऩाइन्त्छ ।आमोगरे ददएका सुझावहरूभध्मे कततऩम
सझ
ु ावहरु कामाान्त्वमन गरयए । कततऩम कामाान्त्वमनको िभभा छन ् य कततचादहॉ कामाान्त्वमन
हुन सकेका छै नन ् ।मस ऩरयप्रेऺभा आगाभी ददनहरुका रागग तनम्नशरणखत ६ वटा फाटाहरु
दे णखन्त्छन ् :



वविेर् सभूहका रागग अतनवामा तथा तन्िुल्क प्राथशभक शिऺा रागू गने,

भाध्मशभक, उच्चभाध्मशभक तथा ववश्वववद्मारमीम शिऺाभा तनयन्त्तय
शिऺाका रागग खर
ु ा शिऺा प्रणारीको अवरम्फन गने,



अल्ऩावगध प्राथशभक तथा भाध्मशभक ववद्मारमहरु खोल्ने,
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प्रत्मेक गाउॉ ववकास सशभतत य नगयऩाशरकाभा वविेर् सभूहका रागग
शिऺाकोर् स्थाऩना गने,



शिऺक,तनयीऺक एवभ ् ष्ट्जल्रा शिऺा अगधकायीका रागग हुने औऩचारयक
तथा अनौऩचारयक प्रकृततका ताशरभहरुभा वविेर् सभूहसॉग सम्फष्ट्न्त्धत

िैक्षऺक तथा अन्त्म सभस्माहरुको ववश्रेर्ण गने य सभमानुकूर सभाधान
तनकाल्ने,


शिऺाभा प्रवेि नऩाएका वविेर् सभह
ू का केटाकेटीहरुराई ववद्मारमभा
अततरयक्त अभ्मास कऺाको प्रफन्त्ध गने।

वविेर् सभूहशबर ववशबन्त्न वगाका फारफाशरकाहरु ऩछा न ् ।मसअन्त्तगात साभाष्ट्जक-

साॊस्कृततक, आगथाक, िैक्षऺक, बौगोशरक आदद दृष्ट्रटरे शिऺाभा प्रवेिफाट फष्ट्ञ्चत वगाहरु
ऩदा छन ् ।मीभध्मे महाॉ दशरत, वऩछडडएको सभुदाम य ववऩन्त्न वगा य वविेर् बावर्क सभूह गयी
चाय ऩरयवेिका वविेर् सभूहहरुको उल्रेख गरयएको छ ।
दशरत सभुदाम सम्फन्त्धी ऩरयवेि
दे िका चाशरस राखबन्त्दा फढी सॊख्माभा यहे को दशरत सभुदामको िैक्षऺक ष्ट्स्थततका फाये भा
तनकै कभ अध्ममन-अनुसन्त्धानहरु बएका छन ् ।हारसम्भ उऩरलध अध्ममनअनुसाय दशरत
सभुदामभध्मे १० प्रततित भार साऺय छन ् ।
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
(१)

िैक्षऺक साॊस्कृततक सम्ऩदाको अबाव् दशरहरुभा

ऩढ्नु

ऩछा

बन्त्ने

बावना

ऩूणरु
ा ऩभा जागगसकेको छै न ।ववऩन्त्न आगथाक ष्ट्स्थततभा फाॉचक
े ा दशरतहरुभा
आभसञ्चायका भाध्मभहरुरे ऩतन खासै प्रबाव ऩाना सकेको छै न।
(२)

जातीम छुवाछुतको सभस्मा् फल्रतल्र ववद्मारमभा वा अनौऩचारयक शिऺाको
कऺाभा

ल्माए

ऩतन

जातीम

छुवाछुतको

कायणरे

आफ्नै

साथी

एवभ ्

शिऺकहरुफाट शिऺाथॉहरु अऩहे शरत हुनु ऩये कारे ऩतन उनीहरुभा फीचैभा ऩढाइ
छोड्ने प्रवष्ट्ृ त्त फढे को दे णखन्त्छ ।
(३)

व्माऩक तनयऺयता य गरयफी् दशरतहरुभा कहारीराग्दो गरयफीका कायणरे ऩढ्ने
ऩढाउने वातावयणको सज
ृ ना बएको छै न। मसैरे
व्माप्त छ ।

(४)

अगुवा एवभ ् प्रेयक दशरतको अबाव् दशरतका

दशरत सभुदामभा तनयऺयता
फस्तीफस्तीभा

प्रेयक

एवभ ्

अगुवा दशरतहरु छै नन ् । ऩरयणाभत् उनीहरुभा ऩढ्ने-ऩढाउने हौसरा जगाउने
वातावयण फतनसकेको छै न ।
(५)

दशरत सीऩको अवहे रना्

ऩयम्ऩयागत सीऩका धनी दशरतहरुराई साभाष्ट्जक

सम्भान छै न ।व्मावहारयक रुऩभा उनीहरुको सीऩ प्रमोग गये ऩतन शसऩारु
दशरतराई आदय नगने हाम्रो सॊस्काय छ ।
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सुझािहर्
िैक्षऺक वातावयणको तनभााण्

(१)

सयकायी सॊचायका भाध्मभहरुफाट जाततम छुवाछुत उन्त्भूरन गने सन्त्दे िहरु

(क)

प्रसारयत गयाउनु ऩछा । ती प्रसारयत सन्त्दे ि अनुसाय काभ बए नबएको कुया
(ख)

अनुगभन गयाउने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
प्रत्मेक ववद्मारमरे दशरत सचेतीकयण कामािभ सॊचारन गनुा ऩछा । मस्ता

कामािभभा दशरत सभद
ु ामभा िैक्षऺक साॊस्कृततक सम्ऩदाको तनभााण गने,
गैयदशरत सभद
ु ामभा छुवाछुत ववरुद्ध अशबमान चराउने य दशरत शिऺाका
रागग तत्स्थानभा उऩमक्
ु त हुने कामािभ सॊचारन गने ऩरयऩाटी फसाउनु
ऩछा ।
ववद्मारमभा दशरत शिऺक बनाा गना प्राथशभकता ददइनु ऩछा । त्मसभा ऩतन

(ग)

दशरत भदहराराई अवसय ददइनु ऩछा ।
ऩाठ्मऩुस्तकहरुको ऩरयभाजान्

(२)

ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्मऩुस्तकहरुभा दशरतहरुराई सकायात्भक रुऩरे प्रस्तुत

(क)

गने, इततहासभा अभूल्म मोगदान ददने दशरतहरु फाये चचाा गने, छुवाछुत,
ऊॉचनीच तथा छोइतछटोको बावना शरनु य सो अनुसायको व्मवहाय प्रदिान

गनुा कानूनी अऩयाध बएकोरे दण्डनीम हुन्त्छ बन्त्ने अशबप्रामका सूचनाहरु
ववशबन्त्न तहका ऩाठ्मऩुस्तकभा सभावेि गरयनु ऩछा ।
(ख)

दशरत सभुदाम बएका ऩरयवेिभा यहने शिऺक एवॊ स्थानीम शिक्षऺत
व्मष्ट्क्तहरुफाट दशरत सम्फन्त्धी ऩाठ्मसाभग्रीहरु फनाई कऺाभा ततनको ऩठन
ऩाठन गरयनु ऩछा ।

(ग)

(३)

सघतनत ऩाठ्माॊिहरु फनाई अल्ऩावगधक कऺाहरु सॊचारन गरयनु ऩछा ।
ऩरयवतानका

रागग

तमायी

ताशरभ्

अदहरेको

प्रजाताष्ट्न्त्रक

भानवतावादी

सभाजभा ऩतन ववद्मभान छुवाछुत जस्तो कुप्रथा हटाउनका रागग ववद्मारम
स्तयीम

कामािभ

फनाई

शिऺक,

ववद्मारम

य

सॊचारक

सशभतत

य

जनप्रतततनगधहरुराई अशबमानका रुऩभा तमायी ताशरभ ददइनु ऩछा । तमायी
ताशरभको िभभा फहस, शिववय, सादहष्ट्त्मक प्रततमोगगता य प्रचाय प्रसाय आदद

गततववगधहरु व्माऩक रुऩभा गरयनु ऩछा । मस फाहे क ववशबन्त्न स्थानफाट ददइने

िैक्षऺक ताशरभहरुभा अतनवामा रुऩरे छुवाछुत हटाउने खारका ववर्मवस्तु
सभावेि गरयनु ऩछा ।
(४)

शिऺारमभा वविेर् प्रफन्त्ध्
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दशरत सभुदामका ववद्माथॉहरुराई प्राववगधक उच्चशिऺाको अवसय प्रदान

(क)

गना कोटा तनधाारयत गयी न्त्मूनतभ आधाय ऩूया गये का दशरत ववद्माथॉसॉग
भारै प्रततस्ऩधाा गयाउने नीतत अवरम्फन गरयनु ऩछा ।
(ख)

दशरत केटाकेटीराई प्रोत्साहन गना ववद्मारम तहको शिऺाभा कुनै ऩतन
िुल्क नशरने य तन्िुल्क ऩुस्तक उऩरलध गयाउने नीतत शरइनु ऩछा ।
ववद्मारम

(ग)

स्तयभा

ष्ट्जल्रास्तयीम

दशरत

छारवष्ट्ृ त्त

ववद्माथॉहरुराई

ददइने

छारवष्ट्ृ त्तका

कोर्को स्थाऩना गरयनु

ऩछा

य

रागग

सो भापात

ष्ट्जल्राका दशरत ववद्माथॉहरुराई उऩरलध गयाउने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
तनजी तथा आवासीम ववद्मारमभा दशरत छारछाराहरुराई केही स्थान

(घ)

उऩरलध गयाउनु ऩछा ।
उच्च

(ङ)

शिऺाको

तहभा

ऩतन

जेहेन्त्दाय

ववद्माथॉका

रागग

व्मवस्था हुनु ऩदा छ।

छारवष्ट्ृ त्तको

वविेर् आगथाक व्मवस्था्

(५)
(क)

ववश्वववद्मारम

तथा

ततनका

क्माम्ऩसहरुभा

दशरत

शिऺा

आॊगगक
कोर्को

एवॊ

सम्फन्त्धन

स्थाऩना

गयी

प्राप्त

सफै

क्माम्ऩस

तथा

ववश्वववद्मारम तहभा सॊचारन गरयनु ऩछा ।
(ख)

शसक्दै , कभाउॉ दै गने नीततको अवरम्फन गना ववद्मारमभै दशरत सभुदाम
फचत कामािभ चराउनु ऩछा ।

दशरत सीऩको सॊयऺण य सम्फद्धान्

(६)

प्रत्मेक ष्ट्जल्राभा दशरत व्मवसाम ताशरभ केन्त्रको स्थाऩना गरयनु ऩछा ।

(क)

मस्ता केन्त्रहरुभा दशरत तथा गैयदशरत ववद्माथॉहरुराई अल्ऩावगधक सीऩ
ववकास ताशरभ ददइनु ऩछा ।
(ख)

