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शिक्षाको सोच पत्र  
खखण्ण्डड--११ 
प्रप्रााररम्म्भभििकक  

    ११..११  पपृषृ्टष्टििूमूमिि 
               “सखुी नेपाली, सिदृ्द नेपाल” को लक्ष्य पूरा गनन म्िक्षाको अहि ्िमूिका 
रहन्छ ।म्िक्षाको विकासबाट िात्र सिाज र राष्ट्रका आकाांक्षा पररपूमतन गनन 
सवकन्छ। व्यम्िको सिान�ीण जीिनपद्दमत विकास र मनिानणको िाध्यि म्िक्षा हो 
। म्िक्षाको विकासबाट नै ज्ञानिान,् गणुिान,् मसपिान,् क्षितािील, दक्षतायिु, 
अनिुामसत, प्रमतस्पर्धी र वििेकिील नागररक तयार गनन सवकन्छ र यसबाट रावष्ट्रय 
अिी� हामसल गनन सवकन्छ । नेपालको सांविर्धानले व्यिस्था गरेअनरुूप अमनिायन 
तथा मनिःिलु्क आर्धारितू म्िक्षा, मनिःिलु्क िाध्यमिक म्िक्षा तथा सबै तहिा 
गणुस्तरीय म्िक्षा प्राप्त गनुन हरेक नेपालीको नैसमगनक अमर्धकार हो । नेपालको 
सांविर्धानले म्िक्षालाई िैज्ञामनक, प्राविमर्धक, व्यािसावयक, मसपिूलक, रोजगारिूलक 
एिि ् जनिखुी बनाउँदै सक्षि, प्रमतस्पर्धी, नैमतक एिि ् रावष्ट्रय वहतप्रमत सिवपनत 
जनिम्ि तयार गने व्यम्ित्ि विकासको सांिाहकका रूपिा अङ गीकार गरेको 
सन्दिन तथा म्िक्षा सभबन्र्धी ददगो विकास लक्ष्य, पन्रौँ योजना तथा म्िक्षा नीमत 
सिेतलाई दृव�गत गरी म्िक्षािा सिसािवयक सरु्धार गदै आिूल पररितनन गनन 
प्रस्ततु सोतपत्र तयार गररएको छ।म्िक्षासभबन्र्धी ददगो विकासको लक्ष्य, पन्रौँ 
योजनाले पररलम्क्षत गरेको म्िक्षासभबन्र्धी सिव�गत  उ�ेश्यका साथै रावष्ट्रय म्िक्षा 
नीमत सिेतलाई दृव�गत गरी म्िक्षािा आिूल पररितनन र सिसािवयक सरु्धार गनन 
यो सोतपत्र तयार गररएको छ। यस सोतपत्रलाई दईु तरणिा कायानन्ियन गररन े
छ । पवहलो तरणिा िएका काननुको कायानन्ियन र आिश्यकताअनसुार काननु 
पररिाजननिार्न त ्सोतपत्रको कायानन्ियन गररने छ । दोस्रो तरणिा आिश्यक नया ँ
काननु, सांरतना तथा पूिानर्धारको मनिानण गरी यस सोतपत्रको पूणन कायानन्ियन गररने 
छ । 
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          नेपालको सांिैर्धामनक व्यिस्था, नेपाल सरकारको “सिदृ्द नेपाल, सखुी 
नेपाली” सवहतको २५ िरे्ष दीर्नकालीन सोतसवहतको पन्रौँ आिमर्धक योजनािा तय 
गररएका म्िक्षासभबन्र्धी रावष्ट्रय लक्ष्य,  रावष्ट्रय म्िक्षा नीमत, २०७६, विज्ञान-प्रविमर्ध 
तथा निप्रितनन नीमत, २०७६का िागनदिनन, सािदुावयक विद्यालय सबलीकरण 
कायनक्रि २०७६-२०८५, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (सन ्२०१६-२०२२) 
का मनददन� लक्ष्य तथा प्रारम्भिक उपलम्धर्ध, नेपाल सरकारको १५ िरे्ष ददगो विकास 
लक्ष्यसभबन्र्धी िागन म्तत्र (सन ् २०१६-२०३०) तथा  ददगो विकास लक्ष्य ४ 
सभबन्र्धी नेपाल रावष्ट्रय कायनढाँता (सन ्२०१९-२०३०),  १० िरे्ष विद्यालय म्िक्षा 
क्षेत्र योजना (सन ् २०२१-२०३०)  तथा नेपालले रावष्ट्रय र अन्तरावष्ट्रनयस्तरिा 
जनाएका प्रमतबद्दतासिेतका आर्धारिा तयार गररएको यो सोतपत्र कायानन्ियनबाट 
प्राप्त हनुे सरु्धार र पररितननले गणुस्तरीय सािनजमनक म्िक्षाको समुनम्ित गरी रावष्ट्रय 
िानक बिा]]म्जि िैम्क्षक उपलम्धर्ध हामसल िई िलुकुको आमथनक-सािाम्जक 
रूपान्तरणिा यथे� योगदान पगु्ने छ । र्लस्िरूप म्िक्षालाई मसपसँग, मसपलाई 
श्रिसँग, श्रिलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग 
जोड्न सहयोग पगु्ने छ । साथै जीिनोपयोगी म्िक्षाको प्रिद्दननका लामग मसप 
विकास र प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षाको पहुँत सिदुायसभि परु् याई मसक्दै 
किाउँदै कायनक्रिको प्रिािकारी कायानन्ियनिा सहयोग पगु्ने छ ।उच्त म्िक्षालाई 
गणुस्तरीय, अन्तरानवष्ट्रयस्तरको प्रमतस्पर्धी एिि ् बजारको िागअनरुूपको जनिम्ि 
विकास गने िाध्यि बनाउने अपेक्षा गररएको छ । 

यस सोतपत्रले स्िािलभबी, िानिीय िूल्यिान्यता तथा कतनव्य र अमर्धकारप्रमत 
प्रमतबद्द एिि ् रावष्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्रय आिश्यकताअनरुूप अध्ययन तथा 
अनसुन्र्धानिा आर्धाररत नयाँ ज्ञान मसजनना गनन सक्षि नागररक मनिानण गरी 
म्िक्षालाई जीिनोपयोगी तथा रोजगारीिूलक बनाउन देहायका पक्षहरूलाई म्िक्षाको 
िखु्य िान्यताका रूपिा मलएको छ : 

(क) गणुस्तरीय, प्रमतस्पर्धी, जीिनोपयोगी  म्िक्षा   

(ख) मसजननिील, अनसुन्र्धानिखुी एिि ्निप्रितननात्िक म्िक्षा  

(ग) िागिा आर्धाररत म्िक्षा 

(र्) स्थानीय, रावष्ट्रय र अन्तरानवष्ट्रय पररिेिअनकुुल म्िक्षा 
(ङ) गमतिील एिि ्पररितननउन्िखु म्िक्षा 
(त) सान्दमिनक एिि ्प्रविमर्धिैत्री म्िक्षा  

(छ) म्िक्षािा सिुासन, जिार्देही एिि ्पारदम्िनता   

(ज) सिनसलुि, सिािेिी एिि ्सहिामगतािूलक म्िक्षा 
११..२२  ववििगगततककोो  अअभ्भ्ययाासस 
      नेपालिा म्िक्षा परापूिन कालदेम्ख सञ्चालन िएको वििरण पाइन्छ । नेपालिा 

म्िक्षा आददि कालदेम्ख नै सरुु िएको इमतहास पाइए तापमन वि.सां. २००७ को 
राजनीमतक पररितनन तथा रावष्ट्रयस्तरिा वि.सां. २०१० को नेपालिा म्िक्षा योजना 
कायानन्ियन िएदेम्ख म्िक्षािा आि नागररकको तासो बढ्दै आएको पाइन्छ । 
म्िक्षाको रावष्ट्रय िाग तथा विश्व पररिेिबाट मसम्जनत ज्ञानको विकासका क्रििा 
नेपालको म्िक्षा नीमत योजना कायनक्रि तथा पररयोजना कायानन्ियन हुँदै आएको 
सन्दिनिा यस सोतपत्रिा देहायबिोम्जि म्िक्षा विकासका तरण सिािेि गररएको 
छ । 

    ११.२२.११   वविि.ससांां.  २२००००७७  ििन्न्ददाा  अअगगााममडड  ररहहेेककाा  व्व्ययििस्स्थथाा 
(क) नेपालिा परभपरागत वहन्दु िैददक म्िक्षाको लािो इमतहास रहेको पाइन्छ 

। देिकुल  राजकुल  वपतकुृल र गरुुकुल  प्रातीन विद्याकेन्रका रूपिा 
रहेका मथए । बौद्द र्धिन दिननको प्रारभि िएपमछ विहार गभुबा र बौद्द 
म्िक्षा केन्रहरूिा बौद्द र्धिनदिननिा आर्धाररत म्िक्षा प्रतलनिा आयो  ।

(ख) मलच्छविकालिा राज्यले सिनसार्धारण जनताको म्िक्षालाई ऐम्च्छक 
कायनक्रिको रूपिा मलएको मथयो । मलच्छविकालीन विद्याकेन्रहरू गठुीको 
आयस्ताबाट तल्थे ।

(ग) िल्लकालिा म्िक्षालाई ऐम्च्छक रूपिा कायि गरी म्िक्षालाई 
व्यािसावयक मसपसँग जोमडएको मथयो । 

(र्) नेपालको एकीकरणपूिन र्धामिनक सङ्गसांस्था गठुी व्यम्िको दान सरकारको 
अनदुान इत्याददबाट म्िक्षाका लामग खतनको प्रबन्र्ध हनुे गरेको पाइन्छ। 
सो क्रि एकीकरणपिात ् पमन कायि रहेको पाइन्छ । परभपरागत 
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क्षेत्र योजना (सन ् २०२१-२०३०)  तथा नेपालले रावष्ट्रय र अन्तरावष्ट्रनयस्तरिा 
जनाएका प्रमतबद्दतासिेतका आर्धारिा तयार गररएको यो सोतपत्र कायानन्ियनबाट 
प्राप्त हनुे सरु्धार र पररितननले गणुस्तरीय सािनजमनक म्िक्षाको समुनम्ित गरी रावष्ट्रय 
िानक बिा]]म्जि िैम्क्षक उपलम्धर्ध हामसल िई िलुकुको आमथनक-सािाम्जक 
रूपान्तरणिा यथे� योगदान पगु्ने छ । र्लस्िरूप म्िक्षालाई मसपसँग, मसपलाई 
श्रिसँग, श्रिलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग 
जोड्न सहयोग पगु्ने छ । साथै जीिनोपयोगी म्िक्षाको प्रिद्दननका लामग मसप 
विकास र प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षाको पहुँत सिदुायसभि परु् याई मसक्दै 
किाउँदै कायनक्रिको प्रिािकारी कायानन्ियनिा सहयोग पगु्ने छ ।उच्त म्िक्षालाई 
गणुस्तरीय, अन्तरानवष्ट्रयस्तरको प्रमतस्पर्धी एिि ् बजारको िागअनरुूपको जनिम्ि 
विकास गने िाध्यि बनाउने अपेक्षा गररएको छ । 

यस सोतपत्रले स्िािलभबी, िानिीय िूल्यिान्यता तथा कतनव्य र अमर्धकारप्रमत 
प्रमतबद्द एिि ् रावष्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्रय आिश्यकताअनरुूप अध्ययन तथा 
अनसुन्र्धानिा आर्धाररत नयाँ ज्ञान मसजनना गनन सक्षि नागररक मनिानण गरी 
म्िक्षालाई जीिनोपयोगी तथा रोजगारीिूलक बनाउन देहायका पक्षहरूलाई म्िक्षाको 
िखु्य िान्यताका रूपिा मलएको छ : 

(क) गणुस्तरीय, प्रमतस्पर्धी, जीिनोपयोगी  म्िक्षा   

(ख) मसजननिील, अनसुन्र्धानिखुी एिि ्निप्रितननात्िक म्िक्षा  

(ग) िागिा आर्धाररत म्िक्षा 

(र्) स्थानीय, रावष्ट्रय र अन्तरानवष्ट्रय पररिेिअनकुुल म्िक्षा 
(ङ) गमतिील एिि ्पररितननउन्िखु म्िक्षा 
(त) सान्दमिनक एिि ्प्रविमर्धिैत्री म्िक्षा  

(छ) म्िक्षािा सिुासन, जिार्देही एिि ्पारदम्िनता   

(ज) सिनसलुि, सिािेिी एिि ्सहिामगतािूलक म्िक्षा 
११..२२  ववििगगततककोो  अअभ्भ्ययाासस 
      नेपालिा म्िक्षा परापूिन कालदेम्ख सञ्चालन िएको वििरण पाइन्छ । नेपालिा 

म्िक्षा आददि कालदेम्ख नै सरुु िएको इमतहास पाइए तापमन वि.सां. २००७ को 
राजनीमतक पररितनन तथा रावष्ट्रयस्तरिा वि.सां. २०१० को नेपालिा म्िक्षा योजना 
कायानन्ियन िएदेम्ख म्िक्षािा आि नागररकको तासो बढ्दै आएको पाइन्छ । 
म्िक्षाको रावष्ट्रय िाग तथा विश्व पररिेिबाट मसम्जनत ज्ञानको विकासका क्रििा 
नेपालको म्िक्षा नीमत योजना कायनक्रि तथा पररयोजना कायानन्ियन हुँदै आएको 
सन्दिनिा यस सोतपत्रिा देहायबिोम्जि म्िक्षा विकासका तरण सिािेि गररएको 
छ । 

    ११.२२.११   वविि.ससांां.  २२००००७७  ििन्न्ददाा  अअगगााममडड  ररहहेेककाा  व्व्ययििस्स्थथाा 
(क) नेपालिा परभपरागत वहन्दु िैददक म्िक्षाको लािो इमतहास रहेको पाइन्छ 

। देिकुल  राजकुल  वपतकुृल र गरुुकुल  प्रातीन विद्याकेन्रका रूपिा 
रहेका मथए । बौद्द र्धिन दिननको प्रारभि िएपमछ विहार गभुबा र बौद्द 
म्िक्षा केन्रहरूिा बौद्द र्धिनदिननिा आर्धाररत म्िक्षा प्रतलनिा आयो  ।

(ख) मलच्छविकालिा राज्यले सिनसार्धारण जनताको म्िक्षालाई ऐम्च्छक 
कायनक्रिको रूपिा मलएको मथयो । मलच्छविकालीन विद्याकेन्रहरू गठुीको 
आयस्ताबाट तल्थे ।

(ग) िल्लकालिा म्िक्षालाई ऐम्च्छक रूपिा कायि गरी म्िक्षालाई 
व्यािसावयक मसपसँग जोमडएको मथयो । 

(र्) नेपालको एकीकरणपूिन र्धामिनक सङ्गसांस्था गठुी व्यम्िको दान सरकारको 
अनदुान इत्याददबाट म्िक्षाका लामग खतनको प्रबन्र्ध हनुे गरेको पाइन्छ। 
सो क्रि एकीकरणपिात ् पमन कायि रहेको पाइन्छ । परभपरागत 
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सांस्कृत र बौद्द म्िक्षाको प्रतलन कायि मथए । वि.सां. १९१० िा 
दरबार स्कुलको स्थापनासँगै नेपालिा औपताररक म्िक्षा प्रणालीको 
सरुुआत िएको िामनन्छ ।

(ङ) वि.सां. १९१५ िा म्िक्षा मनदेिकको कायानलयका रूपिा म्िक्षा वििाग 
(डाइरेक्टर जनरल अर् पम्धलक इन्स्रक्सन) स्थापना गररयो। यसलाई 
म्िक्षा विकासिा उल्लेख्य कदिको रूपिा मलइन्छ ।

(त) यसै गरी वि.सां.१९६७ िा से्रस्ता पाठिालािा अध्ययनरत विद्याथीको 
परीक्षा मलन पास जाँत अड्डाको स्थापना ियो । 

(छ) उच्त म्िक्षाको औपताररक सरुुआत िने वि.सां. १९७५ िा मत्रििुन तन्र 
कलेज (मत्रतन्र कलेज) को स्थापनाबाट िएको िामनन्छ । िार्षा 
पाठिालाको मनरीक्षण गनन वि.सां.१९७६ िा पाठिाला बन्दोिस्त नागररक 
र्ाँट स्थापना गरी इन्स्पेक्टरी अवर्सको स्थापना गररयो ।

(ज) वि.सां.१९९० िा एस.एल.सी. परीक्षा बोडन गठनपिात ् उि परीक्षा 
नेपालिा मलन थामलयो ।

(झ) म्िक्षालाई काननुी रूप ददन सिनप्रथि वि सां १९९६ िा म्िक्षाको इम्स्तहार 
जारी गररएको मथयो । इम्स्तहार जारीपिात ् वि.सां.१९९८ िा म्तर् 
इन्स्पेक्टर अर् स्कुल्स अवर्सको स्थापना ियो । 

(ञ) वि.सां.२००३ िा जनकपरु र पम्ििाञ्चलको पाल्पािा विद्यालय 
उपमनरीक्षकको कायानलय स्थापना गररएको मथयो ।

११.२२.२२   वविि.ससांां.  २२००००७७  ददेेम्म्खख  वविि.ससांां.  २२००२२७७  ससभभिि  ििएएककाा  व्व्ययििस्स्थथाा 
(क) नेपालिा वि.सां.२००७ िन्दा पवहले म्िक्षाको पहुँत ज्यादै सीमित व्यम्ि 

तथा सिदुायिा िात्र मथयो । त्यस बेला नेपालको साक्षरता कररब दईु 
प्रमतित िात्र मथयो िने प्रारम्भिक (प्राथमिक) स्कुल पाठिाला ३२१
िाध्यमिक स्कुल ११ र उच्त म्िक्षाअन्तगनत एउटा कलेज सञ्चामलत मथयो  
। वि.सां.२००७ को राजनीमतक पररितननपमछ योजनाबद्द प्रयासका साथिा 
राज्यले म्िक्षािा लगानी बढाउन थाल्यो । वि.सां. २००७ सालिा 
प्रजातन्त्रको स्थापना िएपमछ म्िक्षा िन्त्रालयको स्थापना ियो । 

िन्त्रालयका मनणनय म्िक्षा वििागिार्न त कायानन्ियन गनन थामलयो । 
सिदुायहरू विद्यालय खोल्ने र बालबामलकालाई म्िक्षा ददने कायनिा सवक्रय 
रहन थाले । यसबाट  म्िक्षण सांस्था र विद्याथी सङ्खख्यािा क्रमिक रूपिा 
िवृद्द हनु थाल्यो। 

(ख) तत्कालीन सरकारले प्रिासनिा सरु्धार गनन 2009 िा प्रिासकीय 
पनुगनठन समिमत (बतु कमिसन)  गठन गयो । उि प्रमतिेदनअनसुार म्िक्षा 
िन्त्रालयिा एक सेके्रटरी, एक डेपटुी सेके्रटरी, तीन एमसस्टेन्ट सेके्रटरी र 
११ सहायक किनतारी रहेका मथए । दईुओटा मडग्री कलेज, तीनओटा 
इन्टरमिमडयट कलेज, ५० हाइस्कुल, १५० मिमडल स्कुल, ३८० 
प्राइिरी स्कुल, १७५ बेमसक स्कुल रहेका मथए । यसका अमतररि 
२७४ ओटा सांस्कृत तथा िार्षा पाठिाला रहेका मथए । यी सबैिा 
लगिग १,६६,०६० विद्याथी मथए । यस प्रमतिेदनले म्िक्षा प्रणालीलाई 
प्राविमर्धक बनाउनपुने, म्िक्षा प्रणालीबारे सल्लाह ददने प्रमतवष्टत म्िक्षाविद् 
म्झकाउनपुने, म्िक्षक छनोट, तामलि ददन र त्यसको मनरीक्षण गनन प्रबन्र्ध 
गनुनपने एिि ् म्िक्षा, जनस्िास््य, स्थानीय मनकाय िन्त्रालयहरू एउटै 
बनाउनपुने सझुाि ददएको मथयो ।

(ग) िैम्क्षक प्रिासन र मनरीक्षणलाई व्यिस्थापन गनन वि.सां. २०१० िा 
र्धनकुटा, जनकपरु, काठिाडौँ, पोखरा, तौमलहिा, नेपालगञ्ज र डोटी गरी 
सात क्षेत्रिा नेपाललाई वििाजन गरी प्रत्येक क्षेत्रिा एउटा मडमिजनल 
इन्स्पेक्टर अर् स्कुल्स कायानलय स्थापना गररयो ।

(र्) वि.सां.२०११ िा गदठत नेपाल रावष्ट्रय म्िक्षा योजना आयोगको सझुाि 
कायानन्ियन गरी रावष्ट्रय म्िक्षा प्रणालीको आर्धार तयार गररयो। यस 
सियदेम्ख नै देििर सिान वकमसिको रावष्ट्रय म्िक्षा नीमतको कायानन्ियन, 
देिको आिश्यकतालाई ख्याल गरी व्यािसावयक म्िक्षािा  प्रर्धानता, देििा 
मनिःिलु्क र सािनजमनक म्िक्षाको व्यिस्था जस्ता कायन िए । यस 
आयोगले मबसौँ िताधदीको आिश्यकता पूरा गनन तामलि प्राप्त जनिम्ि 
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सांस्कृत र बौद्द म्िक्षाको प्रतलन कायि मथए । वि.सां. १९१० िा 
दरबार स्कुलको स्थापनासँगै नेपालिा औपताररक म्िक्षा प्रणालीको 
सरुुआत िएको िामनन्छ ।

(ङ) वि.सां. १९१५ िा म्िक्षा मनदेिकको कायानलयका रूपिा म्िक्षा वििाग 
(डाइरेक्टर जनरल अर् पम्धलक इन्स्रक्सन) स्थापना गररयो। यसलाई 
म्िक्षा विकासिा उल्लेख्य कदिको रूपिा मलइन्छ ।

(त) यसै गरी वि.सां.१९६७ िा से्रस्ता पाठिालािा अध्ययनरत विद्याथीको 
परीक्षा मलन पास जाँत अड्डाको स्थापना ियो । 

(छ) उच्त म्िक्षाको औपताररक सरुुआत िने वि.सां. १९७५ िा मत्रििुन तन्र 
कलेज (मत्रतन्र कलेज) को स्थापनाबाट िएको िामनन्छ । िार्षा 
पाठिालाको मनरीक्षण गनन वि.सां.१९७६ िा पाठिाला बन्दोिस्त नागररक 
र्ाँट स्थापना गरी इन्स्पेक्टरी अवर्सको स्थापना गररयो ।

(ज) वि.सां.१९९० िा एस.एल.सी. परीक्षा बोडन गठनपिात ् उि परीक्षा 
नेपालिा मलन थामलयो ।

(झ) म्िक्षालाई काननुी रूप ददन सिनप्रथि वि सां १९९६ िा म्िक्षाको इम्स्तहार 
जारी गररएको मथयो । इम्स्तहार जारीपिात ् वि.सां.१९९८ िा म्तर् 
इन्स्पेक्टर अर् स्कुल्स अवर्सको स्थापना ियो । 

(ञ) वि.सां.२००३ िा जनकपरु र पम्ििाञ्चलको पाल्पािा विद्यालय 
उपमनरीक्षकको कायानलय स्थापना गररएको मथयो ।

११.२२.२२   वविि.ससांां.  २२००००७७  ददेेम्म्खख  वविि.ससांां.  २२००२२७७  ससभभिि  ििएएककाा  व्व्ययििस्स्थथाा 
(क) नेपालिा वि.सां.२००७ िन्दा पवहले म्िक्षाको पहुँत ज्यादै सीमित व्यम्ि 

तथा सिदुायिा िात्र मथयो । त्यस बेला नेपालको साक्षरता कररब दईु 
प्रमतित िात्र मथयो िने प्रारम्भिक (प्राथमिक) स्कुल पाठिाला ३२१
िाध्यमिक स्कुल ११ र उच्त म्िक्षाअन्तगनत एउटा कलेज सञ्चामलत मथयो  
। वि.सां.२००७ को राजनीमतक पररितननपमछ योजनाबद्द प्रयासका साथिा 
राज्यले म्िक्षािा लगानी बढाउन थाल्यो । वि.सां. २००७ सालिा 
प्रजातन्त्रको स्थापना िएपमछ म्िक्षा िन्त्रालयको स्थापना ियो । 

िन्त्रालयका मनणनय म्िक्षा वििागिार्न त कायानन्ियन गनन थामलयो । 
सिदुायहरू विद्यालय खोल्ने र बालबामलकालाई म्िक्षा ददने कायनिा सवक्रय 
रहन थाले । यसबाट  म्िक्षण सांस्था र विद्याथी सङ्खख्यािा क्रमिक रूपिा 
िवृद्द हनु थाल्यो। 

(ख) तत्कालीन सरकारले प्रिासनिा सरु्धार गनन 2009 िा प्रिासकीय 
पनुगनठन समिमत (बतु कमिसन)  गठन गयो । उि प्रमतिेदनअनसुार म्िक्षा 
िन्त्रालयिा एक सेके्रटरी, एक डेपटुी सेके्रटरी, तीन एमसस्टेन्ट सेके्रटरी र 
११ सहायक किनतारी रहेका मथए । दईुओटा मडग्री कलेज, तीनओटा 
इन्टरमिमडयट कलेज, ५० हाइस्कुल, १५० मिमडल स्कुल, ३८० 
प्राइिरी स्कुल, १७५ बेमसक स्कुल रहेका मथए । यसका अमतररि 
२७४ ओटा सांस्कृत तथा िार्षा पाठिाला रहेका मथए । यी सबैिा 
लगिग १,६६,०६० विद्याथी मथए । यस प्रमतिेदनले म्िक्षा प्रणालीलाई 
प्राविमर्धक बनाउनपुने, म्िक्षा प्रणालीबारे सल्लाह ददने प्रमतवष्टत म्िक्षाविद् 
म्झकाउनपुने, म्िक्षक छनोट, तामलि ददन र त्यसको मनरीक्षण गनन प्रबन्र्ध 
गनुनपने एिि ् म्िक्षा, जनस्िास््य, स्थानीय मनकाय िन्त्रालयहरू एउटै 
बनाउनपुने सझुाि ददएको मथयो ।

(ग) िैम्क्षक प्रिासन र मनरीक्षणलाई व्यिस्थापन गनन वि.सां. २०१० िा 
र्धनकुटा, जनकपरु, काठिाडौँ, पोखरा, तौमलहिा, नेपालगञ्ज र डोटी गरी 
सात क्षेत्रिा नेपाललाई वििाजन गरी प्रत्येक क्षेत्रिा एउटा मडमिजनल 
इन्स्पेक्टर अर् स्कुल्स कायानलय स्थापना गररयो ।

(र्) वि.सां.२०११ िा गदठत नेपाल रावष्ट्रय म्िक्षा योजना आयोगको सझुाि 
कायानन्ियन गरी रावष्ट्रय म्िक्षा प्रणालीको आर्धार तयार गररयो। यस 
सियदेम्ख नै देििर सिान वकमसिको रावष्ट्रय म्िक्षा नीमतको कायानन्ियन, 
देिको आिश्यकतालाई ख्याल गरी व्यािसावयक म्िक्षािा  प्रर्धानता, देििा 
मनिःिलु्क र सािनजमनक म्िक्षाको व्यिस्था जस्ता कायन िए । यस 
आयोगले मबसौँ िताधदीको आिश्यकता पूरा गनन तामलि प्राप्त जनिम्ि 
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मनिानणका लामग आर्धार पाठिाला तथा व्यािसावयक र व्यािहाररक दिैु 
म्िक्षाको िहत्त्ि उठान गरेको मथयो ।

(ङ) वि.सां.२०११ िा राव�य म्िक्षक म्िक्षण केन्र र वि.सां. २०१३ िा कलेज 
अर् एजकेुसनको स्थापना िएको मथयो ।

(त) वि.सां.२०१४ िा ३१ ओटा सबइन्स्पेक्टर अवर्स स्थापना गररयो । 
वि.सां. २०१६ िा तत्कालीन ३२ प्रिासकीय म्जल्लालाई २८ म्जल्लािा 
वििाजन गरी २८ म्जल्ला म्िक्षा मनरीक्षकको कायानलय स्थापना गररयो । 

(छ) वि.सां.२०१८ िा १४ अञ्चल म्िक्षा अमर्धकारीको कायानलय र ७५ म्जल्ला 
म्िक्षा मनरीक्षकको कायानलय स्थापना ियो ।

(ज) वि.सां. २०१८ िा गदठत सिान�ीण राव�य म्िक्षा समिमतको मसर्ाररस 
अनसुार प्राथमिक म्िक्षा अमनिायन, सांस्कृत म्िक्षाको विकास, १३ िर्षनको 
विद्यालय म्िक्षाको अिमर्ध कायि गने कायनहरु िए िने म्िक्षा ऐन, २०१९ 
जारी गररएको मथयो ।यस अिमर्धिा म्िक्षालाई राज्यले लोक कल्याणकारी 
कायनको रूपिा मलएको देम्खन्छ ।

(झ) यसै गरी प्रिासन सरु्धार विकेन्रीकरण आयोगको प्रमतिेदन-२०२० को 
सझुािअनसुार प्राथमिक स्कुलको सञ्चालन गाउँ पञ्चायतबाट तथा िाध्यमिक 
स्कुलको सञ्चालन म्जल्ला पञ्चायतबाट सरुु गररयो । म्िक्षा वििागबाट 
वितरण हुँदै आएको आमथनक सहायता सभबम्न्र्धत म्जल्ला पञ्चायतबाट हनु 
थाल्यो । म्िक्षा वििागले कुनै म्जल्लािा थप स्कुलहरू खोल्न ताहेिा 
उि स्कुलहरूको स्थान मनर्धानरण गने कायन वििागीय नीमत र मनदेिनमित्र 
रही म्जल्ला पञ्चायतले ग्यो । नुनपछन । प्रौढ कक्षा सञ्चालनका कायन 
म्जल्ला पञ्चायतको रेखदेखिा गनन थामलयो ।  ।

(ञ) वि.सां.२०२१ िा पूिानञ्चल र पम्ििाञ्चलिा म्िक्षा अमर्धकारी अवर्स 
स्थापना गरी अञ्चल म्िक्षा अमर्धकारी र म्जल्ला म्िक्षा अमर्धकारी कायानलय 
सोअन्तगनत राम्खयो ।

(ट) वि.सां. २०२५ सालिा प्रिासन सरु्धार आयोग गठन गरी सोको प्रमतिेदन 
बिोम्जि केही काि िए । सरकार स्कुल कलेजहरू िवृद्द गदै जाने 

लक्ष्यबाट िातै्र प्ररेरत निई म्िक्षाको गणुात्िक र व्यािसावयक िवृद्दमतर 
ध्यान ददनपुछन िने्न अिर्धारणा मलइयो । िएकै स्कुल र कलेजहरूलाई 
सक्षि र सदुृढ गनन तरुुन्तै कदि ताल्न ु पने र स्कुल कलेजहरूको 
स्थापना राजनीमतक तापको आर्धारिा निई म्जल्ला र देिको िास्तविक 
आिश्यकताको आर्धारिा हनुपुदनछ िन्ने नीमत मलन थामलयो । म्िक्षा 
िन्त्रालय र स्िास््य िन्त्रालय मिलाई सािाम्जक सेिा िन्त्रालय बनाउने 
अिर्धारणा मलइएको मथयो । 

(ठ) वि.सां.२०२७ सालिा अञ्चल म्िक्षा अमर्धकारीको कायानलय खारेज गरी २९ 
म्जल्लािा म्जल्ला म्िक्षा अमर्धकारीको कायानलय र बाँकी ४६ म्जल्लािा 
म्जल्ला म्िक्षा कायानलय राम्खयो ।

   ११.२२.३३   वविि.ससांां.  २२००२२८८  ददेेम्म्खख  वविि.ससांां.  २२००४४६६  ससभभिि  ििएएककाा  व्व्ययििस्स्थथाा 
(क) वि.स. २०२८ िा रावष्ट्रय म्िक्षा पद्दमतको योजना कायानन्ियन गरी नयाँ 

म्िक्षाको सरुुआत ियो । नयाँ म्िक्षा योजनाको नािले पमन म्तमनन ेरावष्ट्रय 
म्िक्षा पवद्दमतको योजना २०२८ लाई नेपालको म्िक्षा पद्दमतिा आिूल 
पररितननको िाहकको रूपिा मलइन्छ । यस योजनाले देििा रावष्ट्रय 
म्िक्षा प्रणालीको स्थापना, व्यािसावयक म्िक्षािा जोड, िैम्क्षक अिसर तथा 
सवुिर्धाहरूको सन्तमुलत र न्यायोम्तत वितरण, म्िक्षा प्रिासनको 
सदुृढीकरण, मनरीक्षण प्रणालीिा प्रिािकाररता, म्िक्षाको गणुात्िक र 
स्तरयिु विकासिा जोड,परीक्षा तथा िूल्याङ्कन प्रणालीिा सरु्धार, म्िक्षक 
तामलि, म्िक्षण विमर्ध तथा म्िक्षण पेसािा सरु्धार, उच्त म्िक्षािा रावष्ट्रय 
विकास सेिाको व्यिस्था, प्रौढ म्िक्षािा व्यापकता, छात्रिमृ्िको 
व्यिस्थालगायतका विर्षय कायानन्ियनिा ल्याएको मथयो ।

(ख) रावष्ट्रय म्िक्षा पद्दमतको योजना (२०२८-२०३२) लाग ु िएपमछ अञ्चल 
म्िक्षा अमर्धकारीको अवर्स खारेज ियो । म्िक्षा ऐन, २०२८ र म्िक्षा 
मनयिािली, २०२८ लाग ु िएसँगै प्रत्येक विकास क्षेत्रिा क्षेत्रीय म्िक्षा 
मनदेिनालय,  ७५ ओटै म्जल्लािा म्जल्ला म्िक्षा अमर्धकारीको कायानलय 
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मनिानणका लामग आर्धार पाठिाला तथा व्यािसावयक र व्यािहाररक दिैु 
म्िक्षाको िहत्त्ि उठान गरेको मथयो ।

(ङ) वि.सां.२०११ िा राव�य म्िक्षक म्िक्षण केन्र र वि.सां. २०१३ िा कलेज 
अर् एजकेुसनको स्थापना िएको मथयो ।

(त) वि.सां.२०१४ िा ३१ ओटा सबइन्स्पेक्टर अवर्स स्थापना गररयो । 
वि.सां. २०१६ िा तत्कालीन ३२ प्रिासकीय म्जल्लालाई २८ म्जल्लािा 
वििाजन गरी २८ म्जल्ला म्िक्षा मनरीक्षकको कायानलय स्थापना गररयो । 

(छ) वि.सां.२०१८ िा १४ अञ्चल म्िक्षा अमर्धकारीको कायानलय र ७५ म्जल्ला 
म्िक्षा मनरीक्षकको कायानलय स्थापना ियो ।

(ज) वि.सां. २०१८ िा गदठत सिान�ीण राव�य म्िक्षा समिमतको मसर्ाररस 
अनसुार प्राथमिक म्िक्षा अमनिायन, सांस्कृत म्िक्षाको विकास, १३ िर्षनको 
विद्यालय म्िक्षाको अिमर्ध कायि गने कायनहरु िए िने म्िक्षा ऐन, २०१९ 
जारी गररएको मथयो ।यस अिमर्धिा म्िक्षालाई राज्यले लोक कल्याणकारी 
कायनको रूपिा मलएको देम्खन्छ ।

(झ) यसै गरी प्रिासन सरु्धार विकेन्रीकरण आयोगको प्रमतिेदन-२०२० को 
सझुािअनसुार प्राथमिक स्कुलको सञ्चालन गाउँ पञ्चायतबाट तथा िाध्यमिक 
स्कुलको सञ्चालन म्जल्ला पञ्चायतबाट सरुु गररयो । म्िक्षा वििागबाट 
वितरण हुँदै आएको आमथनक सहायता सभबम्न्र्धत म्जल्ला पञ्चायतबाट हनु 
थाल्यो । म्िक्षा वििागले कुनै म्जल्लािा थप स्कुलहरू खोल्न ताहेिा 
उि स्कुलहरूको स्थान मनर्धानरण गने कायन वििागीय नीमत र मनदेिनमित्र 
रही म्जल्ला पञ्चायतले ग्यो । नुनपछन । प्रौढ कक्षा सञ्चालनका कायन 
म्जल्ला पञ्चायतको रेखदेखिा गनन थामलयो ।  ।

(ञ) वि.सां.२०२१ िा पूिानञ्चल र पम्ििाञ्चलिा म्िक्षा अमर्धकारी अवर्स 
स्थापना गरी अञ्चल म्िक्षा अमर्धकारी र म्जल्ला म्िक्षा अमर्धकारी कायानलय 
सोअन्तगनत राम्खयो ।

(ट) वि.सां. २०२५ सालिा प्रिासन सरु्धार आयोग गठन गरी सोको प्रमतिेदन 
बिोम्जि केही काि िए । सरकार स्कुल कलेजहरू िवृद्द गदै जाने 

लक्ष्यबाट िातै्र प्ररेरत निई म्िक्षाको गणुात्िक र व्यािसावयक िवृद्दमतर 
ध्यान ददनपुछन िने्न अिर्धारणा मलइयो । िएकै स्कुल र कलेजहरूलाई 
सक्षि र सदुृढ गनन तरुुन्तै कदि ताल्न ु पने र स्कुल कलेजहरूको 
स्थापना राजनीमतक तापको आर्धारिा निई म्जल्ला र देिको िास्तविक 
आिश्यकताको आर्धारिा हनुपुदनछ िन्ने नीमत मलन थामलयो । म्िक्षा 
िन्त्रालय र स्िास््य िन्त्रालय मिलाई सािाम्जक सेिा िन्त्रालय बनाउने 
अिर्धारणा मलइएको मथयो । 

(ठ) वि.सां.२०२७ सालिा अञ्चल म्िक्षा अमर्धकारीको कायानलय खारेज गरी २९ 
म्जल्लािा म्जल्ला म्िक्षा अमर्धकारीको कायानलय र बाँकी ४६ म्जल्लािा 
म्जल्ला म्िक्षा कायानलय राम्खयो ।

   ११.२२.३३   वविि.ससांां.  २२००२२८८  ददेेम्म्खख  वविि.ससांां.  २२००४४६६  ससभभिि  ििएएककाा  व्व्ययििस्स्थथाा 
(क) वि.स. २०२८ िा रावष्ट्रय म्िक्षा पद्दमतको योजना कायानन्ियन गरी नयाँ 

म्िक्षाको सरुुआत ियो । नयाँ म्िक्षा योजनाको नािले पमन म्तमनन ेरावष्ट्रय 
म्िक्षा पवद्दमतको योजना २०२८ लाई नेपालको म्िक्षा पद्दमतिा आिूल 
पररितननको िाहकको रूपिा मलइन्छ । यस योजनाले देििा रावष्ट्रय 
म्िक्षा प्रणालीको स्थापना, व्यािसावयक म्िक्षािा जोड, िैम्क्षक अिसर तथा 
सवुिर्धाहरूको सन्तमुलत र न्यायोम्तत वितरण, म्िक्षा प्रिासनको 
सदुृढीकरण, मनरीक्षण प्रणालीिा प्रिािकाररता, म्िक्षाको गणुात्िक र 
स्तरयिु विकासिा जोड,परीक्षा तथा िूल्याङ्कन प्रणालीिा सरु्धार, म्िक्षक 
तामलि, म्िक्षण विमर्ध तथा म्िक्षण पेसािा सरु्धार, उच्त म्िक्षािा रावष्ट्रय 
विकास सेिाको व्यिस्था, प्रौढ म्िक्षािा व्यापकता, छात्रिमृ्िको 
व्यिस्थालगायतका विर्षय कायानन्ियनिा ल्याएको मथयो ।

(ख) रावष्ट्रय म्िक्षा पद्दमतको योजना (२०२८-२०३२) लाग ु िएपमछ अञ्चल 
म्िक्षा अमर्धकारीको अवर्स खारेज ियो । म्िक्षा ऐन, २०२८ र म्िक्षा 
मनयिािली, २०२८ लाग ु िएसँगै प्रत्येक विकास क्षेत्रिा क्षेत्रीय म्िक्षा 
मनदेिनालय,  ७५ ओटै म्जल्लािा म्जल्ला म्िक्षा अमर्धकारीको कायानलय 
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स्थापना गररयो । म्जल्लािा म्जल्ला म्िक्षा समिमत, म्जल्ला म्िक्षा सेिा 
आयोग एिि ्विद्यालय सहयोग समिमत रहने व्यिस्था गररयो । 

(ग) प्रिासन सरु्धार आयोगको प्रमतिेदन २०३२-३३ ले सिन्ियको किी 
िएको हाम्रो िलुकुिा सकिर िन्त्रालयको सङ्खख्या कि हनु ु मितम्व्ययता 
र प्रिािकाररताको दृव�कोणले  उपयिु र िाञ्छनीय िएकाले म्िक्षा 
िन्त्रालय र स्िास््य िन्त्रालय एकीकरणका लामग मसर्ाररस गरेको 
मथयो।

(र्) वि.स. २०२८ िा पाठ्यक्रि  पाठ्यपसु्तक तथा मनरीक्षण केन्रको स्थापना 
ियो । वि.सां. २०३६ िा यस केन्रको नाि पाठ्यक्रि तथा मनरीक्षण 
विकास केन्र राम्खयो ।

(ङ) वि.सां. २०३६ सालिा िलुकुिा आर्धारितू तथा िध्यिस्तरको प्राविमर्धक 
जनिम्ि उत्पादन गनन प्राविमर्धक म्िक्षालय सञ्चालन गने नीमतअनरुूप 
वि.सां. २०३७ िा नेपालिा पवहलो प्राविमर्धक म्िक्षालयको रूपिा कणानली 
प्राविमर्धक म्िक्षालय स्थापना गररयो । 

(त) उच्त म्िक्षाको विकास र विस्तारको क्षेत्रिा सझुाि मलन वि.सां. २०३९ 
िा िाही उच्त म्िक्षा आयोग गठन ियो ।यसको प्रमतिेदन वि. सां. 
२०४० िा पेस ियो । नेपालको उच्त म्िक्षाको गणुस्तर सरु्धार, 
म्िक्षकहरूको गणुस्तर प्रमतस्थापन, प्राविमर्धक, व्यािसावयक र सार्धारण 
विर्षयको उच्त म्िक्षािा मलनपुने नीमत जस्ता विर्षयिा यसले सिीक्षा गरी 
उच्त म्िक्षाको नीमतसभबन्र्धी विर्षयिा सझुाि प्रस्ततु गरेको मथयो ।

(छ) वि.सां. २०४५ िा क्षते्रीय म्िक्षा मनदेिनालयलाई क्षेत्रीय मनरीक्षक 
कायानलय र म्जल्ला म्िक्षा कायानलयलाई म्जल्ला म्िक्षा मनरीक्षकको 
कायानलय नािकरण गररयो । 

(ज) यही सियिा नै आर्धारितू, िध्यिस्तरीय तथा उच्तस्तरीय प्राविमर्धक जनिम्ि 
गनन प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि कायनक्रिहरूको नीमत 
मनिानण तथा सिन्ियका लामग प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि 

पररर्षद् ऐन, २०४५ जारी िए प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसायवक तामलि 
पररर्षद्को गठन ियो । 

(झ) दि िरे्ष विद्यालय म्िक्षािा दईु िर्षनको एक िैम्क्षक तह थप गरी उच्त 
िाध्यमिक तहको मसजनना गनन उच्त िाध्यमिक म्िक्षा ऐन, २०४६ 
अन्तगनत उच्त िाध्यमिक म्िक्षा पररर्षद्को गठन गररयो ।

   ११.२२.४४   वविि.ससांां.  २२००४४७७  ददेेम्म्खख  वविि.ससांां.  २२००७७११  ससभभिि  ििएएककाा  व्व्ययििस्स्थथाा 
(क) प्रिासन सरु्धार आयोगको प्रमतिेदन -२०४८ ले पाठ्यक्रि मनर्धानरण र 

पाठ्यपसु्तक स्िीकृमत गने जस्ता नीमतगत कायनबाहेक पाठ्यपसु्तक 
उत्पादन र वितरणिा मनजी क्षेत्रको सांलग्नता बढाउँदै लैजानपुने एिि ्
म्िक्षा तथा सांस्कृमत िन्त्रालयलाई यथाित रूपिा राख्न े मसर्ाररस गरेको 
मथयो ।

(ख) प्रजातन्त्रको पनुिनहालीपिात ् रावष्ट्रय म्िक्षा प्रणालीिा सिसािवयक 
पररिाजनन तथा सरु्धार गननका लामग गदठत रावष्ट्रय म्िक्षा  आयोग, २०४९ 
ले म्िक्षाको रावष्ट्रय उ�ेश्य र ती उ�ेश्य पररपूमतनका लामग मलनपुने नीमत, 
म्िक्षाको तहगत सांरतना, विद्यालय तहिा पढाइने विर्षय र पाठ्यिार, उच्त 
म्िक्षा, प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा, िातिृार्षािा म्िक्षा, िवहला 
म्िक्षा, सांस्कृत म्िक्षा, खलुा विश्वविद्यालय, मनिःिलु्क म्िक्षा, मनजी क्षेत्रिा 
म्िक्षण सांस्थाको स्थापना जस्ता विर्षयिा सझुाि प्रस्ततु गरेको मथयो । 

(ग) रावष्ट्रय म्िक्षा आयोग, २०४९ को मसर्ाररसबिोम्जि म्िक्षा क्षेत्रिा 
कायनरत जनिम्िको पेसागत दक्षता अमििवृद्द गनन वि.सां. २०५० सालिा 
िैम्क्षक जनिम्ि विकास केन्रको स्थापना गररयो । यस केन्रअन्तगनत 
देिका विमिन्न क्षेत्रिा नौओटा प्राथमिक म्िक्षक तामलि केन्र सिेत 
स्थापना गररयो । तामलि केन्रहरू विस्तार िई ३४ ओटासभि पगेुको 
मथयो । 

(र्) पाठ्यक्रि तथा मनरीक्षण विकास केन्रको नाि पररितनन गरी वि.सां. 
२०५४ िा  पाठ्यक्रि विकास केन्र राम्खयो । वि.सां. २०५० सालिा 
दूर म्िक्षा केन्रको स्थापना िएको मथयो । 
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स्थापना गररयो । म्जल्लािा म्जल्ला म्िक्षा समिमत, म्जल्ला म्िक्षा सेिा 
आयोग एिि ्विद्यालय सहयोग समिमत रहने व्यिस्था गररयो । 

(ग) प्रिासन सरु्धार आयोगको प्रमतिेदन २०३२-३३ ले सिन्ियको किी 
िएको हाम्रो िलुकुिा सकिर िन्त्रालयको सङ्खख्या कि हनु ु मितम्व्ययता 
र प्रिािकाररताको दृव�कोणले  उपयिु र िाञ्छनीय िएकाले म्िक्षा 
िन्त्रालय र स्िास््य िन्त्रालय एकीकरणका लामग मसर्ाररस गरेको 
मथयो।

(र्) वि.स. २०२८ िा पाठ्यक्रि  पाठ्यपसु्तक तथा मनरीक्षण केन्रको स्थापना 
ियो । वि.सां. २०३६ िा यस केन्रको नाि पाठ्यक्रि तथा मनरीक्षण 
विकास केन्र राम्खयो ।

(ङ) वि.सां. २०३६ सालिा िलुकुिा आर्धारितू तथा िध्यिस्तरको प्राविमर्धक 
जनिम्ि उत्पादन गनन प्राविमर्धक म्िक्षालय सञ्चालन गने नीमतअनरुूप 
वि.सां. २०३७ िा नेपालिा पवहलो प्राविमर्धक म्िक्षालयको रूपिा कणानली 
प्राविमर्धक म्िक्षालय स्थापना गररयो । 

(त) उच्त म्िक्षाको विकास र विस्तारको क्षेत्रिा सझुाि मलन वि.सां. २०३९ 
िा िाही उच्त म्िक्षा आयोग गठन ियो ।यसको प्रमतिेदन वि. सां. 
२०४० िा पेस ियो । नेपालको उच्त म्िक्षाको गणुस्तर सरु्धार, 
म्िक्षकहरूको गणुस्तर प्रमतस्थापन, प्राविमर्धक, व्यािसावयक र सार्धारण 
विर्षयको उच्त म्िक्षािा मलनपुने नीमत जस्ता विर्षयिा यसले सिीक्षा गरी 
उच्त म्िक्षाको नीमतसभबन्र्धी विर्षयिा सझुाि प्रस्ततु गरेको मथयो ।

(छ) वि.सां. २०४५ िा क्षते्रीय म्िक्षा मनदेिनालयलाई क्षेत्रीय मनरीक्षक 
कायानलय र म्जल्ला म्िक्षा कायानलयलाई म्जल्ला म्िक्षा मनरीक्षकको 
कायानलय नािकरण गररयो । 

(ज) यही सियिा नै आर्धारितू, िध्यिस्तरीय तथा उच्तस्तरीय प्राविमर्धक जनिम्ि 
गनन प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि कायनक्रिहरूको नीमत 
मनिानण तथा सिन्ियका लामग प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि 

पररर्षद् ऐन, २०४५ जारी िए प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसायवक तामलि 
पररर्षद्को गठन ियो । 

(झ) दि िरे्ष विद्यालय म्िक्षािा दईु िर्षनको एक िैम्क्षक तह थप गरी उच्त 
िाध्यमिक तहको मसजनना गनन उच्त िाध्यमिक म्िक्षा ऐन, २०४६ 
अन्तगनत उच्त िाध्यमिक म्िक्षा पररर्षद्को गठन गररयो ।

   ११.२२.४४   वविि.ससांां.  २२००४४७७  ददेेम्म्खख  वविि.ससांां.  २२००७७११  ससभभिि  ििएएककाा  व्व्ययििस्स्थथाा 
(क) प्रिासन सरु्धार आयोगको प्रमतिेदन -२०४८ ले पाठ्यक्रि मनर्धानरण र 

पाठ्यपसु्तक स्िीकृमत गने जस्ता नीमतगत कायनबाहेक पाठ्यपसु्तक 
उत्पादन र वितरणिा मनजी क्षेत्रको सांलग्नता बढाउँदै लैजानपुने एिि ्
म्िक्षा तथा सांस्कृमत िन्त्रालयलाई यथाित रूपिा राख्न े मसर्ाररस गरेको 
मथयो ।

(ख) प्रजातन्त्रको पनुिनहालीपिात ् रावष्ट्रय म्िक्षा प्रणालीिा सिसािवयक 
पररिाजनन तथा सरु्धार गननका लामग गदठत रावष्ट्रय म्िक्षा  आयोग, २०४९ 
ले म्िक्षाको रावष्ट्रय उ�ेश्य र ती उ�ेश्य पररपूमतनका लामग मलनपुने नीमत, 
म्िक्षाको तहगत सांरतना, विद्यालय तहिा पढाइने विर्षय र पाठ्यिार, उच्त 
म्िक्षा, प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा, िातिृार्षािा म्िक्षा, िवहला 
म्िक्षा, सांस्कृत म्िक्षा, खलुा विश्वविद्यालय, मनिःिलु्क म्िक्षा, मनजी क्षेत्रिा 
म्िक्षण सांस्थाको स्थापना जस्ता विर्षयिा सझुाि प्रस्ततु गरेको मथयो । 

(ग) रावष्ट्रय म्िक्षा आयोग, २०४९ को मसर्ाररसबिोम्जि म्िक्षा क्षेत्रिा 
कायनरत जनिम्िको पेसागत दक्षता अमििवृद्द गनन वि.सां. २०५० सालिा 
िैम्क्षक जनिम्ि विकास केन्रको स्थापना गररयो । यस केन्रअन्तगनत 
देिका विमिन्न क्षेत्रिा नौओटा प्राथमिक म्िक्षक तामलि केन्र सिेत 
स्थापना गररयो । तामलि केन्रहरू विस्तार िई ३४ ओटासभि पगेुको 
मथयो । 

(र्) पाठ्यक्रि तथा मनरीक्षण विकास केन्रको नाि पररितनन गरी वि.सां. 
२०५४ िा  पाठ्यक्रि विकास केन्र राम्खयो । वि.सां. २०५० सालिा 
दूर म्िक्षा केन्रको स्थापना िएको मथयो । 
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(ङ) उच्त म्िक्षाको क्षेत्रिा गणुस्तर कायि गनन र अनदुान व्यिस्थापनका 
लामग विश्वविद्यालय अनदुान आयोग ऐन, २०५० जारी गररएको मथयो ।

(त) म्िक्षक तथा किनतारीको िैयम्िक वििरण अद्यािमर्धक राख्न े तथा 
सेिामनििृ सेिा सवुिर्धा प्रदान गने सिेतको कािका लामग वि.सां.२०५४ 
िा विद्यालय म्िक्षक वकताबखानाको स्थापना िएको मथयो । 

(छ) उच्त स्तरीय रावष्ट्रय म्िक्षा आयोग, २०५५ ले राष्ट्रको म्िक्षा नीमत, 
कायनक्रि र स�ठनको अध्ययन, विश्लरे्षण एिि ्सिीक्षाका साथै आर्धारितू 
तथा विद्यालय तह, उच्त तह, प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा, म्िक्षण 
सािग्री, म्िक्षण पद्दमतलगायतको विर्षयिा प्रमतिेदन प्रस्ततु गरेको मथयो ।

(ज) अनौपताररक म्िक्षासभबन्र्धी वक्रयाकलापको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको 
नेततृ्ि गनन वि.सां. २०५६ सालिा अनौपताररक म्िक्षा केन्रको स्थापना 
िएको मथयो । 

(झ) िैम्क्षक कायनक्रिहरूको कायानन्ियन तथा अनगुिन लगायतका काि 
गननका लामग  वि.सां. २०५६ िा म्िक्षा िन्त्रालयअन्तगनत म्िक्षा वििागको 
स्थापना गररयो । 

(ञ) म्िक्षकको स्थायी मनयमु्ि तथा बढुिाको मसर्ाररस गनन वि.सां. २०५६ िा 
म्िक्षक सेिा आयोगको स्थापना ियो ।

(ट) म्िक्षा िन्त्रालयिा वि.सां. २०५७ िा खेलकुदसिेत गािी म्िक्षा तथा 
खेलकुद िन्त्रालय नािकरण गररयो । 

(ठ) म्िक्षासभबन्र्धी उच्तस्तरीय कायनसमिमत, २०५८ ले प्राथमिक म्िक्षा पूणन 
रूपिा मनिःिलु्क, मनभन िाध्यमिक र िाध्यमिक तहिा िलु्क मनर्धानरणको 
िापदण्ड लाग,ु म्िक्षक लाइसेन्सको व्यिस्था, म्िक्षक सेिा आयोगको 
स्थापना, सरकारी खतनको १७ प्रमतित म्िक्षािा लगानी, गणुात्िक म्िक्षा, 
पाठ्यक्रिको ढाँता, अनगुिन सांयन्त्रलगायतका विर्षय सिािेि गरी 
प्रमतिेदन ददएको मथयो ।

(ड) म्िक्षा तथा खेलकुद िन्त्रालयको मनणनयानसुार वि.सां. २०६० सालिा 
विद्यालय मनरीक्षणालय स्थापना िएको मथयो ।

(ढ) नेपालको अन्तररि सांविर्धान, २०६३ ले िौमलक हकको दायरालाई 
र्रावकलो बनायो जसबाट म्िक्षासभबन्र्धी हक सिेत र्रावकलो बन्न 
पगु्यो।

(ण) विद्यालय तहको म्िक्षालाई ददिा मनददन� गनन रावष्ट्रय पाठ्यक्रि 
प्रारूप,२०६३ जारी गरी लाग ुगररयो ।

(त) वि.सां. 20६५ िा खेलकुद तथा यिुा िन्त्रालयको स्थापना िएपमछ 
िन्त्रालयको नाि म्िक्षा िन्त्रालय राम्खयो ।

(थ) िैम्क्षक मनकायको कायन सभपादन तथा विद्याथीको मसकाइ उपलम्धर्धको 
परीक्षणका लामग वि.सां. २०६६ िा िैम्क्षक गणुस्तर परीक्षण केन्रको 
स्थापना ियो ।

(द) नयाँ पररिेििा सािनजमनक प्रिसनिा सरु्धार ल्याउन २०७० िा प्रिासन 
सरु्धार सझुाि समिमत गठन गरी  प्रमतिेदन मलइयो । प्रिासन सरु्धार 
सझुाि समिमतको प्रमतिेदन २०७० िा िैम्क्षक सरु्धारका विमिन्न क्षेत्र 
उल्लेख िएको छ । तीिध्ये केही सरु्धारका क्षेत्र यसप्रकार रहेका छन ्:  
िैम्क्षक क्षेत्रलाई मनयमित व्यिम्स्थत ियानददत र गणुस्तरीय तलु्याउन 
सहयोग परु् याउन,े उच्त िैम्क्षक योग्यता दक्षता क्षिता िएका विद्यालयका 
म्िक्षक र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई सभिान गने, यस्ता म्िक्षक 
तथा प्राध्यापकको सूती तयार गरी सेिा मलने । आतारसांवहत तयार गरी 
लाग ु गने । विश्वविद्यालय विद्यालय  र क्याभपसको िानि सांसार्धन 
िौमतक एिि ् व्यिस्थापकीय पक्षहरूको सरु्धार गने ।म्िक्षा क्षेत्रसँग 
सभबम्न्र्धत नीमतगत, सांरतनागत र काननुी पक्षहरूको सरु्धार गने । 
िैम्क्षक मनकायिा राजनीमत प्रिेि गनन नददने ।नैमतक म्िक्षािा जोड ददने 
। गणुस्तरीय िैम्क्षक उपलम्धर्ध हामसल गनन लक्ष्य र उपलम्धर्ध वकटान 
गरी सियसीिासवहतको कायनयोजना मनिानण गरी कायानन्ियन गने । 
िकु्रबार तार बजेसभि पठनपाठन तथा अमतररि वक्रयाकलाप सञ्चालन 
गने । विद्यालय सरु्धार योजना सँगसँगै कक्षाकोठा म्िक्षण योजना 
कायानन्ियन गने । विद्याथीको मसकाइ उपलम्धर्धलाई म्िक्षकको कायन 
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(ङ) उच्त म्िक्षाको क्षेत्रिा गणुस्तर कायि गनन र अनदुान व्यिस्थापनका 
लामग विश्वविद्यालय अनदुान आयोग ऐन, २०५० जारी गररएको मथयो ।

(त) म्िक्षक तथा किनतारीको िैयम्िक वििरण अद्यािमर्धक राख्न े तथा 
सेिामनििृ सेिा सवुिर्धा प्रदान गने सिेतको कािका लामग वि.सां.२०५४ 
िा विद्यालय म्िक्षक वकताबखानाको स्थापना िएको मथयो । 

(छ) उच्त स्तरीय रावष्ट्रय म्िक्षा आयोग, २०५५ ले राष्ट्रको म्िक्षा नीमत, 
कायनक्रि र स�ठनको अध्ययन, विश्लरे्षण एिि ्सिीक्षाका साथै आर्धारितू 
तथा विद्यालय तह, उच्त तह, प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा, म्िक्षण 
सािग्री, म्िक्षण पद्दमतलगायतको विर्षयिा प्रमतिेदन प्रस्ततु गरेको मथयो ।

(ज) अनौपताररक म्िक्षासभबन्र्धी वक्रयाकलापको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको 
नेततृ्ि गनन वि.सां. २०५६ सालिा अनौपताररक म्िक्षा केन्रको स्थापना 
िएको मथयो । 

(झ) िैम्क्षक कायनक्रिहरूको कायानन्ियन तथा अनगुिन लगायतका काि 
गननका लामग  वि.सां. २०५६ िा म्िक्षा िन्त्रालयअन्तगनत म्िक्षा वििागको 
स्थापना गररयो । 

(ञ) म्िक्षकको स्थायी मनयमु्ि तथा बढुिाको मसर्ाररस गनन वि.सां. २०५६ िा 
म्िक्षक सेिा आयोगको स्थापना ियो ।

(ट) म्िक्षा िन्त्रालयिा वि.सां. २०५७ िा खेलकुदसिेत गािी म्िक्षा तथा 
खेलकुद िन्त्रालय नािकरण गररयो । 

