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फागभती प्रदेशको शशऺा नीतत, २०७७ 

१. ऩषृ्ठबतूभ 

भरुकुको ददगो शाशन्त्त, विकास, सशुासन य सभवृिको आधाय शशऺा हो। व्मशिको सिाशङ्गीण 
विकासभापश त भमाशददत जीिन य सभभानजनक योजगायीको आधाय ऩतन शशऺा हो। भरुकुको आतथशक 
साभाशजक रूऩान्त्तयणको भाध्मभ ऩतन शशऺा बएकोरे नेऩारको सॊविधानरे शशऺाराई भौतरक हकको 
रूऩभा प्रत्माबतू गयी याज्मका तनदेशक तसिान्त्त तथा नीततहरुभा शशऺाराई नागरयकका आधायबतू 
आिश्मकताको रूऩभा स्थावऩत गदै सफै नागरयकराई शशऺाको अिसय उऩरब्ध गयाउन ु याज्मको 
दावमत्ि हनुे सॊिैधातनक व्मिस्था गरयएको छ। नेऩारराई अल्ऩविकतसत याष्ट्रहरूको सूचीफाट 
विकासोन्त्भिु याष्ट्रको सूचीभा सभािेश गयाउन य ददगो विकासका रक्ष्म फभोशजभ सभािेशी य 
सभन्त्मामभा आधारयत गणुस्तयीम शशऺाको ऩहुॉचको अिसय सफैभा उऩरब्ध गयाउन ुऩने आिश्मकता 
यहेको छ। सॊिैधातनक प्रािधानहरुको प्रबािकायी कामाशन्त्िमन गदै शशऺाराई आतथशक साभाशजक 
रूऩान्त्तयणको भाध्मभको रूऩभा विकास गनुश जरुयी यहेको छ। फागभती प्रदेशभा शशऺा ऺेरको 
विकासका रातग नीतत तजुशभा गयी थऩ काननुी प्रफन्त्ध गनुशऩने अिस्था देशिएकोरे मो नीततको तजुशभा 
गरयएको छ। 

२.  विद्यभान अिस्था   

मस प्रदेशभा आ. ि. २०७६/०७७ सभभ वितबन्न प्रकायका सयकायी, तनजी, सहकायी तथा धातभशक 
विद्यारमहरु करयफ ७०३१ शैशऺक सॊस्थाहरु सञ्चारनभा यहेका छन।् वि. सॊ. २०७६ भा कऺा 
१ देशि १२ सभभ १४,०३,३२३ जना विद्याथॉहरु बनाश बएका छन ्बन ेसाभदुावमक विद्यारमभा 
भार ३०,६८६ जना शशऺकहरु कामशयत यहेका छन।् प्रायशभबक फार विकास शशऺा केन्त्रहरु 
साभदुावमक तथा सॊस्थागत सभेत गयी 6944 सञ्चारनभा यहेका छन।् अनौऩचारयक शशऺा, विशेष 
शशऺा कामशक्रभ सञ्चारन बएका िैकशल्ऩक शशऺाका रातग िरुा शशऺा ऩितत सभेतको प्रमोग गयी 
शशऺाको व्मिस्था गरयएको छ। उच्च शशऺाका रातग सयकायी, साभदुावमक तथा तनजी 
भहाविद्यारमहरू छन।् एकर तथा फहवुिषमक साधायण तथा प्रावितधक एिॊ व्मािसावमक 
विश्वविद्यारमहरु यहेका छन।् आधायबतू तह कऺा १-५, आधायबतू तह कऺा १-८ य भाध्मतभक 
तह कऺा ९-१२ को िदु बनाशदय क्रभश् ९६.८%, ९५.६%, ५१.९% यहेको छ। मसैगयी कऺा 
५ य ८ को वटकाउ दय क्रभश् ९२.७% य ७८.६% यहेको छ। आधायबतू तह य भाध्मतभक 
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तहको रैश गक सभता सूचकाङ्क क्रभश् ०.९९ य १.०७ यहेको छ। मस प्रदेशका १३ शजल्राहरु 
भध्मे १२ साऺय शजल्राको रूऩभा घोषणा बइसकेका छन।्  

विविध जातजातत, बाषाबाषी बएको सभदुामभा ऩयभऩयागत रूऩभा आजशन हुॉदै आएका ऻान, सीऩ य 
कराराई शैशऺक ऺरेभा सभावहत गनश सवकएको छैन। ततनका ऻान तथा सीऩरे शैशऺक उऩातध िा 
सभकऺता ऩाउन सकेका छैनन।् गरयफ तथा वऩछतडएका सभदुामका फारफातरकाको शैशऺक ऩहुॉच 
तथा गणुस्तय ऩतन यावष्ट्रम औसतबन्त्दा कभ छ। रैश गक, बावषक, अऩाङ्गता तथा अन्त्म कायणरे गदाश 
शैशऺक ऩहुॉच य गणुस्तयभा वितबन्नता यहेको छ। तनजी, गठुी तथा सहकायी रगानीका विद्यारम तथा 
भहाविद्यारम तथा साभदुावमक भहाविद्यारमहरु ऩतन उल्रेिनीम यहेका छन।् विद्यारमदेशि 
विश् िविद्यारमसभभ विद्याथॉहरु फढ्दो क्रभभा यहेका छन।् शैशऺक सॊस्थाभा हनुे अध्ममन 
अध्माऩनराई व्मिहारयक, जनभिुी, िैऻातनक फनाउॉदै उत्ऩादनसॉग जोड्न य ऩूिॉम ऩयभऩयाभा बएका 
ऻान, सीऩ तथा प्रवितधराई आधतुनक ऻान तथा सीऩसॉग जोडी ऩढ्न े ऩढाउने ऩरयिेश फनाउन 
आिश्मक बएको छ। वितबन्न ऩवहचानका साथ शशऺक, कभशचायीहरुको उऩशस्थतत यहेको छ बने 
शैशऺक सॊस्थाहरुभा अनसुन्त्धान य प्रितशनका काभहरु नगन्त्मरूऩभा भार हनुे गयेको अिस्था विद्यभान 
यहेको छ। 

३. सभस्मा तथा चनुौतीहरू  

प्रदेशको विद्यभान शैशऺक अिस्थाभा तनभन सभस्मा तथा चनुौतीहरु यहेका छन ्: 

क) सॊविधान फभोशजभ प्रदेश सयकायको एकर अतधकायको सूचीभा प्रदेश विश्वविद्यारम, 

उच्चशशऺा, ऩसु्तकारम तथा सॊग्रहारम यहेका छन।् आधायबतू शशऺा तथा भाध्मतभक 
शशऺाराई स्थानीम तहको एकर अतधकायको सूचीभा याशिएको छ। बाषा, तरवऩ, सॊस्कृतत, 
रतरतकरा य धभशको सॊयऺण य प्रमोग प्रदेशको य बाषा, सॊस्कृतत य रतरतकराको 
सॊयऺण य प्रमोग स्थानीम तहको अतधकायको रुऩभा यािेको छ। शशऺा, िेरकुद य 
ऩरऩतरका सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहको साझा सूचीभा यहेको छ। सॊविधानरे गयेको 
मस वकतसभको व्मिस्थाराई सॊघ य स्थानीम तहसॉग सभन्त्िम तथा सहकामश गयी 
फारविकास शशऺादेशि विश् िविद्यारमसभभको औऩचारयक शशऺा तथा साऺयतादेशि आजीिन 
शशऺा एिॊ सभकऺी शशऺाको प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गनुश।  
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ि) प्रदेश तबरका शशऺण सॊस्थाहरुभा यहेको गणुस्तयको विविधताराई प्रदेशतबर, अन्त्तयप्रदेश 
तथा यावष्ट्रम य अन्त्तयाशवष्ट्रम तहभा विशशिीकृत हनुेगयी विद्यारम तहको शैशऺक गणुस्तय 
सतुनशित गनुश।   

ग) प्रावितधक शशऺा तथा व्मािसावमक तातरभ ऩरयषद्, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहहरुको 
फीचभा सभन्त्िम गयी प्रावितधक तथा व्मािसावमक शशऺा य तातरभ प्रदान गनुश। ऩयभऩयागत 
रुऩभा ऩतन सीऩ तसक्ने तसकाउने काभराई सॊस्थागत गदै सभफशन्त्धत व्मशि तथा सॊस्थासॉग 
आऩसी सभन्त्िम गयी सफैका रातग सीऩ शशऺा उऩरब्ध गयाउन,ु  

घ) सॊिैधातनक व्मिस्था फभोशजभ सािशजतनक, तनजी य सहकायीको तीन िभफे अथश नीततको भभश 
अनसुाय यावष्ट्रम शशऺा नीततरे तनजी रगानीको तनमभन गने प्रफन्त्ध गयेको सन्त्दबशभा 
सािशजतनक शशऺाभा आिश्मक रगानीको सतुनशितता गदै तनजी रगानीका शशऺारमको 
प्रबािकायी तनमभन गनुश, 

ङ) औऩचारयक, अनौऩचारयक तथा व्मािसावमक सीऩ य तसकाइराई आजीिन शशऺाको 
तनयन्त्तयताका रुऩभा सतुनशित गनुश, 

च) शशऺाराई व्मिहारयक, जनभिुी, जीिनोऩमोगी तथा िैऻातनक फनाई य उत्ऩादनसॉग जोड्नका 
रातग भानिीम जनशशिको ऺभता अतबिवृि गदै तीनै तहका सयकायका फीचभा सभन्त्िम य 
सहकामश गनुश, 

छ) शशऺाराई सहमोगी, प्रततस्ऩधॉ, उत्ऩादनभिुी य अनसुन्त्धानभूरक फनाई प्रदेश य याष्ट्रको 
रातग आिश्मक मोग्म य दऺ जनशशिका अततरयि अन्त्तयाशवष्ट्रम स्तयभा प्रततस्ऩधाश गनश 
सक्ने जनशशिको उत्ऩादन गनुश। 

४. दाशशतनक आधाय 

जनस्तयको अनबुि, फौि, साॊख्म, शैि तथा वकयाॉत जस्ता नेऩार तबर विकतसत बएका दशशन एिॊ 
ऩशश् चभा आधतुनक दशशनको आधायभा शशऺाराई बौततक, भानतसक तथा अध्माशत्भक रुऩभा उऩमोगी 
हनुे दृविकोणफाट शशऺाको विकास गनश देहामका तसिान्त्तहरू मस नीततको भागशदशशनका रुऩभा यहेका 
छन:् 

क) अथशऩूणश शशऺा जीिन, जगत य व्मशिहरुसॉग जोतडन्त्छ। 

ि) शैशऺक प्रवक्रमाहरु व्मशिको जीिनभा ऩरयितशन ल्माउन सहमोगी हनु्त्छन।् 



फागभती प्रदेशको शशऺा नीतत, २०७७ (प्रायशभबक भस्मौदा) 

