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पररचय 

पूणव मानि क्षमिा प्राप्त गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा न्त्यायसङ्खगि र न्त्यायपूणव समािको र रािको ष्ट्रिकासलाई अष्ट्रघ 

लानका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिक्षा मूलभिू आिश्यकिा िो। िैष्ट्रश्वक मञ्चमा आर्थवक िृष्ट्रर्द्को सन्त्दभवमा भारिको बढ्दो  निेृत्प्ि 

सामाष्ट्रिक न्त्याय र समानिा, िैज्ञाष्ट्रनक उन्नष्ट्रि, राष्ट्रिय एकीकरण अष्ट्रन सामाष्ट्रिक संरक्षणका ष्ट्रनष्ट्रभि उच्च- 

गुणित्तायुि ष्ट्रिक्षाको अिसर सिवसाधारणलाई प्राप्त हन ु भारिको ददगो प्रगष्ट्रि र ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रि 

आिश्यक िो। व्यष्ट्रिको, समािको र दिेको अष्ट्रन ष्ट्रिश्व कल्याणका ष्ट्रनष्ट्रभि िाम्रो दिेको समृर्द् प्रष्ट्रिभािरू र अन्त्य 

सभपदािरूको ष्ट्रिकास र ष्ट्रिस्िार िैष्ट्रश्वक गुणित्ता ष्ट्रिक्षाबाट मार सभभि हन्त्र्। 

भारिले 2015 मा आत्प्मसाि् गरेको ददगो ष्ट्रिकास एिेन्त्डा 2030 को लक्ष्य (एसडीिी) मा प्रष्ट्रिष्ट्रबष्ट्रभबि िैष्ट्रश्वक 

िैष्ट्रक्षक ष्ट्रिकास एिेन्त्डाअनुरूप ष्ट्रिश्वमा 2030 सभम “सबकैा ष्ट्रनष्ट्रभि समािेिी अष्ट्रन समान गुणित्तायुि ष्ट्रिक्षा 

सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुव पने अष्ट्रन िीिनपयवन्त्ि ष्ट्रिक्षाको अिसर उपलब्ध गराइरिनुपने” लक्ष्य राष्ट्रखएको र्। यस्िा उच्च 

आदिवमय उद्दशे्यलाई पूणव गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि सभपूणव ष्ट्रिक्षा व्यिस्था पुनगवरठि गने आिश्यकिा र्। यसरी  मार ददगो 

ष्ट्रिकास 2030 को एिेन्त्डाका सबै मित्त्िपूणव लक्ष्य र उद्दशे्य एसडीिी-अनुसार प्राप्त गनव सदकने र्।  

ष्ट्रिश्व ज्ञानको पररदशृ्यमा ििु गष्ट्रिले कुददरिकेो र्। ष्ट्रिष्ट्रिध िैज्ञाष्ट्रनक र प्राष्ट्रिष्ट्रधक क्षेरमा भइरिकेो आमूल 

पररििवन िस्िै ‘ष्ट्रबग डटेा’ मष्ट्रसन ष्ट्रसकाइ अष्ट्रन कृष्ट्ररम बुष्ट्रर्द् (इन्त्टेष्ट्रलिेन्त्स) - िरूका ष्ट्रिकासल े ष्ट्रिश्वभरर कम 

कौिल काम गनेिरूको स्थान मेष्ट्रसनिरूले ष्ट्रलनेर्न्। अकावष्ट्रिर ‘डटेा साइन्त्स, कभ्युटर साइन्त्स’ अष्ट्रन गष्ट्रणिको 

क्षेरमा ष्ट्रिज्ञान, नृष्ट्रिज्ञान (एन्त्रोपोलोिी) आदद ष्ट्रिष्ट्रिध ष्ट्रिषयिरूमा योग्यिा भएकािरू अष्ट्रन कुिल 

प्राष्ट्रिष्ट्रधकिरूको खाुँचो भई ष्ट्रिनको माग बढ्ने र्। पयाविरण पररििवन बढ्दो प्रदषुण अष्ट्रन घट्दो प्राकृष्ट्रिक 

सभपदाको पृष्ठभूष्ट्रममा ष्ट्रिश्वको ऊिावको खाुँचो; िल, खाद्य अष्ट्रन स्िच्र्िा आददको आिश्यकिा पुरा गनवका 

ष्ट्रनष्ट्रभि नयाुँ मागव खोज्न ुपनेर्। यसैकारण पष्ट्रन  िीि ष्ट्रिज्ञान, रसायन ष्ट्रिज्ञान, भौष्ट्रिक ष्ट्रिज्ञान, कृष्ट्रष, िलिाय ु

ष्ट्रिज्ञान अष्ट्रन समाि ष्ट्रिज्ञानको क्षेरमा नयाुँ प्राष्ट्रिष्ट्रधक श्रष्ट्रमकिरूको खाुँचो पनेर्। मिामारीको बढ्दो उद ्भि 

अष्ट्रन मिामारीको कारणले सङ्खक्रामक रोग प्रबन्त्धन र टीकाको ष्ट्रिकास र पररणामी सामाष्ट्रिक मुद्दािरूल े

बहष्ट्रिषयक अध्ययनको आिश्यकिा अझ बढाएको र्। िष्ट्रि िष्ट्रि भारि ष्ट्रिकष्ट्रसि दिे हुँद ैष्ट्रिश्वका प्रथम िीन 

अथव-व्यिस्थामध्ये एक बन्त्द ैिान्त्र् उष्ट्रि उष्ट्रि मानष्ट्रिकी अष्ट्रन कला ष्ट्रिषयको माग बढ्द ैिान्त्र्।  

रोिगारको पररष्ट्रस्थष्ट्रिको ििु गष्ट्रिको पररििवन र िैष्ट्रश्वक पररिेिका पृष्ठभूष्ट्रममा नानीिरूले ष्ट्रसकु्न मार िोइन 

िर कसरी ष्ट्रसकु्न भने्न कुरा अष्ट्रि मित्त्िपूणव भएको र्। िसथव ष्ट्रिक्षामा ष्ट्रिषय-िस्िुभन्त्दा अष्ट्रधक ष्ट्रसकारुिरूल े

समस्या समाधान अष्ट्रन िार्कव क एिम् रचनात्प्मक रूपमा सोच-ष्ट्रिचार गनव ष्ट्रसकु्नपर्व। ष्ट्रिष्ट्रिध ष्ट्रिषयमाझको 

अन्त्िसवभबन्त्ध बुझ्न सकु्नपर्व। केिी नयाुँ सोच्नु सकु्नपर्व र िी सोचलाई पररििवन हुँद ै गरेको पररष्ट्रस्थष्ट्रि अथिा 

क्षेरमा प्रयोग गनवसके्न हनुपर्व। ष्ट्रिक्षण धेर अनुभिात्प्मक िोस्, समग्र र समष्ट्रन्त्िि रूपमा िनेवसके्न दकष्ट्रसमको 

बनाउने िोस,् लष्ट्रचलो, संिाद र खोिलाई प्रोत्प्सािन ददने प्रकारको अष्ट्रन रुष्ट्रचकर र ष्ट्रिक्षाथी केष्ट्रन्त्िि िोस।् 

ष्ट्रिक्षाले ष्ट्रिक्षाथीको िीिनको सबै पक्ष र क्षमिािरूको सन्त्िुष्ट्रलि ष्ट्रिकास गनुवपर्व त्प्यसैले पाठ्यक्रममा ष्ट्रिज्ञान 

अष्ट्रन गष्ट्रणिबािके बुष्ट्रनयादी कला, ष्ट्रिल्प, मानष्ट्रिकी खेल अष्ट्रन दर्टनेस, भाषा, साष्ट्रित्प्य, संस्कृष्ट्रि र मूल्यिस्िा 

ष्ट्रिषयिरू समािेि गररएको िोस्। ष्ट्रिक्षाले चररर ष्ट्रनमावण गररनुपर्व, ष्ट्रिक्षाथीमा नषै्ट्रिक, िार्कव क, करूणा र 

संिेदनिीलिा ष्ट्रिकास हनुपर्व अष्ट्रन ष्ट्रिनलाई रोिगारका ष्ट्रनष्ट्रभि सक्षम बनाउनुपर्व। 

अष्ट्रिलेको ष्ट्रसके्न र ष्ट्रसकाउने ढङ्खग र त्प्यसको पररणाम अष्ट्रन िे चाष्ट्रिएको र्, ष्ट्रिनीिरू माझ भएको खाल्डो 

बाल्यकालदषे्ट्रख पष्ट्रर्सभम नै उच्च गुणित्ता, न्त्यायपूणव अष्ट्रन एकीकृि व्यिस्था ल्याउने मूलभूि सुधारिरू गरी पुल 

पाुँधेर बाुँध्नुपर्व।  
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ष्ट्रिक्षा व्यिस्थालाई 2040 ष्ट्रभरमा कसैको र कष्ट्रिल े भन्त्दा दोस्रो नहने प्रकारको बनाई, िस्िो र िनुसकैु 

सामाष्ट्रिक, आर्थवक पृष्ठभूष्ट्रमबाट आए पष्ट्रन न्त्यायपूणव र उच्च गुणित्ता ष्ट्रिक्षामा सबैको पहुँच िोस् भने्न लक्ष्य 

राख्नुपर्व।  

यो राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रि 2020 एक्काईसौ ुँ ििाब्दीको पष्ट्रिलो ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रि िो िसल ेदिेको ष्ट्रिकासको आिश्यक 

खाुँचोिरू पुरा गने लक्ष्य रा्र्। यस नीष्ट्रिले  भारिको परभपरा अष्ट्रन सांस्कृष्ट्रिक मूल्यिरूको आधारलाई 

िस्िाको िस्िै राखेर एक्काईसौ ुँ ििाब्दीको ष्ट्रिक्षाको लक्ष्य (एसडीिी-4 समेि) अष्ट्रघ राखेर ष्ट्रिक्षाको सरंचना 

ष्ट्रनयमािली र प्रिासनलाई पूनिीष्ट्रिि र पुनमूवल्याङ्खकन गद ै ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रि ष्ट्रनमावणको प्रस्िाि रा्दर्। राष्ट्रिय 

ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रिले प्रत्प्येक व्यष्ट्रिमा ष्ट्रनष्ट्रिि रचनात्प्मक क्षमिाको ष्ट्रिकासमाष्ट्रथ िोड ददुँदर्। साक्षरिा िथा सङ्ख्या 

ज्ञान िस्िो बुष्ट्रनयादी क्षमिाष्ट्रसिै उच्च स्िरीय िार्कव क अष्ट्रन समस्या-समाधान गनवसके्न क्षमिाको ष्ट्रिकास मार 

िोइन िर ष्ट्रिक्षाल ेनैष्ट्रिक, सामाष्ट्रिक अष्ट्रन भािनात्प्मक स्िरमा पष्ट्रन व्यष्ट्रिको ष्ट्रिकास गनुवपर्व भने्न ष्ट्रसर्द्ान्त्िमा 

नयाुँ ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रि आधाररि र्।  

भारिको प्राचीन अष्ट्रन सनािन ज्ञान र ष्ट्रचन्त्िनको ज्योष्ट्रिले यस नयाुँ ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रिलाई डोऱ्याएको र्। ज्ञान-प्रज्ञा 

अष्ट्रन सत्प्यको खोि भारिीय ष्ट्रिचार परभपरा र दिवनमा सिोच्च उद्दशे्य माष्ट्रनन्त््यो। ज्ञान आिवन िोइन िर पूणव 

आत्प्मज्ञान अष्ट्रन मुष्ट्रिको लक्ष्यमा भारिमा ष्ट्रिक्षा सांसाररक ज्ञान र पाठिालापष्ट्रर् िीिनको ियारी स्िरूप 

ददइन्त््यो। िक्षष्ट्रिला, नालन्त्दा, ष्ट्रिक्रमष्ट्रिला अष्ट्रन िल्लभी िस्िा प्राचीन भारिका ष्ट्रिश्वस्िरीय संस्थानिरूल े

अन्त्िर-ष्ट्रिषयी अध्ययनका ष्ट्रिष्ट्रिध क्षेरमा िस्िै ष्ट्रिक्षण र िोधमा दकिीमान खडा गरी नाम कमाएको ष्ट्रथयो। 

ष्ट्रिष्ट्रभन्न पृष्ठभूष्ट्रम र दिेिरूबाट आउने ष्ट्रिद्याथी र ष्ट्रिद्वान् िरू यी संस्थानिरूबाट लाभाष्ट्रन्त्िि भएका ष्ट्रथए। यस 

ष्ट्रिक्षा व्यिस्थाल ेचरम सुशु्रि, आयवभट चाणक्य, चक्रपाष्ट्रण दत्ता, माधि, पाष्ट्रणष्ट्रन, पिञ्जष्ट्रल, नागािुवन, गौिम, 

ष्ट्रपङ्खगल, िङ्खकरदिे, मैरयेी, गागी अष्ट्रन ष्ट्रथरुिल्लुिर िस्िा मिान् ष्ट्रिद्वान् िरूलाई िन्त्म ददएको ष्ट्रथयो। यी 

ष्ट्रिद्वान् िरूले ष्ट्रिश्वस्िरमा ज्ञानको ष्ट्रिष्ट्रिध क्षेर िस्िै - गष्ट्रणि, खगोल ष्ट्रिज्ञान, धािु ष्ट्रिज्ञान, ष्ट्रचदकत्प्सा ष्ट्रिज्ञान, 

िल्य ष्ट्रिज्ञान, ष्ट्रसष्ट्रभल इष्ट्रन्त्िष्ट्रनयररङ, भिन ष्ट्रनमावण, नौकायान ष्ट्रनमावण, ददिा ज्ञान, योग, लष्ट्रलि कला, ििरंि 

आददमा प्रमाणयुि भौगोष्ट्रलक योगदान गरेका र्न्। भारिीय संस्कृष्ट्रि र दिवनको ससंारमा गिन प्रभाि परेको 

र्। िैष्ट्रश्वक मित्त्िको समृर्द्िाली पु्यौली सभपदा (ष्ट्रिरासि) -लाई सभिालरे सरंष्ट्रक्षि राख्न ेआिश्यकिा मार 

िोइन िर िाम्रो ष्ट्रिक्षा व्यिस्थाले यसमाष्ट्रथ िोध गरी अझ समृर्द्िाली र नयाुँ नयाुँ उपयोगबारे सोच्न थाल्न ु

पनेर्। 

ष्ट्रिक्षा व्यिस्थाको बुष्ट्रनयादी सुधारको केन्त्िमा ष्ट्रिक्षक नै हनुपर्व। ष्ट्रिक्षकलाई प्रत्प्येक स्िरमा समािको सिावष्ट्रधक 

सभमाननीय अष्ट्रन अष्ट्रनिायव सदस्य मानेर पुनः गुरुत्प्िपूणव ठाउुँ  ददनुपर्व, िास्ििमा ष्ट्रिक्षकल े न ै सिी अथवमा 

निीन पपुँढीको आकार ियार पादवर्। प्रस्िुि नयाुँ नीष्ट्रिमा ष्ट्रिक्षकलाई सक्षम बनाउने िरसभभि पाइला 

चाल्नुपर्व िसको कारण उनी आफ्नो कायव प्रभािपूणव ढङ्खगले गनव सकुन्। नयाुँ ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रिले प्रत्प्येक स्िरमा 

ष्ट्रिक्षण पेिाका ष्ट्रनष्ट्रभि िोनिार व्यष्ट्रिलाई र्ानु्नपर्व र उनको आिीष्ट्रिका, सभमान, मान-मयावदा अष्ट्रन स्िायत्तिा 

सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुवपर्व। साथै, व्यिस्थामा गुणित्ता ष्ट्रनयन्त्रण अष्ट्रन उत्तरदाष्ट्रयत्प्िको बुष्ट्रनयादी प्रदक्रयािरू स्थाष्ट्रपि 

गनुवपर्व।  

दिेका िुनै ठाउुँमा बस्ने ष्ट्रिद्याथी िोस्, नयाुँ ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रिले सबै ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि गुणित्तापूणव ष्ट्रिक्षा-

व्यिस्थाको चाुँिो ष्ट्रमलाएको हनुपर्व। यसमा ऐष्ट्रििाष्ट्रसक कारणले दकनारीकृि, िष्ट्रञ्चि अष्ट्रन थोरै प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्प्ि 

भएका समूिमाष्ट्रथ पूणव ध्यान ददनुपर्व। ष्ट्रिक्षा समानिा र समािेि एिम् आर्थवक िथा सामाष्ट्रिक पररििवन 

ल्याउने एउटा बष्ट्रलयो साधन िो। यस्िा िष्ट्रञ्चि नानीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि व्यिस्थाष्ट्रभर ष्ट्रनष्ट्रिि बाधािरूलाई पन्त्र्ाएर 

ष्ट्रिक्षा व्यिस्थामा पस्ने, माष्ट्रथ उठ्ने र उत्प्कृि प्रदिवन गने अिसर सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुव पदवर्। 
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यी कुरािरू दिेको स्थानीय अष्ट्रन िैष्ट्रश्वक आिश्यकिालाई ध्यानमा राखेर अष्ट्रन समृर्द्िाली ष्ट्रिष्ट्रिधिा र 

संस्कृष्ट्रिलाई ष्ट्रिरोपर गरी नयाुँ ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रिमा समािेि गररएको हनुपर्व। भारिका युिािगवलाई भारिबारे ज्ञान 

अष्ट्रन दिेका ष्ट्रिष्ट्रिध सामाष्ट्रिक, सांस्कृष्ट्रिक,  प्राष्ट्रिष्ट्रधक आिश्यकिािरू यसका अष्ट्रद्विीय कला, ज्ञानको  

परभपरा अष्ट्रन सिि नीष्ट्रि आददबारे ज्ञानिान ्बनाउनु राष्ट्रिय गौरि, आत्प्मष्ट्रिश्वास, आत्प्मज्ञान, परस्पर सियोग 

अष्ट्रन एकिाको र भारिको उच्चिाष्ट्रिर अष्ट्रघ बढ्नका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रि आिश्यक र्। 

अष्ट्रघल्ला नीष्ट्रििरू 

अष्ट्रघल्ला नीष्ट्रििरूको ध्यान ष्ट्रिक्षामा पहुँच र न्त्यायसङ्खगिमा ष्ट्रथयो। 1986 को राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रिको अधुरो 

एिेन्त्डालाई 1992 मा संिोधन (एनपीई 1986/92) गररिरर पूणव गन ेभरमगदरु प्रयास गररयो। 1986/92 को 

संिोधन नीष्ट्रि पिाि् 2009 को अष्ट्रधष्ट्रनयम अनुसार ष्ट्रनिुल्क अष्ट्रन अष्ट्रनिायव ष्ट्रिक्षाको नीष्ट्रि एउटा ठुलो पाइला 

ष्ट्रथयो िसल ेसबैलाई प्रारष्ट्रभभक ष्ट्रिक्षा सष्ट्रिलैष्ट्रसि उपलब्ध गराउनका ष्ट्रनष्ट्रभि िैधाष्ट्रनक आधार सुष्ट्रनष्ट्रिि गरेको 

ष्ट्रथयो। 

यस नीष्ट्रिको आधार ष्ट्रसर्द्ान्त्ि 

ष्ट्रिक्षण व्यिस्थाको उद्दशे्य यषु्ट्रिसङ्खगि ष्ट्रिचार र काम गनव सक्षम, करूणामयी िथा सिानुभूष्ट्रिपूणव, सािस र 

लष्ट्रचलोपन भएको िैज्ञाष्ट्रनक ष्ट्रचन्त्िन र रचनात्प्मक कल्पना िष्ट्रि सभपन्न अष्ट्रन नैष्ट्रिक मूल्यले भररपूणव एउटा 

असल मान्त्रे्को ष्ट्रिकास गनुव िो। 

एक असल िैक्षष्ट्रणक संस्थानमा प्रत्प्येक ष्ट्रिद्याथीको स्िागि र दखेरेख हनुपर्व, सुरष्ट्रक्षि र पे्ररणादायक पररिेि 

हनुपर्व, सबै ष्ट्रिद्याथीले ष्ट्रसक्नका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिष्ट्रिध प्रकारको  अनभुि अिवन गनवसके्न र ष्ट्रसक्नका ष्ट्रनष्ट्रभि असल 

बुष्ट्रनयादी ढाुँचा र उपयुि संसाधन उपलब्ध भएको  हनुपर्व। यी सबै आिश्यक कुरािरू प्राप्त गने ष्ट्रिक्षण 

संस्थानको लक्ष्य हनुपर्व। यष्ट्रि भएर पष्ट्रन ष्ट्रिष्ट्रभन्न संस्थानमाझ ष्ट्रिक्षाको प्रत्प्येक स्िरमा पारस्पररक िोनीनी अष्ट्रन 

समन्त्िय हनु आिश्यक र्।  

ष्ट्रिक्षा व्यिस्था अष्ट्रन यसष्ट्रभरका प्रत्प्येक संस्थानिरूलाई मागवदिवन गने आधारभूि ष्ट्रसर्द्ान्त्ििरू : 

 प्रत्प्यके नानीको ष्ट्रिष्ट्रिि क्षमिाको स्िीकृष्ट्रि, ष्ट्रचह्नारी अष्ट्रन ष्ट्रिनको ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रयास- ष्ट्रिक्षक अष्ट्रन 

अष्ट्रभभािकलाई यस्िा क्षमिािरूप्रष्ट्रि संिेदनिील बनु्नपर्व िसले गदाव नानीको प्राष्ट्रज्ञक अष्ट्रन अन्त्य 

क्षमिािरूको सिावष्ट्रङ्खगक ष्ट्रिकासमा ध्यान ददइयोस्।  

 बषु्ट्रनयादी साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्या ज्ञानलाई सिावष्ट्रधक प्राथष्ट्रमकिा ददनु- कक्षा िीनसभम सबै नानीिरूल े

साक्षरिा र सङ्ख्या ज्ञान ष्ट्रसक्नका ष्ट्रनष्ट्रभि मूलभूि कौिलिा प्राप्त गरून्। 

 लष्ट्रचलोपन- ष्ट्रिक्षाथीमा ष्ट्रसके्न िररका र ढङ्खग अष्ट्रन कायवक्रम र्ान्न सके्न क्षमिा िोस्। यस्िरी आफ्ना प्रष्ट्रिभा 

र रुष्ट्रचअनुसार आफ्नो बाटो रोज्न सकुन्। 

 कला अष्ट्रन ष्ट्रिज्ञानमाझ पाठ्यक्रम र पाठका गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरूमाझ, व्यािसाष्ट्रयक अष्ट्रन िैक्षष्ट्रणक ष्ट्रिधािरूमाझ 

कुन ै कठोर र स्पि पा्यवक्य निोस।् यस्िरी ज्ञान-ष्ट्रिषयमा िानीकारक उच्चिा र िीनिाको भािना, 

पारस्पररक दरुत्प्ि र असभबर्द्िा घटोस् बरु नआिोस्; 

 सबै प्रकारका ष्ट्रिज्ञान, सामाष्ट्रिक ष्ट्रिज्ञान, कला, मानष्ट्रिकी, खेलकुद आददको बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिश्व व्यिस्थामा 

ज्ञानको एकिा र समन्त्ियका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिक्षा बहष्ट्रिषयक अष्ट्रन समग्र ष्ट्रिक्षाका आधारमा हनुपर्व; 
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 अिधारणात्प्मक बझुाइमा ध्यान ददुँद ै रिने र परीक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि रट्न े र परीक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि पढ्ने पर्द्ष्ट्रत्त 

र्ोनीनुपर्व; 

 युष्ट्रिसङ्खगि ष्ट्रनणवय ष्ट्रलनसके्न अष्ट्रन नयाुँ ढङ्खग ष्ट्रनकाल्न सके्न सोच ष्ट्रिकास िोस् भनी रचनात्प्मक र िार्कवक 

सोचमा पुरा ध्यान;  

 नषै्ट्रिकिा, मानिीय अष्ट्रन सिंधैाष्ट्रनक मलू्य – िस्िो सिानुभूष्ट्रि, अरूको सभमान, स्िच्र्िा, ष्ट्रििचार, 

लोकिाष्ट्रन्त्रक भािना, सािविष्ट्रनक सभपष्ट्रत्तको सभमान, िैज्ञाष्ट्रनक ष्ट्रचन्त्िन, स्ििन्त्रिा, ष्ट्रिभमेदारी, 

बहलिािाद, समानिा अष्ट्रन न्त्याय; 

 अध्ययन र अध्यापनको काममा बहभाष्ट्रषकिा र भाषाको िष्ट्रि प्रयोग र प्रोत्प्सािन  

 िीिन कौिल- िस्िो पारस्पररक संिाद, सियोग, सामूष्ट्रिक कायव अष्ट्रन लष्ट्रचलोपन 

 ‘कोष्ट्रचङ संस्कृष्ट्रि’लाई प्रोत्प्सािन ददने िषवको अन्त्िमा हने िार्षवक परीक्षाको त्प्याग गरी ष्ट्रसक्नका ष्ट्रनष्ट्रभि 

ष्ट्रनरन्त्िर मूल्याङ्खकन गने प्रणालीमा बल ददनुपर्व। 

 प्रष्ट्रिष्ट्रधको सकेसभम उपयोगमाष्ट्रथ िोड- ष्ट्रसक्न र ष्ट्रसकाउन भाषाको बाधा िटाउन, ददव्याङ्खग ष्ट्रिद्याथीका 

ष्ट्रनष्ट्रभि बढ्दो पहुँच ददलाउन अष्ट्रन ष्ट्रिक्षा पररकल्पना र प्रबन्त्दमा प्रष्ट्रिष्ट्रधको सकेसभम उपयोगमाष्ट्रथ बल; 

 सबै पाठ्यक्रम, ष्ट्रिक्षण िास्त्र अष्ट्रन ष्ट्रिष्ट्रिधिा र स्थानीय सन्त्दभवलाई सभमान ददुँद ै ष्ट्रिक्षा एक समलििी 

ष्ट्रिषय (कन्त्करेन्त्ट) ष्ट्रिषय िो भने्न कुरा बुष्ट्रझराख्नुपर्व। 

 सब ैिषै्ट्रक्षक ष्ट्रनणवयिरू पणूव क्षमिा र समाििेी आधारष्ट्रिलाको आधारमा गररनपुर्व- ष्ट्रिक्षालाई माष्ट्रनसको 

पहुँच र साम्यवको रेखाष्ट्रभरै राष्ट्रखनुपर्व।  

 ष्ट्रिक्षाको सब ै स्िरमा पाठ्यक्रमको िालमले- बाल्यकाल दखेरेखदषे्ट्रख, ष्ट्रिद्यालय र उच्चिर ष्ट्रिद्यालय 

ष्ट्रिक्षासभमको िालमेल 

 ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन सङ्खकाय (फ्याकल्टी) – ष्ट्रसके्न प्रदक्रयाको केन्त्ि अष्ट्रन ष्ट्रिनीिरूको ष्ट्रनयुष्ट्रि, ष्ट्रनरन्त्िर व्यािसाष्ट्रयक 

ष्ट्रिकास अष्ट्रन सकारात्प्मक कायव पररिेि र सेिाको ष्ट्रस्थष्ट्रि; 

 िषै्ट्रक्षक प्रणालीको अखण्डिा, पारदर्िविा अष्ट्रन ससंाधन कुिलिा – अष्ट्रडट र सािविष्ट्रनक प्रकटीकरणबाट 

सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा ‘िलकुो िर प्रभािी ष्ट्रनयामक ढाुँचा’ सुँगै स्िायत्तिा, सिुासन अष्ट्रन 

सिष्ट्रिकरण- को माध्यमबाट नयाुँ आचार अष्ट्रन आउट अर् द बक्स ष्ट्रिचारिरू प्रोत्प्सािन गनुव; 

 गुणित्तापूणव ष्ट्रिक्षा र ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि उत्प्कृि स्िरको िोध 

 िैष्ट्रक्षक ष्ट्रििेषज्ञिरूद्वारा ष्ट्रनरन्त्िर अनुसन्त्धान अष्ट्रन ष्ट्रनयष्ट्रमि मूल्याङ्खकनको आधारमा प्रगष्ट्रिको सिि 

समीक्षा; 

 भारिीयिामा गाष्ट्रडएको िरा र गिव अष्ट्रन यसको समृर्द्, ष्ट्रिष्ट्रिध प्राचीन अष्ट्रन आधुष्ट्रनक संस्कृष्ट्रि, ज्ञान 

व्यिस्थािरू र परभपरा,  

 ष्ट्रिक्षा एक लोकसिेा िो- गुणित्ता ष्ट्रिक्षामा सबैको पहुँच एउटा ष्ट्रििुको मौष्ट्रलक अष्ट्रधकार िो; 

 एउटा बष्ट्रलयो र िीिन्त्ि सािविष्ट्रनक ष्ट्रिक्षा प्रणालीमा पयावप्त ष्ट्रनििे - अष्ट्रन परोपकारी िथा 

िनसिभाष्ट्रगिाका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रोत्प्सािन र सुष्ट्रिधा। 
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यस नीष्ट्रिको भष्ट्रिष्य दिवन (ष्ट्रभिन) 

भारिीय मूल्यिरूबाट न ैष्ट्रिक्षा प्रणालीको ष्ट्रिकास गनुव यस राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षाको भष्ट्रिष्य दिवन िो । यसले सबैलाई 

उच्चिर गुणित्तायुि ष्ट्रिक्षा उपलब्ध गराएर भारिलाई ज्ञानको मिािष्ट्रि बनाएर एउटा िीिन्त्ि अष्ट्रन 

न्त्यायसङ्खगि ज्ञान समािमा पररििवन ल्याउनका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रत्प्यक्ष रूपमा योगदान गनेर्। यस नीष्ट्रिको 

पररकल्पनाअनुसार िाम्रा संस्थािरूका पाठ्यक्रम र ष्ट्रिक्षा ष्ट्रिष्ट्रधले ष्ट्रिद्याथीिरूमा आफ्नो मौष्ट्रलक दाष्ट्रयत्प्ि अष्ट्रन 

संिैधाष्ट्रनक मूल्यिरूप्रष्ट्रि िागरूकिा ल्याओस्। यस नीष्ट्रिको भष्ट्रिष्य दिवनअनुसार ष्ट्रिद्याथीिरूमा भारिीय 

हनुको गिव ष्ट्रिचारमा मारै िोइन िर व्यििार, बुष्ट्रर्द्, कायव, ज्ञान, कौिल मूल्यिरू अष्ट्रन सोचमा पष्ट्रन आओस ्

िसमा मानि अष्ट्रधकार, स्थायी ष्ट्रिकास अष्ट्रन िीिनयापन र कल्याणका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रष्ट्रिबर्द्िा रिी साुँचो अथवमा 

िैष्ट्रश्वक नागररक हने ष्ट्रचन्त्िन िोस्।  

 

भाग I - स्कुल ष्ट्रिक्षा 

यस नीष्ट्रिले 10+2 स्कुली ष्ट्रिक्षाको संरचनालाई पुनगवरठि गरी नयाुँ 5+3+3+4 गने पररकल्पना गदवर्। यसले 3-

18 िषवका ष्ट्रिद्याथीिरूलाई प्रभाि पादवर्। िल ददइएको आकृष्ट्रिमा अष्ट्रन अध्याय चारमा यसको ष्ट्रिस्िृि ष्ट्रििरण 

र्। 

 

अष्ट्रिले िीन दषे्ट्रख र् िषवसभमका नानीिरू 10+2 को ढाुँचामा समािेि रै्नन् दकनभने र् िषवको नानीलाई कक्षा 

एकमा भनाव ददइन्त्र्। नयाुँ ढाुँचामा 5+3+3+4 को ढाुँचामा िीन िषवको नानीलाई पष्ट्रन समािेि गरेर प्रारष्ट्रभभक 

4 

(कक्षा 9 देष्ट्रख 12) 

(उमेर 14-18) 

 

नयाुँ िकै्षष्ट्रणक अष्ट्रन पाठ्यक्रम ढाुँचा 

उ
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4 

(कक्षा 9 देष्ट्रख 12) 

(उमेर 14-18) 

 

ि
य

ार
ी 

2 

(उमरे 16-18) 

 

नयाुँ िकै्षष्ट्रणक अष्ट्रन पाठ्यक्रम ढाुँचा 

2 िषव 

(कक्षा 1 & 2)  

(उमरे 6-8) 
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ड
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3 िषव 
(आुँगनिाडी/ ष्ट्रप्रस्कुल 

बालबारटका) 
(उमरे 3-6) 

3 
(कक्षा 6 देष्ट्रख 8) 
(उमेर 11-14) 

3 
(कक्षा 3 देष्ट्रख 5) 

(उमेर 8-11) 

 

10  
(उमरे 6-16) 

 

अष्ट्रघल्लो अकादष्ट्रमक ढाुँचा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रि  2020 

 

8 

बाल्यािस्था दखेरेख अष्ट्रन (ईसीसीई) को एउटा बष्ट्रलयो घडरेीमा समािेि गररन्त्र् िसले गदाव त्प्यो नानीको 

ष्ट्रिकास राम्रो भएर िान्त्र्, धरैे उपलब्धी गनवसक्र् अष्ट्रन खसुी रिन सक्र्।  

 

1. प्रारष्ट्रभभक बाल्यािस्था देखरेख अष्ट्रन ष्ट्रिक्षा : ष्ट्रसकु्नको आधारष्ट्रिला 

1.1. नानीिरूको मष्ट्रस्िष्कको 85 प्रष्ट्रििि ष्ट्रिकास र् िषवभन्त्दा पष्ट्रिले न ै हन्त्र्। नानीिरूको मष्ट्रस्िष्कमा 

उष्ट्रचि ष्ट्रिकास अष्ट्रन िारीररक िृष्ट्रर्द् सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि उनीिरूको आरष्ट्रभभक र् िषवलाई मित्त्िपूणव 

माष्ट्रनन्त्र्। अष्ट्रिले ष्ट्रििेष गरी सामाष्ट्रिक र आर्थवक रूपमा िष्ट्रञ्चि करोडौ ुँ नानीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि गुणित्ता भएको 

प्रारष्ट्रभभक दखेरेख अष्ट्रन ष्ट्रिक्षा उपलब्ध रै्न। ईसीसी सभभििः समिा स्थाष्ट्रपि गनवसके्न सबैभन्त्दा बष्ट्रलयो 

माध्यम हनसक्र्। प्रारष्ट्रभभक बाल्यािस्था ष्ट्रिकास, दखेरेखका ष्ट्रनष्ट्रभि गुणित्ता ष्ट्रिक्षाको प्रािधान सबैका लाष्ट्रग 

उपलब्ध गराइनुपर्व, िष्ट्रिसक्दो 2030 भन्त्दा अष्ट्रघ िा दक अष्ट्रिले पष्ट्रिलो कक्षामा भनाव हने नानीिरूले पष्ट्रन 

स्कुली ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि पूणवरूपमा ियार रहन्। 

1.2.  ईसीसीमा मु्य रूपले लष्ट्रचलो, बहआयामी, बहस्िरीय, खेल-आधाररि, गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रध-आधाररि अष्ट्रन खोि 

आधाररि ष्ट्रिक्षा सामेल गररएको र्। अक्षर, भाषा, सङ्ख्या, गन्त्िी, रङ्खग, आकार, इन्त्डोर िा आउट-डोर खेल, 

पिल, ष्ट्रचरकला, पेष्ट्रन्त्टङ, अन्त्य दशृ्यकला, ष्ट्रिल्प, नाटक, कठपुिली, सङ्खगीि अष्ट्रन अन्त्य गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरू सामेल 

गरी सुँगसुँगै अरू कामिरू िस्िै- सामाष्ट्रिक कायव, मानिीय संिेदना, राम्रो व्यििार, ष्ट्रििाचार, नैष्ट्रिकिा, 

व्यष्ट्रिगि र सािविष्ट्रनक स्िच्र्िा, समूिष्ट्रसि ष्ट्रमलेर काम गनुव अष्ट्रन  पारस्पररक सियोगको ष्ट्रिकास िोस् भने्न 

कुरामा पष्ट्रन ध्यान ददइरिकेो ष्ट्रथयो। ईसीसीईको समग्र उद्दशे्य नानीिरूको िारीररक- भोष्ट्रिक ष्ट्रिकास, 

संज्ञानात्प्मक ष्ट्रिकास, सामाष्ट्रिक संिेगात्प्मक-नैष्ट्रिक ष्ट्रिकास, सांस्कृष्ट्रिक ष्ट्रिकास, सिंादका ष्ट्रनष्ट्रभि आरष्ट्रभभक 

भाषा, साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्यात्प्मक ज्ञानको ष्ट्रिकासमा अष्ट्रधक र्ल प्राप्त गनुव पने र्।  

1.3. एसीईआरटीले आठ िषवसभमका नानीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि दईु भागमा प्रारष्ट्रभभक बाल्यािस्थाको ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि 

उत्प्कृि पाठ्यक्रम अष्ट्रन िैक्षष्ट्रणक ढाुँचा (एनसीपीएर्ईसीई) को ष्ट्रिकास गनेर् अथावि ्0-3 िषवका नानीिरूका 

ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा सब फे्रमिकव  अष्ट्रन 3-8 िषवसभमका नानीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा अको फे्रमिकव  ष्ट्रिकास गररने र्। 

उपरोि ददिा-ष्ट्रनदिेनअनुसार ईसीसीई राष्ट्रिय अष्ट्रन अन्त्िरावष्ट्रिय नयाुँ आचार प्रथा सिोत्तम प्रथािरूबारे 

निीन्त्िम िोधिरू सामेल गररने र्। ष्ट्रििेषिः ििाब्दी ििाब्दीदषे्ट्रख ष्ट्रिकष्ट्रसि हुँद ै आएका ईसीसीई संलग्न 

भएको कला, कथा, कष्ट्रििा, खेलकुद, गीि अष्ट्रन अन्त्यान्त्य कुरािरू सुिाउुँ ददला प्रकारले समािेि गररनेर्। यो 

फे्रमिकव ले अष्ट्रभभािक अष्ट्रन आरष्ट्रभभक बाल दखेरेख अष्ट्रन िैक्षष्ट्रणक संस्थािरूलाई मागवदिवनको रूपमा िनेेर्। 

1.4. ईसीसीईको गुणित्ता-उच्च ष्ट्रिक्षाको पहुँच दिेभरर सिवव्यापी स्िरमा सबैलाई प्राप्त िोस् भने्न बृिि् लक्ष्य 

राख्नुपर्व। पर्ौटे ष्ट्रिल्ला अष्ट्रन अन्त्य सामाष्ट्रिक र आर्थवक रूपमा पर्ौटे रिकेा क्षेरिरूलाई ष्ट्रििेष ध्यान 

ददनुपर्व। ष्ट्रिस्िृि र सिि ईसीसीई संस्थानिरूद्वारा ईसीसीई प्रणाली लागु गररनेर्। िस्िै- क) पष्ट्रिलेदषे्ट्रख धेरै 

ष्ट्रिस्िृि अष्ट्रन ख) प्राथष्ट्रमक ष्ट्रिद्यालयसुँगसुँगै ष्ट्रस्थि आगनिाडीको माध्यमबाट, ग) पूणवप्राथष्ट्रमक ष्ट्रिद्यालयिरू 

िो 5/6 िषव पुराना र्न् िर प्राथष्ट्रमक ष्ट्रिद्यालयिरूष्ट्रसि ै ष्ट्रस्थि र्न्, उनीिरूको माध्यमबाट (घ) रु्टै्ट अलग्गै 

चष्ट्रलरिकेा ष्ट्रप्रस्कुलिरूका माध्यमबाट यी नीष्ट्रििरू लागु गररनेर्। यी सबै ष्ट्रिद्यालयिरूमा ईसीसीई पाठ्यक्रम 

अष्ट्रन ष्ट्रिक्षणमा प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि कमवचारी/ष्ट्रिक्षकलाई ष्ट्रनयुष्ट्रि ददइनेर्।  

1.5. प्रारष्ट्रभभक बाल्यािस्था दखेरेख अष्ट्रन ष्ट्रिक्षा (ईसीसीई)को व्यापक पहुँचका ष्ट्रनष्ट्रभि आगनिाडी केन्त्ििरूका 

उच्चिर गुणित्ताको बुष्ट्रनयादी ढाुँचा, खेल-उपकरण अष्ट्रन पूणव रूपले प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि आगनिाडी 
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कायवकिाविरू/ष्ट्रिक्षकिरू सुँगसुँगै सिि बनाइने र्। प्रत्प्येक आगनिाडीमा समृर्द् ष्ट्रिक्षाको िािािरणष्ट्रसि उष्ट्रचि 

योिनायुि िािादार, नानीिरूलाई सुिाउुँ ददलो भिन ष्ट्रनमावण हनेर्। आगनिाडी केन्त्िका नानीिरूल े

गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधपूणव क्षेर पयवटन गनेर्न् अष्ट्रन त्प्यिाुँको स्थानीय प्राथष्ट्रमक स्कुलका ष्ट्रिक्षक र ष्ट्रिद्याथीिरूष्ट्रसि गनेर्न ्

िा दक आगनिाडी केन्त्िबाट प्राथष्ट्रमक स्कुलमा सदाव सष्ट्रिलो िोस्। आगनिाडीिरूलाई स्कुल पररसर/स्कुल 

समूििरूष्ट्रसि पूणवरूपले िोष्ट्रडने र् । यसरी नै आगनिाडी स्कुलका बालबच्चािरू, अष्ट्रभभािक अष्ट्रन 

ष्ट्रिक्षकिरूलाई स्कुलमा/स्कुलका पररसरिरूमा भएका ष्ट्रिष्ट्रभन्न कायविरूमा परस्परमा बोलाइने र्। 

1.6. पररकल्पना के र् भने पाुँच िषवभन्त्दा साना प्रत्प्येक ष्ट्रििु एउटा प्रारष्ट्रभभक कक्षा अथिा ‘बालनारटका’ (कक्षा 

एकभन्त्दा पष्ट्रिले) कक्षामा िान्त्र् ििाुँ ईसीसीई योग्य ष्ट्रिक्षक हन्त्र्न्। ियार पाररने कक्षामा ष्ट्रसकाई मु्यरूपमा 

खेल-आधाररि ष्ट्रिक्षामा हनपुर्व। यसमा संज्ञानात्प्मक, भािनात्प्मक अष्ट्रन सङ्ख्याज्ञान ष्ट्रिकष्ट्रसि गनवष्ट्रिर ध्यान 

ददइनेर्। ददउुँसोको (मध्याह्न) भोिन प्राथष्ट्रमक ष्ट्रिद्यालयिरूसुँगसुँगै ियारी कक्षािरूमा पष्ट्रन व्यिस्था 

गररनुपर्व। आगनिाडी व्यिस्थामा उपलब्ध स्िास््य िाुँचबुझ गररने व्यिस्था प्राथष्ट्रमक ष्ट्रिद्यालयिरूमा पष्ट्रन 

उपलब्ध गराइनुपर्व। 

1.7. आगनिाडीका ष्ट्रनष्ट्रभि ईसीसीई प्रारष्ट्रभभक ष्ट्रिक्षकिरूको केडर ियार पानवका ष्ट्रनष्ट्रभि आगनिाडीमा काम गद ै

गरेका ष्ट्रिक्षकिरूलाई सवु्यिष्ट्रस्थि ढङ्खगमा एनसीआरटीबाट ष्ट्रिकष्ट्रसि पाठ्यक्रम/ष्ट्रिक्षण-फे्रमिकव  िा 

ढङ्खगअनुसारको िाष्ट्रलम ददइनेर्। 10+2 अष्ट्रन अष्ट्रधक योग्यिा भएका  आगनिाडी कमवचारी/ष्ट्रिक्षकलाई 

ईसीसीईमा र् मष्ट्रिनाको  प्रमाण-पर कायवक्रम गराइनेर् अष्ट्रन त्प्यसभन्त्दा कम ष्ट्रिक्षण िैक्षष्ट्रणक योग्यिा 

हनेिरूलाई एक िषवको ष्ट्रड्लोमा कोसवको कायवक्रम गराइने र्। यस कोसवमा प्रारष्ट्रभभक साक्षरिा, सङ्ख्या अष्ट्रन 

ईसीईसीई अन्त्य प्रासष्ट्रङ्खगक आयामिरूलाई पष्ट्रन समाििे गररने र्। यी कायवक्रमिरू ष्ट्रडष्ट्रिटल/ दरुस्थ माध्यम 

डीटीएच च्यानल अष्ट्रन स्माटव र्ोनका माध्यमबाट पष्ट्रन चलाउन सदकन्त्र्। यसले ष्ट्रिक्षकले आफ्ना ििवमान 

कायवमा थोरैभन्त्दा थोरै अपठ्यारािरू रिरे ईसीसीईको योग्यिा प्राप्त गने सुष्ट्रिधा पाउनेर्न्। ष्ट्रिक्षकिरूलाई 

ईसीसीईको प्रष्ट्रिक्षण ष्ट्रिक्षा ष्ट्रिभागको क्लस्टर ररसोसव सेन्त्टरबाट ‘मेन्त्टर’ िा परामिव गररने र् अष्ट्रन ष्ट्रनरन्त्िर 

मूल्याङ्खकन गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि कभिीमा एक मष्ट्रिना कक्षा पष्ट्रन चलाइने र्। दीघवकालमा राज्य सरकारले 

व्यािसाष्ट्रयक प्रष्ट्रिक्षण, मागव-दिवनको व्यिस्था अष्ट्रन कररयर भयाष्ट्रपङद्वारा आरष्ट्रभभक बाल्यािस्था दखेरेख अष्ट्रन 

ष्ट्रिक्षाका लाष्ट्रग व्यािसाष्ट्रयक रूपमा योग्य ष्ट्रिक्षक ियार पानुवपर्व। यी ष्ट्रिक्षकिरूका प्रारष्ट्रभभक व्यािसाष्ट्रयक 

ियारी अष्ट्रन ष्ट्रनरन्त्िर व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिकास (सीडीपी)-का ष्ट्रनष्ट्रभि आिश्यक सुष्ट्रिधािरूको पष्ट्रन ष्ट्रिकास गररने र्। 

1.8. ईसीसीईलाई चरणबर्द् ढङ्खगले आददिासी बहल क्षेरका आश्रमिालािरूमा पष्ट्रन आरभभ गररने र्। 

आश्रमिालािरूमा ईसीसीईलाई िोनीने र माष्ट्रथ ददइएको ष्ट्रििरण अनुरूप कायावन्त्ियन गररने र्। 

1.9. ष्ट्रिक्षाको मूलभूि पक्षिरू ध्यान ददनका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रन ईसीसीईको ष्ट्रनरन्त्िरिा सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि यसको 

पाठ्यक्रम र ष्ट्रिक्षण-ष्ट्रिष्ट्रधको ष्ट्रिभमेिारी मानि ष्ट्रिकास मन्त्रालयको हनेर्। प्रारष्ट्रभभक बाल्यािस्था दखेरेख अष्ट्रन 

ष्ट्रिक्षा पाठ्यक्रमको आयोिना अष्ट्रन कायावन्त्ियन मानि सिंाधन ष्ट्रिकास मन्त्रालय, मष्ट्रिला अष्ट्रन बाल-ष्ट्रिकास, 

(डब्लीसीडी), स्िास््य अष्ट्रन कल्याण मन्त्रालय (एमएचएर्डब्ल्य)ू अष्ट्रन िनिािीय कायव मन्त्रालयद्वारा 

संयुिरूपमा गररने र्। स्कुली ष्ट्रिक्षाको प्रारष्ट्रभभक बाल्यािस्था दखेरेख अष्ट्रन ष्ट्रिक्षाको सुचारू एकीकरण र सिि 

मागवदिवनका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा ष्ट्रििेष संयुि कायव टोली (टास्क र्ोसव) गठन गररने र्। 
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2. बुष्ट्रनयादी ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन सङ्ख्या - ज्ञान ष्ट्रसक्नका लाष्ट्रग चाष्ट्रिन ेपिूव आिश्यकिािरू 

2.1. पढ्न, लेख्न अष्ट्रन सङ्ख्यािरूलाई बुझ्ने र चलाउन े क्षमिा एउटा आिश्यक घडरेी िो । स्कुली ष्ट्रिक्षा र 

िीिनभरर ष्ट्रसके्न कामका ष्ट्रनष्ट्रभि यस्िो योग्यिा अष्ट्रनिायविा िो। अष्ट्रिल े ष्ट्रसके्न प्रदक्रयामा गभभीर समस्यािरू 

आइरिकेा र्न ्भने्न ि्य सरकारी र गैरसरकारी सिेक्षणले स्पि इष्ट्रङ्खगि गरेका र्न्। प्राथष्ट्रमक ष्ट्रिद्यालयिरूमा 

अिष्ट्रस्थि झन्त्ड ै 5 करोडभन्त्दा धेरै सङ्ख्यामा ष्ट्रिद्याथीिरूले बुष्ट्रनयादी साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्या ज्ञान पष्ट्रन 

ििवमानमा ष्ट्रसकेका रै्नन्। यस्िा नानीिरूको सामान्त्य लेख्ने-पढ्ने-बुझ्ने अष्ट्रन अङ्खकिरू िोनीने, घटाउने क्षमिा 

पष्ट्रन रै्न। 

2.2. सबै नानीिरूलाई मूलभूि साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्या ज्ञान प्राप्त गराउने अष्ट्रिलेलाई एउटा राष्ट्रिय अष्ट्रभयान 

बनेको र्। यसलाई ष्ट्रिष्ट्रभन्न स्िरमा गनव सदकने िात्प्काष्ट्रलक उपायिरू लगाएर अष्ट्रन स्पि लक्ष्यष्ट्रसि अल्प 

अिष्ट्रधमा प्राप्त गररने र्। ष्ट्रिक्षा प्रणालीको सिोच्च प्राथष्ट्रमकिा 2025 सभमा प्राथष्ट्रमक ष्ट्रिद्यालयमा सबैलाई 

मूलभूि साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्याज्ञान प्राप्त गराउनुपने हनरे्। ष्ट्रसक्नलाई चाष्ट्रिने बुष्ट्रनयादी आिश्यकिा (मूलभूि 

स्िरमा पढ्ने, लेख्ने अष्ट्रन अङ्खकगष्ट्रणि) पाएपष्ट्रर् मार ष्ट्रिद्याथीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि अन्त्य बाुँकी नीष्ट्रि प्रासष्ट्रङ्खगक 

हनेर्न्। यसकैारण पष्ट्रन मानि संसाधन ष्ट्रिकास मन्त्रालय (एमएचआरडी) - द्वारा प्राथष्ट्रमक आधारमा 

आधारभूि साक्षरिा र सङ्ख्यात्प्मकिाका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा राष्ट्रिय कायवदल स्थापना गररनेर्। यस अनुसार राज्य िा 

केन्त्ििाष्ट्रसि प्रदिेिरूले मूलभूि साक्षरिा र सङ्ख्या ज्ञान 2025 सभमा प्राप्त गराइनका ष्ट्रनष्ट्रभि गनुवपने चरणिरू 

र कायविरूलाई खुट्याएर, लक्ष्यलाई ष्ट्रचनेर यसको प्रगष्ट्रिलाई ष्ट्रिस्िृि रूपले िाुँच र दखेरेख गद ैअष्ट्रिलभब कायव 

गनवसके्न योिना ियार पानुवपनेर्। 

2.3. सबैभन्त्दा पष्ट्रिले ष्ट्रिक्षकिरूको ररि पदिरू ष्ट्रर्टोभन्त्दा ष्ट्रर्टो समयबर्द् ढङ्खगमा भररनेर्। ष्ट्रििेषगरी 

िष्ट्रञ्चि क्षेरिरूमा अष्ट्रन ििाुँ ष्ट्रिक्षक र नानीिरूका अनुपाि दर अष्ट्रधक र् अथिा िनु ठाउुँमा साक्षरिाको दर 

न्त्यून र्न,् िी स्थानिरूमा स्थानीय भाषा िाने्न ष्ट्रिक्षकिरूको ष्ट्रनयुष्ट्रिमा ष्ट्रििेष ध्यान ददइनेर्। प्रत्प्यके 

ष्ट्रिद्यालयमा ष्ट्रिक्षक र ष्ट्रिद्याथीको अनुपाि (पीटीआर) 30:1 दषे्ट्रख कम िोस्, रे्रर सामाष्ट्रिक र आर्थवक रूपमा 

िष्ट्रञ्चि नानीिरू धरे भएका क्षेरिरूमा ष्ट्रिक्षक-ष्ट्रिद्याथी अनुपाि (पीटीआर) 25:1 भन्त्दा कभिी िोस् भने्न कुरा 

सुष्ट्रनष्ट्रिि गररने र्। कक्षा स्िरभन्त्दा िलको नानीिरूलाई मूलभूि साक्षरिा र सङ्ख्या ज्ञान ष्ट्रसकाउने उद्दशे्यल े

ष्ट्रिक्षकिरूको ष्ट्रनरन्त्िर व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिकास (सीपीडी) सष्ट्रिि ष्ट्रिनलाई सबल, उत्प्साष्ट्रिि अष्ट्रन प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि 

गररनेर्। 

2.4. ददनहुँ ष्ट्रसकाइन े पाठ्यक्रममा बुष्ट्रनयादी साक्षरिा र सङ्ख्या-ज्ञानलाई ष्ट्रििेष अष्ट्रिररि ध्यान ददइनेर्। 

प्रारष्ट्रभभक अष्ट्रन माध्यष्ट्रमक स्कुल पाठ्यचचावको बेला एउटा बष्ट्रलयो सिि रचनात्प्मक अष्ट्रन अनुकूल मूल्याङ्खकन 

प्रणालीष्ट्रसि ष्ट्रििेष रूपले प्रत्प्येक नानीलाई ‘ष्ट्रसके्न टे्रक’ष्ट्रसि िोष्ट्रडन ेर् र सामान्त्यिः पढ्ने, लेख्न,े बोल्ने, गने्न, 

अङ्खकगष्ट्रणि अष्ट्रन गष्ट्रणिीय ष्ट्रचन्त्िनमा ध्यान ददइनेर्। ष्ट्रिद्याथीिरूलाई यी ष्ट्रिषयिरूमा प्रोत्प्सािन गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि 

प्रष्ट्रिददन अष्ट्रिररि ध्यान ददइनेर् अष्ट्रन बषवभरर नै यी ष्ट्रिषयष्ट्रसि सभबष्ट्रन्त्धि गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरू गरी गराइने र्। 

मूलभूि साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्या ज्ञानमाष्ट्रथ नयाुँ प्रकारले िोड ददनका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन प्रारष्ट्रभभक गे्रड 

पाठ्यचचावलाई नयाुँ ढङ्खगले ष्ट्रडिाइन गररने र्। 

2.5. अष्ट्रिलेको समयमा ईसीसीई सबैमा पुग्न नसकेको कारणले नानीिरूको ठुलो सङ्ख्या प्रथम कक्षामा 

आउनभन्त्दा अष्ट्रघ नै केिी सािाष्ट्रभरमा नै सिपाठीिरूष्ट्रसि पर्ाडी पर्वन्। यसैकारण एनसीआरटी अष्ट्रन 

एनसीईआरटीबाट कक्षा-1 का ष्ट्रिद्याथीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि अल्पकालीन िीन मष्ट्रिना खेलकुद आधाररि स्कुल ियार 

मोडु्यल बनाइने र् िसमा अक्षर, ध्िष्ट्रन, िब्द, रङ्खग, आकार, सङ्ख्या आदद समािेि भएको गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरू र 

िकव बुक हनेर्न्। यो मोडु्यललाई उपयोग गनव सिपाठीिरू अष्ट्रन अष्ट्रभभािकिरूको पष्ट्रन योगदान ष्ट्रलइनेर्। 

यसले प्रत्प्येक ष्ट्रिद्याथी स्कुलका लाष्ट्रग ियार बनाउने काममा सियोग ष्ट्रमल्दर्। 
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2.6. द ष्ट्रडष्ट्रिटल इन्त्फ्रास्ट्रकचर र्र नलजे्ड सोयररङ (दीक्षा)-मा बुष्ट्रनयादी ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन सङ्ख्या-ज्ञानबारे उच्चिर 

गुणित्ता भएका संसाधनिरूको एउटा राष्ट्रिय भण्डार उपलब्ध गराइने र्। ष्ट्रिक्षकिरूलाई सियोग पुऱ्याउन 

प्राष्ट्रिष्ट्रधक दखल उनीिरूकै ष्ट्रनष्ट्रभि प्रयोग गररने र् अष्ट्रन पष्ट्रर् कायावन्त्ियन गररनेर्। यसमा ष्ट्रिक्षक र 

ष्ट्रिद्याथीिरूमाझ भाष्ट्रषक बाधािरूलाई मेटाउने उपायिरू पष्ट्रन समािेि र्न्। 

2.7. अष्ट्रिले ष्ट्रसके्न कुरामा िुन मारामा सङ्खकट दपेखुँदरै् त्प्यसलाई दषृ्ट्रिमा राखी सबैल े बुष्ट्रनयादी ष्ट्रिक्षा र 

सङ्ख्याज्ञान पाउन ् भने्न लक्ष्यले ष्ट्रिक्षकिरूलाई सिायिा गनव ष्ट्रिष्ट्रिध पर्द्ष्ट्रत्तिरूबारे र्लर्ल गरी ष्ट्रनष्कषव 

ष्ट्रनकाष्ट्रलने र्। ष्ट्रिश्वभररकै अध्ययनबाट थािा पाइएको र् - एउटा सिपाठीले अकोलाई ष्ट्रसकाउुँ दा त्प्यसको 

प्रभाि ष्ट्रनकै्क गष्ट्रिरो हन्त्र्। िसथव प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि ष्ट्रिक्षकको दखेरेखमा सुरक्षा पक्षलाई पष्ट्रन उष्ट्रचि ध्यान ददुँद ै

ष्ट्रिद्याथीिरूमा साथीभाइले ष्ट्रसके्न र ष्ट्रसकाउने ‘पेयर ट्युटररङ’ स्िैष्ट्रच्र्क अष्ट्रन आनन्त्दपूणव गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधको रूप ददन े