(ठ) म्िक्षासभबन्र्धी उच्तस्तरीय कायनसमिमत, २०५८ ले प्राथमिक म्िक्षा पूणन 
रूपिा मनिःिलु्क, मनभन िाध्यमिक र िाध्यमिक तहिा िलु्क मनर्धानरणको 
िापदण्ड लाग,ु म्िक्षक लाइसेन्सको व्यिस्था, म्िक्षक सेिा आयोगको 
स्थापना, सरकारी खतनको १७ प्रमतित म्िक्षािा लगानी, गणुात्िक म्िक्षा, 
पाठ्यक्रिको ढाँता, अनगुिन सांयन्त्रलगायतका विर्षय सिािेि गरी 
प्रमतिेदन ददएको मथयो ।

(ड) म्िक्षा तथा खेलकुद िन्त्रालयको मनणनयानसुार वि.सां. २०६० सालिा 
विद्यालय मनरीक्षणालय स्थापना िएको मथयो ।

(ढ) नेपालको अन्तररि सांविर्धान, २०६३ ले िौमलक हकको दायरालाई 
र्रावकलो बनायो जसबाट म्िक्षासभबन्र्धी हक सिेत र्रावकलो बन्न 
पगु्यो।

(ण) विद्यालय तहको म्िक्षालाई ददिा मनददन� गनन रावष्ट्रय पाठ्यक्रि 
प्रारूप,२०६३ जारी गरी लाग ुगररयो ।

(त) वि.सां. 20६५ िा खेलकुद तथा यिुा िन्त्रालयको स्थापना िएपमछ 
िन्त्रालयको नाि म्िक्षा िन्त्रालय राम्खयो ।

(थ) िैम्क्षक मनकायको कायन सभपादन तथा विद्याथीको मसकाइ उपलम्धर्धको 
परीक्षणका लामग वि.सां. २०६६ िा िैम्क्षक गणुस्तर परीक्षण केन्रको 
स्थापना ियो ।

(द) नयाँ पररिेििा सािनजमनक प्रिसनिा सरु्धार ल्याउन २०७० िा प्रिासन 
सरु्धार सझुाि समिमत गठन गरी  प्रमतिेदन मलइयो । प्रिासन सरु्धार 
सझुाि समिमतको प्रमतिेदन २०७० िा िैम्क्षक सरु्धारका विमिन्न क्षेत्र 
उल्लेख िएको छ । तीिध्ये केही सरु्धारका क्षेत्र यसप्रकार रहेका छन ्:  
िैम्क्षक क्षेत्रलाई मनयमित व्यिम्स्थत ियानददत र गणुस्तरीय तलु्याउन 
सहयोग परु् याउन,े उच्त िैम्क्षक योग्यता दक्षता क्षिता िएका विद्यालयका 
म्िक्षक र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई सभिान गने, यस्ता म्िक्षक 
तथा प्राध्यापकको सूती तयार गरी सेिा मलने । आतारसांवहत तयार गरी 
लाग ु गने । विश्वविद्यालय विद्यालय  र क्याभपसको िानि सांसार्धन 
िौमतक एिि ् व्यिस्थापकीय पक्षहरूको सरु्धार गने ।म्िक्षा क्षेत्रसँग 
सभबम्न्र्धत नीमतगत, सांरतनागत र काननुी पक्षहरूको सरु्धार गने । 
िैम्क्षक मनकायिा राजनीमत प्रिेि गनन नददने ।नैमतक म्िक्षािा जोड ददने 
। गणुस्तरीय िैम्क्षक उपलम्धर्ध हामसल गनन लक्ष्य र उपलम्धर्ध वकटान 
गरी सियसीिासवहतको कायनयोजना मनिानण गरी कायानन्ियन गने । 
िकु्रबार तार बजेसभि पठनपाठन तथा अमतररि वक्रयाकलाप सञ्चालन 
गने । विद्यालय सरु्धार योजना सँगसँगै कक्षाकोठा म्िक्षण योजना 
कायानन्ियन गने । विद्याथीको मसकाइ उपलम्धर्धलाई म्िक्षकको कायन 
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सभपादन िूल्याङ्कनसँग आबद्द गने । म्िक्षण मसकाइिा सूतना प्रविमर्ध 
सञ्चार र इन्टरनेटको अमर्धकति उपयोग गने । जनक म्िक्षा सािग्री 
केन्रको क्षिता विकास गने ।विद्यालय िाम्न्त क्षेत्र कायनक्रिलाई 
प्रिािकारी रूपिा कायानन्ियन गने 

११.२२.५५   वविि.ससांां.  २२००७७२२  ददेेम्म्खख  हहााललससभभिि  ििएएककाा  व्व्ययििस्स्थथाा 
क  विद्याथी िूल्याङ्कन र प्रिाणीकरणिा सान्दमिनकता, पारदम्िनता, िस्तमुनष्टता र 

विश्वसनीयता कायि गनन विद्यालय म्िक्षािा अक्षराङ्कन पद्दमत, कायानन्ियन 
कायनविमर्ध, २०७२ जारी गरी अक्षराङ्कन पद्दमत सरुुिात गररयो ।

ख  नेपालको म्िक्षा प्रणालीलाई िूलतिः नेपालको सांविर्धान २०७२ ले 
िागनमनदेि गरेको छ । सांविर्धानले आि नागररकका लामग गणुस्तरीय 
म्िक्षा समुनम्ित गनन एकल र साझा सूतीका आर्धारिा तीनै तहका 
सरकारलाई म्जभिेिार बनाएको छ ।

ग  म्िक्षासभबन्र्धी िौमलक हकअन्तगनत प्रत्येक नागररकलाई आर्धारितू 
म्िक्षािा पहुँतको हक, राज्यबाट आर्धारितू तहसभिको म्िक्षा अमनिायन र 
मनिःिलु्क तथा िाध्यमिक तहसभिको म्िक्षा मनिःिलु्क पाउने हक, अपा�ता 
िएका र आमथनक रूपले विपन्न नागररकलाई काननुबिोम्जि मनिःिलु्क 
उच्त म्िक्षा पाउने हक, दृव�विहीन नागररकलाई बे्रलमलवप तथा बवहरा र 
स्िर िा बोलाइसभबन्र्धी अपा�ता िएका नागररकलाई साङ्केमतक िार्षाको 
िाध्यिबाट काननुबिोम्जि मनिःिलु्क म्िक्षा पाउने हक र नपेालिा 
बसोबास गने प्रत्येक नेपाली सिदुायलाई काननुबिोम्जि आफ्नो 
िातिृार्षािा म्िक्षा पाउने र त्यसका लामग विद्यालय तथा िैम्क्षक सँस्था 
खोल्ने र सञ्चालन गने हकको व्यिस्था गरेको छ (नेपालको सांविर्धानको 
र्धारा ३१) ।

र्  िवहलाको हक, बालबामलकाको हक, दमलतको हक, सािाम्जक न्यायको 
हकअन्तगनत सिेत म्िक्षाको हकलाई उल्लेख गरेको छ । 

ङ  राज्यका नीमतहरूअन्तगनत नागररकका आर्धारितू आिश्कतासभबन्र्धी 
नीमतिा म्िक्षालाई िैज्ञामनक, प्राविमर्धक, व्यािसावयक, मसपिूलक, 

रोजगारिूलक एिि ्जनिखुी बनाउँदै सक्षि, प्रमतस्पर्धी, नैमतक एिि ्रावष्ट्रय 
वहतप्रमत सिवपनत जनिम्ि तयार गने, म्िक्षा क्षेत्रिा राज्यको लगानी 
अमििवृद्द गदै म्िक्षािा िएको मनजी लगानीलाई मनयिन र व्यिस्थापन गरी 
सेिािूलक बनाउने र उच्त म्िक्षालाई सहज, गणुस्तरीय र पहुँतयोग्य 
बनाई  क्रिििः मनिःिलु्क बनाउँदै लैजाने नीमत उल्लेख गररएको छ ।

त  वि.सां. 2074 िा म्िक्षा िन्त्रालयको नाि म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्ध 
िन्त्रालय राम्खएको मथयो ।

छ  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कायानन्ियनिा आई म्िक्षासभबन्र्धी 
२३ ओटा अमर्धकार स्थानीय तहबाट कायानन्ियन हनु सरुु िएको छ ।

ज  वि.सां. २०७४ िा साविकका म्जल्ला म्िक्षा कायानलयलाई म्िक्षा विकास 
तथा सिन्िय एकाइ नािकारण गरी नेपाल सरकार गहृ िन्त्रालय म्जल्ला 
प्रिासन कायानलयअन्तगनत राम्खएको  ।राजपत्रावङ्कत प्रथि शे्रणीको प्रिखु 
म्जल्ला अमर्धकारी रहने ४१ म्जल्लािा नेपाल म्िक्षा सेिाको राजपत्राङ्कवकत 
दितीय शे्रणी र राजपत्रावङ्कत दितीय शे्रणीको प्रिखु म्जल्ला अमर्धकारी रहने 
बाँकी म्जल्लािा नेपाल म्िक्षा सेिाको राजपत्राङ्कवकत ततृीय शे्रणीको एकाइ 
प्रिखु रहने व्यिस्था गररएको । साविकका म्जल्ला म्िक्षा अमर्धकारी पद 
खारेज िएको । एकाइ प्रिखु नािकरण िएको मथयो ।

झ  रावष्ट्रय म्तवकत्सा म्िक्षा ऐन, २०७५ जारी गररएको  मथयो ।
ञ  वि.सां. २०७५ िा साविकका म्िक्षा वििाग, अनौपताररक म्िक्षा केन्र र 

िैम्क्षक जनिम्ि विकास केन्रलाई एकीकृत गरी म्िक्षा तथा िानि स्रोत 
विकास केन्र बनाइएको मथयो ।

ट  वि.सां. २०७३ असार १५ गते म्िक्षा ऐनिा िएको आठौ सांिोर्धन 
अनसुार साविकको परीक्षा मनयन्त्रण कायानलय तथा उच्त िाध्यमिक म्िक्षा 
पररर्षद्लाई एकीकृत गरी रावष्ट्रय परीक्षा बोडन गठन गररएको मथयो ।

ठ  वि.सां. २०७४ िा सातओटै प्रदेििा सािाम्जक विकास िन्त्रालयको 
स्थापना गररएको मथयो ।
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सभपादन िूल्याङ्कनसँग आबद्द गने । म्िक्षण मसकाइिा सूतना प्रविमर्ध 
सञ्चार र इन्टरनेटको अमर्धकति उपयोग गने । जनक म्िक्षा सािग्री 
केन्रको क्षिता विकास गने ।विद्यालय िाम्न्त क्षेत्र कायनक्रिलाई 
प्रिािकारी रूपिा कायानन्ियन गने 

११.२२.५५   वविि.ससांां.  २२००७७२२  ददेेम्म्खख  हहााललससभभिि  ििएएककाा  व्व्ययििस्स्थथाा 
क  विद्याथी िूल्याङ्कन र प्रिाणीकरणिा सान्दमिनकता, पारदम्िनता, िस्तमुनष्टता र 

विश्वसनीयता कायि गनन विद्यालय म्िक्षािा अक्षराङ्कन पद्दमत, कायानन्ियन 
कायनविमर्ध, २०७२ जारी गरी अक्षराङ्कन पद्दमत सरुुिात गररयो ।

ख  नेपालको म्िक्षा प्रणालीलाई िूलतिः नेपालको सांविर्धान २०७२ ले 
िागनमनदेि गरेको छ । सांविर्धानले आि नागररकका लामग गणुस्तरीय 
म्िक्षा समुनम्ित गनन एकल र साझा सूतीका आर्धारिा तीनै तहका 
सरकारलाई म्जभिेिार बनाएको छ ।

ग  म्िक्षासभबन्र्धी िौमलक हकअन्तगनत प्रत्येक नागररकलाई आर्धारितू 
म्िक्षािा पहुँतको हक, राज्यबाट आर्धारितू तहसभिको म्िक्षा अमनिायन र 
मनिःिलु्क तथा िाध्यमिक तहसभिको म्िक्षा मनिःिलु्क पाउने हक, अपा�ता 
िएका र आमथनक रूपले विपन्न नागररकलाई काननुबिोम्जि मनिःिलु्क 
उच्त म्िक्षा पाउने हक, दृव�विहीन नागररकलाई बे्रलमलवप तथा बवहरा र 
स्िर िा बोलाइसभबन्र्धी अपा�ता िएका नागररकलाई साङ्केमतक िार्षाको 
िाध्यिबाट काननुबिोम्जि मनिःिलु्क म्िक्षा पाउने हक र नपेालिा 
बसोबास गने प्रत्येक नेपाली सिदुायलाई काननुबिोम्जि आफ्नो 
िातिृार्षािा म्िक्षा पाउने र त्यसका लामग विद्यालय तथा िैम्क्षक सँस्था 
खोल्ने र सञ्चालन गने हकको व्यिस्था गरेको छ (नेपालको सांविर्धानको 
र्धारा ३१) ।

र्  िवहलाको हक, बालबामलकाको हक, दमलतको हक, सािाम्जक न्यायको 
हकअन्तगनत सिेत म्िक्षाको हकलाई उल्लेख गरेको छ । 

ङ  राज्यका नीमतहरूअन्तगनत नागररकका आर्धारितू आिश्कतासभबन्र्धी 
नीमतिा म्िक्षालाई िैज्ञामनक, प्राविमर्धक, व्यािसावयक, मसपिूलक, 

रोजगारिूलक एिि ्जनिखुी बनाउँदै सक्षि, प्रमतस्पर्धी, नैमतक एिि ्रावष्ट्रय 
वहतप्रमत सिवपनत जनिम्ि तयार गने, म्िक्षा क्षेत्रिा राज्यको लगानी 
अमििवृद्द गदै म्िक्षािा िएको मनजी लगानीलाई मनयिन र व्यिस्थापन गरी 
सेिािूलक बनाउने र उच्त म्िक्षालाई सहज, गणुस्तरीय र पहुँतयोग्य 
बनाई  क्रिििः मनिःिलु्क बनाउँदै लैजाने नीमत उल्लेख गररएको छ ।

त  वि.सां. 2074 िा म्िक्षा िन्त्रालयको नाि म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्ध 
िन्त्रालय राम्खएको मथयो ।

छ  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कायानन्ियनिा आई म्िक्षासभबन्र्धी 
२३ ओटा अमर्धकार स्थानीय तहबाट कायानन्ियन हनु सरुु िएको छ ।

ज  वि.सां. २०७४ िा साविकका म्जल्ला म्िक्षा कायानलयलाई म्िक्षा विकास 
तथा सिन्िय एकाइ नािकारण गरी नेपाल सरकार गहृ िन्त्रालय म्जल्ला 
प्रिासन कायानलयअन्तगनत राम्खएको  ।राजपत्रावङ्कत प्रथि शे्रणीको प्रिखु 
म्जल्ला अमर्धकारी रहने ४१ म्जल्लािा नेपाल म्िक्षा सेिाको राजपत्राङ्कवकत 
दितीय शे्रणी र राजपत्रावङ्कत दितीय शे्रणीको प्रिखु म्जल्ला अमर्धकारी रहने 
बाँकी म्जल्लािा नेपाल म्िक्षा सेिाको राजपत्राङ्कवकत ततृीय शे्रणीको एकाइ 
प्रिखु रहने व्यिस्था गररएको । साविकका म्जल्ला म्िक्षा अमर्धकारी पद 
खारेज िएको । एकाइ प्रिखु नािकरण िएको मथयो ।

झ  रावष्ट्रय म्तवकत्सा म्िक्षा ऐन, २०७५ जारी गररएको  मथयो ।
ञ  वि.सां. २०७५ िा साविकका म्िक्षा वििाग, अनौपताररक म्िक्षा केन्र र 

िैम्क्षक जनिम्ि विकास केन्रलाई एकीकृत गरी म्िक्षा तथा िानि स्रोत 
विकास केन्र बनाइएको मथयो ।

ट  वि.सां. २०७३ असार १५ गते म्िक्षा ऐनिा िएको आठौ सांिोर्धन 
अनसुार साविकको परीक्षा मनयन्त्रण कायानलय तथा उच्त िाध्यमिक म्िक्षा 
पररर्षद्लाई एकीकृत गरी रावष्ट्रय परीक्षा बोडन गठन गररएको मथयो ।

ठ  वि.सां. २०७४ िा सातओटै प्रदेििा सािाम्जक विकास िन्त्रालयको 
स्थापना गररएको मथयो ।
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ड  वि.सां. २०७४ िा पाँत विकास क्षेत्रिा रहेका साविकका क्षेत्रीय म्िक्षा 
मनदेिनालयहरू खारेज गररएको मथयो । प्रदेि सािाम्जक विकास 
िन्त्रालयअन्तगनत प्रदेि म्िक्षा विकास मनदेिनालय स्थापना गररएको  
मथयो।

ढ  साविकका २९ ओटा िैम्क्षक तामलि केन्रको सङ्खख्यालाई र्टाई 
सातओटािा झाररएको मथयो । प्रदेि िैम्क्षक तामलि केन्र स्थापना िई 
प्रदेि सािाम्जक विकास िन्त्रालय अन्तगनत राम्खएको मथयो ।साविकका 
१०९१ ओटा स्रोतकेन्रहरू खारेज गररएको मथयो ।

ण  नेपालको सांविर्धानले प्रत्याितू गरेको अमनिायन तथा मनिःिलु्क म्िक्षा 
कायानन्ियनका लामग अमनिायन तथा मनिःिलु्क म्िक्षा ऐन, २०७५ तथा 
अमनिायन तथा मनिःिलु्क म्िक्षा मनयिािली, २०७७ तजुनिा गरी 
कायानन्ियनिा ल्याइएको छ ।

त  म्िक्षासभबन्र्धी विमिन्न उपक्षेत्रिा छररएर रहेका नीमतहरूलाई एकीकृत र 
सांवहताबद्द गरी रावष्ट्रय म्िक्षा नीमत, २०७६ मनिानण गररएको छ । सङ्गीय 
सांरतनाअनरुूप तयार गररएको नीमत नपेालको म्िक्षा क्षेत्र सरु्धार एिि ्
रूपान्तरणका लामग िागनदिनकको रूपिा रहेको छ ।

थ  औपताररक सार्धारण म्िक्षा पद्दमत प्राविमर्धक व्यािसावयक म्िक्षा पद्दमत 
अनौपताररक म्िक्षा एिि ् अरीमतक म्िक्षा पद्दमत जस्तै परभपरागत िा 
अनिुिका आर्धारिा हामसल गरेको म्िक्षाको पवहतान र स्तरीकरणका 
लामग प्रिािकारी व्यिस्थापन गरी नागररकले प्राप्त गरेको म्िक्षालाई रावष्ट्रय 
तथा अन्तरानवष्ट्रय िान्यता प्राप्त गराउन रावष्ट्रय योग्यता प्रारूपको िूल ढाँता 
२०७७ तयार गररएको छ ।

द  हाल िलुकुको सिग्र िैम्क्षक प्रिासन तथा व्यिस्थापनको नेततृ्ि गननका 
लामग सङ्गीय तहिा म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्ध िन्त्रालय रहेको 
छ।िन्त्रालयअन्तगनत म्िक्षा तथा िानि स्रोत विकास केन्र, पाठ्यक्रि 
विकास केन्र, िैम्क्षक गणुस्तर परीक्षण केन्र, रावष्ट्रय वकताबखाना (म्िक्षक) 
केन्रीय/वििागीय मनकायको रूपिा रहेका छन ् ।िन्त्रालयअन्तगनत नै 

स्िायि मनकायको रूपिा म्िक्षक सेिा आयोग र रावष्ट्रय परीक्षा बोडन रहेका 
छन ्।  िन्त्रालयअन्तगनत छुटै्ट ऐनबाट व्यिम्स्थत िई स्ितन्त्र मनकायको 
रूपिा म्तवकत्सा म्िक्षा आयोग , नेपाल विज्ञान तथा प्रविमर्ध प्रज्ञा प्रमतष्टान, 

विश्वविद्यालय अनदुान आयोग, विश्वविद्यालय/प्रमतष्टानहरू, प्राविमर्धक म्िक्षा 
तथा व्यािसावयक तामलि पररर्षद्, जनक म्िक्षा सािग्री केन्र मलमिटेड, 

यनुेस्कोका लामग नेपाल रावष्ट्रय आयोगको सम्तिालय  रहेका छन ्।यसै 
गरी विमिन्न विकास समिमतहरू, पसु्तकालयहरू, आयोजना तथा 
पररयोजनाहरू सिेत िन्त्रालयअन्तगनत रहेका छन ् ।प्रत्येक म्जल्लािा 
म्िक्षा विकास तथा सिन्िय एकाइ रहेको छ ।

र्ध  प्रदेिअन्तगनत सािाम्जक विकास िन्त्रालय, म्िक्षा विकास मनदेिनालय तथा 
म्िक्षा तामलि केन्र रहेका छन ्। स्थानीय तहिा म्िक्षा तथा खेलकुद 
वििाग/िहािाखा/िाखा रहेको छ ।

न  म्िक्षासभबन्र्धी नीमत मनर्धानरण सभबन्र्धिा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा 
सझुाि ददने काि सिेतका लामग रावष्ट्रय म्िक्षा पररर्षद्, पाठ्यक्रि मनिानण 
तथा िूल्याङ्कन गने सभबन्र्धिा नीमत मनर्धानरण गनन रावष्ट्रय पाठ्यक्रि विकास 
तथा िूल्याङ्कन पररर्षद्, अनौपताररक म्िक्षाको नीमत मनिानण, सिन्िय, 
रेखदेख तथा व्यिस्थापनका लामग रावष्ट्रय अनौपताररक म्िक्षा पररर्षद्, 
वििेर्ष म्िक्षासभबन्र्धी नीमत मनिानण तथा व्यिस्थापन सिेत गननका लामग 
वििेर्ष म्िक्षा पररर्षद्, म्िक्षक, िन्त्रालयअन्तगनतका किनतारी तथा 
म्िक्षासभबन्र्धी सिदुायिा सांलग्न व्यम्िको कायनदक्षता अमििवृद्द गनन तथा 
िैम्क्षक विकास सभबन्र्धी नीमत मनिानण, व्यिस्थापन गने काि सिेतका 
लामग िैम्क्षक जनिम्ि विकास पररर्षद् म्िक्षा िन्त्री िा राज्य िन्त्रीको 
अध्यक्षतािा  रहने प्रािर्धान म्िक्षा ऐन, २०२८ तथा म्िक्षा मनयिािली, 
२०५९ िा रहेको छ ।

ऩ  

प  गाउँपामलका िा नगरपामलका क्षेत्रमित्र सञ्चालन हनुे विद्यालयको 
व्यिस्थापन रेखदेख र सिन्िय गनन गाउँ म्िक्षा िा नगर म्िक्षा समिमत, 
विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यिस्थापन गननका लामग प्रत्येक 
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ड  वि.सां. २०७४ िा पाँत विकास क्षेत्रिा रहेका साविकका क्षेत्रीय म्िक्षा 
मनदेिनालयहरू खारेज गररएको मथयो । प्रदेि सािाम्जक विकास 
िन्त्रालयअन्तगनत प्रदेि म्िक्षा विकास मनदेिनालय स्थापना गररएको  
मथयो।

ढ  साविकका २९ ओटा िैम्क्षक तामलि केन्रको सङ्खख्यालाई र्टाई 
सातओटािा झाररएको मथयो । प्रदेि िैम्क्षक तामलि केन्र स्थापना िई 
प्रदेि सािाम्जक विकास िन्त्रालय अन्तगनत राम्खएको मथयो ।साविकका 
१०९१ ओटा स्रोतकेन्रहरू खारेज गररएको मथयो ।

ण  नेपालको सांविर्धानले प्रत्याितू गरेको अमनिायन तथा मनिःिलु्क म्िक्षा 
कायानन्ियनका लामग अमनिायन तथा मनिःिलु्क म्िक्षा ऐन, २०७५ तथा 
अमनिायन तथा मनिःिलु्क म्िक्षा मनयिािली, २०७७ तजुनिा गरी 
कायानन्ियनिा ल्याइएको छ ।

त  म्िक्षासभबन्र्धी विमिन्न उपक्षेत्रिा छररएर रहेका नीमतहरूलाई एकीकृत र 
सांवहताबद्द गरी रावष्ट्रय म्िक्षा नीमत, २०७६ मनिानण गररएको छ । सङ्गीय 
सांरतनाअनरुूप तयार गररएको नीमत नपेालको म्िक्षा क्षेत्र सरु्धार एिि ्
रूपान्तरणका लामग िागनदिनकको रूपिा रहेको छ ।

थ  औपताररक सार्धारण म्िक्षा पद्दमत प्राविमर्धक व्यािसावयक म्िक्षा पद्दमत 
अनौपताररक म्िक्षा एिि ् अरीमतक म्िक्षा पद्दमत जस्तै परभपरागत िा 
अनिुिका आर्धारिा हामसल गरेको म्िक्षाको पवहतान र स्तरीकरणका 
लामग प्रिािकारी व्यिस्थापन गरी नागररकले प्राप्त गरेको म्िक्षालाई रावष्ट्रय 
तथा अन्तरानवष्ट्रय िान्यता प्राप्त गराउन रावष्ट्रय योग्यता प्रारूपको िूल ढाँता 
२०७७ तयार गररएको छ ।

द  हाल िलुकुको सिग्र िैम्क्षक प्रिासन तथा व्यिस्थापनको नेततृ्ि गननका 
लामग सङ्गीय तहिा म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्ध िन्त्रालय रहेको 
छ।िन्त्रालयअन्तगनत म्िक्षा तथा िानि स्रोत विकास केन्र, पाठ्यक्रि 
विकास केन्र, िैम्क्षक गणुस्तर परीक्षण केन्र, रावष्ट्रय वकताबखाना (म्िक्षक) 
केन्रीय/वििागीय मनकायको रूपिा रहेका छन ् ।िन्त्रालयअन्तगनत नै 

स्िायि मनकायको रूपिा म्िक्षक सेिा आयोग र रावष्ट्रय परीक्षा बोडन रहेका 
छन ्।  िन्त्रालयअन्तगनत छुटै्ट ऐनबाट व्यिम्स्थत िई स्ितन्त्र मनकायको 
रूपिा म्तवकत्सा म्िक्षा आयोग , नेपाल विज्ञान तथा प्रविमर्ध प्रज्ञा प्रमतष्टान, 

विश्वविद्यालय अनदुान आयोग, विश्वविद्यालय/प्रमतष्टानहरू, प्राविमर्धक म्िक्षा 
तथा व्यािसावयक तामलि पररर्षद्, जनक म्िक्षा सािग्री केन्र मलमिटेड, 

यनुेस्कोका लामग नेपाल रावष्ट्रय आयोगको सम्तिालय  रहेका छन ्।यसै 
गरी विमिन्न विकास समिमतहरू, पसु्तकालयहरू, आयोजना तथा 
पररयोजनाहरू सिेत िन्त्रालयअन्तगनत रहेका छन ् ।प्रत्येक म्जल्लािा 
म्िक्षा विकास तथा सिन्िय एकाइ रहेको छ ।

र्ध  प्रदेिअन्तगनत सािाम्जक विकास िन्त्रालय, म्िक्षा विकास मनदेिनालय तथा 
म्िक्षा तामलि केन्र रहेका छन ्। स्थानीय तहिा म्िक्षा तथा खेलकुद 
वििाग/िहािाखा/िाखा रहेको छ ।

न  म्िक्षासभबन्र्धी नीमत मनर्धानरण सभबन्र्धिा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा 
सझुाि ददने काि सिेतका लामग रावष्ट्रय म्िक्षा पररर्षद्, पाठ्यक्रि मनिानण 
तथा िूल्याङ्कन गने सभबन्र्धिा नीमत मनर्धानरण गनन रावष्ट्रय पाठ्यक्रि विकास 
तथा िूल्याङ्कन पररर्षद्, अनौपताररक म्िक्षाको नीमत मनिानण, सिन्िय, 
रेखदेख तथा व्यिस्थापनका लामग रावष्ट्रय अनौपताररक म्िक्षा पररर्षद्, 
वििेर्ष म्िक्षासभबन्र्धी नीमत मनिानण तथा व्यिस्थापन सिेत गननका लामग 
वििेर्ष म्िक्षा पररर्षद्, म्िक्षक, िन्त्रालयअन्तगनतका किनतारी तथा 
म्िक्षासभबन्र्धी सिदुायिा सांलग्न व्यम्िको कायनदक्षता अमििवृद्द गनन तथा 
िैम्क्षक विकास सभबन्र्धी नीमत मनिानण, व्यिस्थापन गने काि सिेतका 
लामग िैम्क्षक जनिम्ि विकास पररर्षद् म्िक्षा िन्त्री िा राज्य िन्त्रीको 
अध्यक्षतािा  रहने प्रािर्धान म्िक्षा ऐन, २०२८ तथा म्िक्षा मनयिािली, 
२०५९ िा रहेको छ ।

ऩ  

प  गाउँपामलका िा नगरपामलका क्षेत्रमित्र सञ्चालन हनुे विद्यालयको 
व्यिस्थापन रेखदेख र सिन्िय गनन गाउँ म्िक्षा िा नगर म्िक्षा समिमत, 
विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यिस्थापन गननका लामग प्रत्येक 
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विद्यालयिा विद्यालय व्यिस्थापन समिमत, म्िक्षकको गणुस्तर कायि, 
िलु्क अनगुिनलगायतका काि सिेतका लामग म्िक्षक अमििािक सङ्ग 

तथा विद्यालयका काि कारिाहीको सािाम्जक परीक्षण गनन सािाम्जक 
परीक्षण समिमत रहेका छन ् । त्यसै गरी विद्यालयको प्राम्ज्ञक तथा 
प्रिासमनक प्रिखुको रूपिा काि गनन प्रत्येक विद्यालयिा एक जना 
प्रर्धानाध्यापक रहने व्यिस्था छ ।

र्  सन ् २०३० सभिका लामग विश्वव्यापी रूपिा तय गररएका ददगो 
विकासका १७ ओटा लक्ष्यहरूिध्ये लक्ष्य ४ म्िक्षासँग सभबम्न्र्धत रहेको 
छ । सबैका लामग सिािेिी तथा सितािूलक गणुस्तरीय म्िक्षा समुनम्ित 
गने र जीिनपयनन्त मसकाइका अिसर प्रिर्धनन गने विर्षयिा जोड ददएको 
ददगो विकासको म्िक्षासभबन्र्धी लक्ष्यलाई कायानन्ियन गनन ददगो विकास 
लक्ष्य नां. ४ कायानन्ियन रावष्ट्रय कायनढाँता तयार गरी कायानन्ियनिा रहेको 
छ ।

ब  ताल ु आिमर्धक पन्र्धौँ योजना (आ.ि. २०७६/७७-२०८०/८१)   
कायानन्ियन िइरहेको छ । योजनाले व्यम्�को सिान�ीण विकास,  
सािाम्जक आमथनक रूपान्तरणका लामग गणुस्तरीय म्िक्षा प्रणालीको 
विकास, मबतिै पढाइ छोड्नपुने अिस्थाको अन्त्य, रैथाने ज्ञान र मसपको 
खोजी गरी आर्धमुनक ज्ञान र मसपसँग एकीकरण, िैज्ञामनक अनसुन्र्धानिा 
िैम्क्षक सांस्था, िन्त्रालय र उद्योगसँगको सिन्ियिा यिुा पररतालन 
लगायतका सोतबाट मनदेम्ित िई िैम्क्षक वक्रयाकलापहरू सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन िइरहेको छ ।

ि  नेपाल सरकारको कायन वििाजन मनयिािली तथा कायनविस्ततृीकरणले 
िैम्क्षक प्रिासन तथा व्यिस्थापनका कायनलाई मनदेम्ित गरेका छन ्। 

ि  विद्यालय म्िक्षाको रावष्ट्रय पाठ्यक्रि प्रारूप, 2076, म्िक्षक सक्षिता 
प्रारूप 2072 एिि ् विमिन्न िापदण्डले म्िक्षाको विकासिा नीमतगत 
िागनमनदेि गरेका छन ्। 

य  उच्त म्िक्षासभबन्र्धी विमिन्न ऐनहरू कायानन्ियनिा रहेका छन ् । हाल 
नेपालिा रहेका १२ ओटा विश्वविद्यालयहरूका छुट्टाटुटै्ट १२ ओटा ऐनहरू 
रहेका छन ्। विश्वविद्यालय सरहका छओटा स्िास््य विज्ञान प्रमतष्टानहरू 
प्रमतष्टान ऐनअनसुार सञ्चालनिा रहेका छन ्। म्तवकत्सा म्िक्षा आयोग 
ऐन, 2075 कायानन्ियनिा रहेको छ ।

       
११..३३  म्म्ििक्षक्षााककाा  ररााववष्ट्रष्ट्रयय  उउ��ेेेे यय 
               
 नेपालको म्िक्षा प्रणाली मनभनानसुारको म्िक्षाका रावष्ट्रय उ�ेेयहरू पररपूमतनिा केम्न्रत 
रहने छिः 

क  बालबामलकाको सिान�ीण विकासिा केम्न्रत प्रारम्भिक बालविकास तथा 
म्िक्षालाई गणुस्तरीय र प्रिािकारी बनाउन ु

ख  आर्धारितू म्िक्षािा सबैको सहज एिि ्सितािूलक पहुँत र मनरन्तरता समुनित 
गदै सिनव्यापी जीिनोपयोगी प्रमतस्पर्धी एिि ्गणुस्तरयिु अमनिायन तथा मनिःिलु्क 
म्िणाको प्रत्यािमूत गनुन 

ग  गणुस्तरीय िाध्यमिक म्िक्षािा सबैको पहुँत समुनम्ित गदै मसजननिीलता 
रतनात्िकता अध्ययनिीलता सकारात्िक म्तन्तन र सदातार जस्ता गणुसवहतको 
प्रमतस्पर्धी मसपयिु एिि ्उत्पादनिील जनिम्ि तगार गनुन 

र्  प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिका अिसरलाई व्यापक विस्तार गरी 
सबै इच्छुक नागररकहरूका लामग सिािेिी एिि ्सितािूलक पहुँत स्थावपत 
गदै देि विकासका लामग योग्य सक्षि मसपयिु र उद्यििील जनिम्ि तयार 
गनुन 

ङ  ज्ञानिा आर्धाररत सिाज र अथनतन्त्र मनिानणका लामग उच्त म्िक्षाको पहुँत र 
गणुस्तर अमििवृद्द गरी विमिन्न क्षेत्रहरूिा सक्षि नेततृ्ि प्रदान गनन सक्ने योग्य, 
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विद्यालयिा विद्यालय व्यिस्थापन समिमत, म्िक्षकको गणुस्तर कायि, 
िलु्क अनगुिनलगायतका काि सिेतका लामग म्िक्षक अमििािक सङ्ग 

तथा विद्यालयका काि कारिाहीको सािाम्जक परीक्षण गनन सािाम्जक 
परीक्षण समिमत रहेका छन ् । त्यसै गरी विद्यालयको प्राम्ज्ञक तथा 
प्रिासमनक प्रिखुको रूपिा काि गनन प्रत्येक विद्यालयिा एक जना 
प्रर्धानाध्यापक रहने व्यिस्था छ ।

र्  सन ् २०३० सभिका लामग विश्वव्यापी रूपिा तय गररएका ददगो 
विकासका १७ ओटा लक्ष्यहरूिध्ये लक्ष्य ४ म्िक्षासँग सभबम्न्र्धत रहेको 
छ । सबैका लामग सिािेिी तथा सितािूलक गणुस्तरीय म्िक्षा समुनम्ित 
गने र जीिनपयनन्त मसकाइका अिसर प्रिर्धनन गने विर्षयिा जोड ददएको 
ददगो विकासको म्िक्षासभबन्र्धी लक्ष्यलाई कायानन्ियन गनन ददगो विकास 
लक्ष्य नां. ४ कायानन्ियन रावष्ट्रय कायनढाँता तयार गरी कायानन्ियनिा रहेको 
छ ।

ब  ताल ु आिमर्धक पन्र्धौँ योजना (आ.ि. २०७६/७७-२०८०/८१)   
कायानन्ियन िइरहेको छ । योजनाले व्यम्�को सिान�ीण विकास,  
सािाम्जक आमथनक रूपान्तरणका लामग गणुस्तरीय म्िक्षा प्रणालीको 
विकास, मबतिै पढाइ छोड्नपुने अिस्थाको अन्त्य, रैथाने ज्ञान र मसपको 
खोजी गरी आर्धमुनक ज्ञान र मसपसँग एकीकरण, िैज्ञामनक अनसुन्र्धानिा 
िैम्क्षक सांस्था, िन्त्रालय र उद्योगसँगको सिन्ियिा यिुा पररतालन 
लगायतका सोतबाट मनदेम्ित िई िैम्क्षक वक्रयाकलापहरू सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन िइरहेको छ ।

ि  नेपाल सरकारको कायन वििाजन मनयिािली तथा कायनविस्ततृीकरणले 
िैम्क्षक प्रिासन तथा व्यिस्थापनका कायनलाई मनदेम्ित गरेका छन ्। 

ि  विद्यालय म्िक्षाको रावष्ट्रय पाठ्यक्रि प्रारूप, 2076, म्िक्षक सक्षिता 
प्रारूप 2072 एिि ् विमिन्न िापदण्डले म्िक्षाको विकासिा नीमतगत 
िागनमनदेि गरेका छन ्। 

य  उच्त म्िक्षासभबन्र्धी विमिन्न ऐनहरू कायानन्ियनिा रहेका छन ् । हाल 
नेपालिा रहेका १२ ओटा विश्वविद्यालयहरूका छुट्टाटुटै्ट १२ ओटा ऐनहरू 
रहेका छन ्। विश्वविद्यालय सरहका छओटा स्िास््य विज्ञान प्रमतष्टानहरू 
प्रमतष्टान ऐनअनसुार सञ्चालनिा रहेका छन ्। म्तवकत्सा म्िक्षा आयोग 
ऐन, 2075 कायानन्ियनिा रहेको छ ।

       
११..३३  म्म्ििक्षक्षााककाा  ररााववष्ट्रष्ट्रयय  उउ��ेेेे यय 
               
 नेपालको म्िक्षा प्रणाली मनभनानसुारको म्िक्षाका रावष्ट्रय उ�ेेयहरू पररपूमतनिा केम्न्रत 
रहने छिः 

क  बालबामलकाको सिान�ीण विकासिा केम्न्रत प्रारम्भिक बालविकास तथा 
म्िक्षालाई गणुस्तरीय र प्रिािकारी बनाउन ु

ख  आर्धारितू म्िक्षािा सबैको सहज एिि ्सितािूलक पहुँत र मनरन्तरता समुनित 
गदै सिनव्यापी जीिनोपयोगी प्रमतस्पर्धी एिि ्गणुस्तरयिु अमनिायन तथा मनिःिलु्क 
म्िणाको प्रत्यािमूत गनुन 

ग  गणुस्तरीय िाध्यमिक म्िक्षािा सबैको पहुँत समुनम्ित गदै मसजननिीलता 
रतनात्िकता अध्ययनिीलता सकारात्िक म्तन्तन र सदातार जस्ता गणुसवहतको 
प्रमतस्पर्धी मसपयिु एिि ्उत्पादनिील जनिम्ि तगार गनुन 

र्  प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिका अिसरलाई व्यापक विस्तार गरी 
सबै इच्छुक नागररकहरूका लामग सिािेिी एिि ्सितािूलक पहुँत स्थावपत 
गदै देि विकासका लामग योग्य सक्षि मसपयिु र उद्यििील जनिम्ि तयार 
गनुन 

ङ  ज्ञानिा आर्धाररत सिाज र अथनतन्त्र मनिानणका लामग उच्त म्िक्षाको पहुँत र 
गणुस्तर अमििवृद्द गरी विमिन्न क्षेत्रहरूिा सक्षि नेततृ्ि प्रदान गनन सक्ने योग्य, 
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दक्ष, िैज्ञामनक, निप्रितननात्िक, अन्तरानव�य स्तरिा प्रमतस्पर्धी र अनसुन्र्धानिखुी 
िानि सांिार्धन विकास गनुन 

त  नेपाललाई पूणन साक्षर िलुकु तलु्याई अनौपताररक िैकम्ल्पक परभपरागत र 
खलुा म्िक्षाका िाध्यिबाट आजीिन मसकाइ सांस्कृमतको विकास गनुन 

छ  सबै प्रकारका अपा�ता िएका व्यम्िका लामग गणुस्तरीय म्िक्षाको पहुँत 
समुनम्ित गरी जीिनपयनन्त म्िक्षाका िाध्यिबाट ियानददत जीिन यापन गनन 
सक्षि र प्रमतस्पर्धी नागररक तयार गनुन 

ज  म्िक्षा प्रणालीका विमिन्न अियििा रहेर सेिा प्रिाह गने जनिम्िलाई उत्कृ� 
नमतजा प्रदिनन गनन उनीहरूको पेसागत योग्यता सक्षिता इिानदारी प्रमतबद्दता र 
जिार्देही समुनम्ित गदै िैम्क्षक सिुासन कायि गनुन 

झ  सािनजमनक तथा मनजी िैम्क्षक क्षेत्रका विद्यिान असल अभ्यास (Best Practice) 

लाई सम्भिलन (Fusion) गदै मनजी लगानीका म्िक्षण सांस्थाहरूको प्रिािकारी 
पररतालन, मनयिन एिि ्सािनजमनक म्िक्षा प्रणालीको रूपान्तरणको प्रवक्रयािा 
सबलीकरण गनुन 

ञ    राव�य तथा अन्तराव�य अनिुि तथा अभ्यास सिेतका आर्धारिा िैम्क्षक 
गणुस्तर िानक तथा िापदण्ड तयार गरी सबै तह र प्रकारका म्िक्षाको गणुस्तर 
अमििवृद्द गनुन 

ट  औपतररक (Formal) अनौपताररक (Non-formal) र अरीमतक (Informa ) 
म्िक्षाबीत अन्तरसभबन्र्ध स्थावपत गरी योग्यताको सिकक्षता (Equivalency) 
गमतिीलता (Mobility) र पारगभयता (Permeability) समुनम्ित गदै राव�य 
योग्यता प्रारूपिा आर्धाररत म्िक्षा प्रणालीको विकास गनुन 

ठ  म्िक्षा प्रामप्तको सांिैर्धामनक र काननुी दावयत्ि पूरा गनन राव�य प्राथमिकताका 
आर्धारिा पयानप्तता (Sufficiency) सिन्यावयकता (Equitability) र प्रमतर्लिखुी 
(Best Value for Money) हनुे गरी िैम्क्षक लगानी समुनम्ित गनुन 

ड  व्यम्ििा िैज्ञामनक म्तन्तन र व्यिहार विकास गनन विज्ञान तथा प्रविमर्धलाई म्िक्षा 
प्रणालीिा एकीकरण गदै परभपरागत एिि ् आर्धमुनक प्रविमर्धलाई राव�य 
विकासका लामग उपयोग गनन सक्ने क्षिता विकास गनुन  

११..४४  म्म्ििक्षक्षााककोो  ववििद्यद्यििाानन  ससांांररततननाा
पूिन प्राथमिक कक्षादेम्ख उच्त म्िक्षासभि नेपालको म्िक्षाको ितनिान सांरतना 
देहायबिोम्जि रहेको छ : 

Ph. D (5 - 7) Years duration Ph. D 

 
M. Phil (1-1.5) Years duration 

M. 
Phil 

       

Masters 2 Years duration Ma
ster 

         

PGD (1-1.5) Years duration PGD 
 

           
 
 

(4-5) Years duration Bachelors              
 

3 Years for TEVT DiplomaGrade 1
2 

D
ip

lo
m

a 

               
  

2 Years for (10+2) Grade 1
1 

                  

Grade 1
0 

                    

General / TEVT Stream Grade 9                      
Grade 8                       
Grade 7                        
Grade 6                         
Grade 5                          
Grade 4                           
Grade 3                            
Grade 2                             
Grade 1                              
ECD Basic Education Secondary Higher Education 
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दक्ष, िैज्ञामनक, निप्रितननात्िक, अन्तरानव�य स्तरिा प्रमतस्पर्धी र अनसुन्र्धानिखुी 
िानि सांिार्धन विकास गनुन 

त  नेपाललाई पूणन साक्षर िलुकु तलु्याई अनौपताररक िैकम्ल्पक परभपरागत र 
खलुा म्िक्षाका िाध्यिबाट आजीिन मसकाइ सांस्कृमतको विकास गनुन 

छ  सबै प्रकारका अपा�ता िएका व्यम्िका लामग गणुस्तरीय म्िक्षाको पहुँत 
समुनम्ित गरी जीिनपयनन्त म्िक्षाका िाध्यिबाट ियानददत जीिन यापन गनन 
सक्षि र प्रमतस्पर्धी नागररक तयार गनुन 

ज  म्िक्षा प्रणालीका विमिन्न अियििा रहेर सेिा प्रिाह गने जनिम्िलाई उत्कृ� 
नमतजा प्रदिनन गनन उनीहरूको पेसागत योग्यता सक्षिता इिानदारी प्रमतबद्दता र 
जिार्देही समुनम्ित गदै िैम्क्षक सिुासन कायि गनुन 

झ  सािनजमनक तथा मनजी िैम्क्षक क्षेत्रका विद्यिान असल अभ्यास (Best Practice) 

लाई सम्भिलन (Fusion) गदै मनजी लगानीका म्िक्षण सांस्थाहरूको प्रिािकारी 
पररतालन, मनयिन एिि ्सािनजमनक म्िक्षा प्रणालीको रूपान्तरणको प्रवक्रयािा 
सबलीकरण गनुन 

ञ    राव�य तथा अन्तराव�य अनिुि तथा अभ्यास सिेतका आर्धारिा िैम्क्षक 
गणुस्तर िानक तथा िापदण्ड तयार गरी सबै तह र प्रकारका म्िक्षाको गणुस्तर 
अमििवृद्द गनुन 

ट  औपतररक (Formal) अनौपताररक (Non-formal) र अरीमतक (Informa ) 
म्िक्षाबीत अन्तरसभबन्र्ध स्थावपत गरी योग्यताको सिकक्षता (Equivalency) 
गमतिीलता (Mobility) र पारगभयता (Permeability) समुनम्ित गदै राव�य 
योग्यता प्रारूपिा आर्धाररत म्िक्षा प्रणालीको विकास गनुन 

ठ  म्िक्षा प्रामप्तको सांिैर्धामनक र काननुी दावयत्ि पूरा गनन राव�य प्राथमिकताका 
आर्धारिा पयानप्तता (Sufficiency) सिन्यावयकता (Equitability) र प्रमतर्लिखुी 
(Best Value for Money) हनुे गरी िैम्क्षक लगानी समुनम्ित गनुन 

ड  व्यम्ििा िैज्ञामनक म्तन्तन र व्यिहार विकास गनन विज्ञान तथा प्रविमर्धलाई म्िक्षा 
प्रणालीिा एकीकरण गदै परभपरागत एिि ् आर्धमुनक प्रविमर्धलाई राव�य 
विकासका लामग उपयोग गनन सक्ने क्षिता विकास गनुन  

११..४४  म्म्ििक्षक्षााककोो  ववििद्यद्यििाानन  ससांांररततननाा
पूिन प्राथमिक कक्षादेम्ख उच्त म्िक्षासभि नेपालको म्िक्षाको ितनिान सांरतना 
देहायबिोम्जि रहेको छ : 

Ph. D (5 - 7) Years duration Ph. D 

 
M. Phil (1-1.5) Years duration 

M. 
Phil 

       

Masters 2 Years duration Ma
ster 

         

PGD (1-1.5) Years duration PGD 
 

           
 
 

(4-5) Years duration Bachelors              
 

3 Years for TEVT DiplomaGrade 1
2 

D
ip

lo
m

a 

               
  

2 Years for (10+2) Grade 1
1 

                  

Grade 1
0 

                    

General / TEVT Stream Grade 9                      
Grade 8                       
Grade 7                        
Grade 6                         
Grade 5                          
Grade 4                           
Grade 3                            
Grade 2                             
Grade 1                              
ECD Basic Education Secondary Higher Education 

ड  व्यम्ििा िैज्ञामनक म्तन्तन र व्यिहार विकास गनन विज्ञान तथा प्रविमर्धलाई म्िक्षा 
प्रणालीिा एकीकरण गदै परभपरागत एिि ् आर्धमुनक प्रविमर्धलाई राव�य 
विकासका लामग उपयोग गनन सक्ने क्षिता विकास गनुन  

११..४४  म्म्ििक्षक्षााककोो  ववििद्यद्यििाानन  ससांांररततननाा
पूिन प्राथमिक कक्षादेम्ख उच्त म्िक्षासभि नेपालको म्िक्षाको ितनिान सांरतना 
देहायबिोम्जि रहेको छ : 

Ph. D (5 - 7) Years duration Ph. D 

 
M. Phil (1-1.5) Years duration 

M. 
Phil 

       

Masters 2 Years duration Ma
ster 

         

PGD (1-1.5) Years duration PGD 
 

           
 
 

(4-5) Years duration Bachelors              
 

3 Years for TEVT DiplomaGrade 1
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2 Years for (10+2) Grade 1
1 

                  

Grade 1
0 

                    

General / TEVT Stream Grade 9                      
Grade 8                       
Grade 7                        
Grade 6                         
Grade 5                          
Grade 4                           
Grade 3                            
Grade 2                             
Grade 1                              
ECD Basic Education Secondary Higher Education 
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*PGD as professional and optional course. 
Source:  MOEST, 2074 
Note: Stream of School curriculum (General, Sanskrit, Technical and 
Vocational) 

   
     
 
११.५५  अअन्न्ततररााननववष्ट्रष्ट्रयय  व्व्ययििस्स्थथााहहरुरु 

(क) नेपालले विमिन्न अन्तरानवष्ट्रय िहासम्न्र्ध, र्ोर्षणापत्र, प्रमतज्ञापत्र अनिुोदन गरी 
पक्ष राष्ट्र बनेको छ । िानि अमर्धकारको विश्वव्यापी र्ोर्षणापत्र १९४८ 
को र्धारा २६ िा उल्लेख िएका म्िक्षासभबन्र्धी विर्षय कायानन्ियन 
िइरहेको छ । 

(ख) अपा�ता िएका व्यम्िको अमर्धकारसभबन्र्धी िहासम्न्र्ध एिि ् स्िैम्च्छक 
प्रोटोकल २००६ को नपेाल पक्ष राष्ट्र िई विना कुनै िेदिाि र सिान 
अिसरको आर्धारिा सबै तह र जीिनपयनन्त मसकाइिा सिािेिी म्िक्षा 
प्रणाली समुनम्ित गनेतर्न  कायन िइरहेकै छन ्।

(ग) नेपालले अनिुोदन गरेका िवहला विरुद्दका सबै प्रकारका िेदिाि उन्िूलन 
गनेसभबन्र्धी िहासम्न्र्ध १९७९, बालअमर्धकारसभबन्र्धी िहासम्न्र्ध, १९८९,  

आददिासी तथा जनजामतसभबन्र्धी िहासम्न्र्ध, १९८९ तथा आमथनक 
सािाम्जक तथा साांस्कृमतक अमर्धकारसभबन्र्धी अन्तरानवष्ट्रय प्रमतज्ञापत्रबाट 
मनदेम्ित िएका व्यिस्था कायानन्ियनिा छ ।

(र्) सन ् १९९० िा थाइलैण्डको जोम्भटन र सन ् २००० िा सेनेगलको 
डकारिा िएको अन्तरानवष्ट्रय सभिेलनबाट सन ् २०१५ सभििा सबैका 
लामग म्िक्षा लागू गने प्रमतिद्दता बिोम्जि नेपालले पमन सन ्२००१ देम्ख 
२०१५ सभिको रावष्ट्रय कायनढाँता मनिानण गरी लागू गरेको मथयो । 
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*PGD as professional and optional course. 
Source:  MOEST, 2074 
Note: Stream of School curriculum (General, Sanskrit, Technical and 
Vocational) 

   
     
 
११.५५  अअन्न्ततररााननववष्ट्रष्ट्रयय  व्व्ययििस्स्थथााहहरुरु 

(क) नेपालले विमिन्न अन्तरानवष्ट्रय िहासम्न्र्ध, र्ोर्षणापत्र, प्रमतज्ञापत्र अनिुोदन गरी 
पक्ष राष्ट्र बनेको छ । िानि अमर्धकारको विश्वव्यापी र्ोर्षणापत्र १९४८ 
को र्धारा २६ िा उल्लेख िएका म्िक्षासभबन्र्धी विर्षय कायानन्ियन 
िइरहेको छ । 

(ख) अपा�ता िएका व्यम्िको अमर्धकारसभबन्र्धी िहासम्न्र्ध एिि ् स्िैम्च्छक 
प्रोटोकल २००६ को नपेाल पक्ष राष्ट्र िई विना कुनै िेदिाि र सिान 
अिसरको आर्धारिा सबै तह र जीिनपयनन्त मसकाइिा सिािेिी म्िक्षा 
प्रणाली समुनम्ित गनेतर्न  कायन िइरहेकै छन ्।

(ग) नेपालले अनिुोदन गरेका िवहला विरुद्दका सबै प्रकारका िेदिाि उन्िूलन 
गनेसभबन्र्धी िहासम्न्र्ध १९७९, बालअमर्धकारसभबन्र्धी िहासम्न्र्ध, १९८९,  

आददिासी तथा जनजामतसभबन्र्धी िहासम्न्र्ध, १९८९ तथा आमथनक 
सािाम्जक तथा साांस्कृमतक अमर्धकारसभबन्र्धी अन्तरानवष्ट्रय प्रमतज्ञापत्रबाट 
मनदेम्ित िएका व्यिस्था कायानन्ियनिा छ ।

(र्) सन ् १९९० िा थाइलैण्डको जोम्भटन र सन ् २००० िा सेनेगलको 
डकारिा िएको अन्तरानवष्ट्रय सभिेलनबाट सन ् २०१५ सभििा सबैका 
लामग म्िक्षा लागू गने प्रमतिद्दता बिोम्जि नेपालले पमन सन ्२००१ देम्ख 
२०१५ सभिको रावष्ट्रय कायनढाँता मनिानण गरी लागू गरेको मथयो । 

(ङ) सन ् २००० को सयुांि रा� सांर्ीय सभिेलनको र्ोर्षणापत्रिारा जारी 
गररएको सहश्राधदी विकास लक्ष्यले सन ्२०१५ सभििा गररबी उन्िूलन 
गननका लामग नेपालले पमन प्रमतिद्दता जाहेर गरेको र विमिन्न आठिटा 
लक्ष्यहरु मनर्धानरण गरेको मथयो। विश्वव्यापी प्राथमिक म्िक्षा र लैंमगक 
सिानताका विमिन्न राव�य कायनक्रिहरु मनिानण गरी लागू गरेको मथयो।

(त) सन ् २०१५ िे िा दम्क्षण कोररयाको इन्तोनिा िएको सभिेलनले 
म्िक्षालाई ददगो विकासको अमिन्न अांगका रुपिा प्रमतस्थापन गनुनका साथै 
म्िक्षािा लगानी बढाउन ुपने विर्षयिा जोड ददएको मथयो । 

(छ) सन ्२०१५ को सेभटेभबरिा सांयिु रा�सांर्को म्िखर सभिेलनले पाररत 
गरेको र्ोर्षणापत्र अनसुार सन ् २०१६ देम्ख २०३० सभििा गररबी 
मनिारण गने िखु्य ध्येयका साथ १७ िटा ददगो विकास लक्ष्यहरु मनर्धानरण 
गरेको र म्िक्षा सभबन्र्धी सबैका लामग सिाबेिी तथा सितािूलक 
गणुस्तरीय म्िक्षा र जीिनपयनन्त मसकाइ हामसल गनन रा�व्यापी रुपिा 
कायनयोजना मनिानण गरी कायनक्रिहरु कायानन्ियन िइरहेको छ । 
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*PGD as professional and optional course. 
Source:  MOEST, 2074 
Note: Stream of School curriculum (General, Sanskrit, Technical and 
Vocational) 

   
     
 
११.५५  अअन्न्ततररााननववष्ट्रष्ट्रयय  व्व्ययििस्स्थथााहहरुरु 

(क) नेपालले विमिन्न अन्तरानवष्ट्रय िहासम्न्र्ध, र्ोर्षणापत्र, प्रमतज्ञापत्र अनिुोदन गरी 
पक्ष राष्ट्र बनेको छ । िानि अमर्धकारको विश्वव्यापी र्ोर्षणापत्र १९४८ 
को र्धारा २६ िा उल्लेख िएका म्िक्षासभबन्र्धी विर्षय कायानन्ियन 
िइरहेको छ । 

(ख) अपा�ता िएका व्यम्िको अमर्धकारसभबन्र्धी िहासम्न्र्ध एिि ् स्िैम्च्छक 
प्रोटोकल २००६ को नपेाल पक्ष राष्ट्र िई विना कुनै िेदिाि र सिान 
अिसरको आर्धारिा सबै तह र जीिनपयनन्त मसकाइिा सिािेिी म्िक्षा 
प्रणाली समुनम्ित गनेतर्न  कायन िइरहेकै छन ्।

(ग) नेपालले अनिुोदन गरेका िवहला विरुद्दका सबै प्रकारका िेदिाि उन्िूलन 
गनेसभबन्र्धी िहासम्न्र्ध १९७९, बालअमर्धकारसभबन्र्धी िहासम्न्र्ध, १९८९,  

आददिासी तथा जनजामतसभबन्र्धी िहासम्न्र्ध, १९८९ तथा आमथनक 
सािाम्जक तथा साांस्कृमतक अमर्धकारसभबन्र्धी अन्तरानवष्ट्रय प्रमतज्ञापत्रबाट 
मनदेम्ित िएका व्यिस्था कायानन्ियनिा छ ।

(र्) सन ् १९९० िा थाइलैण्डको जोम्भटन र सन ् २००० िा सेनेगलको 
डकारिा िएको अन्तरानवष्ट्रय सभिेलनबाट सन ् २०१५ सभििा सबैका 
लामग म्िक्षा लागू गने प्रमतिद्दता बिोम्जि नेपालले पमन सन ्२००१ देम्ख 
२०१५ सभिको रावष्ट्रय कायनढाँता मनिानण गरी लागू गरेको मथयो । 

(ङ) सन ् २००० को सयुांि रा� सांर्ीय सभिेलनको र्ोर्षणापत्रिारा जारी 
गररएको सहश्राधदी विकास लक्ष्यले सन ्२०१५ सभििा गररबी उन्िूलन 
गननका लामग नेपालले पमन प्रमतिद्दता जाहेर गरेको र विमिन्न आठिटा 
लक्ष्यहरु मनर्धानरण गरेको मथयो। विश्वव्यापी प्राथमिक म्िक्षा र लैंमगक 
सिानताका विमिन्न राव�य कायनक्रिहरु मनिानण गरी लागू गरेको मथयो।

(त) सन ् २०१५ िे िा दम्क्षण कोररयाको इन्तोनिा िएको सभिेलनले 
म्िक्षालाई ददगो विकासको अमिन्न अांगका रुपिा प्रमतस्थापन गनुनका साथै 
म्िक्षािा लगानी बढाउन ुपने विर्षयिा जोड ददएको मथयो । 

(छ) सन ्२०१५ को सेभटेभबरिा सांयिु रा�सांर्को म्िखर सभिेलनले पाररत 
गरेको र्ोर्षणापत्र अनसुार सन ् २०१६ देम्ख २०३० सभििा गररबी 
मनिारण गने िखु्य ध्येयका साथ १७ िटा ददगो विकास लक्ष्यहरु मनर्धानरण 
गरेको र म्िक्षा सभबन्र्धी सबैका लामग सिाबेिी तथा सितािूलक 
गणुस्तरीय म्िक्षा र जीिनपयनन्त मसकाइ हामसल गनन रा�व्यापी रुपिा 
कायनयोजना मनिानण गरी कायनक्रिहरु कायानन्ियन िइरहेको छ । 
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म्म्ििक्षक्षाा  क्षक्षेते्रत्रििाा  ससञ्चञ्चााममललतत  आआययोोजजननाा,  पपररररययोोजजननाा  ततथथाा  ककााययननक्रक्रििककोो  ववििििररणण 
 