दशरत सीऩको सम्फद्धान गना केन्त्रभा दशरत सीऩ ववकास प्रततरठान गठन
गरयनु

ऩछा ।

वऩछडडएको समुदाय सम्बरधी ऩररिेि
नेऩारभा िैक्षऺक अवसय य साॊस्कृततक सम्ऩन्त्नताको अबावभा वऩछडडएका धेयै जाततहरु छन ्
।तमनीहरुको िैक्षऺक तथा साॊस्कृततक अवस्थाफाये व्माऩक अध्ममन बएको छै न।जनगणना
२०४८ को ववश्रेर्ण गदाा केही जातत वा सभुदामको साऺयता दय ज्मादै न्त्मून छ।
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
(१)

िैक्षऺक साॊस्कृततक सम्ऩदाको अबाव् ऩयम्ऩयादे णख

वऩछडडएका

सभुदामहरुभा

अझ ऩछाडडने िभ जायी छ ।उनीहरुभा ऩढ्नु ऩछा य ऩढाउनु ऩछा बन्त्ने
भानशसकता फतनसकेको छै न। शिऺाफाट आफ्नो जीवन आचाय व्मवहाय, यहन162

सहन, आभोद-प्रभोदको स्तयराई उठाउने चेतनाकव उनीहरुभा तनतान्त्त अबाव
दे णखएकारे मो सभुदामको जीवनिैरी उकास्न ठूरो चन
ु ौतीको साभना गनुा ऩने
दे णखन्त्छ ।

व्माप्त तनयऺयता य भयणान्त्त गरयफी् वऩछडडएकै

(२)

कायणरे

गदाा

मस्ता

सभुदामभा गरयफी एवभ ् तनयऺयता व्माप्त छ ।नेऩारभा तनयऺयता य गरयफीफीच
टड्कायो सम्फन्त्ध यहे को कुयाराई मुनेस्को तथा एशिमारी ववकास फैँङ्कका
प्रततवेदनहरुरे ऩतन औँल्माएका छन ् ।

ऩयम्ऩयागत शिऺारमको एकरकाटे स्वरुऩ्

(३)

ऩढ्न

आउनेराई

ऩढाउने,

नऩढे

टाउको नदख
ु ाउने वा केवर ऩढ ऩढ भारै बन्त्ने, आपू नऩढाउने नेऩारी
शिऺारमको ऩयम्ऩयागत स्वरुऩ हो ।िैक्षऺक साॊस्कृततक सम्ऩदाको दृष्ट्रटरे

कभजोय सभद
ु ामभा ऩतन मही नीततअनस
ु यण गदाा ववद्मारमहरु एकरकाॉटे
बएका छन ् य ववद्मारमफाट मस्ता सभद
ु ामरे अऩेऺा गये को राब शरन सकेका
छै नन ् ।
सुझािहर्
वविेर् िैक्षऺक प्रफन्त्ध्

(१)

वऩछडडएको सभुदामभा शिऺाको ज्मोतत ऩुरमाउन सम्फष्ट्न्त्धत सभुदामराई

(क)

सॊरग्न गयाई अल्ऩावगधक ववद्मारमहरु सॊचारन गनुा ऩछा ।
(ख)

बौगोशरक दयू ी बएय कभ ववद्माथॉ हुने ठाउॉ हरुभा फहुकऺा शिऺण ऩद्धततको
उऩमोग गरयनु ऩछा ।
तनजी

(ग)

तथा

आवासीम

ववद्मारमहरुभा

वऩछडडएका

फारफाशरकाहरुराई केही स्थान उऩरलध गयाइनु ऩछा ।

सभुदामका

सम्फष्ट्न्त्धत जातत वा सभद
ु ामको फसोफास बएका ठाउॉ का ववद्मारमभा

(घ)

सकबय त्मही जातत वा सभद
ु ामका शिऺकको तनमष्ट्ु क्तभा प्राथशभकता ददनु
ऩछा ।

व्माऩक प्रचाय प्रसाय्

(२)
(क)

वऩछडडएका सभुदामभा बएको प्राववगधक सीऩराई सम्फद्धान गना ष्ट्जल्रा
ष्ट्जल्राभा

प्रववगध

अल्ऩावगधको

शसऩ

ववकास

केन्त्रहरु

खोशरनु

शसकाउने, फजायभुखी

ऩछा ।

सीऩहरुको

मस्ता

केन्त्रहरुभा

प्रफद्धान

गने

अध्ममनयत ववद्माथॉहरुराई आम आजान कामाभा सॊरग्न गयाइनु ऩछा ।
(ख)

य

ऺेरीम प्रसायण कामािभ अन्त्तगात ये डडमो, टे शरशबजन तथा जनसॊचायका
भाध्मभहरुफाट शिऺाको भहत्वफाये व्माऩक प्रचाय प्रसाय गरयनु ऩछा ।
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(३)

आगथाक प्रफन्त्ध् वऩछडडएका सभुदामका केटाकेटीहरुराई ववद्मारमभा ल्माउन,

दटकाउन य तनयन्त्तय शिऺा प्रदान गना छारवष्ट्ृ त्त ददने प्रफन्त्ध गरयनु ऩछा ।
हारसम्भ उच्चशिऺाभा प्रवेि गना नसकेका जाततका ववद्माथॉहरुराई आवश्मक

िैक्षऺक सहमोग प्रदान गना वऩछडडएको सभुदाम सेवा कोर् खडा गरयनु ऩछा ।

मस्तो कोर् सम्फष्ट्न्त्धत सभुदामका व्मष्ट्क्तहरुकै सॊरग्नताभा सॊचारन गरयनु
ऩछा ।

विऩरन िगय सम्बरधी ऩररिेि
भानव ववकासका सच
ू कहरुका आधायभा हे दाा नेऩारराई तनधानतभ यारि भातनन्त्छ।

प्रततव्मष्ट्क्त वावर्ाक आम१५० डरय भार बएको हाम्रो दे िभा याष्ट्रिम मोजना आमोगका
अनस
े ा छन ् ।मसयी
ु ाय ४५% बन्त्दा फढी प्रततित जनताहरु तनयऩेऺ गरयफीको ये खाभतु न फाॉचक

ववऩन्त्नताशबर जेनतेन जीववका धान्त्ने व्मष्ट्क्तहरुको सॊख्मा प्रततवर्ा फढीयहे को छ ।सॊमक्
ु त

यारिसॊघ ववकास ऩरयमोजना य ववश्व फैँकको तथमाङ्करे ७० प्रततित व्मष्ट्क्तहरु तनयऩेऺ
गरयफीको ये खाभतु न फाॉचक
े ो दाफी गये को छ ।अकोततय धनी य गरयफको आगथाक खाडर अझ

फढ्दै गएको अनभ
ु ान छ ।मस ऩरयवेिभा हे दाा ववऩन्त्नतारे सफै सभद
ु ामका व्मष्ट्क्तहरुराई
प्रबाववत ऩाये को छ ।

प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
(१)

कहारीराग्दो गरयफी् ववहान के खाऊॉ, वेरुका के खाऊॉ बन्त्ने सभस्माग्रस्त
बएको वगाराई शिऺा प्राथशभकताशबरको ववर्म फन्त्दै न ।हात-भुख जोनै धौ धौभै
उनीहरुका

ददनहरु

ववततयहे का

हुन्त्छन ् ।उनीहरुका सन्त्तानहरु ऩतन मसै
सभस्माफाट आिान्त्त हुनारे फारश्रशभक हुन फाध्म हुन्त्छन ् । उनीहरु आकर
झुकरभै ववद्मारमभा बनाा बइहारे ऩतन ऩेटभा चायो नहुनारे ऩढ्ने यहय ऩतन
हुॉदैन य ऩढ्न अशबप्रेरयत गने सॊस्काय एवभ ् वातावयण ऩतन उनीहरुभा प्राप्त

हुॉदैन ।मसयी कहारी राग्दो गरयफीका कायणफाट आभाफाफुहरु छोयाछोयीराई

ऩढाउन नचाहने वगाका रुऩभा प्रस्तुत बएका हुन्त्छन ् ।उनीहरुका भानवीम इच्छा
-आकाङ्ऺा गरयफीशबर भरयसकेका हुन्त्छन ् ।ववऩन्त्न वगाभा तनयऺयता व्माप्त छ।

ऩेटभा चायो छै न । ऩढ्ने यहय ऩतन छै न । ऩढ्न अशबप्रेरयत गने सॊस्काय एवभ ्
वातावयण ऩतन छै न ।
(२)

अव्मावहारयक ऩढाइ्

ववऩन्त्न

व्मष्ट्क्तहरुको

सभस्मा

सभाधानका

रागग

ववद्मारमीम शिऺा व्मावहारयक हुन सकेको छै न ।उनीहरुका सभस्माप्रतत रक्षऺत
गरयएका ऩाठ्म ववर्महरुको छनोट गयी सोहीअनुसायका ऩाठ्मसाभग्रीहरुको
उऩमोगतपा कभै ध्मान गएको छ ।
सुझािहर्
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वविेर् आगथाक प्रफन्त्ध्

(३)

प्रत्मेक ववद्मारमभा ववऩन्त्न ववद्माथॉका रागग ऩेवा फचत कामािभको

(क)

थारनी

गरयनु

ऩछा ।

मसका

रागग

ववद्माथॉ

एवॊ

उनीहरुका

अशबबावकहरुराई अशबभुखीकयण ताशरभ ददइनु ऩछा ।
(ख)

स–साना सभूह गठन गयी उनीहरुराई आम आजानको ताशरभ ददइनु ऩछा ।
ताशरभ ऩश्चात ् ती ववद्माथॉहरुराई उद्मभका कामाकराऩभा रगाउनु ऩछा ।

स्थानीम, याष्ट्रिम तथा अन्त्तयााष्ट्रिम व्मष्ट्क्त तथा सॊस्थाहरुराई अनुयोध गये य

(ग)

सके ववद्मारम वऩच्छे य नसके गाउॉ ववकास सशभतत वऩच्छे प्रामोजकहरु

जुटाई ततनीहरुराई साऺय फनाउने तथा आम आजान काभभा सॊरग्न
गयाउने कामािभको थारनी गरयनु ऩछा ।
क्रकताफ

(घ)

क्रकन्त्न

नसक्ने

ववद्माथॉहरुराई

सहमोग

शिऺारमभा क्रकताफ फैंक स्थाऩना गरयनु ऩछा ।

ऩुरमाउन

प्रत्मेक

छारवष्ट्ृ त्त ददने, िुल्क शभनाहा गने, तन्िुल्क छारावासको प्रफन्त्ध गने

(ङ)

कामािभको ववस्ताय गरयनु ऩछा ।
वविेर् िैक्षऺक व्मवस्था्

(४)

ववऩन्त्न फारफाशरकाहरुका रागग ऩरयवेि य उऩमुक्तता हे यी अल्ऩकाशरन

(क)

ववद्मारमहरुको कामािभ फनाई सॊचारन गरयनु ऩछा ।
(ख)

तनयन्त्तय शिऺा ददनका रागग खर
ु ा शिऺा कामािभ रागू गयी ऩरयमोजना
ववगधद्वाया शिऺण गरयनु ऩछा ।

(ग)