प्रयास गररनेर्। स्थानीय र गैर-स्थानीय दिुै प्रकारको प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि भोलेष्ट्रन्त्टयरिरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा यस 

अष्ट्रभयानमा भाग ष्ट्रलन सष्ट्रिलो पाररने र्। यदद समुदायको प्रत्प्येक साक्षर सदस्य कुन ैएक ष्ट्रिद्याथीलाई पढाउुँन 

प्रष्ट्रिबर्द् भए यो दिेको ष्ट्रिक्षा मानष्ट्रचर चाुँड ै पररििवन हने ष्ट्रथयो । यसो भएमा यस ष्ट्रमसनले अझ अष्ट्रधक 

समथवन र प्रोत्प्सािन पाउने ष्ट्रथयो। ठुलो सङ्ख्यामा  नानीिरूल े मूलभूि साक्षरिा र सङ्ख्याज्ञानबाट िष्ट्रञ्चि 

भएको सङ्खकटको घडीमा यसलाई अष्ट्रघ बढाउन खोज्न े राष्ट्रिय ष्ट्रमसनमा ‘पेयर-ट्युटररङ’ र भोलेष्ट्रन्त्टयसव िा 

स्ियंसेिकलाई संलग्न गने नयाुँ मोडल स्थाष्ट्रपि गनव राज्यिरूले ष्ट्रिचार गरी ष्ट्रिक्षकलाई समथवन ददन अन्त्य 

कायवक्रम पष्ट्रन प्रारभभ गनव सक्दर्न्। 

2.8. सबै भारिीय अष्ट्रन स्थानीय भाषािरूमा चाखलाग्दो अष्ट्रन पे्ररणादायक बाल साष्ट्रित्प्य अष्ट्रन सबै स्िरका 

ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिद्यालय अष्ट्रन स्थानीय पुस्िकालयमा धेरै मारामा पुस्िकिरू उपलब्ध गराइन े र्। 

आिश्यकिाअनुसार उच्चिर गुणित्ताको अनुिाद (आिश्यकिाअनुसार प्राष्ट्रिष्ट्रधक सिायिाद्वारा) पष्ट्रन गराइनेर्। 

दिेभरर पठन-संस्कृष्ट्रि ष्ट्रनमावणका ष्ट्रनष्ट्रभि सािविष्ट्रनक अष्ट्रन ष्ट्रिद्यालयमा पष्ट्रन पुस्िकालयको ष्ट्रबस्िार गररन ेर्। 

गाउुँमा ष्ट्रिद्यालय स्िरका पुस्िकालयको स्थापनाले समुदायलाई पष्ट्रन लाभ ष्ट्रमल्नेर्। ष्ट्रयनले ष्ट्रिद्यालयको 

समयपिाि् त्प्यस पुस्िकालको प्रयोग गनव सके्नर्न्। बुक क्लबका सदस्यिरू यस्िा स्कुली/ सािविष्ट्रनक लाइबे्ररीमा 

भेटघाट गनवसक्र्न् िसले पढ्ने संस्कृष्ट्रिको पररिेि सृष्ट्रि हनसक्र्। एउटा राष्ट्रिय पुस्िक संिर्द्वन नीष्ट्रि ियार 

गररने र् अष्ट्रन सबै ठाउुँिरू, भाषािरू, स्िरिरू अष्ट्रन िैलीिरूमा दकिाबिरू उपलब्ध गराइने, त्प्यसमा सबैको 

पहुँच, गुणित्ता अष्ट्रन पाठकिरू सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि व्यापक पिल गररने र्। 

2.9. नानीिरू कुपोष्ट्रषि भए राम्रोष्ट्रसि ष्ट्रसक्नमा असमथव हन्त्र्न्। त्प्यसैले ष्ट्रिनको पोषण िथा स्िास््य (मानष्ट्रसक 

स्िास््यलगायि)-मा ध्यान ददइनेर्। पोषणयुि भोिन अष्ट्रन कौिल प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि कायवकिाविरू, काउष्ट्रन्त्सलर अष्ट्रन 

स्कुली ष्ट्रिक्षा प्रणालीमा समुदायको सिभाष्ट्रगिाष्ट्रसिै ष्ट्रिक्षा-प्रणालीबािके अन्त्य ष्ट्रिष्ट्रभन्न सिि उपायिरूद्वारा 

काम गररन ेर्। सब ै ष्ट्रिद्यालयका नानीिरूले स्कुलमा आयोिन हन े ष्ट्रनयष्ट्रमि स्िास््य िाुँचमा भाग ष्ट्रलनेर्न्। 

यसका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिनीिरूलाई काडव िारी गररनेर्। कष्ट्रिपय अध्ययनिरूबाट थािा लागकेो र्, ष्ट्रबिानको पौष्ट्रिक 

ब्रेकर्ास्टपष्ट्रर् केिी घन्त्टासभम सबै अपठ्यारा ष्ट्रिषयको अध्ययन प्रभािी हन्त्र्। नानीिरूलाई पौष्ट्रिक ब्रेकर्ास्ट र 

ददउसोको खािा ददइयो भने यस उत्प्पादक अष्ट्रन प्रभािी समयको लाभ ष्ट्रबिान र ददउुँसो क्रमिः उठाउन 

सदकन्त्र्। पकाएको िािो भोिनको व्यिस्था गनुव सभभि हुँदनै िर सादा पौष्ट्रिक भोिनको ष्ट्रिकल्प हनसक्र्, 

िस्िै गुडष्ट्रसि मुङदाल, गुड ष्ट्रमष्ट्रसएको चना अथिा स्थानीय स्िरमा र्ल उपलब्ध गराउन सदकन्त्र्। सबै स्कुल े

नानीिरूको ष्ट्रििेष रूपले  ििप्रष्ट्रििि टीका गररिरर ष्ट्रनयष्ट्रमि िाुँच गराइने र् अष्ट्रन त्प्यसको रेकडव र दखेखवका 

ष्ट्रनष्ट्रभि िले्थकाडव िारी गररन ेर्। 
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3. ड्रप-आउट नानीिरूको सङ्ख्या घटाउनु अष्ट्रन सबै स्िरमा ष्ट्रिक्षामा सबकैो पहुँच 

सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुव 

3.1. स्कुलको ष्ट्रिक्षा प्रणालीको प्राथष्ट्रमक लक्ष्यबाट िामीले नानीिरूको स्कुलमा भिी अष्ट्रन उनीिरूको स्कुलमा 

उपष्ट्रस्थष्ट्रि सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुवपर्व। सिवष्ट्रिक्षा अष्ट्रभयान (समग्र ष्ट्रिक्षा) अष्ट्रन ष्ट्रिक्षाको अष्ट्रधकार अष्ट्रधष्ट्रनयम िस्िा 

पाइला चालेर भारिले िालसालमा प्राथष्ट्रमक ष्ट्रिक्षामा लगभग सबै नानीिरूको नाम दिाव गराउन ेउल्लेखनीय 

प्रगष्ट्रि गरेको र्। हन चापिुँ आुँकडािरूले नानीिरूको स्कुल नर्ाडी पढाइ िारी राख्ने कुरामा गभभीर मुद्दािरू 

र्न् भने्न सङ्खकेि ददुँदर्न्। कक्षा रै्टौ ुँदषे्ट्रख आठौ ुँसभम िीईआर 90.9 प्रष्ट्रििि दषे्ट्रखन्त्र्, उिा कक्षा 9-10 दषे्ट्रख 11-

12 मा क्रमिः 79.3 प्रष्ट्रििि अष्ट्रन 56.5 प्रष्ट्रििि र्। यी आुँकडाले के दखेाउुँर् भन ेकक्षा 5 अष्ट्रन ष्ट्रििेष रूपल े

कक्षा 8 दषे्ट्रख उिा भनाव हने/नाम लेखाएका केटाकेटीिरूको एउटा मित्त्िपूणव अनुपाि ष्ट्रिक्षा-प्रणालीबाट 

बाष्ट्रिररन्त्र्न्। िषव 2017-18 मा एनएसओको 75 औ ुँ िाउसिोल्ड सिेअनसुार 6 दषे्ट्रख 17 िषवका माझको उमेर 

भएका ष्ट्रिद्यालय निान े नानीिरूको सङ्ख्या 3.22 करोड र्। यी नानीिरूलाई यथासभभि यथािीघ्र पुनः 

ष्ट्रिक्षा प्रणालीमा र्कावइल्याउनु दिेको सिोच्च प्राथष्ट्रमकिा हन्त्र्। अष्ट्रन 2020 सभममा ष्ट्रप्रस्कुलदषे्ट्रख माध्यष्ट्रमक 

स्िरसभममा एकसय प्रष्ट्रििि अनुपाि प्राप्त गने उद्दशे्यले अष्ट्रघ बढ्नुपर्व। भष्ट्रिष्यमा ड्रप-आउटको दर पष्ट्रन 

घटाउनु पर्व। पूिव प्राथष्ट्रमकदषे्ट्रख कक्षा बाह्रसभमको ष्ट्रिक्षा व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा सष्ट्रिि दिेका सबै नानीिरूको 

सािवभौष्ट्रमक पहुँच र अिसर प्रदान गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि एक ठोस् राष्ट्रिय प्रयास हनुपर्व। 

3.2.  नानीिरूलाई ष्ट्रिद्यालय र्कावइल्याउने अष्ट्रन भष्ट्रिष्यमा ड्रप-आउट रोक्नका ष्ट्रनष्ट्रभि कुल ष्ट्रमलाएर दईु 

प्रकारको पिलिरू गररने र्। पष्ट्रिलोले प्रभािी अष्ट्रन पयावप्त बुष्ट्रनयादी प्रदान गदवर् िा दक सबै ष्ट्रिद्याथीिरूल े

यसका माध्यमबाट ष्ट्रप्रप्राइमेरी स्कुलदषे्ट्रख कक्षा 12 सभम सबै स्िरमा सुरष्ट्रक्षि र आकषवक स्कुल े ष्ट्रिक्षा पाउन 

सकुुँ न्। यसबािके प्रत्प्येक स्िरमा ष्ट्रनयष्ट्रमि प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि ष्ट्रिक्षक उपलब्ध गराउन साथ ै ष्ट्रििेष दखेरेख सुरष्ट्रक्षि 

गररयोस् िा दक कुनै पष्ट्रन स्कुलमा  भनेिसो अिस्थाको कमी निोस ्भने्न कुरा सुष्ट्रनष्ट्रिि गररनुपर्व। सरकारी 

स्कुलिरूको ष्ट्रिश्वसनीयिा रे्रर मौलािोस्। भएका स्कुलिरूको उन्नयन अष्ट्रन ष्ट्रबस्िार िोस्। स्कुल नभएका 

ठाउुँिरूमा अष्ट्रिररि गुणित्ता स्कुल बनाएर  ष्ट्रििेष केटीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि सुरष्ट्रक्षि र पुग्नसके्न र्ारािासिरू 

बनाएर सरुष्ट्रक्षि र व्याििाररक पहुँच प्रदान गनुवपर्व। यसो गनावले सबै नानीलाई स्कुल िान े अष्ट्रन समुष्ट्रचि 

स्िरसभम पढने अिसर ददनुपदवर्। प्रिासी श्रष्ट्रमकका नानीिरू अष्ट्रन ष्ट्रिष्ट्रिध पररष्ट्रस्थष्ट्रिमा स्कुल र्ोनीन े

नानीिरूलाई नानीिरूको मु्यधारामा ल्याउनका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रसष्ट्रबल समािको सियोगले िैकष्ट्रल्पक अष्ट्रन नयाुँ 

ष्ट्रिक्षा केन्त्ि स्थापना गररने र्। 

3.3. दोस्रो चापिुँ िो स्कुलमा सबै नानीिरूको सिभाष्ट्रगिा सषु्ट्रनष्ट्रिि गनुव। यसका ष्ट्रनष्ट्रभि सबै ष्ट्रिद्याथीिरूको 

टे्रदकङ हनुपर्व अष्ट्रन ष्ट्रिनीिरूको ष्ट्रसकाइको स्िरमा पष्ट्रन दषृ्ट्रि राख्नुपर्व िा दक क) स्कुलमा भनाव ष्ट्रलनिेरू 

उपष्ट्रस्थि भइराखेका र्न्, ख) ड्रप-आउट नानीिरू र्केर आएपष्ट्रर् पढाईएका र्न् भने ष्ट्रिनलाई पुनः मु्य 

धारामा िोनीन ेपयावप्त सुष्ट्रिधािरू उपलब्ध गराउन ेकुरा सुष्ट्रनष्ट्रिि हनुपदवर्। बुष्ट्रनयादी स्िरदषे्ट्रख बाह्र सभमको 

स्कुले ष्ट्रिक्षाको माध्यमबाट 18 िषवसभमकोले समान गुणित्ता भएको ष्ट्रिक्षा ष्ट्रलने बुष्ट्रनयादी सुष्ट्रिधा उपलब्ध 

गराइनुरपर्व। प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि ष्ट्रिक्षक अष्ट्रन कमीिरूको ष्ट्रनयुष्ट्रि ष्ट्रिद्यालयमा नै गराइने र् िसले गदाव ष्ट्रिक्षक सदिै 

ष्ट्रिद्याथी र उसको अष्ट्रभभािकष्ट्रसि ैकामसुँगै काम गनव सकुन्। सबै ष्ट्रिद्याथी आइरिकेा र्न् अष्ट्रन ष्ट्रसदकरिरे्न ्

भने्न कुरा सुष्ट्रनष्ट्रिि गररनुपर्व। राज्य र ष्ट्रिल्ला स्िरमा ददव्याङ्खग व्यष्ट्रििरूको सिष्ट्रिकरणमा युि ष्ट्रसष्ट्रभल 

सोसाइटी, सङ्खगठन/ सामाष्ट्रिक न्त्याय र अष्ट्रधकारी ष्ट्रिभागका प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि अष्ट्रन योग्य सामाष्ट्रिक कायवकिाव 

राज्य/केन्त्िसाष्ट्रसि प्रदिेका सरकारिरूले अपनाएको ष्ट्रिष्ट्रभन्न नयाुँ िन्त्रिरूका माध्यमबाट यस्िा आिश्यक कायव 

गराउन स्कुलिरूष्ट्रसि िोष्ट्रडन सक्र्न्। 
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3.4. एकपल्ट अिसंरचनात्प्मक ढाुँचा अष्ट्रन नानीिरूको सिभाष्ट्रगिा सुष्ट्रनष्ट्रिि भइसकेपष्ट्रर्, कक्षाको गुणित्ता 

सुष्ट्रनष्ट्रिि गने काम गनुवपर्व। ष्ट्रिद्याथीलाई कक्षामा िोष्ट्रडराख्ने मित्त्िपूणव काम िो। ष्ट्रिद्याथी (ष्ट्रििेष गरी केटीिरू 

अष्ट्रन सामाष्ट्रिक-आर्थवक रूपले िष्ट्रञ्चि समूिको ष्ट्रिद्याथी) र उनीिरूको स्कुल आउने र पढ्ने रुष्ट्रच निरािोस,् 

यसका ष्ट्रनष्ट्रभि ड्रप-आउट बेसी भएका ठाउुँिरूमा भाषा िाने्न उत्प्कृि ष्ट्रिक्षकिरू ष्ट्रनयुि गनव सदकन ेपे्ररणादायक 

प्रणालीको आिश्यकिा हनेर्। साथै पाठ्यक्रमलाई र्ाुँटकाुँट गरी मन लाग्दो र प्रायोष्ट्रगक बनाउनुपने र्। 

3.5. सामाष्ट्रिक र आर्थवक रूपमा िष्ट्रञ्चि समूििरू (एसईडीिी) मा ष्ट्रििेष िोड ददुँद ै सबै ष्ट्रिद्याथीिरूलाई 

ष्ट्रसक्नमा सियोग ददनका ष्ट्रनष्ट्रभि स्कुले ष्ट्रिक्षाको सीमालाई व्यापक बनाउनुपर्व िसमा औपचाररक र 

अनौपचाररक दिुै दकष्ट्रसमले ष्ट्रसके्न बाटोिरू उपलब्ध हनपुर्व। कुनै पष्ट्रन संस्थामा ष्ट्रनयष्ट्रमि रूपले अध्ययन गनव 

नसके्न युिािरूका ष्ट्रनष्ट्रभि नेसनल इष्ट्रन्त्स्टट्युट अर्् ओपन स्कुल (एनआईओएस) अष्ट्रन राज्यिरूका ओपन 

स्कुलिरूबाट हने ‘ओपन एन्त्ड ष्ट्रडस्टेन्त्स लर्नवङ’ (ओडीएनएल) कायवक्रमलाई अझ सुदढृ गनुवपर्व। एनआईओएसल े

आफ्नो ििवमान कायवक्रमबािके ष्ट्रनम्न ष्ट्रलष्ट्रखि कायवक्रमिरू अर्र गने र्ः ए, बी अष्ट्रन सी स्िरिरू िनुचापिुँ 

औपचाररक स्कुल प्रणालीको िीन, पाुँच अष्ट्रन आठको बराबर हन्त्र्; माध्यष्ट्रमक ष्ट्रिक्षा कायवक्रम िुनचापिुँ कक्षा 

दस र बाह्रको बराबर हन्त्र्।  व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा पाठ्यक्रम/ कायवक्रम अष्ट्रन ियस्क (प्रौढ) साक्षरिा अष्ट्रन िीिन-

संिर्द्वन कायवक्रम। एनआईओएसको ढाुँचालाई अष्ट्रघ लान राज्य सरकारिरूलाई प्रोत्प्साष्ट्रिि गररन ेर्। उनीिरूल े

आ-आफ्नो राज्यमा पष्ट्रिले खोष्ट्रलएको स्टेट इष्ट्रन्त्स्टट्युट अर्् ओपन स्कुलिरूलाई सिि बनाई नयाुँ संस्थानिरू 

पष्ट्रन स्थाष्ट्रपि गने अष्ट्रन क्षेरीय भाषािरूमा उपरोि संस्थािरू चलाउनुपने र्। 

3.6. सरकारी एिम् गैर-सरकारी परोपकारी संस्थािरूलाई स्कुल भिन ष्ट्रनमावण गनव, भूगोल अष्ट्रन सामाष्ट्रिक 

संरचनाको आधारमा भएका ष्ट्रिष्ट्रिधिािरूलाई प्रोत्प्सािन ददन अष्ट्रन ष्ट्रिक्षाको िकैष्ट्रल्पक मोडल ियार पान े

अनुमष्ट्रि ददनका ष्ट्रनष्ट्रभि स्कुलिरू खडा गने सभबन्त्धी ष्ट्रनयमिरूलाई सष्ट्रिलो बनाइने र्। यसको ध्यान ष्ट्रसके्न 

प्रदक्रयाको सभभाष्ट्रिि पररणाम/उत्प्पादन/आउटपुटमा धेर हनेर् न दक ष्ट्रनिेि िा इन्त्पुटमा। ष्ट्रनिेि िा इभपुट 

सभबन्त्धी ष्ट्रनयमिरू केिी ष्ट्रििेष क्षेरमा सीष्ट्रमि हनेर्। यस कुराको उल्लेख अध्याय आठमा गररएको र्। 

स्कुलिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि अन्त्य मोडलिरू पष्ट्रन अष्ट्रघ ल्याइने र् िस्िो सािविष्ट्रनक-परोपकारी संस्था साझेदारी। 

3.7. सभप्रदाय अष्ट्रन भूिपूिव ष्ट्रिद्याथीिरूबाट आउने स्ियम् सिेकद्वारा ष्ट्रसकाइलाई प्रोत्प्सािन ददन संलग्न गन े

चेिा गररनेर्। यसका ष्ट्रनष्ट्रभि स्कुललाई ष्ट्रनम्नष्ट्रलष्ट्रखि सुष्ट्रिधािरू ददइनेर्: स्कुलको िरेक नानीका ष्ट्रनष्ट्रभि 

ट्युटररङ, साक्षरिा ष्ट्रिक्षण र अन्त्य सिायिाका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रिररि कक्षािरू, ष्ट्रिक्षकिरूलाई ष्ट्रिक्षण मागवदिवन 

अष्ट्रन सियोग उपलब्ध गराइने, ष्ट्रिद्याथीलाई व्यिसायबारे मागवदिवन गनुव, प्रौढष्ट्रिक्षा केन्त्िमा प्रौढ ष्ट्रिक्षा 

साक्षरिामा सियोग गनुव आदद। यसका ष्ट्रनष्ट्रभि  सदक्रय स्िस्थ पररपक्व नागररकिरू, स्कुलका भूिपूिव ष्ट्रिद्याथी 

अष्ट्रन सभप्रदायका सदस्यिरूको समथवन बटुष्ट्रलने र्। ष्ट्रिष्ट्रक्षि स्ियम् सेिक सेिाष्ट्रनिृत्त 

िैज्ञाष्ट्रनक/सरकारी/गैरसरकारी कमवचारी, भिूपूिव ष्ट्रिद्याथी अष्ट्रन ष्ट्रिक्षाष्ट्रिद्िरूको एउटा ‘डटेाबेस’ ियार गररन े

र्। 
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4. स्कुलमा पाठ्यक्रम अष्ट्रन ष्ट्रिक्षण-िास्त्र: ष्ट्रसकाइ समग्र समष्ट्रन्त्िि, आनन्त्ददायी 
अष्ट्रन रुष्ट्रचकर हनुपर्व। 

5+3+3+4 को नयाुँ ष्ट्रडिाइनमा स्कुलको पाठ्यक्रम अष्ट्रन ष्ट्रिक्षण-िास्त्र पनूगवरठि गररनपुर्व। 

4.1. स्कुलको पाठ्यक्रम अष्ट्रन ष्ट्रिक्षण-िास्त्रको ढाुँचालाई पुनगवरठि गरी त्प्यसलाई 3-8, 8-11, 11-14 अष्ट्रन 14-

18 का उमेरको ष्ट्रिष्ट्रभन्न चरणिरूमा ष्ट्रिद्याथीको बेग्लाबेग्लै अिस्थािरूअनुसार ष्ट्रिनीिरूको रुष्ट्रच अष्ट्रन 

ष्ट्रिकासको आिश्यकिािरूमाष्ट्रथ ध्यान ददइनेर्। यसैकारण स्कुले ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि पाठ्यक्रमन अष्ट्रन िैक्षष्ट्रणक 

ढाुँचा अष्ट्रन पाठ्यक्रम रूपरेखा एउटा 5+3+3+4 को ष्ट्रडिाइनबाट मागवदिवन हनेर् यसमा बुष्ट्रनयादी ििको 

(दईुभागमा- अथावि ्आगनिाडी/ष्ट्रप्रस्कुलको 3 साल+ प्राथष्ट्रमक स्कुलमा कक्षा 1-2 मा 2 साल, 3 दषे्ट्रख 8 िषवको 

नानीिरू सष्ट्रिि), ष्ट्रप्रपरेटोरी िि (कक्षा 3-5, 8 दषे्ट्रख 11 िषवको नानीिरूसष्ट्रिि), ष्ट्रमडल स्कुल ििको (कक्षा 6-

8, 11 दषे्ट्रख 14 िषवको नानीिरूसष्ट्रिि) अष्ट्रन सेकेन्त्डरेी ििको (कक्षा 9 दषे्ट्रख 12, दइुटा चरणमा, अथावि् पष्ट्रिलो 

चरणमा 9 अष्ट्रन 10 दोस्रो चरणमा 11 दषे्ट्रख 12, 14 दषे्ट्रख 18 िषवका नानीिरूसष्ट्रिि) समािेि गररने र्। 

4.2. ईसीसीईको ष्ट्रसकाइ र ष्ट्रिक्षण-िास्त्र पारा. 1.2 मा उल्लेष्ट्रखि गररएअनुसार बुष्ट्रनयादी ििमा पाुँच िष े

लष्ट्रचलो, बहस्िरीय खेल (गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रध) आधाररि ष्ट्रसकाइ र ष्ट्रिक्षण-िास्त्र समािेि भएको हन्त्र्। ष्ट्रप्रपरेटोरी िि 

िीन बषे हन्त्र्। यसमा खेल, खोि, गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रध आधाररि ष्ट्रिक्षण-िास्त्र र बुष्ट्रनयादी िैलीको पाठ्यक्रमद्वारा 

ष्ट्रसकाउने आधार बनाइन्त्र् साथै सष्ट्रिला पाठ्यपुस्िक अष्ट्रन औपचाररक िर संिादात्प्मक ष्ट्रसकाइ आरभभ गररनेर्, 

िसले पठन, लेखन, बोली, िारीररक ष्ट्रिक्षा, कला, भाषा, ष्ट्रिज्ञान र गष्ट्रणिको बष्ट्रलयो िरा िाल्न बल ददनेर्। 

ष्ट्रमडल िि िीन िष े ष्ट्रसकाइको हन्त्र्। ष्ट्रप्रपरेटोरी ििमा ष्ट्रसकेका पाठ्यक्रम र ष्ट्रिक्षण-प्रणालीको आधारमा 

ष्ट्रनर्मवि हुँदिैान्त्र्। यस ििमा ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिषयिरूका अमूिव अिधारणा ष्ट्रसकाउन र ष्ट्रििेचना गनव लगाइएका  

ष्ट्रििेषज्ञ ष्ट्रिक्षकिरूबाट ष्ट्रिज्ञान, गष्ट्रणि, कला, सामाष्ट्रिक िास्त्रिरू अष्ट्रन मानष्ट्रिकी अध्ययनका ष्ट्रनष्ट्रभि 

ष्ट्रिद्याथीिरूलाई ियार पाररने र्। प्रत्प्येक ष्ट्रिषयमा अनुभि आधाररि ष्ट्रिक्षण अष्ट्रन ष्ट्रििेष ष्ट्रिषय र ष्ट्रििेषज्ञिरू 

माझको पारस्पररक सभबन्त्धलाई खोिी गन ेप्रोत्प्सािन र ध्यान ददइनेर्। सेकेन्त्डरेी ििमा बहष्ट्रिषयक अध्ययनको 

चारिषव हनेर्। यस ििमा ष्ट्रमडल ििको िैलीमा ष्ट्रसकेको ष्ट्रिषयोन्त्मुख ष्ट्रिक्षण प्रणाली र पाठ्यक्रममा आधार 

पलुँद ै अझ गष्ट्रिरोसुँग आलोचनात्प्मक सोच, िीिनका आकाङ्खक्षािरूमाष्ट्रथ धेर ध्यान, धेर लष्ट्रचलो अष्ट्रन 

ष्ट्रिद्याथीले  नै ष्ट्रिषय र्नौट गने कुरािरूमा ध्यान ददइनेर्। ष्ट्रििेष गरी ष्ट्रिद्याथीिरूलाई गे्रड 10 पष्ट्रर् 

अध्ययनबाट ष्ट्रनस्कन ेअष्ट्रन अको चरणमा व्यािसाष्ट्रयक िा अन्त्य कक्षा एघाह्र-बाह्रमा उपलब्ध अरू कुन ैष्ट्रिषय 

रोज्ने अझ धरे ष्ट्रििेषज्ञ स्कुलमा िाने ष्ट्रिकल्प ददइएको र्। 

4.3. उपरोि िर्णवि चार िि ष्ट्रििुर्द् पाठक्रमणीय अष्ट्रन िैक्षष्ट्रणक र्न्। ष्ट्रयनलाई ष्ट्रिद्याथीको संज्ञानात्प्मक 

ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रडिाइन गररएको र्। यसले राष्ट्रिय र राज्यको पाठ्यक्रम प्रत्प्येक ििमा ष्ट्रसके्न र ष्ट्रसकाउन े

रणनीष्ट्रिबारे सूचना ददने गर्व िसका ष्ट्रनष्ट्रभि सोझै भौष्ट्रिक उपलब्ध संरचनामा कुनै पररििवन ल्याउन ुपदनै। 

ष्ट्रिद्याथीको समग्र ष्ट्रिकास 

4.4. पाठ्यक्रम र ष्ट्रिक्षा-प्रणालीका सभपूणव ििका सुधारिरूको केन्त्िष्ट्रिन्त्द ुिो अष्ट्रिलेको िस्िो रट्ने व्यिस्थालाई 

पन्त्साएर िास्िष्ट्रिक बुझाइ र कसरी अध्ययन गनुवपन ेिो त्प्यसको ढङ्खग बुझ्न ुिो। ष्ट्रिक्षाको उद्दशे्य संज्ञानात्प्मक 

ष्ट्रिकास मार िोइन िर चररर ष्ट्रनमावण अष्ट्रन एक्काइसौ ुँ ििाब्दीको कौिलिा भएका समग्र अष्ट्रन सिावङ्खगीण 

व्यष्ट्रित्प्ि भएको व्यष्ट्रिको चररर ष्ट्रनमावण िो। पाठ्यक्रम र ष्ट्रिक्षण प्रणालीको सबै पक्षलाई यस उद्दशे्य प्राष्ट्रप्तका 

ष्ट्रनष्ट्रभि पूणव गरठि र पूणविागृि गररने र्। पूिव ष्ट्रिद्यालयदषे्ट्रख उच्चिर ष्ट्रिक्षासभम प्रत्प्येक स्िरमा एकीकरणका 
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ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिष्ट्रभन्न क्षेरमा ष्ट्रिष्ट्रिि कौिल अष्ट्रन मूल्यिरू ष्ट्रचन्ने काम गरी  अध्यापनको प्रत्प्येक ििमा सष्ट्रभमष्ट्रलि 

गररने र्। एनसीईआरटीले यस्िा चष्ट्रिएको कौिलिा/ष्ट्रसपको र काम गने िररका- (मेकाष्ट्रनज्म) राष्ट्रिय अष्ट्रधगम 

प्रदक्रया (transaction mechanism) पाठ्यक्रम फे्रमिकव  आरष्ट्रभभक बाल्यकाल अष्ट्रन स्कुल ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि 

ियार पाररने र्। 

अष्ट्रनिायव अध्ययन अष्ट्रन आलोचनात्प्मकसोचका ष्ट्रनष्ट्रभि पाठ्यक्रमको ष्ट्रिषय-िस्ि ुघटाउन ुपन।े 

4.5. कायवक्रम ष्ट्रिषयिस्िु घटाएर प्रत्प्येक ष्ट्रिषयको अष्ट्रि आिश्यक मूल थोकलाई मार राख्ने अष्ट्रन आलोचनात्प्मक 

सोच समग्रिा, खोिी-उन्त्मुख, आष्ट्रिष्कारमूलक, चचावमूलक अष्ट्रन ष्ट्रििेचनामूलक अध्ययनले ठाउुँ  पाउनुपर्व। 

पाररि ष्ट्रिषयिस्िुले मु्यिः ष्ट्रिचार अनुप्रयोग अष्ट्रन समस्या समाधानिस्िा अिधारणामा ध्यान केष्ट्रन्त्िि गनेर्। 

ष्ट्रिक्षण र अध्ययन अब संिादात्प्मक हनेर्, प्रश्निरू गनव प्रोत्प्सािन ददइनेर् र कक्षाका पाठिरू मनोरञ्जनीय 

सृिनात्प्मक, सिभाष्ट्रगका भएको अष्ट्रन ष्ट्रिद्याथीको खोिपूणव गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रध भएको हनुपर्व िा दक अरू गष्ट्रिरो र 

अनुभिात्प्मक ष्ट्रसकाइ िोस्। 

प्रायोष्ट्रगक अध्ययन 

4.6. सब ैििमा प्रायोष्ट्रगक अध्ययन आत्प्मसाि गररने र्। यसमा अरू धरैे कुरािरूबािके आरै्ले गरेर ष्ट्रसके्न अष्ट्रन 

प्रत्प्येक ष्ट्रिषयमा कला र खले एकीकृि पाने अष्ट्रन कथा-आधाररि ष्ट्रिक्षण-िास्त्रलाई प्रत्प्येक ष्ट्रिषयमा एउटा 

मानक ष्ट्रिक्षण-िास्त्रको रूपमा िरेरनेर्। साथै ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिषयिरूमा खोिलाई प्रोत्प्सािन ददइनेर्। अष्ट्रिलेको 

ष्ट्रसकाइको र्ल अष्ट्रन ष्ट्रसकाइबाट इच्र्ा गररएको पररणामका माझ भएको खाडल भनवका ष्ट्रनष्ट्रभि कुन ै न कुन ै

ष्ट्रिषयिरूमा कक्षा र ष्ट्रसके्न प्रदक्रयामा पररििवन ल्याउन ु पनेर्। दक्षिा आधाररि ष्ट्रसकाइ र ष्ट्रिक्षापरट उष्ट्रचि 

पाइला चाष्ट्रलनेर्। मूल्याङ्खकनका उपकरण (िसमा ष्ट्रसक्न ‘को रूपमा’, ‘को’ अष्ट्रन ‘लाष्ट्रग’) मूल्याङ्खकन ष्ट्रसक्नकै 

एउटा अंि भएको हन्त्र्।) ष्ट्रसकाइको र्ल, क्षमिा अष्ट्रन कक्षामा प्रत्प्येक ष्ट्रिषयलाई िोदकएको रुझान/प्रिृष्ट्रत्तष्ट्रसि 

सामञ्जस्य पाररएको हन्त्र्।  

4.7. कला समन्त्िय (आटव-इष्ट्रन्त्ट्रगेसन) एउटा रठमािा पाठ्यक्रमीय ष्ट्रिक्षा प्रणाली िो िसले कला र संस्कृष्ट्रिको 

ष्ट्रिष्ट्रिध पक्ष र रूपलाई अन्त्िर-ष्ट्रिषयक अध्ययनका ष्ट्रनष्ट्रभि आधार बनाउुँदर्। अनुभि आधाररि ष्ट्रसकाइलाई बल 

ददनका ष्ट्रनष्ट्रभि कला-सामन्त्िष्ट्रयक ष्ट्रिक्षालाई कक्षा प्रदक्रयाको अंि बनाइनेर्। यसले कक्षालाई आनन्त्दमय मार 

िोइन िर भारिीय कला र संस्कृष्ट्रि प्रत्प्येक ष्ट्रिक्षण र ष्ट्रसकाइको ििमा समन्त्ियन गरेकाले नानीिरूल ेभारिीय 

लोकाचार र भािको पररचय पाउुँर्न्। यो कला-समन्त्िय ढाुँचाले ष्ट्रिक्षा र संस्कृष्ट्रिको सभपकवलाई बष्ट्रलयो 

बनाउने र्। 

4.8. खेल समन्त्िय एउटा रठमािा पाठ्यक्रम िैक्षष्ट्रणक दषृ्ट्रिकोण िो। स्थानीय खेलिरूसष्ट्रिि ष्ट्रिष्ट्रिध िारीररक 

गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरूलाई ष्ट्रिक्षण प्रदक्रयामा उपयोग गररन्त्र्। यसले परस्पर सियोग, स्ििः सोधीखोिी गनव, आरै् 

ष्ट्रनदषे्ट्रिि भएर काम गनव स्ि-अनुिासन, टोलीको भािना, उत्तरदाष्ट्रयत्प्ि, नागररकिा आददिस्िा कौिल 

ष्ट्रिकष्ट्रसि गनवमा सिायिा पुऱ्याउुँर्। खेल समन्त्िय कक्षा-ष्ट्रसकाइको बेला गररन्त्र् िा दक ष्ट्रिद्याथील े ‘दर्टनेस’-

लाई आिीिनको अंि बनाउने अष्ट्रन ‘दर्ट इष्ट्रन्त्डया मुभमेन्त्ट’मा  पररकष्ट्रल्पि गरेिस्िो गरी दर्टनेसष्ट्रसि ै

सभबष्ट्रन्त्धि िीिन कौिल प्राप्त गनवमा सिायिा पाउने बन्न सकुन्। ष्ट्रिक्षामा खेललाई िोनीने आिश्यकिा पष्ट्रिल े

नै थािा पाइसदकएको िो, दकन भने यस्िो गनावले नानीिरूको िारीररक र मनोिैज्ञाष्ट्रनक कल्याण एिम् 

सिावङ्खगीण ष्ट्रिकास हुँद ैसंज्ञानात्प्मक क्षमिाको िृष्ट्रर्द् पष्ट्रन हन्त्र्। 
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कोसव र्नौटको लष्ट्रचलोपनल ेष्ट्रिद्याथीको सिष्ट्रिकरण 

4.9. अध्ययन गने ष्ट्रिषय-र्नौटमा बढ्दो लष्ट्रचलोपन ददइने र्। ष्ट्रििेष गरी सेकेन्त्डरेी स्कुलमा- िसमा भौष्ट्रिक 

ष्ट्रिक्षा, कला, ष्ट्रिल्प अष्ट्रन व्यािसाष्ट्रयक कौिलिा आदद सष्ट्रभमष्ट्रलि हनेर्न् – र ष्ट्रिद्याथीले  आफ्नो अध्ययनको 

आफ्नै बाटो र िीिनका योिनािरू ष्ट्रडिाइन गनव सकुन्। समग्र ष्ट्रिकास अष्ट्रन िषेनी ष्ट्रिस्िृि ष्ट्रिषय र 

कोसविरूबाट र्नौट सेकेन्त्डरेी स्कुलको एउटा नयाुँ चररर हनेर्। पाठ्यक्रम, अष्ट्रिररि पाठ्यक्रम िा सिपाठ्यक्रम 

कला, मानष्ट्रिकी अष्ट्रन ष्ट्रिज्ञान अथिा व्यािसाष्ट्रयक िा अकादष्ट्रमकिरूमा कुनै दकष्ट्रसमको कठोर ष्ट्रिभािन हुँदनै। 

भौष्ट्रिक ष्ट्रिक्षा, कला र ष्ट्रिल्पकाररिा अष्ट्रन व्यािसाष्ट्रयक योग्यिािरूलाई ष्ट्रिज्ञान, मानष्ट्रिकी अष्ट्रन गष्ट्रणिबािके 

अष्ट्रिररि ष्ट्रिषयका रूपमा स्कुल पाठ्यक्रममा चाखलाग्दो अष्ट्रन सुरष्ट्रक्षि पारी प्रत्प्येक चरणमा सष्ट्रभमष्ट्रलि गररन े

र्। 

4.10. स्कुल ष्ट्रिक्षाको प्रत्प्येक पाइलामा ष्ट्रिष्ट्रभन्न क्षेरिरूमा िस्िो सभभि हने प्रकारल ेएउटा सर (सेष्ट्रमस्टर) िा 

अन्त्य प्रणालीष्ट्रिर िाने ष्ट्रिचार गररन सक्र् िसले मष्ट्रसनो िा र्ोटो मोडु्यल सामेल गने अनुमष्ट्रि ददन्त्र् अथिा 

िैकष्ट्रल्पक ददनिरूमा पढाउन सदकन े कोसवलाई पष्ट्रन आत्प्मसाि् गररन सदकन्त्र् ।  यसल े धेरै ष्ट्रिषयमा 

नानीिरूलाई ‘एक्सपोिर’  िा अिसर प्राप्त हन्त्र् अष्ट्रन लष्ट्रचलोपन पष्ट्रन सुष्ट्रनष्ट्रिि गनव सदकन्त्र्। राज्यिरूका 

कला, ष्ट्रिज्ञान, मानष्ट्रिकी, भाषा, खेल अष्ट्रन व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिषयसष्ट्रिि व्यापक ष्ट्रिषयिरूमा शे्रमीमा अष्ट्रधकभन्त्दा 

अष्ट्रधक लष्ट्रचलोपन अष्ट्रन आनन्त्द िस्िा उद्दशे्य प्राष्ट्रप्तका ष्ट्रनष्ट्रभि नयाुँ नयाुँ िररकामा ध्यान ददनुपर्व। 

4.11. साना नानीिरूले आफ्नो घरको भाषामा/ मािृभाषामा साथवक अिधारणािरू ष्ट्रर्टै्ट ष्ट्रसक्र्न् अष्ट्रन बुझ्न 

सक्र्न् भने्न कुरा सिवष्ट्रिददि र्। घरको भाषा सामान्त्यिः मािृभाषा अथिा स्थानीय समुदायको साझे भाषा 

हन्त्र्। हन ि, बहभाषीय पररिारमा, पररिारका अन्त्य सदस्यिरूले बोल्ने भाषा घरेल ुहनसक्र् र मािृभाषा िा 

स्थानीय भाषाभन्त्दा बेग्लै हनसक्र्। िष्ट्रिसक्दो, कमसेकम गे्रड पाुँचसभम अथिा सकेदषे्ट्रख गे्रड आठसभम िथा 

सभभि भए अझ माष्ट्रथसभम ष्ट्रिक्षाको माध्यम घरको भाषा/ मािृभाषा / स्थानीय भाषा/ क्षेरीय भाषामा भएको 

असल िो। सािविष्ट्रनक र ष्ट्रनिी स्कूलिरूल ेयस कुराको पालन गरेको उष्ट्रचि िो। ष्ट्रिज्ञान सष्ट्रिि सब ैष्ट्रिषयिरूमा 

उच्चिर गुणित्ता भएको पाठ्य पुस्िकिरू घरेल ुभाषा/मािृभाषामा उपलब्ध गराइनरे्। नानीिरूले बोल्ने भाषा 

र ष्ट्रिक्षण माध्यमको भाषामा साह्र ै अन्त्िराल भए त्प्यसलाई समाप्त गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि सबै प्रकारको प्रयासिरू 

गररनेर्। यदद कुनै कारणल े घरको भाषामा पाठ्य सामग्री उपलब्ध नभए िष्ट्रिसक्दो ष्ट्रिक्षक र ष्ट्रिद्याथीको 

सभिाद घरकै भाषामा हनपर्व। सभभि भएसभम ष्ट्रिक्षकलाई ष्ट्रद्वभाषीय पर्द्ष्ट्रिलाई आत्प्मसाि् गद ै ष्ट्रद्वभाषीय 

ष्ट्रिक्षण- अध्ययन सामग्री प्रयोग गरी िुन ष्ट्रिद्याथीको घरको भाषा ष्ट्रिक्षण माध्यमको भाषाभन्त्दा बेग्लै र् 

उसलाई अध्ययन सिि बनाईददनुपर्व। ष्ट्रिद्याथीलाई सबै भाषा उच्च गुणित्ता कायम राखी ष्ट्रसकाउनु पर्व। कुन ै

एउटा भाषा पढाइन र ष्ट्रसक्नका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिक्षण माध्यम न ैत्प्यिी भाषा भएको हनै पर्व भन्ने रै्न। 

4.12. अनुसन्त्धानिरूले स्पि दखेाएको र्, दईु िषवदषे्ट्रख आठ िषवको आयु अिष्ट्रधमा नानीिरूले भाषा धेरै ष्ट्रर्टै्ट 

ष्ट्रसक्र्न्, बहभाषीकिाले यस उमेरका ष्ट्रिद्याथीिरूलाई ष्ट्रनकै्क धेरै संज्ञानात्प्मक लाभ हुँदर्। बुष्ट्रनयादी चरणको 

आरभभमा न ै नानीिरूलाई ष्ट्रिष्ट्रभन्न भाषािरूमा (मािृभाषामा ष्ट्रििेष ध्यान ददुँद)ै एक्सपोिर ददइनेर्। सब ै

भाषामा एउटा मनोरञ्जक अष्ट्रन सभिादात्प्मक कुराकानी हनेर्न्। िुरू- िुरूका िषविरूमा मािृभाषामा पढ्न े

अष्ट्रन पष्ट्रर्बाट लेख्नष्ट्रसिै – गे्रड िीन अष्ट्रन माष्ट्रथका कक्षािरूमा अन्त्य भाषािरूमा पढ्न ेर लेख्ने कौिलको ष्ट्रिकास 

गररनेर्। केन्त्ि अष्ट्रन राज्य सरकार दिुैले दिेभररको सबै क्षेरीय भाषािरूमा ष्ट्रििेष गरी संष्ट्रिधानको आठौ ुँ 

अनुसूष्ट्रचमा िर्णवि सबै भाषािरूमा ठूलो सङ्ख्यामा भाषा ष्ट्रिक्षकिरूको ष्ट्रनयुष्ट्रि गने ठोस प्रयास हनेर्। राज्य, 

ष्ट्रििेष रूपमा भारिका ष्ट्रिष्ट्रभन्न क्षेरिरूका राज्यले आफ्नो ष्ट्ररभाषा र्मूवला अपनाउने अष्ट्रन दिेका अन्त्य 
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भारिीय भाषािरूका अध्ययन प्रोत्प्सिान गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि धेरै ष्ट्रिक्षकको ष्ट्रनयुष्ट्रि ष्ट्रद्वपक्षीयसमझौिा गनव सक्र्न्। 

ष्ट्रिष्ट्रभन्न भाषािरू ष्ट्रसक्नका लाष्ट्रग अष्ट्रन भाषा ष्ट्रिक्षणलाई लोकष्ट्रप्रय बनाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रष्ट्रिष्ट्रधको बढ्दो प्रयोग 

गररनेर्। 

4.13. संिैधाष्ट्रनक प्रिाधानिरू, माष्ट्रनस, क्षेरिरू अष्ट्रन सङ्खघको आकाङ्खक्षािरू, बहभाषािाद अष्ट्रन राष्ट्रिय 

एकिालाई बढािा ददनका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रर-भाषा र्मूवलालाई लागु गनुव पनेर्। हन चाुँष्ट्रि िीन भाषा र्मूवलामा 

लष्ट्रचलोपन राष्ट्रखने र् अष्ट्रन कुनै पष्ट्रन राज्यलाई न ैभाषा थोपररन ेरै्न। नानीिरूल ेष्ट्रसक्न पन ेिीन भाषािरूका 

ष्ट्रिकल्प राज्य, क्षेर अष्ट्रन ष्ट्रनष्ट्रिि रूपमा र्ारिरू स्ियंले ष्ट्रनणवय गनेर्न् िर िी िीन भाषािरूमा कमसेकम 

दईुिटा भाषा चाुँष्ट्रि भारिीय भाषा हनपऱ्यो। ष्ट्रििेष गरर, इच्रु्क नानीिरूले गे्रड र् र् िा गे्रड सािमा िीन 

भाषाबाट चाुँिकेो एकभन्त्दा अष्ट्रधक भाषा बदष्ट्रलन सक्र्न्। िर यसो गनेिरूल ेएउटा भारिीय भाषा साष्ट्रित्प्यको 

स्िरमा अध्ययन गनुवपर्व अष्ट्रन माध्यष्ट्रमक कक्षाको अन्त्िष्ट्रिर पुग्दा यसमा बुष्ट्रनयादी दक्षिा प्राप्त गनुवपनेर्। 

4.14. उच्च गुणित्ता भएको ष्ट्रिज्ञान र गष्ट्रणिका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रद्वभाषीय पुस्िक र पठन- पाठन सामग्री ियार पान े

भरमग्दरु चेिा गररनेर्। यसको उद्दशे्य ष्ट्रिद्याथीले यी ष्ट्रिषयिरू उनीिरूको घरको भाषा / मािृभाषा र 

अङ्खगे्रिीमा सोच्नु र बोल्न सकुन्। 

4.15. संसारभररको ष्ट्रिकष्ट्रसि दिेिरूमा दषे्ट्रखएको र् आफ्नो भाषा संस्कृष्ट्रि अष्ट्रन परभपरािरूमा ष्ट्रिष्ट्रक्षि हन 

प्रगष्ट्रिबाधक िोइन बरू िैक्षष्ट्रणक, सामाष्ट्रिक प्राष्ट्रिष्ट्रधक प्रगष्ट्रिका ष्ट्रनष्ट्रभि सिायक िो। भारिका भाषािरू 

संसारमा सबैभन्त्दा समृर्द्, िैज्ञाष्ट्रनक, सुन्त्दर अष्ट्रन सबभैन्त्दा धेर अष्ट्रभव्यञ्जक भाषािरूमध्ये एक िो। ष्ट्रयनमा 

प्राचीन अष्ट्रन आधुष्ट्रनक साष्ट्रित्प्य (गद्य र पद्य दिुै)- को ष्ट्रििाल भण्डार र्। यी भाषािरूमा लेष्ट्रखएका दर्ल्म, 

सष्ट्रङ्खगि अष्ट्रन साष्ट्रित्प्य भारिको राष्ट्रिय ष्ट्रचनारी र धरोिर हन्। संस्कृष्ट्रि अष्ट्रन राष्ट्रिय एकीकरणको दषृ्ट्रिल े

भारिीय युिािरूले आफ्नो दिेको भाषािरूको ष्ट्रििाल अष्ट्रन समृर्द् भण्डार र साष्ट्रित्प्यको खिानाबारे िागरूक 

हनुपर्व। 

4.16. िसथव, दिेका प्रत्प्येक ष्ट्रिद्याथीले ‘भारिीय भाषािरू’ माष्ट्रथ एउटा मज्जा लाग्ने प्रोिके्ट िा गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधमा 

भाग ष्ट्रलनेर् िस्िै “एक भारि शे्रष्ठ भारि” आग्रि। यस्िो प्रोिेक्ट िा गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधमा ष्ट्रिद्याथीिरूले भारिीय मूल 

मूल भाषािरूमा पाइने ‘ऐक्य’- बारे अध्ययन गर्वन्। यसमा उनीिरूले सामान्त्य ध्िन्त्यात्प्मक (र्ोनेरटक्स) अष्ट्रन 

िैज्ञाष्ट्रनक ढाुँचाले ष्ट्रमलाएको िणवमाला अष्ट्रन ष्ट्रलष्ट्रपिरूको, सामान्त्य ष्ट्रमल्दो व्याकरष्ट्रणक संरचना, ष्ट्रिनको 

िब्दिालीको श्रोि अष्ट्रन यी भाषािरूका संस्कृि र अन्त्य िास्त्रीय भाषाबाट आएको िब्दिालीको श्रोि र 

परस्परमा अन्त्िर प्रभाि अष्ट्रन अन्त्िरलाई बुझ्ने आिश्यकिा र्। उनीिरूले बुझ्ने र्न् कुन चाुँिी भौगोष्ट्रलक 

क्षेरमा कुन भाषा बोष्ट्रलन्त्र्, आददिासी भाषािरूको प्रकृष्ट्रि र संरचना कस्िो हन्त्र् अष्ट्रन भारिको प्रत्प्यके 

भाषाको केिी िब्द र िाक्यिरू बोल्न सके्नर्न् र प्रत्प्येक भाषा-साष्ट्रित्प्यको उन्नष्ट्रिबारे बोल्न सके्नर्न् र प्रत्प्यके 

भाषा साष्ट्रित्प्यको उन्नष्ट्रिबारे  िाने्नर्न् यसका ष्ट्रनष्ट्रभि हनचापिुँ चापिुँदो अनुिादिरू गररनुपर्व) यस्िा 

गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरूले ष्ट्रिनलाई एकीकरणको केिी मारा बोध अष्ट्रन सुन्त्दर सांस्कृष्ट्रिक उत्तराष्ट्रधििा, भारिीय 

ष्ट्रिष्ट्रिधिा चेिना ददनेर्। यस्िो गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरू मनोरञ्जक हनुपर्व। अष्ट्रन यसमा कुनै मूल्याङ्खकन हनेरै्न। 

4.17. भारिीय िास्त्रीय भाषािरू अष्ट्रन साष्ट्रित्प्यको मित्त्ि, प्रासष्ट्रङ्खगकिा र सौन्त्दयवलाई उपेक्षा गनव सदकन्न। आठौ ुँ 

अनुसूष्ट्रचमा संस्कृिलाई भारिको आधुष्ट्रनक भाषा भनी उल्लेख गररएको र्। िर पष्ट्रन ल्यारटन र ष्ट्रग्रक दिु ै

ष्ट्रमलाउुँदा पष्ट्रन अझ धेर साष्ट्रित्प्यको थाक र् िसमा गष्ट्रणि, दिवन, व्याकरण, सङ्खगीि, रािनीष्ट्रि, ष्ट्रचदकत्प्सा, 
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िास्िुकला, धाि ु ष्ट्रिज्ञान, नाटक, कष्ट्रििा, कथाको (संस्कृष्ट्रि ज्ञान प्रणाली पष्ट्रन भष्ट्रनन्त्र्) ष्ट्रििाल भण्डार र्। 

यस्िरी थुपे्रको भण्डार ष्ट्रिष्ट्रिध धार्मवक अष्ट्रन गैर-धार्मवक अष्ट्रन िीिनका सब ैक्षेरिरू अष्ट्रन सामाष्ट्रिक-आर्थवक 

पृष्ठभूष्ट्रममा माष्ट्रनसिरूले ििारौ ुँ िषवदषे्ट्रख ले्द ैआएका हन्। ष्ट्ररभाषाको मु्य ष्ट्रिकल्पअनुसार संस्कृिलाई स्कुल 

अष्ट्रन उच्चिर ष्ट्रिक्षाको सबै स्िरमा ष्ट्रिद्याथीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि मित्त्िपूणव, समृर्द् ष्ट्रिकल्पको रूपमा पेि गररन ेर्। 

यसलाई रुष्ट्रचकर, अनभुिात्प्मक अष्ट्रन समकालीन रूपमा प्रासष्ट्रङ्खगि हने प्रकारले पढाइने र्। यसमा संस्कृि ज्ञान 

प्रणालीको उपयोग समािेि गररनेर्, ष्ट्रििेष गरी ध्िष्ट्रन र उच्चारणको माध्यमलाई ध्यान ददइनेर्। र्ाउन्त्डेसन 

अष्ट्रन ष्ट्रमष्ट्रडल स्कुलको स्िरमा संस्कृिको पाठ्य पुस्िक संस्कृिकै माध्यममा संस्कृि पढाउने (एसटीएस) अष्ट्रन 

यसको अध्ययनलाई आनन्त्दमयी बनाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि सरल मानक (एसएसएस) संस्कृिमा नै लेष्ट्रखन सक्र्।  

4.18. अन्त्य िास्त्रीय भाषािरूमा पष्ट्रन भारिको अष्ट्रि समृर्द्िाली साष्ट्रित्प्य र् िस्िै िाष्ट्रमल, िेलेगु, कन्नड, 

मलायाली, ओष्ट्रडया आदद ष्ट्रयनको अष्ट्रिररि पाली, र्ारसी अष्ट्रन प्राकृि र ष्ट्रयनमा भएका साष्ट्रित्प्यका कामिरूको 

पष्ट्रन ष्ट्रिनको समृष्ट्रर्द् सुष्ट्रनष्ट्रिि  गनव िगरेा गनुवपर्व। भारि पूणव रूपले ष्ट्रिकष्ट्रसि भएपष्ट्रर् आउुँदो पपुँढीले  

भारिको ष्ट्रिस्ििृ र सुन्त्दर िास्त्रीय साष्ट्रित्प्यको रसस्िादन गनव चािने र्न्। संस्कृि अष्ट्रिररि भारिका अन्त्य 

िास्त्रीय भाषा र साष्ट्रित्प्यलाई िाष्ट्रमल, िेलेगु, कन्नड, मलायाली, ओष्ट्रडया, पाली, प्राकृििरू पष्ट्रन ष्ट्रिकल्पका 

रूपमा स्कुलिरूमा उपलब्ध हनेर्न्। सभभििः उनलाई मोडु्यलका माध्यमबाट अनुभािात्प्मक र खोिपूणव 

दषृ्ट्रिकोणले िरेरनुपर्व िा दक यी भाषा र साष्ट्रित्प्य िीष्ट्रिि रष्ट्रिरहन्। समृर्द्िाली ष्ट्रलष्ट्रप र िाक परभपरा अष्ट्रन 

सांस्कृष्ट्रिक परभपरा अष्ट्रन ज्ञान प्रणाली भएका अन्त्य भारिीय भाषािरूलाई पष्ट्रन यसरी नै सरंष्ट्रक्षि गररने प्रयास 

गररनेर्।  

4.19. दिेका नानीिरूको समिर्द्वनका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रन यी समृर्द् भाषािरू र ष्ट्रिनको कलात्प्मक भण्डारको संरक्षणका 

ष्ट्रनष्ट्रभि सािविष्ट्रनक अथिा ष्ट्रनिी सबै स्कुलमा ष्ट्रिद्याथीिरूसुँग भारिको िास्त्रीय भाषािरू अष्ट्रन िीष्ट्रसि 

िोष्ट्रडएका साष्ट्रित्प्य कभिीमा पष्ट्रन दईु साल पढ्ने ष्ट्रिकल्प हनेर्। यस्िरी अनुभािात्प्मक अष्ट्रन खोिपूणव ढङ्खगले 

प्रष्ट्रिष्ट्रधलाई पष्ट्रन समन्त्ियन गररिरी कक्षा 6-12 का-लाई ष्ट्रिकल्पष्ट्रसिै ष्ट्रमडल स्कुल अष्ट्रघ उिै पष्ट्रन पढ्न पाउन े

बन्त्दोबस्ि र्। 

4.20. भारिीय भाषािरूमा गुणित्ता पढाइ पेि गररएको अष्ट्रिररि ष्ट्रिदिेी भाषािरू िस्ि ैकोररयाई, िापानी, 

थाई, फे्रन्त्च, िमवन, स्पेष्ट्रनस, पोिुवगाली अष्ट्रन रष्ट्रसयन भाषािरू ष्ट्रिद्याथील ेष्ट्रिश्वकै ससं्कृष्ट्रि ष्ट्रसकुन ्अष्ट्रन आफ्नो 

ज्ञानलाई अझ समृर्द्िाली बनाउन सकुन् भनी आफ्ना आफ्ना रुष्ट्रच र इच्र्ाअनसुार सेकेन्त्डरेी स्िरमा पेस 

गररनेर्। 

4.21. खोिीपूणव अष्ट्रन अनुभाष्ट्रिक पर्द्ष्ट्रत्तबाट सबै भाषािरू पठाइने, यसमा सरलीकरण अष्ट्रन ष्ट्रिष्ट्रभन्न ए्स 

चलाएर भाषाका ष्ट्रिष्ट्रभन्न आयामिरू िस्िै दर्ल्म, ष्ट्रथएटर, कथािाचन, काव्य, सङ्खगीिलाई िोनीद ै ष्ट्रिष्ट्रभन्न 

प्रासष्ट्रङ्खगक ष्ट्रिषयिरूष्ट्रसिै अष्ट्रन िीिनको अनुभिष्ट्रसि ष्ट्रयनको सभबन्त्ध दखेाउुँद ैष्ट्रसकाइनेर्न्। 