विमिन्न सियिा गठन िएका म्िक्षा आयोगका प्रमतिेदनहरू, रावष्ट्रय, क्षेत्रीय तथा अन्तरानवष्ट्रयस्तरिा 
िएका पररितनन, सहिमत तथा सभझौता एिि ्जनताको म्िक्षाप्रमत सरोकार र तासोलाई सभबोर्धन गरी 
विद्यालय र उच्त म्िक्षािा पहुतँको विस्तार र गणुस्तर िवृद्द गनन विमिन्न पररयोजना तथा कायनक्रि 
सञ्चालन गररएका छन ्। सञ्चामलत विमिन्न पररयोजना तथा कायनक्रििा ग्रािीण विकासका मनम्भत 
म्िक्षा पररयोजना (सेती पररयोजना वि.सां. २०३८-३९), प्राथमिक म्िक्षा पररयोजना (वि.सां. २०४१-
४२), आर्धारितू तथा प्राथमिक म्िक्षा पररयोजना प्रथि र दोस्रो, प्राथमिक म्िक्षा विकास पररयोजना, 
िाध्यमिक म्िक्षा विकास पररयोजना, म्िक्षक म्िक्षा आयोजना(सन ्२००२-२००७), सबैका लामग 
म्िक्षा कायनक्रि (सन ्२००४-२००९), जनसङ्खख्या म्िक्षा पररयोजना, सािदुावयक विद्यालय सहयोग 
कायनक्रि (सन ् २००३-२००७), िाध्यमिक म्िक्षा सहयोग कायनक्रि (सन ् २००३-२००८),  
विद्यालय क्षेत्र सरु्धार कायनक्रि (सन ् २००९-२०१३), उच्त म्िक्षा पररयोजना प्रथि र दोस्रो, 
रोजगारीका लामग मसप पररयोजना, व्यािसावयक म्िक्षा तथा तामलि अमििवृद्द पररयोजना (आ.ि. 
२०६८/६९-२०७२/७३), मसप विकास पररयोजना (आ.ि. २०७०/७१-२०७४/७५), प्रारम्भिक 
म्िक्षा पढाइ मसप प्रिद्दनन कायनक्रि, विद्यालय के्षत्र विकास योजना प्रिखु रहेका छन ्। 

म्िक्षाका लामग खाद्य कायनक्रि (स्िास््य, पोर्षण र म्िक्षाको आर्धारितू आिश्यकता सहयोग, पौव�क 
आहार कायनक्रि, प्राथमिक विद्यालय पौव�क आहार पररयोजना, खाद्य कायनक्रि जस्ता नािबाट 
सञ्चालन हुदैँ आएको) हाल देििर सञ्चालनिा रहेको छ । हाल विद्यालय के्षत्रको सरु्धार र 
विकासका लामग दि िरे्ष विद्यालय के्षत्र विकास कायनक्रि स्िीकृत िई कायानन्ियनको तरणिा रहेको 
छ।उच्त म्िक्षाको सरु्धारका लामग उच्त म्िक्षा सरु्धार पररयोजना सञ्चालनिा रहेको छ ।प्राविमर्धक 
तथा व्यािसावयक म्िक्षाको क्षेत्रिा ददगो तथा सभिानीत रोजगररका लामग मसप पररयोजना 
(ENSSURE), सक्षिता पररयोजना (SAKCHYAMTA), व्यािसावयक म्िक्षा तथा तामलि अमििवृद्द 
पररयोजना (दोस्रो) EVENT (सन ्२०१७-२०२२) तथा जीिनपयनन्त मसप र ज्ञानका लामग सहयोग 
कायनक्रि (SKILLS Programme) सञ्चालनिा सञ्चालनिा रहेका छन ्। 

खखण्ण्डड--२२ 
ददीीर्र्ननककााललीीनन  दृदृवव��ककोोणण  एएिििि् ् ससुरु्धर्धााररककाा  स्स्ततभभिि 

 
         राष्ट्र र रावष्ट्रयताप्रमत सिवपनत सकारात्िक सोतयिु, म्िम्क्षत, सभ्य र 
उजानिील देििि सक्षि जनिम्ि÷नागररकको विकास  गने बहृिर सोतका लामग 
यो सोतपत्र तयार गररएको छ ।यस सोतपत्रिा सिकालीन सिस्या तथा तनुौतीको 
सािना, आिश्यकताको सभबोर्धन र अिसरहरूको उपयोग गने गरी देहायका 
दीर्नकालीन दृव�कोण र सरु्धारका स्तभि तय गररएका छन ्:  

       २२.११  ददीीर्र्ननककााललीीनन  दृदृवव��ककोोणणणण 
                     "म्िम्क्षत, सभ्य, स्िस्थ र सक्षि जनिम्ि; सािाम्जक न्याय, रूपान्तरण 

र सिवृद्द"  
       २२.२२  ससुरु्धर्धाारर  ततथथाा  पपररररििततननननककाा  स्स्ततभभिि  (प्रप्रििुखुख  ररणणननीीममतत)   

  दीर्नकालीन दृव�कोणअनरुूपको म्िक्षा प्रणाली विकासका लामग मनभनानसुारका 
नीमतगत, सांस्थागत र कायनक्रिगत रणनीमत अिलभबन गररने छण 
22..22..११  ननीीममततगगतत 

१. बाल विकास, हेरताह र म्िक्षाको सिग्र दृव�कोणलाई एकीकृत रूपिा 
सभबोर्धन हनुे गरी प्रारम्भिक बाल विकास तथा म्िक्षालाई व्यिम्स्थत 
गने   

२. पूिन प्राथमिक म्िक्षाको अिमर्ध मनम्ित गरी सिान बनाउने  

३. स्थानीय, रावष्ट्रय तथा ििूण्डलीय सन्दिन सिेतलाई दृव�गत गरी 
पाठ्यक्रिको मनरन्तर अद्यािमर्धक गरी गणुस्तरीयता कायि गने  

४. ज्ञानिा आर्धाररत सिाज र अथनतन्त्रको मनिानणबाट सािाम्जक आमथनक 
रूपान्तरणका लामग उच्त म्िक्षािा पहुँत र गणुस्तर अमििवृद्द गरी उच्त 
म्िक्षालाई िैज्ञामनक, प्रमतस्पर्धी, रोजगारिूलक, निप्रितननात्िक, 
प्रविमर्धिैत्री र अनसुन्र्धानिूलक बनाउने  

५. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिलाई सािाम्जक प्रमतष्टासँग 
आबद्द गने   
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खखण्ण्डड--२२ 
ददीीर्र्ननककााललीीनन  दृदृवव��ककोोणण  एएिििि् ् ससुरु्धर्धााररककाा  स्स्ततभभिि 

 
         राष्ट्र र रावष्ट्रयताप्रमत सिवपनत सकारात्िक सोतयिु, म्िम्क्षत, सभ्य र 
उजानिील देििि सक्षि जनिम्ि÷नागररकको विकास  गने बहृिर सोतका लामग 
यो सोतपत्र तयार गररएको छ ।यस सोतपत्रिा सिकालीन सिस्या तथा तनुौतीको 
सािना, आिश्यकताको सभबोर्धन र अिसरहरूको उपयोग गने गरी देहायका 
दीर्नकालीन दृव�कोण र सरु्धारका स्तभि तय गररएका छन ्:  

       २२.११  ददीीर्र्ननककााललीीनन  दृदृवव��ककोोणणणण 
                     "म्िम्क्षत, सभ्य, स्िस्थ र सक्षि जनिम्ि; सािाम्जक न्याय, रूपान्तरण 

र सिवृद्द"  
       २२.२२  ससुरु्धर्धाारर  ततथथाा  पपररररििततननननककाा  स्स्ततभभिि  (प्रप्रििुखुख  ररणणननीीममतत)   

  दीर्नकालीन दृव�कोणअनरुूपको म्िक्षा प्रणाली विकासका लामग मनभनानसुारका 
नीमतगत, सांस्थागत र कायनक्रिगत रणनीमत अिलभबन गररने छण 
22..22..११  ननीीममततगगतत 

१. बाल विकास, हेरताह र म्िक्षाको सिग्र दृव�कोणलाई एकीकृत रूपिा 
सभबोर्धन हनुे गरी प्रारम्भिक बाल विकास तथा म्िक्षालाई व्यिम्स्थत 
गने   

२. पूिन प्राथमिक म्िक्षाको अिमर्ध मनम्ित गरी सिान बनाउने  

३. स्थानीय, रावष्ट्रय तथा ििूण्डलीय सन्दिन सिेतलाई दृव�गत गरी 
पाठ्यक्रिको मनरन्तर अद्यािमर्धक गरी गणुस्तरीयता कायि गने  

४. ज्ञानिा आर्धाररत सिाज र अथनतन्त्रको मनिानणबाट सािाम्जक आमथनक 
रूपान्तरणका लामग उच्त म्िक्षािा पहुँत र गणुस्तर अमििवृद्द गरी उच्त 
म्िक्षालाई िैज्ञामनक, प्रमतस्पर्धी, रोजगारिूलक, निप्रितननात्िक, 
प्रविमर्धिैत्री र अनसुन्र्धानिूलक बनाउने  

५. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिलाई सािाम्जक प्रमतष्टासँग 
आबद्द गने   
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६. विद्यालय, म्िक्षालय र विश्वविद्यालयको िगीकरण गने  

७. उच्त म्िक्षािा गणुस्तर समुनम्ितता तथा प्रत्यायन प्रणालीलाई प्रिािकारी 
बनाई अनदुान आबद्द गने  

८. स्थानिान मग्रडका आर्धारिा उच्त म्िक्षाको पहुँत विस्तार गने  

९. उच्त म्िक्षाका कायनक्रिहरूलाई गणुस्तर समुनम्ितता तथा प्रत्ययन 
प्रणालीिा आबद्द गने   

१०. म्िक्षक, प्रर्धानाध्यापक र प्राध्यापकलाई जिार्देही बनाउने  
११. सबै तह र वकमसिको म्िक्षालाई सबैका लामग सिनसलुि, सान्दमिनक 

एिि ् पहुँतयोग्य बनाउन औपताररक, अनौपताररक, िैकम्ल्पक र खलुा 
म्िक्षा प्रणालीको अिलभबन गने  

१२. सङ्ग, प्रदेि र स्थानीय तहमबतको सिन्िय प्रिािकारी बनाउने  

१३. विपत ् जोम्खि न्यूनीकरण कायनक्रिलाई एकीकृत योजनािा सिािेि 
गने। 

१४. हरेक िैम्क्षक कायनक्रििा गणुस्तर समुनितता तथा प्रत्ययन प्रणाली 
क्रिििः लाग ुगने  

२२..२२..२२  ससांांस्स्थथाागगतत 
  

१५. सबै बालबामलकालाई पूिनप्राथमिक म्िक्षािा पहुँतको समुनम्ित गरी 
आर्धारितू म्िक्षाको कक्षा १ िा प्रिेिका लामग तयार बनाउने  

१६. बालिैत्री, म्िक्षकिैत्री, लैव�किैत्री तथा अपाङ्खतािैत्री िौमतक एिि ्
िैम्क्षक िातािरणको मनिानण गने  

१७. सबै नागररकका लामग आजीिन/ जीिनपयनन्त म्िक्षाको अिसर उपलधर्ध 
गराउने  

१८. सबै नागररकलाई मसपयिु बनाउने  

१९. सबै तहका िैम्क्षक सांस्था, मनकाय तथा पदामर्धकारीिा जिार्देही 
पारदम्िनता र आमथनक अनिुासन कायि गने   

२०. सिग्र िैम्क्षक प्रणालीलाई उिरदायी (रेस्पोम्न्सि) बनाउने  

२१. नेपालस्तरीय पेसागत िगीकरण (Nepal Standard Classification of 

Occupation, NSCO) का आर्धारिा जनिम्ि प्रक्षेपण, उत्पादन र 
अथनतन्त्रको विमिन्न आमथनक क्षेत्र तथा पेसासँग आबद्द गने प्रणालीको 
विकास गने  

२२. पूिानर्धार मनिानणसभबन्र्धी कायन तीन िर्षनमित्र सभपन्न गने   

२३. सबै प्रकारका सांरतनािा प्रविमर्ध जडान गरी उत्थानिील (Resiliance) 
सांरतना मनिानण गने  

22..22..33  ककााययननक्रक्रििगगतत 

२४. सबै बालबामलकालाई  विद्यालयिा िनान हनुे अिसर समुनम्ित गने  

२५. आर्धारितू तहको म्िक्षा अमनिायन तथा मनिःिलु्क तथा िाध्यमिक तहको 
म्िक्षा मनिःिलु्क गने  

२६. गणुस्तरयिु मसकाइका साथ तह पूरा गने अिसर प्रदान गने  

२७. प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलििा सिािेिी तथा सितािूलक 
पहुँत विस्तार गरी प्राम्ज्ञक एिि ्व्यािसावयक ज्ञान, मसप र दक्षता िएका 
जनिम्िको सङ्खख्यािा िवृद्द गने   

२८. म्िक्षािा प्रिेिका अमतररि पहुँत एिि ् उपलम्धर्धिा सिेत लैव�क 
सिानता कायि गने  

२९. म्िक्षािा विमनयोजन हनुे बजेटिा अमििवृद्द गरी ददगो िैम्क्षक लगानीको 
समुनम्ित गने  

३०. सिग्र िैम्क्षक प्रणालीिा िैम्क्षक सिुासन कायि गने  

३१. अनगुिन, िूल्याङ्कन तथा सूतना प्रणालीलाई तसु्त दरुूस्त बनाउने  

३२. सबै प्रकारका िैम्क्षक सिाल तथा गमतविमर्धिा नागररक सहिामगता 
समुनम्ित गने  

३३. म्िक्षक, प्रर्धानाध्यापक, प्राध्यापक एिि ्व्यिस्थापकको क्षिता अमििवृद्द 
गने 

३४. विज्ञान र प्रविमर्धिा पहुँतको विस्तार गने  
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६. विद्यालय, म्िक्षालय र विश्वविद्यालयको िगीकरण गने  

७. उच्त म्िक्षािा गणुस्तर समुनम्ितता तथा प्रत्यायन प्रणालीलाई प्रिािकारी 
बनाई अनदुान आबद्द गने  

८. स्थानिान मग्रडका आर्धारिा उच्त म्िक्षाको पहुँत विस्तार गने  

९. उच्त म्िक्षाका कायनक्रिहरूलाई गणुस्तर समुनम्ितता तथा प्रत्ययन 
प्रणालीिा आबद्द गने   

१०. म्िक्षक, प्रर्धानाध्यापक र प्राध्यापकलाई जिार्देही बनाउने  
११. सबै तह र वकमसिको म्िक्षालाई सबैका लामग सिनसलुि, सान्दमिनक 

एिि ् पहुँतयोग्य बनाउन औपताररक, अनौपताररक, िैकम्ल्पक र खलुा 
म्िक्षा प्रणालीको अिलभबन गने  

१२. सङ्ग, प्रदेि र स्थानीय तहमबतको सिन्िय प्रिािकारी बनाउने  

१३. विपत ् जोम्खि न्यूनीकरण कायनक्रिलाई एकीकृत योजनािा सिािेि 
गने। 

१४. हरेक िैम्क्षक कायनक्रििा गणुस्तर समुनितता तथा प्रत्ययन प्रणाली 
क्रिििः लाग ुगने  

२२..२२..२२  ससांांस्स्थथाागगतत 
  

१५. सबै बालबामलकालाई पूिनप्राथमिक म्िक्षािा पहुँतको समुनम्ित गरी 
आर्धारितू म्िक्षाको कक्षा १ िा प्रिेिका लामग तयार बनाउने  

१६. बालिैत्री, म्िक्षकिैत्री, लैव�किैत्री तथा अपाङ्खतािैत्री िौमतक एिि ्
िैम्क्षक िातािरणको मनिानण गने  

१७. सबै नागररकका लामग आजीिन/ जीिनपयनन्त म्िक्षाको अिसर उपलधर्ध 
गराउने  

१८. सबै नागररकलाई मसपयिु बनाउने  

१९. सबै तहका िैम्क्षक सांस्था, मनकाय तथा पदामर्धकारीिा जिार्देही 
पारदम्िनता र आमथनक अनिुासन कायि गने   

२०. सिग्र िैम्क्षक प्रणालीलाई उिरदायी (रेस्पोम्न्सि) बनाउने  

२१. नेपालस्तरीय पेसागत िगीकरण (Nepal Standard Classification of 

Occupation, NSCO) का आर्धारिा जनिम्ि प्रक्षेपण, उत्पादन र 
अथनतन्त्रको विमिन्न आमथनक क्षेत्र तथा पेसासँग आबद्द गने प्रणालीको 
विकास गने  

२२. पूिानर्धार मनिानणसभबन्र्धी कायन तीन िर्षनमित्र सभपन्न गने   

२३. सबै प्रकारका सांरतनािा प्रविमर्ध जडान गरी उत्थानिील (Resiliance) 
सांरतना मनिानण गने  

22..22..33  ककााययननक्रक्रििगगतत 

२४. सबै बालबामलकालाई  विद्यालयिा िनान हनुे अिसर समुनम्ित गने  

२५. आर्धारितू तहको म्िक्षा अमनिायन तथा मनिःिलु्क तथा िाध्यमिक तहको 
म्िक्षा मनिःिलु्क गने  

२६. गणुस्तरयिु मसकाइका साथ तह पूरा गने अिसर प्रदान गने  

२७. प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलििा सिािेिी तथा सितािूलक 
पहुँत विस्तार गरी प्राम्ज्ञक एिि ्व्यािसावयक ज्ञान, मसप र दक्षता िएका 
जनिम्िको सङ्खख्यािा िवृद्द गने   

२८. म्िक्षािा प्रिेिका अमतररि पहुँत एिि ् उपलम्धर्धिा सिेत लैव�क 
सिानता कायि गने  

२९. म्िक्षािा विमनयोजन हनुे बजेटिा अमििवृद्द गरी ददगो िैम्क्षक लगानीको 
समुनम्ित गने  

३०. सिग्र िैम्क्षक प्रणालीिा िैम्क्षक सिुासन कायि गने  

३१. अनगुिन, िूल्याङ्कन तथा सूतना प्रणालीलाई तसु्त दरुूस्त बनाउने  

३२. सबै प्रकारका िैम्क्षक सिाल तथा गमतविमर्धिा नागररक सहिामगता 
समुनम्ित गने  

३३. म्िक्षक, प्रर्धानाध्यापक, प्राध्यापक एिि ्व्यिस्थापकको क्षिता अमििवृद्द 
गने 

३४. विज्ञान र प्रविमर्धिा पहुँतको विस्तार गने  
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३५. कभतीिा 4० प्रमतित पाठ्यक्रि प्रविमर्धको िाध्यिबाट कायानन्ियन 
गने। 

३६. सान्दमिनक र उपयोगी गणुस्तरीय िैम्क्षक सािग्रीको उपलधर्धता, विकास 
र उपयोगिा जोड ददने  

३७. विविर्धतापूणन सार्धनको विकास गरी व्यािहाररक विद्याथी िूल्याङ्कनका 
िाध्यिबाट विद्याथीको मसकाइ उपलम्धर्धिा सरु्धार गने  

३८. म्िक्षक अमििािकको मनयमित अन्तरवक्रया र सांिाद गने  

३९. िैम्क्षक सूतना व्यिस्थापन प्रणाली (EMIS) सदुृढ गने  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खखण्ण्डड--३३ 
प्रप्रााररम्म्भभििकक  बबाालल  ववििककाासस  ततथथाा  म्म्ििक्षक्षाा 

 
 तार िर्षन उिेर पूरा िएका बालबामलकालाई कक्षा १ िा प्रिेि गनुनिन्दा 

अगामड  ददइने एक िर्षन अिमर्धको बालबामलकाको सिान�ीण विकासिा केम्न्रत म्िक्षालाई 
बाल विकास तथा म्िक्षा िामनएको छ ।नपेालिा वि.सां. २००६ िा पवहलो पटक 
काठिाडौँिा िन्टेश्वरी स्कुलको स्थापनासँगै प्रारम्भिक बाल विकास म्िक्षाको सरुुिात 
िएको पाइन्छ । यसपमछ बालिम्न्दर विश्व खाद्य कायनक्रिअन्तगनत पोर्षण कायनक्रि 
प्राथमिक म्िक्षा पररयोजना अिमर्धिा म्िि ुकक्षा केन्रिार्न त प्रारम्भिक बाल विकास 
म्िक्षाका कायनक्रि सञ्चालन िएको पाइन्छ । वि.सां. २०५६ िा म्िक्षा वििागको 
स्थापना िएपमछ प्रारम्भिक बाल विकास कायनक्रिको विस्तारले गमत मलएको देम्खन्छ । 
सबैका लामग म्िक्षा कायनक्रि विद्यालय क्षेत्र सरु्धार कायनक्रि विद्यालय क्षते्र विकास 
कायनक्रिले प्रारम्भिक बाल विकास म्िक्षाको कायनक्रिलाई मनरन्तरता ददएको पाइन्छ । 
यसलाई म्िक्षा क्षेत्रको नयाँ योजना विद्यालय म्िक्षा क्षेत्र योजनाले सिेत प्राथमिकताका 
साथ मनरन्तरता ददएको छ । 

  कक्षा १ िा प्रिेिका लामग पूिनतयारी एिि ्बालिामलकाको सिान�ीण विकासको 
िाध्यिको रूपिा रहेको प्रारम्भिक बाल विकासलाई नेपालको सांविर्धानले 
बालबामलकाको हकको रूपिा व्याख्या गरेको छ । प्रारम्भिक बाल विकाससभबन्र्धी 
रणनीमत पत्र-२०६१, प्रारम्भिक बाल विकास पाठ्यक्रि (ददग्दिनन) -२०६२, प्रारम्भिक 
बाल विकासको रावष्ट्रय न्यूनति िापदण्ड-२०६५ प्रारम्भिक बाल विकासको क्षेत्रिा 
गररएका िहत्त्िपूणन दस्तािेज र प्रयासहरू हनु ् । हाल सरकारी सािदुावयक र 
मनजीस्तरिा प्रारम्भिक बाल विकासका कायनक्रिहरू सञ्चालनिा रहेका छन ्।  

३३..११  ववििद्यद्यििाानन  अअििस्स्थथाा 
(क) नेपालिा हाल सािदुावयक ३० हजार ७ सय १८ र सांस्थागत ५ हजार 

८ सय १३ गरी कुल ३६ हजार ५ सय ३१ बालविकास केन्र तथा 
पूिन प्राथमिक कक्षाहरू सञ्चालनिा रहेका छन ् । ती बालविकास 
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३५. कभतीिा 4० प्रमतित पाठ्यक्रि प्रविमर्धको िाध्यिबाट कायानन्ियन 
गने। 

३६. सान्दमिनक र उपयोगी गणुस्तरीय िैम्क्षक सािग्रीको उपलधर्धता, विकास 
र उपयोगिा जोड ददने  

३७. विविर्धतापूणन सार्धनको विकास गरी व्यािहाररक विद्याथी िूल्याङ्कनका 
िाध्यिबाट विद्याथीको मसकाइ उपलम्धर्धिा सरु्धार गने  

३८. म्िक्षक अमििािकको मनयमित अन्तरवक्रया र सांिाद गने  

३९. िैम्क्षक सूतना व्यिस्थापन प्रणाली (EMIS) सदुृढ गने  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खखण्ण्डड--३३ 
प्रप्रााररम्म्भभििकक  बबाालल  ववििककाासस  ततथथाा  म्म्ििक्षक्षाा 

 
 तार िर्षन उिेर पूरा िएका बालबामलकालाई कक्षा १ िा प्रिेि गनुनिन्दा 

अगामड  ददइने एक िर्षन अिमर्धको बालबामलकाको सिान�ीण विकासिा केम्न्रत म्िक्षालाई 
बाल विकास तथा म्िक्षा िामनएको छ ।नपेालिा वि.सां. २००६ िा पवहलो पटक 
काठिाडौँिा िन्टेश्वरी स्कुलको स्थापनासँगै प्रारम्भिक बाल विकास म्िक्षाको सरुुिात 
िएको पाइन्छ । यसपमछ बालिम्न्दर विश्व खाद्य कायनक्रिअन्तगनत पोर्षण कायनक्रि 
प्राथमिक म्िक्षा पररयोजना अिमर्धिा म्िि ुकक्षा केन्रिार्न त प्रारम्भिक बाल विकास 
म्िक्षाका कायनक्रि सञ्चालन िएको पाइन्छ । वि.सां. २०५६ िा म्िक्षा वििागको 
स्थापना िएपमछ प्रारम्भिक बाल विकास कायनक्रिको विस्तारले गमत मलएको देम्खन्छ । 
सबैका लामग म्िक्षा कायनक्रि विद्यालय क्षेत्र सरु्धार कायनक्रि विद्यालय क्षते्र विकास 
कायनक्रिले प्रारम्भिक बाल विकास म्िक्षाको कायनक्रिलाई मनरन्तरता ददएको पाइन्छ । 
यसलाई म्िक्षा क्षेत्रको नयाँ योजना विद्यालय म्िक्षा क्षेत्र योजनाले सिेत प्राथमिकताका 
साथ मनरन्तरता ददएको छ । 

  कक्षा १ िा प्रिेिका लामग पूिनतयारी एिि ्बालिामलकाको सिान�ीण विकासको 
िाध्यिको रूपिा रहेको प्रारम्भिक बाल विकासलाई नेपालको सांविर्धानले 
बालबामलकाको हकको रूपिा व्याख्या गरेको छ । प्रारम्भिक बाल विकाससभबन्र्धी 
रणनीमत पत्र-२०६१, प्रारम्भिक बाल विकास पाठ्यक्रि (ददग्दिनन) -२०६२, प्रारम्भिक 
बाल विकासको रावष्ट्रय न्यूनति िापदण्ड-२०६५ प्रारम्भिक बाल विकासको क्षेत्रिा 
गररएका िहत्त्िपूणन दस्तािेज र प्रयासहरू हनु ् । हाल सरकारी सािदुावयक र 
मनजीस्तरिा प्रारम्भिक बाल विकासका कायनक्रिहरू सञ्चालनिा रहेका छन ्।  

३३..११  ववििद्यद्यििाानन  अअििस्स्थथाा 
(क) नेपालिा हाल सािदुावयक ३० हजार ७ सय १८ र सांस्थागत ५ हजार 

८ सय १३ गरी कुल ३६ हजार ५ सय ३१ बालविकास केन्र तथा 
पूिन प्राथमिक कक्षाहरू सञ्चालनिा रहेका छन ् । ती बालविकास 
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केन्रहरूिा कुल १० लाख १० हजार १ सय ९५ जना विद्याथी 
अध्ययनरत छन ्।  

(ख) पूिन प्राथमिक म्िक्षािा कुल िनानदर ८९.६ प्रमतित रहेको छ । पूिन 
प्राथमिक म्िक्षाको अनिुिसवहत कक्षा १ िा िनान हनुे बालबामलकाको 
सङ्खख्या िैम्क्षक सत्र २०७८ िा ७४ ९ प्रमतित पगेुको छ । प्रारम्भिक 
बालविकास तथा म्िक्षािा बालबामलका िनान हनुे दर प्रत्येक िर्षन िवृद्द हुँदै 
गएको छ । 

   
३३..२२  ससििस्स्ययाा  ततथथाा  तत ुनुनौौततीी   

प्रारम्भिक बाल विकास तथा म्िक्षाको क्षेत्रिा रहेका सिस्या तथा तनुौती 
देहायबिोम्जि पवहतान गररएका छन ्: 

33..22..11  ननीीममततगगतत 

१. सबै बालबामलकालाई बाल विकासको पहुँतिा ल्याउन ु 

२. प्रारम्भिक बाल विकास र पूिन प्राथमिक म्िक्षा तथा सोको अिमर्धसभबन्र्धी 
विर्षयिा एकरूपता ल्याउन ु 

३. नक्साङ्कनको आर्धारिा बाल विकास केन्रको स्थापना गने, सिायोजन 
गने, गाभ्ने तथा बन्द गने कायनलाई साथनकता ददन ु  

33..22..22  ससांांस्स्थथाागगतत 

१. ऐन, मनयि, िापदण्ड, कायनविमर्धहरूको प्रिािकारी कायानन्ियन गनुन । 

२. नक्साङ्कनको आर्धारिा बाल विकास केन्रको स्थापना गने, सिायोजन 
गने, गाभ्ने तथा बन्द गने कायनलाई साथनकता ददन ु 

33..22..33  ककााययननक्रक्रििगगतत 

१. उम्तत पाररश्रमिकको व्यिस्थासवहतको दक्ष म्िक्षकको व्यिस्था गनुन  

२. सबै केन्रिा प्रविमर्धको विस्तार गरी मसकाइिा प्रयोग गनुन  

३. बालबामलकालाई सािदुावयक बालमबकास केन्रिा आकर्षनण बढाउन ु 

४. अमििािक सहिामगता अमििवृद्द गनुन  

३३..३३  ररााववष्ट्रष्ट्रयय  उउ��ेेेे यय 

प्रारम्भिक बाल विकास तथा म्िक्षाको रावष्ट्रय उ�ेेय मनभनानसुार हनुे छ : 

विविर्ध वकमसिका िनोरञ्जनात्िक मसकाइ सहजीकरण वक्रयाकलापका िाध्यििारा 
बालबामलकाको सिान�ीण विकासिा सहयोग परु् याउन ुर कक्षा १ िा प्रिेिका लामग 
तयार पानुन  

३३..४४  रूरूपपाान्न्ततररणणककाा  क्षक्षेते्रत्र  रर  अअपपेेम्म्क्षक्षतत  उउपपललम्म्धधर्धर्ध 
यस सोतपत्रिा उम्ल्लम्खत प्रारम्भिक बाल विकास तथा म्िक्षाका उ�ेेयहरू पूरा गनन 
देहायका रूपान्तरणका क्षेत्रहरू पवहतान गररएका छन ् ।यस्ता रूपान्तरणका 
क्षेत्रअन्तगनत ५, १० र १५ िर्षनिा हामसल गने अपेक्षा देहाय बिोम्जि रहेका छन ्।  
 
क्षक्षेते्रत्र ५५  ििर्षर्षनन ११००  ििर्षर्षनन ११५५  ििर्षर्षनन 
बाल 
विकास 
केन्र 

१.  एक विद्यालय एक 
बाल विकास केन्र 

स्थापना 
२.  न्यूनति िौमतक 
पूिानर्धार 

३.  योग्य म्िक्षक 

४.  पौव�क खाजा र 
आर्धारितू स्िास््य 
सेिाको व्यिस्था 

 
 

१. िनोरञ्जनात्िक 
सािग्रीको पयानप्तता 
२. विद्यालय हातामित्र 
छुटै्ट सांरतना 
३. प्रत्येक केन्रिा 
बाल स्याहार किनतारी 
४. बालिैत्री 
िातािरणको 
समुनम्ितता 

१. सिदुायको 
स्ितस्रू्तन सांलग्नता 
२. िाल उद्यान 

३. बालबामलका 
रिाउने अमििािक 
सन्त�ु हनुे स्थल 

बालबामलका १. ९० प्रमतित 
बालबामलका पूिन 
प्राथमिक म्िक्षाको 
अनिुिसवहत कक्षा १ 
िा िनान 

१. १०० प्रमतित 
बालबामलका पूिन 
प्राथमिक म्िक्षाको 
अनिुिसवहत कक्षा १ 
िा िनान 

१. सिूहिा मिल्न, 
रिाउन,मसक्न, कुरा 
राख्न, खेल्न र 
केन्रिा आउन खसुी  
हनुे 
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केन्रहरूिा कुल १० लाख १० हजार १ सय ९५ जना विद्याथी 
अध्ययनरत छन ्।  

(ख) पूिन प्राथमिक म्िक्षािा कुल िनानदर ८९.६ प्रमतित रहेको छ । पूिन 
प्राथमिक म्िक्षाको अनिुिसवहत कक्षा १ िा िनान हनुे बालबामलकाको 
सङ्खख्या िैम्क्षक सत्र २०७८ िा ७४ ९ प्रमतित पगेुको छ । प्रारम्भिक 
बालविकास तथा म्िक्षािा बालबामलका िनान हनुे दर प्रत्येक िर्षन िवृद्द हुँदै 
गएको छ । 

   
३३..२२  ससििस्स्ययाा  ततथथाा  तत ुनुनौौततीी   

प्रारम्भिक बाल विकास तथा म्िक्षाको क्षेत्रिा रहेका सिस्या तथा तनुौती 
देहायबिोम्जि पवहतान गररएका छन ्: 

33..22..11  ननीीममततगगतत 

१. सबै बालबामलकालाई बाल विकासको पहुँतिा ल्याउन ु 

२. प्रारम्भिक बाल विकास र पूिन प्राथमिक म्िक्षा तथा सोको अिमर्धसभबन्र्धी 
विर्षयिा एकरूपता ल्याउन ु 

३. नक्साङ्कनको आर्धारिा बाल विकास केन्रको स्थापना गने, सिायोजन 
गने, गाभ्ने तथा बन्द गने कायनलाई साथनकता ददन ु  

33..22..22  ससांांस्स्थथाागगतत 

१. ऐन, मनयि, िापदण्ड, कायनविमर्धहरूको प्रिािकारी कायानन्ियन गनुन । 

२. नक्साङ्कनको आर्धारिा बाल विकास केन्रको स्थापना गने, सिायोजन 
गने, गाभ्ने तथा बन्द गने कायनलाई साथनकता ददन ु 

33..22..33  ककााययननक्रक्रििगगतत 

१. उम्तत पाररश्रमिकको व्यिस्थासवहतको दक्ष म्िक्षकको व्यिस्था गनुन  

२. सबै केन्रिा प्रविमर्धको विस्तार गरी मसकाइिा प्रयोग गनुन  

३. बालबामलकालाई सािदुावयक बालमबकास केन्रिा आकर्षनण बढाउन ु 

४. अमििािक सहिामगता अमििवृद्द गनुन  

३३..३३  ररााववष्ट्रष्ट्रयय  उउ��ेेेे यय 

प्रारम्भिक बाल विकास तथा म्िक्षाको रावष्ट्रय उ�ेेय मनभनानसुार हनुे छ : 

विविर्ध वकमसिका िनोरञ्जनात्िक मसकाइ सहजीकरण वक्रयाकलापका िाध्यििारा 
बालबामलकाको सिान�ीण विकासिा सहयोग परु् याउन ुर कक्षा १ िा प्रिेिका लामग 
तयार पानुन  

३३..४४  रूरूपपाान्न्ततररणणककाा  क्षक्षेते्रत्र  रर  अअपपेेम्म्क्षक्षतत  उउपपललम्म्धधर्धर्ध 
यस सोतपत्रिा उम्ल्लम्खत प्रारम्भिक बाल विकास तथा म्िक्षाका उ�ेेयहरू पूरा गनन 
देहायका रूपान्तरणका क्षेत्रहरू पवहतान गररएका छन ् ।यस्ता रूपान्तरणका 
क्षेत्रअन्तगनत ५, १० र १५ िर्षनिा हामसल गने अपेक्षा देहाय बिोम्जि रहेका छन ्।  
 
क्षक्षेते्रत्र ५५  ििर्षर्षनन ११००  ििर्षर्षनन ११५५  ििर्षर्षनन 
बाल 
विकास 
केन्र 

१.  एक विद्यालय एक 
बाल विकास केन्र 

स्थापना 
२.  न्यूनति िौमतक 
पूिानर्धार 

३.  योग्य म्िक्षक 

४.  पौव�क खाजा र 
आर्धारितू स्िास््य 
सेिाको व्यिस्था 

 
 

१. िनोरञ्जनात्िक 
सािग्रीको पयानप्तता 
२. विद्यालय हातामित्र 
छुटै्ट सांरतना 
३. प्रत्येक केन्रिा 
बाल स्याहार किनतारी 
४. बालिैत्री 
िातािरणको 
समुनम्ितता 

१. सिदुायको 
स्ितस्रू्तन सांलग्नता 
२. िाल उद्यान 

३. बालबामलका 
रिाउने अमििािक 
सन्त�ु हनुे स्थल 

बालबामलका १. ९० प्रमतित 
बालबामलका पूिन 
प्राथमिक म्िक्षाको 
अनिुिसवहत कक्षा १ 
िा िनान 

१. १०० प्रमतित 
बालबामलका पूिन 
प्राथमिक म्िक्षाको 
अनिुिसवहत कक्षा १ 
िा िनान 

१. सिूहिा मिल्न, 
रिाउन,मसक्न, कुरा 
राख्न, खेल्न र 
केन्रिा आउन खसुी  
हनुे 
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२.  केन्रिा पोर्षणयिु 
खाना र स्िस्थकर 
बानी विकास 
३. सिान�ीण विकासका 
वक्रयाकलापिा 
सांलग्नता 

२. सरसर्ाइ र 
सािाम्जक बानी 
व्यिहारको अिलभबन 
 

सहजकतान १.कभतीिा एक 
िवहनाको तामलि प्राप्त 

२.कभतीिा १२ 
कक्षाको योग्यता प्राप्त 

३. बालप्रिेी, 
बालिनोविज्ञान बझेुको 

१. िनोरञ्जनात्िक  
मसकाइ सहजीकरण 
गनन वक्रयाकलाप 
उत्पादन र प्रयोग 

१. पाठ्यक्रिअनरुूप 
आर्ैँ  सािग्री विकास 
र प्रयोग गनन सक्ने 

मसकाइको 
अिस्था 

१.िैयम्िक सरुक्षाका 
उपायहरू अिलभबन 
गनन सक्षि, 

स्िास््यप्रमत सतेत, 
िावर्षक तथा सञ्चार 
मसपको विकास  

१.मसजननात्िक सोतको 
विकास 
 
 

१.कक्षा १ िा 
प्रिेिका लामग 
सिान�ीण विकास 

 
३३..५५  ससुरु्धर्धााररककाा  ककााययनन 
          नेपालिा तार िर्षन उिेर सिूहका बालबामलकाका लामग एक िर्षन अिमर्धको 

प्रारम्भिक बाल म्िक्षा सञ्चालनिा रहेको छ । यसै खण्डको 3.2 िा उल्लेख 
िएका प्रारम्भिक बाल विकास तथा म्िक्षाका सिस्या तथा तनुौतीको व्यिस्थापन 
एिि ्3.3 िा राम्खएका प्रारम्भिक बाल विकास तथा म्िक्षाको अपेम्क्षत उ�ेश्य 
हामसल गननका लामग मनभनानसुारका सरु्धारका कायनहरू सञ्चालन गररने छिः 

(क) तार िर्षन उिेर सिूहका सबै बालबामलकाका लामग कभतीिा एक िर्षनको 
प्रारम्भिक बालविकास तथा म्िक्षाको अिसरको समुनम्ितता गने  

(ख) तार िर्षन उिेरिन्दा िमुनका बालबामलकालाई म्िि ु विकास केन्रबाट 
िारीररक, िानमसक िा बौवद्दक, सांिेगात्िक र सािाम्जक विकास तथा 
स्याहारका वक्रयाकलाप सञ्चालन गने  

(ग) सबै बालबामलकाका लामग कभतीिा एक िर्षनको प्रारम्भिक बालविकास 
तथा म्िक्षाको अिसरको समुनम्ितता गने  

(र्) प्रारम्भिक बालविकास तथा म्िक्षा सञ्चालन गदान र्रपररिारिा आर्धाररत, 
विद्यालयिा आर्धाररत, कायनस्थलिा आर्धाररत, ससाना सिूहिा आर्धाररत, 
र्भुती केन्रिा आर्धाररत, सिदुायिा आर्धाररत जस्ता विविर्धतापूणन निनुाका 
आर्धारिा गने  

(ङ) िातिृार्षा/स्थानीय िार्षा/बहिुार्षािा मसकाइ अिसर प्रदान गने  
(त) अमििािक म्िक्षा सञ्चालन गने  
(छ) प्रारम्भिक बाल विकास केन्रसभबन्र्धी िापदण्ड कायानन्ियन गने  
(ज) तामलि प्राप्त म्िक्षकबाट कक्षा सहजीकरणको समुनम्ितता गने  
(झ) म्िक्षकका लामग प्रविमर्ध (मडम्जटल) यिु स्िअध्ययन सािग्री  विकास गरी 

कायानन्ियनिा ल्याउने  
(ञ) पाठ्यक्रि अध्यािमर्धक गररने  
(ट) म्िक्षक मनदेम्िका बनाउन े 
(ठ) पररिेिअनकूुल िैम्क्षक सािग्रीको व्यिस्था गने  
(ड) म्िक्षकको योग्यता िवृद्द गने   
(ढ) म्िक्षकलाई पनुतानजगी तामलि प्रदान गने   
(ण) मसकाइिा प्रविमर्धको प्रयोग गने  
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२.  केन्रिा पोर्षणयिु 
खाना र स्िस्थकर 
बानी विकास 
३. सिान�ीण विकासका 
वक्रयाकलापिा 
सांलग्नता 

२. सरसर्ाइ र 
सािाम्जक बानी 
व्यिहारको अिलभबन 
 

सहजकतान १.कभतीिा एक 
िवहनाको तामलि प्राप्त 

२.कभतीिा १२ 
कक्षाको योग्यता प्राप्त 

३. बालप्रिेी, 
बालिनोविज्ञान बझेुको 

१. िनोरञ्जनात्िक  
मसकाइ सहजीकरण 
गनन वक्रयाकलाप 
उत्पादन र प्रयोग 

१. पाठ्यक्रिअनरुूप 
आर्ैँ  सािग्री विकास 
र प्रयोग गनन सक्ने 

मसकाइको 
अिस्था 

१.िैयम्िक सरुक्षाका 
उपायहरू अिलभबन 
गनन सक्षि, 

स्िास््यप्रमत सतेत, 
िावर्षक तथा सञ्चार 
मसपको विकास  

१.मसजननात्िक सोतको 
विकास 
 
 

१.कक्षा १ िा 
प्रिेिका लामग 
सिान�ीण विकास 

 
३३..५५  ससुरु्धर्धााररककाा  ककााययनन 
          नेपालिा तार िर्षन उिेर सिूहका बालबामलकाका लामग एक िर्षन अिमर्धको 

प्रारम्भिक बाल म्िक्षा सञ्चालनिा रहेको छ । यसै खण्डको 3.2 िा उल्लेख 
िएका प्रारम्भिक बाल विकास तथा म्िक्षाका सिस्या तथा तनुौतीको व्यिस्थापन 
एिि ्3.3 िा राम्खएका प्रारम्भिक बाल विकास तथा म्िक्षाको अपेम्क्षत उ�ेश्य 
हामसल गननका लामग मनभनानसुारका सरु्धारका कायनहरू सञ्चालन गररने छिः 

(क) तार िर्षन उिेर सिूहका सबै बालबामलकाका लामग कभतीिा एक िर्षनको 
प्रारम्भिक बालविकास तथा म्िक्षाको अिसरको समुनम्ितता गने  

(ख) तार िर्षन उिेरिन्दा िमुनका बालबामलकालाई म्िि ु विकास केन्रबाट 
िारीररक, िानमसक िा बौवद्दक, सांिेगात्िक र सािाम्जक विकास तथा 
स्याहारका वक्रयाकलाप सञ्चालन गने  

(ग) सबै बालबामलकाका लामग कभतीिा एक िर्षनको प्रारम्भिक बालविकास 
तथा म्िक्षाको अिसरको समुनम्ितता गने  

(र्) प्रारम्भिक बालविकास तथा म्िक्षा सञ्चालन गदान र्रपररिारिा आर्धाररत, 
विद्यालयिा आर्धाररत, कायनस्थलिा आर्धाररत, ससाना सिूहिा आर्धाररत, 
र्भुती केन्रिा आर्धाररत, सिदुायिा आर्धाररत जस्ता विविर्धतापूणन निनुाका 
आर्धारिा गने  

(ङ) िातिृार्षा/स्थानीय िार्षा/बहिुार्षािा मसकाइ अिसर प्रदान गने  
(त) अमििािक म्िक्षा सञ्चालन गने  
(छ) प्रारम्भिक बाल विकास केन्रसभबन्र्धी िापदण्ड कायानन्ियन गने  
(ज) तामलि प्राप्त म्िक्षकबाट कक्षा सहजीकरणको समुनम्ितता गने  
(झ) म्िक्षकका लामग प्रविमर्ध (मडम्जटल) यिु स्िअध्ययन सािग्री  विकास गरी 

कायानन्ियनिा ल्याउने  
(ञ) पाठ्यक्रि अध्यािमर्धक गररने  
(ट) म्िक्षक मनदेम्िका बनाउन े 
(ठ) पररिेिअनकूुल िैम्क्षक सािग्रीको व्यिस्था गने  
(ड) म्िक्षकको योग्यता िवृद्द गने   
(ढ) म्िक्षकलाई पनुतानजगी तामलि प्रदान गने   
(ण) मसकाइिा प्रविमर्धको प्रयोग गने  
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खखण्ण्डड--४४ 
ववििद्यद्यााललयय  म्म्ििक्षक्षाा 

 
नेपालिा कक्षा १२ सभिको म्िक्षालाई विद्यालय म्िक्षा िामनएको छ । 

नेपालको सांविर्धानले सबैका लामग म्िक्षा प्राप्त गने अमर्धकारलाई समुनम्ित गरेको छ 
। आर्धारितू म्िक्षालाई मनिःिलु्क र अमनिायन गररएको छ । िाध्यमिक म्िक्षा 
मनिःिलु्क हनुे व्यिस्था सांविर्धानले गरेको छ । प्रारम्भिक बाल विकासदेम्ख कक्षा 
८ सभिको म्िक्षालाई आर्धारितू म्िक्षा र कक्षा ९ देम्ख कक्षा १२ सभि िा 
सोसरहको म्िक्षालाई िाध्यमिक म्िक्षाको रूपिा मलइएको छ । सबैका लामग 
म्िक्षा (२०००-२०१५) सहस्राधदी विकास लक्ष्य (२०००-२०१५) तथा ददगो 
विकास लक्ष्य (२०१५-२०३०) ले विद्यालय म्िक्षालाई जोड ददएको छ । 

 हाल नपेालिा सािदुावयक, सांस्थागत र र्धामिनक विद्यालय सञ्चालनिा 
रहेका छन ् । अध्यापन गररने विर्षयिस्तकुो आर्धारिा सार्धारण, सांस्कृत र 
प्राविमर्धक र्धारका विद्यालय सञ्चालनिा रहेका छन ् ।हाल विद्यालय म्िक्षाको  
सञ्चालन व्यिस्थापनको िखु्य क्षेत्रामर्धकार स्थानीय तहको रहेको छ । म्िक्षा ऐन 
२०२८, म्िक्षा मनयिािली २०५९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, 
मनिःिलु्क तथा अमनिायन म्िक्षा ऐन २०७५, अमनिायन तथा मनिःिलु्क म्िक्षा 
मनयिािली २०७६ िा रहेका प्रािर्धानअनरुूप विद्यालय सञ्चालनिा रहेका छन ्। 

४४..११  ववििद्यद्यििाानन  अअििस्स्थथाा 
विद्यालयबावहर रहेका बालबामलकाको सङ्खख्या बसेमन र्ट्दै छ । विद्यालय तहिा 
खदु िनानदरिा िवृद्द िएको छ । खदु िनानदरिा लैव�क सिता सूतकाङ्क सिदरिा 
पगेुको छ । आर्धारितू तथा िाध्यमिक तहिा िवहला म्िक्षक सङ्खख्यािा िवृद्द 
िएको छ । विद्याथी वटकाउ दरिा क्रिििः िवृद्द हुँदै गएको छ म्िक्षा तथा 
िानि स्रोत विकास केन्र, २०७८  ।

क  सािदुावयक विद्यालय २६ हजार ४ सय ५४ ७७  सांस्थागत विद्यालय 
६ हजार ७ सय ६० 20  र र्धामिनक विद्यालय १ हजार १ सय 
५४ 3  गरी कुल ३४ हजार ३ सय ६८ विद्यालय सञ्चालनिा छन ्।

ख  वि.सां. २०७८ को कुल ७० लाख ९२ हजार ९ सय ५९ विद्याथीिध्ये 
अर्धारितू तह कक्षा १-५  िा ३५ लाख ४८ हजार ६ सय ३६ 
50.03  आर्धारितू तह कक्षा ६-८  िा १७ लाख ७७ हजार ३ 
सय ४४ 25.06  िाध्यमिक तह कक्षा ९-१०  िा १० लाख 79 
हजार 3 सय 63 15.22  र िाध्यमिक तह कक्षा ११-१२  िा ६ 
लाख 87 हजार 6 सय 16 9.69  विद्याथी रहेका छन ्।

ग  कक्षा १ िा खदु प्रिेि दर (िनान हनुे उिेर ५ िर्षन पूरा िएका) ९6.३ 
प्रमतित रहेको छ । प्राथमिक तहिा विद्यालय जाने उिेर सिूहका 
कररब 3.७ प्रमतित बालबामलका अझै विद्यालयबावहर रहेका छन ्।

र्  आर्धारितू तह ५-१२ िर्षन  उिेर सिूहका ४.9 प्रमतित बालबामलका 
विद्यालयबावहर रहेका छन ् । विद्यालयबावहर रहेका बालबामलकाको 
सङ्खख्या प्रत्येक िर्षन र्ट्दै गएको छ ।

ङ  िैम्क्षक सत्र २०७८ िा खदु िनानदर आर्धारितू तह (कक्षा १-५) िा 
96.9 प्रमतित, आर्धारितू तह (कक्षा १-८) िा 95.1 प्रमतित र 
िाध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) िा 54.3 प्रमतित रहेको छ। 

त  िैम्क्षक सत्र २०७८ िा कक्षा ८  कक्षा १० र कक्षा १२ सभिको 
वटकाउ दर क्रिििः 85.१ प्रमतित  66.1 प्रमतित र  3.1 प्रमतित 
रहेको छ। 

छ  आर्धारितू तहको म्िक्षा पूरा गने दर ७6.2 प्रमतित रहेको छ ।
ज  विद्यालय तह (कक्षा १-१२) िा सािदुावयक र सांस्थागत दिैुिा गरी 

कुल 2 लाख 8० हजार 7 सय 65 म्िक्षक कायनरत छन ्। जसिध्ये 
आर्धारितू तह कक्षा १-५  िा 1 लाख 6१ हजार 7 सय ९3  
आर्धारितू तह कक्षा ६-८  िा ५7 हजार 3 सय 60  िाध्यमिक तह 
कक्षा ९-१०  िा ४9 हजार 5 सय 71 र िाध्यमिक तह कक्षा ११-
१२  िा १२ हजार ४१ म्िक्षक कायनरत छन ् । आर्धारितू तहिा 
िवहला म्िक्षक प्रमतित ४६.5 प्रमतित र िाध्यमिक तहिा २०.4 
प्रमतित रहेको छ ।
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खखण्ण्डड--४४ 
ववििद्यद्यााललयय  म्म्ििक्षक्षाा 

 
नेपालिा कक्षा १२ सभिको म्िक्षालाई विद्यालय म्िक्षा िामनएको छ । 

नेपालको सांविर्धानले सबैका लामग म्िक्षा प्राप्त गने अमर्धकारलाई समुनम्ित गरेको छ 
। आर्धारितू म्िक्षालाई मनिःिलु्क र अमनिायन गररएको छ । िाध्यमिक म्िक्षा 
मनिःिलु्क हनुे व्यिस्था सांविर्धानले गरेको छ । प्रारम्भिक बाल विकासदेम्ख कक्षा 
८ सभिको म्िक्षालाई आर्धारितू म्िक्षा र कक्षा ९ देम्ख कक्षा १२ सभि िा 
सोसरहको म्िक्षालाई िाध्यमिक म्िक्षाको रूपिा मलइएको छ । सबैका लामग 
म्िक्षा (२०००-२०१५) सहस्राधदी विकास लक्ष्य (२०००-२०१५) तथा ददगो 
विकास लक्ष्य (२०१५-२०३०) ले विद्यालय म्िक्षालाई जोड ददएको छ । 

 हाल नपेालिा सािदुावयक, सांस्थागत र र्धामिनक विद्यालय सञ्चालनिा 
रहेका छन ् । अध्यापन गररने विर्षयिस्तकुो आर्धारिा सार्धारण, सांस्कृत र 
प्राविमर्धक र्धारका विद्यालय सञ्चालनिा रहेका छन ् ।हाल विद्यालय म्िक्षाको  
सञ्चालन व्यिस्थापनको िखु्य क्षेत्रामर्धकार स्थानीय तहको रहेको छ । म्िक्षा ऐन 
२०२८, म्िक्षा मनयिािली २०५९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, 
मनिःिलु्क तथा अमनिायन म्िक्षा ऐन २०७५, अमनिायन तथा मनिःिलु्क म्िक्षा 
मनयिािली २०७६ िा रहेका प्रािर्धानअनरुूप विद्यालय सञ्चालनिा रहेका छन ्। 

४४..११  ववििद्यद्यििाानन  अअििस्स्थथाा 
विद्यालयबावहर रहेका बालबामलकाको सङ्खख्या बसेमन र्ट्दै छ । विद्यालय तहिा 
खदु िनानदरिा िवृद्द िएको छ । खदु िनानदरिा लैव�क सिता सूतकाङ्क सिदरिा 
पगेुको छ । आर्धारितू तथा िाध्यमिक तहिा िवहला म्िक्षक सङ्खख्यािा िवृद्द 
िएको छ । विद्याथी वटकाउ दरिा क्रिििः िवृद्द हुँदै गएको छ म्िक्षा तथा 
िानि स्रोत विकास केन्र, २०७८  ।

क  सािदुावयक विद्यालय २६ हजार ४ सय ५४ ७७  सांस्थागत विद्यालय 
६ हजार ७ सय ६० 20  र र्धामिनक विद्यालय १ हजार १ सय 
५४ 3  गरी कुल ३४ हजार ३ सय ६८ विद्यालय सञ्चालनिा छन ्।

ख  वि.सां. २०७८ को कुल ७० लाख ९२ हजार ९ सय ५९ विद्याथीिध्ये 
अर्धारितू तह कक्षा १-५  िा ३५ लाख ४८ हजार ६ सय ३६ 
50.03  आर्धारितू तह कक्षा ६-८  िा १७ लाख ७७ हजार ३ 
सय ४४ 25.06  िाध्यमिक तह कक्षा ९-१०  िा १० लाख 79 
हजार 3 सय 63 15.22  र िाध्यमिक तह कक्षा ११-१२  िा ६ 
लाख 87 हजार 6 सय 16 9.69  विद्याथी रहेका छन ्।

ग  कक्षा १ िा खदु प्रिेि दर (िनान हनुे उिेर ५ िर्षन पूरा िएका) ९6.३ 
प्रमतित रहेको छ । प्राथमिक तहिा विद्यालय जाने उिेर सिूहका 
कररब 3.७ प्रमतित बालबामलका अझै विद्यालयबावहर रहेका छन ्।

र्  आर्धारितू तह ५-१२ िर्षन  उिेर सिूहका ४.9 प्रमतित बालबामलका 
विद्यालयबावहर रहेका छन ् । विद्यालयबावहर रहेका बालबामलकाको 
सङ्खख्या प्रत्येक िर्षन र्ट्दै गएको छ ।

ङ  िैम्क्षक सत्र २०७८ िा खदु िनानदर आर्धारितू तह (कक्षा १-५) िा 
96.9 प्रमतित, आर्धारितू तह (कक्षा १-८) िा 95.1 प्रमतित र 
िाध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) िा 54.3 प्रमतित रहेको छ। 

त  िैम्क्षक सत्र २०७८ िा कक्षा ८  कक्षा १० र कक्षा १२ सभिको 
वटकाउ दर क्रिििः 85.१ प्रमतित  66.1 प्रमतित र  3.1 प्रमतित 
रहेको छ। 

छ  आर्धारितू तहको म्िक्षा पूरा गने दर ७6.2 प्रमतित रहेको छ ।
ज  विद्यालय तह (कक्षा १-१२) िा सािदुावयक र सांस्थागत दिैुिा गरी 

कुल 2 लाख 8० हजार 7 सय 65 म्िक्षक कायनरत छन ्। जसिध्ये 
आर्धारितू तह कक्षा १-५  िा 1 लाख 6१ हजार 7 सय ९3  
आर्धारितू तह कक्षा ६-८  िा ५7 हजार 3 सय 60  िाध्यमिक तह 
कक्षा ९-१०  िा ४9 हजार 5 सय 71 र िाध्यमिक तह कक्षा ११-
१२  िा १२ हजार ४१ म्िक्षक कायनरत छन ् । आर्धारितू तहिा 
िवहला म्िक्षक प्रमतित ४६.5 प्रमतित र िाध्यमिक तहिा २०.4 
प्रमतित रहेको छ ।
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ततााममललककाा  -११:  म्म्ििक्षक्षककककोो  ततहहगगतत  ललैैवव��कक  ससांांररततननाा  (प्रप्रममततिितत)-ििैैम्म्क्षक्षकक  ससत्रत्र  २२००७७८८ 
 

क्र.सां. तह िवहला म्िक्षक 
प्रमतित

परुूर्ष म्िक्षक 
प्रमतित

1 आर्धारितू तह कक्षा 1-5 48.9 51.1
2 आर्धारितू तह कक्षा 6-8 34.2 65.8
3 िाध्यमिक तह कक्षा 9-10 18.1 81.9
4 िाध्यमिक तह कक्षा 11-12 14.4 85.6

स्रोतिः म्िक्षा तथा िानि स्रोत विकास केन्र  २०७८  सानोदठिी  ििपरु।

झ  विद्यालय म्िक्षािा लैव�क सिता सूतकाङ्क सिदरिा पगेुको छ ।कक्षा 
१-८ को खदु िनानदरिा लैव�क सिता ०.९९ प्रमतित रहेको छ । 
त्यसै गरी कक्षा ९-१२ को खदु िनानदरिा लैव�क सिता १.०१ प्रमतित 
पगेुको छ ।

ञ  िैम्क्षक गणुस्तर परीक्षण केन्रबाट विमिन्न िर्षनिा गररएको कक्षा ३ कक्षा 
५ र कक्षा ८ को मसकाइ उपलम्धर्ध वििरण यसप्रकार रहेको छिः

ततााममललककाा--२२  : ममससककााइइ  उउपपललम्म्धधर्धर्ध  ववििििररणण  
विर्षय कक्षा-3 कक्षा-5 कक्षा-8

सन ्
2012

सन ्
2015

सन ्
2012

सन ्
2015

सन ्
2011

सन ्
2013

सन ्
2017

नेपाली 63 52 60 46 49 48 
495

505

गम्णत 60 45 53 48 43 35 
508

492

अङ्खग्रजेी 54 47
विज्ञान 41 

502
499

सािाम्जक 49
स्रोतिः िैम्क्षक गणुस्तर परीक्षण केन्र  २०11  2012 2015 2017  सानोदठिी  ििपरु।

 

४४..२२  ससििस्स्ययाा  ततथथाा  तत ुनुनौौततीी   
विद्यालय म्िक्षासभबन्र्धी िौजदुा काननुी व्यिस्था र कायानन्ियन िएका कायनक्रिबाट 
विमिन्न िैम्क्षक सूतकिा उल्लेखनीय सरु्धार आए पमन सिग्ररूपिा अपेम्क्षत उपलम्धर्ध 
हामसल गनन अझै सिय लाग्ने देम्खएको छ । विद्यालय म्िक्षािा रहेका िूलितू तनुौती 
देहायबिोम्जि पवहतान गररएका छन ्: 

44..22..11  ननीीममततगगतत   

१. विद्यालयबावहर रहेका बालबामलकाको व्यम्िगत तिरिा पवहतान गरी 
विद्यालयिा ल्याउन ु 

२. कक्षा दोहोर् याउने र छाडने दर र्टाई िैम्क्षक क्षमत न्यूनीकरण गनुन  
३. विद्यालय सेिा क्षेत्रसभबन्र्धी (स्कुल जोमनङ) नीमत कायानन्ियन गनुन  
४. विद्यालयहरूिा न्यूनति म्िक्षक दरबन्दीको समुनम्ितता र आपूमतन गनुन  
५. स्रोत र सार्धनलाई आिश्यकता र प्राथमिकताको आर्धारिा अमर्धकति 

प्रमतर्ल मलन सक्ने गरी सिमु्तत वितरण गनुन  
६. विमिन्न म्िक्षा आयोगका प्रमतिेदन, अध्ययन अनसुन्र्धान तथा अन्तरानव�य 

अभ्यास र अनिुिलाई दृव�गत गरी म्िक्षािा गररने लगानी िवृद्द गनुन   
७. ददगो र पयानप्त लगानीको समुनम्ित गनुन  
८. िेर्धािी जनिम्िलाई म्िक्षण पेसािा आकवर्षनत गनुन   
९. म्िक्षकलाई पेसाप्रमत म्जभिेिार र जिार्देही बनाउन ु 
१०. प्राविमर्धक म्िक्षातर्न  विद्याथीको आकर्षनण बढाउन प्राविमर्धक र्धारका 