4 

साभाशजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश 

ग) शैशऺक नततजाको दामया ऻान प्राति एिभ ् तनभाशणभा भार सीतभत नबई चरयर तनभाशण 
सभस्माको सभाधान य भरुकुप्रतत उत्तयदामी नागरयक तनभाशणसभभ हनु्त्छ। 

५. शशऺा नीततको आिश्मकता 
प्रदेश सयकायको शशऺा ऺेरको एकर तथा साझा अतधकाय रगामतका व्मिस्थाहरुराई प्रबािकायी 
रुऩभा कामाशन्त्मिन गयी शशऺाराई जीिनोऩमोगी, प्रततस्ऩधॉ एिभ ् सॊस्थागत फनाउॉदै गणुस्तयीम 
शशऺाभा सिैको सभताभूरक ऩहुॉचका रातग मो नीततको तजुशभा गरयएको छ। नेऩारको सॊविधानरे 
सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह गयी तीन तहको शासकीम व्मिस्था गनुशको साथै शशऺारई भौतरक 
हकको रुऩभा प्रत्माबतू गयी तीन तहका सयकायको एकर य साझा अतधकायको रुऩभा कामशऺ ेर 
सभेत तोकेको छ। नेऩार सयकायरे यावष्ट्रम य अन्त्तयाशवष्ट्रमस्तयभा गयेका शशऺा सभफन्त्धी प्रततििता, 
ददगो विकासका रक्ष्म, सन ्२०२२ तबर अतत कभ विकतसत याष्ट्रफाट विकासशीर याष्ट्रभा स्तयोन्त् नतत 
य सन ्२०३० सभभ भध्मभ आए बएको याष्ट्रको रुऩभा स्तयोन्त् नतत हनुे रक्ष्म तथा नेऩार सयकायको 
यावष्ट्रम शशऺा नीतत एिॊ प्रदेश सयकायको कामश विबाजन तनमभािरी २०७४, फागभती प्रदेशको प्रथभ 
आितधक मोजना प्रादेशशक शशऺा नीतत तजुशभाका आधायहरु हनु।् नेऩारभा तीन तहको शासकीम 
अभ्मास  प्राशभबक चयणभै यहेकोरे शशऺा सभफन्त्धी सॊिैधातनक व्मिस्था, याष्ट्ररे तरएका रक्ष्म एिभ ्
प्रततििताहरुराई मोजनफि रुऩभा कामशन्त्िमन गनश प्रदेश शशऺा नीतत आिश्मक हनु्त्छ।  

६. दूयदृवि 

 साभाशजक आतथशक रूऩान्त्तयणको रातग गणुस्तयीम शशऺा य दऺ जनशशि। 

७. रक्ष्म 

शशऺाको भाध्मभफाट सहमोगी, प्रततस्ऩधॉ, उद्यभशीर तथा निप्रितशनशीर जनशशि तनभाशण गयी प्रदेश 
य भरुकुको सभवृिभा मोगदान गने। 
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८. उदे्दश्म 

(क) व्मशिभा अन्त्ततनशवहत प्रततबाको प्रस्पुटन गदै याष्ट्र य यावष्ट्रमता प्रतत प्रततफि, जिापदेही, 
उद्यभशीर य सहमोगी नागरयक तमाय गनुश, 

(ि) औऩचारयक तथा अनौऩचारयक शशऺाभा सफैको सहज ऩहुॉच सवहतको गणुस्तयीम तथा 
सान्त्दतबशक शशऺाका रातग शैशऺक सॊस्थाराई नेततृ्िदामी, सभन्त्िमकायी, सहमोगी तथा 
प्रततस्ऩधॉ फनाउन,ु 

(ग) उच्च शशऺाराई सभदुाम उन्त्भिु, अनसुन्त्धानभूरक तथा यावष्ट्रम य अन्त्तयाशवष्ट्रम आिश्मकता 
अनरुुऩका स्तयीम जनशशि उत्ऩादन गने फनाउन,ु 

(घ) प्रावितधक, व्मािसावमक तथा सीऩमिु एिभ जीिनोऩमोगी शशऺाको विकास तथा तफस्ताय 
गनुश, 

(ङ) शशऺाभा निप्रितशन य सशुासनराई सॊस्थागत गनुश । 

९. शैशऺक नीतत तथा कामशनीतत 

  नीतत ९.१ औऩचारयक विद्यारम, भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमफाट जनतासॉग तसक्न े तथा 
जनताराई तसकाउन ेव्मिस्था तभराउन।े 

 कामशनीतत 

    ९.१.१ तसक्ने तसकाउने सॊमन्त्र फनाई आधतुनक सूचना य सञ् चायका उऩरब्ध साधनहरुको 
उऩमोग गरयनेछ।  

    ९.१.२ सूचना य सञ्चाय प्रवितध सभेतको प्रमोग गयी शशऺक, प्राध्माऩक तथा कभशचायीहरुको 
ऺभता विकास गरयनेछ। 

   ९.१.३ सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह फीच सभन्त्िम कामभ गयी शैशऺक नेततृ्िकताशको ऺभता 
विकास गरयनेछ। 

९.१.४ शशऺण तथा अनसुन्त्धानको भाध्मभफाट सभदुामभा अिशस्थत ऩयभऩयागत ऻान तथा 
अभ्मासराई आधतुनक तथा औऩचारयक ऻान तथा अभ्माससॉग एकीकृत गने प्रणारी 
विकास गयी कामाशन्त्िमनभा ल्माइनेछ। 

९.१.५  दतरत, जनजातत, धातभशक, ऩेशागत सभूह तथा अन्त्म सभदुाम तथा व्मशिभा बएका 
ऻान, सीऩ एिभ ् प्रवितधको िोज अनसुन्त्धान गयी ततनराई के्रतडट तथा ननके्रतडट 
कोसश फनाई विद्यारम, भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमभा रागू गरयनेछ। 
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नीतत ९.२ औऩचारयक शशऺा तपश का फारविकास, आधायबतू, भाध्मतभक तथा अनौऩचारयक तपश का 
साऺयता, साऺयोत्तय तथा आजीिन शशऺाको शजभभेिायी ऩूया गनश स्थानीम तहको 
आिश्मकता अनसुाय सहकामश गने। 

 कामशनीतत 

९.२.१ शैशऺक कामशका रातग स्थानीम तहराई एकअकाशका साझेदाय, प्रततस्ऩधॉ तथा सहमोगी 
हनुका रातग सहमोग गरयनेछ। 

९.२.२ स्थानीम तहसॉगको सभन्त्िम एिॊ भागका आधायभा  औऩचारयक तथा अनौऩचारयक 
शशऺा सधुायका रातग आिश्मक सहमोग गरयनेछ। 

९.२.३  अन्त्तय स्थानीम तह, अन्त्तय भहाविद्यारम तथा अन्त्तय विश् िविद्यारम ऩयुस्काय प्रदान 
गनश ऩायदशॉ व्मिस्था विकास गयी कामाशन्त्िमनभा ल्माइनेछ। 

९.२.४ स्थानीम तहभा बएका वकसान, भजदूय तथा अन्त्म सभूहका व्मशिभा बएका ऻान य 
सीऩको िोजी गयी ततनराई अद्याितधक गने तथा उनीहरुराई आधतुनक ऻान ददन े
काभभा सभफशन्त्धत स्थानीम तहसॉग सहकामश गरयनेछ। 

९.२.५ विविध शैशऺक मोग्मता एिॊ ऩेशाभा सॊरग्न व्मशिहरुको ऻान, सीऩ य प्रवितधराई 
अद्याितधक गनश प्रवितधभा आधारयत आजीिन शशऺा सतुनशश् चत गनश स्थानीम तहभा 
स्रोतकेन्त्र फनाइनेछ। त्मस्ता स्रोतकेन्त्रभा येतडमो, टेतरतबजन, कभ्मटुय, अनराइन, 
अपराइन तथा बच ुशअर सेिा उऩरब्ध हनुेछ। जनस्तयका डफरी, चऩा, दरान जस्ता 
सॊयचनाराई स्रोतकेन्त्रका रुऩभा विकतसत गरयनेछ।     

९.२.६ येतडमो, टेतरतबजन, टेतरपोन, कभ्मटुय, अनराइन, अपराइन तथा बच ुशअर सेिा ददन 
सभफशन्त्धत सञ् चायका साधनराई चावहने प्रसायका साभग्रीहरु प्रदेश सयकायरे विकास 
गयी उऩरब्ध गयाउनेछ। 

९.२.७ प्रदेशभा बएका सञ् चायका भाध्मभराई एक अकाशका ऩूयक हनुेगयी औऩचारयक तथा 
अनौऩचारयक शशऺाका सहमोगी फनाइनेछ। 

९.२.८ सफै शैशऺक सॊस्थाराई आफ्ना सिर ऩऺ य कभी कभजोयीफाट तनयन्त्तय तसक्ने य 
सधुाय गने भागशशचर अभ्मास गनश रगाइनेछ। 

नीतत ९.३  विद्यारम तहदेशि उच्च शशऺासभभको शशऺण तसकाइराई जनभिुी, व्मिहारयक, िैऻातनक 
तथा ऩयभऩयागत एिभ ्आधतुनक ऻान, सीऩ, प्रवितध य उत्ऩादनसॉग जोड्न ेगयी ऩठन ऩाठन 
गने प्रिन्त्ध तभराउन।े  

  कामशनीतत 
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९.३.१ शशऺण तसकाइराई जनभिुी, व्मािहारयक, िैऻातनक तथा उत्ऩादनसॉग जोड्ने काभभा 
शशऺक तथा प्राध्माऩक अतबबािक य विद्याथॉहरुराई शजभभेिाय फनाउन आिश्मक 
व्मिस्था तभराइनेछ। 

९.३.२ शैशऺक साभग्रीहरुको तनभाशण तथा वितयण गनश सहमोग गरयनछे। 

९.३.३ प्राध्माऩक, शशऺक, स्थानीम तह, भहाविद्यारम प्रभिुरे आआफ्ना विद्याथॉभा य स्िमॊ 
विद्याथॉरे नै आपूभा उल्रेशित ऺभता बए नबएको कुया जानकायी तरने भोिाइर 
ए्सहरु फनाई कामाशन्त्िमनभा ल्माउने व्मिस्था तभराइनेछ। 

९.३.४ सफै तहका विद्याथॉहरुभा बएका प्रततबाहरुको िोजी गयी ततनको विकास गने काभभा 
विद्यारम, भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमहरुराई सघाइनेछ। 

९.३.५ सफै तहका ऩाठ्यक्रभ, शशऺण तसकाई प्रवक्रमाराई सभस्मा सभाधानभिुी फनाउन 
आिश्मक साभग्री तमाय गरयनेछ।  