4.22. भारिीय साङ्खकेष्ट्रिक भाषा (इष्ट्रन्त्डयन साइन ल्याङ्खग्िेि) लाई दिेभररका लाष्ट्रग मानकीकृि गररने र्। 

राष्ट्रिय अष्ट्रन राज्य पाठ्यक्रम सामग्री ष्ट्रिकष्ट्रसि गररने र्। यी सबै काम कान नसुने्न ष्ट्रिद्याथीिरूद्वारा उपयोग 

गररने र्न्। सकेसभम स्थानीय साङ्खकेष्ट्रिक भाषालाई सभमान ददइने र्, ष्ट्रसकाइने र्, प्रासष्ट्रङ्खगक बनाइने र्। 

पाठ्यक्रममा अष्ट्रनिायव ष्ट्रिषय, कुिलिा अष्ट्रन सक्षमिाको एकीकरण 

4.23. हन ि िो, ष्ट्रिद्याथीलाई आफ्नो व्यष्ट्रिगि पाठ्यक्रम रोज्दा लष्ट्रचलोपन हनुपर्व। िरै पष्ट्रन एउटा ष्ट्रिद्याथी 

आिको युगमा एक असल, सर्ल, नयाुँ ढङ्खग खोज्ने दकष्ट्रसमको अनुकूलनीय अष्ट्रन उत्प्पादक बनु्नपने र्। भाषामा 

कौिलिा अष्ट्रिररि, यस्िा कौिलिरूमा यी गुणिरू समािेि हनुपर्व; िस्िै िैज्ञाष्ट्रनक स्िभाि अष्ट्रन साक्ष्य 
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आधाररि सोच रचनात्प्मकिा र निीनिा, सौन्त्दयव िास्त्र अष्ट्रन कलाको भािना, मौष्ट्रखक र ष्ट्रलष्ट्रखि अष्ट्रभव्यष्ट्रि 

अष्ट्रन संिाद, स्िास््य अष्ट्रन पोषण, िारीररक ष्ट्रिक्षा, दर्टनेस, स्िास््य र खेल, सियोग र रटम िकव , समस्या 

समाधान अष्ट्रन िार्कव क ष्ट्रचन्त्िन, व्यािसाष्ट्रयक एक्सपोिर अष्ट्रन कौिल, ष्ट्रडष्ट्रिटल साक्षरिा, कोष्ट्रडङ अष्ट्रन 

कभ्युटेसनल ष्ट्रचन्त्िन, नैष्ट्रिकिा अष्ट्रन नैष्ट्रिक िकव , मानि अष्ट्रन संिैधाष्ट्रनक मूल्यिरूको ज्ञान र अभ्यास ष्ट्रलङ्खग 

संिेदनिीलिा, मौष्ट्रलक किवव्य, नागररकिा कौिल अष्ट्रन संिैधाष्ट्रनक मूल्यिरूको ज्ञान र अभ्यास, ष्ट्रलङ्खग 

संिेदनिीलिा, मौष्ट्रलक किवव्य, नागररकिा कौिल अष्ट्रन मूल्य, भारिको ज्ञान, पयाविरण सभबन्त्धी िागरुकिा, 

पानी अष्ट्रन संसाधन सरंक्षण, स्िच्र्िा र सार्सर्ाइ समािेि र् अष्ट्रन स्थानीय समुदाय, राज्य, दिे-दषु्ट्रनयाुँमा 

चष्ट्रलरिकेा मित्त्िपूणव मुद्दािरूबारे ज्ञान। 

4.24. समय समयमा पाठ्यक्रम र ष्ट्रिक्षण-प्रणालीमा ‘आर्टवदर्ष्ट्रसयल इन्त्टेष्ट्रलिेन्त्स’ (कृष्ट्ररम बुष्ट्रर्द्), ‘ष्ट्रडिाइन ्

ष्ट्रथङदकङ’, समग्र स्िास््य, िैष्ट्रिक िीिन, पयाविरण ष्ट्रिक्षा, िैष्ट्रश्वक नागररकिा ष्ट्रिक्षा (िीसीआडी) आददलाई 

सष्ट्रभमष्ट्रलि गने आग्रि भइरिनुपर्व। यस्िो कौिल ष्ट्रिकास गनव यी पाइलािरू ष्ट्रिद्याथीको प्रत्प्येक ििमा 

चाष्ट्रलनुपर्व। 

4.25. गष्ट्रणि र गष्ट्रणिीय सोच भारिको भष्ट्रिष्य र कैयौ ुँ आगामी भष्ट्रिष्यमा ष्ट्रिष्ट्रिध क्षेरिरूमा आर्टवदर्ष्ट्रसयल 

इन्त्टेष्ट्रलिेन्त्स, मष्ट्रसन ष्ट्रसकाइ अष्ट्रन डटेा ष्ट्रिज्ञानिरूमा भारिीय नेिृत्प्िका ष्ट्रनष्ट्रभि मित्त्िपूणव भनी माष्ट्रनष्ट्रलएको र्। 

िसथव गष्ट्रणि र कभ्युटेसन सोच सबै स्कुलिरूमा पढाउनुपर्व। यो काम बुष्ट्रनयादी ििदषे्ट्रख कष्ट्रिपय निीन 

ढङ्खगिरूमा प्रयोग गद,ै पिलिरू र खेलिरूका माध्यमबाट आनन्त्दमय िररकामा केटाकेटीिरूलाई संलग्न 

राख्नुपर्व। कोष्ट्रडङ गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रध ष्ट्रमडल स्कुलदषे्ट्रख आरभभ गररनुपर्व।  

4.26. प्रत्प्येक ष्ट्रिद्याथी गे्रड र् अष्ट्रन आठमा स्थानीय समुदायले िोकेअनुसार अष्ट्रन स्थानीय कुिल 

आिश्यकिािरू अनुसार कुन ैएउटा मन पदो कोसव गने र्न्। यस्िो कोसवले मित्त्िपूणव व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिल्प िस्िो 

ष्ट्रसकमी, ष्ट्रबिुलीको काम, धािुको काम, माली, कुमाले, आददको स्िाद ददने र् अष्ट्रन आफ्नो िािल ेकाम गन े

अनुभि प्रदान गन ेर्। गे्रड र् – आठका नानीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा अभ्यास- आधाररि पाठ्यक्रम एनसीएर्एसई 

2020-21 लाई हने गरी एनसीईआरटीले उष्ट्रचि ढङ्खगमा बनाउने र्। कक्षा र्दषे्ट्रख आठमा पढेका बेला दस 

ददनका लाष्ट्रग ‘झोलाष्ट्रबना’को क्लास ष्ट्रसकमी, माली, कुभिालेिस्िा ष्ट्रिल्पकारष्ट्रसि प्रष्ट्रिक्षणका रूपमा ष्ट्रलने र्न्। 

यस्िै प्रकारल ेकक्षा र्दषे्ट्रख बाह्रसभमकािरूलाई रु्ट्टीको बलेा ष्ट्रिष्ट्रभन्न व्यािसायका ष्ट्रिषयिरू बुझ्ने मौका ददइन े

र्। अनलाइन माध्यमबाट ष्ट्रिषय बुझ्ने अिसर पष्ट्रन ददइन ेर्। बषैभरर यस्िा झोलारष्ट्रिि क्लासिरू कला, दक्वि, 

खेल र व्यािसाष्ट्रयक िस्िकला ष्ट्रसके्न प्रोत्प्सािन गरी ष्ट्रिद्याथीको अनुभिलाई समृर्द्िाली बनाइने र्। 

नानीिरूलाई ऐष्ट्रििाष्ट्रसक, सांस्कृष्ट्रिक अष्ट्रन पयवटनका मित्त्िपूणव स्थान/स्मारकिरूमा घुमाइने र्। स्थानीय 

कलाकार अष्ट्रन ष्ट्रिल्पकारिरूष्ट्रसि र आफ्न ैगाउुँ /िििील/ष्ट्रिल्ला/ राज्यका उच्चिर िैक्षष्ट्रणक संस्थानिरू घुमेर 

स्कुलबाष्ट्रिरका गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरूले अत्प्यष्ट्रधक एक्सपोिर ददने र्। 

4.27. ‘भारिीय ज्ञान’ भन्त्दा प्राचीन भारिको ज्ञान अष्ट्रन यसको आधुष्ट्रनक भारिमा योगदान, भारिको 

सर्लिा र चनुौष्ट्रििरू अष्ट्रन भारिको ष्ट्रिक्षा र पयाविरण सभबष्ट्रन्त्धि आकाङ्खक्षा सबै बुष्ट्रझन्त्र्। यी ित्त्ििरू सटीक 

अष्ट्रन िैज्ञाष्ट्रनक ढङ्खगले सन्त्दभवअनुसार स्कुल पाठ्यक्रममा िाष्ट्रलने र्। यसमा भारिीय ज्ञान प्रणाली, ष्ट्रििेष गरी 

आददिासी ज्ञान एिम् ष्ट्रसक्नका ष्ट्रनष्ट्रभि पारभपररक ढङ्खग आददलाई ध्यान ददइने र्। गष्ट्रणि, खगोल ष्ट्रिज्ञान दिवन, 

योग, िास्िुकला, ष्ट्रचदकत्प्सा, कृष्ट्रष, इष्ट्रन्त्िष्ट्रनयररङ, भाषा-ष्ट्रिज्ञान, साष्ट्रित्प्य, खेल, िासन, राज्यव्यिस्था, संरक्षण 

आदद ष्ट्रिषयिरू पष्ट्रन समािेि गररने र्। िनिािीय ए्नो-औषधीय, प्रथािरू, िन प्रबन्त्धन, पारभपररक 

(िैष्ट्रिक) र्सलको खेिी, प्राकृष्ट्रिक खेिी आददमा ष्ट्रिष्ट्रिि कायवक्रम उपलब्ध गराइने र्। भारिीय ज्ञान प्रणालीमा 
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एउटा आकषवक पाठ्यक्रम पष्ट्रन माध्यष्ट्रमक ष्ट्रिद्यालयको ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिकल्पको रूपमा राष्ट्रखने र्। मस्िी 

गने अष्ट्रन स्िदिेी खेलिरूको माध्यमबाट ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिषय ष्ट्रसके्न र चचाव गने  प्रष्ट्रियोष्ट्रगिा आयोिना गनव सदकन्त्र्। 

स्कुल पाठ्यक्रम चष्ट्रलरिकेो बलमा नै प्राचीन अष्ट्रन आधषु्ट्रनक भारिको पे्ररणादायक व्यष्ट्रित्प्ििरूबारे िृत्तष्ट्रचर 

दखेाइने र्। ष्ट्रिद्याथीिरूलाई सांस्कृष्ट्रिक आदान-प्रदान कायवक्रममा ष्ट्रिस्सा ष्ट्रलई ष्ट्रिष्ट्रभन्न राज्यिरूमा घुम्न िान े

प्रोत्प्सािन ददइने र्। 

4.28. ष्ट्रिद्याथीिरूलाई उमेर र्ुँदा नै ‘सिी काम गन’े कुरा ष्ट्रसकाइने र् अष्ट्रन नैष्ट्रिक ष्ट्रनणवयिरू ष्ट्रलनका ष्ट्रनष्ट्रभि 

युष्ट्रिसङ्खगि ढाुँचा प्रदान गररने र्। अष्ट्रन पष्ट्रर् केिी िषविरूमा यस सारलाई ष्ट्रिस्िार गरी ठग्ने, हिसंा, 

साष्ट्रिष्ट्रत्प्यक चोरी, र्ोिोर पाने, सष्ट्रिष्णुिा, समानिा, समानुभूष्ट्रि आददबारे पढाइने िा दक नानीिरूल े नैष्ट्रिक 

मूल्य अपनाउने, आफ्नो िीिन सञ्चालन गने क्षमिा प्राप्त गरुन्। यस्िरी ष्ट्रिकष्ट्रसि भएको नैष्ट्रिक बोधका कारण 

भारिीय पारभपररक मूल्य अष्ट्रन बुष्ट्रनयादी अष्ट्रन संिैधाष्ट्रनक मूल्यिरू (िस्िो सेिा, अहिसंा, स्िच्र्न्त्दिा, सत्प्य, 

ष्ट्रनष्काम कमव, िाष्ट्रन्त्ि, त्प्याग, सष्ट्रिष्णुिा, ष्ट्रिष्ट्रिधिा, बहलिाद, नैष्ट्रिक आचरण, लैष्ट्रङ्खगक संिेदनिीलिा, 

बुढापाकालाई सभमान,अरूलाई सिायिा, सबैमा अन्त्िर्नवष्ट्रिि क्षमिाको सभमान, पयाविरणप्रष्ट्रि सभमान, 

ष्ट्रििाचार, धैरेय, क्षमा, सिानुभूष्ट्रि , करूणा, दिेभष्ट्रि, लोक-िाष्ट्रन्त्रक दषृ्ट्रिकोण, अखण्डिा, ष्ट्रिभमेिारी, न्त्याय, 

स्ििन्त्रिा, समानिा अष्ट्रन िन्त्धुत्प्ि) ष्ट्रिद्याथीमा ष्ट्रिकास गनव सदकयोस्। नानीिरूलाई पञ्चिन्त्रको मूल कथािरू, 

िािक, ष्ट्रििोपदिे अष्ट्रन अन्त्य मज्जाको दन्त्िेकथािरू अष्ट्रन भारिीय परभपराबाट प्रोरणादायी कथािरू पढ्ने र 

ष्ट्रसके्न अिसर ददइनेर्। साथै िैष्ट्रश्वक साष्ट्रित्प्यमा ष्ट्रयनको प्रभाि पष्ट्रन िाने्न र्न्।  भारिीय संष्ट्रिधानको केिी अंि 

पष्ट्रन ष्ट्रिद्याथीिरूले पढ्न आिश्यक माष्ट्रननेर्। स्िास््यमा बुष्ट्रनयादी प्रष्ट्रिक्षण िसमा ष्ट्रनिारक स्िास््य, 

मानष्ट्रसक स्िास््य, असल पोषण, व्यष्ट्रिगि अष्ट्रन सािविष्ट्रनक स्िच्र्िा, आपदा प्रष्ट्रिदक्रया अष्ट्रन प्राथष्ट्रमक 

ष्ट्रचदकत्प्सा आदद समािेि गररने र्। साथै रक्सी, िभबाकु र अन्त्य मादक पदाथवको िानीकारक अष्ट्रन ष्ट्रिपरीि 

प्रभाििरूका िैज्ञाष्ट्रनक व्या्या पष्ट्रन पाठ्यक्रममा सामेल गररने र्न्। 

4.29. बुष्ट्रनयादी ििदषे्ट्रख आरभभ गरेर िभमै िििरूसभम, पाठ्य चचाव ष्ट्रिक्षण िास्त्रिरूलाई एउटा बष्ट्रलयो 

भारिीय िा स्थानीय सन्त्दभवमा िनेव अष्ट्रन पुनगवरठि गनै पनेर्। यस अन्त्िगवि संस्कृष्ट्रि, परभपरािरू, उत्तराष्ट्रधकार, 

भाषा, दिवन, भूगोल, प्राचीन अष्ट्रन समकालीन ज्ञान, सामाष्ट्रिक अष्ट्रन िैज्ञाष्ट्रनक आिश्यकिािरू ष्ट्रसक्नका ष्ट्रनष्ट्रभि 

स्िदिेी अष्ट्रन पारभपररक िररकािरू आदद सबै पक्ष सामेल गररने र्।  

स्कुल ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको रूपरेखा (एनसीएर्एसई) 

4.30. स्कुल ष्ट्रिक्षाका लाष्ट्रग एउटा नयाुँ अष्ट्रन व्यापक राष्ट्रिय पाठ्यक्रममको रूपरेखा एनसीएर्एसई 2020-21 

एनसीआईआरटीद्वारा राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षानीष्ट्रि 2020 को ष्ट्रसर्द्ान्त्ि अनुसार अग्रणी पाठ्यक्रमको आिश्यकिा अष्ट्रन 

अन्त्य ष्ट्रििेषज्ञ ष्ट्रनकायिरू सरोकार भएका राज्य सरकार, केन्त्ि सरकार अष्ट्रन सन्त्दर्भवि ष्ट्रिभागिरू सबैष्ट्रसि 

र्लर्ल गररिरर सबै क्षेरीय भाषािरूमा उपलब्ध गराइने र्। एनसीएर्एसई दस्िािेििरू मित्त्िपूणव 

पाठ्यक्रमलाई ध्यानमा रा्द ैपूणव ष्ट्रिचार/समीक्षा गरी प्रत्प्येक पाुँचदषे्ट्रख दस िषवमा अपडटे (अद्यिन) गररने र्।  

स्थानीय ष्ट्रिषयिस्ि ुर रस भएको पाठ्य पसु्िकिरू 

4.31. स्कुले कायवक्रममा भार घटेको कारण अष्ट्रन बढ्दो लष्ट्रचलोपन र रट्नुको साटो रचनात्प्मक ष्ट्रसके्न 

िररकािरूलाई ध्यान ददुँद ै स्कुल पाठ्यपुस्िकमा पष्ट्रन पररििवन आउनुपर्व। सबै पाठ्यपुस्िकिरूमा राष्ट्रिय 

स्िरमा मित्त्िपूणव माष्ट्रनने आिश्यक मूल सामग्री (चचाव, ष्ट्रिशे्लषण, उदािरण अष्ट्रन प्रयोग) सामेल गररनुपर्व, 

सुँगसुँगै स्थानीय सन्त्दभव र आिश्यकिाअनुसार कुनै पष्ट्रन इष्ट्रच्र्ि सूक्ष्म ष्ट्रििरणिरू अष्ट्रन पूरक सामग्रीिरू 
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समािेि गनुवपने हन्त्र्। सभभि भएसभम ष्ट्रिक्षकिरूसुँग िोदकएका पाठ्यपुस्िकको धेरै ष्ट्रिकल्प हनसक्र्। 

उनीिरूसुँग अपेष्ट्रक्षि गुणित्ता भएको राष्ट्रिय र स्थानीय सामग्री भएको पाठ्यपुस्िकिरूको सेट हन सक्र्। 

यस्िरी ष्ट्रिक्षण-िास्त्रीय िैली र उनीिरूको ष्ट्रिद्याथीिरूको खाुँचोअनुसार ष्ट्रिक्षकिरूल ेपढाउनु सक्र्न्। 

4.32. गुणित्ता भएको पाठ्यपुस्िक सस्िोभभन्त्दा सस्िो मूल्यमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राष्ट्रखएको र्- अथावि ्

प्रकािन/ मुिणमा लागि व्यय-मारै िोडरे पाठ्यपुस्िक दामको बोझ ष्ट्रिद्याथीलाई अष्ट्रन ष्ट्रिक्षण व्यिस्थालाई 

नपरोस्। यो लक्ष्य एनसीईआरटीले ष्ट्रिकास गरेको सामग्री एससीईआरटीिरूष्ट्रसि िालमेल गरी प्रयोग गरी पूणव 

गनुवपर्व, अष्ट्रिररि पाठ्यपुस्िक सामग्री सािविष्ट्रनक- परोपकारी संस्थािरूका भागीदारी अष्ट्रन िनस्रोि (क्राउड 

सोर्सवङ)-बाट ष्ट्रित्तपोषण गरी लगानीको दाम मार पने गरी पाठ्यपुस्िक लेख्ने प्रोत्प्सािन गनव सदकन्त्र्। 

राज्यिरूले (एनिसीआरटील ेियार पारेको एनसीएर्एसई-मा आधाररि) आफ्नै पाठ्यक्रम अष्ट्रन पाठ्यपुस्िक 

राज्यको गन्त्ध आउने सामग्री प्रयोग गरी ियार पानव सक्र्न्। यस्िरी काम गदाव एनसीईआरटीको पाठ्यपुस्िक 

राष्ट्रिय स्िरका क्राइटेररयामा स्िीकायव मार हने र्। यी पाठ्यपुस्िकिरू क्षेरीय भाषामा उपलब्ध गराई सबैलाई 

गुणित्ता अध्ययन गने अिसर ददनुपर्व। स्कुलमा पाठ्यपुस्िक उपलब्ध िोस् भने्न भरमग्दरु प्रयास हनुपर्व। 

डाउनलोड गनव र र्ाप्न सके्न भसवनमा यी पाठ्यपुस्िक सबै राज्यिरूल े / युष्ट्रनयन टेररटोरी िा केन्त्ि िाष्ट्रसि 

क्षेरिरूले अष्ट्रन एनसीआरटीले उपलब्ध गराउनुपर्व िा दक पयाविरणलाई असर नपरोस् अष्ट्रन खचव पष्ट्रन कम 

िोस्। 

4.33. स्कुल ब्याग र पाठ्यपुस्िक घटाउने ठोस प्रयास पाठ्यक्रम र ष्ट्रिक्षण प्रणालीका पररििवनद्वारा गररनुपर्व।  

ष्ट्रिद्याथीको ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि मलू्याङ्खकनमा आमलू पररििवन 

4.34. अष्ट्रिलेसभमको िाम्रो स्कुल प्रणालीमा मूल्याङ्खकनको उद्दशे्यलाई योगात्प्मक बनाइएको र्- िसले मु्य 

रूपमा रटेर याद गने कौिलको िाुँच गररन्त्र्। यसलाई िटाएर ष्ट्रनयष्ट्रमि रचनात्प्मक मूल्याङ्खकनष्ट्रिर लानुपर्व। 

यसले अष्ट्रधक दक्षिा आधाररि मूल्याङ्खकन गर्व। िाम्रो ष्ट्रिद्याथीलाई ष्ट्रसके्न र आफ्नो ष्ट्रिकास गनव प्रोत्प्साष्ट्रिि गदवर् 

अष्ट्रन उच्चिर स्िरीय दक्षिा िस्िो ष्ट्रिशे्लषण, िार्कव क ष्ट्रचन्त्िन अष्ट्रन अिधारणात्प्मक स्पििा आददलाई िाुँच्न 

सक्र्। मूल्याङ्खकनको िास्िष्ट्रिक उद्दशे्य ष्ट्रसक्न र ष्ट्रसकाउन नै िो- यसले ष्ट्रिक्षक, ष्ट्रिद्याथी अष्ट्रन समस्ि स्कुल 

प्रणालीलाई सिायिा गनेर्। ष्ट्रनरन्त्िर पूणवष्ट्रिचार गराएर पठन-पाठन प्रदक्रयाबाट शे्रष्ठ ष्ट्रसकाई ल्याई ष्ट्रिद्याथीको 

सिावङ्खगीण ष्ट्रिकासमा सिायिा पुऱ्याउने र्। सबै ििका लाष्ट्रग यस्िै आधारमा मूल्याङ्खन ष्ट्रसर्द्ान्त्ि लागु गराइन े

र्।  

4.35. प्रस्िाष्ट्रिि मूल्याङ्खकन केन्त्ि, एनसीईआरटी अष्ट्रन एससीआरटीको मागवदिवनमा राज्य / केन्त्ि िाष्ट्रसि 

प्रदिेषिरूद्वारा सबै ष्ट्रिद्याथीिरूका स्कुल आधाररि मूल्याङ्खकनको आधारमा ियार हने अष्ट्रन अष्ट्रभभािकलाई 

ददने प्रगष्ट्रि काडव (प्रोग्रेस ररपोटव) पूणव रूपले नयाुँ स्िरूप भएको हन ेर्। यो प्रगष्ट्रि काडव एक समग्र, 360 ष्ट्रडग्री, 

बहआयाष्ट्रमक काडव हनेर् िसमा प्रत्प्येक ष्ट्रिद्याथीको सजं्ञानात्प्मक, भािनात्प्मक अष्ट्रन साइकोमोटर डोमेन पक्ष 

ष्ट्रिचारेर प्रत्प्येकको ष्ट्रिष्ट्रिििा दखेाउने र्। यसले स्ि-मूल्याङ्खकन, सिपाठी मूल्याङ्खकन, नानीिरूको प्रोिेक्ट र 

त्प्यसमा सोधीखोिी ष्ट्रसकाई आधाररि मूल्याङ्खकन, दक्वििरू, रोल ्ल,े समूि कायव, पोटवर्ोष्ट्रलयो अष्ट्रन ष्ट्रिक्षक 

मूल्याङ्खकन समेि समािेिष गर्व। यो समग्र प्रगष्ट्रि काडव घर र स्कुल माझको एउटा कडी हनेर्। यसल े

अष्ट्रभभािक- ष्ट्रिक्षक बैठकिरूद्वारा आमा-बाबुद्वारा आफ्ना नानीिरूको ष्ट्रिक्षा र ष्ट्रिकासमा सदक्रय भाग ष्ट्रलन 

लगाउने र्। यस प्रगष्ट्रि काडवद्वारा ष्ट्रिक्षक र आमाबाबलुाई नानीिरूका बारे मित्त्िपूणव िानकारी ष्ट्रमल्न े र्। 

यस्िरी कक्षाष्ट्रभर र बाष्ट्रिर नानीलाई सिायिा ष्ट्रमल्ने र्। ए-आई आधाररि सफ्टिेयर ष्ट्रिकास गनव सदकन्त्र् 

िसलाई ष्ट्रिद्याथीिरूले प्रयोग गरी उनीिरूको स्कुलमा भएको ष्ट्रसकाइको डटेा, अष्ट्रभभािकिरूष्ट्रसिको संिाद र 
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प्रश्नोत्तर ष्ट्रिक्षक-ष्ट्रिद्याथी संिाद अन्त्य मित्त्िपूणव सूचना आदद स्कुलका ददनिरूमा भएका घटनाक्रमका आधारमा 

आफ्नो ष्ट्रिकासको ट्रयाक गनव सक्र्न्। 

4.36. अष्ट्रिले प्रचष्ट्रलि बोडव परीक्षा अष्ट्रन प्रिेि परीक्षा एिम् माध्यष्ट्रमक स्कुलिरूका ििवमान प्रकृष्ट्रि अष्ट्रन 

कोष्ट्रचङको पररणामस्िरूप ष्ट्रनक्लेको कोष्ट्रचङ संस्कृष्ट्रि आददले धेरै िानी पुऱ्याइरिकेो र्; ष्ट्रििेष गरी माध्यष्ट्रमक 

ष्ट्रिद्यालयका ििमा अध्ययन र ष्ट्रसकाइको बहमूल्य समय परीक्षा, कोष्ट्रचङ अष्ट्रन ियारीमा नि हुँदरै्। यस्िा 

परीक्षािरूल ेष्ट्रिद्याथीलाई सङ्खकीणव एउटै धारा र ष्ट्रिषयको सामग्री पढ्न कर लगाउुँर् दकनभन ेकोसव लष्ट्रचलो 

हुँदनै अष्ट्रन ष्ट्रिक्षा व्यिस्थामा हनुपने मित्त्िपूणव ित्त्ि ष्ट्रिषय र्नौट पष्ट्रन ष्ट्रिद्याथील ेपाउुँदनैन्। 

4.37. गे्रड 10 अष्ट्रन 12 को बोडव परीक्षा िारी नै रिने र् िर प्रिेि परीक्षािरूमा सुधार ल्याएर कोष्ट्रचङ गनुवपन े

आिश्यकिा िटाइन े र्। अष्ट्रिलेको परीक्षा मूल्याङ्खकनको िानीकारक प्रभाििरू मेटाउन, बोडव परीक्षाको 

पुनर्डविाइन गरी समग्र ष्ट्रिकासको प्रोत्प्सािन गररने र्, ष्ट्रिद्याथीिरूल े बोडव परीक्षा ददन आफ्नो व्यष्ट्रिगि 

रुष्ट्रचअनुसार धरैे ष्ट्रिषयिरू र्ान्न पाउने र्न्। बोडव परीक्षा सष्ट्रिलो पष्ट्रन बनाइने र् िा दक ष्ट्रिद्याथीको रट्ने र 

मुखस्ि गने िोइन िर मूल क्षमिािरूको िाुँच हन सकोस्। कुनै पष्ट्रन ष्ट्रिद्याथीिरू िो स्कुल गइरिकेो र् अष्ट्रन 

मूल प्रयास गरररिकेो र् उसले सष्ट्रिलोष्ट्रसि बोडव परीक्षा पास गनव सके्न व्यिस्था ल्याइने र्। सबै ष्ट्रिद्याथीलाई 

उसको स्कुलको समयमा दईुपल्ट बोडव परीक्षा ददन अनुमष्ट्रि ददइने र्। एउटा मु्य परीक्षा अको सुधारका ष्ट्रनष्ट्रभि 

इष्ट्रच्र्ि परीक्षा। 

4.38. लष्ट्रचलोपन, ष्ट्रिद्याथीलाई ष्ट्रिषय र्नौटको अिसर, मूल्याङ्खकनका अष्ट्रिररि बोडवले समय समयमा अझ 

अरू चल्नसके्न प्रकारको मोडलिरू बनाउुँन सक्र् िसले दबाउ र कोष्ट्रचङ संस्कृष्ट्रि अझ कम गनवमा सियोग 

गनेर्। यस्िै केिी सभभािनािरू हन ् : िार्षवक/सेष्ट्रमस्टर/मोडु्यलर -िस्िो बोडव परीक्षाको प्रणाली ष्ट्रिकास गनव 

सदकन्त्र्। यसमा थोरै सामग्रीले नै प्रत्प्येक िाुँच ष्ट्रलन सदकन्त्र् अष्ट्रन स्कुलमा कोसव सके्नष्ट्रबष्ट्रत्तकै यस्िो िाुँच 

ष्ट्रलएदषे्ट्रख माध्यष्ट्रमक स्कुल स्िरमा परीक्षाको दबाउ बाुँष्ट्रडन्त्र् र कम पष्ट्रन हन्त्र् अष्ट्रन प्रत्प्येक परीक्षामा ठुलो 

परीक्षामा ठुलो िोष्ट्रखम ष्ट्रलनुपने केिी हुँदनै। गष्ट्रणिदषे्ट्रख आरभभ गरेर सब ै ष्ट्रिषय अष्ट्रन सभबष्ट्रन्त्धि मूल्याङ्खकन 

दइुटा ििमा उपलब्ध गराउन सदकन्त्र्- कक्षा ििमा अष्ट्रन उच्चिर ििमा केिी ष्ट्रिषयिरूको बोडव परीक्षा दईु 

भागमा ियार गनव सदकन्त्र्, एउटा भागमा बहष्ट्रिकल्पीय प्रश्निरू हनेर्न् अकोमा िणवनात्प्मक। 

4.39. उपरोि ष्ट्रिषयिरूबारे एनसीआईआरटीले ददिाष्ट्रनदिे ियार पारन ेर्। यसमा सबै ष्ट्रििधारकिरू िस्ि ै

एससीईआरटीिरू, मूल्याङ्खकन बोडविरू (बीओएस), प्रस्िाष्ट्रिि नयाुँ राष्ट्रिय मूल्याङ्खकन केन्त्ि आददष्ट्रसि 

सरसल्लाि गररने र्। ष्ट्रिक्षकिरूले एनसीएसएर्ई 2020-21 ष्ट्रसि िालमेल गरी मूल्याङ्खकन प्रणालीको 

पररििवन 2022-23 को एकाडषे्ट्रमक सेसनष्ट्रभरमा गनुवपनरे्। 

4.40. स्कुले िषविरूमा केिल गे्रड 10 अष्ट्रन 12 का लाष्ट्रग मार िोइन िर ष्ट्रिद्याथी, अष्ट्रभभािक, ष्ट्रिक्षक, प्राचायव 

अष्ट्रन सभपूणव स्कुल व्यिस्थाको पररकल्पना उन्नष्ट्रिका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिक्षण-पठन प्रदक्रया सबैका ष्ट्रनष्ट्रभि सभपूणव 

ष्ट्रिद्याथीिरूले गे्रड 3, 5 अष्ट्रन 8 दषे्ट्रख न ैउष्ट्रचि अष्ट्रधकारीअन्त्िगवि परीक्षा ददनेर्न्। यी परीक्षािरूले मूलभिू 

ष्ट्रसकाइका पररणामिरू िाुँच्नेर्न् अष्ट्रन राष्ट्रिय र स्थानीय पाठ्यक्रमबाट पाएको मूलभूि अिधारणािरू 

िाुँच्नेर्न्। यीष्ट्रसि सभबष्ट्रन्त्धि उच्च कौिलिािरू र िास्िष्ट्रिक िीिनमा ष्ट्रसकेका ज्ञानको प्रयोग गनेर्न्; रट्ने र 

मुखस्थ गने कौिल िोइन। गे्रड 3 को परीक्षामा ष्ट्रििेष रूपले बुष्ट्रनयादी साक्षरिा सङ्ख्याज्ञान अष्ट्रन मूलभूि 

कौिलिरूको िाुँच गररनेर्। स्कुल परीक्षाको पररणाम मार ष्ट्रिक्षा प्रणालीको ष्ट्रिकासको उद्दशे्य पूर्िवका ष्ट्रनष्ट्रभि 

गररनेर्। स्कुलिरूल े ष्ट्रिद्याथीिरूको नामष्ट्रबना नै िाुँच पररणाम सािविष्ट्रनक गनेर्न ्िसमा स्कुल प्रणालीको 

सिि दखेरेख र सुधार गने िररका समािेि हनेर्।  
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4.41. एमएचआरडीको ित्प्िािधानमा एउटा मानक ष्ट्रनधावरक ष्ट्रनकायको रूपमा एउटा राष्ट्रिय मूल्याङ्खकन 

केन्त्ि, परखको स्थाष्ट्रपि गररने प्रस्िाि र् िसले भारिका सबै मान्त्यिा प्राप्त स्कुल बोडविरूका ष्ट्रनष्ट्रभि 

ष्ट्रिद्याथीिरूको मूल्याङ्खकन र दखेरेखका ष्ट्रनष्ट्रभि मानदण्ड मानक अष्ट्रन ददिाष्ट्रनदिे ियार पाने मूल उद्दशे्य पुरा 

गनेर्। यष्ट्रि मार िोइन; यसले ‘स्टेट, एष्ट्रचभ्मेन्त्ट सिे’ (एसएएस)-को मागवदिवन अष्ट्रन नेसनल एष्ट्रचभ्मेन्त्ट सिे 

(एनएएस)-लाई सञ्चालन पष्ट्रन गनेर्। यसको अष्ट्रिररि दिे ष्ट्रसके्निरूको पररणाम दखेरेख गनुव, यस्िो नीष्ट्रि 

घोष्ट्रषि गनुव अष्ट्रन नीष्ट्रि अनरुूप 21 औ ुँ ििाब्दीको कौिल आिश्यकिािरू पूणव गन ेददिािर्व  आफ्नो मूल्याङ्खकन 

्याटनवमा पररििवन ल्याउुँद ैस्कुल बोडविरूलाई सिायिा गनुव यसको उद्दशे्य हनेर्। यस केन्त्िले नयाुँ मूल्याङ्खकन 

्याटनव अष्ट्रन निीनिम िोधिरूबारे स्कुल बोडविरू माझ सियोगलाई प्रोत्प्सािन ददनरे्। स्कुल बोडविरू माझ 

‘सिोत्तम प्र्याष्ट्रक्टस’ साझा गराइने र् र िैक्षष्ट्रणक मानकिरू सुष्ट्रनष्ट्रिि गने यो एउटा उपकरण बने्न र्। 

4.42. ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय प्रिेि परीक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रसर्द्ान्त्ि समान हनेर्। राष्ट्रिय परीक्षण एिेन्त्सी (एनटीए) उच्चिर 

गुणित्ता भएको सामान्त्य योग्यिा परीक्षा साथै ष्ट्रिज्ञान, मानष्ट्रिकी भाषा, कला अष्ट्रन व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिषयिरूमा 

प्रत्प्येक दईु िषवमा कभिीमा पष्ट्रन दईुिटा ष्ट्रिष्ट्रिि सामान्त्य परीक्षा गराउने र्। अिधारणा बुझ्ने र ज्ञान लागु गन े

प्रकारको परीक्षा हनेर् अष्ट्रन कोष्ट्रचङ गनुवपने आिश्यकिा रिुँदनै। ष्ट्रिद्याथीले िी ष्ट्रिषयिरूमा परीक्षा ददनेर्न ्

िसमा उनीिरूलाई रुष्ट्रच र्। प्रत्प्येक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयल ेप्रत्प्येक ष्ट्रिद्याथीको पोटवर्ोष्ट्रलयो िनेुवसके्नर् र ष्ट्रिद्याथीको 

रुष्ट्रचअनुसार प्रिेि ददन सके्नर्न्। एनटीएले उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूमा अन्त्डरगे्रिुएट अष्ट्रन गे्रिुएटमा भनाव र 

रे्लोष्ट्रसपका प्रिेि परीक्षा आयोष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि एक प्रमुख, ष्ट्रििेषज्ञ, स्िायत्त टेष्ट्रस्टङ सङ्खगठनका रूपमा 

काम गनेर्। एनटीएको लष्ट्रचलोपन, गुणित्ता भएको टेष्ट्रस्टङ सेिाको धेरैिसो ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय र कलेििरूल े

उपयोग गनेर्न्। िर यसबारे अष्ट्रन्त्िम ष्ट्रनणवय ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय िा कलेििरूकै हनेर्। 

ष्ट्रििषे प्रष्ट्रिभािाली अष्ट्रन मधेािी ष्ट्रिद्याथीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि सिायिा 

4.43. प्रत्प्येक ष्ट्रिद्याथीमा ष्ट्रनष्ट्रिि प्रष्ट्रिभालाई पत्तो लाउनुपर्व, पोषण गनुवपर्व, बढािा ददनुपर्व, ष्ट्रिकास 

गररददनुपर्व। यी प्रष्ट्रिभािरू बेग्लाबेग्लै रुष्ट्रचिरू, आग्रििरू अष्ट्रन क्षमिािरूका रूपमा आरै् व्यि हुँदर्न्। िनु 

र्ारले िुन क्षेरमा ष्ट्रििेष रुष्ट्रच र क्षमिा दखेाउुँर्न् त्प्यसमैा ष्ट्रिनलाई सामान्त्य स्कुलले पाठ्यक्रमभन्त्दा पर पष्ट्रन 

अध्ययन गने प्रोत्प्सािन ददनपुर्व। ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षामा ष्ट्रिद्याथीिरूको प्रष्ट्रिभा र रुष्ट्रच खोष्ट्रिष्ट्रनकाल्ने र ष्ट्रचने्न साथै 

अष्ट्रघ लान ेकाममा सामेल हनेर्न्। एनसीईआरटी अष्ट्रन एनसीटीई, प्रष्ट्रिभािाली नानीिरूलाई ददिाष्ट्रनदिे ददन े

ढङ्खगको ष्ट्रिकास गनेर्न्। बी. एड.-को कायवक्रममा पष्ट्रन प्रष्ट्रिभािाली नानीिरूका ष्ट्रिक्षामा ष्ट्रििेषज्ञिा आिवन 

गराउन सदकन्त्र्। 

4.44. ष्ट्रिक्षकिरूका उद्दशे्य ष्ट्रिद्याथीको पूरक संिर्द्वन सामग्री, मागव दिवन अष्ट्रन प्रोत्प्सािन गरी ष्ट्रिनको एकल 

ष्ट्रिििरू अष्ट्रन अन्त्य प्रष्ट्रिभािरू र्स्टाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रोत्प्सािन गनुव िो। ष्ट्रिषय केष्ट्रन्त्िि अष्ट्रन प्रोिेक्ट आधाररि 

क्लब अष्ट्रन सकवल, स्कुल कभ्लेक्स ष्ट्रिल्लािरू अष्ट्रन अझ माष्ट्रथका स्िरिरूमा पूणवरूपले प्रोत्प्साष्ट्रिि अष्ट्रन समथवन 

गररनेर्। ष्ट्रिज्ञान समूि, गष्ट्रणि समूि, सङ्खगीि समूि, चेस कष्ट्रििा, भाषा, नाटक, िकव , खेलकुद, पयाविरण 

सकवल, स्िास््य अष्ट्रन कल्याण क्लब, योग क्लब आदद यसका उदािरणिरू हन।् यस्िै पाराले ष्ट्रिष्ट्रभन्न 

ष्ट्रिषयिरूमा माध्यष्ट्रमक ष्ट्रिद्यालयका ष्ट्रिद्याथीिरूलाई उच्चिर गुणित्ता भएको राष्ट्रिय आिासीय ग्रीष्मकालीन 

कायवक्रमका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रोत्प्सािन गररने र्। यसमा दिेभररका गुणी ष्ट्रिद्याथी अष्ट्रन ष्ट्रिक्षकिरू, सामाष्ट्रिक-आर्थवक 

रूपमा िष्ट्रञ्चि समूिका ष्ट्रिद्याथी र ष्ट्रिक्षक पष्ट्रन सामेल र्। यसका ष्ट्रनष्ट्रभि गिन मेररट आधाररि िर समान प्रिेि 

प्रदक्रया लागु गररने र्। 

4.45.  दिेभरर नै ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिषयिरूमा ओलष्ट्रभपयाड अष्ट्रन प्रष्ट्रियोष्ट्रगिािरू आयोष्ट्रिि गररनेर्। यसमा 

स्कुलदषे्ट्रख स्थानीय अष्ट्रन राष्ट्रिय स्िरमा आिश्यक समन्त्िय गरी सबै स्िरिरूमा िस िसले योग्यिा प्राप्त गरेका 
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र्न् ष्ट्रिनल ेभाग ष्ट्रलन पाउन े कुराको सुष्ट्रनष्ट्रिि गररने र्। सिभाष्ट्रगिा व्यापक बनाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि ग्रामीण क्षेर 

अष्ट्रन क्षेरीय भाषामा पष्ट्रन ओलष्ट्रभपयाड उपलब्ध गराइने प्रयास गररने र्। सािविष्ट्रनक अष्ट्रन ष्ट्रनिी 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरूमा िसमा आईआईटी अष्ट्रन एनआईटी प्रमुख संस्थानिरू र्न ्ष्ट्रिनलाई राष्ट्रिय र अन्त्िरावष्ट्रिय 

ओलष्ट्रभपयाडिरूका मेररट आधाररि र अन्त्य सन्त्दर्भवि राष्ट्रिय कायवक्रमका पररणामिरूलाई पष्ट्रन प्रिेिमा 

क्राइटेररया बनाइने र्। 

4.46. इन्त्टरनेट िोष्ट्रडएको स्माटव र्ोन/ट्याबलेट िब घर घरमा र स्कुलिरूमा पुग्र् दक्वि, प्रष्ट्रियोष्ट्रगिा, 

मूल्याङ्खकन, संिर्द्वन सामग्री अष्ट्रन रुष्ट्रच समान भएका अनलाइन सामग्री समुदाय भएको अनलाइन 

ए्सिरूद्वारा गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरू गने आग्रि ष्ट्रलन सदकन्त्र्। यसमा अष्ट्रभभािक र ष्ट्रिक्षकिरूको दखेरेख रिनेर्। 

स्कुलिरूले स्माटव कक्षा ष्ट्रडष्ट्रिटल ष्ट्रिक्षण प्रणाली अष्ट्रल अष्ट्रल गद ैबढाउनु र बनाउनु पनेर्। यसो गनावले ष्ट्रिक्षण-

अध्ययनमा समृष्ट्रर्द् आउुँर्।  

 

5. ष्ट्रिक्षण 

5.1. नानीिरूका भष्ट्रिष्यको आकार ष्ट्रिक्षकले बनाउुँदर्न्। र्लस्िरूप ष्ट्रिनले रािको भष्ट्रिष्य ष्ट्रनमावण गदवर्न्। 

यसैकारण भारिको समािमा ष्ट्रिक्षकको सभमाननीय स्थान र्। अष्ट्रि गुणी अष्ट्रन पढेकािरू मार ष्ट्रिक्षक बन्त्दर्न्। 

समािले ष्ट्रिक्षक र गुरुिनलाई आफ्नो ज्ञान, कौिल र नैष्ट्रिकिा ष्ट्रिद्याथीलाई ददएको कारणल े समािल े

ष्ट्रिक्षकलाई सभमाननीय स्थान ददएको र्। ष्ट्रिक्षकिरू प्रष्ट्रिक्षणको गुणित्ता, ष्ट्रनयुष्ट्रि, पोष्ट्रस्टङ, सेिाका सिविरू 

अष्ट्रन ष्ट्रिक्षक सिष्ट्रिकरण िस्िो हनुपने त्प्यस्िो रै्न, र्लस्िरूप ष्ट्रिक्षकको गुण र पे्ररणा भने िस्िो गरी 

ष्ट्रिद्याथीमा पुग्दनै। ष्ट्रिक्षकको उच्च स्िरीय सभमान र ष्ट्रस्थष्ट्रि कायम राष्ट्रखनुपर्व अष्ट्रन मार सिवशे्रष्ठ गुणीिरूले यो 

पेसा अपनाउने र्न्। ष्ट्रिक्षकिरूमा पे्ररणा र सिष्ट्रिकरण बढाए मार ष्ट्रिद्याथीको र रािको भष्ट्रिष्य उज्ज्िल 

हनेर्।  

भनाव िथा पदस्थापन 

5.2. अष्ट्रि गुणी ष्ट्रिद्याथीिरू ष्ट्रिक्षण पेसामा पसुन् भनेर ष्ट्रििेष गरी ग्रामीण क्षेरमा मेररट आधाररि अनुदान 

िथा र्ारिृष्ट्रत्तिरू दिेभरर बन्त्दोबस्ि गररइनु पर्व िा दक ष्ट्रिनले 4 िषव उच्च गुणित्ता बी. एड. कोसव गनव सकुन्। 

कोसव सर्ल भएपष्ट्रर् आफ्न ैगाउुँघरमा काम पाउने ष्ट्रिसाबको ग्रामीण इलाकाका ष्ट्रनष्ट्रभि स्कलरष्ट्रसपिरूको चाुँिो 

ष्ट्रमलाउनुपर्व। यसमा ‘केटी’ ष्ट्रिद्याथीिरूलाई ष्ट्रििेष सहष्ट्रलयि पष्ट्रन ददनुपर्व। यसो गनावले यी केटाकेटीिरू 

ष्ट्रिष्ट्रक्षका भई गाउुँका माष्ट्रनस र नानीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि ‘मोडल’ बन्त्दर्। ग्रामीण क्षेरमा अष्ट्रन ष्ट्रििेष गरी ष्ट्रिक्षक 

अभाि भएका क्षेरिरूमा काम गनव इच्रु्क हने अष्ट्रन बनाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि पे्ररणादायी ष्ट्रस्कम िस्िो आिासको 

प्रबन्त्ध िा आिास भत्तामा िृष्ट्रर्द् गररनुपर्व।  

5.3. ष्ट्रिद्याथीले आफ्नो ष्ट्रिक्षक, ष्ट्रिक्षक रोल मोडल अष्ट्रन आफ्नो ष्ट्रिक्षण पररिेि ष्ट्रनरन्त्िर पाइरहन् भनी घरर 

घरर ष्ट्रिक्षकलाई सरुिा (ट्रान्त्र्र) गने प्रथा बन्त्द गररनुपर्व। सरुिा अष्ट्रि ष्ट्रिष्ट्रिि अष्ट्रन आिश्यक अिस्थामा मार 

हनुपर्व अष्ट्रन त्प्यसको ष्ट्रिष्ट्रध स्पिरूपमा राज्य, केन्त्ि िाष्ट्रसि प्रदिेिरूले ष्ट्रनमावण गरेको हनुपर्व। सरुिा (ट्रान्त्र्र) 

अनलाइन कभ्युटराइज्ड व्यिस्थाले खुलस्ि राष्ट्रखए मार गनुवपर्व।  

5.4. ष्ट्रिक्षक पारिा परीक्षा (रटचसव एष्ट्रलष्ट्रिष्ट्रबष्ट्रलटी टेस्ट- टीईटी) सामग्री अष्ट्रन ष्ट्रिक्षा-िास्त्र दिुैका सन्त्दभवमा 

असल परीक्षण सामग्री ष्ट्रिकष्ट्रसि गरी बष्ट्रलयो बनाउनुपने र्। स्कुल ष्ट्रिक्षाको सबै स्िरिरू (बुष्ट्रनयादी, 
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प्रारष्ट्रभभक, ष्ट्रमडल अष्ट्रन माध्यष्ट्रमक)-का ष्ट्रिक्षकिरूलाई संलग्न गद ैटीईटी ष्ट्रिस्िृि गररने र्। ष्ट्रिक्षणप्रष्ट्रिको िोस 

र उत्प्साि िाुँच गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि साक्षात्प्कार (इन्त्टरभ्यू) िा कक्षामा पढाएर प्रदिवन गनुवपने र्। स्कुल िा स्कुल 

कभ्लेक्स ष्ट्रिक्षक भिी प्रदक्रयाको एउटा अष्ट्रभन्न अङ्खग हनेर्न्। यी इन्त्टरभ्यिूरूले ष्ट्रिक्षकको स्थानीय भाषाको 

पकड र सिििा िनेेर् िा दक प्रत्प्येक स्कुलमा स्थानीय भाषा बोल्न े केिी ष्ट्रिक्षकिरू उपलब्ध हन्। ष्ट्रनिी 

स्कुलका ष्ट्रिक्षकिरूले पष्ट्रन टीईटीबाट कक्षा प्रदिवन/साक्षात्प्कार (इन्त्टरभ्यू) अष्ट्रन स्थानीय भाषाको ज्ञान आददका 

आधार भएको टीईटी मार्व ि इन्त्टरभ्यू पास गरेको हनुपर्व।  

5.5. सबै ष्ट्रिषयिरूमा यथेि ष्ट्रिक्षक सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि- ष्ट्रििेष गरी कला, िारीररक ष्ट्रिक्षा, व्यािसाष्ट्रयक 

ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन भाषािरूमा- ष्ट्रिक्षक स्कुल अथिा स्कुल कभ्लेक्समा ष्ट्रनयुष्ट्रि हनुपर्व अष्ट्रन केिी स्कुलिरू माझ 

ष्ट्रिक्षक साझे बनाइन पष्ट्रन सदकन्त्र्। िर राज्यसरकार/ केन्त्ि िाष्ट्रसि प्रदिेले बनाएको स्कुलिरू गु्रष्ट्रपङअनुसार 

यस्िो काम गनव सदकन्त्र्। 

5.6. स्कुल / स्कुल कभ्लेक्सिरूलाई स्थानीय प्रष्ट्रिष्ट्रष्ठि व्यष्ट्रििरू िा ष्ट्रििेषज्ञलाई ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिषयका ‘ष्ट्रििेष 

प्रष्ट्रिक्षक’-का रूपमा राख्न सदकन्त्र् िस्िै पारभपररक कला, व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिल्प, उदयष्ट्रमिा, कृष्ट्रष अथिा कुन ै

अन्त्य ष्ट्रिषय िसमा स्थानीय ष्ट्रििेषिा र्। 

5.7. प्रष्ट्रिष्ट्रधमा आधाररि एउटा समग्र ष्ट्रिक्षक- आिश्यकिा पररकल्पना गररनेर् िसले प्रत्प्येक राज्यमा 

ष्ट्रिषयअनुसार ष्ट्रिक्षकको ररि स्थानबारे िाुँचबुझ गने र्। अष्ट्रल अष्ट्रल गद ैभिी अष्ट्रन पदस्थान माष्ट्रथ लोष्ट्रखएको 

आधारमा आिश्यकिाअनसुार ष्ट्रमलाइन ेर्। यसको उद्दशे्य सब ैररि पदिरू स्थानीय ष्ट्रिक्षकसष्ट्रिि अन्त्य योग्य 

ष्ट्रिक्षकिरूलाई िल िणवन गररएका ‘कररयर प्रबन्त्ध’ अष्ट्रन प्रगष्ट्रिका ष्ट्रनष्ट्रभि उपयुि गुणित्ता प्रोत्प्सािन गरी 

भिीको बन्त्दोबस्ि गनुवपर्व। ष्ट्रिक्षक, ष्ट्रिक्षा कायवक्रम अष्ट्रन अर्ररङ्खस यसप्रकारको अनुमाष्ट्रनि ररि स्थानिरूद्वारा 

सामञ्जस्य गररने र्। 

सिेाकालको अिष्ट्रधमा ससं्कृष्ट्रि अष्ट्रन िािािरण 

5.8. स्कुलको सेिा पररिेि र संस्कृष्ट्रिमा आमूल पररििवन ल्याउनुको उद्दशे्य ष्ट्रिक्षकको क्षमिा सिोत्तम बनाई 

ष्ट्रिनको काम प्रभािपूणव ढङ्खगले हन ु अष्ट्रन समािेिी ष्ट्रिक्षक, ष्ट्रिद्याथी, अष्ट्रभभािक, ष्ट्रप्रष्ट्रन्त्सपल अष्ट्रन सिायक 

कमवचारीिरूको लक्ष्यमा सिभाष्ट्रगिा भएको एउटा समुदाय सृष्ट्रि गनुव िो।  

5.9. यसको ददिािर्व  िानका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा सभ्य अष्ट्रन आनन्त्ददायक सेिा सिविरू/ष्ट्रस्थष्ट्रि सुष्ट्रनष्ट्रिि भौष्ट्रिक 

संसाधन िसमा स्िच्र् िौचालय, पेय िल, स्िच्र् अष्ट्रन मनपदो स्थान, ष्ट्रबिुली, कभ्युरटङ उपकरण, इन्त्टरनेट, 

पुस्िकालय अष्ट्रन खेल र मनोरञ्जनका साधन उपलब्ध गराइनु पर्व। ददव्याङ्खगलगायि सब ैनानीिरू, ष्ट्रिक्षकल े

एउटा सुरष्ट्रक्षि र प्रभाििाली िािािरण पाउनुपर्व। यिाुँ पढाउनु र पढ्ने सुष्ट्रिधा र पे्ररणा पाउनुपर्व। 

सेिाकालीन प्रष्ट्रिक्षणमा ष्ट्रिक्षकिरूको सुरक्षा, स्िास््य अष्ट्रन कायवस्थल असल पररिेि सुष्ट्रनष्ट्रिि गररनुपर्व िा 

दक ष्ट्रिक्षकिरूले पष्ट्रन यी ष्ट्रिषयिरूमा संिेदनिीलिा आिवन गनव सकुन्। 

5.10. राज्य अष्ट्रन केन्त्ि िाष्ट्रसि सरकारिरूले नौलो उन्नििील प्रारूप अपनाउन सक्र्न् िस्िै स्कुल कभ्लेक्स, 

स्कुलको िैज्ञाष्ट्रनककरण, स्कुलिरूमा िन पहुँच कम नगररकन प्रभाििाली प्रिासन, सिभाष्ट्रगिा अष्ट्रन समूि 

ष्ट्रनमावण। स्कुल कभ्लेक्स ष्ट्रनमावणले िल्दोबल्दो ष्ट्रिक्षक समूि ष्ट्रनमावणमा सिायिा पुऱ्याउने र्। स्कुल 

कभ्लेक्समा ष्ट्रिक्षकिरूलाई काममा राखे िीिन्त्ि ष्ट्रिक्षक ष्ट्रनमावणलाई अष्ट्रघ सान ेर् अष्ट्रन सभभििः स्कुलिरू 

माझ ष्ट्रिष्ट्रभन्न स्कुल कभ्लेक्सका आरपार एउटा सभबन्त्ध कायम गराउने र्। यसले ष्ट्रिक्षकिरूमाझ ष्ट्रिषय 

ष्ट्रििरणमा पष्ट्रन सघाउ पुऱ्याउनेर् दकनभने ष्ट्रिक्षकिरूबारे एउटा डटेा आधार बष्ट्रनसकेको हुँदर्। ससाना 
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स्कुलका ष्ट्रिक्षकिरू टापुिुल्य रिने रै्नन् अष्ट्रन बृिि ्स्कुल कभ्लेक्स समूिका भाग बने्न र्न्। यस्िरी सिोत्तम 

प्रष्ट्रिक्षणिरू अंि बनी एकाकावष्ट्रसि सियोग गरी नानीिरूका ष्ट्रसकाइ सुष्ट्रनष्ट्रिि गनेर्न्। स्कुल कभ्लेक्सल े

काउष्ट्रन्त्सलर (मनोिैज्ञाष्ट्रनक र अन्त्य सामाष्ट्रिक सल्लािकार) प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि सामाष्ट्रिक कायवकिाव, प्राष्ट्रिष्ट्रधक र दखेरेख 

कमवचारीिरू पष्ट्रन साझा गनव सक्र्। 

5.11. अष्ट्रभभािक अष्ट्रन अन्त्य प्रमुख स्थानीय ष्ट्रिि-धारकिरूका सियोगले ष्ट्रिक्षकिरू पष्ट्रन स्कुल र स्कुल 

कभ्लेक्स प्रबन्त्धन सष्ट्रमष्ट्रि/स्कुल कभ्लेक्स प्रबन्त्धन सष्ट्रमष्ट्रिका सदस्य हनसक्र्न्।  

5.12. ष्ट्रिक्षकिरूल ेगैरष्ट्रिक्षण गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधमा समय ष्ट्रबिाउन नपरोस् भष्ट्रन प्रत्प्यक्षरूपमा ष्ट्रिक्षणष्ट्रसि नगाुँष्ट्रसएका 

कामिरू उनीिरूलाई ददइने रै्न, ष्ट्रििेषिः प्रिासष्ट्रनक कामिरूमा अष्ट्रन मध्याह्न भोिनष्ट्रसि सभबष्ट्रन्त्धि 

काममा पष्ट्रन कष्ट्रभिभन्त्दा कष्ट्रभि समय लाइनेर्। ष्ट्रिक्षकल ेष्ट्रिक्षणमा नै पूणव समय ददनुपर्व। 

5.13. स्कुलिरूमा ष्ट्रसके्न र पढ्ने सकरात्प्मक िािािरण सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रधान आचायव अष्ट्रन ष्ट्रिक्षकको 

अपेष्ट्रक्षि भूष्ट्रमकामा प्रभाििाली ष्ट्रिक्षण र ष्ट्रसकाइ अष्ट्रन स्कुलका ष्ट्रििधारकिरूका लाभाथव उनीिरूल े

संिेदनिील र समािेिी संस्कृष्ट्रिको ष्ट्रिकास गनुवपर्व। 

5.14. समुदाय र कक्षाका ष्ट्रिद्याथीलाई प्रभाििाली िररकाले पढाउन सकुन् भनी पाठ्यक्रम र पठन प्रणालीको 

र्नौटमा ष्ट्रिक्षकिगवलाई स्ियत्तिा ददइने र्। ष्ट्रिक्षकले सामाष्ट्रिक भािनात्प्मक पदिरूमा पष्ट्रन ध्यान ददने र्न ्

िो ष्ट्रिद्याथीको सिावष्ट्रङ्खगण ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रि आिश्यक िो। ष्ट्रिद्याथीले ष्ट्रसक्नमा सिायिा पाए उन्नष्ट्रि 

गराउने ष्ट्रिक्षणष्ट्रिष्ट्रध अपनाउने ष्ट्रिक्षकलाई सभमाष्ट्रनि गररने र्।  

सिि व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिकास (सीपीडी) 

5.15. स्िष्ट्रिकास, स्िअध्ययन अष्ट्रन आधुष्ट्रनक निाचार अष्ट्रन पेसामा भएका निीनिम् उनीिरू ष्ट्रसके्न र गने सिि 

अिसर ष्ट्रिक्षकिगवलाई ददइने र्। यस्िा कुरािरूलाई स्थानीय, क्षेरीय, राज्य, राष्ट्रिय अष्ट्रन अन्त्िरावष्ट्रिय 

कायविालािरू साथै अनलाइन ष्ट्रिक्षा मोडु्यलका रूपमा कष्ट्रि प्रकारल ेपेस गनव सदकन ेर्। ष्ट्रिक्षकिरूल ेष्ट्रिचार र 

सिोत्तम प्रथा (प्र्याष्ट्रक्टस) साझा गनव अनलाइन ्लेटर्मव बनाइने र्। आफ्नो व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि 

ष्ट्रिक्षकबाट आसा गररन्त्र्, उनीिरू स्िेच्र्ाले प्रत्प्येक िषव लगभग पचास घन्त्टा लाग्ने सीपीडी कायवक्रममा भाग 

ष्ट्रलउन्। सीपीडीको कायवक्रममा ष्ट्रििेष गरी बुष्ट्रनयादी साक्षरिा, सङ्ख्यात्प्मक ज्ञानको निीनिम ष्ट्रिक्षण िास्त्र, 

योग्यिा आधाररि मूल्याङ्खकन, सभबष्ट्रन्त्धि ष्ट्रिक्षण िास्त्र िस्िो अनुभिात्प्मक ष्ट्रिक्षण, कला एकीकृि अष्ट्रन कथा-

आधाररि दषृ्ट्रिकोण आददलाई क्रमबर्द् रूपमा समािेि गररने र्। 

5.16. स्कुलको प्रधानाचायव अष्ट्रन स्कुल कभ्लेक्स प्रमुखका निेृत्प्ि अष्ट्रन प्रबन्त्धन कौिल ष्ट्रिकास गनव अष्ट्रन आफ्नो 

सिोत्तम प्रथा (प्र्याष्ट्रक्टस) साझा गनव एउटा समान ष्ट्रलडरष्ट्रसप/मेनेज्मनेन्त्ट कायविाला र अनलाइन पर्द्ष्ट्रत्तको 

ष्ट्रिकास गनुवपर्व। ष्ट्रयनीिरूले पष्ट्रन प्रष्ट्रििषव पचास घन्त्टा नै सीपीडी कायवक्रममा भाग ष्ट्रलने आिा गररन्त्र्। यसमा 

योग्यिा र पररणाम आधाररि ष्ट्रिक्षाको आधारमा िैक्षष्ट्रणक योिनािरू ियार अष्ट्रन लागु गने कुरालाई केष्ट्रन्त्िि 

गद ैयस्िा कायविालािरूको प्रबन्त्ध ष्ट्रमलाइन्त्र्।  

कररयर मनेजे्मने्त्ट अष्ट्रन प्रगष्ट्रि (सीएमपी) 

5.17. उत्प्कृि काम गने ष्ट्रिक्षकिरूलाई ष्ट्रचनु्नपर्व र उनीिरूको पदोन्नष्ट्रि गनुवपर्व, िेिन बढाउनुपर्व अष्ट्रन अझ 

काम गने प्रोत्प्सािन सबै ष्ट्रिक्षकलाई ददनुपर्व। िसथव एउटा गिदकलो मेररट आधाररि सेिाकाल िसमा पदोन्नष्ट्रि 

अष्ट्रन ष्ट्रिक्षकको प्रत्प्येक चरणमा पुनर्िवचार हनसके्न गरी िेिन ्याकेिको सरंचना गररनुपर्व अष्ट्रन उत्प्कृि 
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ष्ट्रिक्षकलाई मान्त्यिा ददनुपर्व। ष्ट्रिक्षकिरूको प्रदिवनका ष्ट्रनष्ट्रभि सिी मूल्याङ्खकका ष्ट्रनष्ट्रभि राज्य/केन्त्ि िाष्ट्रसि 

प्रदिेिरूका सरकारद्वारा ‘मष्ट्रल्टपल पेराष्ट्रमटसव’ भएको एउटा व्यिस्था स्थाष्ट्रपि गररनुपर्व। यसमा सिकमी 

समीक्षा, उपष्ट्रस्थष्ट्रि, समपवण, सीपीडीको घन्त्टािरू र स्कुल अष्ट्रन समुदायमा गररएको अन्त्य सेिािरू िा पेरा. 