म्िक्षालय आिश्यकता र िागको आर्धारिा स्थापना गनुन 
११. बहपुाठ्यपसु्तक प्रणालीलाई कायानन्ियनिा ल्याउन ु 
१२. िैम्क्षक सांस्थाहरूको आन्तररक सक्षिता अमििवृद्द गरी िैम्क्षक गणुस्तर 

अमििवृद्द गनुन 
44..22..22  ससांांस्स्थथाागगतत 

१३. िैम्क्षक सांस्थाहरूको नक्साङ्कन गरी सोको आर्धारिा िैम्क्षक सांस्थाहरूको 
स्थापना गने, कक्षा/तह थपर्ट गने, सिायोजन गने, गाभ्ने तथा बन्द गने 
कायनलाई व्यिम्स्थत बनाउन ु  
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ततााममललककाा  -११:  म्म्ििक्षक्षककककोो  ततहहगगतत  ललैैवव��कक  ससांांररततननाा  (प्रप्रममततिितत)-ििैैम्म्क्षक्षकक  ससत्रत्र  २२००७७८८ 
 

क्र.सां. तह िवहला म्िक्षक 
प्रमतित

परुूर्ष म्िक्षक 
प्रमतित

1 आर्धारितू तह कक्षा 1-5 48.9 51.1
2 आर्धारितू तह कक्षा 6-8 34.2 65.8
3 िाध्यमिक तह कक्षा 9-10 18.1 81.9
4 िाध्यमिक तह कक्षा 11-12 14.4 85.6

स्रोतिः म्िक्षा तथा िानि स्रोत विकास केन्र  २०७८  सानोदठिी  ििपरु।

झ  विद्यालय म्िक्षािा लैव�क सिता सूतकाङ्क सिदरिा पगेुको छ ।कक्षा 
१-८ को खदु िनानदरिा लैव�क सिता ०.९९ प्रमतित रहेको छ । 
त्यसै गरी कक्षा ९-१२ को खदु िनानदरिा लैव�क सिता १.०१ प्रमतित 
पगेुको छ ।

ञ  िैम्क्षक गणुस्तर परीक्षण केन्रबाट विमिन्न िर्षनिा गररएको कक्षा ३ कक्षा 
५ र कक्षा ८ को मसकाइ उपलम्धर्ध वििरण यसप्रकार रहेको छिः

ततााममललककाा--२२  : ममससककााइइ  उउपपललम्म्धधर्धर्ध  ववििििररणण  
विर्षय कक्षा-3 कक्षा-5 कक्षा-8

सन ्
2012

सन ्
2015

सन ्
2012

सन ्
2015

सन ्
2011

सन ्
2013

सन ्
2017

नेपाली 63 52 60 46 49 48 
495

505

गम्णत 60 45 53 48 43 35 
508

492

अङ्खग्रजेी 54 47
विज्ञान 41 

502
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सािाम्जक 49
स्रोतिः िैम्क्षक गणुस्तर परीक्षण केन्र  २०11  2012 2015 2017  सानोदठिी  ििपरु।

 

४४..२२  ससििस्स्ययाा  ततथथाा  तत ुनुनौौततीी   
विद्यालय म्िक्षासभबन्र्धी िौजदुा काननुी व्यिस्था र कायानन्ियन िएका कायनक्रिबाट 
विमिन्न िैम्क्षक सूतकिा उल्लेखनीय सरु्धार आए पमन सिग्ररूपिा अपेम्क्षत उपलम्धर्ध 
हामसल गनन अझै सिय लाग्ने देम्खएको छ । विद्यालय म्िक्षािा रहेका िूलितू तनुौती 
देहायबिोम्जि पवहतान गररएका छन ्: 

44..22..11  ननीीममततगगतत   

१. विद्यालयबावहर रहेका बालबामलकाको व्यम्िगत तिरिा पवहतान गरी 
विद्यालयिा ल्याउन ु 

२. कक्षा दोहोर् याउने र छाडने दर र्टाई िैम्क्षक क्षमत न्यूनीकरण गनुन  
३. विद्यालय सेिा क्षेत्रसभबन्र्धी (स्कुल जोमनङ) नीमत कायानन्ियन गनुन  
४. विद्यालयहरूिा न्यूनति म्िक्षक दरबन्दीको समुनम्ितता र आपूमतन गनुन  
५. स्रोत र सार्धनलाई आिश्यकता र प्राथमिकताको आर्धारिा अमर्धकति 

प्रमतर्ल मलन सक्ने गरी सिमु्तत वितरण गनुन  
६. विमिन्न म्िक्षा आयोगका प्रमतिेदन, अध्ययन अनसुन्र्धान तथा अन्तरानव�य 

अभ्यास र अनिुिलाई दृव�गत गरी म्िक्षािा गररने लगानी िवृद्द गनुन   
७. ददगो र पयानप्त लगानीको समुनम्ित गनुन  
८. िेर्धािी जनिम्िलाई म्िक्षण पेसािा आकवर्षनत गनुन   
९. म्िक्षकलाई पेसाप्रमत म्जभिेिार र जिार्देही बनाउन ु 
१०. प्राविमर्धक म्िक्षातर्न  विद्याथीको आकर्षनण बढाउन प्राविमर्धक र्धारका 

म्िक्षालय आिश्यकता र िागको आर्धारिा स्थापना गनुन 
११. बहपुाठ्यपसु्तक प्रणालीलाई कायानन्ियनिा ल्याउन ु 
१२. िैम्क्षक सांस्थाहरूको आन्तररक सक्षिता अमििवृद्द गरी िैम्क्षक गणुस्तर 

अमििवृद्द गनुन 
44..22..22  ससांांस्स्थथाागगतत 

१३. िैम्क्षक सांस्थाहरूको नक्साङ्कन गरी सोको आर्धारिा िैम्क्षक सांस्थाहरूको 
स्थापना गने, कक्षा/तह थपर्ट गने, सिायोजन गने, गाभ्ने तथा बन्द गने 
कायनलाई व्यिम्स्थत बनाउन ु  
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१४. िैम्क्षक सांस्थाहरूिा न्यूनति िौमतक तथा िैम्क्षक पूिानर्धारहरू 
िापदण्डबिोम्जि पूरा गराउन ु 

१५. तामलििा मसकेका ज्ञान, मसप कक्षाकोठाको मसकाइ प्रवक्रयािा प्रमतमबम्भबत 
गराउन आिश्यकताका आर्धारिा म्िक्षक तामलि प्रदान गनुन   

१६. सबै विद्यालयिा प्रविमर्धको विस्तारिारा मसकाइिा विविर्धीकरण गदै 
आपतक्ालिा सिेत मसकाइ मनरन्तरता ददई िैम्क्षक क्षमतलाई कि 
गराउन ु 

१७. विद्यालयको बावहरी तथा मित्री िातािरणलाई बालिैत्री र आकर्षनक बनाई 
सबै सािदुावयक विद्यालयलाई अमििािक र विद्याथीको पवहलो रोजाइको 
विद्यालय बनाउन ु 

१८. विज्ञान, गम्णत तथा प्राविमर्धक र्धारतर्न का विर्षयिा म्िक्षक नपाइन े
अिस्थाको अन्त गनुन  

44..22..33  ककााययननक्रक्रििगगतत 
१९. म्िक्षक दरबन्दी मिलान कायनलाई पूणनता ददन ु  

२०. िैम्क्षक सांस्था तथा पदामर्धकारीलाई विद्याथीको नमतजाप्रमत म्जभिेिार, 
जिार्देही र उिरदायी बनाउन ु 

२१. प्रिािकारी अनगुिन तथा िूल्याङ्कन सांयन्त्रलाई सदुृढ गरी स्ितामलत 
बनाउन ु 

२२. म्िक्षािा एकीकृत िैम्क्षक व्यिस्थापन सूतना प्रणाली लाग ुगनुन  

२३. छात्रिमृ्िलाई आिश्यकतािा आर्धाररत तथा विपन्न लम्क्षत िगनिा केम्न्रत 
गनुन  

२४. परीक्षा तथा िूल्याङ्कन प्रणालीिा सरु्धार गरी मसकाइको अमिन्न अ�को 
रूपिा स्थावपत गनुन  

२५. दक्ष म्िक्षकहरूलाई सेिािा वटकाइ राख्न ु 
 
 
 
 

४४..३३  ररााववष्ट्रष्ट्रयय  उउ��ेेेे यय 
विद्यालय म्िक्षाका रावष्ट्रय उ�ेेय मनभनानसुार हनुे छन ्: 
१. प्रत्येक व्यम्ििा अन्तमननवहत प्रमतिा प्रस्रु्टन गरी व्यम्ित्ि विकास गने 
२. राष्ट्र र रावष्ट्रयताप्रमत मनष्टािान, सङ्गीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रका िूल्य 

िान्यताप्रमत प्रमतबद्द, स्िामििानी,   सािाम्जक तथा साांस्कृमतक विविर्धतालाई 
सभिान गने, तररत्रिान,् नैमतकिान ्एिि ्म्जभिेिार नागररक तयार गने 

३. श्रिप्रमत सभिान एिि ्सकारात्िक सोत िएका, रोजगार तथा स्िरोजगार 
उन्िखु, उत्पादनिखुी, उद्यििील र मसपयिु नागररक तयार गने   

४.  व्यम्िको सािाम्जकीकरणिा सहयोग गदै सािाम्जक सद्भाि तथा सवहष्णतुा 
र रावष्ट्रय एकता सदुृढ गनन सहयोग परु् याउने 

५. प्राकृमतक तथा रावष्ट्रय सभपदा र पयानिरणको सांरक्षण, सांिर्धनन र सदपुयोग 
गदै ददगो विकासिा योगदान गने सतेत नागररक तयार गने 

६. प्रत्येक व्यम्ििा िाम्न्त, िानि अमर्धकार, सिानता, सिािेम्िता र सािाम्जक 
न्यायका िान्यताअनरुूपको आतरण विकास गरी सितािूलक, सिािेिी, 
न्यायपूणन र सिाजिादउन्िखु राष्ट्र मनिानणिा ि�त गने  

७. रावष्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्रय स्तरिा प्रमतस्पर्धी, आर्धमुनक सूतना तथा सञ्चार 
प्रविमर्ध प्रयोग गनन सक्ने विश्वपररिेि सहुाउँदो दक्ष जनिम्ि तयार गने 

८. िैज्ञामनक अिर्धारणा, त्य, मसप, मसद्दान्त तथा प्रविमर्धको प्रयोग गनन सक्न े 
िैज्ञामनक सझुबझु िएका खोज तथा अनसुन्र्धानिखुी जनिम्ि तयार गने 

९. रतनात्िक तथा सिालोतनात्िक म्तन्तन गने, जीिनोपयोगी मसप िएका 
सवहष्ण ुर िावर्षक सक्षितािा मनपणु नागररक तयार गने  

१०. नेपाली िौमलक कला, सांस्कृमत, सौन्दयन, आदिन तथा िैम्िष्यहरूको सांरक्षण, 
सांिर्धनन र विस्तारतर्न  अमिप्ररेरत िई नेपालको इमतहास, िगूोलको ज्ञान 
िएको नेपाली पवहतान र जीिनिैलीप्रमत गौरि गने नागररक तयार गने 

११. जलिाय ुपररितनन तथा प्राकृमतक एिि ्िानि मसम्जनत प्रकोपप्रमत सतेत रही 
सभिावित जोम्खि न्यूनीकरण तथा विपत ्व्यिस्थापन गनन सक्षि नागररक 
तयार गने 

१२. सािाम्जक न्यायिा आर्धाररत सिदृ्द राष्ट्र मनिानणका मनम्भत आिेयक िानि 
सांसार्धनको विकास गने  
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१४. िैम्क्षक सांस्थाहरूिा न्यूनति िौमतक तथा िैम्क्षक पूिानर्धारहरू 
िापदण्डबिोम्जि पूरा गराउन ु 

१५. तामलििा मसकेका ज्ञान, मसप कक्षाकोठाको मसकाइ प्रवक्रयािा प्रमतमबम्भबत 
गराउन आिश्यकताका आर्धारिा म्िक्षक तामलि प्रदान गनुन   

१६. सबै विद्यालयिा प्रविमर्धको विस्तारिारा मसकाइिा विविर्धीकरण गदै 
आपतक्ालिा सिेत मसकाइ मनरन्तरता ददई िैम्क्षक क्षमतलाई कि 
गराउन ु 

१७. विद्यालयको बावहरी तथा मित्री िातािरणलाई बालिैत्री र आकर्षनक बनाई 
सबै सािदुावयक विद्यालयलाई अमििािक र विद्याथीको पवहलो रोजाइको 
विद्यालय बनाउन ु 

१८. विज्ञान, गम्णत तथा प्राविमर्धक र्धारतर्न का विर्षयिा म्िक्षक नपाइन े
अिस्थाको अन्त गनुन  

44..22..33  ककााययननक्रक्रििगगतत 
१९. म्िक्षक दरबन्दी मिलान कायनलाई पूणनता ददन ु  

२०. िैम्क्षक सांस्था तथा पदामर्धकारीलाई विद्याथीको नमतजाप्रमत म्जभिेिार, 
जिार्देही र उिरदायी बनाउन ु 

२१. प्रिािकारी अनगुिन तथा िूल्याङ्कन सांयन्त्रलाई सदुृढ गरी स्ितामलत 
बनाउन ु 

२२. म्िक्षािा एकीकृत िैम्क्षक व्यिस्थापन सूतना प्रणाली लाग ुगनुन  

२३. छात्रिमृ्िलाई आिश्यकतािा आर्धाररत तथा विपन्न लम्क्षत िगनिा केम्न्रत 
गनुन  

२४. परीक्षा तथा िूल्याङ्कन प्रणालीिा सरु्धार गरी मसकाइको अमिन्न अ�को 
रूपिा स्थावपत गनुन  

२५. दक्ष म्िक्षकहरूलाई सेिािा वटकाइ राख्न ु 
 
 
 
 

४४..३३  ररााववष्ट्रष्ट्रयय  उउ��ेेेे यय 
विद्यालय म्िक्षाका रावष्ट्रय उ�ेेय मनभनानसुार हनुे छन ्: 
१. प्रत्येक व्यम्ििा अन्तमननवहत प्रमतिा प्रस्रु्टन गरी व्यम्ित्ि विकास गने 
२. राष्ट्र र रावष्ट्रयताप्रमत मनष्टािान, सङ्गीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रका िूल्य 

िान्यताप्रमत प्रमतबद्द, स्िामििानी,   सािाम्जक तथा साांस्कृमतक विविर्धतालाई 
सभिान गने, तररत्रिान,् नैमतकिान ्एिि ्म्जभिेिार नागररक तयार गने 

३. श्रिप्रमत सभिान एिि ्सकारात्िक सोत िएका, रोजगार तथा स्िरोजगार 
उन्िखु, उत्पादनिखुी, उद्यििील र मसपयिु नागररक तयार गने   

४.  व्यम्िको सािाम्जकीकरणिा सहयोग गदै सािाम्जक सद्भाि तथा सवहष्णतुा 
र रावष्ट्रय एकता सदुृढ गनन सहयोग परु् याउने 

५. प्राकृमतक तथा रावष्ट्रय सभपदा र पयानिरणको सांरक्षण, सांिर्धनन र सदपुयोग 
गदै ददगो विकासिा योगदान गने सतेत नागररक तयार गने 

६. प्रत्येक व्यम्ििा िाम्न्त, िानि अमर्धकार, सिानता, सिािेम्िता र सािाम्जक 
न्यायका िान्यताअनरुूपको आतरण विकास गरी सितािूलक, सिािेिी, 
न्यायपूणन र सिाजिादउन्िखु राष्ट्र मनिानणिा ि�त गने  

७. रावष्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्रय स्तरिा प्रमतस्पर्धी, आर्धमुनक सूतना तथा सञ्चार 
प्रविमर्ध प्रयोग गनन सक्ने विश्वपररिेि सहुाउँदो दक्ष जनिम्ि तयार गने 

८. िैज्ञामनक अिर्धारणा, त्य, मसप, मसद्दान्त तथा प्रविमर्धको प्रयोग गनन सक्न े 
िैज्ञामनक सझुबझु िएका खोज तथा अनसुन्र्धानिखुी जनिम्ि तयार गने 

९. रतनात्िक तथा सिालोतनात्िक म्तन्तन गने, जीिनोपयोगी मसप िएका 
सवहष्ण ुर िावर्षक सक्षितािा मनपणु नागररक तयार गने  

१०. नेपाली िौमलक कला, सांस्कृमत, सौन्दयन, आदिन तथा िैम्िष्यहरूको सांरक्षण, 
सांिर्धनन र विस्तारतर्न  अमिप्ररेरत िई नेपालको इमतहास, िगूोलको ज्ञान 
िएको नेपाली पवहतान र जीिनिैलीप्रमत गौरि गने नागररक तयार गने 

११. जलिाय ुपररितनन तथा प्राकृमतक एिि ्िानि मसम्जनत प्रकोपप्रमत सतेत रही 
सभिावित जोम्खि न्यूनीकरण तथा विपत ्व्यिस्थापन गनन सक्षि नागररक 
तयार गने 

१२. सािाम्जक न्यायिा आर्धाररत सिदृ्द राष्ट्र मनिानणका मनम्भत आिेयक िानि 
सांसार्धनको विकास गने  
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४४..४४  रूरूपपाान्न्ततररणणककाा  क्षक्षेते्रत्र  रर  अअपपेेम्म्क्षक्षतत  उउपपललम्म्धधर्धर्ध 
यस सोतपत्रिा उम्ल्लम्खत विद्यालय म्िक्षाका उ�ेश्य पूरा गनन देहायका 
रूपान्तरणका क्षेत्र पवहतान गररएका छन ् ।यस्ता रूपान्तरणका क्षेत्रअन्तगनत 
आगािी ५, १० र १५ िर्षनिा हामसल गने अपेक्षा देहाय बिोम्जि रहेका छन ्।  
 

क्षक्षेते्रत्र ५५  ििर्षर्षनन ११००  ििर्षर्षनन ११५५  ििर्षर्षनन 
विद्यालय १. सबै म्िक्षण 

सांस्थािा न्यूनति 
िापदण्ड पूरा, 
२.मनिःिलु्क तथा 
अमनिायन म्िक्षा 
कायानन्ियन 
३. पाठ्यक्रि 
कायानन्ियनिा स्िायि 

४.सिािेिी िैम्क्षक 
िातािरण 

५. सािनजमनक 
विद्यालयको 
सदुृढीकरण 

१.आदिन िैम्क्षक 
िातािरणको मनिानण 
२.सािनजमनक म्िक्षािा 
आकर्षनण र विश्वास  
३. िाम्न्त क्षेत्रको 
रूपिा विकास 
४.िैम्क्षक गणुस्तर 
समुनम्ित 

सबै विद्यालय- 
सिान स्तरिः 
विद्यालय म्िक्षािा 
अन्तरानव�य गणुस्तर 

बालबामलका १.स्िस्थ, सवक्रय, 
सक्षि र अनिुामसत  
२.अमर्धकार र 
कतनव्यप्रमत सतेत  
३.िौमलक िूल्य, 
िान्यता, दिनन, 
पवहतानप्रमत पररम्तत 
४.तावकन त,अनिुामसत 
नैमतक 

१.पाठ्यक्रिबिोम्जिको 
मसकाइ उपलम्धर्ध एिि ्
जीिनोपयोगी मसप प्राप्त 
र उपयोग 
२.मसजननात्िक 
क्षिताको विकास 

३.सिालोतनात्िक, 
पररश्रिी, 
स्िािलभबी  

 
१.मसद्दान्त र 
व्यिहार मिलाउन 
अभ्यस्त 
२.विश्लरे्षणात्िक, 
स्िउत्प्ररेरत, 
आत्िविश्वासी, 
खोजिूलक 
३.सदातारयिु 

क्षक्षेते्रत्र ५५  ििर्षर्षनन ११००  ििर्षर्षनन ११५५  ििर्षर्षनन 
४.ताररमत्रक र नागररक 
गणुको विकास 

४. उच्त मसकाइ 
उपलम्धर्ध 

म्िक्षक विद्याथीको मसकाइप्रमत 
जिार्देही; प्रविमर्धको 
उपयोग गनन सक्षि; 
प्रविमर्ध िैत्री; 
िैक्षम्णक ज्ञान, मसप 
र तौरतररकािा 
पररितनन िई 
कक्षाकोठािा 
प्रमतविम्भित गनन 
सक्षि, प्रत्येक िर्षन 
क्षिता विकासिा 
सहिागी/अिसर 

मसकाइिा नविन 
प्रविमर्धको खोजी, 
विकास र प्रयोग गनन 
सक्षि; खोजिूलक, 
अन्तरवक्रयात्िक र 
निप्रितननात्िक 
वक्रयाकलाप सञ्चालन; 

िेर्धािी जनिम्िको 
म्िक्षण सेिािा आकर्षनण 
िवृद्द, विद्यालय तहिा 
क्षिता विकासको 
अिसर 

पवहलो रोजाइको 
पेसा; 
रोलिोडल, 
स्ितस्रू्तन रूपिा 
क्षिता विकासिा 
सहिागी 

मसकाइको 
अिस्था 

मसकाइ उपलम्धर्धिा 
२० प्रमतित सरु्धार 

मसकाइ उपलम्धर्धिा 
४० प्रमतित सरु्धार 

अन्तरानवष्ट्रय स्तरको 
उपलम्धर्ध 

 
४४..५५  ससुरु्धर्धााररककाा  ककााययनन 

                नपेालिा कक्षा एकदेम्ख कक्षा १२ सभिको विद्यालय म्िक्षाको सांरतना सञ्चालनिा 
रहेको छ । एक िर्षन अिमर्धको प्रारम्भिक बाल म्िक्षा पूिन प्राथमिक म्िक्षा सवहत 
कक्षा आठसभिको म्िक्षालाई आर्धारितू म्िक्षा र कक्षा नौदेम्ख कक्षा बाह्रसभिको 
म्िक्षालाई िाध्यमिक म्िक्षा िामनएको छ । यसै खण्डको ४.२ िा उल्लेख 
िएका विद्यालय म्िक्षाका सिस्या तथा तनुौतीको सिार्धान एिि ् ४.3 िा 
राम्खएको विद्यालय म्िक्षाको उ�ेश्य हामसल गननका लामग मनभनानसुारका सरु्धारका 
कायन सञ्चालन गररने छिः 
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४४..४४  रूरूपपाान्न्ततररणणककाा  क्षक्षेते्रत्र  रर  अअपपेेम्म्क्षक्षतत  उउपपललम्म्धधर्धर्ध 
यस सोतपत्रिा उम्ल्लम्खत विद्यालय म्िक्षाका उ�ेश्य पूरा गनन देहायका 
रूपान्तरणका क्षेत्र पवहतान गररएका छन ् ।यस्ता रूपान्तरणका क्षेत्रअन्तगनत 
आगािी ५, १० र १५ िर्षनिा हामसल गने अपेक्षा देहाय बिोम्जि रहेका छन ्।  
 

क्षक्षेते्रत्र ५५  ििर्षर्षनन ११००  ििर्षर्षनन ११५५  ििर्षर्षनन 
विद्यालय १. सबै म्िक्षण 

सांस्थािा न्यूनति 
िापदण्ड पूरा, 
२.मनिःिलु्क तथा 
अमनिायन म्िक्षा 
कायानन्ियन 
३. पाठ्यक्रि 
कायानन्ियनिा स्िायि 

४.सिािेिी िैम्क्षक 
िातािरण 

५. सािनजमनक 
विद्यालयको 
सदुृढीकरण 

१.आदिन िैम्क्षक 
िातािरणको मनिानण 
२.सािनजमनक म्िक्षािा 
आकर्षनण र विश्वास  
३. िाम्न्त क्षेत्रको 
रूपिा विकास 
४.िैम्क्षक गणुस्तर 
समुनम्ित 

सबै विद्यालय- 
सिान स्तरिः 
विद्यालय म्िक्षािा 
अन्तरानव�य गणुस्तर 

बालबामलका १.स्िस्थ, सवक्रय, 
सक्षि र अनिुामसत  
२.अमर्धकार र 
कतनव्यप्रमत सतेत  
३.िौमलक िूल्य, 
िान्यता, दिनन, 
पवहतानप्रमत पररम्तत 
४.तावकन त,अनिुामसत 
नैमतक 

१.पाठ्यक्रिबिोम्जिको 
मसकाइ उपलम्धर्ध एिि ्
जीिनोपयोगी मसप प्राप्त 
र उपयोग 
२.मसजननात्िक 
क्षिताको विकास 

३.सिालोतनात्िक, 
पररश्रिी, 
स्िािलभबी  

 
१.मसद्दान्त र 
व्यिहार मिलाउन 
अभ्यस्त 
२.विश्लरे्षणात्िक, 
स्िउत्प्ररेरत, 
आत्िविश्वासी, 
खोजिूलक 
३.सदातारयिु 

क्षक्षेते्रत्र ५५  ििर्षर्षनन ११००  ििर्षर्षनन ११५५  ििर्षर्षनन 
४.ताररमत्रक र नागररक 
गणुको विकास 

४. उच्त मसकाइ 
उपलम्धर्ध 

म्िक्षक विद्याथीको मसकाइप्रमत 
जिार्देही; प्रविमर्धको 
उपयोग गनन सक्षि; 
प्रविमर्ध िैत्री; 
िैक्षम्णक ज्ञान, मसप 
र तौरतररकािा 
पररितनन िई 
कक्षाकोठािा 
प्रमतविम्भित गनन 
सक्षि, प्रत्येक िर्षन 
क्षिता विकासिा 
सहिागी/अिसर 

मसकाइिा नविन 
प्रविमर्धको खोजी, 
विकास र प्रयोग गनन 
सक्षि; खोजिूलक, 
अन्तरवक्रयात्िक र 
निप्रितननात्िक 
वक्रयाकलाप सञ्चालन; 

िेर्धािी जनिम्िको 
म्िक्षण सेिािा आकर्षनण 
िवृद्द, विद्यालय तहिा 
क्षिता विकासको 
अिसर 

पवहलो रोजाइको 
पेसा; 
रोलिोडल, 
स्ितस्रू्तन रूपिा 
क्षिता विकासिा 
सहिागी 

मसकाइको 
अिस्था 

मसकाइ उपलम्धर्धिा 
२० प्रमतित सरु्धार 

मसकाइ उपलम्धर्धिा 
४० प्रमतित सरु्धार 

अन्तरानवष्ट्रय स्तरको 
उपलम्धर्ध 

 
४४..५५  ससुरु्धर्धााररककाा  ककााययनन 

                नपेालिा कक्षा एकदेम्ख कक्षा १२ सभिको विद्यालय म्िक्षाको सांरतना सञ्चालनिा 
रहेको छ । एक िर्षन अिमर्धको प्रारम्भिक बाल म्िक्षा पूिन प्राथमिक म्िक्षा सवहत 
कक्षा आठसभिको म्िक्षालाई आर्धारितू म्िक्षा र कक्षा नौदेम्ख कक्षा बाह्रसभिको 
म्िक्षालाई िाध्यमिक म्िक्षा िामनएको छ । यसै खण्डको ४.२ िा उल्लेख 
िएका विद्यालय म्िक्षाका सिस्या तथा तनुौतीको सिार्धान एिि ् ४.3 िा 
राम्खएको विद्यालय म्िक्षाको उ�ेश्य हामसल गननका लामग मनभनानसुारका सरु्धारका 
कायन सञ्चालन गररने छिः 
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             ४४..५५..११  ववििद्यद्यााललययीीयय  ससुवुवििर्धर्धााककोो  ससुमुमननम्म्िितततताा 
                विद्यालय म्िक्षाको सरु्धारका लामग विद्यालयीय सवुिर्धाको समुनम्ितता गनन 

सञ्चालन गररने कायन मनभनानसुार रहेका छन ्: 
१. विद्यालयको िापदण्ड तजुनिा गरी कायानन्ियन गने  
२. विद्याथी मनरन्तरता र तह पूरा गने दर सरु्धार गने   
३. मनर्धानररत िापदण्डबिोम्जि र्भुती विद्यालय, बहकुक्षा म्िक्षण विद्यालय, 

निनुा विद्यालय, वििेर्ष विद्यालय, केन्रीय विद्यालय सञ्चालन गने  
४. प्रत्येक बालबामलकाका लामग आर्धा र्ण्टाको दरुीिा विद्यालयीय सवुिर्धा 

समुनम्ित गने  
५. विद्यालय म्िक्षाको विद्यालयगत एिि ्स्थानीयगत रूपिा िगीकृत सूतना 

सङ्कलन, प्रिोर्धन, प्रकािन गने स्ितामलत प्रणाली सञ्चालन हनुे  
६. पाँत िर्षनमित्र विद्यालय बावहर रहेका सबै बालबामलकालाई विद्यालय 

मित्र्याउने   
७. िगूोल र सािाम्जक बनोटका आर्धारिा म्जआइएस प्रणालीको अिलभबन 

गरी विद्यालय नक्साङ्कन गने   
८. नक्साङ्कनको आर्धारिा विद्यालयको सिायोजन तथा पनुविनतरण गने  
९. सवुिर्धासभपन्न ठूला विद्यालय स्थापना, विकास र सञ्चालनिा जोड ददने   
१०. विद्यालयको सेिा क्षेत्र मनर्धानरण गने । सेिा क्षेत्र मित्रका बालबामलकाको 

स्तरीय मनिःिलु्क आर्धारितू म्िक्षाको समुनम्ित गने दावयत्ि स्थानीय 
तहको हनुे काननुी व्यिस्था गने   

११. प्रत्येक स्थानीय तहिा कभतीिा एकओटा निनुा विद्यालय बनाउने  
१२. लम्क्षत सिूहका लामग आिासीय विद्यालय सञ्चालन गने  
१३.  परभपरागत विद्यालय (गरुूकुल, गभुबा, िदरसा) को िूलप्रिाहीकरण गने  
१४. अपा�ताअनकूुल सांस्थागत सांरतना र मसकाइ सािग्रीको प्रबन्र्ध गने 
१५. आिश्यकताका आर्धारिा आिासीय तथा वििेर्ष विद्यालय स्थापना र 

सञ्चालन गने 

१६. प्रत्येक पामलकास्तर, प्रदेिस्तर र राव�य स्तरिा क्रिि: प्रविमर्धिैत्री निनुा 
विद्यालय स्थापना गने  

१७. कक्षा 1-8 र कक्षा 9-12 का छुट्टाछुटै्ट विद्यालयको अिर्धारणा 
कायानन्ियनिा ल्याउने  

१८. िलुकुिरका विद्यालयिा िौमतक एिि ् िैम्क्षक पूिानर्धार िापदण्डको 
आर्धारिा सिान बनाउने  

१९. हररत विद्यालयको अिर्धारणालाई कायानन्ियन गने  
     ४४..५५..२२  आआददििनन  ििैैम्म्क्षक्षकक  ििााततााििररणणककोो  ममननििााननणण 

                आदिन िैम्क्षक िातािरण मनिानण गनन सञ्चालन गररने कायन मनभनानसुार रहेका 
छन ्: 

१. सरुम्क्षत र मसकाइिैत्री विद्यालय िातािरणको िापदण्ड बनाई 
कायानन्ियन गने  

२. स्िच्छ खानेपानी, सर्ा कक्षा कोठा र आर्धारितू स्िास््य सेिाको 
समुनम्ितता गने  

३. हररत विद्यालयको िापदण्ड बनाई कायानन्ियनिा ल्याउने  
४. म्िक्षक एिि ्विद्याथीिैत्री िैम्क्षक एिि ्िौमतक पूिानर्धार मनिानण गने  
५. खेलकुद िैदान र  खेल सािग्रीको व्यिस्था गने  
६. छात्र तथा छात्राका लामग आराि कक्ष (Rest Room) सवहतको अलग 

अलग िौतालय प्रबन्र्ध गने  
७. विद्यालय ििनको रङ िापदण्ड (कलर कोड) लाग ुगने  
८.  विद्यालय रे्रािार गरी सरुम्क्षत बनाउने  
९.   ित ुनअल मसकाइका लामग उपयिु िौमतक एिि ् प्राविमर्धक व्यिस्थापन 

गने  
१०. पोर्षणयिु र स्िस्थकर ददिा खाजाको प्रबन्र्ध गने  
११. विद्यालय तहिा हनुे सबै प्रकारका िय, वििेद र दवु्यनिहारको अन्त्य गने  
१२. विद्यालय िाम्न्त क्षेत्रको अिर्धारणालाई कायनयोजना बनाई कायानन्ियन 

गने  
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             ४४..५५..११  ववििद्यद्यााललययीीयय  ससुवुवििर्धर्धााककोो  ससुमुमननम्म्िितततताा 
                विद्यालय म्िक्षाको सरु्धारका लामग विद्यालयीय सवुिर्धाको समुनम्ितता गनन 

सञ्चालन गररने कायन मनभनानसुार रहेका छन ्: 
१. विद्यालयको िापदण्ड तजुनिा गरी कायानन्ियन गने  
२. विद्याथी मनरन्तरता र तह पूरा गने दर सरु्धार गने   
३. मनर्धानररत िापदण्डबिोम्जि र्भुती विद्यालय, बहकुक्षा म्िक्षण विद्यालय, 

निनुा विद्यालय, वििेर्ष विद्यालय, केन्रीय विद्यालय सञ्चालन गने  
४. प्रत्येक बालबामलकाका लामग आर्धा र्ण्टाको दरुीिा विद्यालयीय सवुिर्धा 

समुनम्ित गने  
५. विद्यालय म्िक्षाको विद्यालयगत एिि ्स्थानीयगत रूपिा िगीकृत सूतना 

सङ्कलन, प्रिोर्धन, प्रकािन गने स्ितामलत प्रणाली सञ्चालन हनुे  
६. पाँत िर्षनमित्र विद्यालय बावहर रहेका सबै बालबामलकालाई विद्यालय 

मित्र्याउने   
७. िगूोल र सािाम्जक बनोटका आर्धारिा म्जआइएस प्रणालीको अिलभबन 

गरी विद्यालय नक्साङ्कन गने   
८. नक्साङ्कनको आर्धारिा विद्यालयको सिायोजन तथा पनुविनतरण गने  
९. सवुिर्धासभपन्न ठूला विद्यालय स्थापना, विकास र सञ्चालनिा जोड ददने   
१०. विद्यालयको सेिा क्षेत्र मनर्धानरण गने । सेिा क्षेत्र मित्रका बालबामलकाको 

स्तरीय मनिःिलु्क आर्धारितू म्िक्षाको समुनम्ित गने दावयत्ि स्थानीय 
तहको हनुे काननुी व्यिस्था गने   

११. प्रत्येक स्थानीय तहिा कभतीिा एकओटा निनुा विद्यालय बनाउने  
१२. लम्क्षत सिूहका लामग आिासीय विद्यालय सञ्चालन गने  
१३.  परभपरागत विद्यालय (गरुूकुल, गभुबा, िदरसा) को िूलप्रिाहीकरण गने  
१४. अपा�ताअनकूुल सांस्थागत सांरतना र मसकाइ सािग्रीको प्रबन्र्ध गने 
१५. आिश्यकताका आर्धारिा आिासीय तथा वििेर्ष विद्यालय स्थापना र 

सञ्चालन गने 

१६. प्रत्येक पामलकास्तर, प्रदेिस्तर र राव�य स्तरिा क्रिि: प्रविमर्धिैत्री निनुा 
विद्यालय स्थापना गने  

१७. कक्षा 1-8 र कक्षा 9-12 का छुट्टाछुटै्ट विद्यालयको अिर्धारणा 
कायानन्ियनिा ल्याउने  

१८. िलुकुिरका विद्यालयिा िौमतक एिि ् िैम्क्षक पूिानर्धार िापदण्डको 
आर्धारिा सिान बनाउने  

१९. हररत विद्यालयको अिर्धारणालाई कायानन्ियन गने  
     ४४..५५..२२  आआददििनन  ििैैम्म्क्षक्षकक  ििााततााििररणणककोो  ममननििााननणण 

                आदिन िैम्क्षक िातािरण मनिानण गनन सञ्चालन गररने कायन मनभनानसुार रहेका 
छन ्: 

१. सरुम्क्षत र मसकाइिैत्री विद्यालय िातािरणको िापदण्ड बनाई 
कायानन्ियन गने  

२. स्िच्छ खानेपानी, सर्ा कक्षा कोठा र आर्धारितू स्िास््य सेिाको 
समुनम्ितता गने  

३. हररत विद्यालयको िापदण्ड बनाई कायानन्ियनिा ल्याउने  
४. म्िक्षक एिि ्विद्याथीिैत्री िैम्क्षक एिि ्िौमतक पूिानर्धार मनिानण गने  
५. खेलकुद िैदान र  खेल सािग्रीको व्यिस्था गने  
६. छात्र तथा छात्राका लामग आराि कक्ष (Rest Room) सवहतको अलग 

अलग िौतालय प्रबन्र्ध गने  
७. विद्यालय ििनको रङ िापदण्ड (कलर कोड) लाग ुगने  
८.  विद्यालय रे्रािार गरी सरुम्क्षत बनाउने  
९.   ित ुनअल मसकाइका लामग उपयिु िौमतक एिि ् प्राविमर्धक व्यिस्थापन 

गने  
१०. पोर्षणयिु र स्िस्थकर ददिा खाजाको प्रबन्र्ध गने  
११. विद्यालय तहिा हनुे सबै प्रकारका िय, वििेद र दवु्यनिहारको अन्त्य गने  
१२. विद्यालय िाम्न्त क्षेत्रको अिर्धारणालाई कायनयोजना बनाई कायानन्ियन 

गने  
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१३. बालिैत्री, लैव�किैत्री र अपा�तािैत्री कक्षाकोठा व्यिस्थापन, 
िनोिैज्ञामनक व्यिस्थापन एिि ्िैक्षम्णक व्यिस्थापन गने  

१४. िैम्क्षक सािग्री र बाल सन्दिन सािग्री व्यिस्था गने   
१५. हरेक विद्यालयिा बकु कननर एिि ्पसु्तकालय बनाउने  
१६. कक्षाकोठािा सूतना प्रविमर्धका सािग्री जडान गने   
१७. िाध्यमिक तहिा प्रयोगिाला तथा पसु्तकालय अमनिायन रूपिा स्थापना 

गरी विद्याथीको सहज पहुँत स्थावपत गने  
१८. विद्यालयिा विद्यतु ्तथा िैकम्ल्पक ऊजानको व्यिस्था गने  
१९. आपतक्ालीन एिि ्सङ्कटपूणन अिस्थािा सिेत सकाइ मनरन्तर हनुे गरी 

बहपु्रकारका विपतप््रमत सांिेदनिील बनाउन क्षिता विकास तामलिको 
व्यिस्था गने   

२०. विद्यालयिा विपत न्यूनीकरण गनन स्ियिसे्िक पररतालन गने व्यिस्था 
गने   

२१. प्रविमर्धयिु (मडम्जटल) विद्यालय विकास िापदण्ड तजुनिा गरी 
कायानन्ियनिा ल्याउने  

२२. अमतररि तथा सहवक्रयाकलापको िापदण्ड बनाई कायानन्ियनिा ल्याउने  
२३. विद्याथीको व्यम्िगत विविर्धता झम्ल्कने गरी िैयम्िक र्टना-अमिलेख 

(पोटनर्ोमलयो) तयार गने  
२४. बालबामलकाको उिेर तथा िारीररक विकासको अिस्थाअनसुारको 

र्मननतर तथा पूिानर्धार बनाउने  
२५. सक्षि, बालबामलकािैत्री, प्रम्िम्क्षत, योग्य, उिरदायी एिि ् स्ियि ्

उत्प्ररेरत पयानप्त म्िक्षकको व्यिस्था गने  
२६. व्यिस्थापन समिमतका पदामर्धकारीलाई तामलि ददने  
२७. अमििािक म्िक्षा ददने  

            ४४..५५..३३  म्म्ििक्षक्षकक  व्व्ययििस्स्थथाापपनन  रर  ववििककाासस 
                विद्यालय म्िक्षाको सरु्धारका लामग म्िक्षक व्यिस्थापन र विकास गनन सञ्चालन 

गररने कायन मनभनानसुार रहेका छन ्: 

१. िापदण्डबिोम्जि म्िक्षक दरबन्दी थप, मिलान तथा पनुविनतरण गने  
२. म्िक्षक दरबन्दी मिलान तथा म्िक्षक सरुिा िैम्क्षक सत्रको अम्न्ति र 

सरुु िवहनािा िात्र गने 
३. सियिै म्िक्षक विज्ञापन एिि ् मसर्ाररस हनुे गरी िावर्षनक पदपूमतन 

क्यालेन्डर तयार गरी कायानन्ियन गने । प्रत्येक िैम्क्षक सत्रको सरुुिा 
निप्रिेिी म्िक्षकलाई कक्षाकोठािा म्िक्षणका लामग योग्य हनुे गरी सेिा 
प्रिेि तामलि सभपन्न गने   

४. सबै म्िक्षकलाई सेिा  प्रिेि, सेिाकालीन तथा पनुतानजगी तामलिको 
प्रबन्र्ध गने  

५. अनलाइन तथा अर्लाइन दिैु िोडिा तामलि सञ्चालन गने  
६. दक्ष म्िक्षकिारा ित ुनअल म्िक्षण मसकाइ वक्रयाकलाप सञ्चालन गने   
७. तामलिलाई कक्षाकोठािा आर्धाररत बनाउने   
८. दक्ष प्रम्िक्षकबाट तामलि प्रदान गराउने  
९. िागिा आर्धाररत तामलि सञ्चालन गररने   
१०. तामलिको आिश्यकता पवहतानलाई िस्तमुनष्ट बनाइने  
११. म्िक्षकले तामलििा मसकेका ज्ञान तथा मसपलाई कक्षाकोठािा प्रमतमबम्भबत 

गराउने िातािरण मसजनना गनन अनगुिन तथा स्थलगत सहायता प्रणाली 
कायानन्ियनिा ल्याउन े

१२. स्थानीय तहिा विर्षयगत म्िक्षकको सिूह बनाई मनयमित बैठक, 
अन्तवक्रन या गने  

१३. प्रर्धानाध्यापकलाई म्िक्षकका कायनको अनगुिन गने म्जभिेिारी ददने  
१४. प्रर्धानाध्यापकलाई म्िक्षकका कायनको सपुररिेक्षण गनन सक्ने बनाउने 
१५. म्िक्षक सेिा आयोगको िैकम्ल्पक तथा अस्थायी म्िक्षक सूतीबाट 

अस्थायी म्िक्षक पदपूमतन गने काननुी व्यिस्था गने  
१६. दगुनि स्थानका विद्यालयिा म्िक्षकले मनम्ित अिमर्ध अमनिायन सेिा गनुनपने 

काननुी व्यिस्था गने   
१७. दगुनि स्थानका लामग थप सवुिर्धा उपलधर्ध गराउने  

Ed
up
atr
a.c
om



43 lzIffsf] ;f]r kq – @)&(

१३. बालिैत्री, लैव�किैत्री र अपा�तािैत्री कक्षाकोठा व्यिस्थापन, 
िनोिैज्ञामनक व्यिस्थापन एिि ्िैक्षम्णक व्यिस्थापन गने  

१४. िैम्क्षक सािग्री र बाल सन्दिन सािग्री व्यिस्था गने   
१५. हरेक विद्यालयिा बकु कननर एिि ्पसु्तकालय बनाउने  
१६. कक्षाकोठािा सूतना प्रविमर्धका सािग्री जडान गने   
१७. िाध्यमिक तहिा प्रयोगिाला तथा पसु्तकालय अमनिायन रूपिा स्थापना 

गरी विद्याथीको सहज पहुँत स्थावपत गने  
१८. विद्यालयिा विद्यतु ्तथा िैकम्ल्पक ऊजानको व्यिस्था गने  
१९. आपतक्ालीन एिि ्सङ्कटपूणन अिस्थािा सिेत सकाइ मनरन्तर हनुे गरी 

बहपु्रकारका विपतप््रमत सांिेदनिील बनाउन क्षिता विकास तामलिको 
व्यिस्था गने   

२०. विद्यालयिा विपत न्यूनीकरण गनन स्ियिसे्िक पररतालन गने व्यिस्था 
गने   

२१. प्रविमर्धयिु (मडम्जटल) विद्यालय विकास िापदण्ड तजुनिा गरी 
कायानन्ियनिा ल्याउने  

२२. अमतररि तथा सहवक्रयाकलापको िापदण्ड बनाई कायानन्ियनिा ल्याउने  
२३. विद्याथीको व्यम्िगत विविर्धता झम्ल्कने गरी िैयम्िक र्टना-अमिलेख 

(पोटनर्ोमलयो) तयार गने  
२४. बालबामलकाको उिेर तथा िारीररक विकासको अिस्थाअनसुारको 

र्मननतर तथा पूिानर्धार बनाउने  
२५. सक्षि, बालबामलकािैत्री, प्रम्िम्क्षत, योग्य, उिरदायी एिि ् स्ियि ्

उत्प्ररेरत पयानप्त म्िक्षकको व्यिस्था गने  
२६. व्यिस्थापन समिमतका पदामर्धकारीलाई तामलि ददने  
२७. अमििािक म्िक्षा ददने  

            ४४..५५..३३  म्म्ििक्षक्षकक  व्व्ययििस्स्थथाापपनन  रर  ववििककाासस 
                विद्यालय म्िक्षाको सरु्धारका लामग म्िक्षक व्यिस्थापन र विकास गनन सञ्चालन 

गररने कायन मनभनानसुार रहेका छन ्: 

१. िापदण्डबिोम्जि म्िक्षक दरबन्दी थप, मिलान तथा पनुविनतरण गने  
२. म्िक्षक दरबन्दी मिलान तथा म्िक्षक सरुिा िैम्क्षक सत्रको अम्न्ति र 

सरुु िवहनािा िात्र गने 
३. सियिै म्िक्षक विज्ञापन एिि ् मसर्ाररस हनुे गरी िावर्षनक पदपूमतन 

क्यालेन्डर तयार गरी कायानन्ियन गने । प्रत्येक िैम्क्षक सत्रको सरुुिा 
निप्रिेिी म्िक्षकलाई कक्षाकोठािा म्िक्षणका लामग योग्य हनुे गरी सेिा 
प्रिेि तामलि सभपन्न गने   

४. सबै म्िक्षकलाई सेिा  प्रिेि, सेिाकालीन तथा पनुतानजगी तामलिको 
प्रबन्र्ध गने  

५. अनलाइन तथा अर्लाइन दिैु िोडिा तामलि सञ्चालन गने  
६. दक्ष म्िक्षकिारा ित ुनअल म्िक्षण मसकाइ वक्रयाकलाप सञ्चालन गने   
७. तामलिलाई कक्षाकोठािा आर्धाररत बनाउने   
८. दक्ष प्रम्िक्षकबाट तामलि प्रदान गराउने  
९. िागिा आर्धाररत तामलि सञ्चालन गररने   
१०. तामलिको आिश्यकता पवहतानलाई िस्तमुनष्ट बनाइने  
११. म्िक्षकले तामलििा मसकेका ज्ञान तथा मसपलाई कक्षाकोठािा प्रमतमबम्भबत 

गराउने िातािरण मसजनना गनन अनगुिन तथा स्थलगत सहायता प्रणाली 
कायानन्ियनिा ल्याउन े

१२. स्थानीय तहिा विर्षयगत म्िक्षकको सिूह बनाई मनयमित बैठक, 
अन्तवक्रन या गने  

१३. प्रर्धानाध्यापकलाई म्िक्षकका कायनको अनगुिन गने म्जभिेिारी ददने  
१४. प्रर्धानाध्यापकलाई म्िक्षकका कायनको सपुररिेक्षण गनन सक्ने बनाउने 
१५. म्िक्षक सेिा आयोगको िैकम्ल्पक तथा अस्थायी म्िक्षक सूतीबाट 

अस्थायी म्िक्षक पदपूमतन गने काननुी व्यिस्था गने  
१६. दगुनि स्थानका विद्यालयिा म्िक्षकले मनम्ित अिमर्ध अमनिायन सेिा गनुनपने 

काननुी व्यिस्था गने   
१७. दगुनि स्थानका लामग थप सवुिर्धा उपलधर्ध गराउने  
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१८. म्िक्षक सरुिा तथा पदस्थापन योग्यता, क्षिता र औम्तत्यको आर्धारिा 
गनन िापदण्ड तजुनिा गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  

१९. विद्यालय रहेको िगूोल, उपलधर्ध सेिा, सवुिर्धा र अिसरको आर्धारिा 
विद्यालयलाई सगुि र दगुनि स्थानका विद्यालयको रूपिा िगीकरण गने  

२०. म्िक्षकले दगुनि क्षेत्रिा सेिा गरेबापत बढुिािा पाउने िौगोमलक अङ्क 
सगुि स्थानको िन्दा प्रमतिर्षन कभतीिा पम्च्तस प्रमतित बढी हनुे काननुी 
व्यिस्था गने  

२१. प्रत्येक िर्षन उत्कृ� म्िक्षक, उत्कृ� विर्षय म्िक्षक, उत्कृ� 
प्रर्धानाध्यापक, उत्कृ� िर्षन म्िक्षक र्ोर्षणा गने   

२२. विद्यालय तथा विद्याथीको िैम्क्षक उपलम्धर्धको आर्धारिा प्रत्येक िर्षन 
म्िक्षकलाई पदक, वििरू्षण, प्रिाणपत्र आददबाट परुस्कृत गने  

२३. म्िक्षकको न्यूनति िैम्क्षक योग्यतािा पनुरिलोकन गरी कायानन्ियनिा 
ल्याउन े

२४. िेर्धािी विद्याथीलाई म्िक्षण पेसािा प्रिेि गराउन काननुी प्रबन्र्ध गने । 
िौदरक तथा गैरिौदरक उत्प्ररेक तत्त्िलाई व्यिम्स्थत गने  

२५. म्िक्षकलाई िामसक रूपिा तलब ििा ििुानी गने  
२६. म्िक्षकको न्यूनति सेिा, ितन, सवुिर्धा तथा आतारसांवहता तय गरी 

कायानन्ियन गने  
२७. म्िक्षकलाई पेसाप्रमत सिवपनत, सांिेदनिील, म्जभिेिार, जिार्देही र 

उिरदायी बनाउने  
२८. वििेर्ष आिश्यकता िएका बालबामलकाका लामग म्िक्षण गने म्िक्षकका 

लामग छुटै्ट अध्यापन अनिुमत पत्र र सर्न तामलिको व्यिस्था गने 
२९. म्िक्षकको तहगत िैम्क्षक योग्यता िवृद्द गनन, सूतना प्रविमर्धिा सक्षिता 

हामसल गनन, मसकाइ विमर्ध, प्रविमर्ध तथा व्यिस्थापनिा निप्रितनन मसजनना 
गननका लामग वििेर्ष कायनक्रिको कायानन्ियन गरी सबै म्िक्षकले अमनिायन 
रूपिा सक्षिता अमििवृद्द गनुनपने काननुी व्यिस्था गने   

३०. मनर्धानररत सक्षिता अमििवृद्द हामसल गनन नसक्ने तथा नताहने म्िक्षकलाई 
अिकािको प्याकेज ल्याई सेिाबाट अलग गने काननुी व्यिस्था गरी 
कायानन्ियन गने  

३१. निप्रिेिी म्िक्षकहरूका लामग अनिुिी दक्ष म्िक्षकबाट िेन्टररङको 
व्यिस्था गरी कायानन्ियन गने  

३२. म्िक्षकलाई सियानकूुल प्रविमर्ध सभबन्र्धी तामलि ददने 
३३. म्िक्षकलाई कायनिूलक अनसुन्र्धान गनन लगाउने  
३४. िाध्यमिक तहको विद्यालयिा छुटै्ट प्रर्धानाध्यापक पदको मसजनना गने   
३५. प्रर्धानाध्यापकलाई प्राम्ज्ञक र प्रिासमनक रूपिा अमर्धकारसभपन्न एिि ्

स्िायि बनाउने   
३६. विद्यालय विकास अिर्धारणा पत्रको आर्धारिा कायन सभझौता गरी 

प्रर्धानाध्यापक मनयमु्ि गने   
३७. कायन सभझौताका आर्धारिा कायन सभपादन गनन प्रर्धानाध्यापकलाई 

स्िायिता ददने   
३८. प्रर्धानाध्यापक हनुलाई मनम्ित अिमर्धको व्यिस्थापकीय तथा नतेतृ्ि 

विकाससभबन्र्धी तामलि अमनिायन गने   
३९. म्िक्षक सक्षिता प्रारूपलाई अद्यािमर्धक गने   
४०. सांर्ीयता अनकुुल हनुेगरी िैम्क्षक तामलि केन्रहरूको सङ्खख्यािा विस्तार 

गने  
४१. कक्षा म्िक्षण, विर्षय म्िक्षण, बहकुक्षा म्िक्षण, बहकुक्षा-बहसु्तर म्िक्षण 

जस्ता विर्षयिा तामलि ददई क्षिता विकास गने  
४२. म्िक्षक तामलि िैम्क्षक सत्रको सरुु िा विद्यालय विदा िएको बेलािा 

सञ्चालन गने । विद्यालय सञ्चालन िएको सियिा म्िक्षक तामलि 
सञ्चालन गदान सट्टा म्िक्षकको प्रबन्र्ध गररने  

४३. विश्वविद्यालयको सहकायनिा म्िक्षक पूिनसेिाकालीन तामलिको पाठ्यक्रि 
पररिाजनन गने । म्िक्षण अभ्यासलाई व्यािहाररक र सान्दमिनक बनाउने   

४४. म्िक्षकलाई व्यिहार कुिल मसपसभबन्र्धी तामलि प्रदान गने  
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१८. म्िक्षक सरुिा तथा पदस्थापन योग्यता, क्षिता र औम्तत्यको आर्धारिा 
गनन िापदण्ड तजुनिा गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  

१९. विद्यालय रहेको िगूोल, उपलधर्ध सेिा, सवुिर्धा र अिसरको आर्धारिा 
विद्यालयलाई सगुि र दगुनि स्थानका विद्यालयको रूपिा िगीकरण गने  

२०. म्िक्षकले दगुनि क्षेत्रिा सेिा गरेबापत बढुिािा पाउने िौगोमलक अङ्क 
सगुि स्थानको िन्दा प्रमतिर्षन कभतीिा पम्च्तस प्रमतित बढी हनुे काननुी 
व्यिस्था गने  

२१. प्रत्येक िर्षन उत्कृ� म्िक्षक, उत्कृ� विर्षय म्िक्षक, उत्कृ� 
प्रर्धानाध्यापक, उत्कृ� िर्षन म्िक्षक र्ोर्षणा गने   

२२. विद्यालय तथा विद्याथीको िैम्क्षक उपलम्धर्धको आर्धारिा प्रत्येक िर्षन 
म्िक्षकलाई पदक, वििरू्षण, प्रिाणपत्र आददबाट परुस्कृत गने  

२३. म्िक्षकको न्यूनति िैम्क्षक योग्यतािा पनुरिलोकन गरी कायानन्ियनिा 
ल्याउन े

२४. िेर्धािी विद्याथीलाई म्िक्षण पेसािा प्रिेि गराउन काननुी प्रबन्र्ध गने । 
िौदरक तथा गैरिौदरक उत्प्ररेक तत्त्िलाई व्यिम्स्थत गने  

२५. म्िक्षकलाई िामसक रूपिा तलब ििा ििुानी गने  
२६. म्िक्षकको न्यूनति सेिा, ितन, सवुिर्धा तथा आतारसांवहता तय गरी 

कायानन्ियन गने  
२७. म्िक्षकलाई पेसाप्रमत सिवपनत, सांिेदनिील, म्जभिेिार, जिार्देही र 

उिरदायी बनाउने  
२८. वििेर्ष आिश्यकता िएका बालबामलकाका लामग म्िक्षण गने म्िक्षकका 

लामग छुटै्ट अध्यापन अनिुमत पत्र र सर्न तामलिको व्यिस्था गने 
२९. म्िक्षकको तहगत िैम्क्षक योग्यता िवृद्द गनन, सूतना प्रविमर्धिा सक्षिता 

हामसल गनन, मसकाइ विमर्ध, प्रविमर्ध तथा व्यिस्थापनिा निप्रितनन मसजनना 
गननका लामग वििेर्ष कायनक्रिको कायानन्ियन गरी सबै म्िक्षकले अमनिायन 
रूपिा सक्षिता अमििवृद्द गनुनपने काननुी व्यिस्था गने   

३०. मनर्धानररत सक्षिता अमििवृद्द हामसल गनन नसक्ने तथा नताहने म्िक्षकलाई 
अिकािको प्याकेज ल्याई सेिाबाट अलग गने काननुी व्यिस्था गरी 
कायानन्ियन गने  

३१. निप्रिेिी म्िक्षकहरूका लामग अनिुिी दक्ष म्िक्षकबाट िेन्टररङको 
व्यिस्था गरी कायानन्ियन गने  

३२. म्िक्षकलाई सियानकूुल प्रविमर्ध सभबन्र्धी तामलि ददने 
३३. म्िक्षकलाई कायनिूलक अनसुन्र्धान गनन लगाउने  
३४. िाध्यमिक तहको विद्यालयिा छुटै्ट प्रर्धानाध्यापक पदको मसजनना गने   
३५. प्रर्धानाध्यापकलाई प्राम्ज्ञक र प्रिासमनक रूपिा अमर्धकारसभपन्न एिि ्

स्िायि बनाउने   
३६. विद्यालय विकास अिर्धारणा पत्रको आर्धारिा कायन सभझौता गरी 

प्रर्धानाध्यापक मनयमु्ि गने   
३७. कायन सभझौताका आर्धारिा कायन सभपादन गनन प्रर्धानाध्यापकलाई 

स्िायिता ददने   
३८. प्रर्धानाध्यापक हनुलाई मनम्ित अिमर्धको व्यिस्थापकीय तथा नतेतृ्ि 

विकाससभबन्र्धी तामलि अमनिायन गने   
३९. म्िक्षक सक्षिता प्रारूपलाई अद्यािमर्धक गने   
४०. सांर्ीयता अनकुुल हनुेगरी िैम्क्षक तामलि केन्रहरूको सङ्खख्यािा विस्तार 

गने  
४१. कक्षा म्िक्षण, विर्षय म्िक्षण, बहकुक्षा म्िक्षण, बहकुक्षा-बहसु्तर म्िक्षण 

जस्ता विर्षयिा तामलि ददई क्षिता विकास गने  
४२. म्िक्षक तामलि िैम्क्षक सत्रको सरुु िा विद्यालय विदा िएको बेलािा 

सञ्चालन गने । विद्यालय सञ्चालन िएको सियिा म्िक्षक तामलि 
सञ्चालन गदान सट्टा म्िक्षकको प्रबन्र्ध गररने  

४३. विश्वविद्यालयको सहकायनिा म्िक्षक पूिनसेिाकालीन तामलिको पाठ्यक्रि 
पररिाजनन गने । म्िक्षण अभ्यासलाई व्यािहाररक र सान्दमिनक बनाउने   

४४. म्िक्षकलाई व्यिहार कुिल मसपसभबन्र्धी तामलि प्रदान गने  

Ed
up
atr
a.c
om



46 lzIffsf] ;f]r kq – @)&(

४५. प्राकृमतक प्रकोपपमछको व्यिस्थापन, सङ्कटिा मसकाइ व्यिस्थापन तथा 
विविर्धता व्यिस्थापन तामलि प्रदान गने  

४६. अमतररि वक्रयाकलाप कला स�ीत मसप सािाम्जक मसप आदद विकासका 
िापदण्ड बनाई कायानन्ियन गने  

४७. सबै विद्यालयिा न्यूनति िैम्क्षक िातािरण बनाउने  
            ४४..५५..४४  पपााठ्यठ्यक्रक्रिि  ततथथाा  पपााठ्यठ्यपपुसु्स्ततकक     
                विद्यालय म्िक्षाको सरु्धारका लामग गणुस्तरीय पाठ्यक्रि तथा पाठ्यपसु्तकको 

व्यिस्थापन   गनन सञ्चालन गररने कायन मनभनानसुार रहेका छन ्: 
१. पाठ्यक्रि हरेक िर्षन अद्यािमर्धक एिि ्पररिाजनन गने पद्दमत अिलभबन 