नीतत ९.४ विद्याथॉराई अनशुातसत, इभान्त्दाय, नैततकिान तथा शजभभेिाय फनाउन।े  
  कामशनीतत 

९.४.१ विद्यारम, भहाविद्यारम, विश् िविद्यारमभा मोग, ध्मान, प्राणामाभ जस्ता कामशक्रभ 
सञ् चारन गनश आिश्मक व्मिस्था तभराइनेछ। 

९.४.२ अततरयि तथा सह कामशकराऩ सॊचारन गयी विद्याथॉ, शशऺक तथा कभशचायीराई 
नैततकिान य सकायात्भक उजाशशीर फनाउन शैशऺक सॊस्थाराई आिश्मकता 
अनसुाय सहमोग गरयनेछ। विद्यारम तहभा मस्ता कामशक्रभ गनश स्थानीम तहराई 
सहमोग गरयनेछ। 

९.४.३ जनशशिराई अनशुातसत, इभान्त्दाय, नैततकिान तथा शजभभेिाय फनाउन यावष्ट्रम तथा 
अन्त्तयाशवष्ट्रम अभ्मास, अनसुन्त्धान, विचाय आददको आदान प्रदान गनश आभन े साभने 
तथा बच ुशअर कामशक्रभ सञ् चारन गने व्मिस्थाका रातग स्थानीम तह तथा 
विश्वविद्यारमराई सहमोग गरयनेछ। 

९.४.४ नागरयकराई अनशुातसत, इभान्त्दाय, नैततकिान तथा शजभभेिाय फनाउन आिश्मक ऻान, 
सीऩ तथा प्रवितधको िोजी गयी कामाशन्त्िमनभा ल्माइनेछ। 

९.४.५ अनशुातसत, इभान्त्दाय, नैततकिान तथा शजभभेिाय फनाउन ऩवहचान बएका प्रदेश तहका 
साझा तथा सभदुाम विशेषका ऻान, सीऩ तथा प्रवितधराई सफै शैशऺक सॊस्थाभा 
उऩरब्ध गयाउने प्रफन्त्ध तभराइनेछ।  

९.४.६ अनशुातसत, इभान्त्दाय, नैततकिान तथा शजभभेिाय फनाउन यैथाने धभश दशशनभा बएका 
विचायको िोजी गयी ततनराई सािशजतनक गनश सहमोग गरयनेछ।  

नीतत ९.५ शशऺण तसकाइभा विद्याथॉको भातबृाषा तथा तरवऩको प्रमोग गने।  
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कामशनीतत 

९.५.१ शशऺण तसकाइको भाध्मभ बाषाको रुऩभा विद्याथॉको भातबृाषाराई रैजान चावहन े
तडशजटर तथा नन-तडशजटर साभग्रीको विकास गनश सहमोग गरयनेछ। 

९.५.२ भातबृाषाराई विषमको रुऩभा रैजान चावहने तडशजटर तथा नन-तडशजटर साभग्री 
उत्ऩादन गनश आिश्मक व्मिस्था तभराइनेछ।    

९.५.३ पयक बाषा एकैसाथ तसक्ने तसकाउने तडशजटर तथा नन-तडशजटर साभग्री तनभाशण गनश 
सहमोग गरयनेछ। 

९.५.४ शशऺक, प्राध्माऩक, विद्याथॉ तथा अन्त्म बाषा प्रभेीराई प्रदेशभा फोतरने बाषाहरुको 
अध्ममन तथा अनसुन्त्धान गनश आिश्मक सहमोग गरयनेछ। 

नीतत ९:६ विषमगत तथा ऺभतागत रुऩभा विशशविकृत विद्यारम सञ् चारन गने।  
   कामशनीतत 

९.६.१ प्रदेशतबर आिश् मकता अनसुाय वितबन्त् न विषम तथा ऺभताका विशशविकृत विद्यारम 

सञ् चारन गनश सभबाव्मता अध्ममन गरयनेछ। 

९.६.२ मस्ता विद्यारम सञ् चारनका रातग सभबाव्मता अध्ममनको आधायभा स्थान य विषमगत 
तथा ऺभतागत प्राथतभकता क्रभ तोवकनेछ। 

९.६.३ एकर तथा रागत साझेदायी अिधायणा फभोशजभ मस्ता विशशिीकृत विद्यारम 
सञ् चारन गनश सवकनेछ।  

नीतत ९.७ साभदुावमक ऩसु्तकारम एिभ ्विऻान प्रदशशनी स्थरको स्थाऩना य विकास गने।  
    कामशनीतत 

९.७.१  प्रदेश तबरका प्रत्मेक शजल्राभा कशभतभा एउटा आधतुनक सवुिधा सभऩन्त् न 
ऩसु्तकारमको स्थाऩना य सञ् चारनको व्मिस्था गरयनेछ। 

९.७.२ प्रदेशस्तयीम विऻान प्रदशशनी स्थरको स्थाऩना गरयनेछ। 

९.७.३ विद्याथॉको तसकाइ प्रबािकायी फनाउन विऻान प्रदशशनी स्थरको प्रमोग गने व्मिस्था 
तभराइनेछ। 

९.७.४ ऩसु्तकारम य विऻान प्रदशशनी स्थर भापश त सभदुामभा िैऻातनक-प्रावितधक साऺयता 
कामशक्रभ सञ् चारन गरयनेछ। 

९.७.५ स्थानीम तहको भाग, आिश्मकता तथा रगानी साझेदायी सतुनशश् चत बएभा त्मस्ता 
स्थानीम तहभा ऩसु्तकारम तथा विऻान प्रदशशनी स्थर स्थाऩना गनश सहमोग गरयनेछ। 
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नीतत ९.८  विद्यारम तहको शशऺाका रातग ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्य साभग्री विकास तथा विशषे तसकाइ 
िाताियण तमाय गने।   

     कामशनीतत 

९.८.१ ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्री विकासका रातग प्रादेशशक ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्री 
विकास केन्त्र स्थाऩना गरयनेछ।  

९.८.२ यावष्ट्रम ऩाठ्यक्रभ प्रारुऩको अधीनभा यही ऐशच्छक विषमको ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यऩसु्तक 
तथा ऩाठ्यसाभग्री विकास गयी कामाशन्त्िमनभा ल्माइनेछ। 

९.८.३ भाऩदण्डका आधायभा थऩ ऩाठ्यसाभग्री छनौट, स्िीकृतत य तनमभन गरयनेछ। 

९.८.४ प्रादेशशक विशेषता अनरुुऩ कृवष, जतडफटुी, उद्यभशीरता, स्थानीम ऻान य सीऩ प्रणारी, 
बाषा तथा ऩमशटनसॉग सभफशन्त्धत ऩाठ्यक्रभ तमाय गयी स्थानीम तहसॉगको 
सभन्त्िमभा रागू गने व्मिस्था तभराइनेछ।  

९.८.५ विद्यारम शशऺाराई सभदुामसॉग एकाकाय गदै रैजान विद्याथॉराई सभदुामभा आधारयत 
ऩरयमोजना तनभाशण य कामाशन्त्िमन गनश स्थानीम तहराई सहमोग गरयनेछ।  

९.८.६ सभदुाम य साभदुावमक वक्रमाकराऩराई सभेत तसकाइ स्रोतको रुऩभा तरई शशऺक 
तातरभ, तसकाइ साभग्री य भूल्माङ्कन प्रणारीभा स्थावऩत गने व्मिस्था तभराइनेछ। 

   नीतत ९.९ विद्याथॉ भूल्माङ्कन सभफन्त्धी कामशराई प्रबािकायी फनाउन।े  
   कामशनीतत 

९.९.१ आधायबतू तहभा तनयन्त्तय विद्याथॉ भूल्माङ्कनको प्रमोग गनशका रातग आिश्मक 
सहजीकयण गरयनेछ। 

९.९.२ स्थानीम तहरे सञ् चारन गने कऺा ८ िा मस्तै वकतसभको ऩयीऺाराई प्रबािकायी 
फनाउन आिश्मक प्रावितधक सहमोग गरयनेछ। 

९.९.४ ऩयीऺाको ऩरयणाभ विश् रेषण गयी शशऺण तसकाइभा ल्माउन े सधुायका रातग 
कामशमोजना फनाई कामाशन्त्िमनभा ल्माउने व्मिस्था तभराइनेछ। 

   नीतत ९:१० भाध्मतभक शशऺा ऩयीऺा (कऺा १०) को स्तयीकयण, व्मिस्थाऩन, सञ् चारन य 
प्रभाणीकयण गने। 

    कामशनीतत 

  ९.१०.१ प्रदेशस्तयीम भाध्मतभक शशऺा (कऺा १०) ऩयीऺा फोडशको गठन गरयनेछ।  
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९.१०.२ फाह्य ऩयीऺाको भानक य स्तय (Norms and Standards) फभोशजभ ऩयीऺा 
फोडशको काभ, कतशव्म य अतधकाय तम गरयनेछ।  

९.१०.३ ऩयीऺाको स्िरुऩ, ऩयीऺा व्मिस्थाऩन तथा नततजा विश् रेषण रगामतका ऩयीऺा 
तथा भूल्माङ्कन सभफन्त्धी विषमभा कामशक्रभ सञ् चारन गरयनेछ।  

९.१०.४ फह-ुफवुिभत्ता (Multiple Intelligence) भा  आधारयत बई प्रश् नऩर विकास तथा 
ऩयीऺा सञ् चारन गरयनेछ। मसका रातग तरशित ऩयीऺा रगामत अन्त्म वितध 
ऩतन प्रमोगभा ल्माइनेछ। 

नीतत ९.११ शैशऺक गणुस्तयको भानक फनाई शशऺाका सफै तह य ऺरेभा राग ुगने।  
९.११.१ ऻानभा अब्फर, सीऩभा दऺ, सकायात्भक सोच, सभािेशी स्िबाि तथा आधतुनक 

सूचना प्रवितध भैरी रगामतका विषम सभािेश बएको शशऺाको प्रादेशशक 
गणुस्तयको िाका फनाइनेछ। मस िाकाभा सन्त्दबश साऩेऺता गणुस्तय, रगानीभा 
गणुस्तय, प्रवक्रमाभा गणुस्तय, गणनात्भक तथा गणुात्भक उऩरशब्धभा गणुस्तयका 
विषम सभािेश गरयनेछ। 

९.११.२ विद्याथॉ, शशऺक, प्रधानाध्माऩक, प्राध्माऩक, तथा कभशचायीको स्िभूल्माङ्कनको रातग  
तडशजटर तथा नन-तडशजटर साभग्री तमाय गयी कामाशन्त्िमनभा ल्माइनेछ। 

९.११.३ अऩेशऺत गणुस्तय नऩगेुको विषम ऺेरभा सघाउने तडशजटर तथा ननतडशजटर साभग्री 
उत्ऩादन गनश गयाउन शशऺक, प्राध्माऩक तथा अन्त्म विऻराई प्रोत्सावहत गरयनेछ।  