5.20 मा ददइएका एनसीपीटीको कुरािरूमा आधाररि र्। यस नीष्ट्रिमा कररयर सन्त्दभवमा ‘कायवकाल’को अथव 

भनेको ढङ्खगले प्रदिवनको मूल्याङ्खकन पिाि् नोकरी स्थायी सिमष्ट्रि िो अष्ट्रन ‘कायवकाल टे्रक’ भनेको स्थायी 

हनुभन्त्दा अष्ट्रघको कायवकाल िो। 

5.18. ‘कररयर िृष्ट्रर्द्’ (कायवकाल, पदोन्नष्ट्रि, िेिन िृष्ट्रर्द् आदद) ष्ट्रिक्षकिरूले स्कुल अिष्ट्रधमा नै पाउन् भनेर 

(अथावि् बुष्ट्रनयादी, ियारी, ष्ट्रमडल अष्ट्रन सेकेन्त्डरेी) सुष्ट्रनष्ट्रिि गररनुपर्व। स्कुलको सब ैचरणमा गुणित्ता ष्ट्रिक्षक 

चाष्ट्रिन ेहनाल ेष्ट्रिक्षक कायवकाल अिष्ट्रधको प्रत्प्येक चरणलाई समान मित्त्िको माष्ट्रनन ेर्। कुन ैएउटा अकोभन्त्दा 

मित्त्िपूणव माष्ट्रनने रै्न।  

5.19. मेररटमा आधाररि ष्ट्रिक्षकको ‘भर्टवकल मोष्ट्रबष्ट्रलटी’ (उुँभो चढाइ) पष्ट्रन अष्ट्रि मित्त्िको िो। उत्प्कृि 

ष्ट्रिक्षकिरूल ेनिेृत्प्ि प्रदिवन अष्ट्रन प्रबन्त्धन कौिललाई प्रष्ट्रिक्षण ददनेर् िा दक ष्ट्रिनले स्कुलमा, स्कुल पररसरमा, 

बीआरसी, सीआरसी, बीआईटीई, डीआरईटी अष्ट्रन सरकारी ष्ट्रिभागिरूमा प्राष्ट्रज्ञक (अकादष्ट्रमक) नेिृत्प्ि ष्ट्रलन 

सकुन्।  

ष्ट्रिक्षकको व्यािसाष्ट्रयक मानक 

5.20. एउटा सामान्त्य ष्ट्रनदिेन िाष्ट्रलकाको सेट, ‘नेसनल प्रोरे्सनल स्ट्यान्त्डडव र्र रटचसव’ (एनपीएसटी) को 

ष्ट्रिकास 2020 ष्ट्रभरमा गररन ेर्। यो काम, ‘नेसनल काउष्ट्रन्त्सल र्र रटचसव एडुकेसन’-को पुनगवरठि निाकारमा, 

‘प्रोरे्सनल स्ट्यान्त्डडव सेरटङ बडी’ (पीएसएसबी)-ले राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षण पररषद ् (िेनेरल एडुकेसन काउष्ट्रन्त्सल- 

िीईसी)-का अधीन एनसीईआरटी, एससीईआरटी सबै िि र क्षेरका ष्ट्रिक्षक, ष्ट्रिक्षक ियार पाने र ष्ट्रिकास गन े

संस्थानका ष्ट्रििेषज्ञ, व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षषणका ष्ट्रििेषज्ञ, उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूका सरसल्लािमा गररने र्। 

ष्ट्रिक्षकिरूका व्यािसाष्ट्रयक ‘मानक’-मा ष्ट्रिक्षकको ष्ट्रिष्ट्रभन्न ििमा ष्ट्रििेषज्ञिा, योग्यिा समािेि गररन्त्र्। यसले 

ष्ट्रिक्षकको ‘कामको मूल्याङ्खकन पष्ट्रन िरे्व अष्ट्रन समय समयमा यस्िो मूल्याङ्खकन गररने र्। एनपीएटीले सेिापूिव 

गररने ष्ट्रिक्षक प्रष्ट्रिक्षण ष्ट्रडिाइनबारे सूचना पष्ट्रन ददन्त्र्। राज्यिरूले यसलाई ग्रिण गनव सक्र्न् अष्ट्रन ष्ट्रिक्षकको 

कररयर प्रबन्त्धन, अिष्ट्रध, व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिकास कायवक्रम, िेिन, पदोन्नष्ट्रि अष्ट्रन अन्त्य मान्त्यिािरूबारे ष्ट्रनणवय 

ष्ट्रलन सक्र्न्। अिष्ट्रधको िा ष्ट्रसष्ट्रनयररटीको आधारमा िोइन िर यस्िा मूल्याङ्खकनका आधारमा िेिन र 

पदोन्नष्ट्रिको ष्ट्रनणवय गररने र्। यस्िो व्यािसाष्ट्रयक मानक र मूल्याङ्खकन 2030 मा पुनरष्ट्रिचार गररन ेर्। अष्ट्रन 

प्रत्प्येक दस िषवमा यसको योग्यिाको िैज्ञाष्ट्रनक ष्ट्रिशे्लषण हनेर्।’ 

ष्ट्रिष्ट्रिि ष्ट्रिक्षक 

5.21. स्कुल ष्ट्रिक्षण केिी पक्षमा अष्ट्रिररि ष्ट्रििेष ष्ट्रिक्षकिरूको अष्ट्रि आिश्यक र्। यस्िा आिश्यकिािरूका 

केिी उदािरण हन् ददव्याङ्खग नानीिरूलाई पढाउने ष्ट्रिक्षकिरू। माध्यष्ट्रमक र उच्च माध्यष्ट्रमक दिुै स्िरमा यस्िा 

र अन्त्य अयोग्यिा भएका नानीिरूलाई पढाउने ष्ट्रिक्षक उपलब्ध गराइनुपर्व। यस्िा ष्ट्रिक्षकिरूको ष्ट्रिषय ष्ट्रिक्षण 

ज्ञान अष्ट्रन ष्ट्रिषय सभबष्ट्रन्त्धि ष्ट्रिक्षाको उद्देश्यको ज्ञान नभए पष्ट्रन हन्त्र् िर िी नानीिरूको ष्ट्रििेष 

आिश्यकिािरू बुझ्ने योग्यिा चापिुँ हनुपऱ्यो। यस्िा योग्यिािरू सेिापूिव िा पष्ट्रर् न ैभए पष्ट्रन दोस्रो स्िरीय 

ष्ट्रििेषिाका रूपमा ष्ट्रिकष्ट्रसि गरी ष्ट्रिक्षकिरूलाई ियार पानुवपने र्। यसलाई ‘सर्टवदर्केट कोसव’-का रूपमा 
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सेिापूिव िा सेिा अिष्ट्रधमा, पूणव/आंष्ट्रिक कोसवका रूपमा बहष्ट्रिषयी कोसव पारी कलेि िा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयबाट 

गराउन सदकने र्। एनसीटीई अष्ट्रन आरसीआईको सभपकव  र पारस्पररक सियोग बढाएर यस्िा ष्ट्रििेष योग्यिा 

भएका साथै आफ्नो ष्ट्रिषय पष्ट्रन पढाउन सके्न ष्ट्रिक्षकिरू उपलब्ध गराउने काम सुष्ट्रनष्ट्रिि गररन ेर्।  

ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षाको दषृ्ट्रिकोण 

5.22. ष्ट्रिक्षण-िास्त्रमा प्रष्ट्रिक्षण आिश्यक हन्त्र्। िसथव ष्ट्रिक्षक-ष्ट्रिक्षालाई ष्ट्रबस्िारै ष्ट्रबस्िारै 2030 सभममा 

बहष्ट्रिषयक कलेििरू र ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरूमा समािेि गररने र्। िष्ट्रि िष्ट्रि कलेि र ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय बहष्ट्रिषयक 

बन्नष्ट्रिर अग्रसर हुँद ै िान्त्र्, उनीिरूको लक्ष्य यस्िो उत्प्कृि ष्ट्रिक्षा ष्ट्रिभाग स्थाष्ट्रपि गने हन्त्र् िसमा बीएड, 

एमएड अष्ट्रन पीएचडी ष्ट्रडग्री प्रदान गनव सक्र्न्।  

5.23. िषव 2030 सभममा ष्ट्रिक्षणका ष्ट्रनष्ट्रभि 4 िषीय एकीकृि बीएड ष्ट्रडग्री हनेर् िसमा ष्ट्रिस्िृि ज्ञान सामग्री 

अष्ट्रन अध्यापन सामग्रीद्वारा ष्ट्रिक्षा ददइने र्। यसमा स्थानीय स्कुलका र्ार-ष्ट्रिक्षणको रूपमा व्याििाररक 

अभ्यास प्रष्ट्रिक्षण पष्ट्रन सामेल हनेर्। चार िषीय एकीकृि बीएड ष्ट्रडग्री प्रदान गराउने यी नै बहष्ट्रिषयक 

संस्थानिरूद्वारा नै दईु िषीय बीएड कायवक्रम पष्ट्रन प्रदान गररने र्। यो पष्ट्रिल ेस्नािक गनेिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि मार 

आिश्यक हनेर्। यी बीएड कायवक्रमिरूमा एक िषे ष्ट्रििेष बीएड कायवक्रम पष्ट्रन समुष्ट्रचि रूपमा ष्ट्रिकष्ट्रसि गनव 

सदकन्त्र्। िस िसल ेचार िषीय बहस्नािक ष्ट्रडग्री िा कुनै ष्ट्रिष्ट्रिि परास्नािक ष्ट्रडग्री प्राप्त गरेका र्न् िा उिी 

ष्ट्रिष्ट्रिि ष्ट्रिषयमा ष्ट्रिक्षक बन्न चािन्त्र्न्, मार उनीिरूले त्प्यो ष्ट्रिष्ट्रिि एक िषे ष्ट्रडग्री गनव पाउनेर्न्। यस्िो 

प्रकारले पष्ट्रन बीएडका ष्ट्रडग्रीिरू केिल चार िषीय बीएड ष्ट्रडग्री उपलब्ध गराउने मान्त्यिा प्राप्त बहष्ट्रिषय उच्च 

ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूबाट मार प्रदान गररन सदकन्त्र्। आफ्नो योग्यिा र ष्ट्रसकाइ बढाउन चािने ष्ट्रिक्षकिरूले ‘मुि 

दरुस्थ ष्ट्रिक्षण (ओडीएल)’ मान्त्यिा भएका संस्थानिरूबाट ष्ट्रमष्ट्रश्रि ‘ओडीएल मोड’-बाट पष्ट्रन बीएड कायवक्रम 

ददइन सदकन्त्र्। 

5.24. सबै नै बीएड कायवक्रममा िाुँचपरख भइसकेका िदक्नकीिरू साथै निीनिम िदक्नकीिरूमा प्रष्ट्रिक्षण 

ददइनेर्। यसमा बुष्ट्रनयादी साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्या ज्ञानका सभबन्त्धमा ष्ट्रिक्षण-िास्त्र, बहस्िरीय प्रष्ट्रिक्षण र 

मूल्याङ्खकन, ददव्याङ्खग नानीिरू पढाउनु ष्ट्रििेष रुष्ट्रच र प्रष्ट्रिभा भएकालाई पढाउनु, िैष्ट्रक्षक प्रौद्योष्ट्रगकीको 

प्रयोग अष्ट्रन ष्ट्रिक्षाथी केष्ट्रन्त्िि एिम् सियोगात्प्मक ष्ट्रिक्षण सामेल र्। सारा बीएड कायवक्रमिरूमा स्थानीय 

स्कुलिरूमा गएर कक्षामा ष्ट्रिक्षण व्याििाररक प्रष्ट्रिक्षणको रूपमा सष्ट्रभमष्ट्रलि गररन े र्। यस कायवक्रममा कुन ै

पष्ट्रन ष्ट्रिषय पढाउने िा गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रध गररएको बेला भारिीय संष्ट्रिधानको मौष्ट्रलक किवव्यिरूको (अनुच्रे्द-51ए) 

अष्ट्रन अन्त्य संिैधाष्ट्रनक प्रािधानिरू पालन गने कुरामा बल ददइने र्। यसमा पयाविरणप्रष्ट्रि िागरुकिा अष्ट्रन 

त्प्यसको संरक्षण िथा सिि ष्ट्रिकासको प्रष्ट्रिसंिेदनिीलिालाई पष्ट्रन उष्ट्रचि रूपले एकीकृि गररन े र् िा दक 

पयाविरण ष्ट्रिक्षा स्कुल पाठ्यचयावको एक अष्ट्रभन्न अङ्खग बन्न सकोस्। 

5.25. केिी अल्प-अिष्ट्रधको स्थानीय ष्ट्रिक्षक-ष्ट्रिक्षा कायवक्रम बीआईटीई अथिा स्ियं स्कुल पररसरिरूमा 

उपलब्ध हनेर्। यसमा स्थानीय व्यिसाय, ज्ञान अष्ट्रन कौिलिरू िस्िै स्थानीय कला, सङ्खगीि, कृष्ट्रष, व्यिसाय, 

खेल, ष्ट्रसकमी अथिा अन्त्य व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिल्पको बढािा ददने उद्दशे्यले प्र्याि स्थानीय व्यष्ट्रििरूलाई स्कुलिरू 

अथिा पररसरिरूमा ‘मास्टर ष्ट्रिक्षक’-को रूपमा पढाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रनयुष्ट्रि गररने र्।  

5.26. बह-ष्ट्रिषयक कलेििरू अष्ट्रन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरूमा िी ष्ट्रिक्षकिरूलाई बीएड सकेपष्ट्रर् केिी अल्प-

अिष्ट्रधको सर्टवदर्केट कोसव पष्ट्रन व्यापक रूपमा उपलब्ध गराइने र् िो ष्ट्रिक्षणको ष्ट्रिष्ट्रिि क्षेरिरूमा िस्ि ै
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ददव्याङ्खग ष्ट्रिद्याथीलाई पढाउने, अथिा स्कुलका नेितृ्प्ि िा प्रबन्त्धनका व्यिस्थामा िाने अथिा बुष्ट्रनयादीदषे्ट्रख 

ियारी, ष्ट्रमडल िा उच्च स्िरमा िान चािन्त्र्न्। 

5.27. माष्ट्रनष्ट्रलइएको र्, ष्ट्रिक्षण प्रणालीमा अन्त्िरावष्ट्रिय स्िरमा अनेकौ ुँ ष्ट्रिक्षण ष्ट्रिष्ट्रधिरू र्न्। एनसीइआरटील े

अध्ययन, िोध, दस्िािेि भेला गरी यी ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिक्षणष्ट्रिष्ट्रधिरूबाट ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिषयमा िानारी ष्ट्रलएर सुझाउ 

ददनेर्। यस्िा सुझाउलाई अध्ययन गरी भारिीय ष्ट्रिक्षण-ष्ट्रिष्ट्रध र प्रणालीमा सुिाउुँदो गरी ग्रिण गनव सदकन्त्र्।  

5.28. िषव 2021 ष्ट्रभरमा एनसीटीले एनसीईआरटीको सरसल्लािमा राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षा-नीष्ट्रि 2020 को ष्ट्रसर्द्ान्त्िमा 

आधाररि एउटा व्यापक अष्ट्रन निीन ‘नेसनल कररकुलम फे्रमिकव  र्र रटचसव एडुकेसन’; (एनसीएर्टीई) ियार 

पाने र्। यो रूपरेखा सबै ष्ट्रििधारक, राज्य सरकार अष्ट्रन केन्त्ि सरकारको सान्त्दर्भवि मन्त्रालय/ष्ट्रिभाग र ष्ट्रिष्ट्रभन्न 

ष्ट्रिषयका ष्ट्रििेषज्ञ एकाइिरू आददष्ट्रसि परामिव गरी सबै क्षेरीय भाषािरूमा पष्ट्रन उपलब्ध गराइने र्। 

एनसीएर्टीई 2021 व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षणको पाठ्यचचाव ियार पानवमा पष्ट्रन संलग्न रिनेर्। ित्प्पिाि 

एनसीएर्टीई प्रत्प्येक 5-10 िषवमा ष्ट्रिक्षण क्षेरमा आइरिकेा पररििवनिरू समािेि गनव पुनरवष्ट्रचि भइरिने र्। 

5.29. अन्त्ििः ष्ट्रिक्षा प्रणालीको गुणित्ता पूणविया कायम राख्न दिेमा चष्ट्रलरिकेा अमानक स्िरीय ष्ट्रिक्षक 

ष्ट्रिक्षण संस्थािरू ष्ट्रिरुर्द् कडा कािाविी गररनुपर्व, आिश्यक परे ष्ट्रिनलाई बन्त्द गररददनुपर्व। 

 

6. समिामूलक अष्ट्रन समािेिी ष्ट्रिक्षक : सबकैा ष्ट्रनष्ट्रभि हनुपर्व 

6.1. ष्ट्रिक्षा, सामाष्ट्रिक न्त्याय अष्ट्रन समानिा प्राप्त गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि एक मार सबैभन्त्दा प्रभाििाली साधन िो। 

समिामूलक अष्ट्रन समािेसी ष्ट्रिक्षा स्ियम् मा एउटा आिश्यक लक्ष्य मार िोइन िर समिामूलक अष्ट्रन समािेिी 

समाि ष्ट्रनमावणका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रनिायव पाइला िो। यसमा प्रत्प्येक नागररकले सपना दखे्ने, ष्ट्रिकास गने अष्ट्रन 

रािष्ट्रििमा योगदान गने अिसर उपलब्ध हनुपर्व। यस ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रि यस्िै लक्ष्यिरू बोकी अष्ट्रघ पिुँनीर् िसले गदाव 

भारिका कुनै पष्ट्रन नानीले ष्ट्रसके्न र अघाष्ट्रड बढ्ने अिसर पाउनलाई उसको िन्त्म अथिा पृष्ठभूष्ट्रमष्ट्रसि सभबष्ट्रन्त्धि 

पररष्ट्रस्थष्ट्रििरू बाधा नबनोस।् स्कुल ष्ट्रिक्षामा पहुँच, सिभाष्ट्रगिा अष्ट्रन अध्ययन पररणामिरूमा सामाष्ट्रिक शे्रणी 

अन्त्िराल मेटाउने कुनै पष्ट्रन ष्ट्रिक्षा ष्ट्रिकास कायवक्रमको मु्य उद्दशे्य हनुपर्व भने्न कुरा यस नीष्ट्रिले पुष्ट्रि गर्व। यस 

अध्यायलाई अध्याय 14 ष्ट्रसि िोडरे बुझ्नुपने हन्त्र् िसमा ष्ट्रिक्षामा समिा र समािेिी मुद्दािरूमा चचाव 

गररएको र्। 

6.2. भारिीय ष्ट्रिक्षा प्रणाली अष्ट्रन ष्ट्रिष्ट्रभन्न सरकारी नीष्ट्रििरूले क्रमिः ष्ट्रिक्षा व्यिस्थाका सबै स्िरिरूमा 

ष्ट्रलङ्खग अष्ट्रन सामाष्ट्रिक शे्रणीिरूका अन्त्िराल कम गने ददिामा लगािार लागेर प्रगष्ट्रि गरेकै भए पष्ट्रन 

असमानिा आि पष्ट्रन दषे्ट्रखन्त्र्, ष्ट्रििेष गरी माध्यष्ट्रमक स्िरमा यस्िा सामाष्ट्रिक-आर्थवक रूपमा िष्ट्रञ्चि गोष्ठीिरू 

दषे्ट्रखन्त्र्न् िसको ष्ट्रिक्षण क्षेरमा प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्प्ि भएकै रै्न उष्ट्रिलेदषे्ट्रख नै। सामाष्ट्रिक, आर्थवक रूपले िष्ट्रञ्चि 

(सोष्ट्रसयो-इकोनोष्ट्रमकल्ली ष्ट्रडसएडभान्त्टेज्ड गु्रप –एसइडीिी) गोष्ठीिरूलाई बृिि् ष्ट्रलङ्खग ष्ट्रचनारी (स्त्री र 

ट्रान्त्सिेन्त्डर), सामाष्ट्रिक-सांस्कृष्ट्रिक ष्ट्रचनारी (अनसुूष्ट्रच िाि र आददिासी), पर्ौटेिगव, अल्पसङ्ख्यक आदद) 

भौगोष्ट्रलक ष्ट्रचनारी (गाउुँ  र मष्ट्रसना सिर र ष्ट्रिल्लाबाट आउनेिरू) अष्ट्रन सामाष्ट्रिक आर्थवक अिस्था (प्रिासी, 

सभप्रदाय ष्ट्रनम्न आय घरपररिार, टुहरा, कमिोर अिस्था बाल-बाष्ट्रलका) अष्ट्रन अयोग्यिा (पढ्न नसके्न अयोग्यिा 

आदद) मा िगीकरण गनव सदकन्त्र्। स्कुलिरूमा भनाव कक्षा 1 दषे्ट्रख 12 सभमै भनाव-नामाङ्खकन घरटरिकेो र् िर 

यसमा एसईडीबाट आउने नानीिरूको अझ धेर दाष्ट्रखला घरटरिकेो र्, झन केटी/कन्त्या/ र्ाराको ि यस 

एसईडीिीष्ट्रभर पष्ट्रन अझ धेरै मारामा घरटरिकेो र्। उच्च ष्ट्रिक्षाको ि कुरा नै नगदाव पष्ट्रन हन्त्र्। संष्ट्रक्षप्तमा 

एसडीिीका बारे ष्ट्रिनको सामाष्ट्रिक आर्थवक ष्ट्रचनारीको ष्ट्रस्थष्ट्रिको िानकारी िलका उपखण्डमा ददइएको र्। 
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6.2.1. युडीआईएसई 2016-17 को आुँकडाअनुसार प्राथष्ट्रमक स्िरमा लगभग 19.6 प्रष्ट्रििि र्ार अनुसषू्ट्रचि 

िाष्ट्रिका हन् िर उच्चिर माध्यष्ट्रमक स्िरमा यो घटेर 17.3 प्रष्ट्रििि भएको र्। नामाङ्खकनमा यस्िो ह्रास 

अनुसूष्ट्रचि िनिाष्ट्रिका ष्ट्रिद्याथीको (10.6 प्रष्ट्रििि दषे्ट्रख 6.8 प्रष्ट्रििि) आदद ददव्याङ्खग नानीिरूको (1.1 

प्रष्ट्रििि दषे्ट्रख 0.25 प्रष्ट्रििि) र्। यीमध्ये प्रत्प्येक शे्रणीमा र्ारािरूको नामाङ्खकन अझ अष्ट्रघ झरेको र्। उच्चिर 

ष्ट्रिक्षामा नामाङ्खकन अझै धेर घटेको र्। 

6.2.2. गुणित्तापूणव स्कुलिरूमा पहुँच नहुँदा गररबी, सामाष्ट्रिक रीष्ट्रिररिाि र प्रथािरू अष्ट्रन भाषासष्ट्रिि 

अनेकौ ुँ ष्ट्रिष्ट्रभन्न कारणिरूले अनुसूष्ट्रचि िाष्ट्रििरूका माझ नामाङ्खकन अष्ट्रन पढाइ िारी राखे्न दरमा िानीकारक 

प्रभाि परेको र्। अनुसूष्ट्रचि िाष्ट्रििरूका नानीिरूको पहुँच, भागीदारी अष्ट्रन अध्ययन पररणामिरूमा यस्िा 

अन्त्िरालिरू भनुवपने लक्ष्य प्रमुख िो। साथ ैअन्त्य पर्ौटेिगव (ओबीसी)-लाई पष्ट्रन ष्ट्रििेष ध्यान ददने आिश्यकिा 

र्।  

6.2.3. ष्ट्रिष्ट्रभन्न ऐष्ट्रििाष्ट्रसक अष्ट्रन भौगोष्ट्रलक कारणिरूले िनिाष्ट्रििरूका नानीिरूले कैयौ ुँ स्िरिरूमा प्रष्ट्रिकूल 

पररष्ट्रस्थष्ट्रििरूको सामना गनुव पदवर्। आददिासी समुदायका नानीिरूलाई आफ्नो स्कुल ष्ट्रिक्षा, संस्कृष्ट्रि र 

िैक्षष्ट्रणक रूपमा अप्रासष्ट्रङ्खगक र ष्ट्रिदिेी लाग्दर्। हन ि ष्ट्रयनीिरूका उत्प्थानका ष्ट्रनष्ट्रभि धेरै कायवक्रमिरू र्न्, 

अरू अझ थष्ट्रपन ेपष्ट्रन र्न् िर यी कायवक्रमिरूबाट यी नानीिरूल ेलाभ पाउन ुिो भने ष्ट्रििेष िन्त्रिरू बनाई 

ष्ट्रयनको लाभ सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुवपर्व। 

6.2.4. स्कुल अष्ट्रन उच्चिर ष्ट्रिक्षामा अल्पसङ्ख्यकको प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्प्ि िुलनात्प्मक रूपले िदेाव धेरै कम र्। यस 

नीष्ट्रिले सबै अल्पसङ्ख्यक सभप्रदायका नानीिरूको अष्ट्रन ष्ट्रििेष गरी ष्ट्रयनमा िैक्षष्ट्रणक रूपमा पर्ौटे परेका 

समुदायका नानीिरूको िैक्षष्ट्रणक ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रििेष ध्यान ददनुपने कुरा अष्ट्रघ रा्र्। 

6.2.5. यस नीष्ट्रिले ष्ट्रििेष आिश्यकिा हने (सीडब्लूएएसएन) अथिा ददव्याङ्खग नानीिरूलाई अन्त्य नानीिरूल े

िस्िै समानरूपमा गुणित्ता ष्ट्रिक्षा प्राप्त गने अिसर प्रदान गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि चाष्ट्रिएको सक्षम िन्त्र बनाउन 

मित्त्िपूणव ठान्त्र्। 

6.2.6. स्कुलमा ष्ट्रिक्षामा सामाष्ट्रिक शे्रणीको अन्त्िराल कम गनव ध्यान केष्ट्रन्त्िि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि अलग रणनीष्ट्रि 

बनाइुँने र्। यो काम ष्ट्रनम्न ष्ट्रलष्ट्रखि उपभागिरूमा उल्लेख गररएको र्। 

6.3. इसीसीईबारे मूलभूि साक्षरिा/सङ्ख्याज्ञान अष्ट्रन ष्ट्रिद्यालयसभम पहुँच/नामाङ्खकन आदद सभबष्ट्रन्त्धि 

समस्यािरू िा ष्ट्रसर्ाररसिरू िसको चचाव अध्याय 1 दषे्ट्रख 3 मा गररएको र् त्प्यो ष्ट्रििेष रूपले अल्प प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रध 

हनेिरू अष्ट्रन लाभ िष्ट्रञ्चि समूििरूका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रि मित्त्िपूणव र प्रासष्ट्रङ्खगक र्। त्प्यसलैे एसईडीिीको सन्त्दभवमा 

अध्याय 1-3 मा ददइएका उपायिरू दढृिापूिवक कायावन्त्ियन गररन ेर्। 

6.4. यसका अष्ट्रिररि, िादकएको र्ारिृष्ट्रत्त, मािाष्ट्रपिािरूको आफ्नो नानीिरूलाई स्कुल पठाउन प्रोत्प्साष्ट्रिि 

गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि ससिव नगद ददने व्यिस्था, नानीिरूलाई साइकल ददन े ष्ट्रस्कम आददले मित्त्िपूणव ढङ्खगमा 

एसईडीिीमा नानीिरूको स्कुल व्यिस्थामा सिभाष्ट्रगिा बढाएको र्। यी सर्ल नीष्ट्रि र ष्ट्रस्कम आददल े

मित्त्िपूणव ढङ्खगमा एसइडीिीका नानीिरूको स्कुल व्यिस्थामा सिभाष्ट्रगिा बढाएको र्। यी सर्ल नीष्ट्रि र 

ष्ट्रस्कमिरू अझ सिि पारी अन्त्य बृिि् क्षेरमा पष्ट्रन लागु गनुवपर्व।  

6.5. ध्यान राख्नुपने कुरा के र् भन ेकुन प्रकारको उपायले एसइडीिीको कायवक्रम प्रभािकारी हन्त्र्। उदािरणका 

ष्ट्रनष्ट्रभि स्कुल िानका ष्ट्रनष्ट्रभि साइकलिरू प्रदान गनुव अष्ट्रन साइकल र पैदल पिुँनीन ेसमूििरूको आयोिना गनुवल े

मष्ट्रिला र्ारािरूको भाष्ट्रगदारी सभबन्त्धमा ष्ट्रििेषरूपले िष्ट्रििाली ढङ्खगमा अष्ट्रघ परेको दषे्ट्रखन्त्र्। मािाष्ट्रपिाल े
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पाउने सुरक्षाको भाि ष्ट्रबचादाव धेरै दरुत्प्िमा भएका धेरै रे्उको ठाउुँिरूमा पष्ट्रन सुरक्षाको दषृ्ट्रिबाट साइकल 

ष्ट्रििरण उपयोगी ठिररएको र्। ददव्याङ्खग नानीको पहुँच सुष्ट्रनष्ट्रिि गने दषृ्ट्रिले एउटा नानीष्ट्रसि एउटा ष्ट्रिक्षक, 

सिपाठी ष्ट्रिक्षण, मुि ष्ट्रिद्यालयीय ष्ट्रिक्षा, उष्ट्रचि बुष्ट्रनयादी ढाुँचा अष्ट्रन उपयुि िदक्नकीको प्रयोगले ष्ट्रििेष 

प्रभाि पानव सदकन्त्र्। िुन स्कुलिरूले इसीसीई उच्च गुणित्ता ददन्त्र्न् ष्ट्रिनले आर्थवक रूपले िष्ट्रञ्चि पररिारमा 

लाभ पुऱ्याइरिकेा र्न्। के पाइएको र् भने काउष्ट्रन्त्सलर अथिा पूणव-प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि सामाष्ट्रिक कायवकिाव िसको 

ष्ट्रिद्याथी, अष्ट्रभभािक, स्कुलष्ट्रसि ष्ट्रमलेर काम गर्व। त्प्यसको पररणाम अष्ट्रि राम्रो र प्रभािकारी भएको र्। 

6.6. आुँकडाबाट थािा लागेको र् दक केिी भौगोष्ट्रलक क्षेरमा एसईडीिीको अनुपाि धेरै र्। रे्रर यस्िो 

भौगोष्ट्रलक स्थान पष्ट्रन र् िसलाई मित्त्िाकाङ्खक्षी ष्ट्रिल्ला भनेर ष्ट्रचष्ट्रनन्त्र् अष्ट्रन ििाुँ िैष्ट्रक्षक ष्ट्रिकासलाई बढािा 

ददनका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रििेष िस्िक्षपेको आिश्यकिा पष्ट्रन र्। िसथव िैष्ट्रक्षक रूपमा िष्ट्रञ्चि एसईडीिीको िनसङ्ख्या 

धेर भएका ठाउुँमा ष्ट्रििेष ष्ट्रिक्षा क्षेर (एसईिेड) घोष्ट्रषि गररनुपर्व। यस्िो क्षेरमा केन्त्ि र राज्य सरकारद्वारा 

सिी अथवमा िैष्ट्रक्षक अिस्था सुधानवका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रिररि प्रयास गरी उपरोि योिना र नीष्ट्रििरूलाई प्रभािपूणव 

ढङ्खगले लागु गनुवपर्व। 

6.7. अल्पप्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्प्ि भएका समूििरूमा आधा सङ्ख्या मष्ट्रिलािरूको र् भने्न प्रत्प्यक्ष दपेखुँदरै् । दभुावग्यिि 

एसईडीिीिरूले खपु्न पन ेअन्त्यायको सामना अरूल ेभन्त्दा ज्यादा यी समूिका मष्ट्रिलािरूले गनुवपर्व। यस नीष्ट्रिल े

समािमा मष्ट्रिलािरूको ष्ट्रिष्ट्रिि भूष्ट्रमका ििवमान र भािीपपुँढीलाई आचार-ष्ट्रिचारको आकार बष्ट्रननुमा ष्ट्रिनको 

योगदान िरेी एसईडीिीका मष्ट्रिलािरूको िैक्षष्ट्रणक उन्नष्ट्रि गुणित्ता ष्ट्रिक्षा ददए एसईडीिीको सभपूणव 

समािलाई लाभ ष्ट्रमल्र्। 

6.8. यसका अष्ट्रिररि, भारि सरकार सब ै कन्त्या िथा ट्रान्त्सिेन्त्डर ष्ट्रिद्याथीिरूको गुणित्तापूणव अष्ट्रन 

न्त्यायसङ्खगि ष्ट्रिक्षा प्रदान गने उद्दशे्यले दिेको यस ष्ट्रिषयमा क्षमिा बढाउन एउटा ‘ष्ट्रलङ्खग समािेिी ष्ट्रनष्ट्रध’ 

गठन गनेर्। केन्त्िद्वारा ष्ट्रनधावररि प्राथष्ट्रमकिािरूलाई लागु गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि राज्यिरूलाई यसबारे सुष्ट्रिधा उपलब्ध 

गराउनका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा ष्ट्रििेष कोष उपलब्ध गराइने र्। मष्ट्रिला अष्ट्रन ट्रान्त्सिेन्त्डर नानीिरूमा ष्ट्रिक्षाको पहुँच 

सुष्ट्रनष्ट्रिि गने दषृ्ट्रिकोण यो प्रािधान अष्ट्रि मित्तिपूणव िो। (िस्िो स्िच्र्िा िा िौचालयष्ट्रसि सभबष्ट्रन्त्धि 

सुष्ट्रिधािरू साइकल िा ससिव नकद िस्िान्त्िरण आदद)। यो कोष राज्यिरूका समुदाय आधाररि 

कायवक्रमिरूलाई प्रभाििाली बनाउन अथिा यसलाई उच्च स्िरमा लान सक्षम बनाउन सक्र्। सष्ट्रङ्खक्षप्तमा यस 

नीष्ट्रिको उद्दशे्य कुनै पष्ट्रन ष्ट्रलङ्खग िा अन्त्य सामाष्ट्रिक र आर्थवक रूपमा िष्ट्रञ्चि नानीिरू माझ ष्ट्रिक्षामा एिम् 

व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षासभमको पहुँचमा िेष असमानिा समाप्त गनुव िो। 

6.9. यस्िा ठाउुँिरू ििाुँ ष्ट्रिद्यालयसभम आउन धरैे टाढो पर्व त्प्यस्िा ठाउुँिरूमा निोदय ष्ट्रिद्यालयको स्िरमा 

र्ारािासिरू ष्ट्रनमावण गररन े र्। ष्ट्रििेष गरी सामाष्ट्रिक र आर्थवक रूपमा िष्ट्रञ्चि नानीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि यस्िा 

र्ारािासिरूमा सबै नानीिरू ष्ट्रििेष गरी केटीिरूका सुरक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रनयुि व्यिस्था गररने र्। कस्िरुबा 

गान्त्धी बाष्ट्रलका ष्ट्रिद्यालयिरूलाई अझ बष्ट्रलयो बनाइने र् अष्ट्रन सामाष्ट्रिक-आर्थवक रूपमा पर्ौटे समूिका 

बाष्ट्रलकािरूलाई गुणित्तापूणव ष्ट्रिक्षा ददने ष्ट्रिद्यालयिरूमा (गे्रड-12 सभम) सिभाष्ट्रगिा बढाउने दषृ्ट्रिले ष्ट्रयनलाई 

अझ ष्ट्रिस्िाररि गररने र्। भारिको प्रत्प्येक कुनामा गुणित्ता ष्ट्रिक्षाको अिसर प्रदान गने दषृ्ट्रिले ष्ट्रििेष गरी 

आकाङ्खक्षात्प्मक ष्ट्रिल्लािरूमा, ष्ट्रििेष ष्ट्रिक्षा क्षेर िा िष्ट्रञ्चि क्षेरिरूमा अष्ट्रिररि ििािर निोदय ष्ट्रिद्यालय िा 

केष्ट्रन्त्िय ष्ट्रिद्यालय खोष्ट्रलने र्। कभिीमा पष्ट्रन एक िषवको बाल्यकाल दखेरेख अष्ट्रन ष्ट्रिक्षालाई दिेका केष्ट्रन्त्िय 

ष्ट्रिद्यालयिरू अष्ट्रन दिेका अन्त्य प्राथष्ट्रमक स्कुलिरूष्ट्रसि िोनीने र्। यो काम ष्ट्रििेष गरी िष्ट्रञ्चि क्षेरिरूमा हनेर्। 
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6.10. ईसीसीई अष्ट्रन स्कुल व्यिस्थामा ददव्याङ्खग नानीिरूलाई समािेिी पाने अष्ट्रन समान सिभाष्ट्रगिा ददलाउन े

कुरालाई ध्यान ददइन ेर्। ष्ट्रिनीिरूल ेबुष्ट्रनयादी स्िरदषे्ट्रख उच्च ष्ट्रिक्षासभमै स्कुलको ष्ट्रनयष्ट्रमि प्रदक्रयामा पूणवरूपल े

भाग ष्ट्रलन पाउन े र्न्। ददव्याङ्खगिन अष्ट्रधकार अष्ट्रधष्ट्रनयम 2016 (आरपीडब्लूडी- राइट अर् पसवन ष्ट्रिथ 

ष्ट्रडसएष्ट्रबष्ट्रलटी)को पररभाषाअनुसार समािेिी ष्ट्रिक्षा ‘एउटा यस्िो ष्ट्रिक्षा व्यिस्था िसमा ददव्याङ्खग भएका 

अष्ट्रन नभएका सबै ष्ट्रिद्याथीिरू सुँगै पढ्र्न् अष्ट्रन सबै ष्ट्रिष्ट्रिध प्रकारका ददव्याङ्खग ष्ट्रिद्याथीको 

आिश्यकिाअनुसार िालमेल ष्ट्रमलाउुँद ै पठनपाठन र अध्यापन गराउन सक्र्।’ यो नीष्ट्रि आरपीडब्लूडीमा 

भएका प्रािधानअनुसार र् र यसले यसका िभमै सुझाउिरू समथवन गर्व। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको रूपरेखा ियार 

पादाव डीईपीडब्लूडीका ष्ट्रििेषज्ञ एकाइष्ट्रसि परामषव ष्ट्रलनपुने कुराको एनसीईआरटील ेसुष्ट्रनष्ट्रिि गनेर्।  

6.11. यसका ष्ट्रनष्ट्रभि स्कुल िा स्कुल पररसरले ददव्याङ्खग नानीिरूको अरूष्ट्रसि एकीकरण सुष्ट्रनष्ट्रिि गनव 

संसाधन िुटाउन े र्, ददव्याङ्खग ष्ट्रिक्षामा प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि ष्ट्रििेषज्ञ ष्ट्रिक्षक ष्ट्रनयुष्ट्रि गन े र्। ददव्याङ्खग नानीिरूलाई 

आिश्यक पदाव ित्प्कालै खाुँचो टानव ससंाधन केन्त्ििरू स्थाष्ट्रपि गररने र्। आरपीडब्लूडी अष्ट्रधष्ट्रनयमअनुसार 

ददव्याङ्खग नानीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि बाधामुि पहुँच सुष्ट्रनष्ट्रिि गररने र्। स्कुल र स्कुल पररसरले ददव्याङ्खग 

नानीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि आिास अष्ट्रन ष्ट्रिनका ष्ट्रनष्ट्रभि सुष्ट्रिधा िन्त्र बनाई ष्ट्रिनको कक्षािरूमा पूणव समािेि अष्ट्रन 

सिभाष्ट्रगिा सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुवपनेर्। कक्षामा ष्ट्रिक्षक अष्ट्रन अन्त्य सिपाठीिरूष्ट्रसि िोष्ट्रडनका ष्ट्रनष्ट्रभि केिी उपकरण, 

भाषा उपयुि ष्ट्रिक्षण सामग्री (िस्िो ठुला-ठुला ष्ट्रप्रन्त्ट भएको अष्ट्रन ब्रेल प्रारूप पाठ्यपुस्ि) पयावप्त मारामा 

उपलब्ध गराइने र्। यी नीष्ट्रििरू कला, खेल अष्ट्रन व्यािसाष्ट्रयक संस्थानिरूमा पष्ट्रन लागु हनेर्। एनआईएस 

भारिीयल े सङ्खकेि भाषा ष्ट्रसकाउन अष्ट्रन भारिीय सङ्खकेि भाषा उपयोग गरी अन्त्य बुष्ट्रनयादी ष्ट्रिषय 

ष्ट्रसकाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि उच्चिर अष्ट्रन गुष्ट्रणलो मोडु्यल ष्ट्रिकष्ट्रसि गनेर् साथै ददव्याङ्खग नानीिरूको सरुक्षामा पष्ट्रन 

ध्यान ददइने र्। 

6.12. आरपीडीडब्लूडी अष्ट्रधष्ट्रनयम 2016 अनुसार मूल ददव्याङ्खगिा भएका नानीिरूल ेष्ट्रनयष्ट्रमि अथिा ष्ट्रििेष 

स्कुली ष्ट्रिक्षा दिुैको ष्ट्रिकल्प पाउने र्न्। ष्ट्रििेष, आिश्यकिा भएका नानीिरूको पुनिावस िा ष्ट्रिक्षाष्ट्रसि 

सभबष्ट्रन्त्धि आिश्यकिा पूणव गनव सिायिा गनेर् अष्ट्रन उच्चिम् गुणयुि ष्ट्रिक्षा घरमा नै िोस् भनी अष्ट्रभभािक िा 

मािाष्ट्रपिालाई सिायिा गनरे्न्। स्कुल िानसके्न गभभीर र गिन ददव्याङ्खग नानीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि गृिआधाररि 

ष्ट्रिक्षाको रूपमा एउटा ष्ट्रिकल्प रिनेर्। गृिआधाररि ष्ट्रिक्षाको दक्षिा िा िाुँच गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि समिा अथिा 

अिसरको ष्ट्रसर्द्ान्त्िमा आधाररि अष्ट्रडट गराइन ेर्। यस अष्ट्रधष्ट्रनयम 16 अनुसार भएको यस अष्ट्रडटको आधारमा 

गृिआधाररि स्कुले ष्ट्रिक्षाष्ट्रनदिे अष्ट्रन मानक ष्ट्रिकष्ट्रसि गररनेर्। ददव्याङ्खग नानीिरूको ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रिभमा राज्यको 

िो। यसका ष्ट्रनष्ट्रभि मािाष्ट्रपिा, सिायिा गनेिरूको अष्ट्रभमुखीकरण (ओररएन्त्टेसन) गद ै ठुलो स्िरमा 

प्राथष्ट्रमकिाष्ट्रसि पठन-पाठन-अध्ययन सामग्री व्यापक प्रचार-प्रसार गरी उद्योगीिरूलाई संलग्न गरी समाधान 

गररने र्। यसो हुँदा मािाष्ट्रपिा, अष्ट्रभभािक, सियोग गनिेरूले खाुँचोअनसुार दखेरेख गनव सके्नर्न्। 

6.13. धेरिसो कक्षािरूमा ष्ट्रसकाइमा ष्ट्रिष्ट्रिि अक्षमिा भएका नानीिरू हन्त्र्न् िसलाई ष्ट्रनरन्त्िर सिायिा 

चाष्ट्रिन्त्र्। िोधिरूल े स्पि गरेका र्न्, िष्ट्रि िीघ्र सियोग आरभभ गररन्त्र् त्प्यष्ट्रि चाुँड ै नानीिरूल ेप्रगष्ट्रि गन े

सभभािना पष्ट्रन हन्त्र्। ष्ट्रिक्षकिरूले ष्ट्रसकु्न सभबष्ट्रन्त्धि यसप्रकारको अक्षमिािरूको पत्तो लाउन अष्ट्रन ष्ट्रिनको 

ष्ट्रनिारण गन ेयोिना बनाउनमा ष्ट्रििेष सियोग पाउनुपर्व। यसका ष्ट्रनष्ट्रभि उपयुि िदक्नकी सियोगद्वारा गररन े

ष्ट्रिष्ट्रिि कायवक्रमिरू सष्ट्रभमष्ट्रलि गनव प्रयास गररने र्। नानीिरूलाई ष्ट्रिनको आफ्नै गष्ट्रिअनुसार काम गन े

स्ििन्त्रिा ददनुपर्व, प्रत्प्येक नानीिरूको क्षमिाअनसुार सक्षम अथिा लष्ट्रचलो पाठयक्रम बनाउनुपर्व साथ ै

मूल्याङ्खकन र प्रमाण गनव एउटा अनुकूल िािािरण (इकोष्ट्रसस्टम) सृष्ट्रि गनुवपर्व। प्रस्िाष्ट्रिि राष्ट्रिय मूल्याङ्खकन 

केन्त्ि-परखलगायि अन्त्य मूल्याङ्खकन र प्रमाण-पर प्रदान गन ेसंस्थािरूले ददिाष्ट्रनदिेन अष्ट्रन सुझाउ ददनेर्न।् 
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यस्िो सुझाउबमोष्ट्रिम यथोष्ट्रचि उपकरण र िन्त्रिरूद्वारा बुष्ट्रनयादददषे्ट्रख उच्च स्िरसभम (प्रिेि िाुँचिरूलगायि) 

समान पहुँच र समान अिसर ददव्याङ्खग नानीिरूलाई उपलब्ध गराउने सषु्ट्रनष्ट्रिि गररने र्।  

6.14.  ष्ट्रिष्ट्रिि ददव्याङ्खग भएका नानीिरूलाई (ष्ट्रसके्न सभबष्ट्रन्त्धि अक्षमिािरूसष्ट्रिि) कसरी पढाउनुपने भने्न 

कुरामा िागरुकिा अष्ट्रन ज्ञान सबै ष्ट्रिक्षक प्रष्ट्रिक्षणको अष्ट्रनिायव अंि हनुपर्व। साथै लैष्ट्रङ्खगक संिेदनिीलिा िा 

अल्पप्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्प्ि भएका समूिप्रष्ट्रि संिेदनिीलिा ष्ट्रिकष्ट्रसि गररनुपर्व िा दक ष्ट्रिनको सिभाष्ट्रगिामा िृष्ट्रर्द् िोस्। 

6.15.  िैकष्ट्रल्पक ढाुँचाका स्कुलिरूलाई आफ्नो परभपरा अष्ट्रन िैकष्ट्रल्पक ष्ट्रिक्षण िैली संरष्ट्रक्षि राख्नलाई 

प्रोत्प्सािन ददइनेर्। साथ ै ष्ट्रिनीिरूलाई एनसीएर्एसईले िोकेको पाठ्यक्रमअनुसारको ष्ट्रिषय र ष्ट्रसकाइ 

समन्त्ियन गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि सियोग ददइनेर् िा दक यस्िा स्कुलका नानीिरू उच्च ष्ट्रिक्षामा भएको कम प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्प्ि 

घटाउन सदकयोस्। ष्ट्रििेष गरी ष्ट्रिज्ञान, गष्ट्रणि, समाि-िास्त्र, ष्ट्रिन्त्दी, अङ्खगे्रिी, राज्यका भाषािरू अष्ट्रन 

पाठ्यक्रमका प्रासष्ट्रङ्खगक ष्ट्रिषयिरू यस्िा स्कुलका इच्र्ानसुार पठाउन ेबन्त्दोबस्ि गनव आर्थवक सियोग ददइनेर्। 

यसो गनावल ेयस्िा स्कुलमा पढ्ने नानीिरूले गे्रड 1-12 सभम पररभाष्ट्रषि अध्ययन पररणामको लक्ष्य प्राप्त गनवसके्न 

र्न्। थप, यी नानीिरूलाई राज्य र अन्त्य बोडवका परीक्षा र एनटीएका मूल्याङ्खकनिरूमा बस्ने प्रोत्प्सािन गररन े

र् अष्ट्रन त्प्यसरी ष्ट्रयनको उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानमा नामाङ्खकन हनेर्। गष्ट्रणि, ष्ट्रिज्ञान भाषा अष्ट्रन सामाष्ट्रिक िास्त्र 

पढाउने ष्ट्रिक्षकिरूका क्षमिा बढाउन र नयाुँ ष्ट्रिक्षण प्रणालीमा अष्ट्रभमुख पानव प्रबन्त्ध ष्ट्रमलाइने र्। पुस्िकालय र 

प्रयोगिाला बष्ट्रलयो र यथेि पाररने र्। पठनपाठन अध्यापनका सामग्री उपलब्ध गराइने र्। 

6.16.  उपरोि नीष्ट्रििरूलाई ध्यानमा रा्द ै एसईडीिी क्षेरष्ट्रभर अनुसूष्ट्रचि िाि र िनिाष्ट्रिको ष्ट्रिक्षाको 

ष्ट्रिकासमा भएका अन्त्िर/ष्ट्रिषमिािरूलाई घटाउन ष्ट्रििेष ध्यान ददनेर्। स्कुल ष्ट्रिक्षामा एसईडीिी क्षेरका 

ष्ट्रिद्याथीिरू स्कुल िुल्क मार्ी िा गुणी र प्रष्ट्रिभािाली ष्ट्रिद्याथीलाई र्ारिृष्ट्रत्त ददई ष्ट्रििेष गरी सकेेन्त्डरेी 

स्िरमा अष्ट्रन प्रिेि परीक्षािरूमा ष्ट्रिनको प्रिेि गराउने प्रयास गररने र्।  

6.17.  मन्त्रालयको ित्प्िािधानमा राज्य सरकारले माध्यष्ट्रमक र उच्च माध्यष्ट्रमक स्िरमा ट्राइबल क्षेरलगायि सब ै

स्कुलिरूमा एनसीसी खोष्ट्रलददन सक्र्न्। यसल ेष्ट्रिद्याथीको सभभििः प्रष्ट्रिभा र ष्ट्रििेषिािरू र्स्टाउन सियोग 

गने र् साथै ष्ट्रडरे्न्त्स िा रक्षा ष्ट्रनकायमा कररयर (पेिा) बनाउन सियोग गनेर्। 

6.18.  एसईडीिी ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि उपल्बध र्ारिृष्ट्रत्त, अिसर अष्ट्रन योिनािरूमा सिभाष्ट्रगिा अष्ट्रन समिा 

बढाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि सरलीकृि िररकािरू स्थाष्ट्रपि गररन ेर्। िस्िो कुनै एउटा एकल एिेन्त्सी िा िेभसाइटको 

माध्यमबाट आिेदन ष्ट्रलनु िसले यी सबै ष्ट्रिद्याथीिरूका यस्िा योिना, र्ारिृष्ट्रत्त अष्ट्रन आिसरमा पहुँच 

सुष्ट्रनष्ट्रिि गनव सक्र् उसैको ष्ट्रिन्त्डो प्रणालीबाट आिेदन सुष्ट्रनष्ट्रिि गररने र्।  

6.19.  माष्ट्रथ ददइएका सब ै नीष्ट्रि अष्ट्रन उपाय पष्ट्रन सबै एसईडीिीका ष्ट्रनष्ट्रभि पूणव समाििे अष्ट्रन समिा प्राप्त 

गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि मित्त्िपूणव हुँदाहुँद ै पष्ट्रन पयावप्त रै्न। यसका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिद्यालयको संस्कृष्ट्रिमा पररििवन आउन 

आिश्यक र्। स्कुल ष्ट्रिक्षा प्रणालीका सबै सिभागीिस्िो ष्ट्रिक्षक, प्रधानाचायव, प्रिासक, काउष्ट्रन्त्सलर अष्ट्रन 

ष्ट्रिद्याथी पष्ट्रन सामेल र्। सबै ष्ट्रिद्याथीको आिश्यकिािरू, समािेिन अष्ट्रन समिाको धारणािरू िथा सब ै

व्यष्ट्रििरूको सभमान, प्रष्ट्रिष्ठा अष्ट्रन ष्ट्रनििा-प्रष्ट्रि ष्ट्रिनीिरू संिेदनिील रिनुपर्व। यस्िो प्रकारको िैष्ट्रक्षक संस्कृष्ट्रि 

ष्ट्रिद्याथीलाई सिि व्यष्ट्रि बन्नमा सियोग गने एउटा असल साधन बने्न र्। र्लस्िरूप एउटा यस्िो समाि 

बनाउन सक्षम िो आफ्नो सबैभन्त्दा ष्ट्रनबवल नागररकका ष्ट्रनष्ट्रभि उत्तरदायी हनेर्। समािेिन अष्ट्रन समिा ष्ट्रिक्षक-

ष्ट्रिक्षा एउटा प्रथम आयाम िो (अष्ट्रन स्कुलको सबै निेृत्प्ि, प्रिासष्ट्रनक अष्ट्रन अन्त्य पदको प्रष्ट्रिक्षण) साथै 

नानीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा उत्प्कृि मोडल ल्याउने ददिाष्ट्रिरको प्रयास िो। एसईडीिीमा उच्चिर गुणित्ता भएका 

ष्ट्रिक्षकिरू िा नेिृत्प्िकिाविरू अष्ट्रधकभन्त्दा अष्ट्रधक र्ाष्ट्रननपुर्व।  
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6.20.  ष्ट्रिद्याथीलाई ष्ट्रिक्षक अष्ट्रन अन्त्य ष्ट्रिद्यालय कमीिरू (िस्िो प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि सामाष्ट्रिक कायवकिाव अष्ट्रन 