गने   
२. पाठ्यक्रिको ढाँताको आर्धारिा म्िक्षक स्ियिल्ाई विद्यालयिा 

पाठ्यपसु्तक विकास गनन सक्ने बनाउने   
३. पाठ्यपसु्तक अद्यािमर्धक र स्तरीय बनाउने  
४. पाठ्यपसु्तक अद्यािमर्धक, पररिाजनन र विकास गने क्रििा 

विश्वविद्यालयको प्राविमर्धक सहयोग मलने  
५. नयाँ पाठ्यक्रि तथा पाठ्यपसु्तक लाग ुगनुनपूिन म्िक्षकको क्षिता विकास 

अमनिायन गने  
६. विद्यालय तहको सबै पाठ्यक्रिलाई सक्षितािा आर्धाररत बनाउने  
७. स्थानीय पाठ्यक्रि मनिानण र कायानन्ियनका लामग स्थानीय तहिा क्षिता 

विकास गने  
८. पाठ्यपसु्तकको बहिुरे्ष प्रयोगिा जोड ददने   
९. प्रारम्भिक कक्षािा कक्षाकोठािा पसु्तक राख्न े र प्रयोग गने िातािरण 

बनाउने   
१०. अभ्यासपमु्स्तका विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
११. विज्ञहरूबाट तयार गरी िूल्याङ्कनका लामग पाठ्यक्रि विकास केन्रिा पेस 

गररने सािग्री िूल्याङ्कनिा कोमडङ प्रणाली लाग ुगरी स्िच्छता कायि गने   

१२. लेखक तथा प्रकािकको पवहतान नखलु्ने गरी विज्ञ एिि ् दक्ष 
िूल्याङ्कनकतानबाट िात्र िूल्याङ्कन गराउने पररपाटीको विकास गने   

१३. बहपुाठ्यपसु्तक कायानन्ियनिा ल्याउने   
१४. विद्यालयस्तरको पाठ्यपसु्तकलाई स्तरयिु, र�ीन र मनिःिलु्क बनाउने    

१५. पाठ्यपसु्तकको छपाई गणुस्तरीय बनाइने   

१६. सबै सेट पाठ्यपसु्तक विद्याथीको हातिा परु् याउने 
१७. विद्यालयिा पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्तक एिि ् म्िक्षक मनदेम्िका राख्न े र 

प्रयोग गने  
१८. प्रत्येक म्िक्षकले आरू्ले अध्यापन गने कक्षा र विर्षयको पाठ्यक्रि, 

पाठ्यपसु्तक तथा म्िक्षक मनदेम्िकाको िावर्षनक रूपिा विश्लरे्षण गने 
व्यिस्था गरी ती सािग्रीिा िएका किीकिजोरीहरू, सरु्धार गनुनपने विर्षय, 
थप गनुनपने विर्षय सिािेि गरी विस्ततृ प्रमतिेदन तयार गने   
१७.१ प्रमतिेदन सभबम्न्र्धत स्थानीय तहिा सिेत पेस गने   
1७.2 स्थानीय तहले सिग्र प्रमतिेदन तयार गरी पाठ्यक्रि विकास 
केन्रिा पठाउने व्यिस्था कायानन्ियन गने  
1७.3 प्रमतिेदनबापत म्िक्षकले कायनसभपादन िूल्याङ्कनिा अङ्क पाउने 
व्यिस्था गने  

१९. आपतक्ालीन तथा सङ्कटकालीन मसकाइ व्यिस्थापनका लामग पाठ्यक्रि 
विकास गदान अमनिायन रूपिा हामसल गनैपने सर्धैँका लामग आिश्यक 
िैम्क्षक सक्षिता, िामथल्लो कक्षाका लामग आिश्यक सक्षिता र पमछ 
हामसल गदान पमन हनुे सक्षिता सिेत खलु्ने गरी मनिानण गने  

२२००. पाठ्यक्रि ढाँताका आर्धारिा म्िक्षकलाई पाठ्यक्रििा आर्धाररत िई 
पाठयोजना बनाउने र प्रयोग गनन सक्ने बनाउने          

        ४४..५५..५५  ििैैम्म्क्षक्षकक  ससााििग्रग्रीी   
         विद्यालय म्िक्षाको सरु्धारका लामग गणुस्तरीय मसकाइका लामग िैम्क्षक 

सािग्री मनिानण र प्रयोग गनन सञ्चालन गररने कायनहरू मनभनानसुार रहेका 
छन:् 
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४५. प्राकृमतक प्रकोपपमछको व्यिस्थापन, सङ्कटिा मसकाइ व्यिस्थापन तथा 
विविर्धता व्यिस्थापन तामलि प्रदान गने  

४६. अमतररि वक्रयाकलाप कला स�ीत मसप सािाम्जक मसप आदद विकासका 
िापदण्ड बनाई कायानन्ियन गने  

४७. सबै विद्यालयिा न्यूनति िैम्क्षक िातािरण बनाउने  
            ४४..५५..४४  पपााठ्यठ्यक्रक्रिि  ततथथाा  पपााठ्यठ्यपपुसु्स्ततकक     
                विद्यालय म्िक्षाको सरु्धारका लामग गणुस्तरीय पाठ्यक्रि तथा पाठ्यपसु्तकको 

व्यिस्थापन   गनन सञ्चालन गररने कायन मनभनानसुार रहेका छन ्: 
१. पाठ्यक्रि हरेक िर्षन अद्यािमर्धक एिि ्पररिाजनन गने पद्दमत अिलभबन 

गने   
२. पाठ्यक्रिको ढाँताको आर्धारिा म्िक्षक स्ियिल्ाई विद्यालयिा 

पाठ्यपसु्तक विकास गनन सक्ने बनाउने   
३. पाठ्यपसु्तक अद्यािमर्धक र स्तरीय बनाउने  
४. पाठ्यपसु्तक अद्यािमर्धक, पररिाजनन र विकास गने क्रििा 

विश्वविद्यालयको प्राविमर्धक सहयोग मलने  
५. नयाँ पाठ्यक्रि तथा पाठ्यपसु्तक लाग ुगनुनपूिन म्िक्षकको क्षिता विकास 

अमनिायन गने  
६. विद्यालय तहको सबै पाठ्यक्रिलाई सक्षितािा आर्धाररत बनाउने  
७. स्थानीय पाठ्यक्रि मनिानण र कायानन्ियनका लामग स्थानीय तहिा क्षिता 

विकास गने  
८. पाठ्यपसु्तकको बहिुरे्ष प्रयोगिा जोड ददने   
९. प्रारम्भिक कक्षािा कक्षाकोठािा पसु्तक राख्न े र प्रयोग गने िातािरण 

बनाउने   
१०. अभ्यासपमु्स्तका विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
११. विज्ञहरूबाट तयार गरी िूल्याङ्कनका लामग पाठ्यक्रि विकास केन्रिा पेस 

गररने सािग्री िूल्याङ्कनिा कोमडङ प्रणाली लाग ुगरी स्िच्छता कायि गने   

१२. लेखक तथा प्रकािकको पवहतान नखलु्ने गरी विज्ञ एिि ् दक्ष 
िूल्याङ्कनकतानबाट िात्र िूल्याङ्कन गराउने पररपाटीको विकास गने   

१३. बहपुाठ्यपसु्तक कायानन्ियनिा ल्याउने   
१४. विद्यालयस्तरको पाठ्यपसु्तकलाई स्तरयिु, र�ीन र मनिःिलु्क बनाउने    

१५. पाठ्यपसु्तकको छपाई गणुस्तरीय बनाइने   

१६. सबै सेट पाठ्यपसु्तक विद्याथीको हातिा परु् याउने 
१७. विद्यालयिा पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्तक एिि ् म्िक्षक मनदेम्िका राख्न े र 

प्रयोग गने  
१८. प्रत्येक म्िक्षकले आरू्ले अध्यापन गने कक्षा र विर्षयको पाठ्यक्रि, 

पाठ्यपसु्तक तथा म्िक्षक मनदेम्िकाको िावर्षनक रूपिा विश्लरे्षण गने 
व्यिस्था गरी ती सािग्रीिा िएका किीकिजोरीहरू, सरु्धार गनुनपने विर्षय, 
थप गनुनपने विर्षय सिािेि गरी विस्ततृ प्रमतिेदन तयार गने   
१७.१ प्रमतिेदन सभबम्न्र्धत स्थानीय तहिा सिेत पेस गने   
1७.2 स्थानीय तहले सिग्र प्रमतिेदन तयार गरी पाठ्यक्रि विकास 
केन्रिा पठाउने व्यिस्था कायानन्ियन गने  
1७.3 प्रमतिेदनबापत म्िक्षकले कायनसभपादन िूल्याङ्कनिा अङ्क पाउने 
व्यिस्था गने  

१९. आपतक्ालीन तथा सङ्कटकालीन मसकाइ व्यिस्थापनका लामग पाठ्यक्रि 
विकास गदान अमनिायन रूपिा हामसल गनैपने सर्धैँका लामग आिश्यक 
िैम्क्षक सक्षिता, िामथल्लो कक्षाका लामग आिश्यक सक्षिता र पमछ 
हामसल गदान पमन हनुे सक्षिता सिेत खलु्ने गरी मनिानण गने  

२२००. पाठ्यक्रि ढाँताका आर्धारिा म्िक्षकलाई पाठ्यक्रििा आर्धाररत िई 
पाठयोजना बनाउने र प्रयोग गनन सक्ने बनाउने          

        ४४..५५..५५  ििैैम्म्क्षक्षकक  ससााििग्रग्रीी   
         विद्यालय म्िक्षाको सरु्धारका लामग गणुस्तरीय मसकाइका लामग िैम्क्षक 

सािग्री मनिानण र प्रयोग गनन सञ्चालन गररने कायनहरू मनभनानसुार रहेका 
छन:् 
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१. कक्षागत र तहगत रूपिा िैम्क्षक सािग्रीको िापदण्ड बनाउने   
२. िापदण्डको सूती तयार गने र सोबिोम्जि विद्यालयिा व्यिस्थापन गने  
३. पाठ्यक्रििा आर्धाररत िैम्क्षक सािग्रीको मनिानणिा म्िक्षकलाई सहिागी 

गराउने  
४. िैक्षम्णक सािग्री म्िक्षकबाट मनिानण र प्रयोग गने   
५. सािग्री विकास म्िक्षक, विद्याथी तथा अमििािकको सहिामगतािा गने   
६. िैम्क्षक सािग्री मनिानण र प्रयोगिा म्िक्षकको क्षिता गने  
७. बहिुावर्षक िैम्क्षक सािग्री विकास गने   
८. सािग्रीहरूलाई प्रविमर्धयिु (मडम्जटाइज) बनाइ गरी प्रयोगिा ल्याउने   
९. सबै तहिा प्रविमर्धयिु (मडजीटल) िैम्क्षक सािग्रीको व्यिस्था समुनम्ित 

गने  
१०. िाध्यमिक विद्यालयिा इलाइबे्ररीको स्थापना गने । सबै विद्यालयिा 

पसु्तकालय बनाउने  
११. िैम्क्षक सािग्रीहरू अनलाइन तथा अर्लाइनिा हेनन र प्रयोग गनन सक्ने 

व्यिस्था मिलाउने । मसकाइ एपको विकास गरी गणुस्तरीय सािग्री राख्न े  
१२. कक्षा म्िक्षण, बहकुक्षा म्िक्षण तथा बहकुक्षा बहसु्तर म्िक्षणका लामग 

उपयिु मसकाइ सािग्रीको विकास गरी कायानन्ियन गने  
१३. उच्त म्िक्षािा पसु्तकालय, प्रयोगिाला आदद व्यिस्था गने  
१४. मसकाइ एप्सको विकास गने  
१५. अन्तरवक्रयात्िक िैम्क्षक सािग्री विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
१६. पसु्तकालयिा पयानप्त िात्रािा सन्दिन सािग्रीको व्यिस्था गने  
१७. िैम्क्षक सािग्रीको प्रयोगबाट िात्र म्िक्षण वक्रयाकलाप सञ्चालन गने 

आदत मनिानण गने  
              

४४..५५..६६  ििैैम्म्क्षक्षकक  ससुिुिााससनन  रर  ससेेििाा  प्रप्रििााहह 
              विद्यालय म्िक्षाको सरु्धारका लामग िैम्क्षक सिुासन र सेिा प्रिाहअन्तगनत 

सञ्चालन गररने कायन मनभनानसुार रहेका छन ्: 
१. अमनिायन र मनिःिलु्क आर्धारितू म्िक्षा तथा मनिःिलु्क िाध्यमिक म्िक्षा 

पूणन रूपिा कायानन्ियन गनन लम्क्षत पररिारलाई सहयोग प्याकेज प्रदान 
गने  

२. िातिृार्षा, स्थानीय िार्षा िा बहिुार्षािा मसकाइ गराउने व्यिस्था गने  
३. इच्छुक नागररकका लामग प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक म्िक्षा र 

मसप विकास तामलििा सहज पहुँत समुनम्ित गने  
४. विविर्धताअनकूुल मसकाइ व्यिस्थापन गने  
५. बे्रल मलवप तथा साङ्केमतक िार्षािा मसकाइको पहुँत स्थावपत गने  
६. मनिःिलु्क पाठ्यपसु्तक तथा सेमनटरी प्याडको व्यिस्था गने 
७. गररबी, लम्क्षत िगन र वििेर्ष आिश्यकताका आर्धारिा छात्रिमृ्ि र 

आिासीय सवुिर्धा उपलधर्ध गराउने   
८. काननुिारा मनददन� ददन र सिय विद्यालय खलु्न ेर मसकाइ हनु ेव्यिस्था 

समुनम्ित गनन सांयन्त्र बनाउने   
९. िैम्क्षक क्यालेन्डर, पाठ्यर्ण्टा कायानन्ियन गने   
१०. िैम्क्षक क्यालेन्डरअनसुार विद्याथी िनान, म्िक्षण वक्रयाकलाप, परीक्षा, 

िूल्याङ्कन सभपन्न गने  
११. िैम्क्षक तथा िैक्षम्णक क्यालेन्डर (िावर्षनक कायनतामलका, दैमनक 

कायनतामलका, एकाइ योजना, पाठ्योजना) मनिानण गरी कायानन्ियन गने  
१२. विश्वसनीय र िास्तविक िगीकृत िैम्क्षक सूतना सियिै सङ्कलन, 

प्रिोर्धन, प्रकािन गनन सांयन्त्र बनाई कायानन्ियनिा ल्याउने  
१३. विद्याथीहरूिा न्यूनति मसकाई सक्षिता पूरा गनन विद्यालय र म्िक्षकलाई 

म्जभिेिार बनाउने पद्दमत विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
१४. विद्याथीको िैम्क्षक उपलम्धर्ध विश्लरे्षण गरी उपलम्धर्धसभबन्र्धी जानकारी 

अमििािकलाई गराउने काननुी व्यिस्था गने  
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१. कक्षागत र तहगत रूपिा िैम्क्षक सािग्रीको िापदण्ड बनाउने   
२. िापदण्डको सूती तयार गने र सोबिोम्जि विद्यालयिा व्यिस्थापन गने  
३. पाठ्यक्रििा आर्धाररत िैम्क्षक सािग्रीको मनिानणिा म्िक्षकलाई सहिागी 

गराउने  
४. िैक्षम्णक सािग्री म्िक्षकबाट मनिानण र प्रयोग गने   
५. सािग्री विकास म्िक्षक, विद्याथी तथा अमििािकको सहिामगतािा गने   
६. िैम्क्षक सािग्री मनिानण र प्रयोगिा म्िक्षकको क्षिता गने  
७. बहिुावर्षक िैम्क्षक सािग्री विकास गने   
८. सािग्रीहरूलाई प्रविमर्धयिु (मडम्जटाइज) बनाइ गरी प्रयोगिा ल्याउने   
९. सबै तहिा प्रविमर्धयिु (मडजीटल) िैम्क्षक सािग्रीको व्यिस्था समुनम्ित 

गने  
१०. िाध्यमिक विद्यालयिा इलाइबे्ररीको स्थापना गने । सबै विद्यालयिा 

पसु्तकालय बनाउने  
११. िैम्क्षक सािग्रीहरू अनलाइन तथा अर्लाइनिा हेनन र प्रयोग गनन सक्ने 

व्यिस्था मिलाउने । मसकाइ एपको विकास गरी गणुस्तरीय सािग्री राख्न े  
१२. कक्षा म्िक्षण, बहकुक्षा म्िक्षण तथा बहकुक्षा बहसु्तर म्िक्षणका लामग 

उपयिु मसकाइ सािग्रीको विकास गरी कायानन्ियन गने  
१३. उच्त म्िक्षािा पसु्तकालय, प्रयोगिाला आदद व्यिस्था गने  
१४. मसकाइ एप्सको विकास गने  
१५. अन्तरवक्रयात्िक िैम्क्षक सािग्री विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
१६. पसु्तकालयिा पयानप्त िात्रािा सन्दिन सािग्रीको व्यिस्था गने  
१७. िैम्क्षक सािग्रीको प्रयोगबाट िात्र म्िक्षण वक्रयाकलाप सञ्चालन गने 

आदत मनिानण गने  
              

४४..५५..६६  ििैैम्म्क्षक्षकक  ससुिुिााससनन  रर  ससेेििाा  प्रप्रििााहह 
              विद्यालय म्िक्षाको सरु्धारका लामग िैम्क्षक सिुासन र सेिा प्रिाहअन्तगनत 

सञ्चालन गररने कायन मनभनानसुार रहेका छन ्: 
१. अमनिायन र मनिःिलु्क आर्धारितू म्िक्षा तथा मनिःिलु्क िाध्यमिक म्िक्षा 

पूणन रूपिा कायानन्ियन गनन लम्क्षत पररिारलाई सहयोग प्याकेज प्रदान 
गने  

२. िातिृार्षा, स्थानीय िार्षा िा बहिुार्षािा मसकाइ गराउने व्यिस्था गने  
३. इच्छुक नागररकका लामग प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक म्िक्षा र 

मसप विकास तामलििा सहज पहुँत समुनम्ित गने  
४. विविर्धताअनकूुल मसकाइ व्यिस्थापन गने  
५. बे्रल मलवप तथा साङ्केमतक िार्षािा मसकाइको पहुँत स्थावपत गने  
६. मनिःिलु्क पाठ्यपसु्तक तथा सेमनटरी प्याडको व्यिस्था गने 
७. गररबी, लम्क्षत िगन र वििेर्ष आिश्यकताका आर्धारिा छात्रिमृ्ि र 

आिासीय सवुिर्धा उपलधर्ध गराउने   
८. काननुिारा मनददन� ददन र सिय विद्यालय खलु्न ेर मसकाइ हनुे व्यिस्था 

समुनम्ित गनन सांयन्त्र बनाउने   
९. िैम्क्षक क्यालेन्डर, पाठ्यर्ण्टा कायानन्ियन गने   
१०. िैम्क्षक क्यालेन्डरअनसुार विद्याथी िनान, म्िक्षण वक्रयाकलाप, परीक्षा, 

िूल्याङ्कन सभपन्न गने  
११. िैम्क्षक तथा िैक्षम्णक क्यालेन्डर (िावर्षनक कायनतामलका, दैमनक 

कायनतामलका, एकाइ योजना, पाठ्योजना) मनिानण गरी कायानन्ियन गने  
१२. विश्वसनीय र िास्तविक िगीकृत िैम्क्षक सूतना सियिै सङ्कलन, 

प्रिोर्धन, प्रकािन गनन सांयन्त्र बनाई कायानन्ियनिा ल्याउने  
१३. विद्याथीहरूिा न्यूनति मसकाई सक्षिता पूरा गनन विद्यालय र म्िक्षकलाई 

म्जभिेिार बनाउने पद्दमत विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
१४. विद्याथीको िैम्क्षक उपलम्धर्ध विश्लरे्षण गरी उपलम्धर्धसभबन्र्धी जानकारी 

अमििािकलाई गराउने काननुी व्यिस्था गने  
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१५. सािाम्जक परीक्षण, लेखापरीक्षण, अमििािक िेला तोवकएको सियिा 
गने काननुी व्यिस्था गने  

१६. प्रर्धानाध्यापक, म्िक्षक, विद्यालय व्यिस्थापन समिमत, म्िक्षक अमििािक 
सङ्ग र स्थानीय तहको कायन म्जभिेिारी स्प� रूपिा वििाजन गने  

१७. प्रर्धानाध्यापकसँग विद्यालय व्यिस्थापन समिमत र म्िक्षकसँग 
प्रर्धानाध्यापकले कायन सभपादन सभझौता गने 

१८. विद्यालय सरु्धार योजना मनिानण र कायानन्ियनलाई अमनिायन गने 
१९. पाठ्यक्रि विकास केन्रबाट स्िीकृत पाठ्यक्रि र पाठ्यपसु्तक िात्र 

प्रयोग िएको समुनम्ितता गनन स्ितामलत सांयन्त्र बनाई कायानन्ियनिा 
ल्याउने  

२०. नीमतगत तथा काननुी व्यिस्था गरी सांस्थागत विद्यालयहरूको मनयिन 
गने   

२१. सांस्थागत तथा मनजी विद्यालयलाई सेिािूलक बनाउन काननुी व्यिस्था 
गने । सांस्थागत तथा मनजी विद्यालयले सरकारले तोकेको 
िापदण्डअनसुार छात्रिमृ्ि उपलधर्ध गराउने व्यिस्थाको कायानन्ियन गने   

२२. सांस्थागत तथा मनजी विद्यालयका म्िक्षकलाई काननुबिोम्जि तलब ििा 
उपलधर्ध गराउने व्यिस्था गने 

२३. िैम्क्षक योजना मनिानणिा सरोकारिालाको सहिामगता समुनम्ित गने 
काननुी व्यिस्था गने  

२४. स्ितामलत प्रमतिेदन प्रणालीको विकास गने  
२५. प्रिािकारी र प्रमतबद्द अनगुिन प्रणालीको स्थापना गने  
२६. विद्यालय व्यिस्थापन समिमत, म्िक्षक अमििािक सङ्ग सियिा नै गठन 

गने र पदामर्धकारीको क्षिता विकास कायनक्रि सञ्चालन गने  
२७. विद्यालय एकै पटक लािो सिय मबदा नगरी रे्धरै पटक छोटो छोटो 

सिय िात्र मबदा गने काननुी व्यिस्था गने  
२८. िैम्क्षक सांस्थािा रहने किनतारीको दरबन्दी यवकन गरी सेिा, ितन र 

सवुिर्धालाई व्यिम्स्थत गनन काननुी व्यिस्था गने  

२९. मसकाइिा असर पने तथा कक्षाकोठा खाली रहने गरी म्िक्षकलाई अन्य 
काििा खटाउने प्रतलनको अन्त्य गनन काननुी व्यिस्था गने  

३०. िैम्क्षक सरोकारिालाहरूसँग मनयमित सांिादको व्यिस्था गरी सझुाि 
कायानन्ियन हनुे पद्दमत स्थापना गने  

३१. नागररक िडापत्र, मसकाइ िडापत्र तथा सािनजमनक सनुिुाइको सांयन्त्र 
अमनिायन गरी कायानन्ियन गने । सबै प्रकारका गनुासोको िीघ्र 
सभबोर्धन गने सांयन्त्र बनाई कायानन्ियनिा ल्याउने  

३२. िगूोल, जनसङ्खख्या तथा ितनिान आिश्यकताका आर्धारिा िैम्क्षक 
स�ठन र जनिम्िको पनुसंरतना गने  

३३. मनयमित विद्यालय आई आफ्नो बच्ताको मसकाइको बारेिा जानकारी 
मलन,े आफ्नो बच्तालाई मनयमित विद्यालय पठाउने तथा बच्तालाई सिय 
ददने अमििािकलाई सभिान गने पररपाटीको विकास गने । ररपोटन काडन 
बनाउने । सािनजमनक गने । अमििािकसँग मनयमित सांिाद गने  

३४. विद्यालय स्तरीकरण गरी िगीकरण गने  

३५. विश्वविद्यालयको गणुस्तर समुनम्ितता तथा प्रत्यायन र िगीकरण गने  

३६. विश्वविद्यालयको गणुस्तर समुनम्ितता तथा प्रत्यायन र िगीकरण गने  

३७. प्रयोगात्िक कायनलाई प्राथमिकता ददने  

३८. तोवकएको सियिा (Task on time) कायन सभपन्न गने 

३९. प्रगमत प्रमतिेदन तयार गरी सियिा नै सािनजमनक गने  

४०. सेिा प्रिाहको िापदण्ड विमर्ध र प्रवक्रया तय गरी सािनजमनक गने र 
पालना गराउने  

४१. अनलाइन तथा अर्लाइन सेिा प्रिाहको व्यिस्था गने  

४२. म्िक्षक किनतारीको कायन वििरण तयार गरी स्प� म्जभिेिारी वकटान 
गने   

४३. म्जभिेिार पदामर्धकारीहरूसँग कायन सभपादन सभझौता गने  

४४. सेिा प्रिाहिा प्रविमर्धको प्रयोग गने  

Ed
up
atr
a.c
om



51 lzIffsf] ;f]r kq – @)&(

१५. सािाम्जक परीक्षण, लेखापरीक्षण, अमििािक िेला तोवकएको सियिा 
गने काननुी व्यिस्था गने  

१६. प्रर्धानाध्यापक, म्िक्षक, विद्यालय व्यिस्थापन समिमत, म्िक्षक अमििािक 
सङ्ग र स्थानीय तहको कायन म्जभिेिारी स्प� रूपिा वििाजन गने  

१७. प्रर्धानाध्यापकसँग विद्यालय व्यिस्थापन समिमत र म्िक्षकसँग 
प्रर्धानाध्यापकले कायन सभपादन सभझौता गने 

१८. विद्यालय सरु्धार योजना मनिानण र कायानन्ियनलाई अमनिायन गने 
१९. पाठ्यक्रि विकास केन्रबाट स्िीकृत पाठ्यक्रि र पाठ्यपसु्तक िात्र 

प्रयोग िएको समुनम्ितता गनन स्ितामलत सांयन्त्र बनाई कायानन्ियनिा 
ल्याउने  

२०. नीमतगत तथा काननुी व्यिस्था गरी सांस्थागत विद्यालयहरूको मनयिन 
गने   

२१. सांस्थागत तथा मनजी विद्यालयलाई सेिािूलक बनाउन काननुी व्यिस्था 
गने । सांस्थागत तथा मनजी विद्यालयले सरकारले तोकेको 
िापदण्डअनसुार छात्रिमृ्ि उपलधर्ध गराउने व्यिस्थाको कायानन्ियन गने   

२२. सांस्थागत तथा मनजी विद्यालयका म्िक्षकलाई काननुबिोम्जि तलब ििा 
उपलधर्ध गराउने व्यिस्था गने 

२३. िैम्क्षक योजना मनिानणिा सरोकारिालाको सहिामगता समुनम्ित गने 
काननुी व्यिस्था गने  

२४. स्ितामलत प्रमतिेदन प्रणालीको विकास गने  
२५. प्रिािकारी र प्रमतबद्द अनगुिन प्रणालीको स्थापना गने  
२६. विद्यालय व्यिस्थापन समिमत, म्िक्षक अमििािक सङ्ग सियिा नै गठन 

गने र पदामर्धकारीको क्षिता विकास कायनक्रि सञ्चालन गने  
२७. विद्यालय एकै पटक लािो सिय मबदा नगरी रे्धरै पटक छोटो छोटो 

सिय िात्र मबदा गने काननुी व्यिस्था गने  
२८. िैम्क्षक सांस्थािा रहने किनतारीको दरबन्दी यवकन गरी सेिा, ितन र 

सवुिर्धालाई व्यिम्स्थत गनन काननुी व्यिस्था गने  

२९. मसकाइिा असर पने तथा कक्षाकोठा खाली रहने गरी म्िक्षकलाई अन्य 
काििा खटाउने प्रतलनको अन्त्य गनन काननुी व्यिस्था गने  

३०. िैम्क्षक सरोकारिालाहरूसँग मनयमित सांिादको व्यिस्था गरी सझुाि 
कायानन्ियन हनुे पद्दमत स्थापना गने  

३१. नागररक िडापत्र, मसकाइ िडापत्र तथा सािनजमनक सनुिुाइको सांयन्त्र 
अमनिायन गरी कायानन्ियन गने । सबै प्रकारका गनुासोको िीघ्र 
सभबोर्धन गने सांयन्त्र बनाई कायानन्ियनिा ल्याउने  

३२. िगूोल, जनसङ्खख्या तथा ितनिान आिश्यकताका आर्धारिा िैम्क्षक 
स�ठन र जनिम्िको पनुसंरतना गने  

३३. मनयमित विद्यालय आई आफ्नो बच्ताको मसकाइको बारेिा जानकारी 
मलन,े आफ्नो बच्तालाई मनयमित विद्यालय पठाउने तथा बच्तालाई सिय 
ददने अमििािकलाई सभिान गने पररपाटीको विकास गने । ररपोटन काडन 
बनाउने । सािनजमनक गने । अमििािकसँग मनयमित सांिाद गने  

३४. विद्यालय स्तरीकरण गरी िगीकरण गने  

३५. विश्वविद्यालयको गणुस्तर समुनम्ितता तथा प्रत्यायन र िगीकरण गने  

३६. विश्वविद्यालयको गणुस्तर समुनम्ितता तथा प्रत्यायन र िगीकरण गने  

३७. प्रयोगात्िक कायनलाई प्राथमिकता ददने  

३८. तोवकएको सियिा (Task on time) कायन सभपन्न गने 

३९. प्रगमत प्रमतिेदन तयार गरी सियिा नै सािनजमनक गने  

४०. सेिा प्रिाहको िापदण्ड विमर्ध र प्रवक्रया तय गरी सािनजमनक गने र 
पालना गराउने  

४१. अनलाइन तथा अर्लाइन सेिा प्रिाहको व्यिस्था गने  

४२. म्िक्षक किनतारीको कायन वििरण तयार गरी स्प� म्जभिेिारी वकटान 
गने   

४३. म्जभिेिार पदामर्धकारीहरूसँग कायन सभपादन सभझौता गने  

४४. सेिा प्रिाहिा प्रविमर्धको प्रयोग गने  
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४५. म्िक्षकबाट म्िक्षण सािग्री मनिानण र प्रयोग गनन सहयोग प्रणाली स्थापना 
गने  

४६. नमतजािा आर्धाररत परुस्कार तथा दण्ड प्रणालीको विकास गरी 
कायानन्ियनिा ल्याउने  

४७. म्िक्षासभबन्र्धी असल अभ्यासको खोजी, सङ्कलन, अमिलेखन र प्रकािन 
गने    

४८. असल अभ्यास विद्यालयमबत स्थानान्तरण गने  

४९. असल अभ्यासको अध्ययन, अिलोकन तथा प्रयोगका लामग िैम्क्षक 
अिलोकन भ्रिण कायनक्रिलाई कायानन्ियन गने  

५०. विद्यालय तहिा पूिन विद्याथी सिाज, बाल क्लब, स्काउट, जमुनयर 
रेडक्रस, आिा सिूह तथा अन्य स्थानीय सिूह तथा क्लब गठन गरी 
पररतालन गने  

५१. िूल (मलड) विद्यालय तोकी िमूिका स्प� गने   

५२. सह (वर्डर) विद्यालयको िमूिका सिेत तोक्ने  

५३. सािदुावयक-सािदुावयक, सािदुावयक-मनजी र मनजी-मनजी विद्यालयहरूबीत 
साझेदारी गनन विमिन्न वक्रयाकलाप सञ्चालन गने  

५४. प्रत्येक आर्धारितू विद्यालयिा कभतीिा एक जना र प्रत्येक िाध्यमिक 
विद्यालयिा कभतीिा दईु जना प्रिासमनक सहायक िा विद्यालय 
किनतारीको व्यिस्था गने  

५५. सियानकूुल म्िक्षा ऐन तथा मनयिािलीिा सरु्धार, तजुनिा र कायानन्ियन 
गने  

 
४४..५५..७७    म्म्ििक्षक्षकक  पपेेससाागगतत  ससहहययोोगग 
                विद्यालय म्िक्षाको सरु्धारका लामग कक्षाकोठािा हनुे मसकाइ वक्रयाकलापलाई 

प्रिािकारी बनाउन म्िक्षक पेसागत सहयोग अन्तगनत सञ्चालन गररने कायन 
मनभनानसुार रहेका छन ्: 

१. म्िक्षक पेसागत सहयोगको स्ितामलत प्रणाली विकास गने   

२. स्थानीय तहिा विद्यालयलाई सिूहकृत (क्लस्टररङ) गरी म्िक्षक सहयोग 
केन्र स्थापना गने   

३. विर्षयगत म्िक्षक समिमत गठन गने   
४. अनिुिी र दक्ष म्िक्षकलाई सहयोगी म्िक्षकको रूपिा म्जभिेिारी प्रदान गरी 

िैक्षम्णक सहयोग र पराििनको व्यिस्था गने  
५. म्िक्षकको मनरन्तर पेसागत विकासका लामग आर्धारितू तामलि, एकाडेमिक 

तामलि, पनुतानजगी तामलि, कायनिाला, सेमिनारको व्यिस्था गने   
६. निप्रिेिी म्िक्षकलाई अनिुिी म्िक्षकिारा िेन्टररङ गने प्रबन्र्ध मिलाउने  
७. अनसुन्र्धान, कायनिूलक अनसुन्र्धान (एक्सन ररसतन), िािला (केस) अध्ययन 

गने प्रणाली विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
८. म्िक्षक तथा प्रर्धानाध्यापकलाई कायनसभपादनका आर्धारिा पेसागत सहयोग 

उपलधर्ध गराई म्िक्षण मसकाइ प्रमत स्ि-जिार्देही बनाइने  
९. कक्षाकोठािा आर्धाररत सहयोग प्रणाली स्थापना गने  
१०. प्रविमर्धिा आर्धाररत म्िक्षक सहयोग प्रणाली अिलभबन गने  
११. अन्तरवक्रयात्िक ढ�को प्रविमर्धयिु (मडम्जटल) िैम्क्षक सािग्रीको विकास 

गरी म्िक्षक क्षिता विकासिा प्रयोग गने  
१२. म्िक्षकलाई कक्षाकोठा व्यिस्थापन र प्रविमर्ध प्रयोगसभबन्र्धी तामलि ददने  
१३. िेन्टोररङको अिर्धारणा कायानन्ियन गने  
१४. अमििािक र म्िक्षकको मनरन्तर र मनयमित सांिाद गने  

           ४४..५५..८८  अअननुगुगििनन   
                विद्यालय म्िक्षाको सरु्धारका लामग अनगुिनअन्तगनत सञ्चालन गररने कायन 

मनभनानसुार रहेका छन ्: 
१. एकीकृत िैम्क्षक अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गनन सांयन्त्र, सार्धन र प्रणाली 

विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने 
२. अनगुिनिा प्रविमर्धको प्रयोग गने   
३. अनगुिन प्रमतिेदनका आर्धारिा मनणनय प्रवक्रयािा प्राप्त सूतना प्रयोग गने 

स्ितामलत प्रणाली बनाउने  
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४५. म्िक्षकबाट म्िक्षण सािग्री मनिानण र प्रयोग गनन सहयोग प्रणाली स्थापना 
गने  

४६. नमतजािा आर्धाररत परुस्कार तथा दण्ड प्रणालीको विकास गरी 
कायानन्ियनिा ल्याउने  

४७. म्िक्षासभबन्र्धी असल अभ्यासको खोजी, सङ्कलन, अमिलेखन र प्रकािन 
गने    

४८. असल अभ्यास विद्यालयमबत स्थानान्तरण गने  

४९. असल अभ्यासको अध्ययन, अिलोकन तथा प्रयोगका लामग िैम्क्षक 
अिलोकन भ्रिण कायनक्रिलाई कायानन्ियन गने  

५०. विद्यालय तहिा पूिन विद्याथी सिाज, बाल क्लब, स्काउट, जमुनयर 
रेडक्रस, आिा सिूह तथा अन्य स्थानीय सिूह तथा क्लब गठन गरी 
पररतालन गने  

५१. िूल (मलड) विद्यालय तोकी िमूिका स्प� गने   

५२. सह (वर्डर) विद्यालयको िमूिका सिेत तोक्ने  

५३. सािदुावयक-सािदुावयक, सािदुावयक-मनजी र मनजी-मनजी विद्यालयहरूबीत 
साझेदारी गनन विमिन्न वक्रयाकलाप सञ्चालन गने  

५४. प्रत्येक आर्धारितू विद्यालयिा कभतीिा एक जना र प्रत्येक िाध्यमिक 
विद्यालयिा कभतीिा दईु जना प्रिासमनक सहायक िा विद्यालय 
किनतारीको व्यिस्था गने  

५५. सियानकूुल म्िक्षा ऐन तथा मनयिािलीिा सरु्धार, तजुनिा र कायानन्ियन 
गने  

 
४४..५५..७७    म्म्ििक्षक्षकक  पपेेससाागगतत  ससहहययोोगग 
                विद्यालय म्िक्षाको सरु्धारका लामग कक्षाकोठािा हनुे मसकाइ वक्रयाकलापलाई 

प्रिािकारी बनाउन म्िक्षक पेसागत सहयोग अन्तगनत सञ्चालन गररने कायन 
मनभनानसुार रहेका छन ्: 

१. म्िक्षक पेसागत सहयोगको स्ितामलत प्रणाली विकास गने   

२. स्थानीय तहिा विद्यालयलाई सिूहकृत (क्लस्टररङ) गरी म्िक्षक सहयोग 
केन्र स्थापना गने   

३. विर्षयगत म्िक्षक समिमत गठन गने   
४. अनिुिी र दक्ष म्िक्षकलाई सहयोगी म्िक्षकको रूपिा म्जभिेिारी प्रदान गरी 

िैक्षम्णक सहयोग र पराििनको व्यिस्था गने  
५. म्िक्षकको मनरन्तर पेसागत विकासका लामग आर्धारितू तामलि, एकाडेमिक 

तामलि, पनुतानजगी तामलि, कायनिाला, सेमिनारको व्यिस्था गने   
६. निप्रिेिी म्िक्षकलाई अनिुिी म्िक्षकिारा िेन्टररङ गने प्रबन्र्ध मिलाउने  
७. अनसुन्र्धान, कायनिूलक अनसुन्र्धान (एक्सन ररसतन), िािला (केस) अध्ययन 

गने प्रणाली विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
८. म्िक्षक तथा प्रर्धानाध्यापकलाई कायनसभपादनका आर्धारिा पेसागत सहयोग 

उपलधर्ध गराई म्िक्षण मसकाइ प्रमत स्ि-जिार्देही बनाइने  
९. कक्षाकोठािा आर्धाररत सहयोग प्रणाली स्थापना गने  
१०. प्रविमर्धिा आर्धाररत म्िक्षक सहयोग प्रणाली अिलभबन गने  
११. अन्तरवक्रयात्िक ढ�को प्रविमर्धयिु (मडम्जटल) िैम्क्षक सािग्रीको विकास 

गरी म्िक्षक क्षिता विकासिा प्रयोग गने  
१२. म्िक्षकलाई कक्षाकोठा व्यिस्थापन र प्रविमर्ध प्रयोगसभबन्र्धी तामलि ददने  
१३. िेन्टोररङको अिर्धारणा कायानन्ियन गने  
१४. अमििािक र म्िक्षकको मनरन्तर र मनयमित सांिाद गने  

           ४४..५५..८८  अअननुगुगििनन   
                विद्यालय म्िक्षाको सरु्धारका लामग अनगुिनअन्तगनत सञ्चालन गररने कायन 

मनभनानसुार रहेका छन ्: 
१. एकीकृत िैम्क्षक अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गनन सांयन्त्र, सार्धन र प्रणाली 

विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने 
२. अनगुिनिा प्रविमर्धको प्रयोग गने   
३. अनगुिन प्रमतिेदनका आर्धारिा मनणनय प्रवक्रयािा प्राप्त सूतना प्रयोग गने 

स्ितामलत प्रणाली बनाउने  
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४. िैम्क्षक सूतना व्यिस्थापन प्रणालीलाई विद्यालयस्तरीय,  स्थानीय 
तहस्तरीय, प्रदेिस्तरीय र राव�य बनाउन एकीकृत पद्दमत स्थापना गने  

५. राव�य सूतकको अमतररि आिश्यकतानसुार स्थानीय सूतकलाई सिेत 
सूतना प्रणालीिा आबद्द गने प्रणालीको विकास गने 

६. अनसुन्र्धानिा आर्धाररत अनगुिन, िूल्याङ्कन तथा प्रमतिेदन प्रणाली 
विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने । तहगत म्जभिेिारी बाँडर्ाँट गने 

७. अनगुिन तथा िूल्याङ्कनबाट प्राप्त पषृ्टपोर्षणलाई अमनिायन कायानन्ियन गने 
प्रणालीको विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउन े

८. अनगुिन तथा िूल्याङ्कनलाई नमतजािूलक तथा सहिामगतािूलक बनाउने  
९. प्रत्येक िैम्क्षक योजना, कायनक्रि तथा पररयोजनाको मनयमित, आिमर्धक 

िध्यािमर्धक तथा अम्न्ति अनगुिन तथा िूल्याङ्कन प्रणालीलाई अमनिायन 
गने  

१०. अनगुिन, िूल्याङ्कन तथा प्रमतिेदन  प्रिािकारी बनाउन सभबद्द पक्षको 
क्षिता विकास गने  

११. कक्षाकोठाको मसकाईको अनगुिन, सपुररिेक्षण तथा िूल्याङ्कनलाई 
प्रिािपूणन बनाउन कायनस्थलिा आर्धाररत अनगुिन, िूल्याङ्कन, 
सपुररिेक्षण एिि ्प्रमतिेदन प्रणाली कायानन्ियन गने 

१२. िैम्क्षक गणुस्तरिा सरु्धार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सकु्ष्ि अनगुिन गने 
गरी सांयन्त्रको विकास गरी कायानन्ियन गने   

१३. सूतक मनिानण गरी सोको आर्धारिा आिमर्धक  अनगुिन गने  
१४. अनगुिन र पषृ्टपोर्षण प्रणाली कायानन्ियनिा ल्याउन े 
१५. तहगत रूपिा अनगुिन प्रणाली विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  

      ४४..५५..९९  पपररीीक्षक्षाा  ततथथाा  ििूूल्ल्ययााङ्कङ्कनन 
                  परीक्षा तथा िूल्याङ्कन मसकाइका अमिन्न अ� हनु ् ।  विद्यालय म्िक्षाको 

सरु्धारका लामग परीक्षा तथा िूल्याङ्कनलाई प्रिािकारी बनाउन सञ्चालन गररने 
कायन मनभनानसुार रहेका छन ्: 

१. विद्याथी िूल्याङ्कनको राव�य ढाँता तयार गने  

२. आर्धारितू तहको परीक्षा कक्षा - ८ को अन्तिा स्थानीय तह स्तरीय, 
िाध्यमिक तह कक्षा -१० को अन्तिा प्रदेि स्तरीय र िाध्यमिक तह 
कक्षा-१२ को अन्तिा रावष्ट्रय रूपिा सञ्चालन गने । अन्य कक्षाका 
परीक्षा विद्यालयस्तरिा सञ्चालन गनन िापदण्ड बनाई कायानन्ियिा 
ल्याउने   

३. मसकाइका लामग िूल्याङ्खनिा गने पद्दमत विकास गरी कायानन्ियनिा 
ल्याउने  

४. विद्याथी िूल्याङ्कन तहगत, कक्षागत, विर्षयगत तथा म्िक्षकगत रूपिा 
गने पद्दमत विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  

५. मनरन्तर विद्याथी िूल्याङ्कन पद्दमतको सबलीकरण गरी विस्तार गने  
६. िूल्याङ्कन तथा िूल्याङ्कनका सार्धनिा विविर्धता कायि गने  
७. िैम्क्षक सांस्थािा मनयमित परीक्षा सञ्चालन गरी िैयम्िक रूपिा 

सरु्धारात्िक पराििन तथा पषृ्टपोर्षण सेिा प्रदान गरी नमतजािा सरु्धार 
ल्याउने व्यिस्था गने  

८. स्तरयिु प्रश्नपत्रबाट िूल्याङ्कन गने । प्रश्नपत्र बैङ्कको मनिानण गने । 
स्तरयिु परीक्षाका लामग जनिम्ि विकासिा जोड ददने   

९. मनिानणात्िक िूल्याङ्कनिा जोड ददने । िूल्याङ्कनलाई प्रयोगात्िक तथा 
पररयोजनािा आर्धाररत बनाई व्यािहाररक बनाउने  

१०. िूल्याङ्कनलाई प्रविमर्धिा आर्धाररत बनाउने  
११. म्िक्षक, विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेि र रावष्ट्रय तहिा परीक्षाको नमतजा 

विश्लरे्षण गरी मसकाइ सरु्धारिा प्रयोग गने  
१२. विद्याथी उपलम्धर्ध परीक्षण आिमर्धक रूपिा गने  
१३. स्तरयिु परीक्षा सञ्चालन गने  
१४. म्िक्षक क्षिता विकास गने  
१५. अन्तरानवष्ट्रय अभ्याससँग आबद्दता गने  
१६. नमतजा विश्लरे्षण गरी िैम्क्षक सरु्धारिा प्रयोग गने प्रणालीको विकास गने  
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४. िैम्क्षक सूतना व्यिस्थापन प्रणालीलाई विद्यालयस्तरीय,  स्थानीय 
तहस्तरीय, प्रदेिस्तरीय र राव�य बनाउन एकीकृत पद्दमत स्थापना गने  

५. राव�य सूतकको अमतररि आिश्यकतानसुार स्थानीय सूतकलाई सिेत 
सूतना प्रणालीिा आबद्द गने प्रणालीको विकास गने 

६. अनसुन्र्धानिा आर्धाररत अनगुिन, िूल्याङ्कन तथा प्रमतिेदन प्रणाली 
विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने । तहगत म्जभिेिारी बाँडर्ाँट गने 

७. अनगुिन तथा िूल्याङ्कनबाट प्राप्त पषृ्टपोर्षणलाई अमनिायन कायानन्ियन गने 
प्रणालीको विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउन े

८. अनगुिन तथा िूल्याङ्कनलाई नमतजािूलक तथा सहिामगतािूलक बनाउने  
९. प्रत्येक िैम्क्षक योजना, कायनक्रि तथा पररयोजनाको मनयमित, आिमर्धक 

िध्यािमर्धक तथा अम्न्ति अनगुिन तथा िूल्याङ्कन प्रणालीलाई अमनिायन 
गने  

१०. अनगुिन, िूल्याङ्कन तथा प्रमतिेदन  प्रिािकारी बनाउन सभबद्द पक्षको 
क्षिता विकास गने  

११. कक्षाकोठाको मसकाईको अनगुिन, सपुररिेक्षण तथा िूल्याङ्कनलाई 
प्रिािपूणन बनाउन कायनस्थलिा आर्धाररत अनगुिन, िूल्याङ्कन, 
सपुररिेक्षण एिि ्प्रमतिेदन प्रणाली कायानन्ियन गने 

१२. िैम्क्षक गणुस्तरिा सरु्धार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सकु्ष्ि अनगुिन गने 
गरी सांयन्त्रको विकास गरी कायानन्ियन गने   

१३. सूतक मनिानण गरी सोको आर्धारिा आिमर्धक  अनगुिन गने  
१४. अनगुिन र पषृ्टपोर्षण प्रणाली कायानन्ियनिा ल्याउन े 
१५. तहगत रूपिा अनगुिन प्रणाली विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  

      ४४..५५..९९  पपररीीक्षक्षाा  ततथथाा  ििूूल्ल्ययााङ्कङ्कनन 
                  परीक्षा तथा िूल्याङ्कन मसकाइका अमिन्न अ� हनु ् ।  विद्यालय म्िक्षाको 

सरु्धारका लामग परीक्षा तथा िूल्याङ्कनलाई प्रिािकारी बनाउन सञ्चालन गररने 
कायन मनभनानसुार रहेका छन ्: 

१. विद्याथी िूल्याङ्कनको राव�य ढाँता तयार गने  

२. आर्धारितू तहको परीक्षा कक्षा - ८ को अन्तिा स्थानीय तह स्तरीय, 
िाध्यमिक तह कक्षा -१० को अन्तिा प्रदेि स्तरीय र िाध्यमिक तह 
कक्षा-१२ को अन्तिा रावष्ट्रय रूपिा सञ्चालन गने । अन्य कक्षाका 
परीक्षा विद्यालयस्तरिा सञ्चालन गनन िापदण्ड बनाई कायानन्ियिा 
ल्याउने   

३. मसकाइका लामग िूल्याङ्खनिा गने पद्दमत विकास गरी कायानन्ियनिा 
ल्याउने  

४. विद्याथी िूल्याङ्कन तहगत, कक्षागत, विर्षयगत तथा म्िक्षकगत रूपिा 
गने पद्दमत विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  

५. मनरन्तर विद्याथी िूल्याङ्कन पद्दमतको सबलीकरण गरी विस्तार गने  
६. िूल्याङ्कन तथा िूल्याङ्कनका सार्धनिा विविर्धता कायि गने  
७. िैम्क्षक सांस्थािा मनयमित परीक्षा सञ्चालन गरी िैयम्िक रूपिा 

सरु्धारात्िक पराििन तथा पषृ्टपोर्षण सेिा प्रदान गरी नमतजािा सरु्धार 
ल्याउने व्यिस्था गने  

८. स्तरयिु प्रश्नपत्रबाट िूल्याङ्कन गने । प्रश्नपत्र बैङ्कको मनिानण गने । 
स्तरयिु परीक्षाका लामग जनिम्ि विकासिा जोड ददने   

९. मनिानणात्िक िूल्याङ्कनिा जोड ददने । िूल्याङ्कनलाई प्रयोगात्िक तथा 
पररयोजनािा आर्धाररत बनाई व्यािहाररक बनाउने  

१०. िूल्याङ्कनलाई प्रविमर्धिा आर्धाररत बनाउने  
११. म्िक्षक, विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेि र रावष्ट्रय तहिा परीक्षाको नमतजा 

विश्लरे्षण गरी मसकाइ सरु्धारिा प्रयोग गने  
१२. विद्याथी उपलम्धर्ध परीक्षण आिमर्धक रूपिा गने  
१३. स्तरयिु परीक्षा सञ्चालन गने  
१४. म्िक्षक क्षिता विकास गने  
१५. अन्तरानवष्ट्रय अभ्याससँग आबद्दता गने  
१६. नमतजा विश्लरे्षण गरी िैम्क्षक सरु्धारिा प्रयोग गने प्रणालीको विकास गने  
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         ४४..५५..११००  ििैैम्म्क्षक्षकक  गगुणुणस्स्ततरर  ससुरु्धर्धााररककाा  ललााममगग  गगररररनने े ववििववििर्धर्ध  ककााययनन 
         विद्यालय म्िक्षाको िैम्क्षक गणुस्तरिा सरु्धारका लामग सञ्चालन गररने कायन 

मनभनानसुार रहेका छन ्: 
१. गणुस्तर िानक मनिानण गरी कायानन्ियनिा ल्याउने   
२. विर्षयगत, कक्षागत, तहगत िापदण्ड बनाई कायानन्ियन गने  
३. मसक्दै किाउँदै कायनक्रिलाई प्रिािकारी ढ�ले कायानन्ियन गने 
४. अमनिायन तथा मन:िलु्क म्िक्षा ऐन र मनयिलाई प्रिािकारी रूपिा 

कायानन्ियन गनन कायनयोजना बनाई कायानन्ियनिा लैजाने 
५. मसकाइका आर्धारिा विद्यालयको उपलम्धर्ध िापन गने प्रणाली विकास गने 
६. िैकम्ल्पक मसकाइ र अनलाइन म्िक्षा प्रणालीलाई प्रिािकारी बनाउने  
७. तीनै तहको सरकारबाट सञ्चालन हनुे िैम्क्षक वक्रयाकलापमबत आपसी 

सिन्िय कायि गरी नमतजा समुनित गने प्रणालीको विकास गनन गणुस्तर 
िापदण्ड बनाई कायानन्ियन गने  

८. दमलत, उम्त्पमडत, अल्पसङ्खख्यक वपछमडएका िगनको गणुस्तरीय म्िक्षािा 
पहुँत िवृद्द गने  

९. विमिन्न आन्दोलनका र्ाइते, अपा� एिि ्िन्ि पीमडतलाई िैम्क्षक अिसर 
प्रदान गने  

१०. म्िक्षक किनतारीका पेसागत सिस्या सिार्धान गनन स्ितामलत सांयन्त्र 
बनाउने  

११. नेपालिा बसोिास गने प्रत्येक नेपाली सिदुायलाई काननुबिोम्जि 
िातिृार्षािा म्िक्षा पाउने प्रबन्र्ध मिलाउने  

१२. िैम्क्षक प्रिाणपत्रका आर्धारिा अमनिायन ऋण उपलधर्ध गराई िैम्क्षक 
बेरोजगारी न्यूनीकरण गने   

१३. िैम्क्षक ऋणको व्यिस्थापन गनन काननुी व्यिस्था गने  
१४. एक विद्यालय-एक पसु्तकालय नीमत अिलभबन गरी कायानन्ियन गने  
१५. नागररक तथा नैमतक म्िक्षालाई अमनिायन गने  

१६. हरेक विद्यालयको कायनसभपादन परीक्षण गने व्यिस्था गरी नमतजाको 
आर्धारिा विद्यालयको स्तरीकरण गने  

१७. म्िक्षकलाई िैदेम्िक अध्ययन तथा भ्रिणको अिसर उपलधर्ध गराउने  
१८. म्िक्षकगत मसकाइ सरु्धार योजना मनिानण गरी कायानन्ियन ल्याउने  
१९. म्िक्षकले कक्षा कोठािा विताउने सियलाई मसकाइका केम्न्रत गनन 

िापदण्ड बनाई कायानन्ियन गने  
२०. विद्याथीको कक्षागत तथा विर्षयगत मसकाइ उपलम्धर्ध परीक्षण व्यिस्था 

गने  
२१. मसकाइ उपलम्धर्ध किजोर रहेका विद्याथीको मसकाइ उपलम्धर्ध पूरा 

गराउन थप सिय म्िक्षकलाई पररतालन गने   
२२. अमतररि सिय काि गरेबापत म्िक्षकलाई थप प्रोत्साहन सवुिर्धा 

उपलधर्ध गराउन िापदण्ड बनाई कायानन्ियनिा ल्याउने  
२३. म्िक्षक तथा विद्याथीको मनयमितता एिि ् सवक्रयतािा जोड ददन 

आतारसांवहता बनाई कायानन्ियन गने  
२४. एक म्िक्षक एक ल्यापटप, एक कक्षा कोठा एक स्िाटनबोडन, प्रोजेक्टर, 

स्िाटन वटिी, बकु कननर व्यिस्था गने  
२५. म्िक्षकका लामग िैक्षम्णक योजनासवहतको डायरी प्रबन्र्ध गने  
२६. खतै नलाग्ने तथा थोरै खतन लाग्ने (नो कस्ट लो कस्ट) कायनक्रि र 

िैम्क्षक सािग्री मनिानण गने कायनक्रि सञ्चालन गनन प्रोत्साहन गने  
२७. विद्याथीहरूिा अमनिायन आर्धारितू मसप विकासका लामग विमिन्न 

वक्रयाकलाप सञ्चालन गने  
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         ४४..५५..११००  ििैैम्म्क्षक्षकक  गगुणुणस्स्ततरर  ससुरु्धर्धााररककाा  ललााममगग  गगररररनने े ववििववििर्धर्ध  ककााययनन 
         विद्यालय म्िक्षाको िैम्क्षक गणुस्तरिा सरु्धारका लामग सञ्चालन गररने कायन 

मनभनानसुार रहेका छन ्: 
१. गणुस्तर िानक मनिानण गरी कायानन्ियनिा ल्याउने   
२. विर्षयगत, कक्षागत, तहगत िापदण्ड बनाई कायानन्ियन गने  
३. मसक्दै किाउँदै कायनक्रिलाई प्रिािकारी ढ�ले कायानन्ियन गने 
४. अमनिायन तथा मन:िलु्क म्िक्षा ऐन र मनयिलाई प्रिािकारी रूपिा 

कायानन्ियन गनन कायनयोजना बनाई कायानन्ियनिा लैजाने 
५. मसकाइका आर्धारिा विद्यालयको उपलम्धर्ध िापन गने प्रणाली विकास गने 
६. िैकम्ल्पक मसकाइ र अनलाइन म्िक्षा प्रणालीलाई प्रिािकारी बनाउने  
७. तीनै तहको सरकारबाट सञ्चालन हनुे िैम्क्षक वक्रयाकलापमबत आपसी 

सिन्िय कायि गरी नमतजा समुनित गने प्रणालीको विकास गनन गणुस्तर 
िापदण्ड बनाई कायानन्ियन गने  

८. दमलत, उम्त्पमडत, अल्पसङ्खख्यक वपछमडएका िगनको गणुस्तरीय म्िक्षािा 
पहुँत िवृद्द गने  

९. विमिन्न आन्दोलनका र्ाइते, अपा� एिि ्िन्ि पीमडतलाई िैम्क्षक अिसर 
प्रदान गने  

१०. म्िक्षक किनतारीका पेसागत सिस्या सिार्धान गनन स्ितामलत सांयन्त्र 
बनाउने  

११. नेपालिा बसोिास गने प्रत्येक नेपाली सिदुायलाई काननुबिोम्जि 
िातिृार्षािा म्िक्षा पाउने प्रबन्र्ध मिलाउने  

१२. िैम्क्षक प्रिाणपत्रका आर्धारिा अमनिायन ऋण उपलधर्ध गराई िैम्क्षक 
बेरोजगारी न्यूनीकरण गने   

१३. िैम्क्षक ऋणको व्यिस्थापन गनन काननुी व्यिस्था गने  
१४. एक विद्यालय-एक पसु्तकालय नीमत अिलभबन गरी कायानन्ियन गने  
१५. नागररक तथा नैमतक म्िक्षालाई अमनिायन गने  

१६. हरेक विद्यालयको कायनसभपादन परीक्षण गने व्यिस्था गरी नमतजाको 
आर्धारिा विद्यालयको स्तरीकरण गने  

१७. म्िक्षकलाई िैदेम्िक अध्ययन तथा भ्रिणको अिसर उपलधर्ध गराउने  
१८. म्िक्षकगत मसकाइ सरु्धार योजना मनिानण गरी कायानन्ियन ल्याउने  
१९. म्िक्षकले कक्षा कोठािा विताउने सियलाई मसकाइका केम्न्रत गनन 

िापदण्ड बनाई कायानन्ियन गने  
२०. विद्याथीको कक्षागत तथा विर्षयगत मसकाइ उपलम्धर्ध परीक्षण व्यिस्था 

गने  
२१. मसकाइ उपलम्धर्ध किजोर रहेका विद्याथीको मसकाइ उपलम्धर्ध पूरा 

गराउन थप सिय म्िक्षकलाई पररतालन गने   
२२. अमतररि सिय काि गरेबापत म्िक्षकलाई थप प्रोत्साहन सवुिर्धा 

उपलधर्ध गराउन िापदण्ड बनाई कायानन्ियनिा ल्याउने  
२३. म्िक्षक तथा विद्याथीको मनयमितता एिि ् सवक्रयतािा जोड ददन 

आतारसांवहता बनाई कायानन्ियन गने  
२४. एक म्िक्षक एक ल्यापटप, एक कक्षा कोठा एक स्िाटनबोडन, प्रोजेक्टर, 

स्िाटन वटिी, बकु कननर व्यिस्था गने  
२५. म्िक्षकका लामग िैक्षम्णक योजनासवहतको डायरी प्रबन्र्ध गने  
२६. खतै नलाग्ने तथा थोरै खतन लाग्ने (नो कस्ट लो कस्ट) कायनक्रि र 

िैम्क्षक सािग्री मनिानण गने कायनक्रि सञ्चालन गनन प्रोत्साहन गने  
२७. विद्याथीहरूिा अमनिायन आर्धारितू मसप विकासका लामग विमिन्न 

वक्रयाकलाप सञ्चालन गने  
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खखण्ण्डड--५५ 
उउच्च्तत  म्म्ििक्षक्षाा 