रक्षऺत सभह
ू राई ध्मानभा याखी साऺयता कामािभ सॊचारन गरयनु ऩछा ।

भावषक समुदाय सम्बरधी ऩररिेि
फहुबावर्क दे ि नेऩारभा नेऩारीफाहे क ववशबन्त्न बार्ा फोल्नेहरुको फसोफास यहे को छ ।
कततऩम शिऺाथॉहरु छयतछभेक वा ऩारयवारयक वातावयणरे नेऩारी फझ्
ु न य फोल्न जान्त्ने

हुन्त्छन ् तय कततऩम बावर्क सभद
ु ामका ऺेरभा आफ्नो भातब
ृ ार्ाफाहे क अको फुझ्न य फोल्न
नसक्नेहरु ऩतन बेदटन्त्छन ् ।त्मस्ता शिऺाथॉहरुराई नेऩारी बार्ाको भौणखक भाध्मभद्वाया
शसकाइएका कुयाहरु फुझ्न कदठनाइ हुन्त्छ बने सोही बार्ाभा तमाय ऩारयएका ऩाठ्मसाभग्रीहरु
ऩढे य फुझ्न अझ कदठन हुन्त्छ ।उक्त ष्ट्स्थततको बावर्क ऩछौटे ऩनफाट शिऺाथॉहरुको
शसकाइशिऺण प्रबाववत बएभा अऩेक्षऺत उद्देश्म प्राप्त गना तनश्चम नै गाह्रो ऩछा ।
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
(१)

ववद्मारम

छोडेय

जाने

प्रवष्ट्ृ त्त्

कततऩम

स्थानीम

सभुदामका

भातब
ृ ार्ी

शिऺाथॉहरु कऺाभा प्रमोग गरयएको बार्ा नफुझये आफ्नो ऩढाइराई तनयन्त्तयता
ददनफाट फष्ट्ञ्चत हुन्त्छन ् । साना शिऺाथॉहरु आफ्नो घयको बार्ाबन्त्दा पयक
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बार्ा कऺाभा प्रमोग गरयनारे कऺाका िैक्षऺक गततववगधतपा आकवर्ात हुन
सक्दै नन ् ।
(२)

सभामोजनभा

कदठनाइ्

कऺाका

िैक्षऺक

गततववगधका

साथै

ववद्मारमीम

गततववगधभा बार्ाभा प्रबाविारी रुऩभा प्रमोग हुने भातब
ृ ार्ा तनकै शबन्त्न
बएको ष्ट्स्थततभा आफ्ना दौतयीहरुसॉग घुरशभर हुन य ववद्मारमको
वातावयणभा आफ्नै घयऩरयवेिअनुरुऩ भहसुस गना नसक्दा सभाजीकयणभा फाधा

ऩग्ु न जान्त्छ ।मसको परस्वरुऩ मस्ता शिऺाथॉहरु ऩढाइभा ऩतन ऩछाडड ऩछा न ्
।मसयी कऺाभा सभामोजनको सभस्मारे शिऺाराई फीचभै कऺा छोडड पेरय
(३)

ववद्मारम नपकान फाध्म हुन्त्छन ् ।
ऩाठ्मसाभग्रीको अबाव् ववशबन्त्न भातब
ु तक तथा
ृ ार्ाभा रेणखएका ऩाठ्मऩस्
ऩाठ्मसाभग्रीको अबावरे ऩतन भातब
ृ ार्ी शिऺाथॉहरुराई आफ्नो बार्ाभा ऩढ्ने

अवसय प्राप्त बएको छै न । नेऩारभा धेयैजसो बार्ाहरुको आफ्नो रेख्म
ऩयम्ऩया ववकास बइसकेको छै न । ती भौणखक ऩयम्ऩयाभा भार सीशभत छन ्
।सम्फष्ट्न्त्धत बार्ाको अध्ममन, वणाभाराको तनधाायण, शरवऩको छनोट आदद
ववशबन्त्न कामाहरु

मसभा सम्ऩन्त्न गनुा आवश्मक हुन्त्छ । भातब
ृ ार्भा
ऩाठ्मसाभग्री तमाय गनाका रागग त्मस बार्ाभा ववऻहरुको सभेत आवश्मकता
ऩने हुन्त्छ । तसथा सफैजसो बार्ाभा ऩाठ्मसाभग्रीहरुको ववकास गने कुया त्मतत
सष्ट्जरो छै न ।
(४)

भातब
ृ ार्भा शिऺाका रागग प्रशिऺणको अबाव् प्रायष्ट्म्बक शिऺाभा ववशबन्त्न
भातब
ृ ार्ी ऩरृ ठबूशभका शिऺाथॉहरुको शिऺाभा दे खाऩये का सभस्माहरुको ठोस

अध्ममन-ऩमावेऺण बएको छै न।ववशबन्त्न बावर्क ऺेरभा अनुबव गरयएका मस
क्रकशसभका िैऺणणक सभस्माराई दृष्ट्रटगत गयी शिऺाथॉहरुका रागग उऩमोगी

हुने गयी शिऺण ऩरयऩाटी ववकास गना य मसफाट उत्ऩन्त्न स्थानीम सभस्माहरु
सभाधान गना भातब
ृ ार्ाभा शिऺक तथा सहमोगी कामाकतााहरुका रागग
प्रशिऺणको व्मवस्था आजसम्भ हुन सकेको छै न ।
सुझािहर्
(१)

भौणखक भाध्मभका रुऩभा भातब
ृ ार्ा् भातब
ृ ार्ाका ऩाठ्मऩुस्तकहरु उऩरलध

नहुॉदा प्रायष्ट्म्बक कऺाहरुभा नेऩारी बार्ाका ऩाठ्मऩुस्तकका ववर्मवस्तुराई
भातब
ु ाउने गनुा ऩछा । कऺाका
ृ ार्ाको भौणखक भाध्मभफाट शसकाउने फझ

गततववगधहरुराई उनीहरुको फुझाईको स्तय अनस
ु ाय नेऩारी बार्ाभा रेणखएका
ऩाठ्मसाभग्रीहरुराई सम्फष्ट्न्त्धत भातब
ृ ार्ाभा अनुवाद गयी शसकाउनु उऩमुक्त
हुन्त्छ।
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(२)

ववद्मारमका ऩरयवेिभा भातब
ृ ार्ा् प्रायम्बभा शिऺाथॉहरुसॉग कऺाका िैक्षऺक
गततववगधका

साथै

ववद्मारमीम

ऩरयवेिका

गततववगधहरुको

भाध्मभ

ऩतन

आवश्मकताअनुसाय उनीहरुकै भातब
ृ ार्ाराई फनाइनु ऩछा ।
(३)

द्ववबावर्क शिऺा् दईु शबन्त्न शबन्त्न बार्ाको ऩरृ ठबूशभ बएका शिऺाथॉहरु
बएभा उनीहरुराई दव
ु ै बार्ाका भाध्मभफाट ऩठनऩाठन गयाउने व्मवस्था हुनु
ऩछा । वविेर् गये य नेऩारी भातब
ृ ार्ी य अन्त्म भातब
ृ ार्ी शिऺाथॉहरु एउटै कऺाभा
बएका ष्ट्स्थततभा मस्तो ववगधराई प्रमोग गना सष्ट्जरो हुन्त्छ। नेऩारी बार्ाभा
बएका ऩाठ्मसाभग्रीराई दव
ु ै बार्ाका भाध्मभद्वाया शसकाउॉ दा उनीहरुराई
आफ्नो बार्ाफाट यारिबार्ाततय सॊिशभत हुॉदै शसक्ने अवसय प्राप्त हुन्त्छ।
भागथल्रा कऺाहरुभा शिऺाथॉहरुराई नेऩारीका भाध्मभफाट हुने शसकाइ
शिऺणभा सग
ु भता हुने य कदठनाइ कभ हुने हुन्त्छ।

(४)

ऩाठ्मसाभग्रीको तनभााण् भातब
ु ऩ
ृ ार्ी शिऺाथॉहरुको भाग य आवश्मकता अनरु
ववशबन्त्न भातब
ृ ार्ाभा ऩाठ्मसाभग्री तमाय गदै

जानु ऩछा । मसका रागग

रेख्मऩयम्ऩया नबएका बार्ाहरुभा सभेत आवश्मक अध्ममन य ऩूवत
ा मायीका
(५)

साथ गयी ततनभा ऩाठ्मसाभग्रीको तनभााण गने प्रमास हुनु ऩछा ।
भातब
ृ ार्ाको प्रशिऺण् ववशबन्त्न भातब
ृ ार्ी ऩरृ ठबूशभका

शिऺाथॉहरुको

सभस्माहरुको अध्ममन य उनीहरुराई उऩमोगी हुने ऩरयऩाटीको ऩदहचान गयी
ववशबन्त्न भातब
ृ ार्ाभा अध्ममन–अध्माऩन गने शिऺक तथा सहमोगी
कामाकतााका रागग प्रशिऺण गनुा ऩछा ।
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मिऺक मिऺा
विषय प्रिेि
ितयमान न्त्स्थतत
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
सुझािहर्
(१)

नीततगत प्रततफद्धता् शिऺक शिऺा तथा प्रशिऺण सम्फन्त्धी याष्ट्रिम नीतत तम
गरयनुका साथै ववद्मारमको शिऺक सेवाभा प्रशिऺणराई अतनवामा गयाउने

(२)

याष्ट्रिम प्रततफद्धता हुनु ऩछा ।
सॊस्थागत ववकास् शिऺक शिऺा तथा प्रशिऺणका गततववगधहरुभा सॊरग्न

सॊस्था तथा प्रशिऺण केन्त्रहरुको सॊस्थागत ववकास तथा सुदृढीकयणराई
प्राथशभकता ददनु ऩछा ।
(३)

तनजी

ऺेरको

सहबागगताभा

अशबववृ द्ध्

ववद्मारमहरुभा

ताशरभ

प्राप्त

शिऺकहरुको फढ्दो भागराई ऩतू ता गना य मसभा ववववगधकयण गना तनजी ऺेरका
सॊस्थाहरुराई

तनधाारयत

भाऩदण्ड

य

ऩव
ा ताशबर
ू ि

यही

शिऺक

प्रशिऺणका

गततववगध सॊचारन गना आकवर्ात गनुा ऩछा ।
(४)

साभद
ु ातमक तथा तनजी ववद्मारमका प्रशिक्षऺत जनिष्ट्क्त् साभद
ु ातमक तथा

तनजी ववद्मारमका िैक्षऺक गततववगधराई गण
ु स्तयीम य प्रबावकायी फनाउन

अगधकतभ सॊख्माभा प्रशिक्षऺत शिऺकहरु याख्नु ऩने प्रावधानको कामाान्त्वमन
गयाउनभा जोड ददनु ऩछा ।
(५)

शिऺािास्रको प्राववगधक स्वरुऩ् शिऺािास्रको प्राववगधक स्वरुऩराई भान्त्मता
ददई बरबुवन ववश्वववद्मारम अन्त्तगातको शिऺािास्र सॊकामराई सोही अनुरुऩ
प्राक्षऻक बौततक दृष्ट्रटरे सऺभ फनाउनु ऩछा । साथै हार केन्त्रीम स्तयभा यहे का

ववर्मगत शिऺासॉग सम्फष्ट्न्त्धत ववबागहरुराई स्वामत्त रुऩभा ववकास गनुा
ऩछा ।
(६)