९.११.४ शशऺाको गणुस्तयीम िाकाको आधायभा विद्यारम, स्थानीम तह, भहाविद्यारम तथा 
विश् िविद्यारमको िावषशक गणुस्तयको रेिाजोिा गरयनेछ य तदनसुाय ऩयुस्काय तथा 
दण्डको व्मिस्था तभराइनेछ।  

९.११.५ विश् िविद्यारमरे विश् िविद्यारम अनदुान आमोगरे फनाएको उच्च शशऺाको 
गणुस्तयको िाका सभेतका आधायभा आआफ्ना गणुस्तयका िाका फनाई 
सािशजतनक गनेछन।् 

नीतत ९M१२ प्रदेशतबरका गरुुकुर, भदयसा, गभुिा आददभा ददइन े शशऺाराई भूरधायको सभकऺी 
फनाउन।े 

कामशनीतत: 
९.१२.१ गरुुकुर, भदयसा, गभुफा रगामत ऩयभऩयागत तथा धातभशक प्रकृततका शशऺारम 

भूरधाय तथा ऩरेुसो धायका हनुेछन।्  
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९.१२.२ मस्ता धाय सञ् चारन गने शशऺारमरे भाऩदण्ड फभोशजभ भूर विषम अतनिामश रुऩभा 
ऩठनऩाठन गने तथा ऩयीऺा ददने प्रिन्त्ध गनेछ। 

९.१२.३ ऩरेुसो धायभा इच्छुक जोसकैुरे ऩतन ऩ \न ऩाउने गयी ऩरेुसो ऩाठ्यक्रभ तमाय 
ऩारयनेछ।  

९.१२.४ गरुुकुर, भदयसा, गभुिा आददभा अध्ममन गयेका विद्याथॉहरुराई अन्त्म विद्यारम, 
भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमभा सहज प्रिेशका रातग ऩरेुसा साभग्री तमाय गनश 
आिश्मक व्मिस्था गरयनेछ। 

९.१२.५ गरुुकुर, भदयसा, गभुफा जस्ता प्रकृततका शशऺाराई विश् िविद्यारम स्तयसभभ 
ऩरु् माउने व्मिस्था तभराइनछे। 

नीतत ९.१३ दऺ जनशशि तनभाशणका रातग उच्च शशऺाको विकास, तफस्ताय तथा उन्त् नमनभा 
जोड ददन।े  

कामशनीतत 

९.१३.१ कृवष, ऩमशटन, नविकयणीम ऊजाश, औषधी विऻान, विऻान-प्रवितध, इशन्त्जतनमरयङ्ग, मोग 
एिॊ आमिेुद, करा रगामतका विधा प्राथतभकताभा ऩने गयी विश् िविद्यारमको स्थाऩना 
गरयनेछ।  

९.१३.२ साभदुावमक क्माभऩसहरुराई एकीकृत गयी साभदुावमक विश् िविद्यारमभा रुऩान्त्तयण 
हनु प्रोत्सावहत गरयनेछ।  

९.१३.३ विश् िविद्यारमराई भूरत: अनसुन्त्धानभूरक फनाइनेछ। विश् िविद्यारमराई 
फहवुिधात्भक, सभस्मा सभाधान केन्त्रीत, सभदुामभिुी शशऺण य सेिाभूरक काभ 
एिभ ्प्रदेशको सभग्र विकासका कामशसॉग जोड्न आिश्मक व्मिस्था तभराइनेछ।  

९.१३.४ औषतध उत्ऩादन, ऊजाश विकास, िाद्य प्रवितध, कृवष व्मिसाम रगामतका ऺेरभा 
काभ गनश विश् िविद्यारम य प्रदेश सयकायको सहकामशभा विशेष य फह-ुविधात्भक 
प्रमोगशारा विकास गरयनेछ।  

९.१३.५ प्रमोगशाराभा कामशयत जनशशि (िैऻातनक, अनसुन्त्धाता) य प्रशशऺाथॉ (Interns) 
राई विश् िविद्यारमको प्राशऻक कामशक्रभसॉग आफि गने व्मिस्था तभराइनेछ।  

९.१३.६ स्थानीम ऻान य सीऩराई उच्च शशऺासॉग जोड्न विश् िविद्यारमका विधागत विस्ताय 
केन्त्र (outreach center) स्थाऩना गने व्मिस्था तभराइनेछ। 
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   नीतत ९.१४  विश् िविद्यारम, भहाविद्यारम (साभदुावमक य तनजी सभेत) आददको ऩनु नक्शाङ्कन  
गयी उच्च शशऺाको सहज ऩहुॉच सतुनशश् चत गने।  

       कामशनीतत 

९.१४.१ विश् िविद्यारम य भहाविद्यारमको तभरान गनश प्रोत्सावहत गरयनेछ। 

९.१४.२ विश् िविद्यारम य भहाविद्यारमको ऩहुॉच नबएका ठाउॉभा उच्च शशऺाको ऩहुॉच 
सतुनशश् चत गनश सयकायी, साभदुावमक, तनजी तथा साझेदायीको ढाॉचा अिरभफन 
गरयनेछ।  

९.१४.३ एक आऩसभा तभरान गयी मस्ता भहाविद्यारमहरु भातनत विश् िविद्यारम फन्त् न 
फनाउन चाहेभा ततनराई सहमोग गरयनेछ। 

९.१४.४ ततनभा कामशयत प्रशशऺक तथा वितबन्त् न तहका प्राध्माऩक एिॊ कभशचायीहरुराई एक 
अकाश भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमभा सभकऺी रुऩभा सरुिा तथा फढुिा गने 
प्रिन्त्ध तभराइनेछ। 

९.१४.५ ततनीहरुराई तडग्री ग्राशण्टङ्ग भहाविद्यारमको रुऩभा विकतसत गरयनेछ। 

९.१४.६ मी भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमरे सभदुामराई चावहने नन-के्रतडट कोसश, 
तातरभ, अतबभिुीकयण एिॊ के्रतडट कोसश सॊचारन गनश प्रोत्सावहत गरयनेछ। 

 

९.१४.७ प्रत्मेक विश् िविद्यारम य  भहाविद्यारमको आआफ्नो स्ऩि िैशशष्ट्यता हनुे व्मिस्था 
तभराइनेछ। 

९.१४.८ विश् िविद्यारम य भहाविद्यारमभा आॊशशक, ऩूणशकारीन तथा िरुा भोडका कामशक्रभ 
सञ् चारन गयी सफैराई सहज शशऺाको ऩहुॉच सतुनशश् चत गने प्रिन्त्ध गरयनेछ। 

९.१४.९ दतरत, अऩाङ्गता बएका व्मशि तथा आतथशक रुऩरे विऩन्त् नहरुको शशऺाभा ऩहुॉच 
सतुनशश् चत गनश ऩूणश⁄आॊशशक⁄ऩटके छारिशृत्त, विद्वत ् िशृत्त एिभ ् भहाविद्यारम तथा 
विश् िविद्यारमभा काभ गने व्मिस्था तभराइने छ। 

नीतत् ९.१५ भातनत विश् िविद्यारमको विकास गने।  
   कामशनीतत 

९.१५.१ सञ् चारनभा यहेका आवङ्गक, तनजी तथा सभफन्त्धन प्राि भहाविद्यारमहरुराई एकर िा 
सॊग्रवहत (Federated) भातनत विश् िविद्यारमको रुऩभा विकास गने व्मिस्था 
तभराइनेछ।  
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९.१५.२ भातनत विश् िविद्यारम अन्त्तगशत साधायण तथा प्रावितधक धायका कामशक्रभ सञ् चारन 
गरयनेछ। मस्ता कामशक्रभ प्रावितधक भहाविद्यारम तथा प्रमोगात्भक प्रावितधक 
विद्यारमभा सञ् चारन हनुे व्मिस्था तभराइनेछ। 

९.१५.३ आिश्मकता अनरुुऩ विषमगत सॊस्थाराई भातनत विश् िविद्यारमको रुऩभा सञ् चारन 
हनु सक्ने व्मिस्था तभराइनेछ। मस्ता सॊस्थारे स्नातकोत्तय तह एिभ ् आितधक 
तातरभ कामशक्रभ सञ् चारन गनेछन।् 

  नीतत ९:१६ िल्डश क्रास विशश् िद्यारम (World Class University) को स्थाऩना य विकास गने।  
  कामशनीतत 

९.१६.१ सञ् चारनभा यहेका य स्थाऩना हनुे विश् िविद्यारमराई िल्डश क्रास विश् िविद्यारमको 
रूऩभा विकतसत गरयनेछ। मस्ता विश् िविद्यारम विषमगत तथा फह-ुविषमका 
हनुेछन।् 

९.१६.२ मस्ता विश् िविद्यारमरे विश् िस्तयको शैशऺक गणुस्तय कामभ गदै यावष्ट्रम-अन्त्तयाशवष्ट्रम 
स्तयभा प्रततस्ऩधाश गनश सक्ने दऺ जनशशि तमाय गनेछन।्   

९.१६.३ विश् िविद्यारम सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩनका रातग स्ितन्त्र य स्िामत्त फोडश अप 
ट्रविजको व्मिस्था गरयनेछ। विश् िविद्यामका ऩदातधकायी यावष्ट्रम-अन्त्तयाशवष्ट्रम स्तयभा 
ख्मातत प्राि प्राशऻक व्मशित्ि भध्मेफाट छनौट गने व्मिस्था तभराइनेछ। 

९.१६.४ िल्डश क्रास विश् िविद्यारमभा न्त्मूनतभ ५% अन्त्तयाशवष्ट्रम विद्याथॉ ऩढ्ने िाताियण 
फनाइनेछ।  

९.१६.५ प्रत्मेक विबागभा विदेशी प्राध्माऩकरे सभेत अध्माऩन अनसुन्त्धान गने िाताियण 
फनाइनेछ।  

९.१६.६ विश् िविद्यारमभा न्त्मूनतभ २०% विद्याथॉ य ६०% प्राध्माऩकराई विश् िविद्यारम-
आिासीम सवुिधा तभराइनेछ।  

नीतत ९:१७ विश् िविद्यारम, भहाविद्यारम तथा विद्यारमराई सभदुामसॉग आिि गने।  
  कामशनीतत 

९.१७.१ विश् िविद्यारम, भहाविद्यारम तथा विद्यारम शशऺाराई सभदुामको विकाससॉग एकाकाय 
गनश अतनिामश रुऩभा सेिा शशऺा कामशक्रभ रागू गरयनेछ।  
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९.१७.२ प्रत्मेक विश् िविद्यारम, भहाविद्यारम तथा विद्यारमराई सेिा शशऺाको रातग आआफ्नो 
सेिा ऺेर तोक्न रगाई उि ऺेरभा अनसुन्त्धान तथा सभदुाम सेिा गने प्रिन्त्ध 