 
विद्यालय म्िक्षापिात ् औपताररक म्िक्षा प्रणालीको स्नातकदेम्ख विद्यािाररमर्ध 

तहसभिको म्िक्षालाई उच्त म्िक्षाको रूपिा मलइएको छ । रा�लाई तावहन े
उच्तस्तरीय जनिम्ि उत्पादन उच्त म्िक्षाको िाध्यिबाट गररन्छ । नेपालिा उच्त 
म्िक्षाको सरुुिात वि.सां. १९७५ िा मत्रतन्र कलेजको स्थापनाबाट िएको हो । वि.सां. 
२०१६ िा मत्रििुन विश्वविद्यालयको स्थापनापमछ उच्त म्िक्षाको विस्तारले गमत मलएको 
पाइन्छ । म्िक्षाप्रमतको बढ्दो आकाङ्खक्षा र िागलाई सभबोर्धन गनन हाल ११ ओटा 
विश्वविद्यालय र छओटा विश्वविद्यालय स्तरका स्िास््यविज्ञान प्रमतष्टानिार्न त उच्त म्िक्षा 
प्रदान िइरहेको छ । प्रदेिस्तरिा सिेत विश्वविद्यालय खलु्न सरुु िएका छन ् । 
सञ्चामलत विश्वविद्यालय छुट्टाछुटै्ट ऐनबाट स्थापना िएका छन ्। विश्वविद्यालयहरूमबत 
सिन्िय गने, नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लामग नेपाल सरकारलाई राय सझुाि ददने, 
विश्वविद्यालयलाई अनदुान वितरण गने, थप अनदुान िाग गने विश्वविद्यालयका लामग 
सभबम्न्र्धत मनकायिा मसर्ाररस गने, विश्वविद्यालयहरुको स्तर मनर्धानरण गरी गणुस्तरयिु 
म्िक्षा प्रदान गनन प्रोत्साहन गने जस्ता कायनका लामग विश्वविद्यालय अनदुान आयोग 
रहेको छ । म्तवकत्सा म्िक्षालाई नपेालको राव�य आिश्यकताअनरुूप विकास गनन 
म्तवकत्सा म्िक्षा आयोग स्थापना िई आयोगबाट म्तवकत्सा म्िक्षासभबन्र्धी कायन सभपादन 
िइरहेको छ । 

५५..११  ववििद्यद्यििाानन  अअििस्स्थथाा 
१  उच्त म्िक्षातर्न  हाल नेपालिा १२ ओटा विश्वविद्यालय र छओटा स्िास््य 

विज्ञान प्रमतष्टान रहेका छन ्। यी विश्वविद्यालय र प्रमतष्टानअन्तगनत १५० 
ओटा आव�क र १२७७ ओटा सभबन्र्धन प्राप्त क्याभपस सञ्चालनिा रहेका 
छन ्। हाल उच्त म्िक्षािा कुल ५ लाख 5६ हजार 7 सय ९7 विद्याथी 
अध्ययनरत छन ्।

 उच्त म्िक्षा प्रदायक विश्वविद्यालय, प्रमतष्टान, क्याभपस तथा विद्याथी वििरणलाई 
तामलका १ िा प्रस्ततु गररएको छ ।
ततााममललककाा  – ३३ :  ववििममििन्नन्न  ववििश्वश्वववििद्यद्यााललययअअन्न्ततगगननततककाा  क्क्ययााभभपपसस  ततथथाा  ववििद्यद्यााथथीी     ससङ्खङ्खख्ख्ययाा  ववििििररणण 

ववििश्वश्वववििद्यद्यााललयय 
क्क्ययााभभपपसस 

ववििद्यद्यााथथीी    ससङ्खङ्खख्ख्ययाा  
आआममथथननकक  ििर्षर्षनन  २२००७७७७/७७८८ 

आआवव��कक 
ससभभबबन्न्र्धर्धनन 

प्रप्रााप्तप्त 
आआवव��कक 

ससभभबबन्न्र्धर्धनन 

प्रप्रााप्तप्त 
जजभभििाा 

मत्रििुन विश्वविद्यालय ६२ १०६० 161341 261312 422653 
काठिाडौँ विश्वविद्यालय ७ १७ 7522 9325 16847 
पूिानञ्चल विश्वविद्यालय ८ ११५ 3898 44960 48858 
नेपाल सांस्कृत विश्वविद्यालय १४ ११ 2895 154 3049 
पोखरा विश्वविद्यालय ९ ५८ 3311 29173 32484 
लमु्भबनी बौद्द विश्वविद्यालय २ ८ 482 529 1011 
कृवर्ष तथा िन विज्ञान विश्वविद्यालय ९ ७ 3814 613 4427 
सदूुर पम्ििाञ्चल विश्वविद्यालय १५ - 13873 0 13873 
िध्य पम्ििाञ्चल विश्वविद्यालय १६ १ 7860 796 8656 
खलुा विश्वविद्यालय १ - 969 0 969 
राजवर्षन जनक विश्वविद्यालय १ - 399 0 399 
िदन िण्डारी विज्ञान तथा प्रविमर्ध 
विश्वविद्यालय पूिानर्धार विकास समिमत  

    
0 0 0 

िदन िण्डारी प्रौद्योमगक विश्वविद्यालय 
पूिानर्धार विकास समिमत 

    
0 0 0 

विदरु्षी योगिाया विश्वविद्यालय 
पूिानर्धार विकास समिमत 

    
0 0 0 

नेपाल विश्वविद्यालय पूिानर्धार विकास 
समिमत 

    
0 0 0 

मबपी कोइराला स्िास््य विज्ञान 
प्रमतष्टान 

१ - 
1334 0 1334 

कणानली स्िास््य विज्ञान प्रमतष्टान १ – 267 0 267 
म्तम्त्कसा विज्ञान रावष्ट्रय प्रमतष्टान १ - 971 0 971 
पाटन स्िास््य विज्ञान प्रमतष्टान १ - 924 0 924 
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खखण्ण्डड--५५ 
उउच्च्तत  म्म्ििक्षक्षाा 

 
विद्यालय म्िक्षापिात ् औपताररक म्िक्षा प्रणालीको स्नातकदेम्ख विद्यािाररमर्ध 

तहसभिको म्िक्षालाई उच्त म्िक्षाको रूपिा मलइएको छ । रा�लाई तावहन े
उच्तस्तरीय जनिम्ि उत्पादन उच्त म्िक्षाको िाध्यिबाट गररन्छ । नेपालिा उच्त 
म्िक्षाको सरुुिात वि.सां. १९७५ िा मत्रतन्र कलेजको स्थापनाबाट िएको हो । वि.सां. 
२०१६ िा मत्रििुन विश्वविद्यालयको स्थापनापमछ उच्त म्िक्षाको विस्तारले गमत मलएको 
पाइन्छ । म्िक्षाप्रमतको बढ्दो आकाङ्खक्षा र िागलाई सभबोर्धन गनन हाल ११ ओटा 
विश्वविद्यालय र छओटा विश्वविद्यालय स्तरका स्िास््यविज्ञान प्रमतष्टानिार्न त उच्त म्िक्षा 
प्रदान िइरहेको छ । प्रदेिस्तरिा सिेत विश्वविद्यालय खलु्न सरुु िएका छन ् । 
सञ्चामलत विश्वविद्यालय छुट्टाछुटै्ट ऐनबाट स्थापना िएका छन ्। विश्वविद्यालयहरूमबत 
सिन्िय गने, नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लामग नपेाल सरकारलाई राय सझुाि ददने, 
विश्वविद्यालयलाई अनदुान वितरण गने, थप अनदुान िाग गने विश्वविद्यालयका लामग 
सभबम्न्र्धत मनकायिा मसर्ाररस गने, विश्वविद्यालयहरुको स्तर मनर्धानरण गरी गणुस्तरयिु 
म्िक्षा प्रदान गनन प्रोत्साहन गने जस्ता कायनका लामग विश्वविद्यालय अनदुान आयोग 
रहेको छ । म्तवकत्सा म्िक्षालाई नपेालको राव�य आिश्यकताअनरुूप विकास गनन 
म्तवकत्सा म्िक्षा आयोग स्थापना िई आयोगबाट म्तवकत्सा म्िक्षासभबन्र्धी कायन सभपादन 
िइरहेको छ । 

५५..११  ववििद्यद्यििाानन  अअििस्स्थथाा 
१  उच्त म्िक्षातर्न  हाल नेपालिा १२ ओटा विश्वविद्यालय र छओटा स्िास््य 

विज्ञान प्रमतष्टान रहेका छन ्। यी विश्वविद्यालय र प्रमतष्टानअन्तगनत १५० 
ओटा आव�क र १२७७ ओटा सभबन्र्धन प्राप्त क्याभपस सञ्चालनिा रहेका 
छन ्। हाल उच्त म्िक्षािा कुल ५ लाख 5६ हजार 7 सय ९7 विद्याथी 
अध्ययनरत छन ्।

 उच्त म्िक्षा प्रदायक विश्वविद्यालय, प्रमतष्टान, क्याभपस तथा विद्याथी वििरणलाई 
तामलका १ िा प्रस्ततु गररएको छ ।
ततााममललककाा  – ३३ :  ववििममििन्नन्न  ववििश्वश्वववििद्यद्यााललययअअन्न्ततगगननततककाा  क्क्ययााभभपपसस  ततथथाा  ववििद्यद्यााथथीी     ससङ्खङ्खख्ख्ययाा  ववििििररणण 

ववििश्वश्वववििद्यद्यााललयय 
क्क्ययााभभपपसस 

ववििद्यद्यााथथीी    ससङ्खङ्खख्ख्ययाा  
आआममथथननकक  ििर्षर्षनन  २२००७७७७/७७८८ 

आआवव��कक 
ससभभबबन्न्र्धर्धनन 

प्रप्रााप्तप्त 
आआवव��कक 

ससभभबबन्न्र्धर्धनन 

प्रप्रााप्तप्त 
जजभभििाा 

मत्रििुन विश्वविद्यालय ६२ १०६० 161341 261312 422653 
काठिाडौँ विश्वविद्यालय ७ १७ 7522 9325 16847 
पूिानञ्चल विश्वविद्यालय ८ ११५ 3898 44960 48858 
नेपाल सांस्कृत विश्वविद्यालय १४ ११ 2895 154 3049 
पोखरा विश्वविद्यालय ९ ५८ 3311 29173 32484 
लमु्भबनी बौद्द विश्वविद्यालय २ ८ 482 529 1011 
कृवर्ष तथा िन विज्ञान विश्वविद्यालय ९ ७ 3814 613 4427 
सदूुर पम्ििाञ्चल विश्वविद्यालय १५ - 13873 0 13873 
िध्य पम्ििाञ्चल विश्वविद्यालय १६ १ 7860 796 8656 
खलुा विश्वविद्यालय १ - 969 0 969 
राजवर्षन जनक विश्वविद्यालय १ - 399 0 399 
िदन िण्डारी विज्ञान तथा प्रविमर्ध 
विश्वविद्यालय पूिानर्धार विकास समिमत  

    
0 0 0 

िदन िण्डारी प्रौद्योमगक विश्वविद्यालय 
पूिानर्धार विकास समिमत 

    
0 0 0 

विदरु्षी योगिाया विश्वविद्यालय 
पूिानर्धार विकास समिमत 

    
0 0 0 

नेपाल विश्वविद्यालय पूिानर्धार विकास 
समिमत 

    
0 0 0 

मबपी कोइराला स्िास््य विज्ञान 
प्रमतष्टान 

१ - 
1334 0 1334 

कणानली स्िास््य विज्ञान प्रमतष्टान १ – 267 0 267 
म्तम्त्कसा विज्ञान रावष्ट्रय प्रमतष्टान १ - 971 0 971 
पाटन स्िास््य विज्ञान प्रमतष्टान १ - 924 0 924 
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पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रमतष्टान १   75 0 75 
राप्ती स्िास््य विज्ञान प्रमतष्टान १   0 0 0 
जभिा १५० १२७७ २०९९३

५ 

३४६८६
२ 

५५६७९
७ 

स्रोतिः विश्वविद्यालय अनदुान आयोग २०७८।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्रोतिः विश्वविद्यालय अनदुान आयोग २०७८

 
 
 
 
 
   

५५..२२  ससििस्स्ययाा  ततथथाा  तत ुनुनौौततीी   
उच्त म्िक्षाको विकास तथा सरु्धारका लामग विमिन्न नीमतगत, काननुी तथा सांस्थागत 
व्यिस्था रहेका छन ् । हाल िएका व्यिस्था र कायानन्ियन गररएका कायनक्रिबाट 
विमिन्न िैम्क्षक सूतकिा सरु्धार आए पमन सिग्ररूपिा अपेम्क्षत उपलम्धर्ध हामसल गनन  
सवकएको छैन ।उच्त  म्िक्षाको क्षेत्रिा रहेका िखु्य िखु्य सिस्या तथा तनुौती 
देहायबिोम्जि पवहतान गररएका छन ्: 
 
 

 
१. हाल सञ्चालनिा रहेका क्याभपसिध्ये 10.58 प्रमतित आव�क, 52.12 

प्रमतित मनजी र 37.3 प्रमतित सािदुावयक क्याभपस रहेका छन ्। 

२. विश्वविद्यालयका आव�क क्याभपसिा कुल विद्याथीको 37 प्रमतित र सभबन्र्धन 
प्राप्त क्याभपसिा 63 प्रमतित विद्याथी अध्ययनरत रहेका छन ्। 

३. विमिन्न विर्धािा विर्धागत विद्याथी िनानको अिस्था 
४. उच्त म्िक्षािा विद्याथी िनानको अनपुात सार्धारण कायनक्रििा 77.83 प्रमतित 

र  प्राविमर्धक कायनक्रििा 22.17 प्रमतित रहेको छ । 

५. उच्त म्िक्षाको सहजै देम्खने िनान दर (GER) १५ प्रमतित रहेको छ । 

स्नातक तहिा सहजै देम्खने िनान दर (GER) 18.91 प्रमतित र  
स्नातकोिर तहको सहजै देम्खने िनान दर (GER) 5.52 प्रमतित रहेको छ 
। 

६. उच्त म्िक्षािा लैव�क सिता सूतक (GPI)1.07 प्रमतित रहेको छ । 

७. म्िक्षा के्षत्रको कुल बजेटिा उच्त म्िक्षाको बजेट वहस्सा कररब ११ 
प्रमतितको हाराहारीिा रहेको छ (आ.ि. 2078/079 को बजेट) । 

८. मत्रििुन विश्वविद्यालयको विद्याथी उिीणन दर 29.2 प्रमतित रहेको छ ।  
 
 
 

55..22..11  ननीीममततगगतत 
१. सार्धारण म्िक्षाको बाहलु्य कायिै रहन ु 
२. अनसुन्र्धानिा आर्धाररत उच्त म्िक्षा प्रणालीको विकास गनुन 
२  उच्त म्िक्षालाई योग्यता प्रणालीिा आर्धाररत बनाई लागत साझेदारी (Cost 

sharing) िा सञ्चालन गनुन  
३  राव�य योग्यता प्रारूप तथा गणुस्तर िापदण्ड तयार गरी सोको 

कायानन्ियनिारा गणुस्तर समुनम्ितता तथा मनयिन गनुन  
४  बढ्दो विदेि पढ्न जाने विद्याथी सङ्खख्या एिि ्स्िदेििा विदेिी सांस्थाको 

सभबन्र्धनिा सञ्चामलत िैम्क्षक सांस्था बढ्दो अिस्थािा सन्तलुन ल्याउन ु 
५  उच्त म्िक्षालाई प्रमतस्पर्धी र उत्पादनिखुी बनाउन ु 
६  विदेिी बोडनहरूको सभबन्र्धनिा सञ्चामलत उच्त िैम्क्षक सांस्थाहरूको मनयिन 

गनुन  
७  गणुस्तर समुनम्ितता र स्तर मनर्धानरण िापदण्ड विकास र कायानन्ियन गनुन  
८  छाया िैम्क्षक सांस्थाहरूको सञ्चालन, व्यिस्थापन र मनयिन गनुन  
९  म्तवकत्सा म्िक्षा सञ्चालन गने सांस्थाहरूलाई गैरनार्ािखुी बनाउन ु 
१०  िस्तपुरक िलु्क मनर्धानरण िापदण्ड मनिानण गरी प्रिािकारी कायानन्ियन गनुन  

55..22..22  ससांांस्स्थथाागगतत 
११  मत्रििुन विश्वविद्यालयकै ढाँतािा अन्य विश्वविद्यालयका पमन कायनक्रि 

सञ्चालन हनु ु 
१२  िासकीय र व्यिस्थापकीय कायनिा जिार्देही, पारदम्िनता र उिरदावयत्ि 

अमििवृद्द गरी सिुासन कायि गनुन  
१३  रोजगार खोज्ने होइन रोजगार मसजनना गने जनिम्ि उत्पादन गनुन  

55..22..33  ककााययननक्रक्रििगगतत 
१४  प्राविमर्धक म्िक्षाको विस्तार गनुन  
१५  सभबन्र्धन प्राप्त उच्त म्िक्षा प्रदायक सांस्थाको प्रिािकारी मनयिन तथा 

अनगुिन हनु ु
१६  िैम्क्षक क्यालेन्डरको पालना हनु ु 
१७  सबै विश्वविद्यालय तथा प्रमतष्टानबाट उत्पादन हनुे जनिम्िलाई 

अन्तरानव�यस्तरिा प्रमतस्पर्धी र सिकक्षी बनाउन ु 
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पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रमतष्टान १   75 0 75 
राप्ती स्िास््य विज्ञान प्रमतष्टान १   0 0 0 
जभिा १५० १२७७ २०९९३

५ 

३४६८६
२ 

५५६७९
७ 

स्रोतिः विश्वविद्यालय अनदुान आयोग २०७८।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्रोतिः विश्वविद्यालय अनदुान आयोग २०७८

 
 
 
 
 
   

५५..२२  ससििस्स्ययाा  ततथथाा  तत ुनुनौौततीी   
उच्त म्िक्षाको विकास तथा सरु्धारका लामग विमिन्न नीमतगत, काननुी तथा सांस्थागत 
व्यिस्था रहेका छन ् । हाल िएका व्यिस्था र कायानन्ियन गररएका कायनक्रिबाट 
विमिन्न िैम्क्षक सूतकिा सरु्धार आए पमन सिग्ररूपिा अपेम्क्षत उपलम्धर्ध हामसल गनन  
सवकएको छैन ।उच्त  म्िक्षाको क्षेत्रिा रहेका िखु्य िखु्य सिस्या तथा तनुौती 
देहायबिोम्जि पवहतान गररएका छन ्: 
 
 

 
१. हाल सञ्चालनिा रहेका क्याभपसिध्ये 10.58 प्रमतित आव�क, 52.12 

प्रमतित मनजी र 37.3 प्रमतित सािदुावयक क्याभपस रहेका छन ्। 

२. विश्वविद्यालयका आव�क क्याभपसिा कुल विद्याथीको 37 प्रमतित र सभबन्र्धन 
प्राप्त क्याभपसिा 63 प्रमतित विद्याथी अध्ययनरत रहेका छन ्। 

३. विमिन्न विर्धािा विर्धागत विद्याथी िनानको अिस्था 
४. उच्त म्िक्षािा विद्याथी िनानको अनपुात सार्धारण कायनक्रििा 77.83 प्रमतित 

र  प्राविमर्धक कायनक्रििा 22.17 प्रमतित रहेको छ । 

५. उच्त म्िक्षाको सहजै देम्खने िनान दर (GER) १५ प्रमतित रहेको छ । 

स्नातक तहिा सहजै देम्खने िनान दर (GER) 18.91 प्रमतित र  
स्नातकोिर तहको सहजै देम्खने िनान दर (GER) 5.52 प्रमतित रहेको छ 
। 

६. उच्त म्िक्षािा लैव�क सिता सूतक (GPI)1.07 प्रमतित रहेको छ । 

७. म्िक्षा के्षत्रको कुल बजेटिा उच्त म्िक्षाको बजेट वहस्सा कररब ११ 
प्रमतितको हाराहारीिा रहेको छ (आ.ि. 2078/079 को बजेट) । 

८. मत्रििुन विश्वविद्यालयको विद्याथी उिीणन दर 29.2 प्रमतित रहेको छ ।  
 
 
 

55..22..11  ननीीममततगगतत 
१. सार्धारण म्िक्षाको बाहलु्य कायिै रहन ु 
२. अनसुन्र्धानिा आर्धाररत उच्त म्िक्षा प्रणालीको विकास गनुन 
२  उच्त म्िक्षालाई योग्यता प्रणालीिा आर्धाररत बनाई लागत साझेदारी (Cost 

sharing) िा सञ्चालन गनुन  
३  राव�य योग्यता प्रारूप तथा गणुस्तर िापदण्ड तयार गरी सोको 

कायानन्ियनिारा गणुस्तर समुनम्ितता तथा मनयिन गनुन  
४  बढ्दो विदेि पढ्न जाने विद्याथी सङ्खख्या एिि ्स्िदेििा विदेिी सांस्थाको 

सभबन्र्धनिा सञ्चामलत िैम्क्षक सांस्था बढ्दो अिस्थािा सन्तलुन ल्याउन ु 
५  उच्त म्िक्षालाई प्रमतस्पर्धी र उत्पादनिखुी बनाउन ु 
६  विदेिी बोडनहरूको सभबन्र्धनिा सञ्चामलत उच्त िैम्क्षक सांस्थाहरूको मनयिन 

गनुन  
७  गणुस्तर समुनम्ितता र स्तर मनर्धानरण िापदण्ड विकास र कायानन्ियन गनुन  
८  छाया िैम्क्षक सांस्थाहरूको सञ्चालन, व्यिस्थापन र मनयिन गनुन  
९  म्तवकत्सा म्िक्षा सञ्चालन गने सांस्थाहरूलाई गैरनार्ािखुी बनाउन ु 
१०  िस्तपुरक िलु्क मनर्धानरण िापदण्ड मनिानण गरी प्रिािकारी कायानन्ियन गनुन  

55..22..22  ससांांस्स्थथाागगतत 
११  मत्रििुन विश्वविद्यालयकै ढाँतािा अन्य विश्वविद्यालयका पमन कायनक्रि 

सञ्चालन हनु ु 
१२  िासकीय र व्यिस्थापकीय कायनिा जिार्देही, पारदम्िनता र उिरदावयत्ि 

अमििवृद्द गरी सिुासन कायि गनुन  
१३  रोजगार खोज्ने होइन रोजगार मसजनना गने जनिम्ि उत्पादन गनुन  

55..22..33  ककााययननक्रक्रििगगतत 
१४  प्राविमर्धक म्िक्षाको विस्तार गनुन  
१५  सभबन्र्धन प्राप्त उच्त म्िक्षा प्रदायक सांस्थाको प्रिािकारी मनयिन तथा 

अनगुिन हनु ु
१६  िैम्क्षक क्यालेन्डरको पालना हनु ु 
१७  सबै विश्वविद्यालय तथा प्रमतष्टानबाट उत्पादन हनुे जनिम्िलाई 

अन्तरानव�यस्तरिा प्रमतस्पर्धी र सिकक्षी बनाउन ु 
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५५..३३  ररााववष्ट्रष्ट्रयय  उउ��ेेेे यय 
उच्त म्िक्षाको रावष्ट्रय उ�ेेय मनम्नानसुार हनुे छन ्: 

 ज्ञानको उत्पादन र प्रयोग, वितारको विकास र परीक्षण, ददगो विकास, 
रावष्ट्रय विकासका लामग तावहने जनिम्ि उत्पादन र विश्वव्यापी प्रमतस्पर्धी 
नागररक तयार गने  

 रावष्ट्रय िा प्रादेम्िक आिेयकता तथा अन्तरानवष्ट्रय स्तरिा अनसुन्र्धानात्िक 
प्रमतस्पर्धान गनन सक्षि सजनक तथा दक्ष विर्षय विज्ञ तयार गने  

 रावष्ट्रय स्िास््य सेिाको आिेयकता पूमतन गननका लामग पेसागत दक्षता र 
सािाम्जक दावयत्िबोर्ध िएका वििेकिील स्िास््य जनिम्ि उत्पादन गनुन 
तथा न्यायपूणन, गणुस्तरीय र सिनसलुि स्िास््य सेिा प्रणाली स्थापना गनन 
सर्ाउन ु 

५५..४४  रूरूपपाान्न्ततररणणककाा  क्षक्षेते्रत्र  रर  अअपपेेम्म्क्षक्षतत  उउपपललम्म्धधर्धर्ध 
यस सोतपत्रिा उम्ल्लम्खत उच्त म्िक्षाका उ�ेेय पूरा गनन देहायका रूपान्तरणका क्षेत्र 
पवहतान गररएका छन ्।यस्ता रूपान्तरणका क्षेत्रअन्तगनत ५, १० र १५ िर्षनिा हामसल 
गने अपेक्षा देहाय बिोम्जि रहेका छन ्।  
 
क्षक्षेते्रत्र ५५  ििर्षर्षनन ११००  ििर्षर्षनन ११५५  ििर्षर्षनन 
पहुँत ३० प्रमतित  ५० प्रमतित ७५ प्रमतित 
विश्वविद्यालय/कलेज िापदण्ड पूरा गरी 

स्िायि 

गणुस्तर 
समुनम्ितता प्राप्त 
अनसुन्र्धानिखुी  

उत्कृ� प्राम्ज्ञक केन्र 

विश्वस्तरीय िैम्क्षक 
केन्र 

विद्याथी मडम्जटलिैत्री  
खोजिखुी 
अध्ययनिील 
 

स्थानीय रावष्ट्रय र 
अन्तरानवष्ट्रय 
पररिेिअनकूुल 
योग्य र प्रमतस्पर्धी 
अनसुन्र्धान केम्न्रत 

वििेकिील सािाम्जक 
दावयत्िबोर्ध 

उच्त मसकाइ 
उपलम्धर्ध 

असल नागररक 

स्िरोजगारिखुी 

म्िक्षक प्राम्ज्ञक र पेसागत 
योग्यता प्राप्त,  
प्रमतस्पर्धानको 
आर्धारिा मनयमु्ि, 
 मडम्जटलिैत्री,  
क्षितािान ्
अनसुन्र्धानिा 
सांलग्न 
 

अनसुन्र्धानप्रिेी, 
म्िक्षक मसकाइका 
निीनति विमर्ध र 
प्रविमर्धको विकास 
गनन सक्षि 
मसपको प्रयोग गनन 
सक्ने 

पवहलो रोजाइको 
पेसा, 
रोलिोडल 

म्िक्षणिा 
अनसुन्र्धानको बाहलु्य 

मसप आजनन र प्रयोग 
गनन सक्ने 

मसकाइको अिस्था अनसुन्र्धानका 
कायनक्रिहरू 
सञ्चालन, 
पररयोजनािा 
आर्धाररत, 
खोजिखुी 
प्राम्ज्ञक 
िातािरणको 
अनिुि 

ज्ञान मनिानण र 
उत्पादनिा 
केम्न्रत, 
उत्पादन र सेिाका 
क्षेत्रिा आबद्द 

प्राम्ज्ञक 
िातािरणको 
समुनम्ितता 

अन्तरानवष्ट्रय रूपिा 
प्रमतस्पर्धी, 
अन्तरानवष्ट्रय विद्याथी 
आकवर्षनत 

प्राम्ज्ञक िातािरणको 
उच्तति प्रयोग 

 
५५..५५  ससुरु्धर्धााररककाा  ककााययनन 

पररिमतनत िूल्य, िान्यताअनरुूप नीमत, सांरतना, प्रवक्रया, व्यिहार र िनोिमृ्ििा 
सियानकूुल पररितनन ल्याई िैम्क्षक प्रणालीिा निीनता र मसजननात्िकताको प्रिर्धनन 
गराउन सियसीिा मनर्धानरण गरी विविर्ध सरु्धारका वक्रयाकलाप सञ्चालन गनुन 
अपररहायन छ ।यसबाट अपेम्क्षत सरु्धार हनु सक्छ । उच्त म्िक्षाको क्षते्रिा 
सरु्धारका लामग गररने कायनलाई देहायबिोम्जि प्रस्ततु गररएको छ :      
१. उच्त म्िक्षासभबन्र्धी छाता ऐनको तजुनिा गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
२. विश्वविद्यालय अनदुान आयोगलाई सििीकरण गरी मनयािक मनकायका 

रूपिा रुपान्तरण गने। 
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५५..३३  ररााववष्ट्रष्ट्रयय  उउ��ेेेे यय 
उच्त म्िक्षाको रावष्ट्रय उ�ेेय मनम्नानसुार हनुे छन ्: 

 ज्ञानको उत्पादन र प्रयोग, वितारको विकास र परीक्षण, ददगो विकास, 
रावष्ट्रय विकासका लामग तावहने जनिम्ि उत्पादन र विश्वव्यापी प्रमतस्पर्धी 
नागररक तयार गने  

 रावष्ट्रय िा प्रादेम्िक आिेयकता तथा अन्तरानवष्ट्रय स्तरिा अनसुन्र्धानात्िक 
प्रमतस्पर्धान गनन सक्षि सजनक तथा दक्ष विर्षय विज्ञ तयार गने  

 रावष्ट्रय स्िास््य सेिाको आिेयकता पूमतन गननका लामग पेसागत दक्षता र 
सािाम्जक दावयत्िबोर्ध िएका वििेकिील स्िास््य जनिम्ि उत्पादन गनुन 
तथा न्यायपूणन, गणुस्तरीय र सिनसलुि स्िास््य सेिा प्रणाली स्थापना गनन 
सर्ाउन ु 

५५..४४  रूरूपपाान्न्ततररणणककाा  क्षक्षेते्रत्र  रर  अअपपेेम्म्क्षक्षतत  उउपपललम्म्धधर्धर्ध 
यस सोतपत्रिा उम्ल्लम्खत उच्त म्िक्षाका उ�ेेय पूरा गनन देहायका रूपान्तरणका क्षेत्र 
पवहतान गररएका छन ्।यस्ता रूपान्तरणका क्षेत्रअन्तगनत ५, १० र १५ िर्षनिा हामसल 
गने अपेक्षा देहाय बिोम्जि रहेका छन ्।  
 
क्षक्षेते्रत्र ५५  ििर्षर्षनन ११००  ििर्षर्षनन ११५५  ििर्षर्षनन 
पहुँत ३० प्रमतित  ५० प्रमतित ७५ प्रमतित 
विश्वविद्यालय/कलेज िापदण्ड पूरा गरी 

स्िायि 

गणुस्तर 
समुनम्ितता प्राप्त 
अनसुन्र्धानिखुी  

उत्कृ� प्राम्ज्ञक केन्र 

विश्वस्तरीय िैम्क्षक 
केन्र 

विद्याथी मडम्जटलिैत्री  
खोजिखुी 
अध्ययनिील 
 

स्थानीय रावष्ट्रय र 
अन्तरानवष्ट्रय 
पररिेिअनकूुल 
योग्य र प्रमतस्पर्धी 
अनसुन्र्धान केम्न्रत 

वििेकिील सािाम्जक 
दावयत्िबोर्ध 

उच्त मसकाइ 
उपलम्धर्ध 

असल नागररक 

स्िरोजगारिखुी 

म्िक्षक प्राम्ज्ञक र पेसागत 
योग्यता प्राप्त,  
प्रमतस्पर्धानको 
आर्धारिा मनयमु्ि, 
 मडम्जटलिैत्री,  
क्षितािान ्
अनसुन्र्धानिा 
सांलग्न 
 

अनसुन्र्धानप्रिेी, 
म्िक्षक मसकाइका 
निीनति विमर्ध र 
प्रविमर्धको विकास 
गनन सक्षि 
मसपको प्रयोग गनन 
सक्ने 

पवहलो रोजाइको 
पेसा, 
रोलिोडल 

म्िक्षणिा 
अनसुन्र्धानको बाहलु्य 

मसप आजनन र प्रयोग 
गनन सक्ने 

मसकाइको अिस्था अनसुन्र्धानका 
कायनक्रिहरू 
सञ्चालन, 
पररयोजनािा 
आर्धाररत, 
खोजिखुी 
प्राम्ज्ञक 
िातािरणको 
अनिुि 

ज्ञान मनिानण र 
उत्पादनिा 
केम्न्रत, 
उत्पादन र सेिाका 
क्षेत्रिा आबद्द 

प्राम्ज्ञक 
िातािरणको 
समुनम्ितता 

अन्तरानवष्ट्रय रूपिा 
प्रमतस्पर्धी, 
अन्तरानवष्ट्रय विद्याथी 
आकवर्षनत 

प्राम्ज्ञक िातािरणको 
उच्तति प्रयोग 

 
५५..५५  ससुरु्धर्धााररककाा  ककााययनन 

पररिमतनत िूल्य, िान्यताअनरुूप नीमत, सांरतना, प्रवक्रया, व्यिहार र िनोिमृ्ििा 
सियानकूुल पररितनन ल्याई िैम्क्षक प्रणालीिा निीनता र मसजननात्िकताको प्रिर्धनन 
गराउन सियसीिा मनर्धानरण गरी विविर्ध सरु्धारका वक्रयाकलाप सञ्चालन गनुन 
अपररहायन छ ।यसबाट अपेम्क्षत सरु्धार हनु सक्छ । उच्त म्िक्षाको क्षते्रिा 
सरु्धारका लामग गररने कायनलाई देहायबिोम्जि प्रस्ततु गररएको छ :      
१. उच्त म्िक्षासभबन्र्धी छाता ऐनको तजुनिा गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
२. विश्वविद्यालय अनदुान आयोगलाई सििीकरण गरी मनयािक मनकायका 

रूपिा रुपान्तरण गने। 
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३. विश्वविद्यालयहरूको स�ठन सांरतनािा पररितनन गरी छररतो र तसु्त 
बनाउने  

४. विश्वविद्यालयहरूिा आिश्यक जनिम्ि पदपूमतनका लामग एउटै सेिा 
आयोग बनाउने  

५. िापदण्ड स्िीकृत गरी केन्रीय विश्वविद्यालय तथा प्रादेम्िक 
विश्वविद्यालयिा िगीकरण गने  

६. िामनत विश्वविद्यालयको अिर्धारणा कायानन्ियनिा ल्याउने  
७. हरेक विश्वविद्यालयका िैम्क्षक क्यालेन्डर बनाई लाग ुगने  
८. प्रत्येक िैम्क्षक कायनक्रिका लामग एकल प्रिेि परीक्षा सञ्चालन गने  
९.     रावष्ट्रय योग्यता प्रणाली (एनक्यएुर्) स्थापना गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
१०. मनम्ित िापदण्डको आर्धारिा सङ्काय पररितननका साथै सार्धारण र 

व्यािसावयक र्धार पररितनन गनन पाउने व्यिस्था कायानन्ियन गने   
११. के्रमडट रान्सर्र हनुे व्यिस्था गने   
१२. सक्षि म्िक्षक प्रणाली अपनाउने   
१३. विश्वविद्यालयिा अध्यापन अनिुमत पत्रको व्यिस्था गने  
१४. उच्त म्िक्षालाई अनसुन्र्धानिूलक बनाउन प्राध्यापनिा सांलग्न व्यम्िलाई 

अनसुन्र्धान अमनिायन गनेिः 
क. एक प्राध्यापक एक अनसुन्र्धान अमनिायन गने  
ख. अनसुन्र्धानलाई जननलिा प्रकािन गने व्यिस्था गने  
ग. अनसुन्र्धानलाई िमृ्िविकाससँग आबद्द गने  
र्. विमिन्न विश्वविद्यालय िातहतका अनसुन्र्धान सांस्थाहरूलाई 

सबलीकरण र एकीकरण गरी व्यिम्स्थत बनाउने। 
१५. विमिन्न विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हनुे जनिम्िलाई रावष्ट्रय 

आिश्यकताअनकूुल हनु े गरी योजनाबद्द रूपिा प्रक्षेपण गनन सांयन्त्र 
बनाई कायानन्ियनिा ल्याउने  

१६. सबै विश्वविद्यालयको िौमतक सभपम्िको सांरक्षण र सदपुयोग गनन 
एकीकृत अमिलेख सांयन्त्र बनाउने   

१७. िलुकुिा सञ्चालन निएका विर्धािा िात्र विदेिी सभबन्र्धन प्राप्त कायनक्रि 
सञ्चालन गने गरी विश्वविद्यालयसँग सहकायन गने व्यिस्था गने र 
विश्वविद्यालय अनदुान आयोगले मनयमित अनगुिन गने  

१८. सबै िैम्क्षक सांस्थािा गणुस्तर समुनम्ितता तथा प्रत्यायन (QAA) अमनिायन 
गने   

१९. उच्त म्िक्षण सांस्थाहरूको राव�य स्तर मनर्धानरण गने   
२०. विश्वविद्यालय म्िक्षाको पाठ्यक्रि, मसकाइ विमर्ध, प्रविमर्ध र प्रवक्रयािा 

सियानकूुल सरु्धार गनन सिय तामलका मनिानण गरी कायानन्ियनिा 
ल्याउने  

२१. उच्त म्िक्षािा सबैको सहज पहुँत स्थावपत गनन नक्साङ्कनका आर्धारिा 
आव�क तथा सािदुावयक क्याभपसको  सङ्खख्या िवृद्द िापदण्डका 
आर्धारिा गने  

२२. राव�य विकास र विश्वविद्यालयबाट हनुे अनसुन्र्धानमबत सभबन्र्ध कायि 
गने   

२३. सरकारी कोर्षबाट गररने अनसुन्र्धानलाई विश्वविद्यालयबाट गराउने 
व्यिस्था गने  

२४. उच्त तहिा अध्ययन गने विद्याथीलाई मनम्ित अिमर्ध सािाम्जक सेिािा 
अमनिायन सांलग्नता गराउने काननुी व्यिस्था गने  

२५. अन्तरानव�य विद्याथी आकर्षनण हनुे खालका पूिीय दिननिा आर्धाररत उच्त 
म्िक्षाका कायनक्रि पवहतान गरी सञ्चालन गने  

२६. खलुा तथा दूर म्िक्षा प्रणालीलाई विस्तार एिि ्प्रिद्दनन गने   
२७. खलुा विश्वविद्यालयको कायनक्रिलाई थप विस्तार गने   
२८. सबै म्िक्षण मसकाइ वक्रयाकलाप तथा कायनक्रििा प्रविमर्धको प्रयोग गने  
२९. परीक्षा प्रणालीिा सरु्धारका लामग प्रविमर्धको प्रयोग, नमतजा विश्लरे्षण र 

प्रयोग गने  
३०. अनगुिन तथा मनयन्त्रण प्रणालीलाई व्यिम्स्थत गररने  
३१. प्रविमर्ध र सूतकिा आर्धाररत अनगुिनिा जोड ददने   
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३. विश्वविद्यालयहरूको स�ठन सांरतनािा पररितनन गरी छररतो र तसु्त 
बनाउने  

४. विश्वविद्यालयहरूिा आिश्यक जनिम्ि पदपूमतनका लामग एउटै सेिा 
आयोग बनाउने  

५. िापदण्ड स्िीकृत गरी केन्रीय विश्वविद्यालय तथा प्रादेम्िक 
विश्वविद्यालयिा िगीकरण गने  

६. िामनत विश्वविद्यालयको अिर्धारणा कायानन्ियनिा ल्याउने  
७. हरेक विश्वविद्यालयका िैम्क्षक क्यालेन्डर बनाई लाग ुगने  
८. प्रत्येक िैम्क्षक कायनक्रिका लामग एकल प्रिेि परीक्षा सञ्चालन गने  
९.     रावष्ट्रय योग्यता प्रणाली (एनक्यएुर्) स्थापना गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
१०. मनम्ित िापदण्डको आर्धारिा सङ्काय पररितननका साथै सार्धारण र 

व्यािसावयक र्धार पररितनन गनन पाउने व्यिस्था कायानन्ियन गने   
११. के्रमडट रान्सर्र हनुे व्यिस्था गने   
१२. सक्षि म्िक्षक प्रणाली अपनाउने   
१३. विश्वविद्यालयिा अध्यापन अनिुमत पत्रको व्यिस्था गने  
१४. उच्त म्िक्षालाई अनसुन्र्धानिूलक बनाउन प्राध्यापनिा सांलग्न व्यम्िलाई 

अनसुन्र्धान अमनिायन गनेिः 
क. एक प्राध्यापक एक अनसुन्र्धान अमनिायन गने  
ख. अनसुन्र्धानलाई जननलिा प्रकािन गने व्यिस्था गने  
ग. अनसुन्र्धानलाई िमृ्िविकाससँग आबद्द गने  
र्. विमिन्न विश्वविद्यालय िातहतका अनसुन्र्धान सांस्थाहरूलाई 

सबलीकरण र एकीकरण गरी व्यिम्स्थत बनाउने। 
१५. विमिन्न विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हनुे जनिम्िलाई रावष्ट्रय 

आिश्यकताअनकूुल हनु े गरी योजनाबद्द रूपिा प्रक्षेपण गनन सांयन्त्र 
बनाई कायानन्ियनिा ल्याउने  

१६. सबै विश्वविद्यालयको िौमतक सभपम्िको सांरक्षण र सदपुयोग गनन 
एकीकृत अमिलेख सांयन्त्र बनाउने   

१७. िलुकुिा सञ्चालन निएका विर्धािा िात्र विदेिी सभबन्र्धन प्राप्त कायनक्रि 
सञ्चालन गने गरी विश्वविद्यालयसँग सहकायन गने व्यिस्था गने र 
विश्वविद्यालय अनदुान आयोगले मनयमित अनगुिन गने  

१८. सबै िैम्क्षक सांस्थािा गणुस्तर समुनम्ितता तथा प्रत्यायन (QAA) अमनिायन 
गने   

१९. उच्त म्िक्षण सांस्थाहरूको राव�य स्तर मनर्धानरण गने   
२०. विश्वविद्यालय म्िक्षाको पाठ्यक्रि, मसकाइ विमर्ध, प्रविमर्ध र प्रवक्रयािा 

सियानकूुल सरु्धार गनन सिय तामलका मनिानण गरी कायानन्ियनिा 
ल्याउने  

२१. उच्त म्िक्षािा सबैको सहज पहुँत स्थावपत गनन नक्साङ्कनका आर्धारिा 
आव�क तथा सािदुावयक क्याभपसको  सङ्खख्या िवृद्द िापदण्डका 
आर्धारिा गने  

२२. राव�य विकास र विश्वविद्यालयबाट हनुे अनसुन्र्धानमबत सभबन्र्ध कायि 
गने   

२३. सरकारी कोर्षबाट गररने अनसुन्र्धानलाई विश्वविद्यालयबाट गराउने 
व्यिस्था गने  

२४. उच्त तहिा अध्ययन गने विद्याथीलाई मनम्ित अिमर्ध सािाम्जक सेिािा 
अमनिायन सांलग्नता गराउने काननुी व्यिस्था गने  

२५. अन्तरानव�य विद्याथी आकर्षनण हनुे खालका पूिीय दिननिा आर्धाररत उच्त 
म्िक्षाका कायनक्रि पवहतान गरी सञ्चालन गने  

२६. खलुा तथा दूर म्िक्षा प्रणालीलाई विस्तार एिि ्प्रिद्दनन गने   
२७. खलुा विश्वविद्यालयको कायनक्रिलाई थप विस्तार गने   
२८. सबै म्िक्षण मसकाइ वक्रयाकलाप तथा कायनक्रििा प्रविमर्धको प्रयोग गने  
२९. परीक्षा प्रणालीिा सरु्धारका लामग प्रविमर्धको प्रयोग, नमतजा विश्लरे्षण र 

प्रयोग गने  
३०. अनगुिन तथा मनयन्त्रण प्रणालीलाई व्यिम्स्थत गररने  
३१. प्रविमर्ध र सूतकिा आर्धाररत अनगुिनिा जोड ददने   
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३२. उच्त म्िक्षाको विर्धा छनोट बजारको िाग र आिश्यकताका आर्धारिा 
गने  

३३. राव�य प्राथमिकताका आर्धारिा कृवर्ष तथा िन, पयानिरण, विज्ञान तथा 
प्रविमर्ध, म्तवकत्सा विज्ञान, आयिेुद, पयनटन, इम्जमनयररङ, जलविद्यतु,् 
निीकरणीय ऊजान, उद्योग तथा व्यापारलगायतका प्राविमर्धक विर्षय 
क्षेत्रलाइन उच्त म्िक्षािा सभबद्द गरी बावहर जाने जनिम्िलाइन देििा नै 
रहने िातािरण मसजनना गनन कायनिूलक एिि ् रोजगारिूलक उच्त 
म्िक्षाको विकास र विस्तारिा प्राथमिकता ददने  

३४. उच्त म्िक्षािा प्रिेि गने जनिम्िको पूिनयोग्यता परीक्षा प्रणाली 
कायानन्ियन गने   

३५. विदेिी विश्वविद्यालयिा अध्यापन गने जनिम्ि नपेाली विश्वविद्यालयिा 
मित्र्याउन उत्प्ररेरत गने  

३६. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र मसप विकासिा औद्योमगक 
प्रम्िक्षाथी कायनक्रि विस्तार गनन तथा विद्यालय, म्िक्षालय, तामलि 
प्रदायक सङ्ग-सांस्था र म्िक्षाथीका लामग आमथनक सहजीकरणका लामग 
औद्योमगक प्रम्िक्षाथी सहमुलयत ऋण उपलधर्ध गराउन मसप विकास 
बैङ्कको अिर्धारणा लाग ुगने  

३७. उच्त म्िक्षालाई अनसुन्र्धानिखुी बनाउँदै मसपलाई उत्पादन र रोजगारिा 
जोड्दै िैज्ञामनक, प्राविमर्धक र व्यािसावयक बनाउने   

३८. सक्षितािा आर्धाररत पाठ्यक्रि विकासिा जोड ददने   
३९. म्िक्षण अभ्यासलाई व्यािहाररक बनाउने   
४०. सबै कायनक्रििा अध्ययन अनसुन्र्धानिा जोड ददने  
४१. विश्वविद्यालय तथा क्याभपसको िौमतक पूिानर्धार मनिानणिा जोड ददने 
४२. अध्ययन, अनसुन्र्धान तथा िस्तगुत आिश्यकताका आर्धारिा िात्र 

म्िक्षासभबन्र्धी सांस्थाको स्थापना र विस्तार गने  
४३. िैज्ञामनक प्रक्षेपणको आर्धारिा िैम्क्षक कायनक्रिको मसट सङ्खख्या तोक्ने 
४४. उच्त म्िक्षाका सबै विर्धा र तहिा योग्यताका आर्धारिा िात्र िनान गने 

४५. उच्त म्िक्षाका सांस्थारमबत िनान, परीक्षा, पाठ्यक्रि, म्िक्षण विमर्ध तथा 
िूल्याङ्कन विमर्धिा सािञ्जस्यता कायि गने  

४६. िैम्क्षक क्यालेन्डर बनाई कायानन्ियन गने  
४७. प्राम्ज्ञक, नैमतक, सािाम्जक, अन्तरिैयम्िक एिि ्िािनात्िक बौवद्दकता 

िएका सक्षि र दक्ष व्यम्िलाई िात्र म्िक्षकिा छनोट गने   
४८. यथाथनका आर्धारिा िस्तपुरक िलु्क मनर्धानरण र कायानन्ियन गने । 

उच्त म्िक्षा अध्ययनका लामग सहमुलयतपूणन िैम्क्षक कजानको व्यिस्था 
गनन काननुी व्यिस्था गने  

४९. छात्रिमृ्ि तथा मनिःिलु्क म्िक्षाको अिसर पाएका व्यम्िलाई मनम्ित 
अिमर्धिर अमनिायन सेिा गनुनपने व्यिस्थालाई कायानन्ियन गने 

५०. अनसुन्र्धान केन्रलाई स्रोत, सार्धन एिि ्अमर्धकार सभपन्न बनाउने 
५१. प्रविमर्धयिु एिि ्सिि अनगुिन तथा िूल्याङ्कन प्रणालीको स्थापना गने   
५२. नेपालको िौमलक म्तवकत्सा प्रणालीको रूपिा रहेको आयिेुद म्तवकत्साको 

विकासका लामग आयिेुदलाई म्तवकत्सा प्रणालीिा िूलप्रिाहीकरण गने  
५३. गणुस्तरको िापदण्ड बनाई कायानन्ियनिा ल्याउने  
५४. प्राम्ज्ञक िातािरणको िापदण्ड बनाई कायानन्ियनिा लैजाने  
५५. पसु्तकालय र प्रयोगिालाको िापदण्ड बनाई कायानन्ियन गने  
५६. स्ियि ्सेिालाई अमनिायन गने  
५७. उच्त म्िक्षािा विद्यालय म्िक्षापमछ (पोस्ट सेकेण्डरी एजकेुसन) का 

कायनक्रि सञ्चालन गने  
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३२. उच्त म्िक्षाको विर्धा छनोट बजारको िाग र आिश्यकताका आर्धारिा 
गने  

३३. राव�य प्राथमिकताका आर्धारिा कृवर्ष तथा िन, पयानिरण, विज्ञान तथा 
प्रविमर्ध, म्तवकत्सा विज्ञान, आयिेुद, पयनटन, इम्जमनयररङ, जलविद्यतु,् 
निीकरणीय ऊजान, उद्योग तथा व्यापारलगायतका प्राविमर्धक विर्षय 
क्षेत्रलाइन उच्त म्िक्षािा सभबद्द गरी बावहर जाने जनिम्िलाइन देििा नै 
रहने िातािरण मसजनना गनन कायनिूलक एिि ् रोजगारिूलक उच्त 
म्िक्षाको विकास र विस्तारिा प्राथमिकता ददने  

३४. उच्त म्िक्षािा प्रिेि गने जनिम्िको पूिनयोग्यता परीक्षा प्रणाली 
कायानन्ियन गने   

३५. विदेिी विश्वविद्यालयिा अध्यापन गने जनिम्ि नपेाली विश्वविद्यालयिा 
मित्र्याउन उत्प्ररेरत गने  

३६. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र मसप विकासिा औद्योमगक 
प्रम्िक्षाथी कायनक्रि विस्तार गनन तथा विद्यालय, म्िक्षालय, तामलि 
प्रदायक सङ्ग-सांस्था र म्िक्षाथीका लामग आमथनक सहजीकरणका लामग 
औद्योमगक प्रम्िक्षाथी सहमुलयत ऋण उपलधर्ध गराउन मसप विकास 
बैङ्कको अिर्धारणा लाग ुगने  

३७. उच्त म्िक्षालाई अनसुन्र्धानिखुी बनाउँदै मसपलाई उत्पादन र रोजगारिा 
जोड्दै िैज्ञामनक, प्राविमर्धक र व्यािसावयक बनाउने   

३८. सक्षितािा आर्धाररत पाठ्यक्रि विकासिा जोड ददने   
३९. म्िक्षण अभ्यासलाई व्यािहाररक बनाउने   
४०. सबै कायनक्रििा अध्ययन अनसुन्र्धानिा जोड ददने  
४१. विश्वविद्यालय तथा क्याभपसको िौमतक पूिानर्धार मनिानणिा जोड ददने 
४२. अध्ययन, अनसुन्र्धान तथा िस्तगुत आिश्यकताका आर्धारिा िात्र 

म्िक्षासभबन्र्धी सांस्थाको स्थापना र विस्तार गने  
४३. िैज्ञामनक प्रक्षेपणको आर्धारिा िैम्क्षक कायनक्रिको मसट सङ्खख्या तोक्ने 
४४. उच्त म्िक्षाका सबै विर्धा र तहिा योग्यताका आर्धारिा िात्र िनान गने 

४५. उच्त म्िक्षाका सांस्थारमबत िनान, परीक्षा, पाठ्यक्रि, म्िक्षण विमर्ध तथा 
िूल्याङ्कन विमर्धिा सािञ्जस्यता कायि गने  

४६. िैम्क्षक क्यालेन्डर बनाई कायानन्ियन गने  
४७. प्राम्ज्ञक, नैमतक, सािाम्जक, अन्तरिैयम्िक एिि ्िािनात्िक बौवद्दकता 

िएका सक्षि र दक्ष व्यम्िलाई िात्र म्िक्षकिा छनोट गने   
४८. यथाथनका आर्धारिा िस्तपुरक िलु्क मनर्धानरण र कायानन्ियन गने । 

उच्त म्िक्षा अध्ययनका लामग सहमुलयतपूणन िैम्क्षक कजानको व्यिस्था 
गनन काननुी व्यिस्था गने  

४९. छात्रिमृ्ि तथा मनिःिलु्क म्िक्षाको अिसर पाएका व्यम्िलाई मनम्ित 
अिमर्धिर अमनिायन सेिा गनुनपने व्यिस्थालाई कायानन्ियन गने 

५०. अनसुन्र्धान केन्रलाई स्रोत, सार्धन एिि ्अमर्धकार सभपन्न बनाउने 
५१. प्रविमर्धयिु एिि ्सिि अनगुिन तथा िूल्याङ्कन प्रणालीको स्थापना गने   
५२. नेपालको िौमलक म्तवकत्सा प्रणालीको रूपिा रहेको आयिेुद म्तवकत्साको 

विकासका लामग आयिेुदलाई म्तवकत्सा प्रणालीिा िूलप्रिाहीकरण गने  
५३. गणुस्तरको िापदण्ड बनाई कायानन्ियनिा ल्याउने  
५४. प्राम्ज्ञक िातािरणको िापदण्ड बनाई कायानन्ियनिा लैजाने  
५५. पसु्तकालय र प्रयोगिालाको िापदण्ड बनाई कायानन्ियन गने  
५६. स्ियि ्सेिालाई अमनिायन गने  
५७. उच्त म्िक्षािा विद्यालय म्िक्षापमछ (पोस्ट सेकेण्डरी एजकेुसन) का 

कायनक्रि सञ्चालन गने  
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खखण्ण्डड--६६ 
प्रप्रााववििममर्धर्धकक  ततथथाा  व्व्ययााििससााववययकक  म्म्ििक्षक्षाा  रर  ततााममललिि 
 

विद्याथीलाई प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक ज्ञान र मसप प्रदान गरी म्िक्षालाई 
जीिनोपयोगी बनाउने उ�श्यले नेपालिा वि.सां. २००४ िा आर्धार स्कुलबाट नै 
प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षाको सरुुिात िएको पाइन्छ । रावष्ट्रय म्िक्षा 
योजना आयोगको प्रमतिेदन २०११ अनसुार आर्धारितू विद्यालयलाई विस्थापन 
गरी बहउु�ेश्यीय विद्यालयको िाध्यिबाट व्यािसावयक म्िक्षा ददने व्यिस्था 
गररएको मथयो । बहउु�ेश्यीय िाध्यमिक विद्यालय कायनक्रि नयाँ िए तापमन 
परुानै पद्दमतिा आर्धाररत मथयो । वि.सां. २०२८ िा सरुु िएको रावष्ट्रय म्िक्षा 
पवद्दमतको योजना २०२८-२०३२ ले देिका सबै सार्धारण िाध्यमिक 
विद्यालयलाई व्यािसावयक विद्यालयको स्िरूप प्रदान गर् यो  । यस यजनाले 
व्यािसावयक विर्षयलाई सिेत अमनिायन विर्षयको रूपिा पाठ्यक्रििा सिािेि 
गर् यो।  

देििा आर्धारितू तथा िध्यिस्तरका प्राविमर्धक जनिम्ि उत्पादन  गनन 
प्राविमर्धक म्िक्षालय नीमत सन ्१९७९ देम्ख अिलभबन गररयो । सन ्१९८० िा 
प्राविमर्धक म्िक्षालय योजना लाग ु गररयो । सन ् १९८२ िा रावष्ट्रय प्राविमर्धक 
म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि समिमत गठन गररएको मथयो । प्राविमर्धक 
म्िक्षालयको व्यिस्थापन तथा प्रिासमनक कािकाजका लामग प्राविमर्धक तथा 
व्यािसावयक म्िक्षा मनदेिनालय स्थापना गररएकािा वि.सां. २०४५ िा प्राविमर्धक 
म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि पररर्षद् ऐन २०४५ पाररत िई देििा प्राविमर्धक 
तथा व्यािसावयक म्िक्षाको विकास र विस्तारका लामग प्राविमर्धक तथा 
व्यािसावयक तामलि पररर्षद्को स्थापना ियो । हाल पररर्षद्का आव�क म्िक्षालय 
विमिन्न साझेदारीिा सञ्चामलत कायनक्रि सािदुावयक विद्यालयिा प्राविमर्धक म्िक्षा 
कायनक्रि र मनजी स्तरबाट सञ्चामलत म्िक्षण सांस्थािार्न त विमिन्न प्राविमर्धक तथा 
व्यािसावयक म्िक्षाका कायनक्रि सञ्चालन िइरहेका छन ्। 

सािदुावयक विद्यालयिा प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा वि.सां. २०७० 
बाट सञ्चालन हनु सरुु िएको मथयो । म्िक्षा िन्त्रालयले तत्कालीन म्िक्षा 
वििागिार्न त ्सािदुावयक विद्यालयिा कक्षा नौबाट प्राविमर्धक म्िक्षा सञ्चालन गने 
मनणनय गरी विद्यालयिा प्राविमर्धक म्िक्षाको पन पाठन प्रारभि िएको मथयो । हाल 
िन्त्रालयअन्तगनतका प्राविमर्धक र्धारिा इम्न्जमनयररङतर्न  मसमिल, इलेम्क्रकल, 
कभप्यटुर र कृवर्ष तथा पि ु विज्ञानतर्न  बाली विज्ञान र पि ु विज्ञानका कायनक्रि 
सञ्चालनिा छन ् । हाल प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि पररर्षद् 
(मसवटइमिटी) र म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्ध िन्त्रालयअन्तगनत म्िक्षालयिा छुट्टाछुटै्ट 
पाठ्यक्रिका आर्धारिा प्राविमर्धक म्िक्षा सञ्चालन हुँदै आएका छन ्।  

६६..११  ववििद्यद्यििाानन  अअििस्स्थथाा 
प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि  पररर्षद्अन्तगनत ६३ ओटा आव�क 
म्िक्षालय ४२ ओटा साझेदारी स्िरूपिा सञ्चालनिा रहेका म्िक्षालय ५७२ ओटा 
सािदुावयक  विद्यालयिा  प्राविमर्धक  म्िक्षा ४२९  ओटा  लािो  अिमर्धको  
कायनक्रि  सञ्चालन  गनन  सभबन्र्धन  प्राप्त  मनजी म्िक्षालय र १ ३७० ओटा छोटो 
अिमर्धको तामलि सञ्चालन गनन स्िीकृमत मलएका मनजी सांस्थािार्न त विमिन्न प्राविमर्धक  
म्िक्षा  तथा  व्यािसावयक  तामलि  कायनक्रि  सञ्चालन  िइरहेका  छन ् 
(प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि  पररर्षद् २०७८) । ती सांस्थािा कुल 
३५ ९५० विद्याथी िनान िएका छन ्।हाल देििरका ७५३ स्थानीय तहिध्ये ६५५ 
स्थानीय तहिा प्राविमर्धक म्िक्षाको पहुँत पगेुको छ ।  

६६..२२  ससििस्स्ययाा  ततथथाा  तत ुनुनौौततीी   
प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिसभबन्र्धी विद्यिान काननुी सांस्थागत तथा 
कायनक्रमिक व्यिस्था र त्यसको कायानन्ियनबाट विमिन्न िैम्क्षक सूतकिा सरु्धार आए 
पमन अपेम्क्षत उपलम्धर्ध हामसल गनन विमिन्न कदठनाइ देम्खएको छ । प्राविमर्धक तथा 
व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिको क्षेत्रिा रहेका िूलितू तनुौती देहायबिोम्जि पवहतान 
गररएका छन ्: 
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खखण्ण्डड--६६ 
प्रप्रााववििममर्धर्धकक  ततथथाा  व्व्ययााििससााववययकक  म्म्ििक्षक्षाा  रर  ततााममललिि 
 

विद्याथीलाई प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक ज्ञान र मसप प्रदान गरी म्िक्षालाई 
जीिनोपयोगी बनाउने उ�श्यले नेपालिा वि.सां. २००४ िा आर्धार स्कुलबाट नै 
प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षाको सरुुिात िएको पाइन्छ । रावष्ट्रय म्िक्षा 
योजना आयोगको प्रमतिेदन २०११ अनसुार आर्धारितू विद्यालयलाई विस्थापन 
गरी बहउु�ेश्यीय विद्यालयको िाध्यिबाट व्यािसावयक म्िक्षा ददने व्यिस्था 
गररएको मथयो । बहउु�ेश्यीय िाध्यमिक विद्यालय कायनक्रि नयाँ िए तापमन 
परुानै पद्दमतिा आर्धाररत मथयो । वि.सां. २०२८ िा सरुु िएको रावष्ट्रय म्िक्षा 
पवद्दमतको योजना २०२८-२०३२ ले देिका सबै सार्धारण िाध्यमिक 
विद्यालयलाई व्यािसावयक विद्यालयको स्िरूप प्रदान गर् यो  । यस यजनाले 
व्यािसावयक विर्षयलाई सिेत अमनिायन विर्षयको रूपिा पाठ्यक्रििा सिािेि 
गर् यो।  