प्रशिक्षऺतहरुका रागग सुववधा् ताशरभप्रतत शिऺकहरुराई आकवर्ात गनाका
तनष्ट्म्त ताशरभ प्राप्त शिऺकहरुराई ताशरभ अप्राप्त शिऺकहरु बन्त्दा तरफ
सुववधाभा अझ फढी ववृ द्ध गनुा ऩछा ।

(७)

आवश्मकताभुखी कामािभ् ववशबन्त्न तहका िैक्षऺक कामािभहरुको आवश्मकता,
ववर्मगत

ववववधता

तथा

भागराई

दृष्ट्रटगत

गयी

शिऺक

शिऺा

तथा

प्रशिऺणका कामािभहरुभा ववववगधकयण ल्माउनुका साथै तमनको सुदृढीकयण
गनुा ऩछा । मसका रागग उऩबोक्ता वगाको अऩेऺा अनुसाय स्थरगत रुऩभा
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आवश्मकताको अध्ममन अनुसन्त्धानका आधायभा ववशबन्त्न तह य प्रकृततको
कामािभ तजुभ
ा ा य सोही अनुसायको ऩाठ्मिभ तनभााण गयी सॊचारन गनुा ऩछा ।
(८)

ऩूवप्र
ा ाथशभक शिऺक प्रशिऺण् दे िभा ऩूवप्र
ा ाथशभक ववद्मारमहरुको ववस्ताय
फढ्दै गएको सन्त्दबाभा ऩूवफ
ा ाल्मावस्थाको अध्ममन अनुसन्त्धान गने कामािभको
थारनी गनक
ा ाथशभक ववद्मारमहरुभा ऩढाउने शिऺकहरुका रागग
ुा ा साथै ऩूवप्र
तत्कार उऩमुक्त प्रशिऺणको व्मवस्था गरयनु ऩछा ।

(९)

सेवाकाशरन

य

सेवाकाशरनहरु

य

ऩव
ा ेवाकाशरन
ू स
शिऺणको

कामािभ्

अनब
ु व

शिऺण

गरयसकेका

अनब
ु व

नबएका

सेवाकाशरनहरुका

ऩव
ू ा

रागग

फेग्राफेग्रै प्रशिऺण कामािभ सॊचारन गनुा ऩछा ।
(१०)

शिऺक ताशरभभा व्माऩकता् दे िभा फहुसॊख्मक शिऺकहरु ताशरभ अप्राप्त
बएकारे ववशबन्त्न तह य प्रकृततका प्रशिऺण कामािभहरु सॊचारन गना एक वा

दईु सॊस्थाको सॊरग्नता भार ऩमााप्त नहुने हुॉदा मसका रागग सयकायी,
गैयसयकायी ववशबन्त्न सॊस्थाहरुराई सहबागी गयाई मसभा व्माऩकता ल्माइनु
ऩछा ।
(११)

तनयीऺण अनुगभन् दे िभा सॊचाशरत शिऺक शिऺा तथा प्रशिऺण सम्फन्त्धी

ववशबन्त्न कामािभ य ततनको कामाान्त्वमनभा प्रबावकारयताको तनयीऺण, अनुगभन
(१२)

तथा सभन्त्वम गने केन्त्रीम सॊमन्त्रको व्मवस्था हुनु ऩछा ।
प्रमोगात्भक ऩऺभा वविेर् जोड् शिऺक शिऺा तथा प्रशिऺणराई व्मावहारयक य

प्रमोगात्भक फनाउन सम्फष्ट्न्त्धत कामािभका ऩाठ्मिभहरुको अद्मावगधक सुधाय

गदै जानु ऩछा य मस्ता ऩाठ्मिभभा प्रमोगात्भक ऩऺ य तनमशभतताराई फढी
जोड ददइनु ऩछा ।
(१३)

प्रशिऺकहरुको सऺभताभा ववृ द्ध् शिऺक शिऺा तथा प्रशिऺणभा सॊरग्न हुने
शिऺकहरुराई नवीतनभ ऩद्धतत, ववर्मवस्तु, भूल्माॊकन प्रक्रिमा आददफाये सभम

सभमभा अशबभुणखकयण, अन्त्तयक्रिमा, गोरठी, कामािारा आददका अवसयहरु
उऩरलध गयाउनु ऩछा ।
(१४)

प्राक्षऻक उन्त्नमनको कामािभ् ववशबन्त्न
सभस्माहरुफाये
प्राथशभकताका

ववबागीम
साथ

सॊचारन

अध्ममन
गनुा

ऩछा

साभान्त्म

वा ववर्मगत िैऺणणक

अनुसन्त्धानका

य

ती

अध्ममन

गततववगधहरुराई
अनुसन्त्धानराई

प्रशिऺणका कामािभको साभतमक सुधायका रागग उऩमोग गने वातावयणको
सज
ृ ना गनुा ऩछा ।
(१५)

शिऺक शिऺा य प्रशिऺणभा पयक् शिऺक शिऺाका कामािभहरु दीघाावगधक य
सैद्धाष्ट्न्त्तक प्रकृततका सभेत हुने हुॉदा प्रशिक्षऺत जनिष्ट्क्तको उत्ऩादनभा मस्ता
कामािभभा भार तनबाय हुन सक्रकॊदै न। तसथा अल्ऩावगधक प्रशिऺणका

कामािभहरु ववशबन्त्न चयणभा व्माऩक रुऩभा सॊचारन गनुा ऩछा । मस्ता
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कामािभहरु फढी प्रमोगभूरक हुनु आवश्मक छ। शिऺक शिऺा य प्रशिऺण दईु
शबन्त्नाशबन्त्नै प्रकृततका कामािभ बएता ऩतन मी आऩसभा ऩयू कका रुऩभा
(१६)

यहे कारे एक अकााको अनुबवफाट राबाष्ट्न्त्वत हुने वातावयणको सज
ृ ना हुनु ऩछा ।
दयू शिऺाको व्मवस्था् शिऺक प्रशिऺणका कामािभहरुराई व्माऩकता ददन
तत्स्थानीम आवश्मकता अनुसाय दयू शिऺाका कामािभहरु सॊचारन गनुा ऩछा ।

(१७)

िैक्षऺक प्रववगध्

प्रशिऺण कामािभहरुराई प्रबावकायी फनाउन ऩयम्ऩयागत

प्रववगधभा भार तनबाय नयही आधतु नक तथा नवीनतभ िैक्षऺक प्रववगधहरुको
प्रमोगभा जोड ददनु ऩछा ।
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ऩाठ्यक्रम तथा ऩाठ्यऩस्
ु तक
विषय प्रिेि
ितयमान न्त्स्थतत
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
सुझािहर्
(१)

ऩाठ्मिभ

ऩरयभाजान्

शिऺाथॉहरुको

आवश्मकता

य

ऺभताको

अध्ममन,

ववश्रेर्ण य अनुबवका आधायभा ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्मऩुस्तक तनभााण गने

ऩरयऩाटी फसाल्नु ऩछा । मस क्रकशसभको ऩरयभाजान सम्फष्ट्न्त्धत ववर्महरुको

ऻानको ववस्ताय तथा आधतु नकीकयणराई ख्मार याखी ५/५ वर्ाभा गरयनु
(२)

उऩमुक्त हुन्त्छ।
ऩाठ्मऩस्
तथा
ु तक

ऩाठ्मसाभग्रीको

उत्ऩादनभा

व्माऩकता

ववववधता्

ववद्मारमका ववशबन्त्न तहभा तनधाारयत ऩाठ्मऩस्
ु तकका अततरयक्त तहअनक
ु ुर
अन्त्म ऩाठ्मसाभग्रीहरुको उत्ऩादनभा व्माऩकता य ववववधता ल्माइनु ऩछा ।

सम्फष्ट्न्त्धत ववद्मारमहरुरे ववद्माथॉहरुको भौशरक गचन्त्तन तथा सज
ृ निीरताको
अशबववृ द्धका रागग मस्ता ऩाठ्मसाभग्रीहरुको सभेत प्रमोग गनुा ऩछा ।
(३)

प्रततस्ऩधााका आधायभा ऩाठ्मऩस्
ु तक रेखन तथा प्रकािन् ववद्माथॉहरुको

स्वाध्ममन तथा ऩठनफानीको ववकासका रागग ऩतन ऩाठ्मिभ अनरु
ु ऩका
ऩाठ्मऩुस्तकहरुराई

प्रततस्ऩधााका

आधायभा

रेख्ने

रेखाउने

तथा

प्रकािन

गयाउनेतपा वविेर् जोड ददनु आवश्मक छ। मसो बएभा स्तयीम ऩाठ्मऩुस्तकहरु
(४)

उऩरलध हुने फढी सॊबावना हुन्त्छ।
छनौट य स्तयणभा वविेर् जोड्

ववद्मारम

तहका

ऩाठ्मऩुस्तक

तथा

ऩाठ्मसाभग्रीहरुको उत्ऩादन गदाा ववर्मवस्तुको छनौट य स्तयणराई वविेर्

ध्मान ददनु ऩछा । त्मसका रागग फारफाशरकाहरुको भानशसक, साभाष्ट्जक य
सॊवेगात्भक

ववकासका

साथै

स्तयअनुरुऩको

सॊऻानात्भक

ऺभता

तथा

िलदबण्डायको सभेत ख्मार गरयनु ऩछा ।
(५)

स्वदे िी ऩरयवेिका ऩाठ्मऩुस्तकहरुको रेखन् नेऩारको सॊस्कृतत, वस्तुष्ट्स्थतत य
भौशरकताराई

ध्मानभा

याख्नुका

साथै

आफ्नो

ऩरयवेिका

जीवनोऩमोगी

ऩऺहरुराई जोड ददने खारका ऩाठ्मऩुस्तक तथा ऩाठ्मसाभग्रीहरु उत्ऩादन
गरयनु ऩछा ।
(६)

ऩाठ्मिभ य ऩयीऺाभा साभञ्जस्म् ऩाठ्मिभ तनभााण य ऩयीऺाका गततववगधहरु
एउटै

तनकामफाट

ऩाठ्मिभका

सॊचारन

उद्देश्महरु

गरयने

हाशसर

प्रफन्त्ध

बए
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शभराईनु

नबएको

ऩछा ।

मसो

गरयएभा

तनक्मौरका

साथै

ततनका

उऩरष्ट्लधको

हुन सक्छ य त्मसको ऩरृ ठऩोर्ण ऩाठ्मिभ
तनभाातारे प्राप्त गने हुॉदा ऩाठ्मिभ य ऩयीऺा प्रणारीको सुधायभा ऩतन मसरे
एकअकााराई ठूरो प्रबाव ऩाना सक्नेछ।
ऩाठमिभभा

(७)

सही

आकरन

तहगत

सॊगतत्

ववद्मारमका

ववशबन्त्न

तहका

ऩाठ्मिभको

तनभााणभा साभञ्जस्म य सॊगततको तनकै कभी ऩाइन्त्छ। त्मस्तै ववद्मारम य
ववश्वववद्मारमका

ववशबन्त्न

तहका

ऩाठ्मिभका

फीचको

अन्त्तयार

य

असॊगततराई हटाउन तल्रा य भागथल्रा तहका ववद्माथॉहरुको ऺभताको
वस्तग
ु त अध्ममनराई आधाय फनाइनु ऩछा ।