तभराइनेछ।  
९.१७.३ स्नातक य स्नातकोत्तय ऩूया गने विद्याथॉराई तोवकएको अितध य सभदुामभा  तहाॉको 

विकासको रातग थऩ काभ गने व्मिस्था कामाशन्त्िमनभा ल्माइनेछ। 

नीतत ९.१८ विदेशी विद्यारम, भहाविद्यारम य विश् िविद्यारमको तनमभन तथा अनगुभन गने।  
  कामशनीतत: 

९.१८.१ विदेशी विश् िविद्यारम, भहाविद्यारम तथा स्कूर फोडशसॉग सभफन्त्धन तरएका शशऺण 
सॊस्थाहरुको दस्तािेजीकयण गरयनेछ। 

९.१८.२ मस्ता सॊस्था यावष्ट्रम भानक अनसुाय बए नबएको रेिाजािा गयी तदनरुुऩ यावष्ट्रम 
भाऩदण्ड अनसुाय नबएको अिस्थाभा सॊघीम सयकायको सभन्त्िमनभा भाऩदण्ड 
फभोशजभ सञ् चारन हनुे व्मिस्था गरयनेछ। 

९.१८.३ मस्ता सॊस्थाको शलु्क, ऩाठ्याॊश, शशऺक, प्राध्माऩकका सेिाशतश, व्मिस्थाऩन 
आददको अनगुभन गने प्रिन्त्ध तभराइनेछ। 

९.१८.४ विदेशी विद्यारम, भहाविद्यारम य विश् िविद्यारमराई सॊघीम सयकायको सभन्त्िमभा 
आिश्मकता य नक्शाङ्कनको आधायभा सभफन्त्धन ददने व्मिस्था तभराइनेछ।  

नीतत ९.१९ विद्यारम, भहाविद्यारम य विश्वविदमारमभा  सभािेशी तथा विशषे कऺाको प्रफन्त्ध गने।  
   कामशनीतत 

९.१९.१ आधायबतू तहदेशि विश्वविद्यारम तहसभभ सभािेशी शशऺण व्मिस्थाऩन गरयनेछ। 
शशऺण सॊस्थाभा अऩाङ्गता बएका विद्याथॉ अनकूुर िाताियण तसजशना गरयनेछ।  

 

९.१९.२ शशऺण सॊस्थाभा विशेष कऺाको व्मिस्था गनश देहामका  उऩामहरु अिरभिन गनश 
प्रोत्सहान गरयनेछ :  
९.१९.२.१  हार सञ् चारनभा यहेका विशेष कऺाका विद्यारमको तफस्ताय गनश 

स्थानीम तहसॉग सहकामश गरयनेछ।  
९.१९.२.२  हार सञ् चारनभा यहेका विशेष शशऺाका आिासीम स्रोत केन्त्रहरु 

स्थानीम तहसॉगको सहकामशभा तफस्ताय गरयनेछ। 

९.१९.२.३ विशेष विद्याथॉराई आिासीम सवुिधा सवहतको सेिा सवुिधा सतुनशश् चत 
गनश प्रत्मेक शजल्राभा विशेष विद्यारम तथा भहाविद्यारम स्थाऩना गनश 
स्थानीम तहसॉग सभन्त्िम य सहकामश गरयनेछ।  
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९.१९.३ सफै वकतसभका अऩाङ्गता बएका विद्याथॉको आिश्मकता अनरुुऩका शैशऺक एिॊ 
ऩाठम साभग्रीहरु उत्ऩादन एिभ वितयण गनश आिश्मक प्रफन्त्ध तभराइनेछ। 

९.१९.४ अऩाङ्गता बएका फारफातरका य आतथशक रुऩरे विऩन्न अतबबािकका 
फारफातरकाराई तन:शलु्क शशऺा ददने व्मिस्था गनश आिश्मक प्रफन्त्ध गरयनेछ। 

९.१९.५ अऩाङ्गता बएका विद्याथॉका रातग उऩमिु शैशऺक साभग्रीको विकास गनश सभिशन्त्धत 
सॊस्थासॉग सहकामश  

 नीतत ९.२० विद्यारम, भहाविद्यारम एिभ ्विश् िविद्यारमराई शैऺशणक दृविकोणफाट सभािेशी फनाउन।े  
   कामशनीतत 

९.२०.१ विविध विषमभा अनसुन्त्धान, अध्ममन एिॊ अनबुिका आधायभा प्राि फहवुिचाय तथा 
दृविकोण सॊकरन गयी िगॉकयण गने व्मिस्था गरयनेछ। 

९.२०.२ िगॉकृत गरयएका दृविकोणराई तडशजटर तथा नन–तडशजटर साभग्रीको रुऩभा 
व्मिस्था गनश सहमोग गरयनेछ। 

९.२०.३ विद्यारम, भहाविद्यारम, विश् िविद्यारमराई विचाय तनभाशणकताश सॊस्थाको रुऩभा 
विकास गनश य मस्तो सॊस्काय फसाल्न सहमोग गरयनेछ।  

९.२०.४ शशऺक, प्राध्माऩकराई फहवुिचाय तथा दृविकोण सभािेश गने शशऺण ऩितत 
अऩनाउन आिश्मक प्रफन्त्ध गरयनछे। 

९.२०.५ विद्यारम, भहाविद्यारम, विश् ि विद्यारम व्मिस्थाऩनरे एक अकाशको विचाय, 
दृविकोण तथा शायीयीक तबन्त् नताराई सभभान गने प्रिन्त्ध तभराउन आिश्मक 
व्मिस्था गरयनेछ। 

९.२०.६ सभािेशी य बेदबाियवहत िाताियण तसजशना गनश शून्त्म सहनशशरताको नीतत 
अिरभफन गरयनेछ। 

९.२०.७ हयेक शैशऺक सॉस्थाफाट सभािेशशता, वहॉसा विहीनता तथा सयुऺा सभफन्त्धी 
आचायसॊवहता तथा कामशक्रभ सािशजातनक गने ब्मिस्था गरयनेछ।  

नीतत ९.२१ प्रावितधक तथा व्मिसावमक शशऺा य सीऩ विकास सभफन्त्धी कामशक्रभ सञ् चारन गने। 

   कामशनीतत 

९.२१.१ प्रदेश तबरका ऩयभऩयागत प्रवितध तथा व्मािसावमक सीऩहरुको दस्तािेजीकयण 
(सङ्करन, िगॉकयण, य प्राथतभकीकयण) गरयनेछ। 
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९.२१.२ दस्तािेजीकयण गरयएका ऩयभऩयागत प्रवितध तथा ऻान झशल्कने साभग्री सॊकरन गयी 
सॊग्रहारमको स्थाऩना गयी त्मसराई ऩठनऩाठनको केन्त्र फनाइनेछ।   

९.२१.३  प्रवितध तथा सीऩभा बएका ऻान एिॊ सीऩको सॊकरन गयी भोडुरय य ननभोडुरय 
ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठमऩसु्तक तमाय ऩायी विद्यारम, भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमभा 
ऩठनऩाठन गयाउने प्रिन्त्ध तभराइनेछ। 

९.२१.४ ऻान तथा सीऩभा आधारयत बई छोटा अितधका तातरभ ्माकेज तमाय ऩायी स्िमभ 
य आभनेसाभने हनुे गयी तसक्ने प्रिन्त्ध तभराइनेछ।  

९.२१.५ ऩयभऩयागत ऻान तथा सीऩको उद्यभीकयण गयी ततनराई योजगायीभा आफि गनश 
स्थानीम तहसॉग आिश्मकतानसुाय सहकामश गरयनेछ। 

९.२१.६ प्रदेशभा आिश्मक तनभन य भध्मभस्तयको जनशशि तनभाशणभा प्रावितधक तथा 
व्मिसावमक शशऺा य सीऩ सभफन्त्धी छोटो य राभो अितधका कामशक्रभ सञ् चारन 
गरयनेछ।  

नीतत: ९.२२ प्रदेशतबर आिश्मक सॊख्माभा फहपु्रावितधक (Polytechnic) शशऺारमको स्थाऩना य 
सञ् चारन गने]। 

कामशनीततहरु 

९.२२.१ हार बएका फहपु्रावितधक शशऺारमको नक्साङ्कन गयी प्रोपाइर तमाय ऩारयनेछ। 

९.२२.२ भाग एिभ ्आिश्मकता तथा स्थानीम तहको रगानी अनऩुातको आधायभा कहाॉकहाॉ 
फहपु्रावितधक शशऺारम िोल्न े बने्न फायेभा गरुु मोजना फनाई तदनसुाय फहपु्रावितधक 

विद्यारम, भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारम सञ् चारन गने प्रिन्त्ध तभराइनेछ।  
९.२२.३ फहपु्रावितधक विद्यारम, भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमरे छोटो अितधको तातरभ, 

ननके्रतडट कोसश तथा के्रतडट कोसश सञ्चारन गनश सहमोग गरयनेछ। 

९.२२.४ स्थानीम तहभा बएका ऩयभऩयागत सीऩ तथा प्रवितधको अध्ममन गयी ततनको 
उद्यभीकयण गने काभ सभफशन्त्धत फहपु्रावितधक विद्यारम, भहाविद्यारम तथा 
विश् िविद्यारमराई प्रोत्सावहत गरयनेछ। 

९.२२.५ फहपु्रावितधक विद्यारम, भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमको सेिा ऺेरका कृषक, साना 
व्मिसामी तथा उद्यभी तथा उद्योगभा कामशयत जनशशिराई अद्याितधक गने काभ 
सभफशन्त्धत शशऺारमको हनुे व्मिस्था गरयनेछ। 
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९.२२.६ प्रदेश तबरका ऩयभऩयागत सीऩ, ऻान तथा प्रवितधहरु सॊकरन गयी प्रादेशशक भमशुजमभ 
फनाइनेछ। मस्ता सॊग्रहारमराई फहपु्रावितधक विद्यारम, भहाविद्यारम तथा 
विश् िविद्यारमका स्रोतकेन्त्रको रुऩभा प्रमोग गने व्मिस्था तभराइनेछ। 

९.२२.७ स्थानीम तहको रगानी अनऩुातको आधायभा स्थानीम तहहरुभा मस्ता सॊग्रहारमको 
तफस्ताय गरयनेछ य ततनराई शैशऺक स्रोतकेन्त्रको रुऩभा विकतसत गरयनेछ।  

९.२२.८ प्रावितधक शशऺारमभा दतरत, अऩाङ्गता बएका व्मशि तथा तफऩन्त् नको ऩहुॉच सतुनशश् चत 
गनशका रातग छारिशृत्त उऩरब्ध गयाइनेछ । 