परामिवदािा) आददद्वारा ल्याइएको यस नयाुँ स्कुले संस्कृष्ट्रि िा पाठ्यक्रममा आएको पररििवनिरूको माध्यमले 

संिेदनिील बनाइने र्। स्कुले पाठ्यक्रममा प्रारष्ट्रभभक ष्ट्रिक्षा, मानिीय मूल्यिरूबारे सामग्री िस्िो सब ै

व्यष्ट्रििरूको सभमान, सिानभुूष्ट्रि, सष्ट्रिष्णुिा, मानि अष्ट्रधकार, लैष्ट्रङ्खगक समानिा, अहिसंा, िैष्ट्रश्वक नागररकिा 

समािेिन अष्ट्रन समिा सामेल हनेर्न्। यसमा ष्ट्रिष्ट्रभन्न संस्कृष्ट्रििरू, धमव, भाषा, ष्ट्रलङ्खग आधाररि ष्ट्रचह्नारी 

आददका बारे ष्ट्रिस्ििृ ज्ञान सामेल हनेर् िसल े ष्ट्रिष्ट्रिधिाप्रष्ट्रि सभमान अष्ट्रन संिेदनिीलिा ष्ट्रिकष्ट्रसि गनेर्। 

स्कुलको पाठ्यक्रमबाट कुनै पष्ट्रन दकष्ट्रसमको पूिावग्रि अष्ट्रन रुढीिाददिा िटाइने र् अष्ट्रन यस्िो सामग्री बेसी िस्िो 

राष्ट्रखने र् िो सबै समुदायका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रासष्ट्रङ्खगक अष्ट्रन सभबष्ट्रन्त्धि हनेर्। 

 

7. स्कुल कभ्लके्स/ क्लस्टरको माध्यमबाट कुिल सिंोधन अष्ट्रन प्रभािी 
पररचालना (गभनने्त्स) 

7.1. सिवष्ट्रिक्षा अष्ट्रभयानबाट पे्रररि अष्ट्रिल े समग्र ष्ट्रिक्षा योिना (ष्ट्रस्कम) अष्ट्रन राज्यिरूले गरेका अन्त्य 

प्रयासिरूले दिेका प्रत्प्येक आबादी भएका ठाउुँिरूमा प्राथष्ट्रमक स्कुलिरू खोष्ट्रलएर झन्त्ड ै सािविष्ट्रनक पहुँच 

सुष्ट्रनष्ट्रिि भए िापष्ट्रन यसले थुपै्र मष्ट्रसना स्कुलिरूको स्थापना गरेको र्। युन्त्डाइि 2016-2017 को डटेाअनुसार 

झन्त्ड ै28 प्रष्ट्रििि भारिीय सरकारी प्राथष्ट्रमक पाठिालािरू अष्ट्रन 14.8 प्रष्ट्रििि भारिीय सरकारी उच्च प्रथष्ट्रमक 

पाठिालािरूमा 30 िना भन्त्दा कम ष्ट्रिद्याथी र्न्। िषव 2016-17 मा प्रष्ट्रिकक्षा औसिन 14 ष्ट्रिद्याथी ष्ट्रथए िर 

धेरै स्कुलिरूमा यो औसि र् भन्त्दा कम ष्ट्रथए। िषव 2016-2017 मा 1,08,017 स्कुलिरूमा एकल ष्ट्रिक्षक स्कुल 

ष्ट्रथए। यसमा अष्ट्रधकांि (85743) कक्षा 1 दषे्ट्रख 5 सभमका प्राथष्ट्रमक स्कुलिरू ष्ट्रथए। 

7.2. यस्िा कमसङ्ख्या भएका स्कुलिरूको कारणले ष्ट्रिक्षक ष्ट्रनयोिन गनव र भौष्ट्रिक ससंाधन पुऱ्याउन िभमे 

परेर राम्रा स्कुलिरू चलाउन िरटल भइरिरे्। यस्िो हनु व्याििाररक िोइन। ष्ट्रिक्षकिरूले धेरैपल्ट अनेक 

कक्षािरूमा पढाउनु पर्व। धेरै ष्ट्रिषयिरू पढाउनु पर्व। कुनै कुनै ष्ट्रिषय ष्ट्रिक्षकले पढ्द ैनपढेको पष्ट्रन हनसक्र् िा 

उसको पृष्ठभूष्ट्रम हुँदनै िस्िो सङ्खगीि, कला, खेल ष्ट्रसकाइुँदनै। यी ष्ट्रिषयका ष्ट्रनष्ट्रभि भौष्ट्रिक संसाधन र उपकरण 

स्कुलमा उपलब्ध पष्ट्रन हुँदनै। 

7.3. ससाना स्कुलिस्िै अलग्गै हुँदा पष्ट्रन ष्ट्रिक्षामा अष्ट्रन ष्ट्रसक्न र ष्ट्रसकाउनुमा नकरात्प्मक असर पदवर्। 

ष्ट्रिक्षकिरू रटम र समूिमा राम्रो काम गर्वन्, उसरी न ै ष्ट्रिद्याथीिरू पष्ट्रन। ससाना स्कुलिरू पररचालना र 

प्रबन्त्धनका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा प्रणालीगि चुनौष्ट्रि हन्। भौगोष्ट्रलक ष्ट्रिस्िार, चुनौष्ट्रिपूणव पहुँचको ष्ट्रस्थष्ट्रि अष्ट्रन 

स्कुलिरूका धेरै सङ्ख्या भएकाले सबै स्कुललाई समान रूपले समग्र ष्ट्रिक्षाको योिना एकीकृि ढङ्खगमा 

पुऱ्याउन सदकुँ दनै।  

7.4. र्रपष्ट्रस्टएका ससाना स्कुलिरूको समेकन एउटा ष्ट्रिकल्प ि िो िर यो अष्ट्रि नै सािधानीपूिवक गनुवपन े

हन्त्र्। पहुँचमा नकरात्प्मक प्रभाि नपने सुष्ट्रनष्ट्रिि गरेर मार यो काम गनव सदकन्त्र्। यस्िो प्रकारको उपायले केिी 

सीष्ट्रमि मारामा मार समेकन सभभि दषे्ट्रखन्त्र् अष्ट्रन ससाना स्कुलिरूबाट थाष्ट्रलएको संरचनात्प्मक समस्या र 

चुनौिीिरूको समाधान हन सक्दनै।  

7.5. सन् 2025 ष्ट्रभरमा राज्य सरकार/केन्त्ि िाष्ट्रसि प्रदिेिरूले यस्िा चुनौिीिरूको सामना समूिमा 

समायोिन गद ैकुनै नयाुँ ढङ्खग खोिेर यी स्कुलिरूका समूि बनाउने िा युष्ट्रि सङ्खगि गनुवपर्व। यस्िो कामकारी 

िस्िक्षेपको उद्दशे्य ष्ट्रनम्न-ष्ट्रलष्ट्रखि प्रािधानिरू स्कुलिरूमा सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुव िो: क) स्कुलिरूमा कला, सङ्खगीि, 
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ष्ट्रिज्ञान, खेलकुद, भाषा अष्ट्रन व्यिसायी ष्ट्रिषय लगायि अरू सबै ष्ट्रिषय राम्ररी पढाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि यथेि 

काउष्ट्रन्त्सलर, प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि सामाष्ट्रिक कायवकिाव अष्ट्रन ष्ट्रिक्षकिरूको (साझा िा अन्त्यथा) बन्त्दोबस्ि हनुपर्व। ख) यथेि 

संसाधन (साझा अथिा अन्त्यथा) िस्िै पुस्िकालय, ष्ट्रिज्ञान प्रयोगिाला, कभ्युटर प्रयोगिाला, कौिल 

प्रयोगिाला, खेल मैदान, खेलकुद उपकरण अष्ट्रन सुष्ट्रिधािरू हनुपर्व। ग) ष्ट्रिक्षक, ष्ट्रिद्याथी अष्ट्रन स्कुलको 

टापुपनाले ल्याएको एक्लोपन िटाउन समूिबोधको सृष्ट्रि गनुवपर्व। यो काम संयुि ष्ट्रिकास कायवक्रम, पठनपाठन, 

अध्यापन सामग्री साझा, सयंुि गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरूको आयोिना, िस्िै कला अष्ट्रन ष्ट्रिज्ञानको प्रदिवनी, खेलकुद भेट, 

दक्वि  िा िाष्ट्रिरी ििार् प्रष्ट्रियोष्ट्रगिा अष्ट्रन िकवसभािरू, स्कुल मेला आददद्वारा गररनुपर्व। घ) ददव्याङ्खग 

नानीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि स्कुलिरूको पारस्पररक सियोग र सियोग अष्ट्रन ष्ट्रप्रष्ट्रन्त्सपल, ष्ट्रिक्षक र ष्ट्रििधारकिरूका 

एउटा स्कुलष्ट्रभर िा स्कुल समूि बनाई प्रत्प्येक ििमा गुणित्ता ष्ट्रनणवयिरू ष्ट्रलने चलन आरभभ गनुवपर्व। यो 

बुष्ट्रनयादीदषे्ट्रख उच्च माध्यष्ट्रमक ििसभम िारीरिनु पर्व। यस्िरी यी स्कुलिरूलाई एकीकृि अर्द्व-स्िायत्त एकाइ 

िस्िो दषे्ट्रखयोस्।  

7.6. माष्ट्रथ लेष्ट्रखएका लक्ष्यिरू प्राप्त गने एउटा सभभाष्ट्रिि िन्त्र िो एउटा सेकेन्त्डरी स्कुल र पाुँचदषे्ट्रख दस दकलो 

ष्ट्रमटर िररपररका िल्लो गे्रडका स्कुलिरू (आङ्खगनिाडीलगायि) ष्ट्रमलाएर एउटा समूि बनाउन ुिसलाई स्कुल 

कभ्लेक्स भष्ट्रनन्त्र्। यस्िो सझुाि ष्ट्रिक्षा कष्ट्रमसनल े (1964-66) प्रथमचोरट ददएको ष्ट्रथयो िर लागु गररएको 

ष्ट्रथएन। यस नीष्ट्रिल े स्कुल कभ्लेक्स/झुन्त्डको ष्ट्रिचारलाई सभभि भएसभम गररनुपर्व भने्न कुरामा िोर ददन्त्र्। 

स्कुल पररसर/झुन्त्डको उद्दशे्य िो अष्ट्रधक संसाधन दक्षिा अष्ट्रन झुन्त्डमा परेका स्कुलिरूमा अष्ट्रधक प्रभािी 

कामकाि, समन्त्िय निेृत्प्ि, िासन अष्ट्रन प्रबन्त्धन। 

7.7. स्कुल कभ्लेक्स/स्कुल झुन्त्ड बष्ट्रनएपष्ट्रर् यसको संसाधनको साझा उपयोगले अरू पष्ट्रन धेरै लाभ हनेर्। 

ददव्याङ्खग नानीिरूलाई अझ धेर अष्ट्रन राम्रो सिायिा, ष्ट्रिष्ट्रिध ष्ट्रिषयमा आधाररि ष्ट्रिद्याथी क्लबिरू अष्ट्रन स्कुल 

पररसरमा अकादष्ट्रमक/खेल/कला/ष्ट्रिल्प आधाररि कायवक्रमिरूका आयोिन; कला, सङ्खगीि, भाषा अष्ट्रन 

िारीररक ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रिक्षकिरूको साझा उपयोग; भचुविल कक्षािरू प्रयोगका ष्ट्रनष्ट्रभि आईसीटी उपकरणको 

उपयोगसष्ट्रिि यस्िा गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरूको धरे समािेि; सामाष्ट्रिक कायवकिाव र काउष्ट्रन्त्सलरका सियोगबाट 

ष्ट्रिद्याथीलाई असल सिायिा उपलब्ध र नामाङ्खकनमा, उपष्ट्रस्थष्ट्रिमा िृष्ट्रर्द् अष्ट्रन उपलष्ट्रब्धिरूमा सुधार; स्कुल 

कभ्लेक्स प्रबन्त्धन सष्ट्रमष्ट्रि (स्कुल प्रबन्त्धन सष्ट्रमष्ट्रि मार नभएर) –का माध्यमले उन्नि र बष्ट्रलयो पररचालन, 

ष्ट्रनरीक्षण, दखेरेख, निाचार अष्ट्रन स्थानीय सदक्रय ष्ट्रििधारक इत्प्यादद लाभिरू ष्ट्रमल्न ेर्। स्कुलिरू, स्कुल प्रमुख, 

ष्ट्रिक्षकिरू, ष्ट्रिद्याथीिरू, सियोगी स्टार्, मािाष्ट्रपिा अष्ट्रन स्थानीय नागररकिरू सबै ष्ट्रमलाएर ठुलो र िीिन्त्ि 

स्कुल समूिको ष्ट्रनमाणवले संसाधनको कुिल उपयोग हुँद ैष्ट्रिक्षा व्यिस्था ऊिावपूणव अष्ट्रन समथव हनेर्।  

7.8. स्कुल कभ्लेक्स/झुन्त्ड व्यिस्थाले ष्ट्रिद्यालयिरूको पररचालना सुध्रन र कुिल बन्नसक्र्। प्रथमिः 

डीएसईले स्कुल कभ्लेक्स िा झुन्त्डलाई एक अर्द्व-स्िायत्त एकाइको रूपमा अष्ट्रधकार ददइने र्। ष्ट्रिल्ला ष्ट्रिक्षा 

अष्ट्रधकारी (डीईओ) अष्ट्रन ब्लक ष्ट्रिक्षा अष्ट्रधकारी (बीईओ) प्रत्प्येक स्कुल कभ्लेक्स/झुन्त्डलाई एकाइ मानेर 

उनीिरूष्ट्रसि काम गनेर्न्। कभ्लेक्सले डीएसइद्वारा सुष्ट्रभपएको ष्ट्रिभमेिारी पुरा गनरे् अष्ट्रन आफ्नो पररष्ट्रधमा 

आएका स्कुलिरूष्ट्रसि समन्त्ियन गनेर्। डीएसईद्वारा ददइएको ष्ट्रनकैधरे स्िायत्तका बलमा स्कुल 

कभ्लेक्स/झुन्त्डले राष्ट्रिय पाठ्यचयाव फे्रमिकव  (एनसीएर्) अष्ट्रन स्टेट पाठ्यचयाव फे्रमिकव  (एससीएर्) पालन गद ै

समष्ट्रन्त्िि ष्ट्रिक्षा प्रदान गने ददिामा रचनात्प्मक पाइला चाल्ने र्। अष्ट्रन ष्ट्रिक्षण िास्त्रको स्िरमा प्रयोगधमी 

हनसके्न र्न्। यस सङ्खगठनले गदाव स्कुलिरू बष्ट्रलयो हनेर्न्, धरे स्िायत्तपूिवक काम गनव सके्नर्न ् अष्ट्रन यी 

कभ्लेक्सिरू अष्ट्रधक निाचारी र ष्ट्रिभमेिार बने्नर्न्। यसैष्ट्रबच डीएसईले माष्ट्रथल्लो स्िरमा भएका मोठ 

लक्ष्यिरूमा ध्यान ददन पाउन ेर्न्।  
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7.9. यी कभ्लेक्स/झुन्त्डद्वारा दीघवकालीन अष्ट्रन अल्पकालीन दिुै सन्त्दभवमा एउटा योिनाबर्द् िररकाले काम 

गने संस्कृष्ट्रिको ष्ट्रिकास हन्त्र्। स्कुलिरूले एसएमसीको मद्दिले आफ्नो योिनािरू (एसडीपी) बनाउने र्न्। 

स्कुलको ्लानको आधारमा स्कुल कभ्लेक्स/झुन्त्ड ष्ट्रिकास योिना (एससीडीपी) बनाइने र्। एससीडीपीमा 

कभ्लेक्स सभबष्ट्रन्त्धि अरू सबै स्थानिरू, िस्िो व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूको ्लान सामेल हनेर्। अष्ट्रन 

यसै कभ्लेक्सका प्रधानाचायव एिम् ष्ट्रिक्षक एमसीएमसीको मद्दिले ियार हनेर् अष्ट्रन यस योिनालाई 

सािविष्ट्रनक रूपमा पष्ट्रन उपलब्ध गराइने र्। मानि संसाधन, ष्ट्रिक्षक- अध्यापन संसाधन, स्कुल सभबन्त्धी 

ष्ट्रिषयिरू, उन्नष्ट्रिका ष्ट्रनष्ट्रभि आग्रििरू, आर्थवक ससंाधन, स्कुल सांस्कृष्ट्रिक आग्रििरू, ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिकास योिना 

अष्ट्रन िैष्ट्रक्षक पररणामिरू सबै यस योिनामा समािेि हनेर्न्। कभ्लेक्सभररका ष्ट्रिक्षकिरू अष्ट्रन 

ष्ट्रिद्याथीिरूको समूिलाई एउटा िीिन्त्ि अध्ययनिील समूिको रूपमा ष्ट्रिकास गनव यसले ष्ट्रिस्िृि रूपमा पाइला 

चाल्द ै प्रयास गनेर्। एसडीपी अष्ट्रन एससीडीपी त्प्यस्िा माध्यम हन िसबाट डीएसी समेि सब ै ष्ट्रििधारक 

परस्परमा िोष्ट्रडएर बस्न सक्र्न्। एसएमसी अष्ट्रन एससीएमसी, एसडीपी अष्ट्रन एससीडीपी- का उपयोग 

स्कुलिरूका कायव प्रणाली अष्ट्रन ददिामा निर राख्नुका ष्ट्रनष्ट्रभि गररन्त्र् अष्ट्रन योिनािरू कायावन्त्ियन गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि 

सियोग पुऱ्याउुँर्। स्कुल कभ्लेक्सको एससीडीपीलाई डीसीई िा बीईओिस्िा उपयुि अष्ट्रधकारीद्वारा स्िीकृष्ट्रि 

ददइन्त्र्। यसबािके, डीसीई यस्िा योिनािरूका सर्लिाका ष्ट्रनष्ट्रभि अल्पािष्ट्रध (एक िषव) अष्ट्रन दीघाविष्ट्रध 

(िीनदषे्ट्रख पाुँच िषव)- का ष्ट्रनष्ट्रभि ससंाधन (ष्ट्रित्तीय, मानि, भौष्ट्रिक आदद) उपलब्ध गराइने र्। िैक्षष्ट्रणक 

उपलष्ट्रब्धिरू प्राप्त गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि अन्त्य प्रासष्ट्रङ्खगक सियोग पष्ट्रन उनीिरूबाट प्रदान गररने र्। डीएसई अष्ट्रन 

एससीइआरटीका सबै स्कुलिरूष्ट्रसि एसडीपी अष्ट्रन एससीडीपीको ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रििेष मानक 

(उदािरणाथव, ष्ट्रित्तीय, स्टार् अष्ट्रन प्रदक्रया सभबन्त्धी) अष्ट्रन फे्रमिकव  उपलब्ध गराउने र् िसलाई समय-समयमा 

संिोष्ट्रधि गररन ेर्।  

7.10. ष्ट्रनिी अष्ट्रन सािविष्ट्रनक स्कुलिरूसष्ट्रिि सबै स्कुलिरू माझ परस्पर सियोग अष्ट्रन सकरात्प्मक िालमेल 

बढाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि दिेभरर न ैष्ट्रनिी अष्ट्रन एउटा सािविष्ट्रनक ष्ट्रिद्यालयको परस्पर सभबर्द् गररने र् िा दक यस्िा 

सभबर्द् स्कुलिरू एकाकावष्ट्रसि ष्ट्रसक्न सकुन ् अष्ट्रन सभभििः एकाकावका संसाधनबाट लाभाष्ट्रन्त्िि हन सकुन।् 

यसप्रकारले दिुै दकष्ट्रसमका स्कुलिरूको सिोत्तम चलनलाई दास्िािेिीकरण सािविष्ट्रनक स्कुलिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि 

स्थानीकरण गनव र साझा गनव सदकयोस्।  

7.11. प्रत्प्येक स्कुलको एउटा ‘बाल भिन’ स्थाष्ट्रपि गनव अथिा अझ बष्ट्रलयो पानव राज्यलाई प्रोत्प्सािन ददइन्त्र्। 

यस्िा बाल-भिनमा ष्ट्रिष्ट्रभन्न उमेरका नानीिरू िप्तामा एकचोरट (सािाको अन्त्िमा) आउन सक्र्न ्ििाुँ कला, 

कररयर अष्ट्रन खेलकुद सभबष्ट्रन्त्धि टे्रष्ट्रनङ िा गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधमा सिभाष्ट्रगिा ष्ट्रलनेर्न्। यस्िा बाल-भिनिरूलाई स्कुल 

कभ्लेक्स अथिा झुन्त्डको एक अंिका रूपमा गाष्ट्रभन सक्र्।  

7.12. स्कुल सभपूणव समुदायका ष्ट्रनष्ट्रभि सभमान र उत्प्सिको स्थान हनुपर्व। एउटा संस्थानका रूपमा स्कुलको 

प्रष्ट्रिष्ठा पुनः स्थाष्ट्रपि हनुपर्व अष्ट्रन स्कुल स्थापना ददिस िस्िो मित्त्िपूणव ददिस समुदायष्ट्रसि ष्ट्रमलेर 

मनाउनुपर्व। यस ददन स्कुलका ष्ट्रिष्ट्रिि भूिपूिव ष्ट्रिद्याथीिरूको सषू्ट्रच प्रदर्िवि गनुवपर्व अष्ट्रन ष्ट्रिनको सभमान 

गनुवपर्व। रे्रर भएन पूणव रूपले उपयोग नभएका स्कुलका भौष्ट्रिक संसाधनको क्षमिा समुदायको ष्ट्रनष्ट्रभि 

सामाष्ट्रिक, बौष्ट्रर्द्क अष्ट्रन स्ियम् सेिी गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरू अष्ट्रघ बढाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि गनव सदकन्त्र्। िस्िै स्कुलमा पढाइ 

नभएको बेला स्कुल पररिेि कभ्लेक्सलाई ‘सामाष्ट्रिक चिेना केन्त्ि’ बनाउन सदकन्त्र्।  
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8. सामाष्ट्रिक मानक र स्कुल ेष्ट्रिक्षाको प्रमाण  

8.1. स्कुले ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रनयष्ट्रमक प्रणालीको लक्ष्य िैष्ट्रक्षक पररणाममा लगािार सुधार ल्याउन ुिो, यो कुरा स्कुलको 

निाचारको सीष्ट्रमि रेखामा राख्न सदकन्न। यसले ष्ट्रिक्षक प्रधानाचायविरू अष्ट्रन ष्ट्रिद्याथीिरूको उत्प्साि र 

ष्ट्रिभमिमा बाधा पुऱ्याउुँदनै ष्ट्रनचोडमा यी ष्ट्रनयमिरूले ष्ट्रिक्षक र स्कुलिरूलाई सिष्ट्रिकरण गरी एउटा 

ष्ट्रिश्वासको पररिेि सृष्ट्रि गरी उनीिरूलाई शे्रष्ठिा प्राप्त गने, सिवशे्रष्ठ प्रदिवन गने क्षमिा ददुँद ै व्यिस्थाको 

समन्त्ियन, खुलस्ि कािाविीिरू, अथवको खुलस्ि लोक िानकारी र ष्ट्रिक्षाको असल पररणाम प्राप्त गनव प्रोत्प्सािन 

ददनुपर्व।  

8.2. ििवमानमा स्कुल ष्ट्रिक्षण व्यिस्थाको पररचालना र ष्ट्रिष्ट्रनयमनिस्िा मूलकायविरू िस्ि ै सािविष्ट्रनक 

ष्ट्रिक्षणका प्रािधान, ष्ट्रिक्षण संस्थािरूका ष्ट्रिष्ट्रनयमन अष्ट्रन नीष्ट्रि ष्ट्रनमाणव एउटै एकाइ स्कुल ष्ट्रिभाग र यसका 

ष्ट्रिष्ट्रभन्न िाखािरूले मार गर्वन्। यसले गदाव स्िाथव िा ष्ट्रिििरू िुझ्र्न् अष्ट्रन िष्ट्रि केन्त्िीकृि हुँदर्, प्रबन्त्धन 

प्रभाििीन हुँदर्, ष्ट्रिक्षाको गुणित्ता बढाउने प्रयासिरू धष्ट्रमपलुँदर्न् कारण ध्यान अन्त्य भूष्ट्रमकाष्ट्रिर लागेको 

हन्त्र् ष्ट्रििेष गरी ष्ट्रिष्ट्रनयमन लागु गनवमा नै स्कुल ष्ट्रिभाग लाष्ट्रग परेको हन्त्र्।  

8.3. ििवमान ष्ट्रनयामक व्यिस्थामा एकापरट ‘ष्ट्रनिी प्रोदर्ट’ स्कुलिरूल ेठुलो मारामा ष्ट्रिक्षाको व्यिसायीकरण 

अष्ट्रन अष्ट्रभभािकलाई िोषण गरररिकेोमा ष्ट्रनयन्त्रण गनव सदकएको रै्न। अकावपरट यस ष्ट्रस्थष्ट्रिल ेिानीनिानी 

सािविष्ट्रनक ष्ट्रििका ष्ट्रनष्ट्रभि समर्पवि परोपकारी स्कुलिरूलाई ििोत्प्साि गर्व। सािविष्ट्रनक अष्ट्रन ष्ट्रनिी स्कुलिरूका 

ष्ट्रनष्ट्रभि आिश्यक ष्ट्रनयामक दषृ्ट्रिकोण माझ ठुलो ष्ट्रिषमिा रिकेो र्। िास्ििमा दिुै प्रकारका स्कुलिरूको एउटै 

लक्ष्य िो : गुणित्ता ष्ट्रिक्षा प्रदान। 

8.4. सािविष्ट्रनक लोकष्ट्रिक्षा व्यिस्था एउटा िीष्ट्रिि गणिन्त्रको आधार िो। िसथव यसको पररचालनामा 

पररिर्िवि, सुदढृ र िीष्ट्रिि रिनुपर्व। यसका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रनिी/परोपकारी स्कुलिरूलाई पष्ट्रन मित्त्िपूणव र 

लाभदायक भूष्ट्रमका ष्ट्रनिावि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रोत्प्साष्ट्रिि गरी सक्षम बनाउनुपर्व।  

8.5. यस नीष्ट्रिको स्कुल ष्ट्रिक्षण व्यिस्थाबारे मु्य ष्ट्रसर्द्ान्त्ि र सुझाििरू, व्यिस्थाष्ट्रभरका स्ििन्त्र 

उत्तरदाष्ट्रयत्प्ििरू र ष्ट्रिष्ट्रनयमनप्रष्ट्रि यसका दषृ्ट्रिकोणिरू ष्ट्रनम्नष्ट्रलष्ट्रखि र्न् ;  

क) राज्य स्िरमा सिोच्च ििमा रिकेो स्कुल ष्ट्रिभागलाई ष्ट्रिक्षण व्यिस्थाको नीष्ट्रि ष्ट्रनमाणव र समग्र 

ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि दखेरेखको उत्तरदाष्ट्रयत्प्ि र्। स्कुल व्यिस्थापन, पररचालन, स्कुल ष्ट्रनयमािली, 

ष्ट्रिि िुझाइ घटाउन ेआदद गरी सािविष्ट्रनक स्कुलिरूका ष्ट्रभरी कायवमा स्कुल ष्ट्रिभाग सलंग्न हुँदनै।  

ख) सभपूणव राज्यको सािविष्ट्रनक ष्ट्रिद्यालय प्रणालीको सेिा प्रािधान अष्ट्रन िैष्ट्रक्षक सञ्चालनको 

ष्ट्रिभमेिारी स्कुल ष्ट्रिक्षा ष्ट्रनदिेालयको हनेर् (िसमा डीईओ, बीईओ आदद पष्ट्रन सामेल र्न्)। यसल े

ष्ट्रिक्षक सञ्चालन अष्ट्रन प्रािधान सभबष्ट्रन्त्धि नीष्ट्रििरू कायावन्त्ियन गने काम स्ििन्त्र भएर गनेर्।  

ग) ष्ट्रप्रस्कुल ष्ट्रिक्षा-ष्ट्रनिी, सािविष्ट्रनक अष्ट्रन परोपकारी-सबैका ष्ट्रनष्ट्रभि आिश्यक गुणित्ता मापदण्ड िा 

मानक/ष्ट्रनयमािली स्थाष्ट्रपि गररन े र्। सबै स्कुलिरूल े राष्ट्रखएको न्त्यूनिम् स्िर अष्ट्रन व्यिसायी 

गुणित्ता स्िर माष्ट्रननु भष्ट्रन राज्य र केन्त्ि िाष्ट्रसि प्रदिेिरूले एउटा स्ििन्त्र राज्य व्यापक एउटा 

‘स्टेट स्कुल स्ट्यान्त्डडव अथोररटी’ (एसएसएसए) अथाि्व राज्य ष्ट्रिद्यालय मानक प्राष्ट्रधकरण नामक 

एक स्ििन्त्र, राज्यव्यापी ष्ट्रनकाय स्थापना गररने र्। एसएसएसए केिी बुष्ट्रनयादी मानकिरू (िस्ि ै

बचाि, सुरक्षा, आधारभूि ढाुँचा, कक्षा अष्ट्रन ष्ट्रिषयिरूका आधारमा ष्ट्रिक्षकिरूको सङ्ख्या, 

ष्ट्रित्तीय इमान्त्दारी अष्ट्रन िासकको उपप्रदक्रयािरू) आददमा न्त्युनिम मानकिरू िोदकइन ेर्न्। यस्िा 
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मानकिरूको सबै स्कुलिरूले पालन गनुवपन े र्। यी मानकिरूका ढाुँचा एससीआरटीले ष्ट्रिष्ट्रिध 

ष्ट्रििकारकिरू, ष्ट्रििेष गरी ष्ट्रिक्षक र स्कुलिरूष्ट्रसि परामिव गरी ियार पानेर्न्। 

 सािविष्ट्रनक दखेरेख अष्ट्रन ििाबदिेीका ष्ट्रनष्ट्रभि एसएसएसए-द्वारा ष्ट्रनधावररि गररएको ष्ट्रिष्ट्रनयमनका 

सूचनािरूलाई पारदिी बनाई स्ि-प्रकटीकरणको बढी मारामा उपयोग गररने र्। िुन िुन 

आयामिरूका िानकारी स्िप्रकटीकरण गनुवर् अष्ट्रन प्रकटीकरणको प्रारूप एसएसएसए-द्वारा 

स्कुलिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि मानक असल युष्ट्रििरू लगाएर पष्ट्रिल ेनै ष्ट्रनष्ट्रिि गरी दषु्ट्रनयाुँको सामु ल्याइन े

र्। यी सूचनािरू सबै स्कुलिरूले अद्यािष्ट्रध (अपडेट) गनेर्न् अष्ट्रन आफ्नो र सािविष्ट्रनक 

िेभसाइटिरूमा िो एसएसएसए-द्वारा सञ्चाष्ट्रलि हन्त्र्न् ष्ट्रिनमा उपलब्ध गराइने र्न्। सािविष्ट्रनक 

डोमेनमा उठाइएका अथिा सािविष्ट्रनक िीिनष्ट्रसि िोष्ट्रडएका ष्ट्रििकारकिरू िा अन्त्य 

माष्ट्रनसिरूका गुनासो एसएसएसएद्वारा समाधान गररने र्। एक ष्ट्रनयष्ट्रमि अन्त्िरालमा केिी 

चुष्ट्रनएका र्ारिरूबाट अनलाइन दर्डब्याक माष्ट्रगने र्। यस्िरी ष्ट्रनयष्ट्रमि अन्त्िरालमा मित्त्िपूणव 

सुझाउिरू पाइरिने बन्त्दोबस्ि हनेर्। एसएसएसएको सबै कायवमा दक्षिा अष्ट्रन पारदर्िविा 

सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि उष्ट्रचि औद्योष्ट्रगक (िदक्नकी) प्रयोग गररने र्। यसले स्कुलिरू माष्ट्रथ भएको 

ष्ट्रनयमकिरूको िनादिेको अष्ट्रि गाह्रौ भारमा धेरै कमी आउने र्।  

घ) राज्यमा प्राष्ट्रज्ञक िा अकादष्ट्रमक मानकिरू अष्ट्रन पाठ्यक्रमसष्ट्रिि िैक्षष्ट्रणक मुद्दािरू (िो 

एनसीआरटी-को परामिव र सियोगका ष्ट्रनष्ट्रभि राष्ट्रखएको हन्त्र्) एनसीईआरटी-को निेृत्प्िमा हन्त्र्। 

यसलाई संस्थानका रूपमा सुदढृ गररने र्। एनसीईआरटी-ले सबै ष्ट्रििधारकिरूष्ट्रसि व्यापक 

परामिव गरी एउटा स्कुल क्वाष्ट्रलटी दक्रष्ट्रडटेसन फे्रमिकव  (एसक्यूएएएर्) ियार गनेर्। सीआरसी, 

बीआरसी अष्ट्रन डीआइइटीिस्िा संस्थानिरू पुनिीष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि एनसीइआरटी-ले एउटा 

“पररििवन प्रबन्त्धन प्रदक्रया” अनुसार काम गरी िीन िषवष्ट्रभरमा ष्ट्रयनको क्षमिािरू अष्ट्रन कायव 

संस्कृष्ट्रिमा पररििवन ल्याई ष्ट्रयनलाई उत्प्कृि िीष्ट्रिि ससं्थानको रूपमा स्थाष्ट्रपि गनेर्। यस्िो 

बेलामा, ष्ट्रिद्याथीले स्कुल सकी पाउनुपने प्रमाणपर आददका कामिरू प्रत्प्यके राज्यमा 

प्रमाणन्/परीक्षा बोडवद्वारा ष्ट्रनयष्ट्रन्त्रि गररने र्।  

8.6. स्कुलिरूलाई सिि बनाउन ेअष्ट्रन स्कुलिरूलाई यथेि ससंाधन िुटाउने, संस्थान, ष्ट्रिक्षक अष्ट्रधकारी, समूि 

अष्ट्रन ष्ट्रििकारकिरूका संस्कृष्ट्रि, सरंचना र व्यिस्थाले स्िभाििः ििाबदिेी पष्ट्रन सुष्ट्रनष्ट्रिि गदवर्। प्रत्प्येक 

ष्ट्रििकारक अष्ट्रन ष्ट्रिक्षा-प्रणालीमा सिभागी माष्ट्रनसिरू उच्चकोरटको इमान्त्दारी, पूणवप्रष्ट्रिबर्द्िा अष्ट्रन अनुकरणीय 

कायव नीष्ट्रिष्ट्रसि आफ्नो भूष्ट्रमका ष्ट्रनिावि गनव ििाबदिेी हनेर्न्। व्यिस्थाको प्रत्प्येक भूष्ट्रमकाष्ट्रसि कस्िो अपेक्षा 

हनेर् त्प्यो कुरा स्पि रूपले व्यि गररएको हनेर्। अष्ट्रन यी अपेक्षाअनुसार कसल े के काम गरे त्प्यसको गनव 

मूल्याङ्खकन हनेर्। ििार्दिेी सुष्ट्रनष्ट्रिि गद ै मूल्याङ्खकन प्रणाली स्ियं नै एउटा उद्देश्यपूणव अष्ट्रन ष्ट्रिकासोन्त्मुख 

प्रदक्रयाको रूपमा ष्ट्रिकष्ट्रसि हनेर्। प्रदिवन अथिा गने कामिरूका (िो साधारणिः अङ्खक ददनुसभम मार 

सभबष्ट्रन्त्धि रै्न) मूल्याङ्खकनलाई पूणव दषृ्ट्रि ददनका ष्ट्रनष्ट्रभि यसमा प्रष्ट्रिदक्रयाका अष्ट्रन मूल्याङ्खकनका अनकेन 

स्रोििरू हनेर्न्। यस्िा मूल्याङ्खकनिरूल े ष्ट्रिद्याथीको प्राष्ट्रप्तमा िस्िक्षेप गने कैयौ ुँ चर अष्ट्रन बाष्ट्रिरी प्रभाि के 

कष्ट्रि र् िी कुरािरू पत्तो लाग्नेर्। ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रििेष गरर स्कुलको स्िरमा सामूष्ट्रिक सिकायव िा रटमिकवको 

आिश्यकिा हन्त्र्। सबै व्यष्ट्रििरूको पदोन्नष्ट्रि, मान्त्यिा अष्ट्रन ििाबदिेी यस्िै प्रदिवन मूल्याङ्खकनमा आधाररि 

हनेर्। सबै कायवकिाविरूल े ष्ट्रिकास, प्रदिवन (काम गराई) अष्ट्रन ििाबदिेी व्यिस्था उच्च ष्ट्रनष्ठाष्ट्रसि अष्ट्रन 

सुव्यिष्ट्रस्थि ढङ्खगले ष्ट्रिनकै ष्ट्रनयन्त्रण पररष्ट्रधष्ट्रभर सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुवपने ष्ट्रिभमा ष्ट्रलनेर्न्।  
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8.7. सािविष्ट्रनक अष्ट्रन ष्ट्रनिी स्कुलिरू केन्त्ि सरकारद्वारा प्रबष्ट्रन्त्धि/सिायिा प्राप्त/ ष्ट्रनयष्ट्रन्त्रि भएका स्कुलिरू 

र्ोडी)-का मूल्याङ्खकन अष्ट्रन प्रमाणन समान मापदण्ड, बेन्त्चमाकव िरू अष्ट्रन प्रदक्रयािरूका आधारमा गररने र्। 

यसो गदाव सेिा भािमा काम गने ष्ट्रनिी स्कुलिरू प्रोत्प्साष्ट्रिि हन अष्ट्रन नअर्ाष्ट्रलउन् भनी अनलाइन र अर्लाइन ्

सािविष्ट्रनक प्रकटीकरण अष्ट्रन पारदर्िविामा िोर ददइऩेर्। गुणित्तापूणव ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रनिी परोपकारी 

प्रयासिरूलाई प्रोत्प्सािन गररनेर्। यसले सािविष्ट्रनक सिेा ठानेर सबैलाई ददन सकौ ुँ अष्ट्रन टु्यसन दर्सको 

मनमानी िृष्ट्रर्द्मा रोक लगाउन सकौ ुँ। स्कुलको िेबसाइट र एसएसएसएको िेबसाइट दिैुमा स्कुल सूचनािरू 

सािविष्ट्रनक गररनेर्। यसमा कक्षासङ्ख्या, ष्ट्रिक्षकिरू र ष्ट्रिद्याथीिरू पढाउने ष्ट्रिषय कुनै िूल्क र् भन ेत्प्यसबारे 

अष्ट्रन ष्ट्रिद्याथीको पररणाम र मूल्याङ्खकनका आधार सबैबारे सचूना समािेि हनेर्। केन्त्ि सरकारद्वारा 

ष्ट्रनयष्ट्रन्त्रि/प्रबष्ट्रन्त्धि अष्ट्रन सिायिाथव स्कुलिरूमा सीबीएसईले एमएचआरडीष्ट्रसि सल्लािअनुसार एउटा ढाुँचा 

ियार पाने र्। सभपूणव िैक्षष्ट्रणक संस्थानिरूलाई एउटै स्िरका अष्ट्रडट गराइनेर्। अष्ट्रन मुनार्ा नराख्ने सािविष्ट्रनक 

प्रकटीकरण गराइुँनेर्। कुनै अष्ट्रिररि आय भए स्कुलमा नै पुनर्नविेि हनेर्।  

8.8. स्कुल ष्ट्रिष्ट्रनयमन, प्रमाणन अष्ट्रन पररचालनका ष्ट्रनष्ट्रभि िोदकएको मानक/ष्ट्रिष्ट्रनयामकको ढाुँचा अष्ट्रनसुगम 

प्रणालीको समीक्षा गररनेर्। पष्ट्रर्ल्लो दस िषवदषे्ट्रखको ष्ट्रसकाइ र अनुभिका आधारमा सुधार ल्याउन सदकन्त्र्। 

यस सुधार िा पुनरािलोकनको उद्दशे्य सुष्ट्रिधािरूदषे्ट्रख िष्ट्रञ्चि ष्ट्रिद्याथीिरू िैष्ट्रश्वक, ष्ट्रनिुल्क अष्ट्रन उच्च गुणित्ता 

र समिापूणव ष्ट्रिद्याथी िीिन प्रारष्ट्रभभक बाल्य दखेरेख र ष्ट्रिक्षा उच्च माध्यष्ट्रमक ििसभमैमा अष्ट्रनिायव रूपल े

पाउनु र ष्ट्रिनको पहुँच िोस्। इन्त्पुट्सिरूमा बेसी बल ददने अष्ट्रन ष्ट्रिनीिरूको मेकाष्ट्रनकल पाराले ष्ट्रििेष िृिान्त्ि 

गने िस्िै भौष्ट्रिक र सरंचनात्प्मक प्रकृष्ट्रिमा पररििवन ल्याइनेर् अष्ट्रन ष्ट्रिनलाई याथार्थवक सत्प्यिरूष्ट्रसि 

संिेदनिील बनाइनेर्, उदािरणा ष्ट्रनष्ट्रभि भूष्ट्रम, कक्षाको साइि, सिरिरूमा खेलमैदान पाउन सदकन ेनसदकन े

कुरािरू आदद यस्िा व्यिस्थािरूलाई समायोष्ट्रिि र ष्ट्रिष्ट्रथल गररनेर्। यस्िरी सरंक्षण, सुरक्षा, सुखद ् अष्ट्रन 

उत्प्पादक ष्ट्रिक्षण स्थल सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रत्प्येक स्कुलको स्थानीय आिश्यकिािरू अष्ट्रन बाधािरूका 

आधारमा ष्ट्रनणवय ष्ट्रलने उपयुि लष्ट्रचलोपन स्कुलिरूले पाउनेर्न्। िैष्ट्रक्षक पररणाम, सबै ष्ट्रित्तीय, िैक्षष्ट्रणक र 

पररचालन मुद्दािरूको पारदर्िविा प्रकटीकरणलाई उष्ट्रचि मित्त्ि ददइनेर्। यी कुरािरू स्कुलिरूको 

मूल्याङ्खकनमा उपयुि रूपले समािेि गररनेर्। यसले भारिको सिि ष्ट्रिकासको लक्ष्य 4 (एसडीिी-4) अथावि ्

स्ििन्त्र, समिापूणव अष्ट्रन उच्च गुणित्ता भएको प्राथष्ट्रमक र सकेेन्त्डरेी ष्ट्रिक्षा सब ै नानीिरूल े पाउनुपर्व भने्न 

ददिाष्ट्रिर लाने गष्ट्रिमा बल ददन्त्र्। 

8.9. लोक सािविष्ट्रनक स्कुल ष्ट्रिक्षण व्यिस्थाको उद्दशे्य उच्चकोटीको गुणित्ता ष्ट्रिक्षा प्रदान गनुव िो िा दक यसल े

ष्ट्रिष्ट्रिध व्यिसायमा भएका ष्ट्रिद्याथीिरूलाई ष्ट्रिनको नानीिरूको यस व्यिस्थामा पढाउन आकषवण गरोस्। 

8.10.  समय समयमा व्यिस्थाको ‘स्िास््य िाुँच’ गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिद्याथीको ष्ट्रसकाइ स्िरको एउटा स्याभपल 

आधाररि ‘राष्ट्रिय प्राष्ट्रप्त सिेक्षण’ (एनएएस) राष्ट्रिय मूल्याङ्खकन केन्त्ि परखले उष्ट्रचि अष्ट्रन सन्त्दर्भवि सरकारी 

एकाइिरूका सियोगले गनरे्, िस्िै (एनसीईआरटी) िसले मूल्याङ्खकन ष्ट्रिष्ट्रध र डटेा ष्ट्रिशे्लषणमा सिायिा 

गनेर्। यस सिेक्षणल ेसरकारी र ष्ट्रनिी दिुै स्कुलिरूलाई ढाके्नर्। राज्यिरूलाई पष्ट्रन यस्िै िनगणना आधाररक 

राज्य मूल्याङ्खकन सिेक्षण गराउन प्रोत्प्साष्ट्रिि गराइनरे्। यसको पररणाम मार ष्ट्रिकास कायवका ष्ट्रनष्ट्रभि मार 

प्रयोग गररनेर्। नाम नलेखी ष्ट्रिद्याथीको पररणाम सािविष्ट्रनक प्रकटीकरण गरी स्कुल ष्ट्रनरन्त्िर अष्ट्रघ लानका 

ष्ट्रनष्ट्रभि गररन्त्र्। नयाुँ ‘राष्ट्रिय मूल्याङ्खकन केन्त्ि’ (एनएएस) परख स्थापना नहन्त्िेलसभम यो काम एनसीईआरटील े

गनेर्। 
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8.11.  अन्त्ििः नामाष्ट्रङ्खकि नानीिरू र दकिोरिरूलाई यो पुरा प्रदक्रयामा भुल्नहुुँदनै िास्ििमा स्कुल प्रणाली 

उनीिरूकै ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रडिाइन गररएको िो। उनीिरूको सरुक्षा र अष्ट्रधकारमा ध्यान ददनुपर्व। ष्ट्रििेष रूपमा 

बाष्ट्रलकािरू अष्ट्रन दकिोरिरूले सामना गनुवपने ष्ट्रिष्ट्रभन्न मुद्दािरूमा िस्िो मादक िव्य सेिन, कष्ट्रि दकष्ट्रसमको 

भेदभाि र उत्प्पीडनको ररपोटव, नानीिरू र दकसोरिरू अष्ट्रधकार उलङ्खघनबारे स्पि प्रदक्रया, ष्ट्रिनको सुरक्षालाई 

कुिल िन्त्रद्वारा समाधानलाई सिोच्च मित्त्ि ददइनुपर्व। प्रभािकारी समयमा नै हने अष्ट्रन ष्ट्रिद्याथीमा प्रचष्ट्रलि 

गररएको िन्त्रिरूलाई सिोच्च मित्त्ि ददनुपर्व। 

 

भाग II - उच्च ष्ट्रिक्षा 

9. गुणत्ता ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अष्ट्रन मिाष्ट्रिद्यालयः एक नयाुँ प्रगष्ट्रििील भष्ट्रिष्योन्त्मुख 

दषृ्ट्रिकोण 

9.1. उच्चिर ष्ट्रिक्षाले मनुष्य सामाष्ट्रिक कल्याणमा अष्ट्रि मित्त्िपूणव भूष्ट्रमका खेल्र् साथै संष्ट्रिधानमा पररकष्ट्रल्पि 

गणिाष्ट्रन्त्रक न्त्यायसङ्खगि, सामाष्ट्रिक चेिना भएको, सुससं्कृि अष्ट्रन मानिीय स्ििन्त्रिा, समानिा, मािृत्प्ि र 

सबैका लाष्ट्रग न्त्याय भएको समाि ष्ट्रिकष्ट्रसि गनवमा पष्ट्रन उच्च ष्ट्रिक्षाको योगदान मित्त्िपूणव र्। िीिीकाको साधन 

र स्थायीत्प्ि ददने आर्थवक र अन्त्य ष्ट्रिकासमा पष्ट्रन उच्च ष्ट्रिक्षाको मित्त्िपूणव योगदान हन्त्र्। िष्ट्रि िष्ट्रि भारिल े

ज्ञान आधाररि अथवव्यिस्था अष्ट्रन समािष्ट्रिर पाइला चाल्र् उष्ट्रि उष्ट्रि भारिीय युिा उच्च ष्ट्रिक्षािर्व  लाष्ट्रग 

पनेर्न्।  

9.1.1.एक्काईसौ ुँ ििाब्दीको आिश्यकिाको पृष्ठभूष्ट्रममा गुणित्ता उच्च ष्ट्रिक्षाले एउटा ष्ट्रिकष्ट्रसि, ष्ट्रिचारिील, 

बहमुखी प्रष्ट्रिभािाली ष्ट्रिक्षाले अष्ट्रन सृिनिील व्यष्ट्रि ष्ट्रनमावणको लक्ष्य राख्नुपर्व। यसले व्यष्ट्रिलाई आफ्नो चासो 

भएको कुनै एक िा दईु ष्ट्रििेष ष्ट्रिषय गिनस्िरमा अध्ययन गनव अिसर ददनुपर्व साथै व्यष्ट्रिमा नैष्ट्रिक, 

संिैधाष्ट्रनक मूल्यिरूलाई बौष्ट्रर्द्क ष्ट्रिज्ञासा, िैज्ञाष्ट्रनक सिृनिीलिा/रचनात्प्मकिा, सिेाको भािना, सामाष्ट्रिक 

ष्ट्रिज्ञान, कला, मानष्ट्रिकी, भाषा साथ ै व्यािसाष्ट्रयक, िदक्नकी अष्ट्रन एक्काईसौ ुँ ििाब्दीमा चाष्ट्रिन े क्षमिाको 

ष्ट्रिकास गनुवपर्व। यसले ष्ट्रिद्याथीलाई अष्ट्रधक अथवपूणव, सन्त्िोषिनक िीिन अष्ट्रन कायवभूष्ट्रमका र आर्थवक 

आत्प्मष्ट्रनभवरिाका ष्ट्रनष्ट्रभि ियार पानुवपर्व।  

9.1.2.व्यष्ट्रििरूको समग्र ष्ट्रिकासको उद्दशे्यका ष्ट्रनष्ट्रभि प्राथष्ट्रमक स्कुलदषे्ट्रख उच्च ष्ट्रिक्षासभम नै ष्ट्रनधावररि कौिल र 

मूल्यिरूलाई प्रत्प्येक खुडदकलोमा ष्ट्रसकाउुँद ैर बसाउुँद ैिानपुर्व। 

9.1.3.सामाष्ट्रिक स्िरमा उच्चिर ष्ट्रिक्षाको उद्दशे्य रािको प्रबरु्द्, सामाष्ट्रिक रूपमा िागरुक, िानकार, सक्षम 

व्यष्ट्रि बनाउन ु िो िसल े आफ्नो नागररकको उत्प्थान गनव सक्र् र आफ्नो समस्यािरूका ष्ट्रनष्ट्रभि सिि 

समाधानिरू ष्ट्रनकाल्न सक्र्। उच्चिर ष्ट्रिक्षाले दिेमा ज्ञान-ष्ट्रनमावण अष्ट्रन निाचारको आधार बनाउुँर्। यस्िरी 

राष्ट्रिय अथवव्यिस्थाको ष्ट्रिकास मित्त्िपूणव भूष्ट्रमका ष्ट्रनिावि गर्व। यसथव उच्च ष्ट्रिक्षाको उद्दशे्य व्यष्ट्रिगि रोिगारको 

अिसर सृिना गनुव िोइन िर अष्ट्रधक िीिन्त्ि अष्ट्रन सामाष्ट्रिक रूपमा िोष्ट्रडएको सिकारी समुदायिरू बनाई सब ै

ष्ट्रमलेर िषोल्लास, सामञ्जस्यपूणव, सुसंस्कृि, उत्प्पादक, अष्ट्रभनि प्रगष्ट्रििील अष्ट्रन समृर्द् राि बनाउन ुिो। 

9.2. भारिको उच्च ष्ट्रिक्षा व्यिस्थाले खपु्न परेको केिी मूल समस्यािरू ष्ट्रनम्नष्ट्रलष्ट्रखि हन्:  

क) अष्ट्रि गष्ट्रिरो गरी खष्ट्रण्डि भएको उच्च ष्ट्रिक्षण पररष्ट्रस्थष्ट्रि;  
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ख) संज्ञानात्प्मक कोिलको ष्ट्रिकास अष्ट्रन ष्ट्रसकाइको पररणाममा ध्यानको अभाि;  

ग) ष्ट्रिषयिरू िा ज्ञानानुिासनिरू माझ कठोर ष्ट्रिभािन अष्ट्रन ष्ट्रिद्याथीलाई िीघ्र ष्ट्रििेषज्ञ अध्ययनमा 

लगाएर सङ्खकीणव क्षेरमा ठेष्ट्रलददनु;  

घ) सामाष्ट्रिक-आर्थवक रूपमा पर्ौटे क्षेरमा स्थानीय भाषाका माध्यम भएका उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थान 

नभएकाले उच्च ष्ट्रिक्षा सीष्ट्रमि पहुँचक;  

ङ) सीष्ट्रमि ष्ट्रिक्षक अष्ट्रन संस्थागि स्िायत्तिा,  

च) गुणका आधारमा कररयर प्रबन्त्धन, संस्थागि निेृत्प्ि र रे्कल्टीको उन्नष्ट्रिका ष्ट्रनष्ट्रभि अपुग िन्त्र 

व्यिस्था;  

र्) धेरिसो ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय र मिाष्ट्रिद्यालयिरूमा िोधमा कम ध्यान अष्ट्रन पारदिी र प्रष्ट्रिस्पधी-

समीक्षण िोध ष्ट्रनष्ट्रधिरूको कमी;  

ि) उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूमा पररचालन अष्ट्रन नेिृत्प्ि क्षमिाको अभाि,  

झ) प्रभािष्ट्रििीन ष्ट्रिष्ट्रनयामक प्रणाली; अष्ट्रन  

ञ) धेर सभबर्द् (एदर्ष्ट्रलयेरटङ) ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरू भएकाले स्नािक ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रनम्नस्िर। 

9.3. यस नयाुँ ष्ट्रिक्षानीष्ट्रि, ष्ट्रिक्षा प्रणालीमा आमूल पररििवन गरी नयाुँ उत्प्सािको सञ्चारका ष्ट्रनष्ट्रभि उपयुि 

चुनौष्ट्रििरू िटाउन खोज्र् अष्ट्रन समिा र समािेिी उच्च गुणित्ता उच्च ष्ट्रिक्षा प्रदान गने उद्दशे्य रा्र्। नीष्ट्रिको 

भष्ट्रिष्य दिवनले ििवमान व्यिस्थामा ष्ट्रनम्नष्ट्रलष्ट्रखि मूलपररििवनिरू ल्याउने र् :  

क) ष्ट्रििाल बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय र मिाष्ट्रिद्यालय हन े दकष्ट्रसमको ष्ट्रिक्षा व्यिस्थापरट िानुपर्व 

िसअन्त्िगवि दिेमा प्रत्प्येक ष्ट्रिल्लामा त्प्यसका रे्उमा एउटा िा बढी उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थान हनुपर्व 

अष्ट्रन ििाुँ स्थानीय/भारिीय ष्ट्रिक्षा िा कायवक्रम प्रदान गररनुपर्व।  

ख) अझ धेर बहष्ट्रिषयक स्नािक ष्ट्रिक्षा प्रदान गररनुपर्व;  

ग) अझ धेर संस्थागि र सङ्खकायगि (रे्कल्टी) स्िायत्ता ददइनुपर्व;  

घ) ष्ट्रिद्याथीको अनुभिमा िृष्ट्रर्द् िोस् भनी पाठ्य चचाव, ष्ट्रिक्षण-िास्त्र, मूल्याङ्खकन अष्ट्रन 

ष्ट्रिद्याथीिरूलाई ददने सियोगमा आमूल पररििवन ल्याउनुपर्व;  

ङ) ष्ट्रिक्षण, अनुसन्त्धान अष्ट्रन सेिाका अधारमा गुणित्ता िाुँच भई ष्ट्रनयुष्ट्रि र कररयर प्रगष्ट्रि 

व्यिस्थाद्वारा संङ्खकायगि (रे्कल्टी) र संस्थागि नेिृत्प्िको ष्ट्रनयुष्ट्रि गरी ष्ट्रनष्ठाको अझ पुष्ट्रि;  

च) सिकमी समीक्षाकृि उत्प्कृि िोधकायवलाई आर्थवक अनदुान प्रदान गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रन मिाष्ट्रिद्यालय 

र ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरूमा िोधको ष्ट्रबउ र्नवका ष्ट्रनष्ट्रभि राष्ट्रिय अनुसन्त्धान र्ाउन्त्डसेनको स्थापना;  

र्) िैक्षष्ट्रणक अष्ट्रन प्रिासष्ट्रनक स्िायत्ता भएका उच्च गुणित्ता योग्यिा भएका सदस्यिरू भएको स्ििन्त्र 

बोडवद्वारा उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूको पररचालन;  

ि) उच्च ष्ट्रिक्षाको एकल ष्ट्रनयामकद्वारा सञ्चाष्ट्रलि लष्ट्रचलो िर ष्ट्रनष्ट्रिि ष्ट्रिष्ट्रनमयन;  
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झ) व्यापक पहुँच, समिा अष्ट्रन ष्ट्रिष्ट्रभन्न िौर-िररकाले समािेिी, ष्ट्रिष्ट्रिि सािविष्ट्रनक ष्ट्रिक्षालाई बढ्दो 

ध्यान ददने, सषु्ट्रिधाबाट िष्ट्रञ्चि ष्ट्रिद्याथीिरूलाई ष्ट्रनिी/परोपकारी र्ारिृष्ट्रत्त, अनलाइन ष्ट्रिक्षा, 

ओपन ष्ट्रडस्टेष्ट्रन्त्सङ लर्नवङ अष्ट्रन ष्ट्रसके्न र अन्त्य भौष्ट्रिक संरचनाका आधारिरूमा पहुँच 

ददव्याङ्खगिरूलाई यी सबै कुरािरू उपलब्ध भएको व्यिस्थाको स्थापना। 

 

10. संस्थागि पनुगवठन अष्ट्रन समकेन 

10.1. यस नीष्ट्रिको मु्य उद्दशे्य ष्ट्रिक्षामा/ष्ट्रिक्षा-व्यिस्थापनमा भएको खष्ट्रण्डि ष्ट्रस्थष्ट्रि/ष्ट्रिखण्डनलाई समाप्त 

गनुव अष्ट्रन उच्च ष्ट्रिक्षालाई बृिि् बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयमा अष्ट्रन उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूको एउटा झुन्त्ड 

(क्लस्टर) अष्ट्रन ज्ञान कुञ्ज (िब)-िरूमा पररणि कमसेकम प्रत्प्येकमा िीन ििारभन्त्दा बढी ष्ट्रिद्याथी राख्नु। यसल े