ऩाठ्मबायभा सन्त्तर
ु न् ववशबन्त्न तहका ऩाठ्मिभभा याणखने साधायण, भर
ू य

(८)

ऐष्ट्च्छक ववर्मको औगचत्मराई सान्त्दशबाकता य उऩमक्
ु तताका आधायभा ऩयख
गयी सोही अनरु
ु ऩ ववर्महरु तनधाारयत गनक
ुा ा साथै ततनको ऩाठ्मबायभा ऩतन
सन्त्तर
ु न ल्माउनभा ध्मान ददनु ऩछा ।

ऩाठ्मिभको सवासुरबताको अबाव् ववद्मारम तथा ववश्वववद्मारमको ऩठन

(९)

ऩाठनराई ऩाठ्मऩुस्तककेन्त्री फनाउनुको सट्टा ऩाठ्मिभकेन्त्री फनाउने प्रमास
गनुा ऩछा । मसका रागग शिऺक प्रशिऺण कामािभभा ऩाठ्मिभको अध्ममन
(१०)

गयाउने व्मवस्था हुनु ऩछा ।
ऩाठ्मऩुस्तक ववतयण्

ववद्मारमभा हारको ऩाठ्मऩुस्तक ववतयण नीततराई ऩुनयावरोकन गयी

(क)

कऺा प्रायम्ब हुनु अगावै सम्फष्ट्न्त्धत ठाउॉ भा ऩुग्ने सुगभ व्मवस्था गरयनु
ऩछा ।
(ख)
(ग)

एउटारे उऩमोग गये को ऩाठ्मऩस्
ु तकराई अकाारे ऩन
ु ् प्रमोग गने व्मवस्था

हुनऩ
ु छा ।
तनजीस्तयफाट ऩतन ऩाठ्मऩस्
ु तक भर
ु ण कामा हुनका साथै ऩुस्तक ववतयणको
ऩरयऩाटीराई एकागधकायभा नछोडी प्रततस्ऩधााका आधायभा ऩुस्तक
ववतयकहरुराई ऩतन ददइनु ऩछा ।

(११)

सहामक साभग्री् ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्मऩुस्तक ववकास एकाई/ऩाठ्मिभ ववकास

केन्त्ररे शिऺण साभग्रीहरु जस्तै श्रव्म दृश्म क्मासेटहरु, नक्सा, चाटा , तस्वीय
आदद तमाय गयी रागत भूल्मका आधायभा उऩरलध गयाउनु ऩदा छ।
(१२)
(क)

ऩाठ्मिभ ववकास केन्त्रको बूशभका्

ऩाठ्मिभ ववकास केन्त्ररे ऩाठ्मिभ तनभााण, ऩरयभाजान य ऩाठ्मऩुस्तक
रेखाउने कामाका साथै फजायभा उऩरलध हुने स्तयीम ऩुस्तकहरुको छनौट
गयी ततनराई थऩ साभग्रीको उऩमोग गने व्मवस्थाराई प्रबावकायी फनाउनु
ऩछा ।
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(ख)

मस केन्त्ररे ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्मऩुस्तक तनभााण एवॊ ऩरयभाजानका रागग
आवश्मक अध्ममन अनुसन्त्धान सभेत गनुा गयाउनु ऩछा ।

(ग)
(घ)

मो केन्त्र ऩाठ्मिभ सम्फन्त्धी गोरठी, अशबभुखीकयण, कामािारा सभेत
सॊचारन गनाभा सॊरग्न हुनु ऩछा ।
मस केन्त्ररे शिऺकका रागग ऩाठ्मिभ ऩाठ्मऩस्
ु तक सम्फन्त्धी तनदे शिका
तमाय गने कामा ऩतन गनुा ऩछा ।

173

ऩरीऺा र मल्
ू याॊकन
विषय प्रिेि
शिऺाभा गण
ु ात्भकताको कसीको भाऩनका रुऩभा ऩयीऺा य भल्
ू माङ्कनराई शरने
गरयन्त्छ।ऩयीऺा

य

भल्
ू माङ्कनको

एक

अकााभा

अन्त्मोन्त्मागश्रत

सम्फन्त्ध

यहे को

हुन्त्छ।भूल्माङ्कनफाट प्राप्त नततजाको आधायभा धेयै जसो िैऺणणक तनणामहरु शरने
गरयन्त्छन ्।भूल्माङ्कन भाध्मभफाट नै धेयैजसो िैक्षऺक क्रिमाकराऩहरुका सफर तथा तनफार
ऩऺहरुको ऩदहचान गयी सोहीअनुरुऩ उऩचायात्भक कदर चाल्न भद्दत शभल्छ।
ितयमान न्त्स्थतत
केही वर्ामता नेऩारका ववद्मारम तथा ववश्वववद्मारमहरुभा भूल्माङ्कन य ऩयीऺाराई
ऩमाामफाची िलदका रुऩभा प्रमोग गने गये को ऩाइन्त्छ।साधायणतमा ऩयीऺा भूल्माङ्कनका

ववशबन्त्न साधनहरुभध्मेको एउटा साधन भार हो तय भूल्माङ्कनका अन्त्म साधनहरुको प्रमोग

हाम्रो िैक्षऺक प्रणारीभा कभै बएको ऩाइन्त्छ।हाम्रो प्रचशरत शिऺण प्रक्रिमा ऩयीऺाभुखी
छ।ववद्मारमहरु तपा रैभाशसक, अधावावर्ाक य वावर्ाक ऩयीऺाद्वाया ववद्माथॉहरुको

भूल्माङ्कन गने ऩरयऩाटी छ बने शसभेस्टय प्रणारी रागू नबएका ववश्वववद्मारमअन्त्तगातका
ववबागहरुभा वावर्ाक प्रणारी बएकारे तीन चाय घण्टाको जाॉचका आधायभा ववद्माथॉरे

वर्ाबरय आजेको ऻानको भूल्माङ्कन गरयन्त्छ।मसफाट खासगयी प्रवेशिका, उच्चभाध्मशभक य

बरबुवन ववश्वववद्मारमका ववशबन्त्न तहहरुभा ववद्माथॉको न्त्मून उत्तीणा प्रततितरे यारिको
ठूरो रगानी खेय गइयहे को छ। प्रवेशिका ऩयीऺाभा अत्मगधक ववद्माथॉहरुको असपरतारे

भाध्मशभक शिऺाभा ठूरो ऺतत बएको दे णखएको छ।मस ऩयीऺारे ववद्माथॉहरुभा घोक्ने
प्रवत्ृ तीराई प्रोत्सादहत गये को ऩाइन्त्छ।

ऩयीऺा य भूल्माङ्कनफाये याष्ट्रिम शिऺा आमोग २०४९रे ददएका सुझावहरुभध्मे केही प्रभुख
सुझावहरु मस प्रकाय छन ्


कुनै ऩतन स्तयको भूल्माङ्कन(अथवा ऩयीऺा) ऩद्धततरे शिऺकरे के य कसयी
ऩढाउॉ छन ् ववद्माथॉहरुको ऩठनऩाठनसम्फन्त्धी क्रिमाकराऩ के कस्तो छ?

गण
ु स्तयको आधायभा ववद्माथॉहरुको छनोट गने काभ क्रकतको वस्तग
ु त रुऩभा
बएको छ आदद कुयाहरुराई दसााउने हुॉदा सोहीअनरु
ु ऩ मसभा ध्मान ऩरु माउनु
ऩदा छ।अत् भल्
ू माङ्कन(ऩयीऺा)राई ऩठनऩाठनका साथै वर्ाबरय नै चशरयहने
एउटा तनमशभत सकायात्भ िैक्षऺक क्रिमाकराऩको रुऩभा शरइनु ऩछा ।मसका रागग
भाशसक, द्वैभाशसक वा रैभाशसक ऩयीऺा शरने व्मवस्था गनुा उऩमक्
ु त हुन्त्छ।


हारको ऩयीऺा तनमन्त्रण कामाारम वताभानभा फढ्दो आवश्मकताको तुरनाभा
स्रोत य जनिष्ट्क्तको दृष्ट्रटफाट साह्रै कभजोय अवस्थाभा छ। मसराई एउटा दरयरो

स्वामत्त सॊस्थाका रुऩभा सॊचारन य ववकास गरयनु ऩदा छ।मसरे ऩयीऺा
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सञ्चारनभा सुधाय गने कामा गनऩ
ुा छा य ऩयीऺा सुधाय गने प्रक्रिमाभा नभूना
प्रश्नहरुको फैँङ्क खडा गने, अनुसन्त्धान गने, स्तयमक्
ु त प्रश्नहरु फनाउने जस्ता

ववकासभूखी काभ ऩाठ्मिभ, ऩाठ्मऩुस्तक तथा तनयीऺण ववकास केन्त्रफाट
गयाइनु ऩदा छ।


ऩयीऺा य भूल्माङ्कन दऺ व्मष्ट्क्तरे भार स्तयमुक्त ढॊ गरे सक्ने ववर्म बएकारे

त्मसको व्मवस्थाऩन य सञ्चारन ऩतन सोहीअनुरुऩका ववर्म वविेर्ऻहरुफाट नै
हुनु ऩदा छ।मसकायण मस ऺेरभा जनिष्ट्क्तको ववकास गनुा य ततनैफाट ऩयीऺाराई
स्तयमक्
ु त फनाउने कामा गयाउनु आवश्मक छ।


उच्चशिऺाभा प्रवेिका रागग स्तयमक्
ु त प्रश्नऩरको तनभााण, ऩयीऺण य
सञ्चारनतपा ठोस कदभ चाशरनु ऩछा ।



आगाभी वर्ाहरुभा शसभेस्टय प्रणारीराई ऩन
ु ् कामाान्त्वमन गनेफाये सम्फष्ट्न्त्धत
ववर्मका दऺहरुरे गचन्त्तन भनन गयी एउटा कामािभ फनाई रागू गनेतपा ववचाय
गनऩ
ुा छा ।

उक्त आमोगरे ऩयीऺा य भल्
ू माङ्कनका सन्त्दबाभा ददएका सुझावहरुभध्मे केही सुझावहरु

कामाान्त्वमन बएका छन ्।ऩयीऺाराई तनमशभत ऩठनऩाठनका रागग सधैँबरय चशरयहने

िैक्षऺक कामाकराऩका रुऩभा शरन सक्रकएको दे णखॉदैन। ववश्वववद्मारमहरुको स्नातक
तहभा बनाा हुने ववद्माथॉहरुका रागग प्रवेि ऩयीऺाको थारनी गरयएको छ।क्माम्ऩसहरुभा
खासगयी साधायण ि ऺा ददने ववर्महरुभा आन्त्तरयक भूल्माङ्कनको व्मवस्था गने

थारनी नगरयए ऩतन ववद्मारमहरुभा रैभाशसक, अधावावर्ाक य वावर्ाक ऩयीऺाद्वाया
ववद्माथॉहरुको भल्
ू माङ्कन गरयने कामा जायी छ।सयकायको ऩयीऺा तनमन्त्रण
कामाारमराई सध
ु ाय गने प्रक्रिमा प्रबावकायी बएको छै न।मसराई ऩाठ्मिभ ववकास