९.२२.९ सॊघीम सयकाय य स्थानीम तहसॉगको सहकामशभा प्रावितधक शशऺा सभफन्त्धी कामश 
सञ् चारन गरयनेछ।  

नीतत ९.२३ विऻान  (Science), प्रवितध (Technology), इशन्त्जतनमयीङ्ग (Engineering), करा (Arts) य 
गशणत (Mathematics) को एकीकृत रुऩ STEAM सॉग सभफशन्त्धत कामशक्रभहरु  
सञ् चारन  गने।  

कामशनीतत 

९.२३.१ आधायबतू तहभा यहेको एकीकृत फह-ुविधागत य अन्त्तय विधागत ऩाठ्यक्रभराई 
STEAM को दृविकोणफाट तसकाइ वक्रमाकराऩ सञ् चारन गनश प्रोत्सावहत गरयनेछ। 

९.२३.२ अन्त्म कऺाभा फह-ुविधात्भक शशऺणका रातग शशऺकको फीचभा सहकामश विकास 
गने सॊमन्त्र तनभाशण गनश सहमोग गरयनेछ। 

९.२३.३ हयेक विद्यारमभा STEAM तसकाइ अनरुुऩ कऺा फनाउन आिश्मक सहकामाशत्भक 
तसकाइ स्थर (Makerspace) तनभाशण गनश सहमोग गरयनेछ। 

९.२३.४ विऻान, प्रवितध य गशणत जस्ता विषमराई करा, सॊस्कृतत तथा श्रभसॉग जोडेय तसकाइ 
गने िाताियण तनभाशणका रातग सहजीकयण गरयनेछ। 

९.२३.५ विद्यारम शशऺाराई सान्त्दतबशक, ऩरयणाभिुी, सीऩमिु, उत्ऩादन केन्त्रीत, अथशऩूणश 
फनाउन विद्यारमभा कयेसाफायी, कृवषकामश, सहकामाशत्भक तसकाइ स्थर, साभाशजक 
उद्यभीकयण (social entrepreneurship) जस्ता तसकाइ कामशक्रभ सॊचारन गनश 
सहमोग गरयनेछ।  

९.२३.६ अनराइन, येतडमो तथा टेतरतबजन कामशक्रभ भापश त विऻान (Science), प्रवितध 
(Technology), इशन्त्जतनमयीङ्ग (Engineering), करा (Arts) य गशणत 
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(Mathematics) को एकीकृत प्रमोग सभफन्त्धी कामशक्रभ प्रसायण गने व्मिस्था 
तभराइनेछ। 

९.२३.७ विद्याथॉको व्मिहाय कौशर सीऩ विकास गने कामशभा प्रोत्साहन गरयनेछ। 

९.२३.८ िैऻातनक सभभेरन, िैऻातनक प्रततबा चमन तथा ऩयुस्कृत गने व्मिस्था गरयनेछ। 

९.२३.९ निप्रितशनराई भिुरयत गनश विऻान, प्रवितध तथा कराका ऺेरहरु सभेटी सफै ऺेरभा 
फह-ुविधात्भक कामशक्रभ सञ् चारन गने व्मिस्था तभराइनेछ। 

नीतत् ९.२४ व्मािसावमक तथा प्रावितधक शशऺाको ऩायगभमता (Transferability)  सतुनशित गने। 

   कामशनीतत 

९.२४.१  यावष्ट्रम मोग्मता प्रारुऩ (नेशनर क्िातरवपकेसन फे्रभिकश ) भा बएको प्रािधानराई 
कामाशन्त्िमन गयी फहपु्रावितधक विद्यारम, भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमफाट अध्ममन 
गने विद्याथॉको ऩायगभमता सतुनशित गने व्मिस्था तभराइनेछ। 

 ९.२४.२ साधायण शशऺाफाट फहपु्रावितधक विद्यारम, भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमभा 
अध्ममन गनश चाहन े विद्याथॉका रातग आधायबतू ऩाठमक्रभ (प्ररेयक्िशजट कोसश) को 
व्मिस्था गयी प्रावितधक शशऺाभा ऩढ्न ऩाउने व्मिस्था तभराइनछे । 

 ९.२४.३ फहपु्रावितधक विद्यारम, भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमफाट अध्ममन ऩूया गयी 
साधायण शशऺाभा प्रिेश गनश चाहने विद्याथॉहरुराई आधायबतू ऩाठमक्रभ (प्ररेयक्िशजट 
कोसश)  को व्मिस्था गयी साधायण शशऺाभा ऩढ्न ऩाउने व्मिस्था तभराइनेछ। 

 ९.२४.४ तनशश् चत अितधको प्रावितधक तथा व्मािसावमक तातरभ तरएका व्मशिको सीऩ, अितध 
तथा उऩरशब्धको गणना गयी अऩेशऺत ऩाठ्य घण्टा (के्रतडट आिसश) ऩूया 
गयेकाहरुराई फहपु्रावितधक विद्यारम, भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमरे शैशऺक 
उऩातधभा गणना गयी ऩठनऩाठन गने/गयाउने प्रिन्त्ध गरयनेछ। 

९.२४.५  ऩयभऩयागत रुऩभा सीऩ आजशन गयेका, स्िमॊ सीऩ तसकेका तथा आधतुनक प्रवितधफाट 
सीऩ तसकेका व्मशिको सीऩ ऩयीऺण गयी प्रभाणीकयण गने व्मिस्था तभराइनेछ। 
प्रभाणीकयण बएको व्मशिरे ऩतन फहपु्रावितधक विद्यारम, भहाविद्यारम तथा 
विश् िविद्यारमभा अध्ममन तथा अध्माऩन गनश ऩाउने व्मिस्था तभराइनेछ। 

नीतत् ९.२५ प्रदेशतबर यहेका उद्योग, करकायिाना, व्मिसामी, व्माऩायी, उद्यभी तथा अन्त्म 
सयोकायिारासॉग सहकामश गयी ऩढाइराई योजगायीसॉग आफि गने।  

कामशनीतत 

९.२५.१ प्रावितधक तथा व्मािसावमक जनशशिको प्रऺेऩण गरयनेछ।  
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९.२५.२ प्रऺेऩण अनसुाय प्रावितधक विद्यारम, भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमराई  ऩाठमक्रभ 
ऩरयभाजशनका रातग सहमोग गरयनेछ। 

९.२५.३ प्रऺवेऩत जनशशिको आधायभा तात्कातरक, अल्ऩकातरन य दीघशकातरन सीऩ विकास 
तातरभ तथा तडग्री प्रदान गने व्मिस्था तभराइनेछ। 

९.२५.४ विद्यारम, भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमभा सञ् चातरत प्रावितधक विधाका कामशक्रभ 
स्थानीम तह, भहाविद्यारम तथा विश् िविद्यारमको भाग य रगानी सहकामशको 
आधायभा सञ् चारन गने प्रिन्त्ध तभराइनेछ। 

९.२५.५ प्रदेशभा आिश्मक ऩने सीऩमिु जनशशि विकासको रातग तनमतभत तातरभ तथा 
शैशऺक कामशक्रभ सञ् चारन गरयनेछ।  

 

 नीतत ९.२६ विद्यारम तथा प्रावितधक शशऺारमको नततजाभूरक अनगुभन, सऩुयीिेऺण तथा भूल्माङ्कन 
सॊमन्त्र विकास गने।  

   कामशनीतत 

९.२६.१ सॊघीम कानूनको अधीनभा यही विद्यारम शशऺाभा आिश्मक कामश गरयनेछ। 

९.२६.२ प्रावितधक शशऺारमका रातग तनयीऺकको व्मिस्था गरयनेछ। तनयीऺकको छनौटभा 
कामशऺ भता, तातरभ य अनसुन्त्धान जस्ता विषमराई प्राथतभकता ददइनेछ। 

९.२६.३ तनयीऺणको कामशराई प्रबािकायी फनाउन सहबातगताभूरक, नततजाभूरक तथा 
सधुायात्भक प्रणारीको विकास गरयनेछ। 

९.२६.४ प्रावितधक शशऺारमको विकास तथा विस्तायका रातग अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 
प्रणारीराई कामशभूरक अनसुन्त्धानको ढाॉचा (भोडातरटी) भा सञ् चारन गरयनछे। 

९.२६.५ तनयीऺणफाट प्राि सूचनाराई शैशऺक सूचना प्रणारीसॉग एकीकृत गयी सॊस्थागत 
सधुायका रातग प्रमोग गरयनेछ। 

९.२६.६ तनयीऺणफाट प्राि सूचना य स्थानीम तहसॉगको सहकामशभा विद्यारम तथा प्रावितधक 
शशऺारमको स्तयीकयण (ग्रतेडङ) गरयनेछ। 

नीतत ९.२७ विद्यारम शशऺक तथा कभशचायीको] छनोट य तनमशुि सभफन्त्धी कामश गने।  
कामशनीतत 

९.२७.१ सॊघीम कानूनको अधीनभा यही तनशश् चत शतश य भाऩदण्डको आधायभा आिश्मक 
शशऺक तथा कभशचायीको व्मिस्था गरयनेछ। 
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९.२७.२ शशऺक तथा कभशचायीको छनोट तथा तसपारयस प्रदेश रोक सेिा आमोग/शशऺक 
सेिा आमोग भापश त हनुे व्मिस्था तभराइनेछ। 

९.२७.३ शशऺक तथा कभशचायीको सेिा सवुिधा प्रदेश सयकायरे तम गये फभोशजभ हनुेछ।  
तनतत ९.२८ प्रदेशभा कामशयत शशऺक, प्रधानाध्माऩक, कभशचायी, व्मिस्थाऩन सतभतत, शशऺक 

अतबबािक सॊघ तथा फोडश अप ट्रविजको ऩेशागत तथा व्मिस्थाऩकीम ऺभता अतबिवृि 
गने।  

   कामशनीतत 

९.२८.१ तातरभ केन्त्रको बौततक य शैशऺक ऩूिाशधायको साथै जनशशि य प्रवितधका दृविरे 
स्तयोन्त् नतत गरयनेछ। 

९.२८.२ प्रशशऺकको ऺभता विकास गयी तातरभ केन्त्र य तातरभ कामशक्रभराई प्रवितध भैरी 
फनाइनेछ।  

९.२८.३ तातरभराई दूयशशऺा (अनराइन, बच ुशअर य विद्यारम-केन्त्रीत) भापश त ऩतन सञ् चारन 
गरयनेछ।  

९.२८.४ शशऺक तथा प्रधानाध्माऩकरे प्रत्मेक िषश तनशश् चत अितधको कऺा शशऺण, विद्यारम 
विकास, विद्याथॉ भूल्माङ्कन, शशऺाभा निप्रितशन रगामतका विषमभा तातरभ तरन ुऩने 
व्मिस्था गरयनेछ। 