ष्ट्रिद्वान् िरूको समूि र सिकमीिरूको ष्ट्रनमावणमा सिायिा पुऱ्याउुँर्, व्यिस्था-प्रदक्रयामा उब्िेका िानीकारक 

खाल्डोिरू पर्वन्, ष्ट्रिद्याथीको सिावङ्खगीण ष्ट्रिकास गराउुँर् िस्िै कला, सृिनिीलिा, खेलकुद र ष्ट्रिषय ष्ट्रिशे्लषण 

गुण बढाउुँद ै अन्त्िर-अनुिासष्ट्रनक अनुसन्त्धानसष्ट्रिि ष्ट्रिकास गन े अष्ट्रन संिोधन सामग्री र मनुष्यको 

कायवकुिलिामा बढोत्तरी गनव सियोग गदवर्। 

10.2. ष्ट्रििाल बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अष्ट्रन उच्चिर ष्ट्रिक्षा झुन्त्ड यस नीष्ट्रिको मित्त्िपूणव ष्ट्रिक्षाको 

संरचनाबारे सबैभन्त्दा मु्य र मित्त्िपूणव सुझाउ िो। बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिक्षा प्रदान गररन े भारिका प्राचीन 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरू िस्ि ैिक्षिीला, नालन्त्दा अष्ट्रन ष्ट्रिक्रमष्ट्रिलािरूका ििारौ ुँ भारिीय र ष्ट्रिश्वका अन्त्य ठाउुँका 

ष्ट्रिद्याथीिरू एउटा िीिन्त्ि ऊिावमय भारिलाई ित्प्काल ै भारिीय सिावङ्खगीण अष्ट्रन निाचार माष्ट्रनस ष्ट्रनमावण 

गरी दिेलाई बहष्ट्रिषयक पररिेि भएको ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको ज्िलन्त्ि उदािरण हन्। भारिमा ित्प्कालै सिावङ्खगीण 

ष्ट्रिकास र निाचार मानष्ट्रसकिा भएका व्यष्ट्रििरू ष्ट्रनमावण गरी यस्िो मिान ्भारिीय परभपरा र्कावइल्याउन ु

पर्व। ष्ट्रिक्षाले नै अन्त्य दिेिरूलाई पष्ट्रन िैक्षष्ट्रणक र आर्थवक रूपमा उुँभो लाएको र्। 

10.3. उच्च ष्ट्रिक्षाको भष्ट्रिष्य दिवन/भष्ट्रिष्यदषृ्ट्रिका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रििेष एउटा उच्च ष्ट्रिक्षा-संस्थान भन्नाले के बुष्ट्रझन्त्र् 

त्प्यसको अिधारमा बुझ्न आिश्यक र् (िस्िो कलेि िा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय) भनेको एउटा बहष्ट्रिषयक उच्च संस्थान 

िो िसले उच्च गुणित्ता भएको ष्ट्रिक्षण र िोधलाई बराबर मित्त्ि ददइन्त्र्, िस्ि ै- ष्ट्रिक्षणलाई बदष्ट्रलए िापष्ट्रन 

मित्प्िपूणव रूपले िोधलाई पष्ट्रन फ्यादकददन्त्र् अथावि् ष्ट्रिक्षण गिन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अष्ट्रन स्िायत्त मिाष्ट्रिद्यालय 

(एसी) भनेको िी बहसह््यक उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरू बुष्ट्रझन्त्र् िसले स्नािक ष्ट्रडग्री प्रदान गर्व, स्नािक 

कायवक्रमलाई नै केष्ट्रन्त्िि गर्व िर यस्िा संस्थानिरूले यष्ट्रिमा मार सीष्ट्रमि नरिरे एउटा सानो 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिस्िै भएर काम गनुव सक्दर्न्। 

10.4. एउटा चरणबर्द् पारदिी पर्द्ष्ट्रत्तद्वारा गे्रडडे/शे्रणीबर्द् स्िायत्तिा मिाष्ट्रिद्यालयिरूलाई उष्ट्रचि प्रोत्प्सािन, 

मागव दिवन अष्ट्रन सिायिा पष्ट्रन गररन्त्र्। कालान्त्िरमा अष्ट्रल अष्ट्रल गद ैसबै मिाष्ट्रिद्यालयिरू बष्ट्रनने र्न् अथिा 

कुनै कुनै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयकै अङ्खगका रूपमा ष्ट्रिकष्ट्रसि भई ष्ट्रिनकै ष्ट्रिस्सा हनेर्न्। चािदेषे्ट्रख उपयुि मान्त्यिा प्राप्त 

गरी स्िायत्त ष्ट्रडग्री प्रदान गनवसके्न मिाष्ट्रिद्यालयिरू अनुसन्त्धान गिन िा ष्ट्रिक्षा गिन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयमा ष्ट्रिकष्ट्रसि 

हनसके्न र्न्। 

10.5. ध्यान राख्न ुपने कुरा र्, यी िीन प्रकारका संस्थानिरूका िगीकरण स्िाभाष्ट्रिक रूपले कठोर टापुमय 

िगीकरण एकाकावष्ट्रसि रु्टै्ट कोठे प्रकारको नभएर ष्ट्रनरन्त्िरिा भएका हन्। यी उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूसुँग 

(एचईआई) एउटा िगवदषे्ट्रख अको िगवमा पस्ने स्िायत्तिा र स्ििन्त्रिा र्, यो उनीिरूको पररकल्पना सदक्रयिा 
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िगवका संस्थानिरूलाई उनीिरूको लक्ष्य र कामको आधारमा ष्ट्रचष्ट्रनने र्। प्रत्प्यायन (एदक्रष्ट्रडटेसन) प्रणालील े

यसप्रकारका संस्थानका (एचआईई) ष्ट्रनष्ट्रभि उष्ट्रचि रूपले ष्ट्रभन्नाष्ट्रभनै्न अष्ट्रन प्रासष्ट्रङ्खगक ष्ट्रिकास मापदण्ड उपयोग 

गनेर्। यद्यष्ट्रप उच्च ष्ट्रिक्षा ससं्थान (एचआई)ष्ट्रसि उच्च गुणित्ता ष्ट्रिक्षा र ष्ट्रिक्षण-पठन-पाठनबारे अपेक्षा समान 

िा एउटै प्रकारको हनेर्।  

10.6. ष्ट्रिक्षण र िोधको अष्ट्रिररि उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थान (एचईआई) िरूका अन्त्य उत्तरदाष्ट्रयत्प्ििरू र्न् िसलाई 

उनीिरूले उष्ट्रचि संिोधन, प्रोत्प्सािन र संरचनाद्वारा बिेोनुवपने र्। यी उत्तरदाष्ट्रयत्प्ििरू हन्, अन्त्य उच्च ष्ट्रिक्षा 

संस्थानिरूको ष्ट्रिकासमा सिायिा पुऱ्याउनु, समूि भागीदारी बढाउनु र सेिा ष्ट्रिष्ट्रभन्न व्याििाररक क्षेरमा 

सिायिा, उच्च ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रिकास अष्ट्रन ष्ट्रिद्यालय ष्ट्रिक्षणमा पष्ट्रन टेिा ददनु। 

10.7. सन् 2040 ष्ट्रभर सबै उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरू बहष्ट्रिषयक संस्थान भइसके्न लक्ष्य राख्नुपर्व अष्ट्रन ििारौ ुँका 

सङ्ख्यामा ष्ट्रिद्याथी नामाष्ट्रङ्खकि गररनुपर्व, िसले गदाव संसाधनको उत्तम उपयोग िोस् अष्ट्रन एउटा िीिन्त्ि 

बहज्ञानानुिासन भएको समूिको सृष्ट्रि िोस्। यस प्रदक्रयामा समय लाग्न सक्र् िसथव पष्ट्रिले 2030 ष्ट्रभर यी 

संस्थानिरू बहष्ट्रिषयक हने लक्ष्य राखुन् ित्प्पिाि् भने िस्िो गरी ष्ट्रयनको ष्ट्रिकास हनसक्र्। 

10.8. अर्द्व ष्ट्रिकष्ट्रसि र िष्ट्रञ्चि क्षेरमा न्त्यायसङ्खगििा िथा समािेिका ष्ट्रनष्ट्रभि उष्ट्रचि सङ्ख्यामा उच्चिर संस्था 

स्थाष्ट्रपि अष्ट्रन ष्ट्रिकास गररनरे्। सन् 2030 सभममा प्रत्प्येक ष्ट्रिल्लामा अथिा त्प्यसको समीप थोरैमा पष्ट्रन एउटा 

बहष्ट्रिषयक उच्च ष्ट्रिक्षा-संस्थान हनुपने र्। शे्रष्ठ गुणित्तापूणव उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थान चाि े सािविष्ट्रनक िा ष्ट्रनिी 

अथिा दिुै प्रकारको ष्ट्रिकष्ट्रसि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि ठोस पाइला चाष्ट्रलन े र्। यी संस्थानिरूका माध्यम स्थानीय 

भाषा/भारिीय भाषा/ अथिा ष्ट्रद्वभाषीय हनेर्। यसको उद्दशे्य उच्च ष्ट्रिक्षामा व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षासष्ट्रिि भनाव-

नामाङ्खकनको मोठ सङ्ख्या िृष्ट्रर्द् गराउनु िो िस्िो 2018 को 26.3 प्रष्ट्रिसि लाई 2035 मा 50 प्रष्ट्रििि बनाउन ु

िो। यस उद्दशे्य पूर्िवका ष्ट्रनष्ट्रभि नयाुँ संस्थानिरू खोल्न परे खोष्ट्रलने िर चष्ट्रलरिकेो उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानको क्षमिा 

सुदढृीकरण, ष्ट्रिस्िार र ष्ट्रिकास गरी यो उद्दशे्य पूणव गररनरे्। 

10.9. सािविष्ट्रनक ष्ट्रिकास र ष्ट्रनिी संस्थानिरूको ष्ट्रिकास हनेर्, िर यसमा उत्प्कृि सािविष्ट्रनक संस्थान 

ष्ट्रिकासमा धेर ध्यान ददनुपर्व। उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूमा ष्ट्रित्तीय सिायिा बढाउनु एउटा पारदिी र न्त्यायपूणव 

व्यिस्था बनाइनुपर्व। यस्िो व्यिस्थाले सबै संस्थािरूलाई ष्ट्रिकास गने समान/समिापूिवक अिसर ददनेर्। यस्िा 

अिसरिरू प्रत्प्यायन व्यिस्थाका आधार मान्त्द ैपारदर्िविामा आधाररि पूिवघोष्ट्रषि गररएको हनुपर्व। उच्च ष्ट्रिक्षा 

संस्थानिरूलाई यस नीष्ट्रिअनुसार उच्च गुणित्ता ष्ट्रिक्षा प्रदान गनव प्रोत्प्सािन गनव र ष्ट्रिनीिरूको क्षमिा ष्ट्रिस्िार 

गने काम गनुव पनेर्।  

10.10. संस्थािरूलाई ओपन ष्ट्रडस्टेन्त्स लर्नवङ (ओष्ट्रडएल) अष्ट्रन अनलाइन कायवक्रम प्रदान गने ष्ट्रिकल्पिरू 

ददइनेर्। िर यसका ष्ट्रनष्ट्रभि उनीिरूको प्रत्प्यायन भएको हनुपर्व अष्ट्रन िीिनपयवन्त्ि अध्ययन गनव सदकन े

अिसरिरू (एसडीिी-4) प्रदान गने क्षमिा का ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिनीिरूको िीडीआरको िृष्ट्रर्द् हनुपर्व। सबै ओडीएल 

कायवक्रम अष्ट्रन यसका संघटक अंि िसल ेगदाव ष्ट्रडग्री प्रदान हन्त्र् िी उच्च ष्ट्रिक्षा ससं्थानले चलाएका उच्चित्ता 

कायवक्रम समान हनुपर्व। ओडीएलका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रत्प्यायन भएका उच्चकोरटका संस्थािरूलाई उच्च गुणित्ता अनलाइन 

कोसविरू ष्ट्रिकास गनव प्रोत्प्सािन र सियोग ददइनेर्। त्प्यस्िा उच्चित्ता गुणी कोसविरूलाई उष्ट्रचि ढङ्खगमा उच्च 

ष्ट्रिक्षा संस्थानका कोसविरूष्ट्रसि समष्ट्रन्त्िि गररनेर् अष्ट्रन यस्िो ष्ट्रमष्ट्रश्रि मोडलाई ध्यान ददइनेर्।   

10.11. ष्ट्रसङ्खगो ष्ट्रिषयक उच्चिर ष्ट्रिक्षा-संस्थानलाई क्रमिः िटाउुँद ै िीिन्त्ि बहष्ट्रिषयक अथिा िािन्त्ि 

बहष्ट्रिषयक बहज्ञानानुिासनका उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थानका झुन्त्डको अंि बनाइुँद ैलष्ट्रगने र्। यसले उच्च गुणित्ता 

बहष्ट्रिषयी बहज्ञानानुिासन ष्ट्रिक्षण र िोधको क्षमिा बढाउनेर्। ष्ट्रसङ्खगो ष्ट्रिषयक उच्च संस्थानिरू आफ्नो 



राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रि  2020 

 

44 

ष्ट्रसङ्खगो ष्ट्रस्ट्रमलाई बष्ट्रलयो पानव सिायक ष्ट्रिषयिरू थपु्नपने र्। उपयुि प्रत्प्यायन (एदक्रष्ट्रडटेसन) द्वारा उच्च-ष्ट्रिक्षा 

संस्थानिरू पूणव प्रिासष्ट्रनक अष्ट्रन एकाडषे्ट्रमक स्िायत्तिाष्ट्रिर लाष्ट्रग यस्िो संस्कृष्ट्रिलाई बदष्ट्रलन ु पनेर्। 

सािविष्ट्रनक स्िायत्त संस्थानिरूलाई सरकारी ष्ट्रित्तीय सिायिाद्वारा स्थाष्ट्रयत्प्ि र ठोसपन ष्ट्रमल्नेर्। िुन िुन 

ष्ट्रनिी संस्थानिरू सािविष्ट्रनक ष्ट्रििका उच्चिर गुणित्ता अष्ट्रन समिूपूणव ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रष्ट्रिबर्द् र्न् ष्ट्रिनलाई 

प्रोत्प्सािन गररने र्। 

10.12. यस नयाुँ नीष्ट्रिमा पररकष्ट्रल्पि ष्ट्रिष्ट्रनयामक व्यिस्थाले सिष्ट्रिकरण र स्िायत्तिाको नािचारको संस्कृष्ट्रि 

र्स्टाउन सियोग गर्व साथ ै ‘एदर्ष्ट्रलयेटेड मिाष्ट्रिद्यालयिरू’को प्रणालीलाई समाप्त गद ै शे्रणीबर्द् िा गे्रडेड 

स्िायत्ता व्यिस्थाअनुसार नयाुँ नयाुँ चनुौष्ट्रि खपे्न बनाउन सिायिा गर्व। प्रत्प्येक एदर्ष्ट्रलयेसन ददन े

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको एदर्ष्ट्रलएट भएको मिाष्ट्रिद्यालयलाई मागवदिवन ददुँद ै ष्ट्रिनीिरूलाई आफ्नो आफ्नो क्षमिा 

बढाउने अष्ट्रन अकादष्ट्रमक ष्ट्रिषयमा, ष्ट्रिक्षण र पाठ्यक्रम मूल्याङ्खकन, पररचालन सुधार, आर्थवक सभपन्निा अष्ट्रन 

प्रिासष्ट्रनक कौिलमा उन्नष्ट्रि र दक्षिा बढाउनलाई डोऱ्याउनु पने उत्तरदाष्ट्रयत्प्ि र्। एदर्ष्ट्रलयेट भएका िभमै 

मिाष्ट्रिद्यालयिरूल ेचाष्ट्रिएको प्रत्प्यायन बेन्त्चमाकव  प्राप्त गरी स्िायत्त मिाष्ट्रिद्यालयमा आरै्लाई केिी िषवष्ट्रभर 

पररणि गरी सुरष्ट्रक्षि पानुवपनेर्। सिि अष्ट्रन उष्ट्रचि राष्ट्रिय मागवदिवन अष्ट्रन सरकारी सिायिाले यो लक्ष्य प्राप्त 

गनेर्।  

10.13. सभपूणव उच्चिर ष्ट्रिक्षा क्षेरको लक्ष्य एउटा एकीकृि उच्चिर ष्ट्रिक्षा प्रणाली बष्ट्रननु िो- यसमा व्यािसाष्ट्रयक 

र पेसागि ष्ट्रिक्षा पष्ट्रन सामेल गररएको र्। यस नीष्ट्रि र यसका दषृ्ट्रिकोण ििवमानमा सबै उच्च ष्ट्रिक्षा 

संस्थानिरूका सबै ष्ट्रस्ट्रमिरूमा लागु हन्त्र्। अन्त्िमा यी सबै एउटा राष्ट्रिय उच्च ष्ट्रिक्षाको इकोष्ट्रसस्टममा ष्ट्रिलय 

हनेर्। 

10.14. ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको अथव संसारभरर नै व्यापकरूपमा िदेाव बहष्ट्रिषयक-बहज्ञानानसुासन स्नािक, स्नािकोत्तर 

अष्ट्रन पीएचडी कायवक्रमिरू प्रदान गने उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थान िो िसले उच्चकोरटको ष्ट्रिक्षण र िोधमा ध्यान ददन्त्र्। 

ििवमान दिेमा भएको उच्चष्ट्रिक्षाको ष्ट्रक्लि नामकरण र िगीकरण िस्िो ‘ष्ट्रडण्ड टु बी युष्ट्रनभर्सवटी’, 

‘एदर्ष्ट्रलयेरटङ युष्ट्रनभर्सवटी’, ‘एष्ट्रफ्लयेरटङ टेदक्नकल युष्ट्रनभर्सवटी’, ‘युष्ट्रनटेरी युष्ट्रनभर्सवटी’ सबैलाई सष्ट्रिलो 

साधारण रूपले ‘युष्ट्रनभर्सवटी’ नाममा पररणि गरी ष्ट्रमलाइने र्। िर त्प्यसका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रनम्निम् मानकिरू पूणव 

गररनुपर्व।  

 

11. समग्र अष्ट्रन बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिक्षाको ददिािर्व  

11.1. भारिमा समग्र एिम् बहष्ट्रिषयक िररकाल े ष्ट्रसके्न एउटा प्राचीन परभपरा र्, िक्षिीला अष्ट्रन 

नालान्त्दािस्िो ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय साथै प्राचीन भारिभररको व्यापक क्षेरको साष्ट्रिष्ट्रत्प्यक कामिरूिस्िै िाणभट्टको 

कादभबरी आददले गुणित्ता ष्ट्रिक्षाको िणवन गद ै 64 कलािरूको इष्ट्रििृष्ट्रत्त ददन्त्र्। यी 64 कलामध्ये गायन र 

ष्ट्रचरकला मार िोइन िर िजै्ञाष्ट्रनक ष्ट्रिषयिरू िस्िै गष्ट्रणि र रसायन िास्त्र, व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा िस्ि ैष्ट्रसकमी, 

बुनकर, पेसागि ष्ट्रिक्षा िस्ि ैष्ट्रचदकत्प्सा र इष्ट्रन्त्िष्ट्रनयररङ अष्ट्रन सञ्चार, ष्ट्रििाद र िकव  कौिलिरू पष्ट्रन समािेि 

र्न्। मानिीय सृिनको सबै िाखािरू गष्ट्रणि, ष्ट्रिज्ञान, व्यािसाष्ट्रयक र पेसागि ष्ट्रिषयिरू अष्ट्रन अझ 

व्याििाररक कौिललाई मानष्ट्रिकी िा कलामा समािेि गने ष्ट्रचन्त्िन भारिमा पलाएको िो। ष्ट्रिष्ट्रभन्न कलािरूको 

ज्ञान अथावि् उदारिादी कला (ष्ट्रलबरल आट्सव) को ष्ट्रचन्त्िनलाई पुनः िाग्रि गरी ल्याउनुपर्व दकनभने यो 21 औ 

ििाब्दीमा चाष्ट्रिन्त्र्। 
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11.2. स्नािकमा मानष्ट्रिकी कला, ष्ट्रिज्ञान टेक्नोलिी, इष्ट्रन्त्िष्ट्रनयररङ र गष्ट्रणि (एसटीईएम) समन्त्ियन िा 

एकीकृि गने ष्ट्रिक्षण पर्द्ष्ट्रत्तको मूल्याङ्खकनबाट सकारात्प्मक पररणामिरू आएको ि्य दखेापर्व। यसमा 

रचनात्प्मकिा र निाचार, चचाव र ष्ट्रििाद, उच्च गुणित्ताबारे ष्ट्रचन्त्िन क्षमिा, समस्या समाधान गन ेदक्षिा, रटम 

िकव , संिाद कौिल, गष्ट्रिरो अध्ययन अष्ट्रन पाठ्यचयावमा ष्ट्रनपुणिा बढ्दो सामाष्ट्रिक र नैष्ट्रिक िागरण आदद पष्ट्रन 

सष्ट्रभमष्ट्रलि भएको दषे्ट्रखन्त्र्। समग्र अष्ट्रन बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिक्षाको दषृ्ट्रिकोणले अनुसन्त्धानिरूमा ष्ट्रिकास आउनेर्।  

11.3. समग्र अष्ट्रन बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिक्षणको लक्ष्य माष्ट्रनसको सिावङ्खगीण गुण एकीकृि रूपमा र्स्टाउन ददनु िो 

िस्िै बौष्ट्रर्द्क, सौन्त्दयावनुभषू्ट्रि, सामाष्ट्रिक, भौष्ट्रिक, भािनात्प्मक अष्ट्रन नैष्ट्रिक। यस्िो ष्ट्रिक्षाले एक्काईसौ ुँ 

ििाब्दीमा चाष्ट्रिने कला मानष्ट्रिकी, भाषा, ष्ट्रिज्ञान, सामाष्ट्रिक िास्त्र, िदक्नकी क्षेर अष्ट्रन व्यािसाष्ट्रयक क्षेरमा 

क्षमिा भएका सिावङ्खगीण गुण भएका व्यष्ट्रििरूको ष्ट्रनमावण गनेर्। ष्ट्रयनकोमा संिाद, चचाव-पररचचाव, िकव  अष्ट्रन 

चुष्ट्रनएका ष्ट्रिषयिरूमा ष्ट्रििेषज्ञिा भएका गुणिरू समािेि हन्त्र्न्। यस्िो समग्र िैक्षष्ट्रणक दषृ्ट्रिकोणले 

दीघवकालीन अिष्ट्रधमा पेसागि, व्यािसाष्ट्रयक लगाए सामान्त्य स्नािक ष्ट्रिक्षा प्रदान गररनेर्। 

11.4. भारिको ष्ट्रिगिमा िणवन गररएको एउटा समग्र अष्ट्रन बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिक्षा न ै 21 औ ुँ ििाब्दीमा दिेलाई 

अष्ट्रघ लाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि र चौ ुँथो क्राष्ट्रन्त्ि ल्याउनका ष्ट्रनष्ट्रभि आिश्यक परेको र्। आईआईटी िस्िा संस्थानिरू पष्ट्रन 

समग्रिा र बहष्ट्रिषय ददिािर्व  लाग्द ैकला र मानष्ट्रिकी लाई पष्ट्रन उष्ट्रत्तकै ध्यान ददनपुनेर्। कला र मानष्ट्रिकीका 

ष्ट्रिद्याथीले ष्ट्रिज्ञान अझै ष्ट्रसके्न लक्ष्य राखी नैष्ट्रिक व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा र अन्त्य कौिल ष्ट्रसकु्न पष्ट्रन अत्प्यन्त्ि आिश्यक 

र् अष्ट्रन व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिषय र अन्त्य कौिल ष्ट्रसके्न पष्ट्रन ष्ट्रयनीिरूको ध्यान हनुपर्व। 

11.5. कल्पनािील र लष्ट्रचलो पाठ्यक्रमको संरचनािरूल े ष्ट्रिषयिरूको अध्ययनका ष्ट्रनष्ट्रभि रचनात्प्मक 

संयोिनलाई सक्षम पार्व र कैयौ ुँ प्रिेि र ष्ट्रनकास ष्ट्रबन्त्दिुरूको ष्ट्रिकल्प ददन्त्र्, यस्िरी आिको कठोर 

अनुिासनात्प्मक सीमािरूलाई मेटाएर आिीिन ष्ट्रसके्न सभभािनािरूलाई बढािा ष्ट्रमल्नेर्। ठुल्ठुला बहष्ट्रिषयक 

िोधआधाररि ष्ट्रििेषिा प्रदान गन ेष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको बहष्ट्रिषयक िस्िै अकादष्ट्रमक, सरकारी, उध्योग लगायि 

कामिरूको अिसर पष्ट्रन ददनपुर्व। 

11.6. बृिि् बहसङ्ख्यक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अष्ट्रन मिाष्ट्रिद्यालयिरूलेउच्च गुणित्ता भएको समग्र र बहष्ट्रिषयक 

ष्ट्रिक्षािर्व को यारालाई ष्ट्रिषयिरूमा कठोर ष्ट्रििेषज्ञिा अष्ट्रिररि बल ददनेर्। ष्ट्रिषयिरूमा कठोर ष्ट्रििेषज्ञिाको 

अष्ट्रिररि रोचक कोसव अष्ट्रन लष्ट्रचलो पाठ्यक्रमको ष्ट्रिकल्प पष्ट्रन राष्ट्रखनेर्। पाठ्यक्रम ष्ट्रनधावररि गदाव रे्कल्टी अष्ट्रन 

संस्थागि स्िायत्तिाद्वारा यस कुरोलाई प्रोत्प्साष्ट्रिि गररनेर्। ष्ट्रिक्षा िास्त्रमा सञ्चार, चचाव, बिस ् अनुसन्त्धान 

अष्ट्रन क्रस-ष्ट्रडष्ट्रस््लनेरी र अन्त्िर्िवषयक सोचका अिसरिरूलाई अष्ट्रधक ध्यान ददइनेर्।  

11.7. बहष्ट्रिषयक पे्ररणादायी ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि चाष्ट्रिने भाषा,साष्ट्रित्प्य, सङ्खगीि, दिवन, भारिष्ट्रिद्या, कला, नृत्प्य, 

नाटक, ष्ट्रिक्षा, गष्ट्रणि, साष्ट्रङ्ख्यकी, सैर्द्ाष्ट्रन्त्िक िथा व्याििाररक ष्ट्रिज्ञान, समाििास्त्र, अथविास्त्र, खेल, अनुिाद 

एिम् व्या्या िा अन्त्य ष्ट्रिभागिरूका स्थापना प्रत्प्येक उच्च ष्ट्रिक्षा-संस्थानिरूमा गररने भएकािरूलाई बष्ट्रलयो 

पाररने र्। यी ष्ट्रिषयिरूमा सबै स्नािक ष्ट्रडग्री कायवक्रमिरूमा ‘के्रष्ट्रडट’ ददइनेर्। यसका ष्ट्रनष्ट्रभि यी ष्ट्रिषयिरू 

कक्षामा उच्च संस्थानमा उपलब्ध नहुँदा ओडीएल मोडका माध्यम अथिा यी ष्ट्रिभागिरूबाटै गररएको हनुपर्व।  

11.8. यस्िा समग्र र बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रिचारलाई धरािलमा ल्याउनका ष्ट्रनष्ट्रभि सबै उच्च ष्ट्रिक्षा 

संस्थानिरूले लष्ट्रचलो अष्ट्रन निीन पाठ्यक्रम, के्रष्ट्रडट आधाररि पाठ्यक्रम, सामुदाष्ट्रयक िोनीन र सेिा, पयाविरण 

ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन मूल्य आधाररि ष्ट्रिक्षाको क्षेरमा समािेि हनुपर्व। पयाविरण ष्ट्रिक्षामा िलिायु पररििवन, प्रदषूण, 

अपष्ट्रिि प्रबन्त्धन (िेस्ट भयानेज्मेन्त्ट) स्िच्र्िा, िैष्ट्रिक ष्ट्रिष्ट्रिधिाको सरंक्षण, िैष्ट्रिक संसाधनिरूको प्रबन्त्धन 

अष्ट्रन िैि ष्ट्रिष्ट्रिधिा, िन अष्ट्रन िन्त्यिीिन संरक्षण िथा सिि ष्ट्रिकास िस्िा पक्षिरू सामेल भएका हन्त्र्न्। मूल्य 
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आधाररि ष्ट्रिक्षा ष्ट्रनम्निरू सामेल र्न्- मानिी, नैष्ट्रिक, सिंधैाष्ट्रनक िथा सािवभौष्ट्रमक मानिीय मूल्य िस्िो सत्प्य, 

असल आचारण (धमव), िाष्ट्रन्त्ि, पे्रम, अहिसंा, िैज्ञाष्ट्रनक दषृ्ट्रिकोण, नागररक मूल्य अष्ट्रन िीिन-कौिल, सेिा िथा 

सामुदाष्ट्रयक कायवक्रमिरूमा सिभाष्ट्रगिा समग्र ष्ट्रिक्षाको अष्ट्रभन्न अङ्खग हनेर्। िष्ट्रि िष्ट्रि संसार परस्परमा 

िोपडुँद ै िान्त्र्, ष्ट्रिश्व नागररक ष्ट्रिक्षा (िीसीडी), समकालीन िैष्ट्रश्वक चनुौष्ट्रििरूका प्रष्ट्रिदक्रया, 

ष्ट्रिक्षाथीिरूलेिैष्ट्रश्वक मुद्दािरूलाई बुझ्न सके्न अष्ट्रन अष्ट्रधक िाष्ट्रन्त्िपूणव, सष्ट्रिष्णु समािेिी, सुरष्ट्रक्षि अष्ट्रन सिि 

समािको सदक्रय प्रििवन बन्नका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रदान गररनेर्। अन्त्ििः समग्र ष्ट्रिक्षा अन्त्िगवि उच्चिर ष्ट्रिक्षा/िोध 

संस्थानिरूको इन्त्टनवष्ट्रसपको अिसर उपलब्ध गराइनेर्, िस्िो स्थानीय उद्योग, व्यिसाय, कलाकार, ष्ट्रिल्पकार 

आददष्ट्रसि इन्त्टनवष्ट्रसप अष्ट्रन अध्यापक र िोधाथीिरूष्ट्रसि इन्त्टनवष्ट्रसप। यसले गदाव ष्ट्रिद्याथीले सदक्रय रूपमा 

ष्ट्रसकाइको व्याििाररक पक्षष्ट्रसि िोष्ट्रडने मौका पाउुँर् र साथै रोिगारको सभभािना पष्ट्रन बढेर िान्त्र्।  

11.9. स्नािक कायवक्रमिरूको अिष्ट्रध र सरंचना समायानुसार पररििवन गररनेर्। स्नािक अिष्ट्रध िीन अथिा 

चार िषवको अिष्ट्रध हनेर्। यसमा उपयुि प्रमाण-पर सष्ट्रिि ष्ट्रनकासका कैयौ ुँ ष्ट्रिकल्प हनेर्। उदािरणका ष्ट्रनष्ट्रभि 

व्याििाररक िा पेसागि क्षेरलगायि कुनै पष्ट्रन ष्ट्रिषय िा क्षेरमा एक िषव पुरा गरेपष्ट्रर् सर्टवदर्केट िा दईु िषव 

पुरा गरेमा ष्ट्रड्लोमा िा िीन िषवको कायवक्रमपष्ट्रर् स्नािक ष्ट्रडग्री िा 4 िषीय प्रोग्राम ददइनेर्। यसले बहष्ट्रिषयक 

ष्ट्रिक्षालाई बढािा ददइनेर् दकनभने यस अिष्ट्रधमा ष्ट्रिद्याथीिरूको रुष्ट्रचअनसुार ष्ट्रिनले चनुेअनुसार मेिर र 

माइनरमाष्ट्रथ ध्यान केष्ट्रन्त्िि गनवका अष्ट्रिररि समग्र िथा बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिक्षाको अनभुि बटुल्ने अिसर प्रदान 

गदवर्। एउटा एकाडषे्ट्रमक के्रष्ट्रडट ब्याङ्खक (एबीसी) स्थाष्ट्रपि गररनेर् िसल े बेग्लाबेग्लै मान्त्यिा प्राप्त उच्चिर 

ष्ट्रिक्षा-संस्थािरूबाट प्राप्त के्रष्ट्रडटलाई ष्ट्रडष्ट्रिटल रूपले सङ्खकल्प गनेर् अष्ट्रन प्राप्त के्रष्ट्रडटअनुसार उच्चिा ष्ट्रिक्षा 

संस्थानले ष्ट्रडग्री प्रदान गनेर्न्। यदद कुन ैष्ट्रिद्याथीले एचइआईद्वारा ष्ट्रनर्दवि अध्ययनका प्रमुख क्षेर (क्षेरिरू) मा 

एउटा कठोर िोध कायव पुरा गर्व भने उसलाई चार िषीय कायवक्रममा ‘िोध सष्ट्रिि’ ष्ट्रडग्री पष्ट्रन ददन सदकन्त्र्। 

11.10. उच्चिर ष्ट्रिक्षा-संस्थानिरूसुँग ष्ट्रिष्ट्रभन्न स्नािकोत्तर कायवक्रम उपलब्ध गराउने रु्ट हनेर्; क) िीन िष े

स्नािक कायवक्रम पुरा गन े ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि 2 िष ेस्नािकोत्तर कायवक्रम िस्मा दोस्रो िषव पूणवरूपले िोधका 

ष्ट्रनष्ट्रभि राष्ट्रखन्त्र्। ख) चार िषे िोध कायवक्रम सष्ट्रििको स्नािक कायवक्रम पुरा गने ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि एक िष े

स्नािकोत्तर र कायवक्रम, ग) पाुँच िषे स्नािक/स्नािकोत्तर कायवक्रम पष्ट्रन उपलब्ध गराइनु सदकन्त्र्। पीएचडी 

गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि चार िष ेिोधसष्ट्रििको स्नाक कायवक्रम चाष्ट्रिन्त्र्। एम. दर्ल ष्ट्रडग्री भने िटाइन्त्र्। 

11.11. आईआईटी, आईआईएम आदद ििका िा िस्ि ै समग्र र बहष्ट्रिषयक िष्ट्रषक्षण केन्त्ि मेरू माष्ट्रन 

(मष्ट्रल्टष्ट्रडष्ट्रस््लनेरी एडुकेसन अष्ट्रन ररसचव युष्ट्रनभर्सवटी) को स्थापना गररनेर् िसको उद्दशे्य उच्चकोरटको मापदण्ड 

राखेर उच्चकोरटको बहसङ्ख्यक ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रबउ राख्न सिायिा गर्व।  

11.12. उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानल ेिोध र निाचारमा ध्यान केष्ट्रन्त्िि गद ै ‘स्टाटव अप इन क्युबेसन सने्त्टसव’ प्रौद्योष्ट्रगक 

ष्ट्रिकास केन्त्ि, अनुसन्त्धानको प्रमुख केन्त्ि; अष्ट्रधकिम-उद्योग-अकादष्ट्रमक िोनीनी, मानष्ट्रिकी अष्ट्रन सामाष्ट्रिक 

ष्ट्रिज्ञान अनुसन्त्धान सष्ट्रिि अन्त्िर ष्ट्रिषय अनुसन्त्धान स्थाष्ट्रपि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि अनुसन्त्धान र निाचारमा धरे ध्यान 

ददनुपनेर्। सङ्खक्रामक रोगिरू र िैष्ट्रश्वक मिामारीिरूको पृष्ठभूष्ट्रममा उच्चिर िैक्षष्ट्रणक संस्थानिरूले मित्तिपूणव 

मानेर सङ्खक्रामक रोगिरू र िैष्ट्रश्वक मिामारीिरूको पृष्ठभूष्ट्रममा उच्चिर िैक्षष्ट्रणक संस्थानिरूले मित्त्िपूणव मानेर 

सह्क्रामक रोग, मिामारी ष्ट्रिज्ञान, भाइरोलिी, डायगोष्ट्रनष्ट्रस्टक्स इन्त्सट्रमेन्त्टेसन, ब्याष्ट्रक्सनोलोिी अष्ट्रन अन्त्य 

प्रासष्ट्रङ्खगक क्षेरिरूमा अनसुन्त्धानको अगुिाई गनुवपने र्। ष्ट्रिद्याथी समुदाय माझ निाचार बोध िागरुक 

गराउनका ष्ट्रनष्ट्रभि उच्चिर ष्ट्रिक्षण संस्थान ष्ट्रिष्ट्रिि ‘ह्यान्त्ड िोष्ट्रल्डङ’ िन्त्रको ष्ट्रिकास गनेर्। एनआरएर्, उच्चिर 

ष्ट्रिक्षण संस्थानिरूको अनसुन्त्धान प्रयोगिाला अष्ट्रन अन्त्य अनुसन्त्धान सङ्खगठनमा यसप्रकारको िीिन्त्ि 

अनुसन्त्धान अष्ट्रन निाचार ससं्कृष्ट्रि सक्षम बनाउने अष्ट्रन समथवन गने सियोगपूणव काम गनुवपनेर्। 
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12.  ष्ट्रसक्नका ष्ट्रनष्ट्रभि उत्तम पररििे अष्ट्रन ष्ट्रिद्याथीलाई सियोग 

12.1. प्रभािकारी अध्ययनका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा व्यापक दषृ्ट्रिकोण चाष्ट्रिन्त्र्। यसका ष्ट्रनष्ट्रभि उपयुि पाठ्यक्रम, 

आकषवण ष्ट्रिक्षण, ष्ट्रनरन्त्िर रचनात्प्मक मूल्याङ्खकन अष्ट्रन ष्ट्रिद्याथीलाई पयावप्त सियोग चाष्ट्रिन्त्र्न्। पाठ्यक्रम 

रोचक अष्ट्रन प्रासष्ट्रङ्खगक हनुपर्व, त्प्यसलाई पररििवनष्ट्रसिै अपडटे/अद्यिन गरी अनुकूल बनाउुँद ैलानुपर्व। यसलाई 

ष्ट्रसके्न र ष्ट्रसकाइने पररणामिरूमा यसले असर गदवर्। उच्चिर गुण भएको ष्ट्रिक्षण ष्ट्रिधा ष्ट्रिद्याथीिरूसभम 

पाठ्यक्रम सामग्री सर्लिापूिवक पुग्नुपर्व। यस्िा सामग्री र ष्ट्रसके्न ष्ट्रिष्ट्रधले पररणाममा गष्ट्रिरो असर पदवर्। 

मूल्याङ्खकन पर्द्ष्ट्रि िैज्ञाष्ट्रनक हनुपर्व अष्ट्रन ष्ट्रसकाइमा ष्ट्रनरन्त्िर ष्ट्रिकास ल्याउने अष्ट्रन ज्ञानको व्याििाररक परीक्षण 

हनुपदवर्। अन्त्िमा कष्ट्रिपय क्षमिािरू िस्िै- दर्टनसे, असल स्िास््य, मनोसामाष्ट्रिक कल्याण, उभदा नैष्ट्रिक 

मूल्यिरूको आधार आददको ष्ट्रिकास पष्ट्रन गुणित्ता ष्ट्रसकाइका ष्ट्रनष्ट्रभि मित्त्िपूणव हनेर्। 

िसथव पाठ्यक्रम, अध्यापन, उभदा नैष्ट्रिक र ष्ट्रिद्याथीलाई सिायिा गुणित्ता ढङ्खगले ष्ट्रसक्नका ष्ट्रनष्ट्रभि मित्त्िपूणव 

हन्त्र्। यी आिश्यक बुुँदािरू सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि उपयुि बुष्ट्रनयादी ढाुँचा/ संसाधन (िस्िो उत्तम 

पुस्िकालय, कक्षािरू, प्रयोगिाला, प्रौद्योष्ट्रगका, खेल-मनोरञ्जनको ठाउुँ , ष्ट्रिद्याथी–सिंादको ठाउुँ  आदद प्रदान 

गरी यी मामलािरूमा गिन पिल गनुवपन ेखाुँचो र्। यसरी ष्ट्रसके्न िािािरण आकषवक अष्ट्रन सियोगी बनाउन 

सदकन्त्र्। सबै ष्ट्रिद्याथीलाई सर्ल बनाउने क्षमिा प्रदान गनव सदकन्त्र्। 

12.2. प्रथमिः रचनात्प्मकिालाईबढािा ददनका ष्ट्रनष्ट्रभि ससं्थािरू र रे्कल्टीकोमा पाठ्यक्रम, ष्ट्रिक्षण 

प्रणाली/िास्त्र, मूल्याङ्खकनको बृिि ्ढाुँचा/ फे्रमिकव  बनाउने स्ियत्तिा हनुपर्व। यसो गनावले संस्था र कायवक्रमिरू 

ओष्ट्रडएल अनलाइन अष्ट्रन पारभपररक सुष्ट्रनष्ट्रिि हन्त्र्। िदनुसार पाठ्यक्रम अष्ट्रन ष्ट्रिक्षण िास्त्र एिम् प्रणाली 

संस्थािरूले र पे्रररि रे्कल्टीले ष्ट्रडिाइन गनेर्न् अष्ट्रन उत्प्साििर्द्वक अष्ट्रन ष्ट्रसक्नमा भागीदारी भइ अनुभािात्प्मक 

ढङ्खग ष्ट्रिद्याथीिरू ष्ट्रसक्न थाल्र्न् अष्ट्रन ष्ट्रनरन्त्िर मूल्याङ्खकन गरी प्रत्प्येक कायवक्रमको लक्ष्य प्राप्तीको कामअष्ट्रघ 

साररनेर्। सबै मूल्याङ्खकन पर्द्ष्ट्रि उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूलेष्ट्रनधावररि गनेर्न्, त्प्यसमा अष्ट्रन्त्िम प्रमाण पर प्रदान 

गने प्रदक्रया पष्ट्रन समािेि भएको हनेर्। चोइस बेस्ड के्रष्ट्रडट ष्ट्रसस्टमलाई निाचार र लष्ट्रचलो ढङ्खगले पुनर्िवचार 

गद ै अष्ट्रघ िानुपर्व। पररणामलाई िुलना गनव सदकने पादै, व्यिस्थालाई न्त्याय सङ्खगि बनाउुँद ै उच्च ष्ट्रिक्षा 

संस्थानिरू मूल्याङ्खकनको मापदण्ड आधाररि गे्रष्ट्रडङ व्यिस्थापरट्ट िानुपर्व। उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरू िार्षवकी 

िा अर्द्विार्षवकी िोष्ट्रखमपूणव िाुँचको व्यिस्थादषे्ट्रख अष्ट्रधक ष्ट्रनरन्त्िरिा भएको व्यापक मूल्याङ्खकन गन ेव्यिस्था 

िर्व  िानुपर्व।  

12.3. ष्ट्रद्वष्ट्रियिः, प्रत्प्येक संस्थानल ेआफ्नो बिृि ्संस्थागि योिना अनसुार (इनसरटट्यूसनल ष्ट्रडभल्पमेन्त्ट ्लान-

आइ डी पी) िैक्षष्ट्रणक योिनािरूलाई- पाठ्यक्रम सुधारदषे्ट्रख कक्षा-कक्षाष्ट्रभर गुणित्तापूणव आदान-प्रदानलाई 

एकीकृि गनेर्। प्रत्प्येक संस्थान ष्ट्रिद्याथीका समग्र ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रष्ट्रिबर्द् िनेर्न्। यसका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिष्ट्रिध 

प्रकारले ष्ट्रिद्याथी समूिलाई िैक्षष्ट्रणक अष्ट्रन सामाष्ट्रिक क्षेरमा सियोग पुऱ्याउन ष्ट्रििेष आन्त्िररक प्रणाली 

बनाइुँनेर्। उपयुवि काम पुरा गनव कक्षाष्ट्रभर-बाष्ट्रिर औपचाररक अकादष्ट्रमक र्लर्ल सुष्ट्रनष्ट्रिि गररनेर्। 

उदािरणका ष्ट्रनष्ट्रभि सबै उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूले ष्ट्रिषय केष्ट्रन्त्िि क्लब अष्ट्रन रे्कल्टीको र ष्ट्रििेषज्ञका सियोगले 

ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरू गराइनेर्। िस्िै क्लब र ष्ट्रिज्ञान सभबष्ट्रन्त्धि कायवक्रम, गष्ट्रणि, कष्ट्रििा, भाषा, 

साष्ट्रित्प्य, िकवसभा, सङ्खगीि, खेलकुद आदद। समय ष्ट्रबत्प्द ैिाुँदा पष्ट्रर्बाट यी गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरूबारे ष्ट्रिद्याथीिगवको 

भाग अष्ट्रन रे्कल्टीले दक्षिा प्राप्त गरेपष्ट्रर् पाठ्यक्रममा सामेल गनव सदकन्त्र्। रे्कल्टीको प्रष्ट्रिक्षण िा क्षमिा 
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ष्ट्रिक्षकको रूपमा मार िोइन िर मागवदिवक अथिा सरंक्षकका रूपमा प्राप्त भएको हनुपर्व िा दक उनीिरू 

ष्ट्रिद्याथीिगवष्ट्रसि िोष्ट्रडन सकुन्।  

12.4. िृिीय- सामाष्ट्रिक-आर्थवक रूपमा िष्ट्रञ्चि पृष्ठभूष्ट्रमका ष्ट्रिद्याथीिरूलाई उच्चिर ष्ट्रिक्षासभम सर्लिापूिवक 

पुग्नका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रििेष प्रोत्प्सािन अष्ट्रन सिायिाको खाुँचो पदवर्। यसका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरू र कलिेिरूल े

उच्चिर गुणित्ता भएको केन्त्ि स्थाष्ट्रपि गनुव पनेर्। अष्ट्रन यसलाई प्रभािी ढङ्खगमा पुरा गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि यथेि धन 

अष्ट्रन िैक्षष्ट्रणक संसाधन िुटाइददनु पर्व। सबै ष्ट्रिद्याथीलाई अकादष्ट्रमक अष्ट्रन कररयर परामिव उपलब्ध गराइनेर् 

साथै ष्ट्रिनीिरूको िारीररक, मानष्ट्रसक अष्ट्रन भािनात्प्मक कल्याण सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका लाष्ट्रग पष्ट्रन परामिवदािािरू 

हनेर्न्।  

12.5. चिुथवि- ओडीएल अष्ट्रन अनलाइन ष्ट्रिक्षा उच्च ष्ट्रिक्षामा पहुँचका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा स्िाभाष्ट्रिक बाटो िो। 

यसको सभभाष्ट्रिि क्षमिाको पूणव लाभ ष्ट्रलनका ष्ट्रनष्ट्रभि ओडीएललाई ष्ट्रिस्िार गनव ठोस, साक्ष्य आधाररि 

प्रयासिरूद्वारा निीनीकृि गररनेर् साथै यसका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रनधावररि अष्ट्रन स्पि मानकिरूको पालन सुष्ट्रनष्ट्रिि 

गररनेर्। उपलब्ध कक्षा केष्ट्रन्त्िि कक्षािरू समानको हन् ओडीएल गुणित्ता कायवक्रमको लक्ष्य हनेर्। ओडीएलको 

प्रणालीगि ष्ट्रिकास ष्ट्रिष्ट्रनमयन अष्ट्रन मान्त्यिाका ष्ट्रनष्ट्रभि मापदण्ड, मानक अष्ट्रन ददिा-ष्ट्रनदिे ियारी गररन े र् 

अष्ट्रन उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूमा गुणित्ताका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा रुपरेखा ियार गररनेर्। यसलाई सबै उच्च 

संस्थानिरूमा कायावन्त्िय गरी अनुिाष्ट्रसि गररनेर्। 

12.6. अन्त्ििः सबै कायवक्रम, कोसविरू,पाठ्यक्रम, ष्ट्रिक्षण-िास्त्र अष्ट्रन सब ै ष्ट्रिषयिरू ओडीएल अनलाइन मोड 

एिम् ष्ट्रिद्याथी सघाउको लक्ष्य गुणित्ताको िैष्ट्रश्वक मापदण्डिरू प्राप्त गनुवपनेर्। 

अन्त्िरावष्ट्रियकरण 

12.7. अपयुवि उल्लेष्ट्रखि ष्ट्रिष्ट्रभन्न आग्रििरूले भारिमा अध्ययनरि धरैे ष्ट्रिदिेीिरू ष्ट्रिद्याथीिरूलाई सिायिा 

पुऱ्याउुँर्। यसले भारिकै ष्ट्रिद्याथीिरूको पष्ट्रन पररििवनीयिालष्ट्रचलो पादवर् र के्रष्ट्रडट सानव, ष्ट्रिदिेमा िोध कायव 

गनव िानु र उिाबाट आउनु सिि बनाउुँदर्। कष्ट्रिपय कोसविरू अष्ट्रन कष्ट्रिपय ष्ट्रिषयका कायवक्रम िस्िै भारि 

ज्ञान, भारिीय भाषािरू, आयुष ष्ट्रचदकत्प्सा व्यिस्था, योग कला, सङ्खगीि, इष्ट्रििास, ससं्कृष्ट्रि, आधुष्ट्रनक भारि, 

अन्त्िरावष्ट्रिय रूपमा प्रासष्ट्रङ्खगक ष्ट्रिज्ञानका सामाष्ट्रिक ष्ट्रिज्ञानका कायवक्रम अष्ट्रन अझ अन्त्य के के अथवपूणव 

सामाष्ट्रिक संलग्निाका कायवक्रम, गुणित्ता भएको र्ारािास अष्ट्रन अन क्याभपस समन्त्ियनिरू र्स्टेर िैष्ट्रश्वक 

मापदण्ड प्राप्त गरी स्िदिेमा नै भनौ ुँ धेर अन्त्िरावष्ट्रियकरण गनव सदकनेर्।  

12.8. बिन गनवसके्न आर्थवक िचवमा भारि एउटा ष्ट्रिक्षण गन्त्िव्यको रूपमा उुँभो आउनेर् ििाुँ उच्च गुणित्ता 

ष्ट्रिक्षा उपलब्ध गराइनेर् र ष्ट्रिश्वगुरुको भूष्ट्रमकामा भारि अष्ट्रघ आउनेर्। ष्ट्रिदिेबाट आउने ष्ट्रिद्याथीका सघाउ, 

स्िागि र समन्त्ियनका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रत्प्येक उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानमा एउटा अन्त्िरावष्ट्रिय ष्ट्रिद्याथी अदर्स खोष्ट्रलनेर्। 

उच्चिर गुणित्ता ष्ट्रिदिेी संस्थानष्ट्रसि अनसुन्त्धान ष्ट्रिक्षण सियोग अष्ट्रन रे्कल्टी/ ष्ट्रिद्याथी आदान-प्रदानको 

सुष्ट्रिधा बढाइने र् साथै पारस्पररक रूपमा लाभप्रद एओयु िस्िाक्षर गररने र्। उच्चिर प्रदिवन गनवसके्न भारिीय 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरू अन्त्य दिेिरूको आफ्नो कायावलय पररसर खोल्न प्रोत्प्साष्ट्रिि गररनेर्। यसरी चुष्ट्रनएको 

ष्ट्रिस्िष्ट्रिद्यालयिरूलाई (िस्िो ष्ट्रिश्वको िीषव एक सय ष्ट्रिद्यालयिरूमध्ये) भारिका सञ्चालन गने अनुमष्ट्रि ददइने 

र्। यी सुष्ट्रिधािरू सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा िैधाष्ट्रनक फे्रमिकव  ष्ट्रिकष्ट्रसि गररनेर् अष्ट्रन भारिका अन्त्य 

संस्थानिरूभन्त्दा यी ष्ट्रििेष संस्थानिरूमा ष्ट्रनयम िासन प्रणाली अष्ट्रन मानदण्डिरूमा केिी मारामा उदारिा 

ददइने र्। यसका अष्ट्रिररि भारि र िैष्ट्रश्वक संस्थानिरू माझ अनुसन्त्धान सियोग, ष्ट्रिद्याथी आदान-प्रदानका 
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ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रििेष प्रयास गररनरे्। ष्ट्रिदसेी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयमा आिवन गरेको के्रष्ट्रडटिरू यिाुँ मान्त्य हनेर्। उच्चिर 

ष्ट्रिक्षण संस्थानको आिश्यकिा अनुसार ष्ट्रयनलाई ष्ट्रडग्री प्रदान गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि पष्ट्रन स्िीकार गररनेर्। 

ष्ट्रिद्याथी गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रध अष्ट्रन भाष्ट्रगदारी 

12.9. ष्ट्रिद्याथी ष्ट्रिक्षा प्रणालीको प्रमुख ष्ट्रििधारक हन्त्र्। उच्चिर गुणित्ता ष्ट्रिक्षण-पठन-पाठन प्रदक्रयाका ष्ट्रनष्ट्रभि 

िीिन्त्ि क्याभपसको आिश्यकिा हन्त्र्। यस ददिामा ष्ट्रिद्याथीिरूलाई खेल, संस्कृष्ट्रि/ कला क्लब, पयाविरण 

क्लब, गररष्ट्रिष्ट्रध क्लब सामदुाष्ट्रयक सेिा पररयोिना आददमा भाग ष्ट्रलन ेभरपुर मौका ददइनेर्। प्रत्प्येक ष्ट्रिक्षा 

संस्थानमा िनाउष्ट्रसि िुझ्न े अष्ट्रन भािनात्प्मक िारिभय ष्ट्रमलाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि काउष्ट्रन्त्सष्ट्रलङको व्यिस्था हनेर्। 

यसको अष्ट्रिररि ग्रामीण पृष्ठभूष्ट्रमका ष्ट्रिद्यालयलाई अपेष्ट्रक्षि सिायिा प्रदान गनव एउटा उत्तम व्यिस्था 

बनाइनेर् िसमा आिश्यकिाअनुसार र्ारािासको सुष्ट्रिधा पष्ट्रन ददन सदकन्त्र्। सबै उच्चिर ष्ट्रिक्षण संस्थानल े

आफ्नो संस्थानका सबै ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि गुणित्तापूणव ष्ट्रचदकत्प्सा सुष्ट्रिधािरू सुष्ट्रनष्ट्रिि गनेर्न्।  

ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रित्तीय सिायिा 

12.10. ष्ट्रिद्याथीलाई ष्ट्रिष्ट्रभन्न उपायिरूका माध्यमबाट ष्ट्रित्तीय उपलब्ध गराइनेर्। अनुसूष्ट्रचि िाष्ट्रि, 

अनुसूष्ट्रचि िनिाष्ट्रि, अन्त्य पर्ौटे िगव अष्ट्रन आर्थवक रूपमा कमिोर िगवका अन्त्य ष्ट्रिद्याथीिरूको योग्यिा उकास्न े

प्रयास गररनेर्। यी ष्ट्रिद्याथीिरूको प्रगष्ट्रि अष्ट्रघ सानव प्रोत्प्साष्ट्रिि गनव अष्ट्रन यी सबैको टे्रक गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि राष्ट्रिय 

र्ारिृष्ट्रत्त पोटवल बनाइनेर्। ष्ट्रनिी उच्चिर ष्ट्रिक्षण संस्थानिरूलाई आफ्नो ष्ट्रिद्याथीिरूलाई मित्त्िपूणव 

सङ्ख्यामा दफ्रष्ट्रसप अष्ट्रन र्ारिृष्ट्रत्त ददन प्रोत्प्सािन गररनरे्।  

 

13. प्रेररि, सदक्रय अष्ट्रन क्षमिािील रे्कल्टी 

13.1. कायवरि रे्कल्टी सदस्यिरूको गुणित्ता अष्ट्रन संलग्निा नै उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूको सर्लिाको मूल कारण 

िो। उच्चिर ष्ट्रिक्षाष्ट्रसि िोष्ट्रडएको लक्ष्य प्राप्त गनवमा रे्कल्टी सदस्यिरूको मित्त्िपूणव भूष्ट्रमकालाई ध्यानमा राखरे 

ष्ट्रयनको भिी प्रदक्रयामा केिी िषवदषे्ट्रख केिी मित्त्िपूणव पाइलािरू चाष्ट्रलएको र्। यी पाइलािरू भिी र 

सेिाकालको अिष्ट्रधमा कायवस्थलमा अष्ट्रघ उठ्नका ष्ट्रनष्ट्रभि हन े अिसरिरू व्यिष्ट्रस्थि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि िो साथ ै

रे्कल्टी भिी प्रदक्रयामा ष्ट्रिष्ट्रभन्न समूिको न्त्यायसङ्खगि प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्प्ि सुष्ट्रनष्ट्रिि गने सभबन्त्धमा पष्ट्रन चाष्ट्रलएका 

हन्। सािविष्ट्रनक संस्थानिरूको स्थायी रे्कल्टीिरूको ििेन र भत्ताको स्िरमा पयावप्त िृष्ट्रर्द् गररएको र्। रे्कल्टी 

सदस्यिरूको व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिकास सभबष्ट्रन्त्धि ष्ट्रिष्ट्रभन्न अिसरिरू सुष्ट्रनष्ट्रिि गन ेददिामा पष्ट्रन कष्ट्रिपय पाइला 

उठाइएको र्। यी ष्ट्रिष्ट्रभन्न सषु्ट्रिधा र सुधार गरी अकादष्ट्रमक पेसाको प्रष्ट्रिष्ठा बढाएकै भए िापष्ट्रन ष्ट्रिक्षण िोध र 

सेिाको मामलामा उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थानका रे्कल्टी सदस्य अपेष्ट्रक्षि स्िरमा प्रेररि दषे्ट्रखदनै। यस्िो ष्ट्रनमन ििको 

पे्ररणा रे्कल्टी सदस्यिरूमा भएको कारणिरू पत्तो लगाएर प्रत्प्येक रे्कल्टी सदस्य आनष्ट्रन्त्दि, पे्रररि, आफ्नो 

काममा संलग्न र आफ्नो संस्थान, ष्ट्रिद्याथी र व्यिस्थामा अष्ट्रघ बढ्ने उत्प्सािी बनाउने पाइला पष्ट्रन उठाउन ु

आिश्यक र्। यस लक्ष्यलाई मध्यनिर गरी उत्तम, पे्ररणादायी र क्षमिािील रे्कल्टी उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानमा हन ्