केन्त्रसॉग साभञ्जस्म याखी नभन
ू ा प्रश्न तनभााण गने, स्तयमक्
ु त प्रश्न फनाउने आदद
कामाभा कुनै प्रगतत बएको छै द्द।वविेर्त् प्रवेशिका ऩयीऺाभा वविेर्ऻहरुद्वाया

प्रश्नतनभााण प्रक्रिमाभा वविेर्ऻहरुराई सॊरग्न गयाउने तपा कभै ध्मान ददएको
दे णखन्त्छ।सॊरग्न हुने व्मष्ट्क्तहरुराई छोटो अवगधकै बए ऩतन ताशरभ ददने व्मवस्था िरु
ु
गये को छ। उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩरयर्दरे कऺा ११ य १२ का ऩयीऺाहरु केन्त्रफाटै
सॊचारन गने कामा सुरु गयी सकेको छ।
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
(१)

सभन्त्वमको अबाव् ऩाठ्मिभभा याणखएका उद्देश्महरुको ऩूतता बए-नबएको काभ

ऩयीऺा य भूल्माङ्कनफाट हे रयने बए ताऩतन ऩाठ्मिभको तनभााण ऩयीऺा

सञ्चारन शबन्त्नाशबन्त्नै तनकामफाट हुने गये को छ।तसथा ववद्माथॉहरुफाट हाशसर
हुनु ऩने उद्देश्म य मसको प्रततपरको रेखाजोखा गने सॊस्थाहरुका फीच सभन्त्वम
नहुनारे ठूरो सभस्मा खडा बएको छ।
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(२)

वावर्ाक ऩयीऺाभा तनबायता् ऩयीऺाफाहे क भूल्माङ्कनका अन्त्म साधनहरुको प्रमोग
ज्मादै कभ

भाराभा बएको दे णखन्त्छ।ववद्मारमहरुभा वावर्ाक ऩयीऺाफाहे क

भूल्माङ्कनका अन्त्म प्रक्रिमाहरु ऩतन अऩनाए ताऩतन खास गयी बरबुवन
ववश्वववद्मारम य भहे न्त्र सॊस्कृत ववश्वववद्मारमभा वावर्ाक ऩयीऺाराई नै
भूल्माङ्कनको भुख्म आधाय भातनएको छ।
(३)

प्रश्नऩर य ऩयीऺणभा नगण्म सुधाय् प्रश्नऩर तनभााण कामाभा स्तयीमताको
कभी

एकाततय

छ

बने

अकााततय

प्राष्ट्श्नक,

ऩयीऺक

य

सॊऩयीऺकहरुराई

सभमसाऩेऺ ताशरभको अवसय नबएकारे ऩयीऺाका गततववगधभा एकरुऩता य
ववश्वसनीमता आउन सकेको छै न।
(४)

िैक्षऺक

कामाऩारोअनुरुऩ

ऩठनऩाठनको

अबाव्

बरबव
ु न

ववश्वववद्मारमभा

िैक्षऺक कामाऩारोको तनभााण य सोअनस
ु ायको ऩठनऩाठन तथा ऩयीऺा व्मवस्था

रागू हुन सकेको छै न। तनधाारयत अवगधशबर ऩठनऩाठन ऩयू ा नहुॉदा, सभमभा
ऩयीऺा सञ्चारन य त्मसको नततजा प्रकाशित नहुॉदा ववद्माथॉहरुको िैक्षऺक
सरभा आधायत ऩरययहे को छ।
(५)

केन्त्रीकृत ऩयीऺा प्रणारी् ऩयीऺा सञ्चारन कामा तनतान्त्त केन्त्रीकृत यहे को छ।

मद्मवऩ बरबुवन ववश्वववद्मारमअन्त्तगातका अध्ममन सॊस्थानहरुरे ऩयीऺाहरु
आपैँ सञ्चारन गना थारेका छन ् ताऩतन धेयैजसो सॊकामका ऩयीऺाहरु एउटै

कामाारमफाट सञ्चाशरत हुन्त्छन ्।पेरय तनमशभतका साथै प्राइबेट ऩयीऺाथॉहरुको
ऩतन ठूरो सॊख्माराई ऩयीऺाभा सष्ट्म्भशरत गयाउनु ऩदाा प्रश्नऩर-तनभााण,
ऩयीऺण य सॊऩयीऺणभा सुधाय तथा प्रबावकायी ऩयीऺा व्मवस्थाऩनतपा खासै
ध्मान गएको ऩाइॉदैन।
(६)

ऩयीऺण तनकामको सऺभताभा कभी् ऩयीऺा तनमन्त्रण कामाारमहरु आधुतनक

प्रववगध य सऺभताफाट सम्ऩन्त्न छै नन ्। ऩयम्ऩारयत ऩरयऩाटीफाटै ऩयीऺाहरु

सञ्चाशरत बइयहे का छन ्।एकाततय ऩयीऺा सञ्चारनभा ठूरो धनयासी खचा
बइयहे को छ बने अकोततय ऩयीऺाको स्तयीमता य मसको नततजा प्रकािनभा

हुने दढराई ठूरो सभस्माका रुऩभा खडा बएको छ।साथै ऩयीऺाभा सॊरग्न
जनिष्ट्क्त ववकासका रागग कुनै ठोस कामािभ तमाय गरयएको ऩाइॉदैन। ऩयीऺा
केन्त्रहरु ववशबन्त्न ठाउॉ य ऩरयवेिभा याणखने बएकारे जाॉचहरु ववश्वसनीम ढॊ गभा

सञ्चाशरत बएका छै नन ्। ऩयीऺासम्फन्त्धी अध्ममन अनुसन्त्धान गने एकाइहरुको
व्मवस्था छै न।
सुझािहर्

(१)

ऩयीऺा सॊचारन य ऩाठ्मिभ तनभााणभा तारभेर् ऩाठ्मिभ य ऩयीऺा एक
अकााका ऩयू क हुनक
ु ा साथै तमनीहरुका फीचभा अन्त्मोन्त्मागश्रत सम्फन्त्ध सभेत
यहने हुनारे तमनको सॊचारन गने एउटै तनकाम हुनु ऩदा छ।
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(२)

ऩयीऺाभा ववकेन्त्रीकयण् ऩयीऺाको काभराई तछटो छरयतो तथा शभतव्ममी
तुल्माउनका रागग भाध्मशभक ऩयीऺाको सॊचारन य उत्तयऩुष्ट्स्तकाको ऩयीऺण
कामाको ष्ट्जम्भा ऺेरीम शिऺा तनदे िनारमराई ददइनु ऩदा छ। उच्चभाध्मशभक

ववद्मारमभा कऺा ११ को ऩयीऺण िभि् ववद्मारमफाटै गने य कऺा १२ को
ऩयीऺा भार उच्चभाध्मशभक शिऺा ऩरयर्द्फाट शरने व्मवस्था गरयनु ऩछा । मसयी
नै

बरबुवन

ववश्वववद्मारमरे

ऺेरीम

आधायभा

ऩयीऺा

सॊचारन

तथा

उत्तयऩष्ट्ु स्तका ऩयीऺण गनुा ऩछा ।
(३)

वविेर् ताशरभ् ऩयीऺाभा हुने कभी कभजोयी हटाई ऩयीऺाराई स्तयीम तथा
बयऩदो तल्
ु माउन ऩयीऺा सॊचारन कामाभा सॊरग्न हुने शिऺकहरु जस्तै् प्रश्नऩर

तनभााता, ऩयीऺक, सॊऩयीऺक आददराई प्रश्नऩर तनभााण ऩयीऺण, सॊाॊऩयीऺण
आदद कामाभा सध
ु ाय ल्माउन प्रशिऺण, कामािारा तथा वविेर् ताशरभको
व्मवस्था गनुा ऩछा ।
(४)

ऩयीऺा तनमन्त्रण कामाारमको सुदृढीकयण् ऩयीऺाभा स्तयीमता ल्माउन तथा

सभमभै नततजा प्रकाशित गनाका रागग ऩयीऺा तनमन्त्रण कामाारमहरु आधतु नक
प्रववगध य सऺभताफाट सम्ऩन्त्न फनाउनु ऩछा । मस्ता तनकामहरुरे ऩयीऺाभा
सॊरग्न जनिष्ट्क्त ववकासका रागग वविेर् ध्मान ददनु ऩछा ।
(५)

अनुगभन गने एकाईको स्थाऩना् बौततक तथा अन्त्म सुववधाहरुको रेखाजोखा

गरयकन भार ऩयीऺा सॊचारन गने केन्त्रहरुको स्वीकृतत ददनु ऩछा । ऩयीऺा
सॊचारन कामाभा एकरुऩता आए नआएको य ऩयीऺा भमााददत रुऩभा बए

नबएको ववर्मभा तनयन्त्तय अनुगभन गनुा ऩछा । ऩयीऺा सम्फन्त्धी कामाभा
आवश्मक सुधाय ल्माउनका रागग ऩयीऺा तनमन्त्रण कामाारमहरुभा अनुसन्त्धान
एकाईहरु स्थावऩत गरयनु ऩदा छ।
(६)

अन्त्म भाध्मभको उऩमोग् ऩयीऺा य भूल्माॊकनका भाध्मभहरु ववश्वसनीम तथा

वैध हुनु
ऩदा छ। मसो गनाका रागग आन्त्तरयक भूल्माॊकन, अवरोकन, घटना
अध्ममन आदद ववशबन्त्न भाध्मभहरुको उऩमोग गनुा ऩछा । मस कामाभा सॊरग्न
(७)

व्मष्ट्क्तहरु कऺा शिऺण गने व्मष्ट्क्तहरु हुनु ऩदा छ।
शसभेस्टय ऩयीऺा प्रणारी् २०४९ को आमोगरे सुझाव अनुसाय वावर्ाक ऩयीऺाका
सट्टा शसभेस्टय ऩयीऺा प्रणारीको रागू गदै जानु ऩछा ।

(८)

अऺयभाऩक प्रणारी् ववश्वका धेयै दे िहरुभा प्रचशरत ऩयीऺाभा स्तयीमता
ल्माउन ऩयीऺणभा अॊक ददने ऩरयऩाटीका सट्टा अऺयका आधायभा श्रेणीकयण
गने अऺयभाऩक प्रणारी रागू गनुा ऩछा ।

(९)

कामाऩारोको तनभााण् ऩयीऺा तनमन्त्रण कामाारमहरुरे ऩयीऺा सॊचारन गना तथा
नततजा प्रकािन गने तनष्ट्श्चत कामा ताशरका फनाउनु ऩछा य सो अनस
ु ाय
प्रबावकायी रुऩभा कामाान्त्वमन गनुा ऩछा ।
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(१०)

प्रश्नऩर छऩाई् हार ऩयीऺाभा बएको अत्मागधक खचाराई कटौती गना प्रश्नऩर
स्वदे िभै छाप्ने व्मवस्था गनुा ऩछा ।

(११)