९.२८.६ शशऺक य नतेतृ्िकताशको ऩेशागत तथा व्मिस्थाऩकीम ऺभता विकासका रातग 
विषमगत, विधागत तथा जेनेरयक तातरभका भोड्युरय तथा ननभोड्युरय साभग्री 
तडशजटर तथा ननतडशजटर रुऩभा विकास गयी कामाशन्त्िमनभा ल्माइनेछ।  

९.२८.७ विद्यारमराई अतबबािक शशऺाका कामशक्रभको सञ् चारनका रातग शजभभेिाय फनाउन 
सहजीकयण गरयनेछ। 

९.२८.८ जनशशिको ऺभता विकासका कामशक्रभराई व्मिशस्थत तरयकारे सञ् चारन गनश 
गयाउनका रातग ऺभता विकास िाका फनाई कामाशन्त्िमनभा ल्माइनेछ। 

९.२८.९ शशऺकको ऩेशागत विकासको रातग तीन ऩऺ (शशऺक स्िमभ,् काभ गयी यािेको 
विद्यारम य तातरभ केन्त्र) राई शजभभेिाय फनाउने व्मिस्था अिरभफन गरयनेछ।  

९.२८.१० शशऺक तथा कभशचायीको ऩेशागत विकासका (सेिाकातरन तातरभ, सबा सभभेरनभा 
सहबातगता य अनसुन्त्धान िा कामशभूरक अनसुन्त्धान, ऩाठ अध्ममन, घटना अध्ममन, 
असर अभ्मास बएका शैशऺक सॊस्थाहरुको अध्ममन भ्रभण, सभसाभवमक 
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विषमिस्तहुरुभा गोष्ठी, सेतभनाय, आरोचनात्भक स्िाध्ममन, प्रकाशन,  अनराइन 
तथा बच ुशअर तसकाइ आदद) कामशक्रभ सञ् चारन गरयनेछ। 

९.२८.११ ऩेशागत विकास कामशक्रभभा सॊरग्न तनकामको स्तयोन्त् नतत गरयनेछ। ऩेशागत 
विकासका रातग आधतुनक सूचना प्रवितधको प्रमोग गरयनेछ। 

९.२८.१२ उत्कृि विद्यारम शशऺक, विद्याथॉ, कभशचायी, व्मिस्थाऩन सतभतत, फोडश अप ट्रविज, 
सभदुामभा आधारयत गैय सयकायी सॊस्था एिॊ अतबबािक ऩवहचान गयी ऩयुस्कृत गने 
गयाउने प्रफन्त्ध तभराइनेछ। 

 नीतत ९.२९ प्रदेश तहभा कामशयत जनशशिको ऻान, सीऩ, तथा ऺभता विकास गने।  
 

   कामशनीतत 

९.२९.१ प्रदेश तबरका सफै ऺेरका जनशशिको ऩेशागत ऻान, सीऩ तथा ऺभताको प्रोपाइर 

फनाई त्मसको तडशजटाइज्ड गरयनेछ। 

९.२९.२ जनशशिको ऻान, सीऩ तथा ऺभता विकास गनश कामशमोजना तमाय गयी 
कामाशन्त्िमनभा ल्माइनेछ। 

९.२९.३ सभूह सॊिाद य तसकाइका रातग िेब ऩोटशर िडा गरयनेछ। आभने साभने तथा 
बच ुशअर तरयकाफाट थऩ ऻान, सीऩ तथा ऺभता अतबिवृि गने प्रफन्त्ध गरयनेछ। 

९.२९.४ स्िदेश तथा विदेशको अनबुि आदानप्रदान गनश स्िदेशी तथा विदेशी सॊघ सॊस्थागत 
बतगनी सभफन्त्ध याख् ने प्रफन्त्ध तभराइनेछ। 

९.२९.५ जनशशिफाट सभऩाददत उल्रेख्म काभको विियण अद्याितधक गयी याख् ने प्रिन्त्ध 
तभराइनेछ। सोही विियणको आधायभा सॊघ, प्रदेश तथा अन्त्तयाशवष्ट्रम ऩयुस्कायभा 
दाफी गनश ऩाउने व्मिस्था गरयनेछ।  

नीतत ९.३० सॊघीम, प्रादेशशक य स्थानीम स्रोतका साथै फाह्य स्रोत सभेत ऩरयचारन गयी शशऺाका 
प्राथतभकताका ऺरेभा रगानी फढाउन।े  

     कामशनीतत 

९.३०.१ शशऺाभा प्रदेश सयकायको प्राथतभकता, कामशक्रभ, ततनका उऩरशब्ध य प्रबाि 
सवहतको िाका तमाय गयी सािशजतनक गरयनेछ। 

९.३०.२ वितबन्न यावष्ट्रम तथा अन्त्तयाशवष्ट्रम सॊघ सॊस्था एिॊ गैयसयकायी सॊस्थाराई शशऺाका 
प्राथतभकता प्राि ऺेरभा कामशक्रभ सञ् चारन गनश आिश्मक व्मिस्था तभराइनेछ। 

९.३०.३ यावष्ट्रम तथा अन्त्तयाशवष्ट्रम भञ् चभा गरयएका प्रततफिता अनरुुऩ सािशजतनक फजेटको 
तनशश् चत वहस्सा शशऺाभा रगानी गने व्मिस्था तभराइनेछ।  
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९.३०.४ फजेट तथा कामशक्रभको कामाशन्त्िमन अिस्था य नततजा (प्रबािकारयता य दऺता) को 
प्रततिेदन सािशजातनक गने य सोको भूल्माङ्कनको आधायभा कामशक्रभ अद्याितधक 
गरयनेछ। 

९.३०.५ उच्च शशऺा (post-secondary education) को रगानी रागत साझेदायी (cost-

sharing) को तसिान्त्तभा आधारयत हनुेछ। 
नीतत ९:३१ तनजी रागानीभा िरेुका विद्यारम, भहाविद्यारम तथा प्रावितधक धायका कामशक्रभ 

सञ् चारन गने सॊस्थाराई क्रभश: सािशजातनक य साभदुावमक सॊस्थाका रुऩभा 
रुऩान्त्तयण गने।  

          कामशनीतत 

९.३१.१ तनजी रगानीका विद्यारमको तनमभनका रातग स्थानीम तहसॉग तनभनानसुाय सहकामश 
गयी सहमोग गरयनेछ : 
९.३१.१.१ तनजी विद्यारमराई गठुी एिॊ सहकायी सॊस्थाभा रुऩान्त्तयण गनश, 
९.३१.१.२ विद्यारम ऺरे ऩरयबावषत गदै तनजी रगानीका विद्यारमको सॊख्मा 

विद्यारम जाने विद्याथॉ य इराकाभा यहेका विद्यारमको सॊख्माका 
आधायभा विद्यारम तभरान गनश, 

९.३१.१.३ तनजी रगानीका विद्यारमको शशऺण शलु्क, बौततक सवुिधाको 
भाऩदण्ड, ऩाठ्यऩसु्तकको छनौट य शशऺाको भाध्मभ तनधाशयण य 
ऩारना गयाउन, 

९.३१.१.४ साभाशजक दावमत्ि अन्त्तगशत सािशजतनक तथा धातभशक प्रकृततका 
विद्यारमसॉग सहकामश गने प्रिन्त्ध गनश, 

९.३१.१.५ दतरत, जनजातत, अऩाङ्गता बएका व्मशि तथा आतथशक रुऩरे 
तफऩन्त् नको ऩहुॉच सतुनशश् चत गनश,  

९.३१.१.६ शैशऺक सॊस्थाको नाभ याष्ट्र तथा यावष्ट्रमता झशल्कन े गयी याख् न 
सहजीकयण  गनश, 

९.३१.१.७ एकेडेभी, इन्त्टयनेशनर जस्ता थऩ ऩवहचान जनाउनका रातग चावहन े
शतश य सेिाको तनधाशयण य ऩारना गयाउन। 
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९.३१.२ कऺा १२ सभभ ऩूणशरुऩरे सािशजतनक शशऺा (Public Education) को प्रत्माबतूत 
गनश स्थानीम तहराई सहमोग गरयनेछ।  

९.३१.३ तनजी रगानीभा सञ् चातरत प्रावितधक विषमका शैशऺक सॊस्थाहरुराई क्रभश: 
साभदुावमक िा सहकायी भोडरफाट सञ् चातरत सॊस्थाको रुऩभा विकास गनश थऩ 
सहमोग गरयनेछ। मसका रातग रागत साझेदायी (Cost Sharing) को भोडर 
अऩनाइने छ। मसो गदाश मस अशघ सञ् चारनभा यहेका सफै तनजी विद्यारमराई 
ददइएको अितध तबर मस अिधायणाभा आउने व्मिस्था तभराइनेछ। 

९.३१.४ आधायबतू तहभा तन:शलु्क तथा अतनिामश य भाध्मतभक तहभा तन:शलु्क शशऺाको 
अनबुतूत गनश गयाउन तनजी रगानीका शैशऺक सॊस्थाको व्मिस्थाऩनका रातग 
स्थानीम तहसॉग तनभनानसुायका ऺेरहरुभा सहकामश गरयनेछ :  
९.३१.४.१ शैशऺक सॊस्थाको जोतनङ्ग तथा तभरान गनश। 

९.३१.४.२ शैशऺक सॊस्थाको जोतनङ्ग फावहयका विद्याथॉका रातग आिासीम 
व्मिस्था गनश। 

९.३१.४.३ नसशयी, के.जी. रगामतका कऺा १२ सभभका कऺा सञ् चारन गने 
शैशऺक सॊस्थाराई क्रभश् प्रावितधक फहपु्रावितधक, विशशि 
विद्यारमभा रुऩान्त्तरयत गनश।  

        ९.३१.४.४ ऩहुॉचको सभस्मा बएका ऺेरभा सयकायको रगानी सवहत तनशित 
अितधका रातग तनजी विद्यारम सञ् चारन गनश। 

९.३१.४.५ एक आऩसभा तभरान गयी ती विद्यारमराई तनजी रगानीका 
विशशविकृत विद्यारम िा भहाविद्यारमभा रुऩान्त्तरयत हनुे व्मिस्था 
गनश।  

        ९.३१.४.६ तनजी रगानीका शशऺारमहरुरे सयकायरे तोके फभोशजभ दतरत, 
अऩाङ्गता बएका व्मशि तथा विऩन्त् नहरुको ऩहुॉच सतुनशश् चत गनशका 
रातग छारिशृत्त उऩरब्ध गयाउन। 

नीतत ९.३२: बाषा प्रशशऺण केन्त्र, ऩूिश तमायी कऺा य तिज कोषश जस्ता शैशऺक कामशक्रभको अनभुतत 
तथा तनमभन गने।  