भने्न अष्ट्रभप्रायले ष्ट्रनम्नष्ट्रलष्ट्रखि सुझाउिरू ददइन्त्र्: 

13.2. मूल ष्ट्रनम्निम पाइला चाल्द ै सबै उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूमा ष्ट्रनम्निम भौष्ट्रिक संरचना र सुष्ट्रिधािरू 

उपलब्ध गराइनुपर्व, िस्िै पेय िल, स्िच्र् िौचालय, क्लब बोडव, कायावलय, ष्ट्रिक्षण सामग्री, पुस्िकालय, 
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प्रयोगिाला, सुखद ् कक्षा िािािरण अष्ट्रन पररसरको बुष्ट्रनयादी सुष्ट्रिधा उपलब्ध हनुपर्व। प्रत्प्येक कक्षामा 

निीनिम प्रौद्योष्ट्रगक उपकरण िा िन्त्रसभमको पहुँच हनपुर्व। दकनभने उत्तम अनुभिले सक्षम बनाउुँर्। 

13.3. ष्ट्रिक्षण डु्यटीिरू अष्ट्रिररि हुँदनै अष्ट्रन ष्ट्रिक्षक-ष्ट्रिक्षाथीको अनुपाि पष्ट्रन अष्ट्रि धेर हुँदनैष त्प्यसो हनाल े

ष्ट्रिक्षण एउटा सुखद ्अनुभि हन्त्र्। ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका अन्त्य गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रध अष्ट्रन िोधमा संलग्न ष्ट्रिद्याथीले ष्ट्रिक्षकष्ट्रसि 

चचाव-पररचचाव गने यथेि समय पाउनेर्न्। प्रत्प्येक रे्कल्टीको ष्ट्रनयुष्ट्रि एकल संस्थानका ष्ट्रनष्ट्रभि गररनेर् र 

ष्ट्रिष्ट्रभन्न अन्त्य संस्थानिरूमा सामान्त्यिः स्थानान्त्िरण गररने रै्न िा िा दक रे्कल्टी आफ्नो संस्थान र त्प्यिाुँका 

माष्ट्रनसिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि सदिै ित्प्पर, संलग्न अष्ट्रन प्रष्ट्रिबर्द् अनुभि गनव सकुन्।  

13.4. रे्कल्टी सदस्यिरूका स्िीकृि फे्रमिकव ष्ट्रभर पाठ्यपुस्िकको चयन हनुपर्व। असाइन्त्मेन्त्ट अष्ट्रन मूल्याङ्खकन 

प्रदक्रया ष्ट्रनमावण गनव अष्ट्रन स्िय ं आरू्ले नै पाठ्यक्रम सभबन्त्धी अष्ट्रन िैक्षष्ट्रणक प्रदक्रयािरूमा रचनात्प्मक रूप 

ष्ट्रनमावण गने स्ििन्त्रिा रे्कल्टीलाई ददइनेर्। रे्कल्टी सदस्यिरूलाई रचनात्प्मक ष्ट्रिक्षण िोध अष्ट्रन उनीिरूल े

आफ्नो काम रचनात्प्मक उत्प्कृि ढङ्खगमा गनव पे्रररि गने र सिि बनाउने काम अष्ट्रि मित्त्िपूणवको िो। 

13.5. उष्ट्रचि पुरस्कार, पदोन्नष्ट्रि, मान्त्यिा अष्ट्रन संस्थागि नेितृ्प्िमा पे्रत्प्सािन आदद उत्प्कृििा बढाउने पे्ररकका 

रूपमा काम गदवर्।  

13.6. उत्प्कृििा प्राप्त गनव सिि पाररएका स्िायत्त संस्थानिरूको पररकल्पनाको पृष्ठभूष्ट्रममा उच्च ष्ट्रिक्षा 

संस्थानिरूको स्पि पररभाषा गररनेर् अष्ट्रन स्ििन्त्रिा, पारदिी प्रदक्रया अष्ट्रन रे्कल्टी ष्ट्रनयुष्ट्रिको मानक आदद 

स्पि रूपले प्रदान गररनेर्।  

13.7. उत्प्कृििा अष्ट्रन निाचारलाई अष्ट्रघ बढाउने उत्प्कृि अष्ट्रन संस्थानगि नेितृ्प्िकिाविरूको खाुँचो र्। यो 

समयको माग पष्ट्रन िो। कुनै पष्ट्रन संस्थाको अष्ट्रन त्प्यसका रे्कल्टीको सदस्यको सर्लिाका ष्ट्रनष्ट्रभि उच्चिर 

गुणित्तायुि संस्थाष्ट्रनक नेिृत्प्ि हनु अष्ट्रि मित्त्िपूणव कुरा िो। उच्चिर अकादष्ट्रमक अष्ट्रन सेिाको के्रडषे्ट्रन्त्सयल साथ ै

नेिृत्प्ि अष्ट्रन प्रबन्त्ध कौिल दखेाउनेिरूलाई समयमा नै ष्ट्रचने्न काम गरेर उनीिरूलाई नेिृत्प्िष्ट्रसि िोष्ट्रडएको 

ष्ट्रिष्ट्रभन्न पदमा अनुभि गराउुँद ै प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि गराइनेर्। संस्थानिरूमा नेिृत्प्िष्ट्रसि िोष्ट्रडएका पदिरूररि राष्ट्रखन े

रै्न बरु नेिृत्प्िपररििवनको समयमा एउटा ष्ट्रनष्ट्रिि ‘ओभरलेष्ट्रपङ’ समयािष्ट्रधको प्रािधान सब ै संस्थानिरूमा 

हनुपनेर्। संस्थाका नेिृत्प्िले उत्प्कृि संस्कृष्ट्रि ष्ट्रनमावणमा ध्यान ददनुपर्व। सबै रे्कल्टी सदस्य अष्ट्रन उच्चिर ष्ट्रिक्षण 

ससं्थानिरूमा नेिृत्प्ििरूले उत्प्कृि अष्ट्रन निोन्त्मेषी ष्ट्रिक्षण िोध संस्थागि र सामुदाष्ट्रयक कायमिरूलाई पे्रररि र 

प्रोत्प्सािन गनुवपर्व।  

 

14. उच्च ष्ट्रिक्षामा समिा अष्ट्रन समाििे 

14.1. उच्च ष्ट्रिक्षामा समिा अष्ट्रन समािेिले व्यष्ट्रि एिम् समुदायको िष्ट्रञ्चि चक्रब्यूिबाट ष्ट्रनकाल्ने अष्ट्रन अन्त्य 

बृिि् सभभािनािरूका बाटो खोष्ट्रलददन्त्र्। यसकारण गुणित्ता उच्च ष्ट्रिक्षा सबैलाई उपलब्ध गराउने िा अिसर 

ददलाउने कामलाई सिोच्च प्राथष्ट्रमकिा ददनुपर्व। यस नीष्ट्रिले एसईडीिीिरूमा ष्ट्रििेष ध्यान ददुँद ै सब ै

ष्ट्रिद्याथीिरू गुणित्ता उच्च ष्ट्रिक्षा सुष्ट्रनष्ट्रिि गर्व। 

14.2. एसईडीिीिरूलाई स्कुल अष्ट्रन उच्चष्ट्रिक्षा व्यिस्थादषे्ट्रख बाष्ट्रिर राख्ने मूलकारणिरू र यसको डाइनाष्ट्रमक्स 

एउटै प्रकारका र्न्। िसथवसमिा र समािेषको दषृ्ट्रिकोण सबै स्कुलिरू र उच्च ष्ट्रिक्षामा एकनासे नै हनुपर्व। यष्ट्रि 

मार िोइन, सुधार सषु्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि सुधारष्ट्रसि िोष्ट्रडएको सब ैचरणिरूमा ष्ट्रनरन्त्िरिा हनुपर्व। त्प्यसैले, 
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उच्चिर ष्ट्रिक्षामा समिा, समानिा अष्ट्रन समािेिका लक्ष्य पुरा गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि आिश्यक नीष्ट्रिगि पिल स्कुल े

ष्ट्रिक्षामा पष्ट्रन दखेाउनुपर्व।  

14.3. बाष्ट्रिऱ्याउनकुा कष्ट्रिपय पक्ष र्न् िो स्ियम्  कारण र प्रभाि दिुै हन्। उच्च ष्ट्रिक्षाष्ट्रसि िोष्ट्रडएका यी 

कारणिरू िा पक्षिरूको िरा धेरै गष्ट्रिरो र्। यी पक्ष र कारणहूरूलाई ष्ट्रििेष रूपले िरेरनुपर्व। अष्ट्रन उच्च 

ष्ट्रिक्षाका अिसरिरूबारे ज्ञानको अभाि, उच्च ष्ट्रिक्षा ष्ट्रलनका ष्ट्रनष्ट्रभि आर्थवक अिसरको कमी र बाधािरू, भनाव 

प्रदक्रया, भौगोष्ट्रलक र भाषीय अिरोध, उच्च ष्ट्रिक्षाको पररयोिना लागु गनवमा भएका कमीिरू अष्ट्रन ष्ट्रिद्याथी 

सिायिाका ष्ट्रनष्ट्रभि उष्ट्रचि सघाउ िन्त्रको कमीिरूको पष्ट्रन ष्ट्रनक्योल हनुपर्व।  

14.4. यस उद्दशे्यका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रिररि पाइलािरू सबै सरकारिरूले र उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूले उठाउनुपर्व।  

14.4.1. सरकारबाट उठाइन ेपाइलािरू- 

क) एसईडीिीिरूका ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि यथोष्ट्रचि सरकारी र्न्त्ड (ष्ट्रनष्ट्रध) को ष्ट्रनधावरण 

ख) एसईडीिीिरूका उच्चिर िीईआरको लक्ष्य ष्ट्रनधावरण 

ग) उच्चिर ष्ट्रिक्षण संस्थानको प्रिेि प्रदक्रयामा लैष्ट्रङ्खगक-सन्त्िुलन बढाउन ु

घ) ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि उन्त्मुख र इच्र्ाथी ष्ट्रिल्लािरूमा गुणित्तायुि उच्चिर ष्ट्रिक्षण संस्थानिरू ‘पहुँच’ 

बढाउनु अष्ट्रन धेरै एसईडीिीिरू क्षेरमा ‘ष्ट्रििेष ष्ट्रिक्षण क्षेर’िरू बनाउनु। 

ङ) भारिीय/स्थानीय/ष्ट्रद्वभाषीय- भाषाका माध्यम ष्ट्रिक्षण प्रदान गने उच्च गुणित्ता भएका उच्चिर ष्ट्रिक्षा 

संस्थानिरूको ष्ट्रिकास र सियोग गनुव। 

च)  एसईडीिीिरूमा ष्ट्रनिी िा सािविष्ट्रनक दिुै दकष्ट्रसमका उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थाधनिरूलाई अझ धेर 

आर्थवक सियोग र र्ारिृष्ट्रत्त प्रदान गनुव। 

र्) एसईडीिीिरूमा उच्च ष्ट्रिक्षाका अिसरिरू र ठारिृष्ट्रत्तबारे प्रचार कायवक्रमािरूको आयोिना गनुव। 

ि) सिभाष्ट्रगिा िृष्ट्रर्द् अष्ट्रन ष्ट्रसक्नका असल पररणामका ष्ट्रनष्ट्रभि उष्ट्रचि प्रौद्योष्ट्रगकको ष्ट्रनमावण र ष्ट्रिकास गनुव। 

14.4.2. सबै उच्चिर ष्ट्रिक्षण संस्थानिरूले उठाउनुपने पाइलािरू- 

क) उच्चिर ष्ट्रिक्षा प्रदक्रयामा पने खचव िा लागिमा िानी कम गराउनु। 

ख) सामाष्ट्रिक-आर्थवक रूपमा पर्ौचे िगवका ष्ट्रिद्याथीलाई अझ धेर आर्थवक सिायिा र र्ारिृष्ट्रत्त प्रदान 

गनुव; 

ग) उच्च ष्ट्रिक्षाष्ट्रसि सभबष्ट्रन्त्धि िैष्ट्रक्षक अिसरिरू र र्ारिृष्ट्रत्तबारे अष्ट्रधक प्रचार-प्रसार गनुव; 

घ) भनाव प्रदक्रया अझ समािेिी बनाउन;ु 

ङ) पाठ्यक्रमलाई अझ समािेिी बनाउन;ु 

च) उच्चिर ष्ट्रिक्षा कायवक्रमलाई अझ रोिगारपरक बनाउनु। 

र्) भारिीय भाषा अथिा ष्ट्रद्वभाषीय माध्यमबाट हने स्नािक ष्ट्रडग्री कोसविरूलाई अझ बढाउनु; 

ि) सबै ष्ट्रलङ्खगीयिरू मध्ये अन्त्य बुष्ट्रनयादी सुष्ट्रिधािरू सुलभ अष्ट्रन ददव्याङ्खगिन िुलभ बनाउनु; 
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झ) िष्ट्रञ्चि िैष्ट्रक्षक पृष्ठभूष्ट्रमबाट आउने ष्ट्रिद्याथीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रब्रि कोसव ष्ट्रनर्मवि गनुव; 

ञ) काउष्ट्रन्त्सष्ट्रलङ-परामिव कायवक्रम र उपयुि सल्लाि यस्िा ष्ट्रिद्याथीिरूबाटै ष्ट्रलई ष्ट्रिनलाई सामाष्ट्रिक- 

भािात्प्मक र अकादष्ट्रमक सियोग पुऱ्याउनु; 

ट) यौन ष्ट्रचष्ट्रह्नि (िेन्त्डर ष्ट्रचष्ट्रह्नि) मुद्दा अष्ट्रन यसलाई पाठ्यक्रम लगायि ष्ट्रिक्षाको सबै पक्षिरूमा 

समािेि गरी यसबारे रे्कल्टी र परामिवदािािरूलाई संिदेनिील बनाउने काम सुष्ट्रनष्ट्रिि गररनुपर्व। 

ठ) भेदभाि िथा उत्प्पीडनका ष्ट्रिरूर्द्मा बनाइएका सब ैष्ट्रनयमलाई कडाईष्ट्रसि दक्रयान्त्ियन गनुव,  

ड) एसईडीिीको बढ्दो सिभाष्ट्रगिा सुष्ट्रनष्ट्रिि गरी संस्थागि ष्ट्रिकास योिनािरू ष्ट्रिकास गनुवपर्व िसमा 

माष्ट्रथ ददइएका कुरािरू समािेि हनुपर्व िर योिना यसमा नै सीष्ट्रमि हनहुुँदनै। 

 

15. ष्ट्रिक्षकको ष्ट्रिक्षा 

15.1. ष्ट्रिक्षकिरूको एउटा आउुँदो पपुँढीको ष्ट्रनमावणका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षा अष्ट्रि मित्त्िपूणवको कुरा िो। 

ष्ट्रिक्षकको ियारी गन ेप्रदक्रयालाई एउटा बहष्ट्रिषयक दषृ्ट्रिकोण चाष्ट्रिन्त्र् अष्ट्रन चाष्ट्रिन्त्र् ज्ञान, मूल्य ष्ट्रनमावण अष्ट्रन 

शे्रष्ठ गुरुिरूका अधीन अभ्यास। ष्ट्रिक्षकिरूलाई भारिीय मूल्यिरू, भाषािरू, ज्ञान, लोकाचार, िनिाष्ट्रि 

परभपरा लगायि भारिीय परभपरा अष्ट्रन आधुष्ट्रनक अष्ट्रिल ेष्ट्रिक्षाको क्षेरमा भएको ष्ट्रिकास र ष्ट्रिक्षण-पर्द्ष्ट्रत्तष्ट्रसि 

ष्ट्रिक्षकिरूलाई िागरुक रिी अिगि रिनु आिश्यक र्।  

15.2. सिोच्च न्त्यायालयद्वारा गरठि न्त्यायमूर्िव िे. एस. िमाव आयोग (2012) अनुसार, बहसङ्ख्यक एकल िा 

स्ट्यान्त्ड एलोन ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षण संस्थानिरू ष्ट्रि ‘रटचसव एडुकेसन इष्ट्रन्त्स्टट्युसन’ दस ििारभन्त्दा बढी र्न् िर 

ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षामा ष्ट्रिनको गिन प्रयास रै्न बरु ष्ट्रडग्री दाम िोदक िोदक बेच्दरै्न्। यस ददिामा अष्ट्रिलेसभम 

गररएको ष्ट्रिष्ट्रनयामक प्रयासले व्यिस्थाको भ्रिाचार रोक्न सकेको च रै्न नै गुणित्ता ल्याउने बुष्ट्रनयादी मानक 

लागु गने कुरा ि र्ाष्ट्रडददउुँ  यस्िा प्रयासिरूले यस सेक्टरमा र निाचारमा नकरात्प्मक प्रभाि पारेको र्। यो 

सेक्टर अष्ट्रन यसको ष्ट्रनयामक प्रणालीमा मित्त्िपूणव कािाविी गरी पूणवरुपेण , पुनरूर्द्ार गने िात्प्काष्ट्रलक 

आिश्यकिा र्। त्प्यसो भए मार गुणित्ताको उच्चिर मानकिरू ष्ट्रनधावररि गनव सदकन्त्र्। ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षा प्रणालीमा 

अखण्डिा, ष्ट्रिश्वसनीयिा, प्रभाष्ट्रिि अष्ट्रन उच्चिर गुणित्तालाई र्कावइल्याउन सदकन्त्र्। 

15.3. अखण्डिा अष्ट्रन ष्ट्रिश्वसनीयिाको उच्च ििमा पुगी ष्ट्रिक्षण पेिाको आिश्यक प्रष्ट्रिष्ठालाई पुनस्थावपना गनव 

ष्ट्रनम्न स्िरीय र अधकल्च ेष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षण संस्थानिरू (टीईआई) िसले ष्ट्रनम्निम मानक पुरा गदनैन ्ष्ट्रिनीिरूलाई 

एकिषव सुध्रने समय ददएर नसधु्रनिेरूलाई कडाभन्त्दा कडा कािाविी गनव ष्ट्रनयामक व्यिस्थालाई सिि 

बनाउनुपर्व। सन् 2030 ष्ट्रभरमा एउटा िैष्ट्रक्षक रूपमा सुदढृ बहष्ट्रिषयक अष्ट्रन एकीकृि ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षण व्यिस्था 

चालु भइसकु्न पर्व। 

15.4. ष्ट्रिक्षकको ष्ट्रिक्षामा बहष्ट्रिषयक इन्त्पुट (ष्ट्रनष्ट्रिि) अष्ट्रन उच्च गुणित्ता भएको सामग्री अष्ट्रन ष्ट्रिक्षण प्रणाली 

चाष्ट्रिन्त्र्। सबै ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षण कायवक्रम एउटा समग्र बहष्ट्रिषयक संस्थानिरूको घरेाष्ट्रभर गररनु पर्व। यस लक्ष्य 

प्राप्त गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि सबै बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अष्ट्रन मिाष्ट्रिद्यालयिरूले ष्ट्रिक्षा ष्ट्रिभागिरू स्थापना गन े

लक्ष्य राख्नुपर्व अष्ट्रन ष्ट्रिक्षाका आधुष्ट्रनक ििवमान ष्ट्रिकासका ढोकाको सङ्खघारमा पुगी ष्ट्रिक्षाका िोधिरू 

पष्ट्रिल्याउुँद ै बीएड कायवक्रमिरू चलाउन ु पर्व। यो बीएड कायवक्रम अन्त्य ष्ट्रिभागिरू िस्ि ै मनोष्ट्रिज्ञान, दिवन, 

समाि-िास्त्र, न्त्युरो ष्ट्रिज्ञान (िष्ट्रन्त्रका ष्ट्रिज्ञान), भारिीय भाषािरू, कला, सङ्खगीि, साष्ट्रित्प्य, इष्ट्रििास, 
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िारीररक ष्ट्रिज्ञान, ष्ट्रिज्ञान अष्ट्रन गष्ट्रणि आददष्ट्रसि सियोग ष्ट्रलएर ष्ट्रमलेर चलाउनुपर्व। रे्रर भएन एकल टीईआई 

अथावि् ष्ट्रिक्षक संस्थानिरू पष्ट्रन 2030 ष्ट्रभरमा बहसङ्ख्यक संस्थािरूमा पररणि भइसकु्नपर्व। दकनभन े

उनीिरूल ेचार िष ेएकीकृि ष्ट्रिक्षक ष्ट्रनमावण कायवक्रम चलाउनुपर्व। 

15.5. यसरी 2030 ष्ट्रभरमा उच्चष्ट्रिक्षा संस्थानिरूले प्रदान गरेको चार िषे एकीकृि बीएड कायवक्रम स्कुल 

रटचरको ष्ट्रनम्निम योग्यिा हनेर्। यो चार िषे एकीकृिष्ट्रडग्री ष्ट्रद्वमूल समग्र स्नािक ष्ट्रडग्री हनेर्- एउटा ष्ट्रिक्षणमा 

अष्ट्रन अको ष्ट्रििेषज्ञिा भएको ष्ट्रिषयिरूमा िस्िै भाषा, इष्ट्रििास, सङ्खगीि, गष्ट्रणि, कभ्युटर साइन्त्स, रसायन 

िास्त्र, अथविास्त्र, कला, िारीररक ष्ट्रिज्ञान आदद। आधुष्ट्रनक ष्ट्रिक्षणको सह्घारमा नै पुष्ट्रगसकेको ष्ट्रिक्षण-

िास्त्रभन्त्दा पर ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षणले समाि िास्त्र, इष्ट्रििास, ष्ट्रिज्ञान, मनोष्ट्रिज्ञान, प्रारष्ट्रभभक बाल्यकाल दिेरेख 

ष्ट्रिक्षा बुष्ट्रनयादी साक्षरिा अष्ट्रन भारिको साष्ट्रङ्ख्यक अष्ट्रन भारिको मूल्य/लोकाचार/कला परभपरा अष्ट्रन यस्िा 

धेरै कुरािरूगष्ट्रिरो गरी समािेि गनुव आिश्यक र्। िुन उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूले चार िषे बीएड कायवक्रम 

चलाउुँदरै्न् ष्ट्रिनले ष्ट्रििेषज्ञ ष्ट्रिषयमा स्नािक ष्ट्रडग्री ष्ट्रलइसकेका ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि दईु िषे बीएड कायवक्रम पष्ट्रन 

चलाउन सक्र्न्। ष्ट्रििेषज्ञ ष्ट्रिषयमा 4 िषे स्नािक ष्ट्रडग्री पाइसकेका ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि एक िषे बीएड पष्ट्रन 

ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षण संस्थानिरूल े चलाउने सक्र्न्। ष्ट्रिष्ट्रिि गुणी ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि यी चार िषे, दईु िषे अष्ट्रन 

एकिष ेबीएड कायवक्रम आकर्षवि पानवका ष्ट्रनष्ट्रभि र्ारिृष्ट्रत्तको व्यिस्था पष्ट्रन ष्ट्रमलाइन ेर्। 

15.6. ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षण कायवक्रम प्रदान गने सभबष्ट्रन्त्धि उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूले ष्ट्रिक्षणमा र अन्त्य सभबष्ट्रन्त्धि 

ष्ट्रिषयिरूमा िृङ्खखलाबर्द् रूपमा ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रििेषज्ञिरू सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुवपर्व। प्रत्प्येक उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानको सरकारी 

र ष्ट्रनिी स्कुलिरूष्ट्रसि ष्ट्रमलेर काम गनव एउटा नेटिकव  हनुपर्व ििाुँ भािी ष्ट्रिक्षकिरूले अन्त्य गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधमा 

सामुष्ट्रिक सेिा ियस्क साक्षरिा आददमा पष्ट्रन भाग पलुँद ैष्ट्रिद्याथी पढाउनु पने हन्त्र्। 

15.7. ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि एक समान मानक राख्नका ष्ट्रनष्ट्रभि पूिवसेिा ष्ट्रिक्षक ियारी कायवक्रमिरूमा प्रिेि 

राष्ट्रिय परीक्षण एिेन्त्सीद्वारा उपयुि ष्ट्रिषय अष्ट्रन योग्यिा परीक्षणिरूको माध्यमबाट हनेर्। दिेको भष्ट्रिष्य 

अष्ट्रन सांस्कृष्ट्रिक ष्ट्रिष्ट्रिधिालाई ध्यानमा राखी मानकीकृि गररनेर्।  

15.8. ष्ट्रिक्षा ष्ट्रिभागको रे्कल्टी सदस्यको फ्रोर्ाइलमा ष्ट्रिष्ट्रिधिा राष्ट्रखने एउटा आिश्यक लक्ष्य हन्त्र्। िर 

ष्ट्रिक्षण/दर्ल्ड/ सोधका अनभुििरूलाई मित्त्ि ददइनेर्। सामाष्ट्रिक ष्ट्रिज्ञानिरू िो प्रत्प्यक्ष रूपमा स्कुली 

ष्ट्रिक्षाष्ट्रसि प्रासष्ट्रङ्खगक र् िस्िै मनोष्ट्रिज्ञान, बाल्य ष्ट्रिकास, भाषाष्ट्रिज्ञान, समाििार, अथविास्त्र अष्ट्रन रािनीष्ट्रि 

ष्ट्रिज्ञान एिम् ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिक्षण, गष्ट्रणि आददमा टे्रष्ट्रनङ पाएका रे्कल्टीलाई आकर्षवि पारी ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षण 

संस्थानिरूमा राष्ट्रखने र्। यसो गनुवको उद्दशे्य ष्ट्रिक्षकको बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिक्षालाई बल ष्ट्रमलोस् अष्ट्रन एउटा 

अनुिाष्ट्रसि ष्ट्रिकासको योिना अष्ट्रघ आिोस् भन्ने िो। 

15.9. पीएचडीमा प्रिेिकिाविरू चाि े िुन ै पष्ट्रन ष्ट्रिषयका हन ् ष्ट्रिनले के्रष्ट्रडट आधाररि ष्ट्रिक्षण/ष्ट्रिक्षा/ष्ट्रिक्षण 

प्रणालीका अष्ट्रन ष्ट्रिनल ेचयन गरेका पीएचडीको ष्ट्रिषयबारे लेखनी माष्ट्रथ कोसविरू पीएचडी टे्रष्ट्रनङको लक्ष्यको 

समय अष्ट्रनिायव रूपम गनुवपने र्। डाक्टरेट प्रष्ट्रिक्षणको अिष्ट्रधमा िैक्षष्ट्रणक प्रदक्रयािरू, पाठ्यक्रम ष्ट्रनमावण, 

ष्ट्रिश्वसनीय मूल्याङ्खकन प्रणाली, सञ्चार िस्िा क्षेरिरूमा अनुभि प्रदान गररन ेर् दकनभन ेसभभि र् ष्ट्रयनै कष्ट्रि 

िोध ष्ट्रिद्वान् िरू आरू्ल ेचुनकेो ष्ट्रिषयमा रे्कल्टी सदस्य अथिा सािविष्ट्रनक प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रध िा सञ्चारक बन्न सक्र्न।् 

पीएचडी ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिक्षण सिायक अथिा अन्त्य साधनिरूद्वारा आिवन गररएको िास्िष्ट्रिक ष्ट्रिक्षण 

अनुभिको न्त्यूनिम् घन्त्टा पष्ट्रन िोदकएको हनेर्। दिेभररमा सञ्चाष्ट्रलि पीएचडी कायवक्रमिरूलाई यस उद्दशे्यका 

ष्ट्रनष्ट्रभि पुनरुन्त्मुखीकरण गररनेर्।  
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15.10. कलेि अष्ट्रन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयका ष्ट्रिक्षकिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि सिेारि सिि व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिकासको प्रष्ट्रिक्षण 

उपलब्ध संस्कारगि व्यिस्था अष्ट्रन चष्ट्रलरिकेो पिलिरूका माध्यमबाट िारी रिनरे्। हन चापिुँ गुणित्तापूणव 

ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि आिश्यक समृर्द्-अष्ट्रधगम प्रदक्रयािरू पूणव गनवलाई ष्ट्रयनको सुदढृीकरण अष्ट्रन ष्ट्रिस्िार गररने र्, 

ष्ट्रिक्षकिरूका अनलाइन प्रष्ट्रिक्षणका ष्ट्रनष्ट्रभि स्ियं/दीक्षािस्िो प्रौद्योष्ट्रगकी ्लेटर्मविरूको उपयोग गनव प्रोत्प्साष्ट्रिि 

गररनेर्। यसो गदाव मानकीकृि प्रष्ट्रिक्षण कायवक्रमिरू कम समयमा नै अष्ट्रधक ष्ट्रिक्षकिरूलाई ददइन सदकनेर्। 

15.11. सल्लाि भनौ मेन्त्टररङका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा राष्ट्रिय ष्ट्रमसन स्थाष्ट्रपि गररनेर्। यसमा धेरै सङ्ख्यामा 

िररष्ठ/सेिाष्ट्रनिृत्त उत्प्कृि रे्कल्टी सदस्यिरूलाई िोष्ट्रडनेर्। यसमा भारिीय भाषािरूमा पढाउन सके्न अष्ट्रन 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय/कलिेका ष्ट्रिक्षकिरू लघ ुअष्ट्रन दीघवकाष्ट्रलक परामिव/व्यािसाष्ट्रयक सिायिा प्रदान गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि 

ियार हनेर्न्। 

 

16. व्यािसष्ट्रयक ष्ट्रिक्षाको नयाुँ र्ष्ट्रि 

16.1. पाुँचौ पञ्च िषीय पररकल्पना (2012-2017) -को अनुमान अनुसार उन्नाइसदषे्ट्रख चौबीस िषवका युिािरू 

अष्ट्रि थोरैले (पाुँच प्रष्ट्रिििभन्त्दा कम) मार व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा प्राप्त गरे। उिा यू.एस.ए.-मा यसको दर 52 

प्रष्ट्रििि र्, िमवनीमा 75 प्रष्ट्रििि, अष्ट्रन दष्ट्रक्षण कोररयामा 96 प्रष्ट्रििि र्। यी आकडाले भारिमा िोड ददएर 

ित्प्काल व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा ित्प्कालै रै्लाउनु पने अत्प्यन्त्ि खाुँचो दखेापर्व।  

16.2. व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षामा आउने ष्ट्रिद्याथीको सङ्ख्या अष्ट्रि थोरै भएको एउटा मु्य कारण एघ्रािदषे्ट्रख 

बाह्रका ष्ट्रिद्याथीलाई अष्ट्रन कक्षा आठ र माष्ट्रथकािरूको ड्रप आउटलाई मार ध्यान ददएकाले िो। रे्रर भएन, 

व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा ष्ट्रलएर गे्रड एघाह्र –बाह्र पास गने ष्ट्रिद्याथीिरूको आफ्नै व्यिसायमा उच्च ष्ट्रिक्षामा प्रिेि 

गनव स्पि पररभाष्ट्रषि बाटो ष्ट्रथएन। सामान्त्य/साधारण उच्च ष्ट्रिक्षािरूका कायवक्रम पष्ट्रन व्यािसाष्ट्रयक 

ष्ट्रिक्षाथीिरूलाई प्रिेि ददन अनुकूल हने प्रकारले ष्ट्रडिाइन गररएको ष्ट्रथएन। िसथव अन्त्य ‘मूलधारा’ िा 

‘अकादष्ट्रमक’ माष्ट्रनएकािरूष्ट्रसिको िुलनामा व्यािसाष्ट्रयक प्रिेिाथव ष्ट्रिक्षाथीिरू उच्च ष्ट्रिक्षाका अिसरमा िष्ट्रञ्चि 

ष्ट्रथए। यसले गदाव व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रिद्याथीिरूको उुँभो उच्च ष्ट्रिक्षा िर्व  िाने गष्ट्रििीलिा पूणवरूपले बन्त्द 

भएको कुरालाई नेिनल स्कलीस् क्वालीदर्केिन फे्रमिकव  (एनएसक्रू्एर्) 2013- मा सुधाने प्रयास गररएको र्।  

16.3. व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा मुलधारा माष्ट्रनएको सामान्त्य ष्ट्रिक्षाभन्त्दा ष्ट्रनम्न माष्ट्रनएको अष्ट्रन सामान्त्य ष्ट्रिक्षामा 

नसके्निरूका ष्ट्रनष्ट्रभि व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा िो भने्न अिधारणा चलेको र्। यस्िो अिधारणाले ष्ट्रिद्याथीले गन े

र्नौटमा असर पार्व। यो एक अष्ट्रि गभभीर समस्या िो यसलाई व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षाको पूणवरूपले नयाुँ र्ष्ट्रि 

बनाएर मार समाधान गनव सदकन्त्र्।  

16.4. यस नीष्ट्रिले व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षामाष्ट्रथ भएको िल्लो सामाष्ट्रिक प्रष्ट्रिष्ठा र सोपानुक्रमलाई मेटाउन चािान्त्र् 

अष्ट्रन यसको अन्त्य मूलधारामा माष्ट्रनएका िैष्ट्रक्षक कायवक्रमिरूष्ट्रसि चरणबर्द् प्रदक्रयाले एदककृि गने लक्ष्य रा्र्। 

आरष्ट्रभभक बाल्यकालमा नै िस्िो ष्ट्रमडल र सेकेण्डरी स्कुल ििमा नै गुणित्ता व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा ष्ट्रलने अनुभि 

गराएर यसलाई उच्च ष्ट्रिक्षाष्ट्रसि सिि रूपमा एदककृि गनुवपर्व। यसले एउटा नानील ेएउटा-एउटा व्यिसायमा 

ष्ट्रिक्षा ष्ट्रलने र अन्त्य धेरैलाई दखे्ने र अनुभि गने मौका सुष्ट्रनष्ट्रिि गर्व। यसले श्रमको आदर र भारिीय कला र 

ष्ट्रिल्पकाररिाप्रष्ट्रि मित्त्ि िगाउुँर्।  

16.5. सन् 2025 ष्ट्रभरमा कमसकेम पचास प्रष्ट्रििि ष्ट्रिक्षाथीिरूलाई स्कुल र उच्च ष्ट्रिक्षा व्यिस्थामा 

व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षाको अनुभि ददलाउने स्पि योिना, लक्ष्य र समयािष्ट्रध ष्ट्रिकास गररसकु्न पर्व। यस्िो लक्ष्यको 
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सिि ष्ट्रिकास लक्ष्य 4.4 प्रष्ट्रिििष्ट्रसि सामञ्जस्यिा र् अष्ट्रन यसले भारिको िनसाष्ट्रङ्ख्यक सभभाष्ट्रिि क्षमिालाई 

र्स्टाउने अिसर ददन्त्र्। िीइआर लक्ष्यबारे ष्ट्रिचार गदाव व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा ष्ट्रलन ेष्ट्रिद्याथीको सङ्ख्या ष्ट्रिचार 

गररनेर्। व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा क्षमिाको ष्ट्रिकास ‘अकादष्ट्रमक’ र अन्त्य क्षमिािरू सुँगसुँगै बराबर हुँद ै िानेर्। 

आउुँदो दिकष्ट्रभरमा चरणबर्द् िौरल ेव्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षालाई माध्यष्ट्रमक ििका स्कुल कायवक्रमिरूष्ट्रसि एदककृि 

गररनेर्। यस ददिािर्व , माध्यष्ट्रमक स्कुलिरूले आईटीआई, पोष्ट्रलटेदक्नक, स्थानीय उद्योगिरूष्ट्रसि सभपकव  र 

सियोग गनेर्न्। िब अष्ट्रन स्पोक मोडलमा आधाररि कौिल प्रयोगिालािरू स्कुलमा ष्ट्रनमाणव र स्थाष्ट्रपि 

गररनेर् अष्ट्रन िी सुष्ट्रिधािरू अन्त्य स्कुलिरूले पष्ट्रन उपयोग गनव पाउने र्न्। उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूले स्िय ं

आरै्ले अथिा कुनै उद्योगष्ट्रसि साझेदारीमा अथिा कुनै एनिीओ- ष्ट्रसि ष्ट्रमलेर व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा प्रदान गनव 

सके्न र्न्। सन ्2013 मा सरुू गररएको बी.भी.ओ.सी. ष्ट्रडग्री कोसव िारी रिनेर् िर अन्त्य चार िषे बहष्ट्रिषयक 

लगायि अन्त्य स्नािक कायवक्रममा नामाङ्खकन हन े ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि व्यािसाष्ट्रयक कोसव उपलब्ध हनेर्। उच्च 

ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूले ‘लघु प्रमाण पर’ कोसव पष्ट्रन प्रदान गनेर्न्; लोक ष्ट्रिद्या भने्न यस ‘सफ्ट ष्ट्रस्कल’ कोसवमा 

भारिमा ष्ट्रिकष्ट्रसि ज्ञान र कौिल पष्ट्रन ष्ट्रसकाइनेर्। ओडीएल मोडमा पष्ट्रन व्यािसाष्ट्रयक कोसव गराइन े

सभभािनाबारे पष्ट्रन ष्ट्रिचार गररनेर्।  

16.6. व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षालाई स्कुल र उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूमा चरणबर्द् ढङ्खगले अको दिकष्ट्रभरमा एदककृि 

गररनेर्। व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षाको ध्यान केष्ट्रन्त्िि क्षेरिरू (र्ोक्स एररया) अन्त्िर कौिल ष्ट्रिशे्लषण (ष्ट्रस्कल ग्याप 

एनाष्ट्रलष्ट्रसस्) अष्ट्रन स्थानीय अिसरिरूका आधारमा गररनेर्। मानि संसाधन ष्ट्रिकास मन्त्रालयले यस पिलको 

दखेरेखका ष्ट्रनष्ट्रभि उद्योगिरूको सियोगले व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रििेषज्ञिरू अष्ट्रन व्यािसाष्ट्रयक 

मन्त्रालयिरूका प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधिरूष्ट्रसि ष्ट्रमलेर एउटा राष्ट्रिय सष्ट्रमष्ट्रि ‘नेिनल कष्ट्रमरट र्र द इन्त्टीगे्रसन अर्् 

भोकेिनल एिुकेिन’ (एनसीआईिाई) गठन गनेर्।  

16.7. यस्िा प्रदक्रया पष्ट्रिले-पष्ट्रिले नै आरभभ गने संस्थानिरूले निाचार अष्ट्रन निीन अभ्यासिरू खोिी ष्ट्रनकाल्न ु

पर्व अष्ट्रन ष्ट्रयनलाई अन्त्य संस्थािरूष्ट्रसि एनसीआईभीई-को प्रदक्रयाको माध्यमबाट साझा गनुव पर्व। यसरी 

व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रिस्िारमा सियोग पुग्र्। ष्ट्रभन्नाष्ट्रभनै्न नमूनाका व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षण अष्ट्रन 

अपे्रन्त्टरष्ट्रसपिरू उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानले ‘एक्सपेररमेन्त्ट’ गनेर्न्। उद्योगिरूका साझेदारी उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूल े

‘इन्त्क्युबेसन केन्त्ि’ स्थाष्ट्रपि गनेर्न्।  

16.8. राष्ट्रिय कौिल योग्यिा फे्रमिकव  (एनएसक्युएर््) ष्ट्रनमाणव गरेर प्रत्प्येक व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिषय र पेिाको 

िृिान्त्ि ियार पाररनेर्। अष्ट्रन भारिीय मानकिरूलाई अन्त्िरावष्ट्रिय श्रष्ट्रमक सङ्खगठनले बनाएको पेिा 

िगीकरणको अन्त्िरावष्ट्रिय मानकिरूष्ट्रसि ष्ट्रमलाइने र्। यस फे्रमिकवले पूिव ष्ट्रसकाइको मान्त्यिाको आधार प्रदान 

गनेर्। यसरी औपचाररक व्यिस्थामा ड्रपआउट भएकािरूलाई उनीिरूको व्याििाररक अनुभिका आधारमा 

पुनः ष्ट्रलइने र्। के्रष्ट्रडट आधाररि फे्रमिकवले ‘सामान्त्य’-बाट व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षामा पररििवनीयिा सिि पाने र्। 

 

17. नयाुँ राष्ट्रिय अनसुन्त्धान र्ाउन्त्डेसनद्वारा सब ै क्षरेमा गणुित्ता अकादष्ट्रमक 
अनसुन्त्धान उत्प्प्ररेन गनुव: 

17.1. एउटा ठुलो अष्ट्रन िीिन्त्ि अथवव्यिस्था, सामाष्ट्रिक उत्प्थान र रािलाई पे्ररणा ददई उन्नष्ट्रिको ष्ट्रिखरष्ट्रिर 

पुऱ्याउनका ष्ट्रनष्ट्रभि ज्ञान ष्ट्रनमाणव र अनुसन्त्धान अत्प्यन्त्ि मित्त्िपूणव र्। ष्ट्रनःसन्त्दिे, कष्ट्रिपय प्राष्ट्रचन सभपन्न 

सभ्यिािरू िस्िै भारि, मेसोपोटाष्ट्रमया, ष्ट्रमश्र अष्ट्रन ग्रीसदषे्ट्रख आधुष्ट्रनक युगका संयिु राि अमेररका, िमवनी, 
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इज्राइल, दष्ट्रक्षण अदफ्रका अष्ट्रन िापानिरू सिि ज्ञान आधाररि समाििरूले बौष्ट्रर्द्क अष्ट्रन भौष्ट्रिक सभपष्ट्रत्त 

आिवन गरेका ष्ट्रथए अष्ट्रन यी आधारबाट आफ्नो र ष्ट्रिश्वमा अरूको सभ्यिामा पष्ट्रन उन्नष्ट्रि ल्याएका ष्ट्रथए।  

17.2. अनुसन्त्धानको एउटा बष्ट्रलयो िीिन्त्ि पररिेि आिको ििु गष्ट्रिले पररििवन भइरिेको ष्ट्रिश्वमा पष्ट्रिलेभन्त्दा 

धेर मित्त्िको भएको र्। उदािरणका लागी िलिायु पररििवन िनसाष्ट्रङ्ख्यकी गररिीलिा अष्ट्रन प्रबन्त्धन, िैि 

प्रौद्योष्ट्रगकी, ष्ट्रडष्ट्रिटल बिारको ष्ट्रिस्िार, मष्ट्रसन लर्नवङ अष्ट्रन कृष्ट्ररम बुष्ट्रर्द्मत्ता आदद यस्िा पररििवनिरू हन।् 

यदद भारिले यस्िा ष्ट्रिषम क्षेरमा नेिृत्प्ि ददनु िो भने अष्ट्रन आफ्नोमा भएका प्रष्ट्रिभािरूको सभभािनािरूको 

उष्ट्रचि उपयोग गरी पुनः ज्ञानको समाि भई नेिृत्प्ि ददनु िो भने रािले आफ्नो अनुसन्त्धान क्षमिामा मनग्गे 

ष्ट्रिस्िार गरी ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिषयमा सकरात्प्मक पररणाम ष्ट्रनकाल्न सकु्नपर्व। ष्ट्रििो-आि आर्थवक, बैष्ट्रर्द्क, सामाष्ट्रिक, 

पयाविरणीय र प्रौद्योष्ट्रगक अष्ट्रन रािको उन्नष्ट्रिका ष्ट्रनष्ट्रभि गणुात्प्मक िोध अष्ट्रनिायव र्।  

17.3. िोध यस्िो मित्त्िपूणव हुँदाहुँद ैपष्ट्रन ििवमानमा भारिमा अनुसन्त्धान र निाचार ष्ट्रनििे िीडीपीको 0.69 

प्रष्ट्रििि मार र्, िुलनामा संयुि राज्य अमेररकामा 2.8 प्रष्ट्रििि, इज्राइलमा 4.3 प्रष्ट्रििि अष्ट्रन दष्ट्रक्षण 

कोररयामा 4.2 प्रष्ट्रििि र्।  

17.4. भारिले अष्ट्रघल्लो धरर खपु्न परेको अष्ट्रन समाधान गनुवपरेको सामाष्ट्रिक चुनौष्ट्रििरू िस्िै ष्ट्रपउने पानी र 

स्िच्र्िामा सबै नागररकको पहुँच, गुणित्ता ष्ट्रिक्षा र स्िास््य, उन्नि यािायाि, गुणित्तािायु, ऊिाव अष्ट्रन 

बुष्ट्रनयादी सरंचना आददलाई उच्च िैज्ञाष्ट्रनक दषृ्ट्रिकोण र समाधान मार िोइन िर, गष्ट्रिरो गरी सामाष्ट्रिक अष्ट्रन 

मानष्ट्रिकी ष्ट्रिज्ञान रािको ष्ट्रिष्ट्रिध सामाष्ट्रिक सांस्कृष्ट्रिक अष्ट्रन पयाविरणीय पक्षिरूलाई बुझ्नुपने आिश्यकिा र्। 

यस्िा चुनौष्ट्रिलाई खपी समाधान गनव उच्च गुणित्ता भएको अन्त्िरष्ट्रिषयक अनसुन्त्धान भारिमा चाष्ट्रिन्त्र् अष्ट्रन 

यसलाई आयाि गरेर हुँदनै, आफ्नै िोध गन ेक्षमिाले दिेलाई अन्त्य दिेबाट प्रासष्ट्रङ्खगक िोध आयाि गरी आरू् 

अनुकूल पानव सक्षम बनाउुँर्। 

17.5. सामाष्ट्रिक समस्यािरू समाधान गन े भनी मित्त्िपूणव स्थान ओगट्नुको अष्ट्रिररि कुन ै पष्ट्रन दिेको 

ष्ट्रचनारी, त्प्यसको प्रगष्ट्रि आध्याष्ट्रत्प्मक अष्ट्रन बौष्ट्रर्द्क सन्त्िषु्ट्रि अष्ट्रन रचनात्प्मकिा पष्ट्रन उसको इष्ट्रििास, भाषा, 

कला अष्ट्रन संस्कृष्ट्रिको माध्यमबाट प्राप्त हनसक्र्। यसैल ेष्ट्रिज्ञान अष्ट्रन सामाष्ट्रिक ष्ट्रिज्ञानको क्षेरमा निाचारष्ट्रसि ै

कला, मानष्ट्रिकीिरूमा पष्ट्रन अनुसन्त्धान कुन ैपष्ट्रन दिेको प्रगष्ट्रि र प्रबुर्द्िाका ष्ट्रनष्ट्रभि मित्त्िपूणव र्।  

17.6. भारिको उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानमा अनुसन्त्धान अष्ट्रन निाचार, ष्ट्रििेष गरी उच्चिर ष्ट्रिक्षामा संलग्न र्न्। 

ष्ट्रिनका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रि मित्त्िपूणव र्। ष्ट्रिश्वका सिवशे्रष्ठ ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरूका इष्ट्रििासले प्रमाण ददन्त्र्न्, सिि 

अनुसन्त्धानको संस्कृष्ट्रि र ज्ञान ष्ट्रनमावण भएका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरूमा न ै सिवशे्रष्ठ अध्यापन, पठन-पाठन गन े

िािािरण सृष्ट्रि हन्त्र् अष्ट्रन त्प्यसरी नै बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको सेरटङमा संसारका शे्रष्ठ अनुसन्त्धानका काम 

भएका र्न्।  

17.7. भारिमा ष्ट्रिज्ञान, गष्ट्रणि, कला, साष्ट्रित्प्य, स्िष्ट्रिज्ञान अष्ट्रन भाषादषे्ट्रख ष्ट्रचदकत्प्सा अष्ट्रन कृष्ट्रषसभमका 

ष्ट्रिषयिरूमा अनुसन्त्धान र ज्ञान ष्ट्रनमावणको दीघवकालीन परभपरा र्। यसलाई अझ सिि बनाई एक्काईसौ ुँ 

ििाब्दीमा िोध र निाचारमा नेिृत्प्ि ददुँद ै एउटा सुदढृ अष्ट्रन प्रबुर्द् ज्ञान समाि बनाई िीन बृिि् आर्थवक 

िष्ट्रििरू मध्ये एक हनुपने र्। 

17.8. िसथव अनुसन्त्धानको गुणित्ता अष्ट्रन सङ्ख्यामा पररििवन ल्याउनका ष्ट्रनष्ट्रभि यस नीष्ट्रिले एउटा व्यापक 

अष्ट्रन समग्र दषृ्ट्रिकोण रा्दर्। यस नीष्ट्रिले स्कुल े ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रसक्नका ष्ट्रनष्ट्रभि खोि र खोिी आधाररि िैली, 

िैज्ञाष्ट्रनक पर्द्ष्ट्रत्त अष्ट्रन िार्कव क ष्ट्रचन्त्िनमा बल ददइएको र्। यसमा सष्ट्रभमष्ट्रलि र्न्; ष्ट्रिद्याथी ष्ट्रििलाई र 
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प्रष्ट्रिभालाई खुट्याएर स्कुलमा नै ददइन ेकररयर परामिव, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयमा अनुसन्त्धानलाई बढािा; उच्च ष्ट्रिक्षा 

संस्थानिरूको बहष्ट्रिषयक स्िभाि अष्ट्रन समग्र ष्ट्रिक्षामा बल; अनुसन्त्धान र इन्त्टनवष्ट्रसपलाई स्नािक स्िरमा 

पाठ्यक्रममा समािेि, रे्कल्टी कररयर प्रबन्त्धन प्रणाली िसमा अनुसन्त्धानमा बल ददइन्त्र्; ष्ट्रिक्षक र 

संस्थानलाई स्िायत्तिा र निाचार प्रोत्प्सािन गन े दकष्ट्रसमको प्रिासष्ट्रनक र ष्ट्रिष्ट्रनयामक पररििवन। यी माष्ट्रथ 

उल्लेष्ट्रखि सबै पक्षिरू एउटा िोध मानष्ट्रसकिा सिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि अत्प्यन्त्ि मित्त्िपूणव िो। 

17.9. यी ष्ट्रिष्ट्रभन्न ित्त्ििरूमाष्ट्रथ सिदक्रयात्प्मक िररकाले कायव गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि माष्ट्रथ सिदक्रयात्प्मक िररकाल ेकायव 

गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि यो नीष्ट्रिले एउटा राष्ट्रिय अनसुन्त्धान र्ाउन्त्डसेन (एनआरएर्) स्थाष्ट्रपि गनव प्रस्िाि ददुँदरै् िा दक 

राि गुणित्तायुि अनुसन्त्धानलाई सिी रूपमा ष्ट्रिकष्ट्रसि अष्ट्रन उत्प्पे्रररि गररएको र्। एमआरएर्को व्यापक लक्ष्य 

िाम्रा ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको माध्यमबाट िोध संस्कृष्ट्रिलाई सक्षम बनाउने िो। ष्ट्रििेष रूपले एनआरएर् योग्यिा र 

ष्ट्रपयर ररभ्य ुआधाररि िोध नीष्ट्रधले एउटा ष्ट्रिश्वसनीय आधार प्रदान गनेर् िसले उत्प्कृि सोधका ष्ट्रनष्ट्रभि उपयुि 

प्रोत्प्सािनको दिेमा अनुसन्त्धान संस्कृष्ट्रि ष्ट्रिकास गनवमा मद्दि ददनेर्। एनआरएर्ले सबै ष्ट्रिषयिरूमा 

अनुसन्त्धानका ष्ट्रनष्ट्रभि आर्थवक अनुदान ददनेर्। सर्ल अनुसन्त्धानिरूले मान्त्यिा पाउनेर्न् र प्रासष्ट्रङ्खगक 

पररणामिरू सरकारी एिेन्त्सीिरू सुँगै उद्योग अष्ट्रन ष्ट्रनिी/परोपकारी सङ्खगठनिरूष्ट्रसि धष्ट्रनष्ठ सभबन्त्ध राखी 

यसलाई कायावष्ट्रन्त्िि गररनेर्।  

17.10. यस्िो संस्थान िो ििवमानको कुनै स्िरमाष्ट्रथ अनुसन्त्धानको ष्ट्रनष्ट्रध प्रदान गर्व िस्िै ष्ट्रिज्ञान अष्ट्रन 

प्रौद्योष्ट्रगकी ष्ट्रिभाग (डीएसटी), परमानु ऊिाव ष्ट्रिभाग (डीएई), िैि प्रौद्योष्ट्रगकी ष्ट्रिभाग (डीबीटी) भारिीय कृष्ट्रष 

अनुसन्त्धान पररषद ् (आईसीएआर) भारिीय आयुर्िवज्ञान अनसुन्त्धान पररषद (आईसीएमआर), भारिीय 

इष्ट्रििास अनुसन्त्धान पररषद (आईसीएचआर) अष्ट्रन ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अनुदान आयोग (युिीसी) का साथ साथमा 

ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रनिी अष्ट्रन परोपकारी सङ्खगठनिरूसुँग यसले आफ्नो प्राथष्ट्रमकी आिस्यकिा अनुसार स्ििन्त्र रूपल े

ष्ट्रनष्ट्रधगि अनुसन्त्धान िारी राख्ने र्। यद्यष्ट्रप, एनआरएर् सघन रूपले अन्त्य र्ष्ट्रन्त्डङ एिेन्त्सीका साथ समन्त्िय 

स्थाष्ट्रपि गनेर् अष्ट्रन ष्ट्रिज्ञान, इष्ट्रन्त्िष्ट्रनयररङ साथै अन्त्य सक्षम अकादमीिरूसुँग काम गनेर्। यसका साथमा 

योसुँग िष्ट्रडि अपेष्ट्रक्षि उद्दशे्य अष्ट्रन प्रयासिरूसुँग िालमले राखेर दोिोरोपनको कमीलाई सुष्ट्रनष्ट्रिि गने प्रयास 

गनेर्। एनआरएर् स्ििन्त्र रूपले सरकारको एक रेरटङ बोडव अर् गिनवसवद्वारा िाष्ट्रसि हनेर्, िसमा ष्ट्रिष्ट्रभन्न 

क्षरेिरूको गुणित्ता र व्यापक िोधकिाव अष्ट्रन आष्ट्रिष्कारकिरू सामेल रिनेर्न्।   

17.11. एनआरएर्को प्राथष्ट्रमक गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरू यस प्रकारको हनेर् :  

क) सब ैप्रकारको ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिषयिरूमा प्रष्ट्रिस्पधी अष्ट्रन ष्ट्रपयर ररभ्य ुगररएका िोध प्रस्िाििरूलाई र्न्त्ड 

ददनेर्;  

ख) ष्ट्रििेष ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय र मिाष्ट्रिद्यालयिरूमा अष्ट्रिल े िोध िैिि अिस्थामा र् िी अकादष्ट्रमक 

संस्थानिरूमा अनुसन्त्धानका िरा बसाल्ने, हकावउने अष्ट्रन सोध सुष्ट्रिधा प्रदान गने काम गनेर्।  

ग) यसले िोधाथी अष्ट्रन सन्त्दर्भवि सरकारी िाखािरू र उद्योगमाझ सभपकव  बढाउन ेएिम् समन्त्ियन 

गने काम गनेर् िा दक िोधाथीिरूलाई लगािार अष्ट्रि िात्प्काष्ट्रलक राष्ट्रिय अनुसन्त्धान मुद्दािरूका 

बारेमा बिाउने काम गनव सकोस्। किै नयाुँ सर्लिािरू भए पष्ट्रन नीष्ट्रि ष्ट्रनमाविा पष्ट्रन 

अनुसन्त्धानप्रष्ट्रि हनपऱ्यो, यसो गनावले यी सर्लिािरूलाई सिवशे्रष्ठ िररकाले नीष्ट्रि अथिा 

दक्रयान्त्ियन गनव दिाव गररन सदकन्त्र्।  

घ) उत्प्कृि अनुसन्त्धान अष्ट्रन त्प्यसको प्रगष्ट्रि थािा पाउनु र ष्ट्रचनु्न। 
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18. उच्चिर ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रनयामक प्रणालीमा आमलू पररििवन 

18.1. उच्चिर ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रिष्ट्रनयम धेरै दिकदषे्ट्रख नै कठोर रिकेो र्, धेरै ष्ट्रिष्ट्रनयम िर थोरै प्रभािले व्यिस्था 

रोगग्रस्ि र्। ष्ट्रिष्ट्रनयामक प्रणालीको कृष्ट्ररम अष्ट्रन ष्ट्रिघटनकारी स्िभािले बुष्ट्रनयादी समस्यािरू प्रभाष्ट्रिि भएका 

र्न्- िस्िो कष्ट्रिपय ष्ट्रनकायिरूमा िष्ट्रिको अत्प्यष्ट्रधक केन्त्िीकरण, आपसमा स्िष्ट्रिििरूको मिभेद आदद 

र्लस्िरूप ििाबदिेीमा कमी व्याप्त रिकेो र्। उच्चिर ष्ट्रिक्षा क्षेरलाई रे्रर सदक्रय गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रन सर्ल 

बनाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रनयामक प्रणालीलाई पूणवरूपले पररििवन गनुवपने आिश्यकिा र्।  

18.2. उपयुवि उल्लेख मुद्दािरूलाई समाधान गनव उच्चिर ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रनयामक प्रणालीले ष्ट्रिष्ट्रनयमन, प्रत्प्यायन 

र्ष्ट्रन्त्डङ अष्ट्रन िैक्षष्ट्रणक मानकिरू ष्ट्रनधावरण गन ेष्ट्रिष्ट्रिि कायव, स्ििन्त्र अष्ट्रन सिि ससं्थानिरू/व्यिस्थािरूद्वारा 

सञ्चाष्ट्रलि हन े कुरा सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुवपर्व। यस्िो काम व्यलस्थामा चेक-एन्त्ड-ब्यालेन्त्स ल्याउनु, ष्ट्रनकायिरूको 

ष्ट्रिििरूमा आपसी मिभेद कम गराउुँन ु अष्ट्रन केिी ष्ट्रनकायिरूको िष्ट्रििरूको अत्प्यष्ट्रधक केष्ट्रन्त्ियकरण िेष 

पानवका ष्ट्रनष्ट्रभि आिश्यक र्। यी चार संस्थागि सरंचनाले यी चारिटा कायव स्ििन्त्र रूपले िर साथै साझा 

उद्दशे्य प्राप्त गनव एकै प्रकारको िारिभयिाले काम गने कुरा सुष्ट्रनष्ट्रिि हनुपर्व। यी चार सरंचनािरूका चार 

स्ििन्त्र आष्ट्रङ्खगक कायवक्षेर एक प्रमुख र्रर्ाया भारिीय उच्चिर ष्ट्रिक्षा आयोग (एचईसीआई) अन्त्िगवि स्थाष्ट्रपि 