ववश्वसनीमताको तनवााह् प्रवेशिका ऩयीऺारे आफ्नो स्तयीमता गुभाउन थारेको
जनगुनासोराई रृदमङ्गभ गयी मसराई स्तयीम य तनरऩऺ फनाउन सम्फष्ट्न्त्धत
तनकामरे प्रबावकायी कदभ चाल्नु ऩछा ।
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मिऺामा ऱगानी
विषय प्रिेि
प्रमुख समस्या तथा मुद्दाहर
सुझािहर्
(१)

नवौ

मोजनाको

अवगधशबर

फजेट

ववतनमोजन्

शिऺाभा

हुने रगानी
दे िववकासका रागग गरयने दीघाकाशरन रगानी हुने हुॉदा नवौं मोजनाको
अवगधशबर कुर सयकायी फजेटको १७ प्रततित शिऺा ऺेरराई ववतनमोष्ट्जत हुनु
ऩछा । दक्षऺण एशिमारी दे िहरुको शिऺाभा औसत रगानी य दे िको
आवश्मकताराई दृष्ट्रटगत गयी नेऩाररे ऩतन कुर गाहा स्थ उत्ऩादनको ३.४
प्रततित नवौं मोजनाको अवगधशबर शिऺा ऺेरभा रगानी गनुा ऩछा ।

(२)

रगानीभा प्राथशभकतािभ् शिऺाभा सयकायी रगानीको प्राथशभकता भागादिानका
रुऩभा तनम्नानुसाय हुनुऩछा ्–

आधायबूत तथा प्राथशभक शिऺाका रागग

५५%

ऩूवप्र
ा ाथशभक

१.%

वविेर् शिऺा

०.५%

अनौऩचारयक शिऺा

२.५%

भाध्मशभक शिऺा (६–१२ कऺा)

२९%

भाध्मशभक (६–१०)

२१%

उच्चभाध्मशभक (११–१२)

४%

प्राववगधक तथा व्मावसातमक

४%

उच्चशिऺा

१६%

अन्त्म (प्रिासतनक आदद)

३%

जम्भा्

१००%

(३)

आन्त्तरयक ववतनमोजनको आधाय् शिऺा ऺेरराई उऩरलध साधानहरुफाट तरफ

(४)

बत्ताका रागग ७०% य ऩहुॉच गण
ु स्तयका रागग ३०% फाॉडपाॉड गनुा ऩछा ।
स्थानीम तनकामको दातमत्व् ष्ट्जल्रा ववकास सशभतत, नगयऩाशरका, गाउॉ ववकास
सशभतत जस्ता स्थानीम तहका तनकामहरुरे आफ्नो कुर फजेटको कष्ट्म्तभा १०
प्रततित

शिऺा

ऺेरको

बौततक

ववकास

तथा

ववतनमोष्ट्जत गनुा ऩछा ।
(५)

गण
ु स्तय

ववकासका

रागग

िैक्षऺक सॊस्थाको वगॉकयण् िैक्षऺक ऺभता, िैक्षऺक उऩरष्ट्लध, बौततक सुववधा,
आगथाक

सऺभता, अततरयक्त

क्रिमाकराऩ

य

बौगोशरक

अवष्ट्स्थततजस्ता

भाऩदण्डहरुका आधायभा भाध्मशभक ववद्मारम (६–१२ कऺा) य उच्चशिऺाका
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सॊस्थाहरुराई सावाजतनक, साभुदातमक तथा तनजी गयी तीन तहभा वगॉकयण
गनुा ऩछा ।
(६)

सावाजतनक िैक्षऺक सॊस्थाभा रगानी् सावाजतनक िैक्षऺक सॊस्थाराई हार ददइए
जस्तै आवश्मकतानुसाय अनुदान ददनु ऩछा , तय तमनीहरुराई साभुदातमक वगाभा
जानका रागग प्रोत्सादहत गनुा ऩछा । मस्ता सॊस्थाहरुरे साधायणतमा तन्िुल्क
वा तोक्रकएको िुल्क शरई शिऺा प्रदान गनुा ऩछा ।

(७)

साभद
ु ातमक िैक्षऺक सॊस्थाभा रगानी् सावाजतनक ववद्मारमफाट साभद
ु ातमक
ववद्मारमभा ऩरयणत बएका सॊस्थारे कऺागत िल्
ु क आपै तनधाायण गना सक्ने,
तय

२५%

मस्ता

सॊस्थारे

गयीफ, दशरत, वऩछडडएका, जेहेन्त्दाय, भदहरा

ववद्माथॉराई वगॉकृत रुऩभा िल्
ु क भाप गनुा ऩने व्मवस्था हुनु ऩछा । मस्ता
सॊस्थाहरुरे ७५% ववद्माथॉफाट रागत दहस्सेदायीका आधायभा ऩण
ू ा िल्
ु क
उठाउन ऩाउने व्मवस्था हुनु ऩछा । फचत बएको यकभ सॊस्थाको अऺम कोर्भा
जम्भा गने य सोफाट आष्ट्जत
ा व्माज भार सॊस्थाको दहतका रागग खचा गना
सक्ने व्मवस्था हुनु ऩछा । प्रत्मेक वर्ा याम्रा िैक्षऺक नततजा ल्माउने भागथल्रा
१० प्रततित सॊस्थाहरुराई अऺम कोर्भा फचत गये को यकभ फयाफय (फढीभा रु.
५०,०००।–) एकऩटक ऩाएऩतछ नदोहोरयने गयी सभाॊि कोर् प्रदान गने व्मवस्था
हुनु ऩछा । सयकायरे मस्ता सॊस्थाहरुराई आगथाक दृष्ट्रटकोणफाट आत्भतनबायता
ततय रम्कन प्रोत्साहन गने य सफै प्रकायरे सऺभ सॊस्थाराई अनुदान नददने

तय छारवष्ट्ृ त्तका रागग यकभ प्रदान गने तथा कभ सऺभ बएका सॊस्थाराई
सारफसारी एकभुरट अनुदान ददने गनुा ऩछा ।
(८)

तनजी िैक्षऺक सॊस्थाभा रगानी् तनजी वगाका िैक्षऺक सॊस्थाहरुराई सयकायी
अनुदान ददइने छै न, तय सयकायरे शिऺक ताशरभ, ऩाठ्मिभ तथा ऩाठ्मसाभग्री

य अन्त्म सहमोग उऩरलध गयाउनु ऩछा । भुनापा कभाउने उद्देश्मरे खोशरने तनजी
िैक्षऺक सॊस्थाहरुराई स्वीकृतत प्रदान गनुा हुॉदैन य बएका मस्ता सॊस्थाहरुराई
िभि् िस्टभा रैजानुका साथै साभुदातमक वगाभा जान प्रोत्साहन गनुा ऩछा ।
(९)

वविेर् शिऺाभा रगानी् वविेर् शिऺाराई गैयसयकायी सॊस्था तथा सभुदाम
सभेतको सॊरग्नताभा ववस्ताय गयी सयकायरे थऩ आगथाक साधनहरु उऩरलध

गयाउनु ऩछा । मो शिऺा सफै तहभा तन्िुल्क हुनु ऩछा य सयकायरे आवश्मकता
अनुसाय शिऺक दयफन्त्दी ददने व्मवस्था गनुा ऩछा ।
(१०)

यकभको प्रबावकायी सदऩ
ु मोग् शिऺा ऺेरभा उऩरलध आगथाक साधनहरुको
प्रबावकायी

उऩमोग

फढाउनका

रागग

खचा

तनमन्त्रण

य

खचा

घटाउने

जागरुकताको ववकास गनुा ऩछा । खास गयी शिऺाका सफै तहभा आन्त्तरयक
ऺभता फढाउनका रागग ठोस कामािभको तजभ
ुा ा एवॊ कामाान्त्वमन, प्रिासतनक
खचाभा कटौती, “कागजी बनाा” का सट्टा “प्रबावकायी बनाा” का आधायभा शिऺक
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दयफन्त्दी स्वीकृतत, छारवष्ट्ृ त्तका रागग प्राप्त यकभको प्रबावकायी सदऩ
ु मोगतपा
ध्मान ददनु ऩछा ।
(११)

सहमोग ऩरयचारन् शिऺा ऺेरभा बौततक ववकास य गुणस्तय ववृ द्ध गना
कामािभभूरक ववदे िी सहमोगको ऩरयचारन गनुा ऩछा ।

(१२)

ऩूवप्र
ा ाथशभक तह् स्थानीम तनकाम, अशबबावक, सभुदाम, तनजी ऺेर तथा
गैयसयकायी सॊस्थाहरुराई सॊरग्न गयाई चयणफद्ध रुऩभा दे िबय रागू गनुा ऩछा ।

शिऺा भन्त्रारमरे शिऺक ताशरभ, ऩाठ्मसाभग्री, ऩाठ्मिभ तनभााण आददको
आगथाक बाय वहन गनुा ऩछा । नगय ऺेर य सऺभ गाउॉ ववकास सशभतत फाहे कका
ऩव
ा ाथशभक ववद्मारमहरुभा सयकायरे आगथाक अनद
ू प्र
ु ान उऩरलध गयाउनु ऩछा ।
(१३)

अनौऩचारयक शिऺा् अनौऩचारयक शिऺाराई अशबमानका रुऩभा गैयसयकायी
सॊस्था, सभद
ु ाम य ववद्मारमको सॊरग्नताभा साधनको प्रबावकायी उऩमोग हुने
दृष्ट्रटकोणरे सॊचारन गनुा
ऩछा । दे िबयफाट नवौं मोजनाको अवगधशबर
तनयऺता उन्त्भूरन गने गयी ठोस कामािभ सॊचारन गनुा ऩछा य मसका रागग
थऩ आगथाक साधनहरु उऩरलध गयाउनु ऩछा ।

(१४)

प्राथशभक

तह्

सयकायरे

प्राथशभक

शिऺाराई

रगानीका

रागग

सवोऩयी

प्राथशभकता प्रदान गये को हारको व्मवस्थाराई तनयन्त्तयता प्रदान गनुा ऩछा ।

दग
ा
य कभ ववद्माथॉ बएका सॊस्थाहरुभा १ दे णख ३ कऺासम्भ फहुवगा
ु भ
शिऺणऩद्धतत रागू गनुा ऩछा । तन्िुल्क ऩाठ्मऩुस्तकको ववतयणराई व्मावहारयक
फनाउनुका साथै ततनराई स्रोत केन्त्रभापात ववतयण गनुा ऩछा । ऩाठ्मऩुस्तकको
ववतयणभा साझा प्रकािनको एकरौटी अगधकायराई अन्त्त गयी प्रकािन तथा
ववतयणभा तनजी ऺेरराई प्रोत्सादहत गनुा ऩछा ।

भदहरा तथा वऩछडडएका वगाका ववद्माथॉहरुका रागग हारको व्मवस्थाभा सुधाय

गयी छारवष्ट्ृ त्त प्रततभदहना रु. ५०।– प्रदान गनक
ुा ा साथै छारवष्ट्ृ त्त ऩाउने
ववद्माथॉहरुको कोटा ष्ट्जल्राको कुर ववद्माथॉ सॊख्माको ५ प्रततित तनधाायण
(१५)

हुनु ऩछा य सो कोटा आवश्मकता अनुसाय ववद्मारमहरुराई फाॉड्नु ऩछा ।
भाध्मशभक तह (६–१२ कऺा)ट्: भाध्मशभक तहभा शिऺा ऩाउनु ऩने उभेयका