देििा आर्धारितू तथा िध्यिस्तरका प्राविमर्धक जनिम्ि उत्पादन  गनन 
प्राविमर्धक म्िक्षालय नीमत सन ्१९७९ देम्ख अिलभबन गररयो । सन ्१९८० िा 
प्राविमर्धक म्िक्षालय योजना लाग ु गररयो । सन ् १९८२ िा रावष्ट्रय प्राविमर्धक 
म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि समिमत गठन गररएको मथयो । प्राविमर्धक 
म्िक्षालयको व्यिस्थापन तथा प्रिासमनक कािकाजका लामग प्राविमर्धक तथा 
व्यािसावयक म्िक्षा मनदेिनालय स्थापना गररएकािा वि.सां. २०४५ िा प्राविमर्धक 
म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि पररर्षद् ऐन २०४५ पाररत िई देििा प्राविमर्धक 
तथा व्यािसावयक म्िक्षाको विकास र विस्तारका लामग प्राविमर्धक तथा 
व्यािसावयक तामलि पररर्षद्को स्थापना ियो । हाल पररर्षद्का आव�क म्िक्षालय 
विमिन्न साझेदारीिा सञ्चामलत कायनक्रि सािदुावयक विद्यालयिा प्राविमर्धक म्िक्षा 
कायनक्रि र मनजी स्तरबाट सञ्चामलत म्िक्षण सांस्थािार्न त विमिन्न प्राविमर्धक तथा 
व्यािसावयक म्िक्षाका कायनक्रि सञ्चालन िइरहेका छन ्। 

सािदुावयक विद्यालयिा प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा वि.सां. २०७० 
बाट सञ्चालन हनु सरुु िएको मथयो । म्िक्षा िन्त्रालयले तत्कालीन म्िक्षा 
वििागिार्न त ्सािदुावयक विद्यालयिा कक्षा नौबाट प्राविमर्धक म्िक्षा सञ्चालन गने 
मनणनय गरी विद्यालयिा प्राविमर्धक म्िक्षाको पन पाठन प्रारभि िएको मथयो । हाल 
िन्त्रालयअन्तगनतका प्राविमर्धक र्धारिा इम्न्जमनयररङतर्न  मसमिल, इलेम्क्रकल, 
कभप्यटुर र कृवर्ष तथा पि ु विज्ञानतर्न  बाली विज्ञान र पि ु विज्ञानका कायनक्रि 
सञ्चालनिा छन ् । हाल प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि पररर्षद् 
(मसवटइमिटी) र म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्ध िन्त्रालयअन्तगनत म्िक्षालयिा छुट्टाछुटै्ट 
पाठ्यक्रिका आर्धारिा प्राविमर्धक म्िक्षा सञ्चालन हुँदै आएका छन ्।  

६६..११  ववििद्यद्यििाानन  अअििस्स्थथाा 
प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि  पररर्षद्अन्तगनत ६३ ओटा आव�क 
म्िक्षालय ४२ ओटा साझेदारी स्िरूपिा सञ्चालनिा रहेका म्िक्षालय ५७२ ओटा 
सािदुावयक  विद्यालयिा  प्राविमर्धक  म्िक्षा ४२९  ओटा  लािो  अिमर्धको  
कायनक्रि  सञ्चालन  गनन  सभबन्र्धन  प्राप्त  मनजी म्िक्षालय र १ ३७० ओटा छोटो 
अिमर्धको तामलि सञ्चालन गनन स्िीकृमत मलएका मनजी सांस्थािार्न त विमिन्न प्राविमर्धक  
म्िक्षा  तथा  व्यािसावयक  तामलि  कायनक्रि  सञ्चालन  िइरहेका  छन ् 
(प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि  पररर्षद् २०७८) । ती सांस्थािा कुल 
३५ ९५० विद्याथी िनान िएका छन ्।हाल देििरका ७५३ स्थानीय तहिध्ये ६५५ 
स्थानीय तहिा प्राविमर्धक म्िक्षाको पहुँत पगेुको छ ।  

६६..२२  ससििस्स्ययाा  ततथथाा  तत ुनुनौौततीी   
प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिसभबन्र्धी विद्यिान काननुी सांस्थागत तथा 
कायनक्रमिक व्यिस्था र त्यसको कायानन्ियनबाट विमिन्न िैम्क्षक सूतकिा सरु्धार आए 
पमन अपेम्क्षत उपलम्धर्ध हामसल गनन विमिन्न कदठनाइ देम्खएको छ । प्राविमर्धक तथा 
व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिको क्षेत्रिा रहेका िूलितू तनुौती देहायबिोम्जि पवहतान 
गररएका छन ्: 
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66..22..11  ननीीममततगगतत 
१. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलि कायनक्रिको बजारसँग 

तालिेल हनु ु

२. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलि कायनक्रििा सबै िगन क्षेत्र र 
सिदुायिा सितािूलक पहुँत स्थावपत गनुन  

३. रावष्ट्रय योग्यता प्रारूप (एनमिक्यएुर्) कायानन्ियन गनुन  

४. एकीकृत काननु तथा गणुस्तर समुनम्ितता िापदण्ड तजुनिा गरी कायानन्ियन 
गनुन   

५. उद्यििीलता र निप्रितननात्िक सक्षिता विकास गनुन   

६. सेिािूलक मनजी क्षेत्र र सािाम्जक उद्यिी आकवर्षनत गनुन  

७. अध्ययन अनसुन्र्धान गरी िाग र आपूमतनको प्रक्षेपण गनुन  

66..22..22  ससांांस्स्थथाागगतत  

८. इच्छुक सबै विद्याथी प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिका 
कायनक्रििा िनान हनु पाउन ु

९. दक्ष म्िक्षक र प्रम्िक्षक व्यिस्था गनुन  

१०. व्यािहाररक र प्रयोगात्िक अभ्याससवहत गणुस्तर र सान्दमिनकता िवृद्द गनुन  

११. पाठ्यक्रि तथा िैम्क्षक कायनक्रि सञ्चालन तथा व्यिस्थापनिा एकरूपता 
कायि गनुन  

66..22..33  ककााययननक्रक्रििगगतत 
१२. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिका कायनक्रििा म्िक्षकलाई 

वटकाउन ु

१३. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिको एकीकत व्यिस्थापन 
सूतना प्रणाली प्रिािकारी बनाउन ु 

१४. श्रि बजारको िाग र आपूतीको नक्साङ्कन (भयावपङ) गरी सो का आर्धारिा 
कायनक्रि सञ्चालन गनुन   

१५. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलि कायनक्रिसँग अनौपताररक 
म्िक्षा र जीिनपयनन्त मसकाइसँग एकीकृत गनुन  

६६..३३   ररााववष्ट्रष्ट्रयय  उउ��ेेेे यय  
(क) सिाज र राष्ट्रको विकासको आिेयकताअनरुूप दक्ष र मसपयिु जनिम्ि 

उत्पादन गने  
(ख) आमथनक रूपले सवक्रय उिेरसिूहका सबै यिुाका लामग प्रितननात्िक र 

उद्यििीलतािा आर्धाररत प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र मसप 
विकासको अिसर समुनम्ित गरी सिाज र राष्ट्रको विकासको 
आिेयकताअनरुूप दक्ष र मसपयिु जनिम्ि उत्पादन गने  

६६..४४  रूरूपपाान्न्ततररणणककाा  क्षक्षेते्रत्र  रर  अअपपेेम्म्क्षक्षतत  उउपपललम्म्धधर्धर्ध 
यस सोतपत्रिा उम्ल्लम्खत प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिका उ�ेेय पूरा 
गनन देहायका रूपान्तरणका क्षेत्र पवहतान गररएका छन ् ।यस्ता रूपान्तरणका 
क्षेत्रअन्तगनत ५, १० र १५ िर्षनिा हामसल गने अपेक्षा देहाय बिोम्जि रहेका छन ्।  
 
क्षक्षेते्रत्र ५५  ििर्षर्षनन ११००  ििर्षर्षनन ११५५  ििर्षर्षनन 
पहुँत (जभिा 
विद्याथीिा) 

४० प्रमतित  ६० प्रमतित ७५ प्रमतित 

म्िक्षालय न्यूनति िापदण्ड 
पूरा 

न्यूनति गणुस्तर 
िापदण्ड पूरा 

व्यािहाररक अभ्यासको 
अन्तरानवष्ट्रय गणुस्तर कायि 

विद्याथी प्राविमर्धक म्िक्षािा 
विद्याथीको आकर्षनण 

मसप विकासिा 
सांलग्न 

श्रिको सभिान मसपिान्र जनिम्िको 
विकास 

म्िक्षक/प्रम्िक्षक योग्य र तामलि प्राप्त  

सूतना प्रविमर्धिैत्री 
गमतिील सक्षि 

प्रम्िक्षण अनिुमत 
प्राप्त 

आर्ैँ  पाठ्यसािग्री 
विकास र प्रयोग गनन 
सक्षि र स्िायि 

मसकाइको अिस्था सिान पाठ्यक्रि; 

आर्धमुनक सूतना 
प्रविमर्धको प्रयोग; 

प्रविमर्धयिु म्िक्षण 
प्रम्िक्षण 
 

सान्दमिनक र 
उपयोगी म्िक्षाको 
सिनसलुिता 

श्रि बजारको 
आिेयकतानसुार 
स्थानीय, रावष्ट्रय तथा 
अन्तरानवष्ट्रय स्तरको 
गणुस्तरीय र प्रमतस्पर्धी 
म्िक्षा र मसप विकास 
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66..22..11  ननीीममततगगतत 
१. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलि कायनक्रिको बजारसँग 

तालिेल हनु ु

२. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलि कायनक्रििा सबै िगन क्षेत्र र 
सिदुायिा सितािूलक पहुँत स्थावपत गनुन  

३. रावष्ट्रय योग्यता प्रारूप (एनमिक्यएुर्) कायानन्ियन गनुन  

४. एकीकृत काननु तथा गणुस्तर समुनम्ितता िापदण्ड तजुनिा गरी कायानन्ियन 
गनुन   

५. उद्यििीलता र निप्रितननात्िक सक्षिता विकास गनुन   

६. सेिािूलक मनजी क्षेत्र र सािाम्जक उद्यिी आकवर्षनत गनुन  

७. अध्ययन अनसुन्र्धान गरी िाग र आपूमतनको प्रक्षेपण गनुन  

66..22..22  ससांांस्स्थथाागगतत  

८. इच्छुक सबै विद्याथी प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिका 
कायनक्रििा िनान हनु पाउन ु

९. दक्ष म्िक्षक र प्रम्िक्षक व्यिस्था गनुन  

१०. व्यािहाररक र प्रयोगात्िक अभ्याससवहत गणुस्तर र सान्दमिनकता िवृद्द गनुन  

११. पाठ्यक्रि तथा िैम्क्षक कायनक्रि सञ्चालन तथा व्यिस्थापनिा एकरूपता 
कायि गनुन  

66..22..33  ककााययननक्रक्रििगगतत 
१२. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिका कायनक्रििा म्िक्षकलाई 

वटकाउन ु

१३. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिको एकीकत व्यिस्थापन 
सूतना प्रणाली प्रिािकारी बनाउन ु 

१४. श्रि बजारको िाग र आपूतीको नक्साङ्कन (भयावपङ) गरी सो का आर्धारिा 
कायनक्रि सञ्चालन गनुन   

१५. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलि कायनक्रिसँग अनौपताररक 
म्िक्षा र जीिनपयनन्त मसकाइसँग एकीकृत गनुन  

६६..३३   ररााववष्ट्रष्ट्रयय  उउ��ेेेे यय  
(क) सिाज र राष्ट्रको विकासको आिेयकताअनरुूप दक्ष र मसपयिु जनिम्ि 

उत्पादन गने  
(ख) आमथनक रूपले सवक्रय उिेरसिूहका सबै यिुाका लामग प्रितननात्िक र 

उद्यििीलतािा आर्धाररत प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र मसप 
विकासको अिसर समुनम्ित गरी सिाज र राष्ट्रको विकासको 
आिेयकताअनरुूप दक्ष र मसपयिु जनिम्ि उत्पादन गने  

६६..४४  रूरूपपाान्न्ततररणणककाा  क्षक्षेते्रत्र  रर  अअपपेेम्म्क्षक्षतत  उउपपललम्म्धधर्धर्ध 
यस सोतपत्रिा उम्ल्लम्खत प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिका उ�ेेय पूरा 
गनन देहायका रूपान्तरणका क्षेत्र पवहतान गररएका छन ् ।यस्ता रूपान्तरणका 
क्षेत्रअन्तगनत ५, १० र १५ िर्षनिा हामसल गने अपेक्षा देहाय बिोम्जि रहेका छन ्।  
 
क्षक्षेते्रत्र ५५  ििर्षर्षनन ११००  ििर्षर्षनन ११५५  ििर्षर्षनन 
पहुँत (जभिा 
विद्याथीिा) 

४० प्रमतित  ६० प्रमतित ७५ प्रमतित 

म्िक्षालय न्यूनति िापदण्ड 
पूरा 

न्यूनति गणुस्तर 
िापदण्ड पूरा 

व्यािहाररक अभ्यासको 
अन्तरानवष्ट्रय गणुस्तर कायि 

विद्याथी प्राविमर्धक म्िक्षािा 
विद्याथीको आकर्षनण 

मसप विकासिा 
सांलग्न 

श्रिको सभिान मसपिान्र जनिम्िको 
विकास 

म्िक्षक/प्रम्िक्षक योग्य र तामलि प्राप्त  

सूतना प्रविमर्धिैत्री 
गमतिील सक्षि 

प्रम्िक्षण अनिुमत 
प्राप्त 

आर्ैँ  पाठ्यसािग्री 
विकास र प्रयोग गनन 
सक्षि र स्िायि 

मसकाइको अिस्था सिान पाठ्यक्रि; 

आर्धमुनक सूतना 
प्रविमर्धको प्रयोग; 

प्रविमर्धयिु म्िक्षण 
प्रम्िक्षण 
 

सान्दमिनक र 
उपयोगी म्िक्षाको 
सिनसलुिता 

श्रि बजारको 
आिेयकतानसुार 
स्थानीय, रावष्ट्रय तथा 
अन्तरानवष्ट्रय स्तरको 
गणुस्तरीय र प्रमतस्पर्धी 
म्िक्षा र मसप विकास 
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६६..५५  ससुरु्धर्धााररककाा  ककााययनन 
प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिको क्षेत्रिा अपेम्क्षत सरु्धारका लामग 
गररने कायनलाई देहायबिोम्जि प्रस्ततु गररएको छ :  
१.  प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक मसप विकासका लामग गरुश्रयोजना मनिानण 

गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
२. रावष्ट्रय योग्यता प्रारूप तथा  रावष्ट्रय व्यािसावयक योग्यता प्रारूप (एनमिक्यएुर्) 

सभबन्र्धी काननुी  व्यिस्था गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  

३.  नक्साङ्कनको आर्धारिा िैम्क्षक सांस्था तथा तामलि केन्र एिि ् कायनक्रि 
स्थापना र सञ्चालन गने  

४. प्राविमर्धक िाध्यमिक तहिा एउटै पाठ्यक्रि व्यिस्था गने  
५. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षाको विकास तथा विस्तारिा रोजगारदाता तथा 

उद्योगीको सांलग्नता बढाउन सांयन्त्र बनाउने  
६. व्यम्िको रुम्त, क्षिता र ताहना एिि ्श्रि बजारको िाग र आिश्यकतालाई 

दृव�गत गरी स्थानीय स्तरिै प्राविमर्धक मसप विकासका अिसर उपलधर्ध गराउन 
सांयन्त्र बनाउने  

७. परभपरागत मसपहरूलाई आर्धमुनकीकरण गनन विमिन्न कायनक्रि सञ्चालन गने  
८. मनम्ित िगनलाई मनिःिलु्क मसप हामसल गराउने गरी सरकारी स्तरबाट आिासीय 

सवुिर्धासवहतका प्राविमर्धक म्िक्षालय िा मसप विकास केन्र स्थापना गने   
९. मनजी रेड स्कुल एिि ् प्रमतष्टानलगायत म्िक्षालय तथा मसप विकास केन्र 

स्थापना तथा सभबन्र्धनका लामग सूतकसवहतको िापदण्ड विकास र कायानन्ियन 
गने  

१०. मसप परीक्षण केन्रको आर्धमुनकीकरण गरी प्रविमर्धिैत्री बनाउने  
११. मसप परीक्षण केन्रलाई विस्तार गरी हरेक प्रदेििा एक-एक गरी सातओटा 

परु् याउने  
१२. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा तथा तामलि सञ्चालन गने सांस्थाका लामग 

गणुस्तर प्रत्यायन प्रिाणपत्र अमनिायन गने  

१३. आर्धारितू तह कक्षा ८ पमछ विद्याथीलाई मसप विकासिा आकवर्षनत गराउन 
मनिःिलु्क पराििन सेिा सञ्चालन गने प्रणालीको विकास गने  

१४. िौमतक पूिानर्धार विकासिा जोड ददइने  
१५. व्यािहाररक अभ्यास म्िक्षणिा जोड ददने  
१६. प्रयोगिालालाई सवुिर्धा सभपन्न बनाउने  
१७. प्रम्िक्षकहरूका लामग प्रम्िक्षण अनिुमत पत्रको व्यिस्था गने  
१८. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलििा सभबद्द प्रम्िक्षक, व्यिस्थापक, 

सपुररिेक्षक, िूल्याङ्कनकतानको मनयमित क्षिता विकास गने  
१९. मसप विकासलाई अमियानका रूपिा सञ्चालन गने   

२०. स्िरोजगार र उद्यििीलताका लामग सहमुलयत ऋणको व्यिस्था गनन काननुी 
व्यिस्थासवहत सांयन्त्र बनाउने  

२१. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र मसप विकासिा म्िक्षा बजेटको कभतीिा 
पाँत प्रमतित लगानी गने  

२२. लम्क्षत िगनका लामग योग्यतािा आर्धाररत छात्रिमृ्िको व्यिस्था गनन विद्याथी 
सङ्खख्याको दि प्रमतित मसट मनर्धानरण गने  

२३. दक्ष प्राविमर्धक जनिम्ििार्न त कायनक्रिहरूको अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गनन 
एकीकृत प्रणाली विकास गने  

२४. प्रत्येक स्थानीय तहिा मसप विकास तामलि केन्र तथा प्राविमर्धक तथा 
व्यािसावयक म्िक्षाको पहुँत स्थावपत गने  

२५. िापदण्डका आर्धारिा सािदुावयक विद्यालयिा प्राविमर्धक म्िक्षाको पढाइ 
सञ्चालन गने  

२६. िापदण्डका आर्धारिा प्रत्येक सािदुावयक विद्यालयिा एउटा प्राविमर्धक र्धारको 
म्िक्षा सञ्चालन गने  

२७. विद्यालय म्िक्षाको पहुँतबाट बावहर रहेका िा विद्यालय म्िक्षािा नजोमडएका 
यिुालाई मसप विकासका अिसर उपलधर्ध गराई रोजगारी र स्िरोजगारीसँग 
जोड्ने  
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६६..५५  ससुरु्धर्धााररककाा  ककााययनन 
प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलिको क्षेत्रिा अपेम्क्षत सरु्धारका लामग 
गररने कायनलाई देहायबिोम्जि प्रस्ततु गररएको छ :  
१.  प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक मसप विकासका लामग गरुश्रयोजना मनिानण 

गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
२. रावष्ट्रय योग्यता प्रारूप तथा  रावष्ट्रय व्यािसावयक योग्यता प्रारूप (एनमिक्यएुर्) 

सभबन्र्धी काननुी  व्यिस्था गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  

३.  नक्साङ्कनको आर्धारिा िैम्क्षक सांस्था तथा तामलि केन्र एिि ् कायनक्रि 
स्थापना र सञ्चालन गने  

४. प्राविमर्धक िाध्यमिक तहिा एउटै पाठ्यक्रि व्यिस्था गने  
५. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षाको विकास तथा विस्तारिा रोजगारदाता तथा 

उद्योगीको सांलग्नता बढाउन सांयन्त्र बनाउने  
६. व्यम्िको रुम्त, क्षिता र ताहना एिि ्श्रि बजारको िाग र आिश्यकतालाई 

दृव�गत गरी स्थानीय स्तरिै प्राविमर्धक मसप विकासका अिसर उपलधर्ध गराउन 
सांयन्त्र बनाउने  

७. परभपरागत मसपहरूलाई आर्धमुनकीकरण गनन विमिन्न कायनक्रि सञ्चालन गने  
८. मनम्ित िगनलाई मनिःिलु्क मसप हामसल गराउने गरी सरकारी स्तरबाट आिासीय 

सवुिर्धासवहतका प्राविमर्धक म्िक्षालय िा मसप विकास केन्र स्थापना गने   
९. मनजी रेड स्कुल एिि ् प्रमतष्टानलगायत म्िक्षालय तथा मसप विकास केन्र 

स्थापना तथा सभबन्र्धनका लामग सूतकसवहतको िापदण्ड विकास र कायानन्ियन 
गने  

१०. मसप परीक्षण केन्रको आर्धमुनकीकरण गरी प्रविमर्धिैत्री बनाउने  
११. मसप परीक्षण केन्रलाई विस्तार गरी हरेक प्रदेििा एक-एक गरी सातओटा 

परु् याउने  
१२. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा तथा तामलि सञ्चालन गने सांस्थाका लामग 

गणुस्तर प्रत्यायन प्रिाणपत्र अमनिायन गने  

१३. आर्धारितू तह कक्षा ८ पमछ विद्याथीलाई मसप विकासिा आकवर्षनत गराउन 
मनिःिलु्क पराििन सेिा सञ्चालन गने प्रणालीको विकास गने  

१४. िौमतक पूिानर्धार विकासिा जोड ददइने  
१५. व्यािहाररक अभ्यास म्िक्षणिा जोड ददने  
१६. प्रयोगिालालाई सवुिर्धा सभपन्न बनाउने  
१७. प्रम्िक्षकहरूका लामग प्रम्िक्षण अनिुमत पत्रको व्यिस्था गने  
१८. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र तामलििा सभबद्द प्रम्िक्षक, व्यिस्थापक, 

सपुररिेक्षक, िूल्याङ्कनकतानको मनयमित क्षिता विकास गने  
१९. मसप विकासलाई अमियानका रूपिा सञ्चालन गने   

२०. स्िरोजगार र उद्यििीलताका लामग सहमुलयत ऋणको व्यिस्था गनन काननुी 
व्यिस्थासवहत सांयन्त्र बनाउने  

२१. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र मसप विकासिा म्िक्षा बजेटको कभतीिा 
पाँत प्रमतित लगानी गने  

२२. लम्क्षत िगनका लामग योग्यतािा आर्धाररत छात्रिमृ्िको व्यिस्था गनन विद्याथी 
सङ्खख्याको दि प्रमतित मसट मनर्धानरण गने  

२३. दक्ष प्राविमर्धक जनिम्ििार्न त कायनक्रिहरूको अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गनन 
एकीकृत प्रणाली विकास गने  

२४. प्रत्येक स्थानीय तहिा मसप विकास तामलि केन्र तथा प्राविमर्धक तथा 
व्यािसावयक म्िक्षाको पहुँत स्थावपत गने  

२५. िापदण्डका आर्धारिा सािदुावयक विद्यालयिा प्राविमर्धक म्िक्षाको पढाइ 
सञ्चालन गने  

२६. िापदण्डका आर्धारिा प्रत्येक सािदुावयक विद्यालयिा एउटा प्राविमर्धक र्धारको 
म्िक्षा सञ्चालन गने  

२७. विद्यालय म्िक्षाको पहुँतबाट बावहर रहेका िा विद्यालय म्िक्षािा नजोमडएका 
यिुालाई मसप विकासका अिसर उपलधर्ध गराई रोजगारी र स्िरोजगारीसँग 
जोड्ने  
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२८. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र मसप विकासिा पहुँत र अिसरिा 
व्यापकता ल्याउन तथा सािनजमनक, सहकारी र औद्योमगक तथा मनजी क्षेत्रसँग 
सहकायन गरी कायनस्थलको मसकाइसवहत रोजगार समुनम्ित गनन औद्योमगक 
प्रम्िक्षाथी कायनक्रि (Apprenticeship) सञ्चालन गररन े 

२९. बहआुयामिक गररबीको क्षेत्रमित्र परेका, बहिुम्ञ्चतीकरणिा परेका (Multiple 

Disadvantaged), आमथनकसािाम्जक रूपिा पछामड परेका, अपा�ता िएका र 
औपताररक म्िक्षा हामसल गने अिसरबाट िम्ञ्चत नागररकका लामग 
आिश्यकताका आर्धारिा प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र मसप विकासको 
सिन्यावयक अिसर प्रदान गनन विद्याथी वििीय सहायता प्रणाली लाग ुगने  

३०. विद्याथीको आमथनक िार कि गनन पढ/मसक, किाउ र मतरको अिर्धारणा 
(म्स्कि) कायानन्ियन गने  

३१. मसप तामलि प्राप्त जनिम्िलाई मसप र दक्षता उल्लेख िएको मसप-राहदानी 
(Skills Passport) उपलधर्ध गराउने व्यिस्था गने  

३२. नागररकले विमिन्न िाध्यिबाट प्राप्त गरेका मसपको पवहतान गरी पूिन मसकाइ 
अनिुि ( ) को प्रिाणीकरण कायनक्रि 
सञ्चालन गने  

३३. स्थानीय तहको सहकायनिा मसप नक्साङ्कन कायनक्रि कायानन्ियन गने  

३४. प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलिको क्षेत्रिा उच्तस्तरीय जनिम्ि 
उत्पादन गनन प्राविमर्धक विश्वविद्यालय सञ्चालन गने 

३५. प्रदेिलाई एकाइ िानी राव�य विज्ञान िाध्यमिक विद्यालयको विकास गने  

३६. मडप्लोिा तहका कायनक्रि विद्यालय म्िक्षा (कक्षा १२) पिात ्िात्र अध्ययन 
गने व्यिस्था गने  

 
 
 
 
 
 
 

 

खखण्ण्डड--७७ 
अअननौौपपततााररररकक  ततथथाा  जजीीििननपपययननन्न्तत  म्म्ििक्षक्षाा 

 

        रावष्ट्रय म्िक्षा आयोग, २०११ को प्रमतिेदनले प्रौढ साक्षरता कायनक्रिलाई 
जोड ददन मसर्ाररस गरेपमछ वि.सां.२०१३ देम्ख योजनाबद्द रूपिा अनौपताररक प्रौढ 
साक्षरता कायनक्रि सञ्चालनिा ल्याइएको हो । साक्षरता म्िक्षालाई जीिनपद्दमतसँग 
आबद्द गनन जरुरी िहससु गदै वि.सां. २०२२ देम्ख कायनिूलक साक्षरताको 
अिर्धारणालाई पमन सिािेि गररयो । रावष्ट्रय म्िक्षा पवद्दमतको योजना, २०२८ को 
िध्यािमर्ध िूल्याङ्कनपमछ साक्षरता कायनक्रिलाई अझ व्यापक बनाइयो।म्िक्षा 
िन्त्रालयिा २०३७ सालदेम्ख प्रौढ म्िक्षा िाखा स्थापना गरी साक्षरता म्िक्षालाई 
सांस्थागत सांरतनािार्न त विस्तार गररयो । अनौपताररक क्षेत्रिा देम्खएका तनुौतीको 
सभबोर्धनका लामग अनौपताररक म्िक्षा नीमत, २०६३ कायानन्ियन गररयो ।मनरक्षरता 
उन्िूलनका लामग वि.सां. २०४५, वि.सां. २०६५ र वि.सां. २०६९ िा रावष्ट्रय 
साक्षरता अमियान कायनक्रि सञ्चालन गररयो ।  

       अनौपताररक म्िक्षाको क्षेत्रिा साक्षरता कायनक्रि, साक्षरता अमियान, 
आर्धारितू प्रौढ साक्षरता, िवहला साक्षरता प्रथि, िवहला साक्षरता दोस्रो, मनरन्तर 
म्िक्षा, सािदुावयक मसकाइ केन्र, आयआजनन कायनक्रि, अनौपताररक प्रौढ म्िक्षा 
कायनक्रि, अनौपताररक प्राथमिक म्िक्षा कायनक्रि, प्राथमिक म्िक्षा विस्तार कायनक्रि, 
विद्यालय बावहरका बालबामलकाका लामग म्िक्षा कायनक्रि आदद सञ्चालन िएका छन ्
। साक्षर नेपाल अमियान सञ्चालन गरी साक्षर स्थानीय तह तथा साक्षर म्जल्ला 
र्ोर्षणा कायन जारी रहेको छ । ६१ िटा म्जल्ला साक्षर म्जल्ला र्ोवर्षत िइसकेका 
छन ्। सङ्गीयता कायानन्ियन हनु ुअम्र् अनौपताररक म्िक्षा केन्रिार्न त अनौपताररक 
तथा जीिनपयनन्त म्िक्षाका कायनक्रिहरू सञ्चालन हुँदै आएकोिा हाल केन्र खारेज 
िएको छ । हाल स्थानीय तहबाट अनौपताररक म्िक्षाको सञ्चालन व्यिस्थापन 
िइरहेको छ । 
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२८. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र मसप विकासिा पहुँत र अिसरिा 
व्यापकता ल्याउन तथा सािनजमनक, सहकारी र औद्योमगक तथा मनजी क्षेत्रसँग 
सहकायन गरी कायनस्थलको मसकाइसवहत रोजगार समुनम्ित गनन औद्योमगक 
प्रम्िक्षाथी कायनक्रि (Apprenticeship) सञ्चालन गररन े 

२९. बहआुयामिक गररबीको क्षेत्रमित्र परेका, बहिुम्ञ्चतीकरणिा परेका (Multiple 

Disadvantaged), आमथनकसािाम्जक रूपिा पछामड परेका, अपा�ता िएका र 
औपताररक म्िक्षा हामसल गने अिसरबाट िम्ञ्चत नागररकका लामग 
आिश्यकताका आर्धारिा प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र मसप विकासको 
सिन्यावयक अिसर प्रदान गनन विद्याथी वििीय सहायता प्रणाली लाग ुगने  

३०. विद्याथीको आमथनक िार कि गनन पढ/मसक, किाउ र मतरको अिर्धारणा 
(म्स्कि) कायानन्ियन गने  

३१. मसप तामलि प्राप्त जनिम्िलाई मसप र दक्षता उल्लेख िएको मसप-राहदानी 
(Skills Passport) उपलधर्ध गराउने व्यिस्था गने  

३२. नागररकले विमिन्न िाध्यिबाट प्राप्त गरेका मसपको पवहतान गरी पूिन मसकाइ 
अनिुि ( ) को प्रिाणीकरण कायनक्रि 
सञ्चालन गने  

३३. स्थानीय तहको सहकायनिा मसप नक्साङ्कन कायनक्रि कायानन्ियन गने  

३४. प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलिको क्षेत्रिा उच्तस्तरीय जनिम्ि 
उत्पादन गनन प्राविमर्धक विश्वविद्यालय सञ्चालन गने 

३५. प्रदेिलाई एकाइ िानी राव�य विज्ञान िाध्यमिक विद्यालयको विकास गने  

३६. मडप्लोिा तहका कायनक्रि विद्यालय म्िक्षा (कक्षा १२) पिात ्िात्र अध्ययन 
गने व्यिस्था गने  

 
 
 
 
 
 
 

 

खखण्ण्डड--७७ 
अअननौौपपततााररररकक  ततथथाा  जजीीििननपपययननन्न्तत  म्म्ििक्षक्षाा 

 

        रावष्ट्रय म्िक्षा आयोग, २०११ को प्रमतिेदनले प्रौढ साक्षरता कायनक्रिलाई 
जोड ददन मसर्ाररस गरेपमछ वि.सां.२०१३ देम्ख योजनाबद्द रूपिा अनौपताररक प्रौढ 
साक्षरता कायनक्रि सञ्चालनिा ल्याइएको हो । साक्षरता म्िक्षालाई जीिनपद्दमतसँग 
आबद्द गनन जरुरी िहससु गदै वि.सां. २०२२ देम्ख कायनिूलक साक्षरताको 
अिर्धारणालाई पमन सिािेि गररयो । रावष्ट्रय म्िक्षा पवद्दमतको योजना, २०२८ को 
िध्यािमर्ध िूल्याङ्कनपमछ साक्षरता कायनक्रिलाई अझ व्यापक बनाइयो।म्िक्षा 
िन्त्रालयिा २०३७ सालदेम्ख प्रौढ म्िक्षा िाखा स्थापना गरी साक्षरता म्िक्षालाई 
सांस्थागत सांरतनािार्न त विस्तार गररयो । अनौपताररक क्षेत्रिा देम्खएका तनुौतीको 
सभबोर्धनका लामग अनौपताररक म्िक्षा नीमत, २०६३ कायानन्ियन गररयो ।मनरक्षरता 
उन्िूलनका लामग वि.सां. २०४५, वि.सां. २०६५ र वि.सां. २०६९ िा रावष्ट्रय 
साक्षरता अमियान कायनक्रि सञ्चालन गररयो ।  

       अनौपताररक म्िक्षाको क्षेत्रिा साक्षरता कायनक्रि, साक्षरता अमियान, 
आर्धारितू प्रौढ साक्षरता, िवहला साक्षरता प्रथि, िवहला साक्षरता दोस्रो, मनरन्तर 
म्िक्षा, सािदुावयक मसकाइ केन्र, आयआजनन कायनक्रि, अनौपताररक प्रौढ म्िक्षा 
कायनक्रि, अनौपताररक प्राथमिक म्िक्षा कायनक्रि, प्राथमिक म्िक्षा विस्तार कायनक्रि, 
विद्यालय बावहरका बालबामलकाका लामग म्िक्षा कायनक्रि आदद सञ्चालन िएका छन ्
। साक्षर नेपाल अमियान सञ्चालन गरी साक्षर स्थानीय तह तथा साक्षर म्जल्ला 
र्ोर्षणा कायन जारी रहेको छ । ६१ िटा म्जल्ला साक्षर म्जल्ला र्ोवर्षत िइसकेका 
छन ्। सङ्गीयता कायानन्ियन हनु ुअम्र् अनौपताररक म्िक्षा केन्रिार्न त अनौपताररक 
तथा जीिनपयनन्त म्िक्षाका कायनक्रिहरू सञ्चालन हुँदै आएकोिा हाल केन्र खारेज 
िएको छ । हाल स्थानीय तहबाट अनौपताररक म्िक्षाको सञ्चालन व्यिस्थापन 
िइरहेको छ । 
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७७..११  ववििद्यद्यििाानन  अअििस्स्थथाा 
१  हालसभि ५६ म्जल्ला र २ प्रदेि बाग्िती र गण्डकी साक्षर र्ोर्षणा िएका 

छन ्। १५ िर्षन िन्दा िामथ उिेर सिूहिा िवहला ५९.७ प्रमतित परुुर्ष 
७८.६ प्रमतित गरी कुल ६७.९ प्रमतित साक्षर रहेका छन ्
।१५-24 िर्षन उिेर सिूहिा िवहला ९0.9 प्रमतित परुुर्ष 94 प्रमतित 
गरी कुल 92.4 प्रमतित साक्षर रहेका छन ्  ।प्रौढ साक्षरता 
15-60 िर्षन ८२ प्रमतित पगेुको छ । 

२  सिदुायको आिश्यकताअनसुार साक्षरता, मनरन्तर म्िक्षा, जीिनपयनन्त मसकाइ 
तथा सािदुावयक विकास कायनक्रि पवहतान, व्यिस्थापन, कायानन्ियन तथा 
सिन्िय र सािदुावयक सूतना केन्रसिेतको कायन गनन हाल देििर २ हजार 
१ सय ५१ सािदुावयक मसकाइ केन्र सञ्चालनिा रहेका छन ्। 

 
७७..२२  ससििस्स्ययाा  ततथथाा  तत ुनुनौौततीी   
अनौपताररक तथा जीिनपयनन्त म्िक्षाको क्षेत्रिा विद्यिान रहेका सिस्या तथा तनुौती 
मनभनानसुार पवहतान गररएका छन ्: 
77..22..11  ननीीममततगगतत 

१.    साक्षर नेपाल र्ोर्षणा गरी जीिनपयनन्त मसकाइको मनरन्तरता ददन ु 

२. जीिनपयनन्त मसकाइ र अनौपताररक म्िक्षाको मनम्भत स्प� सांरतनाको व्यिस्था 
गनुन  

३. अनौपताररक म्िक्षाको लक्ष्य, उ�ेश्य र कायनक्षेत्र स्प� गनुन   

४. अनौपताररक म्िक्षा सञ्चालनको निनुा, ढाँता र कायनक्रि बारभबार पररितनन 
नहनुे िातािरण मिलाउन ु 

77..22..22  ससांांस्स्थथाागगतत  
५. सािदुावयक मसकाइ केन्रलाई अनौपताररक तथा मनरन्तर म्िक्षाको केन्रको 

रूपिा विकास गनुन  

६. जीिनपयनन्त म्िक्षाका लामग सािनजमनक पसु्तकालय प्रणालीको विकास गनुन  

७. रावष्ट्रय योग्यता प्रारूप (एनक्यएर्) को कायनयोजना सवहत कायानन्ियनिा लैजान ु 

77..22..33  ककााययननक्रक्रििगगतत   
८. पठन सांस्कृमतको विकास गनुन  
९. अनौपताररक म्िक्षा प्राथमिकतािा राख्न ु 
१०. सहिागी अनकूुल मसकाइ सािग्री, कक्षा सञ्चालन विमर्ध, प्रविमर्ध र पाठ्यक्रिको 

व्यिस्था गनुन  
७७..३३  ररााववष्ट्रष्ट्रयय  उउ��ेेेे यय 
अनौपताररक तथा जीिनपयनन्त म्िक्षाको रावष्ट्रय उ�ेेय मनभनानसुार हनुे छन ्: 

म्िक्षाको अिसर विस्तार गरी आजीिन मसकाइ सांस्कृमतको विकास गनुन  
७७..४४  रूरूपपाान्न्ततररणणककाा  क्षक्षेते्रत्र  रर  अअपपेेम्म्क्षक्षतत  उउपपललम्म्धधर्धर्ध 
यस सोतपत्रिा उम्ल्लम्खत अनौपताररक तथा जीिनपयनन्त म्िक्षाका उ�ेेय पूरा गनन 
देहायका रूपान्तरणका क्षेत्र पवहतान गररएका छन ्।यस्ता रूपान्तरणका क्षेत्रअन्तगनत 
आगािी ५, १० र १५ िर्षनिा हामसल गने अपेक्षाहरु देहाय बिोम्जि रहेका छन ्।  
 

क्षक्षेते्रत्र ५५  ििर्षर्षनन ११००  ििर्षर्षनन ११५५  ििर्षर्षनन 
कक्षा मसकारुको 

आिेयकता 
पवहतान गरी कक्षा 
सञ्चालन 

मसकारुको िाग र 
सहिामगतािा कक्षा 
सञ्चालन व्यिस्थापन 

मसकारुको 
स्िव्यिस्थापनिा कक्षा 
सञ्चालन 

मसकारु सबै साक्षर 
वििीय साक्षर 

मनरन्तर म्िक्षाप्रमत 
जागरुक, 
मडम्जटल साक्षर 

आजीिन मसकाइप्रमत 
स्िउत्प्ररेरत  

म्िक्षक मसकारुअनकूुल 
तामलि प्राप्त 
 

मसकारुको 
आिेयकताअनकूुल 
स्िमसकाइ व्यिस्था 
गनन सक्ने 

िगूोल, आिेयकता र 
मसकारुअनकूुल 
पाठ्यक्रि पाठ्यसािग्री 
विकास गनन सक्ने 

मसकाइको 
अिस्था 

मनरन्तर मसकाइ 
केम्न्रत 

आयआजनन केम्न्रत उद्यििीलताकेम्न्रत, 
आजीिन मसकाइ 
सांस्कृमतको विकास 

सािदुावयक 
अध्ययन केन्र 

िापदण्डअनरुूप 
सञ्चामलत, 
न्यूनति पूिानर्धार 
मनिानण 

योजना मनिानण र 
कायनक्रि सञ्चालनिा 
दक्ष 

जीिनपयनन्त मसकाइको 
केन्र 
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७७..११  ववििद्यद्यििाानन  अअििस्स्थथाा 
१  हालसभि ५६ म्जल्ला र २ प्रदेि बाग्िती र गण्डकी साक्षर र्ोर्षणा िएका 

छन ्। १५ िर्षन िन्दा िामथ उिेर सिूहिा िवहला ५९.७ प्रमतित परुुर्ष 
७८.६ प्रमतित गरी कुल ६७.९ प्रमतित साक्षर रहेका छन ्
।१५-24 िर्षन उिेर सिूहिा िवहला ९0.9 प्रमतित परुुर्ष 94 प्रमतित 
गरी कुल 92.4 प्रमतित साक्षर रहेका छन ्  ।प्रौढ साक्षरता 
15-60 िर्षन ८२ प्रमतित पगेुको छ । 

२  सिदुायको आिश्यकताअनसुार साक्षरता, मनरन्तर म्िक्षा, जीिनपयनन्त मसकाइ 
तथा सािदुावयक विकास कायनक्रि पवहतान, व्यिस्थापन, कायानन्ियन तथा 
सिन्िय र सािदुावयक सूतना केन्रसिेतको कायन गनन हाल देििर २ हजार 
१ सय ५१ सािदुावयक मसकाइ केन्र सञ्चालनिा रहेका छन ्। 

 
७७..२२  ससििस्स्ययाा  ततथथाा  तत ुनुनौौततीी   
अनौपताररक तथा जीिनपयनन्त म्िक्षाको क्षेत्रिा विद्यिान रहेका सिस्या तथा तनुौती 
मनभनानसुार पवहतान गररएका छन ्: 
77..22..11  ननीीममततगगतत 

१.    साक्षर नेपाल र्ोर्षणा गरी जीिनपयनन्त मसकाइको मनरन्तरता ददन ु 

२. जीिनपयनन्त मसकाइ र अनौपताररक म्िक्षाको मनम्भत स्प� सांरतनाको व्यिस्था 
गनुन  

३. अनौपताररक म्िक्षाको लक्ष्य, उ�ेश्य र कायनक्षेत्र स्प� गनुन   

४. अनौपताररक म्िक्षा सञ्चालनको निनुा, ढाँता र कायनक्रि बारभबार पररितनन 
नहनुे िातािरण मिलाउन ु 

77..22..22  ससांांस्स्थथाागगतत  
५. सािदुावयक मसकाइ केन्रलाई अनौपताररक तथा मनरन्तर म्िक्षाको केन्रको 

रूपिा विकास गनुन  

६. जीिनपयनन्त म्िक्षाका लामग सािनजमनक पसु्तकालय प्रणालीको विकास गनुन  

७. रावष्ट्रय योग्यता प्रारूप (एनक्यएर्) को कायनयोजना सवहत कायानन्ियनिा लैजान ु 

77..22..33  ककााययननक्रक्रििगगतत   
८. पठन सांस्कृमतको विकास गनुन  
९. अनौपताररक म्िक्षा प्राथमिकतािा राख्न ु 
१०. सहिागी अनकूुल मसकाइ सािग्री, कक्षा सञ्चालन विमर्ध, प्रविमर्ध र पाठ्यक्रिको 

व्यिस्था गनुन  
७७..३३  ररााववष्ट्रष्ट्रयय  उउ��ेेेे यय 
अनौपताररक तथा जीिनपयनन्त म्िक्षाको रावष्ट्रय उ�ेेय मनभनानसुार हनुे छन ्: 

म्िक्षाको अिसर विस्तार गरी आजीिन मसकाइ सांस्कृमतको विकास गनुन  
७७..४४  रूरूपपाान्न्ततररणणककाा  क्षक्षेते्रत्र  रर  अअपपेेम्म्क्षक्षतत  उउपपललम्म्धधर्धर्ध 
यस सोतपत्रिा उम्ल्लम्खत अनौपताररक तथा जीिनपयनन्त म्िक्षाका उ�ेेय पूरा गनन 
देहायका रूपान्तरणका क्षेत्र पवहतान गररएका छन ्।यस्ता रूपान्तरणका क्षेत्रअन्तगनत 
आगािी ५, १० र १५ िर्षनिा हामसल गने अपेक्षाहरु देहाय बिोम्जि रहेका छन ्।  
 

क्षक्षेते्रत्र ५५  ििर्षर्षनन ११००  ििर्षर्षनन ११५५  ििर्षर्षनन 
कक्षा मसकारुको 

आिेयकता 
पवहतान गरी कक्षा 
सञ्चालन 

मसकारुको िाग र 
सहिामगतािा कक्षा 
सञ्चालन व्यिस्थापन 

मसकारुको 
स्िव्यिस्थापनिा कक्षा 
सञ्चालन 

मसकारु सबै साक्षर 
वििीय साक्षर 

मनरन्तर म्िक्षाप्रमत 
जागरुक, 
मडम्जटल साक्षर 

आजीिन मसकाइप्रमत 
स्िउत्प्ररेरत  

म्िक्षक मसकारुअनकूुल 
तामलि प्राप्त 
 

मसकारुको 
आिेयकताअनकूुल 
स्िमसकाइ व्यिस्था 
गनन सक्ने 

िगूोल, आिेयकता र 
मसकारुअनकूुल 
पाठ्यक्रि पाठ्यसािग्री 
विकास गनन सक्ने 

मसकाइको 
अिस्था 

मनरन्तर मसकाइ 
केम्न्रत 

आयआजनन केम्न्रत उद्यििीलताकेम्न्रत, 
आजीिन मसकाइ 
सांस्कृमतको विकास 

सािदुावयक 
अध्ययन केन्र 

िापदण्डअनरुूप 
सञ्चामलत, 
न्यूनति पूिानर्धार 
मनिानण 

योजना मनिानण र 
कायनक्रि सञ्चालनिा 
दक्ष 

जीिनपयनन्त मसकाइको 
केन्र 
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७७..५५  ससुरु्धर्धााररककाा  ककााययनन 
पररिमतनत िूल्य, िान्यताअनरुूप नीमत, सांरतना, प्रवक्रया, व्यिहार र िनोिमृ्ििा 
सियानकूुल पररितनन ल्याई िैम्क्षक प्रणालीिा निीनता र मसजननात्िकताको प्रिर्धनन 
गराउन सियमसिा मनर्धानरण गरी रणनीमतक सरु्धारका वक्रयाकलाप सञ्चालन गनुन 
अपररहायन छ ।यसबाट अपेम्क्षत सरु्धार हनु सक्छ । अनौपताररक तथा 
जीिनपयनन्त म्िक्षाको क्षते्रिा सरु्धारका लामग गररने कायनलाई देहायबिोम्जि 
प्रस्ततु गररएको छ :             
१. साक्षरोिर अमियान सञ्चालन गने  
२. जीिनपयनन्त म्िक्षालाई मसकाइ सांस्कृमतको रूपिा विकास गनन 

पसु्तकालय स्थापना र सञ्चालन गने  
३. स्थानीय तहिा आिासिूह, यिुा क्लब आददको अपनत्ििा मनरन्तर 

म्िक्षाका अिसर विस्तार गनन विमिन्न वक्रयाकलाप सञ्चालन गने  
४. सािदुावयक मसकाइ केन्रलाई जीिनपयनन्त मसकाइ तथा मनरन्तर 

म्िक्षाको केन्रको रूपिा विकास गने  
५. कायनक्रि सञ्चालन, सािग्री विकास तथा अनगुिन िूल्याङ्कनिा सरकारी 

तथा गैरसरकारी सांस्थामबत सिन्िय र सहकायन गने  
६. साक्षरताको पररिार्षालाई सियसापेक्ष रूपिा पररिाजनन गने  
७. मडम्जटल साक्षरताका कायनक्रि सञ्चालन गने  
८. िाध्यमिक तहसभि अनौपताररक विद्यालय विस्तार गने । खलुा 

विश्वविद्यालयिार्न त उच्त म्िक्षाको अिसर उपलधर्ध गराउने  
९. रावष्ट्रय योग्यता प्रणाली (National Qualifications System) आबद्द गने  
१०. अनौपताररक क्षेत्रिा विद्यिान मसपहरूको अमिलेखीकरण, मसप परीक्षण र 

प्रिाणीकरण गने कायनविमर्ध, प्रवक्रया र सांयन्त्रलाई सदुृढ गने  
११. आर्धारितू सवुिर्धासवहतको िातनालय, पसु्तकालय र विद्यतुीय-पसु्तकालय 

सेिा विस्तार गने  
१२. मसप विकास र मनरन्तर म्िक्षालाई जोड्ने  
१३. पठन सांस्कृमतको विकास गनन विद्यालय तहदेम्ख नै विविर्ध वक्रयाकलाप 

सञ्चालन गने  
१४. सिदुाय तहसभि पसु्तकालय स्थापना गने  

 

खखण्ण्डड--८८ 
      ववििववििर्धर्ध 

८८..११  ववििद्यद्यििाानन  अअििस्स्थथाा 
१  म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्ध िन्त्रालयअन्तगनत तीनओटा पसु्तकालय (केिर 

पसु्तकालय, नेपाल रावष्ट्रय पसु्तकालय र मडल्लीरिण कल्याणी रेग्िी 
पसु्तकालय) सञ्चालिा रहेका छन ्। विद्यालय, उच्त म्िक्षा सञ्चालन गने 
िैम्क्षक सांस्थाका साथै जनस्तरबाट सिेत पसु्तकालय सञ्चालनिा रहेका छन ्
। 

२  िाध्यमिक म्िक्षाको कक्षा दि ( एसइई)  र िाध्यमिक म्िक्षाको अन्त्यिा 
हनुे कक्षा बाह्रको परीक्षा (एसएलमसई) सञ्चालन व्यिस्थापन गनन रावष्ट्रय परीक्षा 
बोडन रहेको छ । कक्षा दिको परीक्षा प्रदेि तहिा  र १२ को परीक्षा 
केन्रीय तहबाट सञ्चालन गररएका छन।्रावष्ट्रय परीक्षा बोडनका सातओटा  
प्रदेि कायानलयहरू र पाँतओटा िाखा कायानलय रहेका छन ्। 

३  नेपालिररका सािदुावयक विद्यालयिा नेपाल सरकारबाट स्िीकृत दरबन्दीिा 
म्िक्षक तथा किनतारी पदको मनयमु्ि र बढुिाको मसर्ाररस गनन म्िक्षक सेिा 
आयोग रहेको छ । यसले आमथनक िर्षन २०६१।०६२ देम्ख खलुा 
विज्ञापनिार्न त प्रमतस्पर्धानका आर्धारिा म्िक्षक छनोट गरी मनयमु्िका लामग 
मसर्ाररस गरररहेको छ । त्यस्तै गरी आयोगले म्िक्षकको अध्यापन 
अनिुमतपत्रका लामग विमिन्न सियका विज्ञापनिार्न त तीनओटै तहको अध्यापन 
अनिुमतपत्र सिेत वितरण गदै आएको छ । 

४  सािदुावयक विद्यालयका स्थायी म्िक्षकहरूको व्यम्िगत वििरण राख्न ेकायन 
रावष्ट्रय वकताबखाना म्िक्षक ले गछन । यसले नीमत मनिानतालाई 
म्िक्षकसभबन्र्धी आिश्यक वििरण एिि ् त्याङ्क उपलधर्ध गराउनकुा साथै 
सेिाबाट अलग िएका म्िक्षकलाई मनििृिरण उपदान पाररिाररक मनििृिरण 
पाररिाररक िमृ्ि िैम्क्षक ििा तथा सन्तमत िमृ्ि मबरािी मबदा (अस्थायी 
अिमर्धको सिेत) को रकि जस्ता सेिा  सवुिर्धा प्रदान गने कायन गछन ।
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७७..५५  ससुरु्धर्धााररककाा  ककााययनन 
पररिमतनत िूल्य, िान्यताअनरुूप नीमत, सांरतना, प्रवक्रया, व्यिहार र िनोिमृ्ििा 
सियानकूुल पररितनन ल्याई िैम्क्षक प्रणालीिा निीनता र मसजननात्िकताको प्रिर्धनन 
गराउन सियमसिा मनर्धानरण गरी रणनीमतक सरु्धारका वक्रयाकलाप सञ्चालन गनुन 
अपररहायन छ ।यसबाट अपेम्क्षत सरु्धार हनु सक्छ । अनौपताररक तथा 
जीिनपयनन्त म्िक्षाको क्षते्रिा सरु्धारका लामग गररने कायनलाई देहायबिोम्जि 
प्रस्ततु गररएको छ :             
१. साक्षरोिर अमियान सञ्चालन गने  
२. जीिनपयनन्त म्िक्षालाई मसकाइ सांस्कृमतको रूपिा विकास गनन 

पसु्तकालय स्थापना र सञ्चालन गने  
३. स्थानीय तहिा आिासिूह, यिुा क्लब आददको अपनत्ििा मनरन्तर 

म्िक्षाका अिसर विस्तार गनन विमिन्न वक्रयाकलाप सञ्चालन गने  
४. सािदुावयक मसकाइ केन्रलाई जीिनपयनन्त मसकाइ तथा मनरन्तर 

म्िक्षाको केन्रको रूपिा विकास गने  
५. कायनक्रि सञ्चालन, सािग्री विकास तथा अनगुिन िूल्याङ्कनिा सरकारी 

तथा गैरसरकारी सांस्थामबत सिन्िय र सहकायन गने  
६. साक्षरताको पररिार्षालाई सियसापेक्ष रूपिा पररिाजनन गने  
७. मडम्जटल साक्षरताका कायनक्रि सञ्चालन गने  
८. िाध्यमिक तहसभि अनौपताररक विद्यालय विस्तार गने । खलुा 

विश्वविद्यालयिार्न त उच्त म्िक्षाको अिसर उपलधर्ध गराउने  
९. रावष्ट्रय योग्यता प्रणाली (National Qualifications System) आबद्द गने  
१०. अनौपताररक क्षेत्रिा विद्यिान मसपहरूको अमिलेखीकरण, मसप परीक्षण र 

प्रिाणीकरण गने कायनविमर्ध, प्रवक्रया र सांयन्त्रलाई सदुृढ गने  
११. आर्धारितू सवुिर्धासवहतको िातनालय, पसु्तकालय र विद्यतुीय-पसु्तकालय 

सेिा विस्तार गने  
१२. मसप विकास र मनरन्तर म्िक्षालाई जोड्ने  
१३. पठन सांस्कृमतको विकास गनन विद्यालय तहदेम्ख नै विविर्ध वक्रयाकलाप 

सञ्चालन गने  
१४. सिदुाय तहसभि पसु्तकालय स्थापना गने  

 

खखण्ण्डड--८८ 
      ववििववििर्धर्ध 

८८..११  ववििद्यद्यििाानन  अअििस्स्थथाा 
१  म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्ध िन्त्रालयअन्तगनत तीनओटा पसु्तकालय (केिर 

पसु्तकालय, नेपाल रावष्ट्रय पसु्तकालय र मडल्लीरिण कल्याणी रेग्िी 
पसु्तकालय) सञ्चालिा रहेका छन ्। विद्यालय, उच्त म्िक्षा सञ्चालन गने 
िैम्क्षक सांस्थाका साथै जनस्तरबाट सिेत पसु्तकालय सञ्चालनिा रहेका छन ्
। 

२  िाध्यमिक म्िक्षाको कक्षा दि ( एसइई)  र िाध्यमिक म्िक्षाको अन्त्यिा 
हनुे कक्षा बाह्रको परीक्षा (एसएलमसई) सञ्चालन व्यिस्थापन गनन रावष्ट्रय परीक्षा 
बोडन रहेको छ । कक्षा दिको परीक्षा प्रदेि तहिा  र १२ को परीक्षा 
केन्रीय तहबाट सञ्चालन गररएका छन।्रावष्ट्रय परीक्षा बोडनका सातओटा  
प्रदेि कायानलयहरू र पाँतओटा िाखा कायानलय रहेका छन ्। 

३  नेपालिररका सािदुावयक विद्यालयिा नेपाल सरकारबाट स्िीकृत दरबन्दीिा 
म्िक्षक तथा किनतारी पदको मनयमु्ि र बढुिाको मसर्ाररस गनन म्िक्षक सेिा 
आयोग रहेको छ । यसले आमथनक िर्षन २०६१।०६२ देम्ख खलुा 
विज्ञापनिार्न त प्रमतस्पर्धानका आर्धारिा म्िक्षक छनोट गरी मनयमु्िका लामग 
मसर्ाररस गरररहेको छ । त्यस्तै गरी आयोगले म्िक्षकको अध्यापन 
अनिुमतपत्रका लामग विमिन्न सियका विज्ञापनिार्न त तीनओटै तहको अध्यापन 
अनिुमतपत्र सिेत वितरण गदै आएको छ । 

४  सािदुावयक विद्यालयका स्थायी म्िक्षकहरूको व्यम्िगत वििरण राख्न ेकायन 
रावष्ट्रय वकताबखाना म्िक्षक ले गछन । यसले नीमत मनिानतालाई 
म्िक्षकसभबन्र्धी आिश्यक वििरण एिि ् त्याङ्क उपलधर्ध गराउनकुा साथै 
सेिाबाट अलग िएका म्िक्षकलाई मनििृिरण उपदान पाररिाररक मनििृिरण 
पाररिाररक िमृ्ि िैम्क्षक ििा तथा सन्तमत िमृ्ि मबरािी मबदा (अस्थायी 
अिमर्धको सिेत) को रकि जस्ता सेिा  सवुिर्धा प्रदान गने कायन गछन ।
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५  िलुकुिर सञ्चामलत सािदुावयक विद्यालय िध्ये  51.25 प्रमतित विद्यालयिा 
कभप्यटुर सवुिर्धा उपलधर्ध िएको छ। उि विद्यालयिध्ये 33 प्रमतित 
विद्यालयले म्िक्षण मसकाइ वक्रयाकलापिा सूतना प्रविमर्धको प्रयोग गदै आएका 
छन ्(म्िक्षा तथा िानि स्रोत विकास केन्र २०७८) । 

८८..२२  ससििस्स्ययाा  ततथथाा  तत ुनुनौौततीी   
        म्िक्षािा देहायका अन्तरक्षेत्रगत तनुौती देम्खएका छन:् 

१. आि नागररकको पहुँतिा पसु्तकालय विस्तार गनुन  

२. म्िक्षािा लगानी थप गनुन  

३. पठन सांस्कृमतको विकास र विस्तार गनुन  

४. मसकाइलाई प्रविमर्धसँग जोड्दै लैजान ु  

५. ददगो लगानी स्रोत पवहतान गनुन  

६. हरेक क्षेत्रको गरुूयोजना बनाई कायानन्ियनिा लैजान ु 

७. विज्ञान र प्रविमर्धलाई उपयोग गनुन  

८. सबैको पहुँतिा लैजान ु 

९. िन्त्रालयसभबद्द परीक्षा बोडन तथा कायानलयको एकीकृत स�ठनात्िक स्िरूप 
मनर्धानरण गनुन  

१०. रावष्ट्रय वकताबखाना (म्िक्षक) को सेिालाई सरल र प्रिािकारी बनाउन ु  

११. म्िक्षक सेिा आयोगको क्षिता अमििवृद्द गरी सेिाको गणुस्तर समुनम्ित गनुन  

१२. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र मसप विकास तामलिको सांस्थागत सांरतना 
सरु्धार र गणुस्तर समुनम्ित गनुन  

 
 
 

खखण्ण्डड--९९ 
म्म्ििक्षक्षााििाा  ललगगााननीी 

 