  कामशनीतत 
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९.३२.१ सञ् चारनभा यहेका बाषा प्रशशऺण केन्त्र, ऩूिश तमायी कऺा य तिज कोषश कामशक्रभको 
प्रोपाइर तमाय गरयनेछ। 

९.३२.२ तनशश् चत शतश एिभ ्भाऩदण्डका आधायभा बाषा प्रशशऺण केन्त्र, ऩूिश तमायी कऺा य 
तिज कोषश कामशक्रभको अनभुतत प्रदान गरयनेछ। 

९.३२.३ सञ् चारनभा यहेका बाषा प्रशशऺण केन्त्र, ऩूिश तमायी कऺा य तिज कोषश कामशक्रभको 
अनगुभन, तनयीऺण य तनमभन गरयनेछ। त्मसको आधायभा निीकयणको व्मिस्था 
तभराइनेछ। 

९.३२.४ तिज कोषश, बाषा शशषण (IELTS, TOEFL, PTE, GRE, SAT), ऩूिश तमायी कऺाको 
शलु्कका रातग तनशश् चत भाऩदण्ड फनाई कामाशन्त्िमन गने व्मिस्था तभराइनेछ। 

नीतत ९.३३ प्रदेशको शैशऺक उन्त् नमनको रातग शैशऺक व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारीको विकास य प्रमोग 
गने। 

  कामशनीतत 

९.३३.१ प्रादेशशक एकीकृत शैशऺक व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी (वऩ आइ इ एभ आइ एस) 
स्थाऩना गयी तनमतभत रुऩभा सञ्चारन य अद्याितधक गरयनेछ। 

९.३३.२ उत्कृि स्थानीम तह, विद्यारम, भहाविद्यारम तथा विश् ि विद्यारमका शशऺक, 
प्राध्माऩक, कभशचायी, व्मिस्थाऩन सतभतत, फोडश अप ट्रविज, विद्याथॉ य अतबबािकराई 
ऩयुष्ट्कृत गनश शैशऺक व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारीको प्रमोग गरयनेछ। 

९.३३.३ शैशऺक व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारीराई स्थानीम, प्रदेश, सॊघीम तथा अन्त्तयाशवष्ट्रम 
तहसभभ जोड्ने प्रफन्त्ध तभराइने छ। 

९.३३.४ स्थानीम, प्रदेश तथा सॊघीम तहभा एकै प्रकृततको सूचना याख् ने िाका तमाय ऩारयनेछ। 

९.३३.५ उऩरब्ध सूचना सॊकरन गयी अऩगु सूचना सॊकरन गने एकीकृत ए्स फनाई त्माॊक 
सॊकरन गरयनेछ । 

९.३३.६ विद्याथॉको ऩारयिारयक, आतथशक, साभाशजक तथा शैशऺक जानकायीहरु एकै साथ प्राि गने 
अन्त्तय विषमक (Inter-disciplinary) त्माङ्क व्मिस्थाऩनको प्रफन्त्ध तभराइनेछ। 

९.३३.७ त्माङ्कराई सॊघसॊस्था तथा शोधकताशरे त्मसको उऩमोग गनश ऩाउने व्मिस्था गरयनेछ तय  
व्मशिगत गोऩनीमता सतुनशित गनश प्रमोगकताशरे शतशनाभाभा सही गनुश ऩनेछ।   
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१०. नीतत कामाशन्त्िमनको सॊस्थागत तथा कानूनी व्मिस्था 
 

  मस नीततको कामाशन्त्िमनका रातग देहामिभोशजभ सॊस्थागत सॊमन्त्र य काननुी प्रिन्त्ध गरयनेछ :  
१०.१ मस नीततको प्रबािकयी कामशन्त्िमनका रातग प्रदेश शशऺा सभन्त्िम ऩरयषद्, प्रदेश 

प्रावितधक तथा व्मािसावमक शशऺा एिॊ तातरभ ऩरयषद्, ऩाठ्यक्रभ विकास तथा 
सभन्त्िम ऩरयषद्, प्रदेश भानि स्रोत विकास ऩरयषद्, भाध्मतभक शशऺा (कऺा १०) 
ऩयीऺा फोडश, प्रदेश विश्वविद्यारम, प्रदेश शशऺक सेिा आमोग रगामतका सॊस्थागत 
सॊयचना आिश्मकता य प्राथतभकताका आधायभा प्रदेश सयकायरे प्रफन्त्ध गनेछ। 

 १०.२ तीनै तहका सयकाय, तनजी रगानीकताश, सहकायी तथा विकास साझेदाय तथा अतबबािक 
तथा घयऩरयिायरे शशऺाभा गने रगानी िाका सभिशन्त्धत तनकामको सहकामशभा 
साभाशजक विकास भन्त्रारमरे तम गनेछ। 

१०.३ प्रदेश शशऺा नीतत, २०७७ रागू बएऩतछ त्मसको अनगुभन, भूल्माॊकन तथा सॊशोधनका  
रातग साभाशजक विकास भन्त्रीको अध्मऺताभा प्रदेश स्तयीम सतभतत फनाइनेछ। सो 
सतभततभा प्रदेश सयकायको प्रतततनतध, स्थानीम तहको प्रतततनतध, विश्वविद्यारमको 
प्रतततनतध, प्रावितधक तथा व्मािसावमक शशऺा एिॊ तातरभ ऩरयषद् को प्रतततनतध, विशेष 
शशऺाको प्रतततनतध तथा स्ितन्त्र विऻहरु यहनेछन।् तनशित अितधको रातग प्रततिषश फन्ने 
तथा फनाइने मस्तो सतभततरे ददएको प्रततिेदनको आधायभा नीतत, तनमभािरी, 
तनदेशशका, कामशवितध तथा कामशक्रभहरुभा आिश्मक सॊशोधन गयी शशऺाभा अऩेशऺत 
उदे्दश्म हातसर गरयनेछ। मसै गयी भखु्मभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद्को कामाशरम य 
साभाशजक विकास भन्त्रारमफाट ऩतन तनमतभत रुऩभा मस नीततको कामाशन्त्िमनको 
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गने व्मिस्था गरयनेछ।   

 

 

१०.४ नीतत प्रबािकायी रुऩभा कामाशन्त्िमन गनश देहामका ऐन, तनमभ, तनदेशशका तथा 
कामशवितधहरु तजुशभा गयी कामशन्त्िमन गरयनेछ :  
(क) प्रदेश शशऺा ऐन तथा तनमभािरी,  
(ि) प्रदेश प्रावितधक तथा व्मािसावमक शशऺा एिॊ तातरभ ऩरयषद् ऐन, तनमभ 

सॊशोधन,  
(ग) प्रादेशशक उच्च शशऺा ऐन तथा तनमभािरी 
(ङ) नीतत बएभा व्मिस्थाको कामाशन्त्िमनका रातग आिश्मकता अनसुाय ऐन, तनमभ, 

तनदेशशका य कामशवितधहरु। 
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११. स्रोत साधनको व्मिस्था 
 

 मस नीततको प्रबािकायी कामशन्त्िमनका रातग प्रदेश सयकायरे आिश्मक सॊयचना, सॊमन्त्र, 
जनशशि तथा स्रोत य साधनको व्मिस्था गनेछ। मसैगयी सॊघीम सयकायफाट शसशत वित्तीम 
हस्तान्त्तयण, विशेष तथा सभऩूयक अनदुानफाट सभेत स्रोत तथा साधनको व्मिस्था हनुेछ। 
मसैगयी स्थानीम तहरे आिश्मक स्रोत य साधनको व्मिस्था गयी नीततको कामाशन्त्िमनका रातग 
सहकामश य साझेदायी हनुेछ। सयकायका अततरयि गैयसयकायी सॊस्था, तनजी य सहकायी ऺेरफाट 
सभेत सहकामश हनुेछ। व्मशि, सभदुाम य अतबबािकराई स्िेशच्छक स्रोत य साधन प्रदान गनश 
प्रोत्सावहत गरयनेछ। विकासका साझेदायफाट सभेत मस नीततको कामाशन्त्िमनका रातग वित्तीम 
सहमोग गनश आिश्मक व्मिस्था तभराइनेछ। 

 

१२. नीतत कामाशन्त्िमनका जोशिभ तथा जोशिभ न्त्मूनीकयणका उऩामहरु 

 

मस नीततको प्रबािकायी कामाशन्त्िमनभा आउनसक्न ेसॊबावित जोशिभहरु मस प्रकाय यहेका छन ्: 
क) अभ्मासको कभी  
ि) कभशचायी, शशऺक, प्राध्माऩक, ऩदातधकायी तथा स्थानीम सयकायको नेततृ्िहरु फीचको 

सभन्त्िम य सहकामश 
ग) सॊघीम सयकायको नीतत य नीततको कामाशन्त्िमनभा सभन्त्िम य सहकामश, सॊघीम कानून 

तजुशभा 
घ) तनजी रगानीका विद्यारमहरुको व्मिस्थाऩन 

ङ) विश्वविद्यारम तथा आवङ्गक य सभफन्त्धन प्राि भहाविद्यारमको व्मिस्थाऩन 

च) नेततृ्िभा हनुे शस्थयता 
छ) रगानीको ढाॉचा, स्रोतको उऩरब्धता 
ज) स्थानीम तहसॉगको सभन्त्िम य सहकामश। 

 

भातथका अऩेशऺत तथा अनऩेशऺत जोशिभको आबाष हनुासाथ प्रदेश सयकायरे सहभतत, सहकामश 
तथा सभन्त्िम गयी कामश सभऩादन गनेछ ।जोशिभ न्त्मूनीकयणका रातग सयोकायिारासॉग ऩमाशि 
छरपर तथा अन्त्तयवक्रमा गयी नीतत कामाशन्त्िमको अनकूुर िाताियण तसजशना गने प्रमास 
गरयनेछ। प्रदेश शशऺा सभन्त्िम ऩरयषद् य नीततको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सतभततभा स्थानीम 
तह य अन्त्म सयोकायिाराको सहबातगता सतुनशित गरयनेछ। प्रदेश सयकायको स्रोतका अततरयि 
गैयसयकायी सॊस्था य सॊघीम सयकायको सभन्त्िमभा विकास साझेदाय य अन्त्तयाशवष्ट्रम सॊघसॊस्थाको 
स्रोतको सभेत उऩमोग गरयनेछ। 



फागभती प्रदेशको शशऺा नीतत, २०७७ (प्रायशभबक भस्मौदा) 

27 

साभाशजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश 

 

१३. नीतत ऩरयभाजशन तथा सॊशोधन 

 

क) प्रदेश सयकायरे मस नीततराई आिश्मकता अनसुाय सॊशोधन तथा ऩरयभाजशन गनेछ। 

ि) नीततभा उशल्रशित विषमिस्तकुो व्माख्मा तथा ऩिुामाईँ साभाशजक विकास भन्त्रारमरे 
गनेछ। 

 

 