ववद्माथॉहरुको सॊख्मा फढाउनका रागग थऩ आगथाक स्रोतको व्मवस्था गनुा ऩछा ।

सावाजतनक तथा साभुदातमक भाध्मशभक ववद्मारमका ११ य १२ कऺाका रागग

सयकायरे दऺता य आवश्मकताका आधायभा आगथाक साधनको व्मवस्था गनुा
ऩछा । भाध्मशभक ववद्मारमहरुभा आवश्मकतानुसाय ववद्मारमहरुराई कोटा

ववतयण गनुा ऩछा । भदहरा तथा वऩछडडएका वगाका ववद्माथॉहरुका रागग
प्रततभदहना छारवष्ट्ृ त्त रु. ५०।– प्रदान गनुा ऩछा । छारवष्ट्ृ त्तको कोटा ष्ट्जल्राको

जम्भा ववद्माथॉको ५ प्रततित हुनु ऩछा । भाध्मशभक ववद्मारमहरुको बौततक
ववकासका रागग स्थानीम स्रोतको ऩरयचारन, ववद्मारमको फचतको प्रमोग तथा
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ववदे िी सहमोगको ऩरयचारनका साथै सयकायरे ऩतन तनष्ट्श्चत आधायहरु तोकेय
ऩटके आगथाक सहमोग उऩरलध गयाउनु ऩछा । तनजी ऺेरका ववद्मारमहरुरे

आफ्नो फजेटको १ प्रततित यकभ छुट्माई “छारवष्ट्ृ त्त कोर्” स्थावऩत गने य
मसफाट भदहरा, गयीफ, वऩछडडएका तथा दग
ा
ऺेरका ववद्माथॉहरुका रागग
ु भ
ववतनमोजन गने व्मवस्था हुनु ऩछा । मस कोर्को व्मवस्थाऩन शिऺा भन्त्रारम
तथा तनजी ऺेरका ववद्मारमहरुको सॊघ सॊस्थाहरुरे सॊमुक्त रुऩभा गनुा ऩछा ।

प्राववगधक तथा व्मावसातमक शिऺाभा प्रततववद्माथॉ रागत घटाई २० प्रततित
खचा उठाउनका रागग ठोस कामािभहरु रागू गनुाऩछा । मस्तो शिऺाराई फजायको
आवश्मकतासॉग आफद्ध गयी प्रदान गना तनजी ऺेरराई प्रोत्सादहत गनुा ऩछा ।

िहयी ऺेरभा फढी िल्
ा ऺेरभा कभ िल्
ु क उठाई दग
ु भ
ु क शरएय न्त्मन
ू ताऩयू ण गने
व्मवस्था हुनु ऩछा ।
प्रत्मेक ववकास ऺेरभा एउटा फहुप्राववगधक ववद्मारम य प्रत्मेक ष्ट्जल्राभा
दईु वटा सीऩ प्रदान गने व्मावसातमक ववद्मारमको ववस्ताय गनुा ऩछा । सभुदाम
तथा तनजी ऺेरराई मस्ता ववद्मारम खोल्न प्रोत्साहनका साथै आवश्मकता

अनस
ु ाय सभाॊि कोर् तमाय गनुा ऩछा । प्रत्मेक ववकास ऺेरभा एउटा अग्रणी
भाध्मशभक ववद्मारम खोल्नु ऩछा ।
(१६)

उच्च शिऺा तह् रगानीका आधायभा ववश्वववद्मारमहरुराई तनम्नानुसाय
वगॉकयण गनुा ऩछा ्–

भुख्मत् सयकायी अनुदानफाट सॊचाशरत ववश्वववद्मारम, जस्तै्– बरबुवन

(क)

ववश्वववद्मारम, भहे न्त्र सॊस्कृत ववश्वववद्मारम। मस्ता ववश्वववद्मारमराई
कुर फजेटको ७०% वा सोबन्त्दा फढी सयकायी अनद
ु ान प्रदान गनुा ऩछा ।
(ख)

सभद
ु ामद्वाया सॊचाशरत ववश्वववद्मारम, जस्तै् ऩव
ू ााञ्चर ववश्वववद्मारम,

ऩोखया ववश्वववद्मारम। मस्ता ववश्वववद्मारमहरुराई वावर्ाक अनद
ु ान ददने
(ग)
(घ)

व्मवस्था हुनु
ऩछा ।
साभद
ु ातमक ववश्वववद्मारमराई ऩटके आगथाक अनुदान सहमोग ददनु ऩछा ।

सयकायी तनकाम अन्त्तगात सञ्चाशरत ववश्वववद्मारम वा सो सयहका िैक्षऺक
सॊस्था, जस्तै् वी. ऩी. कोइयारा स्वास्थम ववऻान प्रततरठान, प्रस्ताववत कृवर्
तथा वन ववश्वववद्मारम।

(१७)

अनुदान सहमोग् ववश्वववद्मारमहरुरे तत्कारै प्रवीणता प्रभाणऩर तहको
प्राक्षऻक ववस्थाऩन गयी िभि् बौततक ववस्थाऩन सभेत गदै जानु ऩछा ।

ववश्वववद्मारमहरुराई अनुदान आमोगरे तनष्ट्श्चत अवगधशबर प्रभाणऩर तहको
ववस्थाऩन ऩयू ा बएऩतछ सोका रागग अनद
ु ान ददन फन्त्द गनुा ऩछा । आमोगरे
ववश्वववद्मारमहरुराई

एकभरु ट वावर्ाक अनुदान

ददनु

ऩछा ।

सभद
ु ामद्वाया

सञ्चाशरत ववश्वववद्मारमराई बौततक ववकास तथा कामािभ ववकासका रागग
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ऩटके अनुदान ददनु ऩछा । सञ्चारनका रागग तोक्रकएको यकभ सारफसारी

एकभुरट ददन ऩतन सक्रकन्त्छ। तनजी ववश्वववद्मारमराई सञ्चारनका रागग
अनुदान ददइने छै न। नमाॉ कामािभका रागग आवश्मकता य औगचत्म हे यी ऩटके
अनुदान बने ददन सक्रकनेछ। भुखमत् सयकायी अनुदान सहमोगफाट सञ्चाशरत

ववश्वववद्मारमहरुका हकभा सयकायको नीततअनुसाय आगथाक सहमोग प्रदान

गनुा ऩछा । सॊस्कृत वाङ्गभमको सॊयऺण एवॊ ववकास गनाका रागग भहे न्त्र

सॊस्कृत ववश्वववद्मारमराई आवश्मक आगथाक सहमोग उऩरलध गयाउनु ऩछा ।
मस ववश्वववद्मारमराई अनस
ु न्त्धान य शिऺणका रागग ववशिरट केन्त्रका रुऩभा
ववकास गनुा ऩछा

य सोका तनष्ट्म्त आगथाक स्रोत उऩरलध गयाउनु ऩछा ।

साभद
ु ातमक क्माम्ऩसहरुको अऺम कोर् खडा गयी अनद
ु ान ददने व्मवस्था गनुा
ऩछा । साभद
ु ातमक क्माम्ऩसहरुको बौततक ववकास तथा वष्ट्ृ त्तववकास, शिऺक–
कभाचायी

कल्माणका

रागग

स्थावऩत

अवधायणा अनुसाय सहमोग गनुा ऩछा ।
(१८)

क्माम्ऩसहरुराई

फजेट

ववतनमोजन्

कोर्भा

सयकायफाट

सभाॊि

कोर्को

ववश्वववद्मारमहरुरे

ऩतन

आफ्ना

क्माम्ऩसहरुराई सारफसारी एकभुरट अनुदान ददने व्मवस्था गनुा ऩछा । मस्ता
क्माम्ऩसहरुरे आपैं िुल्क तनधाायण गनुा ऩछा ।
(१९)

िुल्क तनधाायण् उच्च शिऺाभा साधायण खचाको ३० प्रततित खचा उठाउने

शसद्धान्त्तराई दृष्ट्रटगत गयी िुल्क तनधाायण गनुा ऩछा , तय गरयव तथा जेहेन्त्दाय,
वऩछडडएका वगा तथा भदहरा ववद्माथॉहरुका रागग वगॉकृत िुल्क, छारवष्ट्ृ त्त य
ऋणको

व्मवस्था

गनुा

ऩछा ।

प्राववगधक

सॊस्थानहरुरे

ऺभता

बएका

ववद्माथॉहरुफाट ५५% शसटहरुका रागग खचाको अनुऩातभा िुल्क शरन सक्ने
(२०)

व्मवस्था हुनु ऩछा ।
थऩ प्रोत्साहन् उच्च

शिऺाभा

आन्त्तरयक

दऺता

फढाउनका

रागग

ठोस

कामािभहरुको तजुभ
ा ा गनुा ऩछा । मस िभभा याम्रो नततजा ल्माउने सॊस्थाहरुराई
कामाऺभता अनुसाय थऩ प्रोत्साहन प्रदान गनुा ऩछा ।
(२१)

वविेर् व्मवस्था् तोक्रकएको ऺेर य ववर्मभा प्राववगधक शिऺण सॊस्थाहरु
खोल्नका रागग प्रोत्साहन गनुा ऩछा । मसका रागग प्राक्षऻक तथा बौततक
ऩूवााधायको

ववकासका

रागग

सभाॊि

अनुदान

ददने

व्मवस्था

हुनु ऩछा ।
ववद्माथॉहरुराई मोग्मतािभका आधायभा बनाा गनुा ऩछा , याजनैततक दफाफका
कायण ववद्माथॉहरु बनाा गरयनु हुॉदैन। ववश्वववद्मारमहरुरे िैक्षऺक कामाऩारोराई
तदारुकताका साथ कामाान्त्वमन गनुा ऩछा । ऩयीऺारे गदाा कऺाहरु फन्त्द गने
ष्ट्स्थततराई अन्त्त्म गनुा ऩछा ।

(२२)

कऺा ववद्माथॉ अनऩ
ु ात् एउटा सरको एउटा कऺाभा ५० जनाबन्त्दा फढी
ववद्माथॉ बनाा गरयनु हुॉदैन।
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(२३)

चन्त्दादाताराई आमकय भापी् उच्च शिऺाभा जनसहबागगता ऩरयचारन गनाका
रागग स्वीकृतत प्राप्त िैक्षऺक सॊस्थाहरुराई चन्त्दा ददने सॊस्था वा व्मष्ट्क्तराई
ऩूयै चन्त्दा यकभभा राग्ने आमकय भापी गनुा ऩछा । साथै चन्त्दादाताको उगचत

(२४)

रुऩभा सम्भान गने ऩरयऩाटीको ववकास हुनु ऩछा ।
शिऺक–कभाचायी अनुऩात् कभाचायीको अनुऩात शिऺणभा ६० य प्रिासनभा ४०
हुनु ऩछा । हार कततऩम उच्चशिऺण सॊस्थाभा शिऺक य कभाचायीको अनुऩातभा
दे खाऩये को ठूरो अन्त्तयारराई घटाउनु ऩछा य प्रिासतनक खचाभा कटौती गयी
प्राक्षऻक उन्त्नमनभा रगाउनु ऩछा ।
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