 गणुस्तरीय म्िक्षाका लामग पयानप्त लगानी आिश्यकता पछन । नेपालिा म्िक्षा 
क्षेत्रिा सरकार, र्रपररिार, सािाम्जक र्धामिनक सङ्गसांस्था आददबाट हुँदै आएको 
पाइन्छ । नेपालिा म्िक्षािा लगानीका पद्दमत र प्रवक्रयािा विमिन्न कालखण्डिा 
विविर्धता अपनाएको देम्खन्छ। रावष्ट्रय म्िक्षा पद्दमतको योजना, २०२८ पूिन म्िक्षािा 
लगानीको दावयत्ि िखु्यतिः सिदुायिा रहेकोिा यस योजना लाग ुिएपमछ म्िक्षाको 
लगानीको दावयत्ि राज्यले मलएको पाइन्छ । िैम्क्षक विकासका लामग कभतीिा 
पमन कुल बजेटको २० प्रमतित म्िक्षाका लामग छुयाउनपुने विमिन्न अध्ययनले 
मसर्ाररस गरेको िए पमन सो अनसुारको लगानी िएको पाइँदैन।  

        ९९..११  म्म्ििक्षक्षााििाा  ललगगााननीी//  बबजजेेटट  ततााटटनन 
विगत २० िर्षनिा म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्धको क्षेत्रिा िएको बजेट 
विमनयोजन यसप्रकार रहेको छिः 

ततााममललककाा--  :  ििााववर्षर्षननकक  बबजजेेटटििाा  म्म्ििक्षक्षाा  बबजजेेटट  प्रप्रममततिितत  

आ. ि.  
म्िक्षािा कुल गाहनस््य 
उत्पादनको प्रमतित  

कुल रावष्ट्रय बजेटिा म्िक्षा 
क्षेत्रको बजेट प्रमतित 

2059/60 3.1 14.98 

2063/64 3.7 15.99 

2067/68 4.3 17.11 

2071/72  13.92 

2075/76   १०.२३  

2079/080  10.94 
स्रोतिः अथन िन्त्रालय र म्िक्षा िन्त्रालय (2059-2079) 
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५  िलुकुिर सञ्चामलत सािदुावयक विद्यालय िध्ये  51.25 प्रमतित विद्यालयिा 
कभप्यटुर सवुिर्धा उपलधर्ध िएको छ। उि विद्यालयिध्ये 33 प्रमतित 
विद्यालयले म्िक्षण मसकाइ वक्रयाकलापिा सूतना प्रविमर्धको प्रयोग गदै आएका 
छन ्(म्िक्षा तथा िानि स्रोत विकास केन्र २०७८) । 

८८..२२  ससििस्स्ययाा  ततथथाा  तत ुनुनौौततीी   
        म्िक्षािा देहायका अन्तरक्षेत्रगत तनुौती देम्खएका छन:् 

१. आि नागररकको पहुँतिा पसु्तकालय विस्तार गनुन  

२. म्िक्षािा लगानी थप गनुन  

३. पठन सांस्कृमतको विकास र विस्तार गनुन  

४. मसकाइलाई प्रविमर्धसँग जोड्दै लैजान ु  

५. ददगो लगानी स्रोत पवहतान गनुन  

६. हरेक क्षेत्रको गरुूयोजना बनाई कायानन्ियनिा लैजान ु 

७. विज्ञान र प्रविमर्धलाई उपयोग गनुन  

८. सबैको पहुँतिा लैजान ु 

९. िन्त्रालयसभबद्द परीक्षा बोडन तथा कायानलयको एकीकृत स�ठनात्िक स्िरूप 
मनर्धानरण गनुन  

१०. रावष्ट्रय वकताबखाना (म्िक्षक) को सेिालाई सरल र प्रिािकारी बनाउन ु  

११. म्िक्षक सेिा आयोगको क्षिता अमििवृद्द गरी सेिाको गणुस्तर समुनम्ित गनुन  

१२. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा र मसप विकास तामलिको सांस्थागत सांरतना 
सरु्धार र गणुस्तर समुनम्ित गनुन  

 
 
 

खखण्ण्डड--९९ 
म्म्ििक्षक्षााििाा  ललगगााननीी 

 

 गणुस्तरीय म्िक्षाका लामग पयानप्त लगानी आिश्यकता पछन । नेपालिा म्िक्षा 
क्षेत्रिा सरकार, र्रपररिार, सािाम्जक र्धामिनक सङ्गसांस्था आददबाट हुँदै आएको 
पाइन्छ । नेपालिा म्िक्षािा लगानीका पद्दमत र प्रवक्रयािा विमिन्न कालखण्डिा 
विविर्धता अपनाएको देम्खन्छ। रावष्ट्रय म्िक्षा पद्दमतको योजना, २०२८ पूिन म्िक्षािा 
लगानीको दावयत्ि िखु्यतिः सिदुायिा रहेकोिा यस योजना लाग ुिएपमछ म्िक्षाको 
लगानीको दावयत्ि राज्यले मलएको पाइन्छ । िैम्क्षक विकासका लामग कभतीिा 
पमन कुल बजेटको २० प्रमतित म्िक्षाका लामग छुयाउनपुने विमिन्न अध्ययनले 
मसर्ाररस गरेको िए पमन सो अनसुारको लगानी िएको पाइँदैन।  

        ९९..११  म्म्ििक्षक्षााििाा  ललगगााननीी//  बबजजेेटट  ततााटटनन 
विगत २० िर्षनिा म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्धको क्षेत्रिा िएको बजेट 
विमनयोजन यसप्रकार रहेको छिः 

ततााममललककाा--  :  ििााववर्षर्षननकक  बबजजेेटटििाा  म्म्ििक्षक्षाा  बबजजेेटट  प्रप्रममततिितत  

आ. ि.  
म्िक्षािा कुल गाहनस््य 
उत्पादनको प्रमतित  

कुल रावष्ट्रय बजेटिा म्िक्षा 
क्षेत्रको बजेट प्रमतित 

2059/60 3.1 14.98 

2063/64 3.7 15.99 

2067/68 4.3 17.11 

2071/72  13.92 

2075/76   १०.२३  

2079/080  10.94 
स्रोतिः अथन िन्त्रालय र म्िक्षा िन्त्रालय (2059-2079) 
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९९..२२  ततहहगगतत  ववििममननययोोजजनन 

अन्तरसरकारी विि व्यिस्थापन ऐन, २०७४ लाग ुिएपमछ  म्िक्षा क्षेत्रिा 
विमनयोजन गररएको बजेटको तहगत विमनयोजन यसप्रकार रहेको छिः 

ततााममललककाा--  :  ििााववर्षर्षननकक  बबजजेेटटििाा  म्म्ििक्षक्षाा  बबजजेेटटककोो  ततहहगगतत  बबजजेेटट  प्रप्रममततिितत  

क्र.सां. आ. ि. सरुु बजेटिा िएको विमनयोजन (प्रमतित) 

सङ्ग प्रदेि स्थानीय 

1 2079/080 35.67 2.71 61.62 

2 २०७८/७९ ३३ ३ ६४ 

3 २०७७/७८ ३२ ३ ६५ 

4 २०७६/७७ ४० २ ५८ 

5 २०७५/७६ ३५ २ ६३ 

स्रोतिः अथन िन्त्रालय र म्िक्षा िन्त्रालय (2059-2079) 

९९..३३  म्म्ििक्षक्षााििाा  ललगगााननीीककोो  ढढााँतँताािःिः   
म्िक्षा क्षेत्रिा विद्यिान लगानीसभबन्र्धी व्यिस्थालाई सरु्धार गननका लामग गररने कायन 
देहायबिोम्जि प्रस्ततु गररएको छिः 

१. कुल गाहनस््य उत्पादनको पाँत प्रमतित र कुल राव�य बजेटको २० 
प्रमतित म्िक्षािा लगानीको समुनितता गने   

२. लगानीको अांि क्रिििः िवृद्द गदै लगी पाँत िर्षनमित्रिा लम्क्षत अांििा 
परु् याउने   

३. म्िक्षाका उपक्षेत्रहरूिा सिेत प्राथमिकता तोकी लगानी गने 
४. प्रदेि सरकारको म्िक्षािा  लगानी २० प्रमतित परु् याउने  
५. स्थानीय तहले कुल बजेटको २० प्रमतित म्िक्षािा लगानीको 

समुनम्ितता गने  

६. मनजी क्षेत्रको लगानी िवृद्द गनन सहकायनको ढाँता विकास गरी 
कायानन्ियनिा ल्याउने  

७. अमििािक सहयोग र सहकायन िवृद्द गनन ढाँता विकास गरी 
कायानन्ियनिा ल्याउने  

८. व्यािसावयक प्रमतष्टानका लगानी विविर्ध वक्रयाकलाप सञ्चालन गने  
९. ददगो लगानीको ढाँता विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
१०. िैकम्ल्पक लगानीको स्रोत पवहतान गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
११. विद्यिान कायनक्रिको पनुसंरतना गने   
१२. अनदुानको ढाँता सिायानकूुल सरु्धार गने 
१३. म्िक्षािा लाग्ने लागत तहगत र जभिा गणना गररने  
१४. खतन बेहोने स्रोत र अनिुान तय गररने  
१५. प्रमतव्यम्ि लगानी एकीन गररने  
१६. सङ्ग, प्रदेि र स्थानीय तहको लगानी ढाँता तय गररने  
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९९..२२  ततहहगगतत  ववििममननययोोजजनन 

अन्तरसरकारी विि व्यिस्थापन ऐन, २०७४ लाग ुिएपमछ  म्िक्षा क्षेत्रिा 
विमनयोजन गररएको बजेटको तहगत विमनयोजन यसप्रकार रहेको छिः 

ततााममललककाा--  :  ििााववर्षर्षननकक  बबजजेेटटििाा  म्म्ििक्षक्षाा  बबजजेेटटककोो  ततहहगगतत  बबजजेेटट  प्रप्रममततिितत  

क्र.सां. आ. ि. सरुु बजेटिा िएको विमनयोजन (प्रमतित) 

सङ्ग प्रदेि स्थानीय 

1 2079/080 35.67 2.71 61.62 

2 २०७८/७९ ३३ ३ ६४ 

3 २०७७/७८ ३२ ३ ६५ 

4 २०७६/७७ ४० २ ५८ 

5 २०७५/७६ ३५ २ ६३ 

स्रोतिः अथन िन्त्रालय र म्िक्षा िन्त्रालय (2059-2079) 

९९..३३  म्म्ििक्षक्षााििाा  ललगगााननीीककोो  ढढााँतँताािःिः   
म्िक्षा क्षेत्रिा विद्यिान लगानीसभबन्र्धी व्यिस्थालाई सरु्धार गननका लामग गररने कायन 
देहायबिोम्जि प्रस्ततु गररएको छिः 

१. कुल गाहनस््य उत्पादनको पाँत प्रमतित र कुल राव�य बजेटको २० 
प्रमतित म्िक्षािा लगानीको समुनितता गने   

२. लगानीको अांि क्रिििः िवृद्द गदै लगी पाँत िर्षनमित्रिा लम्क्षत अांििा 
परु् याउने   

३. म्िक्षाका उपक्षेत्रहरूिा सिेत प्राथमिकता तोकी लगानी गने 
४. प्रदेि सरकारको म्िक्षािा  लगानी २० प्रमतित परु् याउने  
५. स्थानीय तहले कुल बजेटको २० प्रमतित म्िक्षािा लगानीको 

समुनम्ितता गने  

६. मनजी क्षेत्रको लगानी िवृद्द गनन सहकायनको ढाँता विकास गरी 
कायानन्ियनिा ल्याउने  

७. अमििािक सहयोग र सहकायन िवृद्द गनन ढाँता विकास गरी 
कायानन्ियनिा ल्याउने  

८. व्यािसावयक प्रमतष्टानका लगानी विविर्ध वक्रयाकलाप सञ्चालन गने  
९. ददगो लगानीको ढाँता विकास गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
१०. िैकम्ल्पक लगानीको स्रोत पवहतान गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
११. विद्यिान कायनक्रिको पनुसंरतना गने   
१२. अनदुानको ढाँता सिायानकूुल सरु्धार गने 
१३. म्िक्षािा लाग्ने लागत तहगत र जभिा गणना गररने  
१४. खतन बेहोने स्रोत र अनिुान तय गररने  
१५. प्रमतव्यम्ि लगानी एकीन गररने  
१६. सङ्ग, प्रदेि र स्थानीय तहको लगानी ढाँता तय गररने  
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खखण्ण्डड--1100 
ववििममििन्नन्न  ममननककााययककोो  ििूमूमििककाा 

 
उपयुनि सोत व्यािहाररक रूपिा कायानन्ियनिा ल्याउन सङ्ग, प्रदेि र स्थानीय 
तहको िमूिका र कतनव्य देहायबिोम्जि हनुेछिः  
११००..११  ससङ्गङ्गककोो  ििूमूमििककाा 
      1100..11..11  म्म्ििक्षक्षाा,  ववििज्ञज्ञाानन  ततथथाा  प्रप्रववििममर्धर्ध  ििन्न्त्रत्रााललययककोो  ििूमूमििककाा 

१. रावष्ट्रय नीमत, काननु, िापदण्ड तजुनिा गने र कायानन्ियनिा सिन्िय गरी 
प्रिािकारी मनयिन गने  

२. म्िक्षक तथा किनतारीको न्यूनति सेिा, सतन, सवुिर्धा, योग्यता र सक्षिता 
तथा क्षिता विकाससभबन्र्धी नीमत तथा िापदण्ड मनर्धानरण गने  

३. रावष्ट्रय पाठ्यक्रि प्रारूप मनिानण गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
४. रावष्ट्रय िैम्क्षक गणुस्तर िानक मनर्धानरण गने  
५. केन्रीय एकीकृत िैम्क्षक त्याङ्क व्यिस्थापन गने  
६. विद्याथी िूल्याङ्कन तथा परीक्षाको रावष्ट्रय िापदण्ड मनिानण गने  
७. रावष्ट्रय उपलम्धर्ध परीक्षण सञ्चालन गने  
८. सिकक्षता मनर्धानरण िापदण्ड तयार गरी कायानन्ियन गने  
९. प्रदेि तथा स्थानीय तहको िैम्क्षक विर्षयिा मनयिन तथा सहजीकरण गने  

  1100..11..22   अअन्न्यय  ससङ्गङ्गीीयय  ममननककााययककोो  ििूमूमििककाा 
१. नीमत र िापदण्ड बनाउन,े मनयिन गने, िूल्याङ्कन गने  
२. िैम्क्षक योजना तथा कायनक्रि मनिानण तथा कायानन्ियनिा सहजीकरण र 

सिन्िय गने  
३. रावष्ट्रय पाठ्यक्रि तथा पाठ्यपसु्तक एिि ् पाठ्यसािग्रीको विकास र 

कायानन्ियनिा सहजीकरण गने । स्थानीय पाठ्यक्रि विकासिा सहयोग र 
पराििन प्रदान गने  

४. क्षिता विकासका कायनक्रि तय गरी कायानन्ियन गने  

५. कायनक्रिहरूको प्रिािकाररताको अनगुिन सपुररिेक्षण गरी पषृ्टपोर्षण प्रदान 
गने 

६. स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालनका लामग सहजीकरण गने  
७. अनसुन्र्धानात्िक कायन गने  

    ११००..२२   प्रप्रददेेिि  ततहहककोो  ििूमूमििककाा 
१. म्िक्षाको रावष्ट्रय नीमत तथा िापदण्डको अमर्धनिा रही प्रदेि तहको 

म्िक्षासभबन्र्धी   
 काननु, योजना, कायनक्रि, प्रिासन, व्यिस्थापन र मनयिन गने  

२. विद्यालय म्िक्षक तथा किनतारीको सेिा, सतन र सवुिर्धाको सञ्चालन तथा 
अमिलेख व्यिस्थापन गने  

३. रावष्ट्रय पाठ्यक्रि प्रारूपको अमर्धनिा रही पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्तक तथा 
पाठ्यसािग्री विकास, उत्पादन र वितरण गने  

४. स्थानीय तह, सङ्गीय सरकारका साथै विमिन्न मनकायसँग सिन्िय गने  
५. प्रदेिस्तरीय एकीकृत िैम्क्षक त्याङ्क व्यिस्थापन गने  
६. विद्यालय तहका म्िक्षकको पेसागत विकास तथा तामलिसभबन्र्धी 

पाठ्यक्रि, पाठ्यसािग्री विकास, तामलि सञ्चालन र अनगुिनसभबन्र्धी कायन 
कायानन्ियनिा सहजीकरण गने  

७. वििेर्ष म्िक्षासभबन्र्धी योजना मनिानण र कायानन्ियन गने  
    ११००..३३   स्स्थथााननीीयय  ततहहककोो  ििूमूमििककाा     

१. काननु मनिानण, योजना तथा कायनक्रि तजुनिा, कायानन्ियन, अनगुिन, 

िूल्याङ्कन र मनयिन एिि ् अनिुमत, सञ्चालन र व्यिस्थापन (प्रारम्भिक 
बाल विकास, आर्धारितू तथा िाध्यमिक म्िक्षा, अनौपताररक, िैकम्ल्पक 
म्िक्षा तथा आजीिन मसकाइ, खलुा तथा दूर म्िक्षा , मनरन्तर मसकाइ तथा 
सािदुावयक मसकाइ केन्र, अमििािक म्िक्षा ) सभबन्र्धी कायन गने  

२. िातिृार्षािा म्िक्षा प्रदानसभबन्र्धी आिश्यक प्रबन्र्ध गने  
३. प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने  
४. स्थानीय पाठ्यक्रि विकास र कायानन्ियन गने  

५. कायनक्रिहरूको प्रिािकाररताको अनगुिन सपुररिेक्षण गरी पषृ्टपोर्षण प्रदान 
गने 

६. स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालनका लामग सहजीकरण गने  
७. अनसुन्र्धानात्िक कायन गने  

    ११००..२२   प्रप्रददेेिि  ततहहककोो  ििूमूमििककाा 
१. म्िक्षाको रावष्ट्रय नीमत तथा िापदण्डको अमर्धनिा रही प्रदेि तहको 

म्िक्षासभबन्र्धी   
 काननु, योजना, कायनक्रि, प्रिासन, व्यिस्थापन र मनयिन गने  

२. विद्यालय म्िक्षक तथा किनतारीको सेिा, सतन र सवुिर्धाको सञ्चालन तथा 
अमिलेख व्यिस्थापन गने  

३. रावष्ट्रय पाठ्यक्रि प्रारूपको अमर्धनिा रही पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्तक तथा 
पाठ्यसािग्री विकास, उत्पादन र वितरण गने  

४. स्थानीय तह, सङ्गीय सरकारका साथै विमिन्न मनकायसँग सिन्िय गने  
५. प्रदेिस्तरीय एकीकृत िैम्क्षक त्याङ्क व्यिस्थापन गने  
६. विद्यालय तहका म्िक्षकको पेसागत विकास तथा तामलिसभबन्र्धी 

पाठ्यक्रि, पाठ्यसािग्री विकास, तामलि सञ्चालन र अनगुिनसभबन्र्धी कायन 
कायानन्ियनिा सहजीकरण गने  

७. वििेर्ष म्िक्षासभबन्र्धी योजना मनिानण र कायानन्ियन गने  
    ११००..३३   स्स्थथााननीीयय  ततहहककोो  ििूमूमििककाा     

१. काननु मनिानण, योजना तथा कायनक्रि तजुनिा, कायानन्ियन, अनगुिन, 

िूल्याङ्कन र मनयिन एिि ् अनिुमत, सञ्चालन र व्यिस्थापन (प्रारम्भिक 
बाल विकास, आर्धारितू तथा िाध्यमिक म्िक्षा, अनौपताररक, िैकम्ल्पक 
म्िक्षा तथा आजीिन मसकाइ, खलुा तथा दूर म्िक्षा , मनरन्तर मसकाइ तथा 
सािदुावयक मसकाइ केन्र, अमििािक म्िक्षा ) सभबन्र्धी कायन गने  

२. िातिृार्षािा म्िक्षा प्रदानसभबन्र्धी आिश्यक प्रबन्र्ध गने  
३. प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने  
४. स्थानीय पाठ्यक्रि विकास र कायानन्ियन गने  
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खखण्ण्डड--1100 
ववििममििन्नन्न  ममननककााययककोो  ििूमूमििककाा 

 
उपयुनि सोत व्यािहाररक रूपिा कायानन्ियनिा ल्याउन सङ्ग, प्रदेि र स्थानीय 
तहको िमूिका र कतनव्य देहायबिोम्जि हनुेछिः  
११००..११  ससङ्गङ्गककोो  ििूमूमििककाा 
      1100..11..11  म्म्ििक्षक्षाा,  ववििज्ञज्ञाानन  ततथथाा  प्रप्रववििममर्धर्ध  ििन्न्त्रत्रााललययककोो  ििूमूमििककाा 

१. रावष्ट्रय नीमत, काननु, िापदण्ड तजुनिा गने र कायानन्ियनिा सिन्िय गरी 
प्रिािकारी मनयिन गने  

२. म्िक्षक तथा किनतारीको न्यूनति सेिा, सतन, सवुिर्धा, योग्यता र सक्षिता 
तथा क्षिता विकाससभबन्र्धी नीमत तथा िापदण्ड मनर्धानरण गने  

३. रावष्ट्रय पाठ्यक्रि प्रारूप मनिानण गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  
४. रावष्ट्रय िैम्क्षक गणुस्तर िानक मनर्धानरण गने  
५. केन्रीय एकीकृत िैम्क्षक त्याङ्क व्यिस्थापन गने  
६. विद्याथी िूल्याङ्कन तथा परीक्षाको रावष्ट्रय िापदण्ड मनिानण गने  
७. रावष्ट्रय उपलम्धर्ध परीक्षण सञ्चालन गने  
८. सिकक्षता मनर्धानरण िापदण्ड तयार गरी कायानन्ियन गने  
९. प्रदेि तथा स्थानीय तहको िैम्क्षक विर्षयिा मनयिन तथा सहजीकरण गने  

  1100..11..22   अअन्न्यय  ससङ्गङ्गीीयय  ममननककााययककोो  ििूमूमििककाा 
१. नीमत र िापदण्ड बनाउन,े मनयिन गने, िूल्याङ्कन गने  
२. िैम्क्षक योजना तथा कायनक्रि मनिानण तथा कायानन्ियनिा सहजीकरण र 

सिन्िय गने  
३. रावष्ट्रय पाठ्यक्रि तथा पाठ्यपसु्तक एिि ् पाठ्यसािग्रीको विकास र 

कायानन्ियनिा सहजीकरण गने । स्थानीय पाठ्यक्रि विकासिा सहयोग र 
पराििन प्रदान गने  

४. क्षिता विकासका कायनक्रि तय गरी कायानन्ियन गने  

५. कायनक्रिहरूको प्रिािकाररताको अनगुिन सपुररिेक्षण गरी पषृ्टपोर्षण प्रदान 
गने 

६. स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालनका लामग सहजीकरण गने  
७. अनसुन्र्धानात्िक कायन गने  

    ११००..२२   प्रप्रददेेिि  ततहहककोो  ििूमूमििककाा 
१. म्िक्षाको रावष्ट्रय नीमत तथा िापदण्डको अमर्धनिा रही प्रदेि तहको 

म्िक्षासभबन्र्धी   
 काननु, योजना, कायनक्रि, प्रिासन, व्यिस्थापन र मनयिन गने  

२. विद्यालय म्िक्षक तथा किनतारीको सेिा, सतन र सवुिर्धाको सञ्चालन तथा 
अमिलेख व्यिस्थापन गने  

३. रावष्ट्रय पाठ्यक्रि प्रारूपको अमर्धनिा रही पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्तक तथा 
पाठ्यसािग्री विकास, उत्पादन र वितरण गने  

४. स्थानीय तह, सङ्गीय सरकारका साथै विमिन्न मनकायसँग सिन्िय गने  
५. प्रदेिस्तरीय एकीकृत िैम्क्षक त्याङ्क व्यिस्थापन गने  
६. विद्यालय तहका म्िक्षकको पेसागत विकास तथा तामलिसभबन्र्धी 

पाठ्यक्रि, पाठ्यसािग्री विकास, तामलि सञ्चालन र अनगुिनसभबन्र्धी कायन 
कायानन्ियनिा सहजीकरण गने  

७. वििेर्ष म्िक्षासभबन्र्धी योजना मनिानण र कायानन्ियन गने  
    ११००..३३   स्स्थथााननीीयय  ततहहककोो  ििूमूमििककाा     

१. काननु मनिानण, योजना तथा कायनक्रि तजुनिा, कायानन्ियन, अनगुिन, 

िूल्याङ्कन र मनयिन एिि ् अनिुमत, सञ्चालन र व्यिस्थापन (प्रारम्भिक 
बाल विकास, आर्धारितू तथा िाध्यमिक म्िक्षा, अनौपताररक, िैकम्ल्पक 
म्िक्षा तथा आजीिन मसकाइ, खलुा तथा दूर म्िक्षा , मनरन्तर मसकाइ तथा 
सािदुावयक मसकाइ केन्र, अमििािक म्िक्षा ) सभबन्र्धी कायन गने  

२. िातिृार्षािा म्िक्षा प्रदानसभबन्र्धी आिश्यक प्रबन्र्ध गने  
३. प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने  
४. स्थानीय पाठ्यक्रि विकास र कायानन्ियन गने  

५. कायनक्रिहरूको प्रिािकाररताको अनगुिन सपुररिेक्षण गरी पषृ्टपोर्षण प्रदान 
गने 

६. स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालनका लामग सहजीकरण गने  
७. अनसुन्र्धानात्िक कायन गने  

    ११००..२२   प्रप्रददेेिि  ततहहककोो  ििूमूमििककाा 
१. म्िक्षाको रावष्ट्रय नीमत तथा िापदण्डको अमर्धनिा रही प्रदेि तहको 

म्िक्षासभबन्र्धी   
 काननु, योजना, कायनक्रि, प्रिासन, व्यिस्थापन र मनयिन गने  

२. विद्यालय म्िक्षक तथा किनतारीको सेिा, सतन र सवुिर्धाको सञ्चालन तथा 
अमिलेख व्यिस्थापन गने  

३. रावष्ट्रय पाठ्यक्रि प्रारूपको अमर्धनिा रही पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्तक तथा 
पाठ्यसािग्री विकास, उत्पादन र वितरण गने  

४. स्थानीय तह, सङ्गीय सरकारका साथै विमिन्न मनकायसँग सिन्िय गने  
५. प्रदेिस्तरीय एकीकृत िैम्क्षक त्याङ्क व्यिस्थापन गने  
६. विद्यालय तहका म्िक्षकको पेसागत विकास तथा तामलिसभबन्र्धी 

पाठ्यक्रि, पाठ्यसािग्री विकास, तामलि सञ्चालन र अनगुिनसभबन्र्धी कायन 
कायानन्ियनिा सहजीकरण गने  

७. वििेर्ष म्िक्षासभबन्र्धी योजना मनिानण र कायानन्ियन गने  
    ११००..३३   स्स्थथााननीीयय  ततहहककोो  ििूमूमििककाा     

१. काननु मनिानण, योजना तथा कायनक्रि तजुनिा, कायानन्ियन, अनगुिन, 

िूल्याङ्कन र मनयिन एिि ् अनिुमत, सञ्चालन र व्यिस्थापन (प्रारम्भिक 
बाल विकास, आर्धारितू तथा िाध्यमिक म्िक्षा, अनौपताररक, िैकम्ल्पक 
म्िक्षा तथा आजीिन मसकाइ, खलुा तथा दूर म्िक्षा , मनरन्तर मसकाइ तथा 
सािदुावयक मसकाइ केन्र, अमििािक म्िक्षा ) सभबन्र्धी कायन गने  

२. िातिृार्षािा म्िक्षा प्रदानसभबन्र्धी आिश्यक प्रबन्र्ध गने  
३. प्राविमर्धक म्िक्षा तथा व्यािसावयक तामलि सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने  
४. स्थानीय पाठ्यक्रि विकास र कायानन्ियन गने  
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५. विद्यालयस्तरीय मनिःिलु्क पाठ्यपसु्तक वितरण गने, अनगुिन गने, 
िूल्याङ्कन गने  

६. छात्रिमृ्ि वितरण, ददिा खाजा व्यिस्थापन, सेनेटरी प्याड वितरणलाई 
प्रिािकारी बनाउने  

७. परीक्षा तथा िूल्याङ्कनलाई मसकाइको अमि� अ�को रूपिा उपयोग 
गराउने  

८. गाउँ तथा नगर म्िक्षा समिमत र विद्यालय व्यिस्थापन समिमत गठन तथा 
व्यिस्थापन गने  

९. सािदुावयक विद्यालयको दरबन्दी मिलान गने  
१०. विद्यालय नक्साङ्कन गरी सिायोजन, स्तरिवृद्दिा प्रयोग गने  
११. विद्यालयको नािकरण, नाि पररितनन र स्थानान्तरणसभबन्र्धी कायन गने  
१२. विद्यालयको तल अतल सभपम्िको अमिलेख, सरुक्षा र सांरक्षण गने 

गराउने  
१३. विद्यालयको गणुस्तर अमििवृद्दिा वििेर्ष जोड ददने  
१४. सािनजमनक विद्यालयको िैम्क्षक पूिानर्धार मनिानण, ििनत सभिार, सञ्चालन र 

व्यिस्थापनिा प्राथमिकता ददने  
१५. स्थानीय स्तरिा विद्याथी मसकाइ उपलम्धर्धको परीक्षण र व्यिस्थापन गने  
१६. अमनिायन तथा मनMिलु्क म्िक्षाको कायानन्ियन गराउने   
१७. अमतररि तथा सहवक्रयाकलाप सञ्चालन तथा व्यिस्थाप गने  
१८. स्थानीय पसु्तकालय र िातनालयको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने  
१९. म्िक्षक किनतारी परुस्कार तथा प्रोत्साहनलाई व्यिम्स्थत रूपिा 

कायानन्ियन गने  
२०. िैम्क्षक कायनक्रि तथा सांस्थाको अनगुिन गने गराउने  
२१. क्षिता विकास कायनक्रिलाई मनरन्तरता ददने  

 
 
 

खखण्ण्डड--1111 
अअपपेेम्म्क्षक्षतत  उउपपललम्म्धधर्धर्ध 

 
११११.११  अअपपेेम्म्क्षक्षतत  उउपपललम्म्धधर्धर्ध  

                िैम्क्षक सांस्था मनम्ित िापदण्ड आर्धाररत िएर िात्र स्थापना र 
सञ्चालन हनु ेछन ्। सबै िैम्क्षक सांस्थािा आदिन िैम्क्षक िातािरणको विकास 
िएको हनु ेछ । म्िक्षािा सबैको पहुँत स्थावपत हनुे छ । गणुस्तरीय म्िक्षाको 
समुनम्ितता हनुे छ । िैम्क्षक सांस्थािा न्यूनति आर्धारितू पूिानर्धार पूरा िएको 
हनुे छ । स्रोत, सार्धन र जनिम्िको न्यायपूणन वितरण िएको हनुे छ । सबै 
विद्यालयिा सिान िैम्क्षक सवुिर्धा र िैम्क्षक स्तर कायि िएको हनुे छ । 
विद्याथी तथा अमििािकले राम्रो म्िक्षाका लामग िैम्क्षक सांस्था छनोट गनन र 
प्रिेि पाउन िौँताररनपुने छैन । िैम्क्षक सांस्था तथा पदामर्धकारी म्जभिेिार, 
उत्प्ररेरत र जिार्देही हनुे छन ्। सािनजमनक म्िक्षाप्रमत सबैको आकर्षनण र 
विश्वास बढ्ने छ । मनिःिलु्क तथा अमनिायन म्िक्षा कायानन्ियन िएको हनुे छ । 
म्िक्षािा लगानी िवृद्द िएको हनुे छ । मछटो र छररतो िैम्क्षक सेिा प्रिाह 
िएको हनुे छ । सियसापेक्ष रूपिा नीमत, काननु, सांरतना तथा सांस्थाको सरु्धार 
एिि ् पररिाजनन िएको हनुे छ । सिग्र िैम्क्षक प्रणालीिा सिुासन कायि 
िएको हनुे छ । 

स्िस्थ, सवक्रय, सक्षि र अनिुामसत विद्याथी तयार हनुे छन ्। सबै 
बालबामलकाले अपेम्क्षत मसकाइ उपलम्धर्ध प्राप्त गरेका हनुे छन ्। विद्याथीहरू 
प्रविमर्धिैत्री हनुे छन ्। प्राविमर्धक म्िक्षािा विद्याथीको आकर्षनण बढेको हनु ेछ 
।श्रिप्रमत सकारात्िक र्धारणाको विकास िएको हनुे छ । मसपिान ्जनिम्िको 
विकास हनुे छ । दैमनक जीिनिा आइपने जीिनोपयोगी मसप प्राप्त गरी उपयोग 
गनन सक्षि हनु ेछन ्। कुनै पमन विर्षयिस्तिुा आफ्नो र्धारणा बनाउन व्यि 
गनन र तकन  गनन सक्षि हनुे छन ्। आफ्नो अमर्धकार र कतनव्यप्रमत सतेत हनुे 
छन ्। मसद्दान्त र व्यिहार मिलाउन अभ्यस्त हनुे छन ्। आफ्नो िौमलक 
िूल्य, िान्यता, दिनन, पवहतानप्रमत पररम्तत हनु ेछन ्। राष्ट्र र रावष्ट्रयतप्रमत 
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५. विद्यालयस्तरीय मनिःिलु्क पाठ्यपसु्तक वितरण गने, अनगुिन गने, 
िूल्याङ्कन गने  

६. छात्रिमृ्ि वितरण, ददिा खाजा व्यिस्थापन, सेनेटरी प्याड वितरणलाई 
प्रिािकारी बनाउने  

७. परीक्षा तथा िूल्याङ्कनलाई मसकाइको अमि� अ�को रूपिा उपयोग 
गराउने  

८. गाउँ तथा नगर म्िक्षा समिमत र विद्यालय व्यिस्थापन समिमत गठन तथा 
व्यिस्थापन गने  

९. सािदुावयक विद्यालयको दरबन्दी मिलान गने  
१०. विद्यालय नक्साङ्कन गरी सिायोजन, स्तरिवृद्दिा प्रयोग गने  
११. विद्यालयको नािकरण, नाि पररितनन र स्थानान्तरणसभबन्र्धी कायन गने  
१२. विद्यालयको तल अतल सभपम्िको अमिलेख, सरुक्षा र सांरक्षण गने 

गराउने  
१३. विद्यालयको गणुस्तर अमििवृद्दिा वििेर्ष जोड ददने  
१४. सािनजमनक विद्यालयको िैम्क्षक पूिानर्धार मनिानण, ििनत सभिार, सञ्चालन र 

व्यिस्थापनिा प्राथमिकता ददने  
१५. स्थानीय स्तरिा विद्याथी मसकाइ उपलम्धर्धको परीक्षण र व्यिस्थापन गने  
१६. अमनिायन तथा मनMिलु्क म्िक्षाको कायानन्ियन गराउने   
१७. अमतररि तथा सहवक्रयाकलाप सञ्चालन तथा व्यिस्थाप गने  
१८. स्थानीय पसु्तकालय र िातनालयको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने  
१९. म्िक्षक किनतारी परुस्कार तथा प्रोत्साहनलाई व्यिम्स्थत रूपिा 

कायानन्ियन गने  
२०. िैम्क्षक कायनक्रि तथा सांस्थाको अनगुिन गने गराउने  
२१. क्षिता विकास कायनक्रिलाई मनरन्तरता ददने  

 
 
 

खखण्ण्डड--1111 
अअपपेेम्म्क्षक्षतत  उउपपललम्म्धधर्धर्ध 

 
११११.११  अअपपेेम्म्क्षक्षतत  उउपपललम्म्धधर्धर्ध  

                िैम्क्षक सांस्था मनम्ित िापदण्ड आर्धाररत िएर िात्र स्थापना र 
सञ्चालन हनु ेछन ्। सबै िैम्क्षक सांस्थािा आदिन िैम्क्षक िातािरणको विकास 
िएको हनु ेछ । म्िक्षािा सबैको पहुँत स्थावपत हनुे छ । गणुस्तरीय म्िक्षाको 
समुनम्ितता हनुे छ । िैम्क्षक सांस्थािा न्यूनति आर्धारितू पूिानर्धार पूरा िएको 
हनुे छ । स्रोत, सार्धन र जनिम्िको न्यायपूणन वितरण िएको हनुे छ । सबै 
विद्यालयिा सिान िैम्क्षक सवुिर्धा र िैम्क्षक स्तर कायि िएको हनुे छ । 
विद्याथी तथा अमििािकले राम्रो म्िक्षाका लामग िैम्क्षक सांस्था छनोट गनन र 
प्रिेि पाउन िौँताररनपुने छैन । िैम्क्षक सांस्था तथा पदामर्धकारी म्जभिेिार, 
उत्प्ररेरत र जिार्देही हनुे छन ्। सािनजमनक म्िक्षाप्रमत सबैको आकर्षनण र 
विश्वास बढ्ने छ । मनिःिलु्क तथा अमनिायन म्िक्षा कायानन्ियन िएको हनुे छ । 
म्िक्षािा लगानी िवृद्द िएको हनुे छ । मछटो र छररतो िैम्क्षक सेिा प्रिाह 
िएको हनुे छ । सियसापेक्ष रूपिा नीमत, काननु, सांरतना तथा सांस्थाको सरु्धार 
एिि ् पररिाजनन िएको हनुे छ । सिग्र िैम्क्षक प्रणालीिा सिुासन कायि 
िएको हनुे छ । 

स्िस्थ, सवक्रय, सक्षि र अनिुामसत विद्याथी तयार हनुे छन ्। सबै 
बालबामलकाले अपेम्क्षत मसकाइ उपलम्धर्ध प्राप्त गरेका हनुे छन ्। विद्याथीहरू 
प्रविमर्धिैत्री हनुे छन ्। प्राविमर्धक म्िक्षािा विद्याथीको आकर्षनण बढेको हनु ेछ 
।श्रिप्रमत सकारात्िक र्धारणाको विकास िएको हनुे छ । मसपिान ्जनिम्िको 
विकास हनुे छ । दैमनक जीिनिा आइपने जीिनोपयोगी मसप प्राप्त गरी उपयोग 
गनन सक्षि हनु ेछन ्। कुनै पमन विर्षयिस्तिुा आफ्नो र्धारणा बनाउन व्यि 
गनन र तकन  गनन सक्षि हनुे छन ्। आफ्नो अमर्धकार र कतनव्यप्रमत सतेत हनुे 
छन ्। मसद्दान्त र व्यिहार मिलाउन अभ्यस्त हनुे छन ्। आफ्नो िौमलक 
िूल्य, िान्यता, दिनन, पवहतानप्रमत पररम्तत हनु ेछन ्। राष्ट्र र रावष्ट्रयतप्रमत 
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बर्ादार हनुे छन ् । स्थानीय राव�य र अन्तरानव�य पररिेिअनकूुल योग्य र 
प्रमतस्पर्धी हनुे छन ्। 

िेर्धािी जनिम्िको म्िक्षण सेिािा आकर्षनण िवृद्द िएको हनुे छ । 
म्िक्षकको प्राम्ज्ञक योग्यता िवृद्द हनुे छ । म्िक्षक तयारी र विकासका लामग 
प्राम्ज्ञक र पेडागोम्जकल कोसनको विकास र कायानन्ियन हनुे छ । िैक्षम्णक 
ज्ञान, मसप र तौरतररकािा पररितनन िई कक्षाकोठािा प्रमतविम्भबत  हनुे छ । 
म्िक्षक पेसाप्रमत सािाम्जक प्रमतष्टा िवृद्द हनुे छ । म्िक्षक स्िउत्प्ररेरत, 
म्जभिेिार, जिार्देही एिि ् उिरदायी हनुे छन ् । म्िक्षक मडम्जटलिैत्री हनुे 
छन ्। म्िक्षक मसकाइका निीनति विमर्ध र प्रविमर्धको विकास गनन सक्षि हनुे 
छन ्। म्िक्षण मसकाइिा प्रयोग िइरहेको निीनति प्रविमर्धको खोजी गरी प्रयोग 
गनन सक्षिता प्राप्त गरेका हनुे छन ् । विद्याथीको मसकाइलाई केन्रिा राखी 
म्िक्षण पेसालाई सभिान र गिन गरेका हनुे छन ् । सहजकतान, उत्प्ररेक, 
नेततृ्िकतान, पराििनदाता, पथप्रदिनक, सिस्या सिार्धान कतानजस्ता िमूिका मनिानह 
गरी रोलिोडलको रूपिा स्थावपत हनुे छन ्। 

िैम्क्षक प्रणाली तसु्त, उिरदायी (रेस्पोम्न्सि), पारदिी, जिार्देही, 
मनष्पक्ष, प्रिािकारी िएको हनुे छ । गणुस्तरीय सेिा प्रिाह िएको हनुे छ । 
सिग्रिा म्िक्षाको सेिा प्रिाह लागत वकर्ायती र मितव्ययी हनुे छ । 
गणुस्तरीय म्िक्षािा आि नागररकको सिान पहुँत स्थावपत िएको हनु ेछ । 
प्रमतस्पर्धी र उत्पादनिील जनिम्ि मनिानण हनुे छ । 

 
 

खखण्ण्डड--११२२  
ससोोततपपत्रत्रककोो  ककााययााननन्न्ििययनन ससभभबबन्न्र्धर्धीी  व्व्ययििस्स्थथाा 

 
      सोतपत्रले अपेक्षा गरेका उ�ेश्य पररपूमतनका लामग देहायबिोम्जिका काननुी र 

कायनक्रिगत व्यिस्था गरी कायानन्ियन गररने छिः 
          1122..11  ककााननुनुनीी  व्व्ययििस्स्थथाा 

सोतपत्रको प्रिािकारी कायानन्ियनका लामग देहायबिोम्जिका काननुी प्रबन्र्ध 
गरी कायानन्ियनिा ल्याइने छिः 

१. विद्यालय म्िक्षासभबन्र्धी ऐन तजुनिा गरी कायानन्ियन गने 

२. उच्त म्िक्षासभबन्र्धी एकीकृत ऐन तजुनिा गरी कायानन्ियन गने  

३. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षासभबन्र्धी ऐन तजुनिा गरी कायानन्ियन 
गने 

४. रावष्ट्रय योग्यता प्रारूप (एनमिक्य)ु सभबन्र्धी ऐन तजुनिा गरी कायानन्ियन 
गने 

५. एकीकृत स्िास््य म्िक्षा ऐन तजुनिा गरी कायानन्ियन गने 

६. विद्यालयीय सेिा सवुिर्धा िैम्क्षक िातारण म्िक्षक विकास अनगुिन 
िूल्याङ्कन िैम्क्षक गणुस्तरसभबन्र्धी िापदण्ड मनिानण गरी कायानन्ियन 
गने  

७. प्रदेि र स्थानीय तहको क्षेत्रामर्धकारमित्र रहेका विर्षयको सञ्चालन, 

व्यिस्थापन र मनयिनका लामग तित ्तहका सरकारबाट काननु तजुनिा 
गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  

८.  आिश्यकताअनसुार सांयन्त्र, मनयिािली, मनदेम्िका र कायनविमर्धहरू 
तजुनिा गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  

        1122..22  ककााययननक्रक्रििगगतत  व्व्ययििस्स्थथाा 
सोतपत्रको प्रिािकारी कायानन्ियनका लामग देहायबिोम्जिका कायनक्रि 
कायानन्ियनिा ल्याइने छिः 
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बर्ादार हनुे छन ् । स्थानीय राव�य र अन्तरानव�य पररिेिअनकूुल योग्य र 
प्रमतस्पर्धी हनुे छन ्। 

िेर्धािी जनिम्िको म्िक्षण सेिािा आकर्षनण िवृद्द िएको हनुे छ । 
म्िक्षकको प्राम्ज्ञक योग्यता िवृद्द हनुे छ । म्िक्षक तयारी र विकासका लामग 
प्राम्ज्ञक र पेडागोम्जकल कोसनको विकास र कायानन्ियन हनुे छ । िैक्षम्णक 
ज्ञान, मसप र तौरतररकािा पररितनन िई कक्षाकोठािा प्रमतविम्भबत  हनुे छ । 
म्िक्षक पेसाप्रमत सािाम्जक प्रमतष्टा िवृद्द हनुे छ । म्िक्षक स्िउत्प्ररेरत, 
म्जभिेिार, जिार्देही एिि ् उिरदायी हनुे छन ् । म्िक्षक मडम्जटलिैत्री हनुे 
छन ्। म्िक्षक मसकाइका निीनति विमर्ध र प्रविमर्धको विकास गनन सक्षि हनुे 
छन ्। म्िक्षण मसकाइिा प्रयोग िइरहेको निीनति प्रविमर्धको खोजी गरी प्रयोग 
गनन सक्षिता प्राप्त गरेका हनुे छन ् । विद्याथीको मसकाइलाई केन्रिा राखी 
म्िक्षण पेसालाई सभिान र गिन गरेका हनुे छन ् । सहजकतान, उत्प्ररेक, 
नेततृ्िकतान, पराििनदाता, पथप्रदिनक, सिस्या सिार्धान कतानजस्ता िमूिका मनिानह 
गरी रोलिोडलको रूपिा स्थावपत हनुे छन ्। 

िैम्क्षक प्रणाली तसु्त, उिरदायी (रेस्पोम्न्सि), पारदिी, जिार्देही, 
मनष्पक्ष, प्रिािकारी िएको हनुे छ । गणुस्तरीय सेिा प्रिाह िएको हनुे छ । 
सिग्रिा म्िक्षाको सेिा प्रिाह लागत वकर्ायती र मितव्ययी हनुे छ । 
गणुस्तरीय म्िक्षािा आि नागररकको सिान पहुँत स्थावपत िएको हनु ेछ । 
प्रमतस्पर्धी र उत्पादनिील जनिम्ि मनिानण हनुे छ । 

 
 

खखण्ण्डड--११२२  
ससोोततपपत्रत्रककोो  ककााययााननन्न्ििययनन ससभभबबन्न्र्धर्धीी  व्व्ययििस्स्थथाा 

 
      सोतपत्रले अपेक्षा गरेका उ�ेश्य पररपूमतनका लामग देहायबिोम्जिका काननुी र 

कायनक्रिगत व्यिस्था गरी कायानन्ियन गररने छिः 
          1122..11  ककााननुनुनीी  व्व्ययििस्स्थथाा 

सोतपत्रको प्रिािकारी कायानन्ियनका लामग देहायबिोम्जिका काननुी प्रबन्र्ध 
गरी कायानन्ियनिा ल्याइने छिः 

१. विद्यालय म्िक्षासभबन्र्धी ऐन तजुनिा गरी कायानन्ियन गने 

२. उच्त म्िक्षासभबन्र्धी एकीकृत ऐन तजुनिा गरी कायानन्ियन गने  

३. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षासभबन्र्धी ऐन तजुनिा गरी कायानन्ियन 
गने 

४. रावष्ट्रय योग्यता प्रारूप (एनमिक्य)ु सभबन्र्धी ऐन तजुनिा गरी कायानन्ियन 
गने 

५. एकीकृत स्िास््य म्िक्षा ऐन तजुनिा गरी कायानन्ियन गने 

६. विद्यालयीय सेिा सवुिर्धा िैम्क्षक िातारण म्िक्षक विकास अनगुिन 
िूल्याङ्कन िैम्क्षक गणुस्तरसभबन्र्धी िापदण्ड मनिानण गरी कायानन्ियन 
गने  

७. प्रदेि र स्थानीय तहको क्षेत्रामर्धकारमित्र रहेका विर्षयको सञ्चालन, 

व्यिस्थापन र मनयिनका लामग तित ्तहका सरकारबाट काननु तजुनिा 
गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  

८.  आिश्यकताअनसुार सांयन्त्र, मनयिािली, मनदेम्िका र कायनविमर्धहरू 
तजुनिा गरी कायानन्ियनिा ल्याउने  

        1122..22  ककााययननक्रक्रििगगतत  व्व्ययििस्स्थथाा 
सोतपत्रको प्रिािकारी कायानन्ियनका लामग देहायबिोम्जिका कायनक्रि 
कायानन्ियनिा ल्याइने छिः 
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१. ददिा खाजा कायनक्रि, मनिःिलु्क पाठ्यपसु्तक, छात्रिमृ्ि, सेनेटरी प्याड, 

अमििािक म्िक्षा,  िैम्क्षक सांस्था नक्साङ्कन, हररत विद्यालय, विद्यालय 
स्िास््य सेिा, क्षिता विकास,  म्िक्षक पेसागत सहयोग, िैम्क्षक कजान, 
पढ्दै किाउँदै, पढ, मसक, किाऊ र मतर, आिासीय विद्यालय, निनुा 
विद्यालय, विज्ञान विद्यालय, वििेर्ष विद्यालय आदद  

२. विद्यालय म्िक्षा क्षेत्र योजना तथा कायनक्रि 

३. रा�पमत िैम्क्षक सरु्धार कायनक्रि 

४. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा सरु्धार कायनक्रि 

५. मसप विकाससभबन्र्धी तामलि तथा पररयोजना 
६. उच्त म्िक्षा सरु्धार पररयोजना तथा कायनक्रि 

७. साक्षरता, मनरन्तर म्िक्षा तथा जीिनपयनन्त म्िक्षा अमियान 

८. गणुस्तरसभबन्र्धी कायनक्रि 

९. सिकक्षतासभबन्र्धी कायनक्रि 

१०. सार्धारण म्िक्षाबाट प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षािा र प्राविमर्धक 
तथा व्यािसावयक म्िक्षाबाट सार्धारण म्िक्षािा तथा िमृ्ि विकास 
(Permiability & Mobility) सभबन्र्धी कायनक्रि 

११. मसप विकास अमियानसभबन्र्धी कायनक्रि 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खखण्ण्डड--११३३ 
जजोोम्म्खखिि  रर  अअििररोोर्धर्ध  

 

११३३.११  जजोोम्म्खखिि  रर  अअििररोोर्धर्ध   

िैम्क्षक सोतपत्र कायानन्ियनिा आउन सक्ने सभिावित जोम्खि र अिरोर्ध देहायबिोम्जि 
हनु सक्ने आकलन गररएको छिः 

१. म्िक्षा क्षेत्र सरकारको उच्त प्राथमिकतािा नपनुन  

२. सियिै काननु, िापदण्ड, सांयन्त्र, कायनविमर्ध बन्न नसक्न ु 

३. सांविर्धानको िािना अनसुार सङ्ग, प्रदेि र स्थानीय तहमबत सहअम्स्तत्ि, सिन्िय 
र सहकायनिा आर्धाररत कायनप्रणाली अिलभबन हनु नसक्न ु 

४. तीनै तहका सरकारबाट म्िक्षािा पयानप्त लगानी नहनु ु

५. सभबद्द सरोकारिाला मनकाय तथा पदामर्धकारीको सहयोग प्राप्त नहनु ु 

६. स्थानीय तहदेम्ख सङ्गसभिका िैम्क्षक जनिम्िको क्षिता विकास हनु नसक्न ु

७. सबै तहका िैम्क्षक सांरतना िगूोल, जनसङ्खख्या र आिश्यकताका आर्धारिा 
पनुनसांरम्तत हनु नसक्न ु

८. साझेदारीिा कायन सभपादन हनु नसक्न ु

अअन्न्त्त्ययििाा, 
          म्िक्षा क्षेत्रिा बन्ने  सबै प्रकारका योजना र कायनक्रि यो सोत अनकूुल बन्न ेछन ्
। यस सोतले म्िक्षा विकासका लामग िागनदिनन गने छ । प्रस्ततु सोतपत्रको 
कायानन्ियनबाट सिाज प्रमत सिवपनत, सािाम्जक रूपिा सवहष्ण ुर नयाँ वितारको सजनक 
तथा प्रविमर्धको उत्पादन गनन सक्षि, िैज्ञामनक, नैमतकिान,् राष्ट्रप्रिेी, उत्पादनिील,  

प्रमतस्पर्धी र योग्य नागररक मनिानण हनुे छ । 
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१. ददिा खाजा कायनक्रि, मनिःिलु्क पाठ्यपसु्तक, छात्रिमृ्ि, सेनेटरी प्याड, 

अमििािक म्िक्षा,  िैम्क्षक सांस्था नक्साङ्कन, हररत विद्यालय, विद्यालय 
स्िास््य सेिा, क्षिता विकास,  म्िक्षक पेसागत सहयोग, िैम्क्षक कजान, 
पढ्दै किाउँदै, पढ, मसक, किाऊ र मतर, आिासीय विद्यालय, निनुा 
विद्यालय, विज्ञान विद्यालय, वििेर्ष विद्यालय आदद  

२. विद्यालय म्िक्षा क्षेत्र योजना तथा कायनक्रि 

३. रा�पमत िैम्क्षक सरु्धार कायनक्रि 

४. प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षा सरु्धार कायनक्रि 

५. मसप विकाससभबन्र्धी तामलि तथा पररयोजना 
६. उच्त म्िक्षा सरु्धार पररयोजना तथा कायनक्रि 

७. साक्षरता, मनरन्तर म्िक्षा तथा जीिनपयनन्त म्िक्षा अमियान 

८. गणुस्तरसभबन्र्धी कायनक्रि 

९. सिकक्षतासभबन्र्धी कायनक्रि 

१०. सार्धारण म्िक्षाबाट प्राविमर्धक तथा व्यािसावयक म्िक्षािा र प्राविमर्धक 
तथा व्यािसावयक म्िक्षाबाट सार्धारण म्िक्षािा तथा िमृ्ि विकास 
(Permiability & Mobility) सभबन्र्धी कायनक्रि 

११. मसप विकास अमियानसभबन्र्धी कायनक्रि 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खखण्ण्डड--११३३ 
जजोोम्म्खखिि  रर  अअििररोोर्धर्ध  

 

११३३.११  जजोोम्म्खखिि  रर  अअििररोोर्धर्ध   

िैम्क्षक सोतपत्र कायानन्ियनिा आउन सक्ने सभिावित जोम्खि र अिरोर्ध देहायबिोम्जि 
हनु सक्ने आकलन गररएको छिः 

१. म्िक्षा क्षेत्र सरकारको उच्त प्राथमिकतािा नपनुन  

२. सियिै काननु, िापदण्ड, सांयन्त्र, कायनविमर्ध बन्न नसक्न ु 

३. सांविर्धानको िािना अनसुार सङ्ग, प्रदेि र स्थानीय तहमबत सहअम्स्तत्ि, सिन्िय 
र सहकायनिा आर्धाररत कायनप्रणाली अिलभबन हनु नसक्न ु 

४. तीनै तहका सरकारबाट म्िक्षािा पयानप्त लगानी नहनु ु

५. सभबद्द सरोकारिाला मनकाय तथा पदामर्धकारीको सहयोग प्राप्त नहनु ु 

६. स्थानीय तहदेम्ख सङ्गसभिका िैम्क्षक जनिम्िको क्षिता विकास हनु नसक्न ु

७. सबै तहका िैम्क्षक सांरतना िगूोल, जनसङ्खख्या र आिश्यकताका आर्धारिा 
पनुनसांरम्तत हनु नसक्न ु

८. साझेदारीिा कायन सभपादन हनु नसक्न ु

अअन्न्त्त्ययििाा, 
          म्िक्षा क्षेत्रिा बन्ने  सबै प्रकारका योजना र कायनक्रि यो सोत अनकूुल बन्न ेछन ्
। यस सोतले म्िक्षा विकासका लामग िागनदिनन गने छ । प्रस्ततु सोतपत्रको 
कायानन्ियनबाट सिाज प्रमत सिवपनत, सािाम्जक रूपिा सवहष्ण ुर नयाँ वितारको सजनक 
तथा प्रविमर्धको उत्पादन गनन सक्षि, िैज्ञामनक, नैमतकिान,् राष्ट्रप्रिेी, उत्पादनिील,  

प्रमतस्पर्धी र योग्य नागररक मनिानण हनुे छ । 
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ससन्न्ददििनन  ससााििग्रग्रीी 
 नेपालिा म्िक्षा आयोगका प्रमतिेदनहरू, िकाल ु बकु्स एन्ड स्टेसनसन, 

पतुलीसडक, काठिाडौँ । 
 रावष्ट्रय म्िक्षा नीमत, २०७६, नेपाल सरकार, म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्ध 

िन्त्रालय, मसांहदरबार, काठिाडौँ । 
 म्िक्षा ऐन, २०२८, म्िक्षा मनयिािली, २०५९, म्िक्षक सेिा आयोग 

मनयिािली, २०५७, नेपाल सरकार, काननु, न्याय तथा सांसदीय िामिला 
िन्त्रालय, काननु वकताब व्यिस्था समिमत । 

 विद्यालय म्िक्षाको रावष्ट्रय पाठ्यक्रि प्रारूप, २०७६, पाठ्यक्रि विकास केन्र, 
सानोदठिी, ििपरु । 

 Sustainable Development Goal 4: Education 2030, Nepal National 
Framework, MoEST, 2019 

 पन्रौँ योजना (आमथनक िर्षन २०७६/७७-२०८०/८१), नेपाल बकु हाउस, 
पतुलीसडक, काठिाडौँ । 

 िैम्क्षक सूतनाका विमिन्न अङ्क, म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्ध िन्त्रालय, मसांहदरबार, 
काठिाडौँ । 

 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, वि.स. २०७३/७४-2079/80, म्िक्षा 
िन्त्रालय । 

 विद्यालय क्षेत्र सरु्धार योजना, २०६६-२०७२, म्िक्षा िन्त्रालय । 
 सबैका लामग म्िक्षा रावष्ट्रय सिीक्षा प्रमतिेदन (2001-2015) नेपाल सरकार, 

म्िक्षा िन्त्रालय । 
 उच्तस्तरीय रावष्ट्रय म्िक्षा आयोग, २०७५, प्रमतिेदन (अप्रकाम्ित), नेपाल 

सरकार, म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्ध िन्त्रालय, मसांहदरबार, काठिाडौँ । 
 विद्यालय म्िक्षा क्षेत्र योजना (िस्यौदा), नेपाल सरकार, म्िक्षा, विज्ञान तथा 

प्रविमर्ध िन्त्रालय मसांहदरबार, काठिाडौँ । 
 www.opmcm.com 
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 www.npc.gov.np 
 www.tsc.gov.np 
 www.neb.np 
 www.ero.np 
 www.moecdc.gov.np 
 www.stro.gov.np 
 www.ugc.gov.np 
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ससन्न्ददििनन  ससााििग्रग्रीी 
 नेपालिा म्िक्षा आयोगका प्रमतिेदनहरू, िकाल ु बकु्स एन्ड स्टेसनसन, 

पतुलीसडक, काठिाडौँ । 
 रावष्ट्रय म्िक्षा नीमत, २०७६, नेपाल सरकार, म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्ध 

िन्त्रालय, मसांहदरबार, काठिाडौँ । 
 म्िक्षा ऐन, २०२८, म्िक्षा मनयिािली, २०५९, म्िक्षक सेिा आयोग 

मनयिािली, २०५७, नेपाल सरकार, काननु, न्याय तथा सांसदीय िामिला 
िन्त्रालय, काननु वकताब व्यिस्था समिमत । 

 विद्यालय म्िक्षाको रावष्ट्रय पाठ्यक्रि प्रारूप, २०७६, पाठ्यक्रि विकास केन्र, 
सानोदठिी, ििपरु । 

 Sustainable Development Goal 4: Education 2030, Nepal National 
Framework, MoEST, 2019 

 पन्रौँ योजना (आमथनक िर्षन २०७६/७७-२०८०/८१), नेपाल बकु हाउस, 
पतुलीसडक, काठिाडौँ । 

 िैम्क्षक सूतनाका विमिन्न अङ्क, म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्ध िन्त्रालय, मसांहदरबार, 
काठिाडौँ । 

 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, वि.स. २०७३/७४-2079/80, म्िक्षा 
िन्त्रालय । 

 विद्यालय क्षेत्र सरु्धार योजना, २०६६-२०७२, म्िक्षा िन्त्रालय । 
 सबैका लामग म्िक्षा रावष्ट्रय सिीक्षा प्रमतिेदन (2001-2015) नेपाल सरकार, 

म्िक्षा िन्त्रालय । 
 उच्तस्तरीय रावष्ट्रय म्िक्षा आयोग, २०७५, प्रमतिेदन (अप्रकाम्ित), नेपाल 

सरकार, म्िक्षा, विज्ञान तथा प्रविमर्ध िन्त्रालय, मसांहदरबार, काठिाडौँ । 
 विद्यालय म्िक्षा क्षेत्र योजना (िस्यौदा), नेपाल सरकार, म्िक्षा, विज्ञान तथा 

प्रविमर्ध िन्त्रालय मसांहदरबार, काठिाडौँ । 
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