गररनेर्।  

18.3. एचईसीआईको पष्ट्रिलो अङ्खग राष्ट्रिय उच्चिर ष्ट्रिक्षा ष्ट्रिष्ट्रनयामक पररषद ्(एनएचईआरसी) हनेर्- यसल े

उच्चिर ष्ट्रिक्षा क्षेरका ष्ट्रनष्ट्रभि एक साझा ष्ट्रसङ्खगल पोइन्त्ट रेगुलेटर भएर काम गनेर्। यसमा ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षा सामेल 

र् िर ष्ट्रचदकत्प्सा एिम् ष्ट्रिष्ट्रधको ष्ट्रिक्षा सामेल रै्न। यस्िरी ष्ट्रनयामक प्रदक्रयामा अव्यिस्था र दोिोऱ्याइलाई 

समाप्त गररन ेर्। ििवमानमा व्यिस्थाष्ट्रभर धेरै ष्ट्रिष्ट्रनयामक संस्थानिरूको उपष्ट्रस्थष्ट्रिले यस्िो भएको िो अब यस 

एकल ष्ट्रबन्त्द ुष्ट्रिष्ट्रनयमनलाई सक्षम बनाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि रिकेो अष्ट्रधष्ट्रनयमिरू रद्द गरी पुनसंरचना गनुवपर्व। अष्ट्रन 

ष्ट्रिष्ट्रभन्न स्थाष्ट्रपि ष्ट्रनयामक ष्ट्रनकायिरूको पुनगवठनको आिश्यकिा हनेर्। एनएचईआरसीको लष्ट्रचलो िर 

बाुँष्ट्रधएको अष्ट्रन सुष्ट्रिधात्प्मक िररकाल ेसंस्थानिरूलाई ष्ट्रिष्ट्रनयष्ट्रमि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि स्थाष्ट्रपि गररनेर्। यसको अथव 

केिी मित्त्िपूणव मामलािरू- ष्ट्रििेष गरी ष्ट्रित्तीय इमानदारी सुिासन, अनलाइन अष्ट्रन अर्लाइन ष्ट्रित्त सभबन्त्धी 

मुद्दािरूको स्िप्रकटीकरण, अष्ट्रडट, प्रदक्रयािरू इन्त्फ्रास्ट्रक्चर, रे्कल्टी, कमवचारी, पाठ्यक्रम अष्ट्रन िैष्ट्रक्षक 

प्रष्ट्रिर्लिरू प्रभािपूणव ढङ्खगले ष्ट्रनयष्ट्रन्त्रि गनव सदकन्त्र्। यस्िा सबै सूचना एनएचईआरसीबाट सञ्चाष्ट्रलि हन े

सािविष्ट्रनक िेबसाइटमा र आफ्नै उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूको िेबसाइटमा सटीक रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्व। 

सािविष्ट्रनक गररएको यी सूचनािरूष्ट्रसि सभबष्ट्रन्त्धि ष्ट्रििकारक अष्ट्रन अन्त्यिरूद्वारा गररएको कुनै पष्ट्रन गुनासो िा 

गुिार एनएचईआरसीले सुनै्नपर्व अष्ट्रन िल गनुवपर्व। एउटा िोदकएको ष्ट्रनष्ट्रिि समय-अन्त्िरालमा प्रत्प्येक उच्चिर 

ष्ट्रिक्षा संस्थानमा रेन्त्डम िररकाल े ददव्याङ्खग्य ष्ट्रिद्याथीसमेि र्ाष्ट्रनएका अन्त्य ष्ट्रिद्याथीिरूको मूल्यिान 

दर्डब्याक अनलाइन ष्ट्रलइनरे्।  

18.4. यस्िो ष्ट्रिष्ट्रनयमनलाई सक्षम बनाउने प्राथष्ट्रमक/मूल प्रदक्रया प्रत्प्यायन हनेर्। यसैले एचईसीआईको दोस्रो 

अङ्खग एउटा मेटा-अक्के्रष्ट्रडरटङ ष्ट्रनकाय हनेर्। िसलाई राष्ट्रिय प्रत्प्यायन पररषद ्भष्ट्रननेर्। संस्थािरूको प्रत्प्यायन 

मु्यिः केिी बुष्ट्रनयादी ष्ट्रनयम-कायदा सािविष्ट्रनक स्िप्रकटन बष्ट्रलयो पररचालन अष्ट्रन पररणामिरूका आधारमा 

हनेर्। यस पूणव प्रदक्रयालाई मान्त्यिा प्रदान गने स्ििन्त्र समूिद्वारा पुरा गररन्त्र्। अष्ट्रन एनएसीले यो सबै कामको 

ष्ट्रनगरानी र सञ्चालन गनेर्। एनएसीले एउटा समुष्ट्रचि सङ्ख्यामा संस्थानिरूलाई मान्त्यिा ददने उद्दशे्यले काम 
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गनेर्। कम समयमा न ै गे्रडडे मान्त्यिा ददने एउटा बष्ट्रलयो प्रणाली स्थाष्ट्रपि गररनेर् िसले सबै उच्चिर ष्ट्रिक्षा 

संस्थानद्वारा स्िायत्तिा, स्िप्रिासन अष्ट्रन गुणित्ताका िोदकएका मानकिरू प्राप्त गन ेचरणबर्द् बेन्त्च माकव  िय 

गनेर्। पररमाम स्िरूप सबै उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थान आफ्नो आफ्नो समस्थान ष्ट्रिकास योिनाको (आईडीपी) 

माध्यमबाट आउुँदो 15 िषवष्ट्रभरमा उच्चिम स्िर प्राप्त गने उद्दशे्य ष्ट्रनष्ट्रिि गनेर्न्। यस्िरी यी स्थानिरू एक 

स्िचाष्ट्रलि ष्ट्रडग्री प्रदान गने संस्थानिरू/ क्लस्टर िस्िै हनका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रष्ट्रिबर्द् हनेर्न ्पष्ट्रर् यिी प्रदक्रया िैष्ट्रश्वक 

मानक अनुसार एउटा ष्ट्रद्वआधारी प्रदक्रया हनेर्। 

18.5. एचईसीआईको िेस्रो अङ्खग हनेर् उच्चिर ष्ट्रिक्षा अनुदान पररषद ्(एचईिीसी) िसले पारदिी मानदण्ड, 

संस्थानिरूद्वारा ष्ट्रिकष्ट्रसि आईडीपी अष्ट्रन यस मार्व ि उपलब्ध गररएको उन्नष्ट्रिका आधारमा उच्चिर ष्ट्रिक्षा 

संस्थानिरूलाई ष्ट्रित्तीय ष्ट्रनष्ट्रध (र्ष्ट्रन्त्डङ) अनु ष्ट्रित्त पोषण गनेर्। एचईिीसीलाई र्ारिृष्ट्रत्त ष्ट्रििरण, नयाुँ 

र्ोकस क्षेरका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रन ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिषयमा गुणित्ता कायवक्रमिरू प्रदान गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि र्न्त्ड ष्ट्रिकास गन े

दाष्ट्रयत्प्ि ददइनेर्। 

18.6. एचईसीआईको चौथो अङ्खग सामान्त्य ष्ट्रिक्षा पररषद ्(िीईसी) हनेर्। यसले उच्चिर ष्ट्रिक्षा कायवक्रमिरूको 

अपेष्ट्रक्षि पररणाम िय गनेर् िसलाई ‘स्नािक पररणाम’-को नामले ष्ट्रिष्ट्रनने र्। िीईसीले एउटा राष्ट्रिय उच्चिर 

ष्ट्रिक्षा योग्यिा फे्रमिकव  (एनएचईक्यूएर्)ियार गनेर्। यसको राष्ट्रिय कौिल योग्यिा फे्रमिकव  (एनएसक्यूएर्) 

िारिभय ष्ट्रमलाएर व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षाको उच्च ष्ट्रिक्षाष्ट्रसि सिि ै समन्त्ियन यस्िो ष्ट्रसकाइएको पररणामको 

आधारमा एनएचईक्यूएर्द्वारा अग्रणी उच्चिर ष्ट्रिक्षा योग्यिाको ष्ट्रनदिेन अनुसार एउटा ष्ट्रडग्री/ष्ट्रड्लोमा/प्रमाण-

परको रूपमा ददइनेर्। यसको अष्ट्रिररि, िीईसी, एनएचईक्यूएर्को माध्यम के्रष्ट्रडट ट्रान्त्स्र्र, समानक 

मुद्दािरूका ष्ट्रनष्ट्रभि समानरुूप अष्ट्रन सुष्ट्रिधािनक मानदण्ड स्थाष्ट्रपि गनेर्। िीईसीले िी ष्ट्रिष्ट्रिि कौिलिरू 

ष्ट्रचष्ट्रह्नि गनेर् िो ष्ट्रिद्याथीले आफ्नो िैक्षष्ट्रणक कायवक्रमको अिष्ट्रधमा एक्काईसौ ुँ ििाब्दी कौिल भएको पूणव 

ष्ट्रिकष्ट्रसि ष्ट्रिक्षाथी ियार गन ेउद्दशे्यले प्राप्त गनुव पनेर्।  

18.7. भारिीय कृष्ट्रष अनुसन्त्धान पररषद ्(आईसीएआर) भेटरनेरी काउष्ट्रन्त्सल अर् इष्ट्रन्त्डया (बीसीआई), राष्ट्रिय 

अध्यापक ष्ट्रिक्षा पररषद ् (एनसीटीई) आर्कव टेक्चर काउष्ट्रन्त्सल (सीओए), र्ामेसी काउष्ट्रन्त्सल अर् इष्ट्रन्त्डया 

(पीसीआई) राष्ट्रिय व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन प्रष्ट्रिक्षण पररषद ् (एनसीबीईटी) आदद िस्िा प्रोरे्सनल 

काउष्ट्रन्त्सलिरूले व्यािसाष्ट्रयक मानक सेरटङ ष्ट्रनकाय (पीएसएसबी)-का रूपमा काम गनेर्न्। ष्ट्रयनले उच्च ष्ट्रिक्षा 

व्यिस्थामा मु्य भूष्ट्रमका ष्ट्रनिावि गने र्न् अष्ट्रन ष्ट्रयनलाई िीईसीका सदस्यिाका ष्ट्रनष्ट्रभि आमष्ट्रन्त्रि गररनेर्। यी 

ष्ट्रनकायिरू यस्िरी पुनगवरठि भई पीएसएसबी बष्ट्रनसकेपष्ट्रर् पाठ्यक्रम बनाउने अकादमीय स्िर ष्ट्रनष्ट्रिि गने, 

मानक र समष्ट्रन्त्िि अध्यापन िोके्न, अनुसन्त्धान र आफ्नो ष्ट्रिषयको/डोमेनको ष्ट्रिस्िार गने काम िीईसीका 

सदस्यका रूपमा गनेर्न्। िीईएसको सदस्यको रूपमा ष्ट्रयनल े पाठ्यक्रम ढाचा िा फे्रमिकव  दखेाइददनेर्न ्

िसष्ट्रभर रिी उच्च ष्ट्रिक्षा ससं्थानिरूल ेआफ्नो आफ्नो पाठ्यक्रम ियार पानेर्न्। यस्िरी ष्ट्रबना कुन ै ष्ट्रनयामक 

भूष्ट्रमका पीएसएसबीले ‘लर्नवङ अष्ट्रन प्र्याष्ट्रक्टस’ को ष्ट्रििेष क्षेरमा मानक अष्ट्रन अपेक्षािरू ष्ट्रनधावररि गनेर्न्। उच्च 

ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूले उनीिरूको िैक्षष्ट्रणक कायवक्रमिरूले यी मानकिरूष्ट्रसि कस्िो संिेदनिीलिा/ प्रष्ट्रिदक्रया 

दखेाउुँदरै्न् त्प्यसको ष्ट्रिचार गनेर्न ् अष्ट्रन यी मानकिरू प्राप्त गनव पीएसएसबी िा मानक ष्ट्रनधावररि 

ष्ट्रनकायिरूष्ट्रसि सियोग माग्नरे्न्। 

18.8. यसप्रकारको संरष्ट्रचि व्यिस्थाले पारस्पररक ष्ट्रिििरूको िुझाईलाई समाप्त गद ै प्रत्प्येकको भूष्ट्रमका िा 

कायव एका-अकावदषे्ट्रख बेग्लै राख्ने ष्ट्रसर्द्ान्त्ि कायम राख्नेर्। यसको उद्दशे्य केिी बुष्ट्रनयादी मामलािरूमा ध्यान ददुँद ै

उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूलाई सिि बनाउनु िो। यसष्ट्रसि िोष्ट्रडएका ष्ट्रिभमेिारी अष्ट्रन ििाबदिेी उच्चिर 
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ष्ट्रिक्षण संस्थानिरूको अनरुूप हनेर्। सािविष्ट्रनक र ष्ट्रनिी उच्चिर ष्ट्रिक्षण संस्थानिरू माझ अपेक्षा अनसुार कुनै 

भेदभाि गररने रै्न। 

18.9. यस्िो पररििवनका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रिले चष्ट्रलरिकेा संरचना र संस्थानिरूले आरै्लाई पुनिावगृि गरी दकष्ट्रसम 

दकष्ट्रसमको ष्ट्रिकासक्रम अनुभि गद ै अष्ट्रघ िानुपनेर्। कायवको ष्ट्रिभािनको अथव िो प्रत्प्येक कायविािक अङ्खगले 

एचईसीआईष्ट्रभर नयाुँ ष्ट्रनयामक योिनाअनरुूप निीन, प्रासष्ट्रङ्खगक, अथवपूणव, मित्त्िपूणव ष्ट्रसङ्खगो एकल भूष्ट्रमका 

ष्ट्रनिावि गनुव पर्व। 

18.10. ष्ट्रनयमन (एनएचईआरसी), प्रत्प्यायन एनएसी, अकादमीय स्िर मान्त्यिा ष्ट्रनधावरण (िीईसी) िस्िा 

स्ििन्त्र काम गरररिकेा कायविािक अङ्खगिरू अष्ट्रन बृिि् र्रर्ायी स्िायत्त ष्ट्रनकाय (एचईसीआई)-का कायविरू 

पारदिी सािविष्ट्रनक प्रकटीकरणमा आधाररि हुँदर्। यसमा कायव दक्षिा र पारदर्िविा सुष्ट्रनष्ट्रिि गनव अष्ट्रन मानि 

संसगव िा इन्त्टररे्स कम गनावका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रधक भन्त्दा अष्ट्रधक प्रौद्योष्ट्रगकीको प्रयोग गररनेर्। प्रौद्योष्ट्रगकी प्रयोगले 

ष्ट्रचष्ट्रह्नि गरी मुि र पारदिी ष्ट्रनयामकद्वारा िस्िक्षपे गनव सदकन्त्र्। यसमा मानिभूष्ट्रमका रिुँदनै। कठोर 

अनुपालक उपायिरू सुष्ट्रनष्ट्रिि गद ैिोनीन र झुठो प्रकटीकरण गनवलाई कडा दण्डको प्रािधान पष्ट्रन सामेल हनेर् 

िा दक उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूले ददएको ष्ट्रनम्निम् ष्ट्रनयम र स्िरलाई मानेर काम गरुन्, चाखलाग्दो कायविािक 

अङ्खगिरूमध्ये एचईसीआई आरै्ले नै आपसी मिभेदलाई मेटाउने काम गनेर्। एनएचईसीआईका प्रत्प्येक 

कायविािक अङ्खग सत्प्य ष्ट्रनष्ठा, प्रष्ट्रिबर्द्, लोकसेिा गरेकािरू अष्ट्रन सन्त्दर्भवि क्षेरमा उच्चकोरटका ष्ट्रििेषज्ञिरू 

सदस्य भएका एउटा स्ििन्त्र ष्ट्रनकाय हन्। एचईसीआई स्िय ं पष्ट्रन लोकसेिाको भािनाले पे्रररि उच्चष्ट्रिक्षाका 

ष्ट्रििेषज्ञिरूले बष्ट्रनएको एउटा सानो स्ििन्त्र ष्ट्रनकाय िो िसले एचईसीआईका कामिरू प्रभािपूणव र ष्ट्रनष्ठापूिवक 

ढङ्खगले भएको र् दक रै्न, त्प्यो िरे्व। एचईसीआईष्ट्रभर यसका ष्ट्रनणवय ददने कायवलगायि अन्त्य कायविरू ििन 

गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि सुिाउुँ ददलो िन्त्र स्थाष्ट्रपि गररनेर्।  

18.11. ष्ट्रिष्ट्रनयमनको नयाुँ व्यिस्थामा गुणित्ता उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थान स्थाष्ट्रपि गनव धेरै सिि हनेर्। िर स्थाष्ट्रपि 

संस्थानिरू लोकसेिाको भािनाले अष्ट्रघ आएका हन ् र ष्ट्रयनको आर्थवक क्षमिा दीघवकालीन र् भने्न कुरा 

सुष्ट्रनष्ट्रिि हन ुपऱ्यो। अष्ट्रि उत्तम प्रदिवन गने उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानलाई केन्त्ि र राज्य सरकारल ेसंस्था ष्ट्रिस्िार गनव 

सियोग ददनेर्न्। यसो गनावले ठुलो सङ्ख्यामा ष्ट्रिद्याथीले पढ्न पाउनेर्न् अष्ट्रन ष्ट्रिषयिरूको पष्ट्रन ष्ट्रिस्िार 

हनेर्। सरकार र परोपकारी उच्च ष्ट्रिक्षाको पाटवनरष्ट्रसप मोडल पष्ट्रन ियारी गररनेर्।  

ष्ट्रिक्षाको व्यापारीकरणमा रोकथाम 

18.12. ष्ट्रनयन्त्रण र सन्त्िुलन युि ष्ट्रिष्ट्रिध िन्त्रले ष्ट्रिक्षाको व्यापारीकरण रोक्न लडाइुँ गनेर्। ष्ट्रनयमन व्यिस्थाको 

मु्य प्राथष्ट्रमकिा यिी नै हनेर्। सबै ष्ट्रिक्षण संस्थानलाई अष्ट्रडटको एकनासे मानक अष्ट्रन नार्ाका लाष्ट्रग िोइन 

भने्न स्िघोषणा आदद लागु हनेर्। यदद किै अष्ट्रधिेष-िचि धन भए त्प्यो ष्ट्रिक्षा क्षेरमा नै पुनर्नविि हनेर्। सब ै

ष्ट्रित्तीय मामलािरूको लोक प्रकटीकरण हनेर्। अष्ट्रन माष्ट्रनसका ष्ट्रनष्ट्रभि गुनासो- ष्ट्रनिारण िन्त्रको बन्त्दोबस्ि 

गररनेर्। एनएसीले ष्ट्रिकास गरेको प्रत्प्यायन प्रणालीले यसको एउटा पुरक िाुँच प्रदान गर्व अष्ट्रन 

एनएचईआरसीले यसलाई आफ्नो ष्ट्रनयामक उद्दशे्यको प्रमुख आयामको रूपमा िरे्व। 

18.13. सबै उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरू – सािविष्ट्रनक अष्ट्रन ष्ट्रनिीलाई नयाुँ ष्ट्रनयामक व्यिस्थाले ष्ट्रिक्षामा परोपकारी 

प्रयासिरूलाई प्रोत्प्सािन ददनेर्। ष्ट्रनिी उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानका ष्ट्रनष्ट्रभि एकनासे एउटै ष्ट्रिधेयक हनेर्। ष्ट्रनिी उच्च 

ष्ट्रिक्षा संस्थानका ष्ट्रनष्ट्रभि हने ष्ट्रिधान सभाका ष्ट्रिधेयकका ष्ट्रनष्ट्रभि सामान्त्य ष्ट्रनम्निम राष्ट्रिय ष्ट्रनदषे्ट्रिका हनेर्। 

यस्िा सामान्त्य ष्ट्रनम्निम ष्ट्रनदषे्ट्रिकाले यस्िा ष्ट्रिष्ट्रधिरूलाई ष्ट्रनिी उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थान स्थाष्ट्रपि गन े सक्षम 
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बनाउुँदर्। यसले ष्ट्रनिी र सािविष्ट्रनक संस्थानका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटै मानक बनाउुँर्। यी ष्ट्रनम्निम् सामान्त्य ष्ट्रनदषे्ट्रिकाल े

उत्तम पररचालन, ष्ट्रित्तीय स्थायीत्प्ि अष्ट्रन सरुक्षा, ष्ट्रिक्षण पररमाम अष्ट्रन प्रकटीकरणको खुलासामा पारदर्िविा 

ददन्त्र्।  

18.14. परोपकार अष्ट्रन िन ष्ट्रििैषी उद्दशे्य हने ष्ट्रनिी उच्चिर ष्ट्रिक्षण संस्थानिरूलाई हने ष्ट्रनिी उच्चिर ष्ट्रिक्षण 

संस्थानिरूलाई प्रगष्ट्रििील िासनले चापिुँदो िुल्क ष्ट्रनधावरण गरी प्रोत्प्सािन ददन्त्र्। ष्ट्रिष्ट्रभन्न प्रकारका 

संस्थानिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि उनकैा प्रत्प्यायनका आधारमा िुल्कको उच्चिर सीमा िय गनेलाई एउटा पारदिी िन्त्र 

ष्ट्रिकष्ट्रसि गररनेर् िा दक ष्ट्रिनलाई प्रष्ट्रिकूल प्रभाि नपरोस्। यद्यष्ट्रप िोदकएको ष्ट्रनयम अष्ट्रन बृिि् ष्ट्रनयामक 

व्यिस्थाको ज्योष्ट्रिमा आष्ट्रधकाररक र्ार दफ्रष्ट्रसप र र्ारिृष्ट्रत्त प्रदान गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रनिी उच्चिा ष्ट्रिक्षा 

संस्थानलाई प्रोत्प्साष्ट्रिि गररनेर्। ष्ट्रनिी उच्चिर ष्ट्रिक्षण संस्थानिरूद्वारा ष्ट्रनधावररि ष्ट्रपस अष्ट्रन िुल्क पारदिी 

रूपले पुरै बिाइने र्। कुनै पष्ट्रन र्ारको नामाङ्खकनका समय दर्स/िुल्कमा मनमानीहनेरै्न। िुल्क ष्ट्रनणवय गन े

पर्द्ष्ट्रत्तले लागेको लागि उठाउने र उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानल ेआफ्नो सामाष्ट्रिक ष्ट्रिभमेिारी पूणव गने खचव उठाउन े

सुष्ट्रनष्ट्रिि गनेर्।  

 

19. उच्चिर ष्ट्रिक्षा ससं्थानिरूको प्रभाििाली प्रिासन अष्ट्रन निेृत्प्ि 

19.1. उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थानिरू शे्रष्ठ संस्कृष्ट्रि अष्ट्रन निाचार ष्ट्रनमावण प्रभाििाली प्रिासन अष्ट्रन निेृत्प्िले गराउन 

सक्र्। भारिलगायि अन्त्य ष्ट्रिश्वस्िरीय संस्थानिरूमा एउटा एकनास ेचररर के र् भने एउटा सिि स्िप्रिासन 

अष्ट्रन संस्थागि नेिृत्प्िको उत्प्कृि गुणित्ता आधारमा ष्ट्रनयुष्ट्रि। 

19.2. गे्रडडे प्रत्प्यायन अष्ट्रन गे्रडेड स्िायत्तिाको उष्ट्रचि प्रणालीद्वारा चरणबर्द् ढङ्खगले पन्त्ध्र िषवष्ट्रभरमा भारिका 

सबै उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थानको लक्ष्य स्ििन्त्र स्िप्रिाष्ट्रसि निाचार र शे्रष्ठिाल ेभररपूणव संस्था बष्ट्रननु िो। शे्रष्ठ 

गुणित्ता भएको निेृत्प्ि अष्ट्रन श्रेष्ठ संस्थागि ष्ट्रनमावण सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि सब ैउच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूल ेपाइला 

चाल्ने र्न्। यस्िो कामका ष्ट्रनष्ट्रभि उष्ट्रचि गे्रडडे प्रत्प्यायन प्राप्त भइसकेपष्ट्रर् उच्च योग्यिा भएको सक्षम अष्ट्रन उच्च 

ष्ट्रिक्षामा समर्पवि व्यष्ट्रििरू सदस्य भएको ‘बोडविरू अर् गिनवसव’ (बीओिी) स्थाष्ट्रपि गररनेर्। कुन ै बाष्ट्रिरी 

िस्िक्षेपष्ट्रबना बीओिी संस्थाको प्रिासन चलाउन ेर्न्, ससं्थाका अध्यक्ष लगायि अन्त्य सबै ष्ट्रनयुष्ट्रििरू गनेर्न ्

अष्ट्रन प्रिासन सभबन्त्धी सबै ष्ट्रनणवयिरू ष्ट्रलनेर्न्। एउटा यस्िो व्यापक ष्ट्रिधान बनाइन्त्र् िसले अन्त्य कुनै कुन ै

ष्ट्रिधानमा यस ष्ट्रिधानको उल्लङ्खघनकारी प्रािधान भए त्प्यसलाई बदलेर यिी ष्ट्रिधान नै ष्ट्रनणावयक हन ेप्रािधान 

राष्ट्रखने र्। र बाओिी गठन, ष्ट्रनयुष्ट्रि कामकािका ष्ट्रनयमिरू ष्ट्रनयम अष्ट्रन ष्ट्रिष्ट्रनमयिरू र बाओिीको भूष्ट्रमका र 

ष्ट्रिभमेिारीका कुरा यस ष्ट्रिधानमा सामेल गररनेर्। बोडवको नयाुँ सदस्यको पत्तो बोडवद्वारा ष्ट्रनयुि ष्ट्रििेषज्ञ 

सष्ट्रमष्ट्रिले गनेर् अष्ट्रन नयाुँ सदस्यिरूको चयन पष्ट्रन बोडवद्वारा न ैहनेर्। सदस्यिरूको चयन गरेको बेलासमिा िा 

इदक्वटीको ष्ट्रिचारलाई ध्यानमा राष्ट्रखने र्। पररकल्पना यस्िो र् दक यस अिष्ट्रधमा सबै उच्चिर ष्ट्रिक्षण 

संस्थानलाई प्रोत्प्सािन, समथवन र सल्लाि ददइनेर्। यी सबैको उद्दशे्य 2035 ष्ट्रभरमा स्िायत्त बनु्न अष्ट्रन एउटा 

सिि बीओिी गठन गनुव। 

19.3. बीओिी पारदिी स्िप्रकटीकरण मार्व ि अष्ट्रन प्रासष्ट्रङ्खगक रेकडविरू कायम प्रदक्रयाद्वारा ष्ट्रििकारकप्रष्ट्रि 

उत्तरदायी र ििाबदिेी हनेर्न्। एचईसीआईले बीओिी राष्ट्रिय उच्चिर ष्ट्रिक्षा ष्ट्रनयामक पररषद ्

(एनएचईआरसी) को माध्यमबाट एचईसीआईले बनाएको अष्ट्रनिायव सबै ष्ट्रनयामक ददिाष्ट्रनदिेन पूणव गनवका 

ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिभमेिार र्।  
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19.4. सभपूणव नेिृत्प्िपद अष्ट्रन संस्थानिरूका अध्यक्ष उच्च अकादष्ट्रमक योग्यिा अष्ट्रन ष्ट्रिनको प्रिासष्ट्रनक अष्ट्रन 

नेिृत्प्ि क्षमिा र प्रष्ट्रिकूल पररष्ट्रस्थष्ट्रििरूलाई सभिाल्न सके्न क्षमिा भएका माष्ट्रनसिरूलाई ददइनेर्। उच्च ष्ट्रिक्षा 

संस्थानका नेिृत्प्िले संिैधाष्ट्रनक मूल्यको कदर गनुव पऱ्यो साथै संस्थाको भष्ट्रिष्य दषृ्ट्रिष्ट्रसिै बष्ट्रलयो सामाष्ट्रिक 

प्रष्ट्रिबर्द्िा, रटमिकवमा ष्ट्रिश्वास, बहलिाद अष्ट्रन ष्ट्रिष्ट्रिध माष्ट्रनसिरूष्ट्रसि काम गनव सके्न समिा दखेाउनुपऱ्यो। 

ष्ट्रयनको चयन बीओिील ेकठोर, ष्ट्रनष्पक्ष, गुण-आधाररि योग्यिा आधाररि प्रष्ट्रिदक्रयाबाट बाओिीले बनाएको 

कुिल ष्ट्रििेषज्ञ सष्ट्रमष्ट्रि (ईईसी)ले गनेर्। हन ि पदको कायवकालको ष्ट्रस्थरिा ष्ट्रिकास सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि 

मित्त्िपूणव िो िर नेिृत्प्ि उत्तराष्ट्रधकारी योिना बनाएर संस्थाको उत्तम चलनलाई नि नगरी नेिृत्प्ि पररििवन 

गररनेर्। नेिृत्प्ि पररििवन पयावप्त ओभरल्यापष्ट्रसि गररने र् र सुचारू बदलाउ सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि पद खाली 

राष्ट्रखने रै्न। उत्प्कृि निेािरूको पत्तो लाइनेर् अष्ट्रन ियार गररनेर् िो काम गद ैनिेतृ्प्िको प्रत्प्येक पसुँढी चढ्द ै

उुँभो उक्लने र्न्। 

19.5. प्रिस्ि ष्ट्रित्तीय अनुदान प्राप्त भएका, ष्ट्रिधानिरूले सिि बनाएका चरणबर्द् िररकाले स्िायत्त भएका 

उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानल ेयी सबकैो साटो संस्थागि शे्रष्ठिा, प्रष्ट्रिबर्द्िा स्थानीय सभप्रदायष्ट्रसि संलग्निा, उच्च आर्थवक 

अनुिासन र ष्ट्रिभमेिारी दखेाउनु र उसरी नै काम गनुव पनरे्। 

 

भाग - III अन्त्य मु् य ष्ट्रिचारणीय मदु्दािरू 

20. व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा 

20.1. पेसािरिरू ियार पादाव नीष्ट्रि ष्ट्रिक्षा र सािविष्ट्रनक उद्दशे्यको मित्त्ि युि ष्ट्रिक्षा हनपुर्व। अनुिासनमा 

ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन व्याििाररक अभ्यासको ष्ट्रिक्षा चाष्ट्रिन्त्र्। यस्िो ियारीमा चचावत्प्मक अष्ट्रन अन्त्िरष्ट्रिषयी ष्ट्रचन्त्िन, 

ष्ट्रििेचना, िकव , िोध अष्ट्रन निाचार िस्िा ित्त्ि केष्ट्रन्त्िि भएको हनुपर्व। यस्िो लक्ष्य प्राप्त गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि पेसािर 

ष्ट्रिक्षा व्यष्ट्रिको ष्ट्रनिी ष्ट्रििेषज्ञिामा मार केष्ट्रन्त्िि हनुहुँदनै। 

20.2. िसथव पेसािर ष्ट्रिक्षा बिृि् उच्चिर ष्ट्रिक्षा व्यिस्थाको अष्ट्रभन्न अङ्खग हनुपर्व। कृष्ट्रष-ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरू, 

ष्ट्रिष्ट्रध ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरू स्िास्थ ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरू, िदक्नकी ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरू अष्ट्रन अन्त्य ष्ट्रिषयिरूका 

एकल ‘स्ट्यान्त्ड एलोन’ ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरूको उद्दशे्य स्ियंलाई एउटा बहष्ट्रिषयक संस्थानको रूपमा ष्ट्रिकष्ट्रसि 

गने हनुपर्व िसले एउटा समग्र अष्ट्रन बहष्ट्रिषयक ष्ट्रिक्षा प्रदान गर्वन्। व्यािसाष्ट्रयक र सामान्त्य ष्ट्रिक्षा प्रदान गने 

सबै संस्थान िषव 2030 सभममा समेदकि रूपमा दिुै प्रकारको ष्ट्रिक्षा प्रदान गने संस्थान समूि बने्न लक्ष्य राखी 

काम गने र्न्।  

20.3. कृष्ट्रष ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन यसष्ट्रसि सभबर्द् ष्ट्रिषयिरूलाई पूनिीष्ट्रिि गररने र्। दिेमा कृष्ट्रष ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अन्त्य 

अन्त्य ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयको िुलनामा नौ प्रष्ट्रििि मार र्, िर कृष्ट्रष अष्ट्रन सभबर्द् ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयमा नामाङ्खकन 

उच्चिर ष्ट्रिक्षाको िुलनामा एक प्रष्ट्रििि कम र्। कुिल स्नािक, िदक्नकी कौिल, नयाुँ अनुसन्त्धान र प्राष्ट्रिष्ट्रधक 

िथा कायव प्रदक्रयािरूष्ट्रसि िोष्ट्रडएका बिार आधाररि ष्ट्रिस्िारको माध्यमले कृष्ट्रष उत्प्पादकिा बढाउन िो भन े

कृष्ट्रष अष्ट्रन सभबर्द् ष्ट्रिषयिरूको क्षमिा र गुणित्ता दिुैलाई असल बनाउनु पर्व। सामान्त्य ष्ट्रिक्षाष्ट्रसि िोष्ट्रडएको 

कायवक्रमिरूको माध्यमबाट कृष्ट्रष र पिु-ष्ट्रचदकत्प्सा ष्ट्रिज्ञानष्ट्रसि युि पेसािरिरूको ियारीमा िृष्ट्रर्द् गररनेर्। कृष्ट्रष 

ष्ट्रिक्षा प्रदक्रयालाई यस्िा व्यािसाष्ट्रयक व्यष्ट्रि ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि पररिर्िवि गररन े र्। यसरी स्थानीय ज्ञान, 

पारभपररक ज्ञान र नयाुँ ष्ट्रनस्कुँ द ैउम्रद ैगरेको िदक्नकीलाई बुझ्न सकुन् र उपयोग गनव सकुन् साथै भूष्ट्रमको पिन 
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हुँद ैगरेको उत्प्पादन िष्ट्रि, िलिायु पररििवन बढ्दो आबादी र पयावप्त भोिनको आिश्यकिा आदद समस्याप्रष्ट्रि 

िागरुक रहन्। कृष्ट्रष ष्ट्रिक्षा प्रदान गने संस्थानिरूबाट स्थानीय समुदाय सोझै लाभाष्ट्रन्त्िि हन आिश्यक र्। 

यसका ष्ट्रनष्ट्रभि कृष्ट्रष प्रौद्योष्ट्रगक पाकवको स्थापना गरी प्रौद्योष्ट्रगकीय-इन्त्क्युबेसन यसको प्रसाक र रटकाउ एउटा 

राम्रो िररका हनसक्र्। 

20.4. िैष्ट्रश्वक िा कानुनी ष्ट्रिक्षा िैष्ट्रश्वक स्िरमा प्रष्ट्रिस्पधी बनाइनुपर्व। असल अभ्यासिरू व्यापक पहुँचका 

ष्ट्रनष्ट्रभि नयाुँ िदक्नकी ग्रिण गद ैसमयष्ट्रभरै न्त्याय ददलाउने प्रबन्त्ध हनुपर्व। साथै यस प्रदक्रया संिैधाष्ट्रनक मूल्यिरू 

िस्िै सामाष्ट्रिक, आर्थवक र रािनैष्ट्रिक न्त्यायले आलोदकि हनुपर्व अष्ट्रन राष्ट्रिय पूणवसंरचनािर्व  ष्ट्रनदषे्ट्रिि भई 

यस्िो काम गणिन्त्र, कानुनको ष्ट्रनयम, मानिीय अष्ट्रधकारका िन्त्रिरूका उपयोगबाटै हनुपर्व। िैष्ट्रधक 

अध्ययनका पाठ्यक्रम मा सामाष्ट्रिक-सांस्कृष्ट्रिक प्रिासष्ट्रनक प्रमाणका आधारमा प्रष्ट्रिष्ट्रबष्ट्रभबि भएको हनुपर्व। 

ष्ट्रिष्ट्रधको ष्ट्रचन्त्िनको इष्ट्रििास, न्त्याष्ट्रयक ष्ट्रसर्द्ान्त्ि, न्त्यायिास्त्रको अभ्यास र अन्त्य सभबष्ट्रन्त्धि ष्ट्रिषय पष्ट्रन उष्ट्रचि 

ढङ्खगमा पयावप्तरूपले प्रष्ट्रिष्ट्रबष्ट्रभबि भएको हनुपर्व। ष्ट्रिष्ट्रधक ष्ट्रिक्षा पेस गने राज्यका संस्थानिरूले भष्ट्रिष्यका 

अष्ट्रधििा र न्त्यायधीििरूलाई ष्ट्रद्वभाषीय माध्यमबाट अङ्खगे्रिी र राज्यको भाषामा ष्ट्रिक्षा प्रदान गनेबारे गष्ट्रिरो 

ष्ट्रिचार गनुवपने र्। 

20.5. स्िास््य ष्ट्रिक्षालाई पुनकव ष्ट्रल्पि गनुवपने आिश्यकिा र्। िैष्ट्रक्षक कायवक्रमिरूको अिष्ट्रध, संरचना अष्ट्रन 

ष्ट्रडिाइन स्नािकिरूबाट ष्ट्रनिावि गररने भूष्ट्रमका अनरुूप पानवलाई यस्िो गनुव परेको िो। ष्ट्रिद्याथीलाई ष्ट्रनयष्ट्रमि 

अन्त्िरालमा पररभाष्ट्रषि मानदण्डका आधारमा प्राथष्ट्रमक र माध्यष्ट्रमक अस्पिालिरूमा चाष्ट्रिन े दखेरेखको 

सन्त्दभवष्ट्रसि मूल्याङ्खकन गररनेर्। दिेमा माष्ट्रनसले स्िास््य सेिाका ष्ट्रनष्ट्रभि बहलिादी ष्ट्रिकल्प प्रयोग गर्वन्, 

त्प्यसकारण िाम्रो स्िास््य ष्ट्रिक्षा प्रणाली एकीकृि हन आिश्यक र्। यसको अथव एष्ट्रलयोपेथीको सब ै

ष्ट्रिद्याथीलाई आयुिेददक, योग, प्राकृष्ट्रिक ष्ट्रचदकत्प्सा, युनानी ष्ट्रसर्द् अष्ट्रन िोष्ट्रमयोपेथीको बुष्ट्रनयादी समझ हन ु

आिश्यक र्। यिी कुरा ष्ट्रचदकत्प्सा सभबन्त्धी गैर एष्ट्रलयोपेथी सबै ष्ट्रिद्याथीलाई लागु हन्त्र्। सबै प्रकारको ‘िले्थ 

केयर’ ष्ट्रिक्षामा ष्ट्रनिारक स्िास््य दखेरेख (ष्ट्रप्रभेष्ट्रन्त्टभ िले्थ केयर) अष्ट्रन सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रचदकत्प्सा (कभयुष्ट्रनटी 

मेष्ट्रडष्ट्रसन)-िरूमा अष्ट्रधक िोर ददइनेर्। 

20.6. प्राष्ट्रिष्ट्रधक ष्ट्रिक्षामा ष्ट्रडग्री अष्ट्रन ष्ट्रड्लोमा कायवक्रम समािेि हन्त्र्, उदािरणका ष्ट्रनष्ट्रभि इष्ट्रन्त्िष्ट्रनयररङ, 

प्रौद्योष्ट्रगकी, प्रबन्त्धन, िास्िुकला, टाउन ्लाष्ट्रनङ, र्ामसेी, िोटल प्रबन्त्धन अष्ट्रन केटररङ आदद िो भारिको 

समग्र ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि मित्त्िपूणव र्। यी क्षेरिरूमा कैयौ ुँ दिकसभम पूणवरूपले योग्य व्यष्ट्रििरूको माग 

रष्ट्रिरिनेर् साथै यी क्षेरिरूमा निाचार अष्ट्रन अनुसन्त्धान सुष्ट्रनष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि सभबष्ट्रन्त्धि उपयोगिरू अष्ट्रन 

उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थानिरू माझ घष्ट्रनष्ठ सियोगको पष्ट्रन अष्ट्रधक आिश्यकिा र्। यसको अष्ट्रिररि यमस्ि 

मानिीय उद्यमिरू अष्ट्रन प्रयासिरूमा प्रौद्योष्ट्रगकीको प्रभािले िदक्नकी ष्ट्रिक्षा र अन्त्य ष्ट्रिषयष्ट्रबच अन्त्िर समाप्त 

हने सभभािना बढेर गएको र्। यसप्रकारकोले िदक्नमी ष्ट्रिक्षा पष्ट्रन बहष्ट्रिषय ष्ट्रिक्षण संस्थान अष्ट्रन ष्ट्रिनको 

कायवक्रमष्ट्रभर नै प्रदान गररनरे् अष्ट्रन अन्त्य ष्ट्रिषयष्ट्रसि गष्ट्रिरो गरी िोष्ट्रडन ेअिसरिरू नयाुँ प्रकारले ध्यान केष्ट्रन्त्िि 

गनुवपने हन्त्र्। िसथव प्राष्ट्रिष्ट्रधक ष्ट्रिक्षा बहष्ट्रिषयक उच्चष्ट्रिक्षा संस्थान र ष्ट्रिनको कायवक्रमष्ट्रभरै प्रदान गनव सदकन्त्र् 

अष्ट्रन अन्त्य ष्ट्रिषयिरूको अध्ययन गने अिसरलाई पष्ट्रन पूणव ध्यान ददइनेर्। भारिल ेअग्रणी क्षेरिरूमा पेसािर 

ियार पानव अरूभन्त्दा अष्ट्रघ बढी काम गनुवपर्व, िस्ि ैकृष्ट्ररम बौष्ट्रर्द्किा (आर्टवदर्ष्ट्रसयल इन्त्टेष्ट्रलिेन्त्स (एआई), 3-

डी मष्ट्रसष्ट्रनङ, ष्ट्रिग डटेा ष्ट्रिशे्लषण, मष्ट्रसन लर्नवङ, ष्ट्रिनोष्ट्रमक अध्ययन, िैि प्रौद्योष्ट्रगकी, न्त्युरो साइन्त्स आदद। यो 

गनावले रोिगार उपलब्ध गराउने ष्ट्रिषयिरू स्नािक कायवक्रमको ष्ट्रिस्सा बने्न र्।  
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21. प्रौढ ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन िीिनभरर ष्ट्रसकाइ 

21.1. बुष्ट्रनयादी साक्षरिा प्राप्त गनुव, ष्ट्रिक्षा प्राप्त गनुव अष्ट्रन िीष्ट्रिकोपािवनको अिसर प्रत्प्येक नागररकको मौष्ट्रलक 

अष्ट्रधकार िो। साक्षरिा र बुष्ट्रनयादी ष्ट्रिक्षाले कोिी पष्ट्रन व्यष्ट्रिको िैयष्ट्रिक, नागररक आर्थवक अष्ट्रन िीिनपयवन्त्ि 

ष्ट्रिक्षाको अिसरिरूको एउटा नयाुँ दषु्ट्रनयाुँ खोष्ट्रलददन्त्र् यसरी व्यष्ट्रिलाई ष्ट्रनिी अष्ट्रन पेिागिरूपमा दईुिटै 

क्षेरमा अगाष्ट्रड बढ्न सिायिा गर्व। समाि र दिेको स्िरमा साक्षरिा र बुष्ट्रनयादी ष्ट्रिक्षाले ष्ट्रिकासकास ष्ट्रनष्ट्रभि 

अन्त्य सबै प्रयासिरूलाई बल ददन्त्र्। ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिकष्ट्रसि दिेिरूको आुँकडाले साक्षरिा र बुष्ट्रनयादी ष्ट्रिक्षाको उच्च 

िीडीपीष्ट्रसि सभबन्त्ध दिावउुँर्। 

21.2. कुनै समुदाय गैर साक्षर भए असङ्यौ ुँ नोक्सान र् िस्िो बुष्ट्रनयादी ष्ट्रित्तीय लनेदने गनव नसकु्न, दकनेको 

सामानको दाम गुणित्ता र सङ्ख्या िुलना गनव नसकु्न, नोकरी, ऋण, सेिा आददमा ष्ट्रनिेदन पर-र्मव भनुव नसकु्न, 

सरकारी अडवर र सूचनािरू बुझ्न नसकु्न, पर-पष्ट्ररका र खबर ष्ट्रमष्ट्रडया राम्ररी नबुझ्नु, इन्त्टरनेट चलाउनु नसकु्न र 

िीिनयापनको उन्नि र सुष्ट्रिधा उपकरण चलाउन गाह्रो पनुव, बाटोघाटो औषष्ट्रधिरूमा भएको ष्ट्रनदिेनिरू पढ्न 

नसकु्न, आफ्ना नानीिरूलाई पढाइमा सिायिा गनव नसकु्न, आफ्नो नागररकिाको किवव्य र अष्ट्रधकार नबुझ्नु, 

साष्ट्रिष्ट्रत्प्यक कामको स्िाद ष्ट्रलन नसकु्न, राम्रो उत्प्पादन क्षेरिरूमा गष्ट्रिलो काम नपाउनु आदद। उपयुवि उल्लेख 

गररएको लगायि अन्त्य अरू पष्ट्रन यस्िै धेरै कामिरूलाई प्रौढ ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन यसका निाचार ढङ्खगले सिि बनाई 

सामाष्ट्रिक, आर्थवक ष्ट्रिकास र रािनैष्ट्रिक चिेना बढाउन सदकन्त्र्। 

21.3. प्रौढ साक्षरिाका कायवक्रमिरूका सर्लिा प्रमुख कारणिरू भारि एिम् ष्ट्रिश्वभरकै िोध अध्ययन अष्ट्रन 

ष्ट्रिशे्लषणले स्पि गरी दखेाए अनुसार रािनैष्ट्रिक इच्र्ािष्ट्रि, सङ्खगठनात्प्मक संरचना, उष्ट्रचि योिना, पयावप्त 

ष्ट्रित्तीय सिायिा अष्ट्रन स्िैष्ट्रच्र्क कायवकिाविरूको गुणित्ता सेिा, सामुष्ट्रिक सिभाष्ट्रगिा अष्ट्रन एकिुटिा आददमा 

ष्ट्रनभवर गर्व। स्िैष्ट्रच्र्क कायवकिाविरूमा आधाररि कायवक्रमले ियस्किरूलाई मार िोइन िर नानीिरूलाई पष्ट्रन 

अिसरपारी सकरात्प्मक सामाष्ट्रिक पररििवन ल्याउनमा सिायोग गर्व। स्िेष्ट्रच्र्क सिभाष्ट्रगिा र सियोगमा 

आरभभ भएको 1988 को राष्ट्रिय साक्षरिा ष्ट्रमसन र्लस्िरूप 1991-2011 को दिकमा मष्ट्रिला साक्षरिाको 

उल्लेखनीय िृष्ट्रर्द् भएको ष्ट्रथयो। 

21.4. सिि र निाचारी सरकारी प्रयासमा ियस्क ष्ट्रिक्षा आरभभ गरी ष्ट्रििेष रूपमा सामुदाष्ट्रयक संलग्न राखी 

िदक्नकीलाई सिि र लाभकारी बनाउन लक्ष्य भएकाल ेसय प्रष्ट्रििि ियस्क ष्ट्रिक्षा प्राप्त गनव लक्ष्य रादकएको र्।  

21.5. प्रथमिः एनसीआरटीको घटक एकाइको रूपमा बष्ट्रनएको एउटा नयाुँ अष्ट्रन ससुमर्थवि ष्ट्रनकायले एउटा 

अष्ट्रि ष्ट्रिष्ट्रिि प्रौढ ष्ट्रिक्षा पाठ्यक्रमको ष्ट्रिकास गनेर्। यस्िरी एनसीईआरटीष्ट्रसि िालमेल बनाई यसकोमा भएकै 

ष्ट्रििेषज्ञिाको उपयोग गरी साक्षरिा, सङ्ख्यात्प्मकिा, बुष्ट्रनयादी कौिल, व्यािसाष्ट्रयक कौिल ष्ट्रनम्निम ष्ट्रिक्षा 

अष्ट्रन अन्त्य ष्ट्रिषयमा उत्प्कृि पाठ्यक्रम ियार गररनेर्। प्रौढ ष्ट्रिक्षाको पाठ्यक्रमको पाुँच प्रकार र्न्: क) बुष्ट्रनयादी 

साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्या ज्ञान, ख) मित्त्िपूणव िीिन कौिल (िस्िो ष्ट्रित्तीय साक्षरिा ष्ट्रडष्ट्रिटल साक्षरिा, 

व्यािसाष्ट्रयक कौिल स्िास््य सभबष्ट्रन्त्धि िागरुकिा, ष्ट्रििुपालन एिम् ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन पररिार कल्याण), ग) 

व्यािसाष्ट्रयक कौिल ष्ट्रिकास (स्थानीय रोिगारको प्रसङ्खगमा) घ) बुष्ट्रनयादी ष्ट्रिक्षा (प्रारष्ट्रभभक, माध्यष्ट्रमक एिम् 

उच्चिर माध्यष्ट्रमक स्िरको समान), ङ) सिि ष्ट्रिक्षा (ष्ट्रबस्िारै ष्ट्रबस्िारै कला, ष्ट्रिज्ञान, िदक्नकी, संस्कृष्ट्रि खेल 

मनोरञ्जन आददको ष्ट्रिक्षा) यस ढाुँचाले प्रौढ र नानीिरूलाई पढाउने ष्ट्रिक्षण पर्द्ष्ट्रत्तको पा्यवक्यिाको ्याल 

राख्नेर्। 

21.6. दोस्रो: उपयुि बुष्ट्रनयादी ढाुँचा सुष्ट्रनष्ट्रिि गद ै चासो भएका ियस्किरूको प्रौढ ष्ट्रिक्षा र िीिनपयवन्त्ि 

ष्ट्रसकाइमा पहुँच सुष्ट्रनष्ट्रिि गररनेर्। यस ददिािर्व  एउटा मित्त्िपूणव प्रयास ष्ट्रिद्यालय र ष्ट्रिद्यालयका पररसरिरू 
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स्कुल समय सकेपष्ट्रर् अष्ट्रन िप्ताको अष्ट्रन्त्िम ददनिरूमा उपयोग गररने अष्ट्रन आईसीटी सुष्ट्रिधा भएका सािविष्ट्रनक 

पुस्िकालयिरू प्रौढ ष्ट्रिक्षा र अन्त्य सामुदाष्ट्रयक भाष्ट्रगदारी र अन्त्य रचनात्प्मक गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधका ष्ट्रनष्ट्रभि उपयोग गररन 

सक्र्। स्कुल ष्ट्रिक्षा, उच्चिर ष्ट्रिक्षा प्रौढ ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन अन्त्य सामुदाष्ट्रयक र स्ियम् सेिक 

गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि बुष्ट्रनयादी ढाुँचाको मानिीय र भौष्ट्रिक संसाधन-साझा उपयोग संसाधनको कुिल 

प्रयोगका ष्ट्रनष्ट्रभि मित्त्िपूणव र्। यस कारण प्रौढ ष्ट्रिक्षा केन्त्ि (एईसी) िरूलाई पष्ट्रन सािविष्ट्रनक उच्च ष्ट्रिक्षा 

संस्थान, व्यािसाष्ट्रयक प्रष्ट्रिक्षण केन्त्ििरूष्ट्रसि िोनीनु पर्व।  

21.7. िेस्रो प्रष्ट्रिक्षण/ष्ट्रिक्षकिरूल े प्रौढ ष्ट्रिक्षा पाठ्यक्रम ढाुँचाअनुसार यी पररपक्व ष्ट्रसकारुलाई प्रौढ 

पाठ्यक्रमका यी पाुँच प्रकारका पाठ्यक्रम ष्ट्रसकाउनुपर्व। यी प्रष्ट्रिक्षकिरूलाई राष्ट्रिय, राज्य अष्ट्रन ष्ट्रिल्ला स्िरीय 

संिोधन सियोग संस्थानिरूले अष्ट्रन प्रौढ ष्ट्रिक्षा केन्त्िका स्िैष्ट्रच्र्क प्रष्ट्रिक्षकिरूले प्रौढ ष्ट्रिक्षा प्रष्ट्रिक्षकिरूलाई 

प्रष्ट्रिक्षण गराउुँनुपर्व। उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थान लगायि समुदायक योग्य माष्ट्रनसिरूलाई प्रत्प्येक उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानको 

ष्ट्रमसनकै अंि बनाई स्थानीय समुदायष्ट्रसि संलग्न पारी प्रौढ ष्ट्रिक्षा साक्षरिाका ष्ट्रनष्ट्रभि लघु प्रष्ट्रिक्षण ददई 

स्िैष्ट्रच्र्क कमवयोगीिरूलाई प्रौढ साक्षरिा प्रष्ट्रिक्षक बनाई ष्ट्रनभत्प्याउन सदकन्त्र् र प्रौढ ष्ट्रिक्षा र साक्षरिालाई 

अष्ट्रघ बढाउन सदकन्त्र्। 

21.8. चौ ुँथो; समुदायका सबै सदस्यलाई प्रौढ ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि सिभागी बनाउने भरमग्दरु चेिा गररनेर्। 

सामाष्ट्रिक कायवकिाव/परामिवदािािरूलाई समुदायमा घुमी घुमी नामाङ्खकन नगने िा गररिरर र्ोनीनेिरूको 

पत्तो लाएर ष्ट्रिनलाई बागीदारी गराउने कुरा सुष्ट्रनष्ट्रिि गररनेर्। यसरी घुमी घुमी नामाङ्खकन नगने िा गररिरर 

र्ोनीनेिरूको पत्तो लाएर ष्ट्रिनलाई सिभाष्ट्रगिा गराउन ेकुरा सुष्ट्रनष्ट्रिि गररनेर्। यसरी घुमी घुमी अष्ट्रभभािक, 

युिा अष्ट्रन अन्त्य प्रौढ ष्ट्रिक्षामा ष्ट्रसके्न र ष्ट्रसकाउन चासो राख्नेिरूको डटेा सङ्खग्रि पष्ट्रन ष्ट्रिनले गनेर्न्। ित्प्पिाि ्

सामाष्ट्रिक कायवकिाव परामिवदािाले ष्ट्रिनीिरूलाई प्रौढ ष्ट्रिक्षा केन्त्िष्ट्रसि सभपकव  र सभबन्त्ध गराइददनेर्न्। प्रौढ 

ष्ट्रिक्षाको अिसरिरूबारे ष्ट्रिज्ञापन ददई घोषणा गरी एनिीओिरूष्ट्रसि सियोग र कायवक्रम गरी व्यापक प्रचार 

गररनेर्। 

21.9. समुदायमा र िैष्ट्रक्षक संस्थानिरूमा पढ्ने बानी लगाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि पुस्िकिरू उपलब्ध गराउन ि ष्ट्रिनमा 

सबैको पहुँच हन आिश्यक र्। िसथव सबै समुदाय, ष्ट्रिक्षण संस्थानिरू- स्कुल, कलेि, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अष्ट्रन 

सािविष्ट्रनक पुस्िकालयिरूलाई सिि बनाई ष्ट्रिद्याथी, ददव्याङ्खग व्यष्ट्रििरू अष्ट्रन अन्त्य सबैका ष्ट्रनष्ट्रभि खाुँचो र 

चासो अनुसार पुस्िकिरू उपलब्ध गराउुँनु पर्व भने्न सुझाउ यस नीष्ट्रिले ददन्त्र्। सुदरु ग्रामीण क्षेरिरू, 

सामाष्ट्रिक-आर्थवक रूपले ष्ट्रिपन्न क्षेर र माष्ट्रनसिरू सबकैा ष्ट्रनष्ट्रभि पुस्िकिरूको पहुँच र उपलब्धिा सुष्ट्रनष्ट्रिि 

गनव केन्त्ि र राज्य सरकारिरूले पाइला उठाउन ुपर्व। भारिीय भाषामा प्रकाष्ट्रिि पुस्िकिरूलाई गुणित्ताकारी 

र आकर्षवि पानव सािविष्ट्रनक र ष्ट्रनिी एिेन्त्सी र संस्थािरूल े उपाय र िररका बनाउनुपर्व। पुस्िकालयमा 

अनलाइन पहुँच र ष्ट्रडष्ट्रिटल पुस्िकालयिरूको पष्ट्रन ष्ट्रिस्िार गन े पाइलािरू पष्ट्रन उठाउनुपर्व। िीिन्त्ि 

पुस्िकालयिरू खडा गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि यथेि पुस्िकालय कमवचारी, उष्ट्रचि कररयरका मागव दखेाइनु अष्ट्रन सीपीडी 

आदद अष्ट्रनिायव र्न्। चष्ट्रलरिकेा स्थाष्ट्रपि पुस्िकालयिरूलाई बष्ट्रलयो पानुव, ष्ट्रचचि क्षेरमा पुस्िकालय खोल्नु, 

पढ्ने कक्षिरू बनाउनु, भारिीय भाषामा पढ्ने सामग्री उपलब्ध गराउनु. बाल्य पुस्िकालय खोल्नु अष्ट्रन चल्द ै

गरेको पुस्िकालयिरू खोल्नु, सामाष्ट्रिक पुस्िक क्लब आदद सबै ष्ट्रिषयमा खोल्नु िस्िा अन्त्य पाइलािरू पष्ट्रन 

उठाइनुपर्व। 

21.10. अष्ट्रन्त्िममा, उपयुवि प्रयासिरूलाई अष्ट्रघ लानका ष्ट्रनष्ट्रभि िदक्नकी सियोग ष्ट्रनिान्त्ि आिश्यक र्। गुणित्ता-

आधाररि िदक्नकी ष्ट्रिकल्पिरूिस्िै प्रौढ ष्ट्रिक्षण ए्स, अनलाइन कोसव, मोडु्यल्स, सेटलाइट आधाररि रटभी 
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च्यानल, अनलाइन पुस्िक अष्ट्रन पुस्िकालयमा आईसीटी सुष्ट्रिधा अष्ट्रन प्रौढ ष्ट्रिक्षा केन्त्ििरू, सरकारी अष्ट्रन 

परोपकारी प्रयास र लोकर्ष्ट्रन्त्डङ स्थै प्रष्ट्रियोष्ट्रगिाद्वारा अनलाइन िा अनलाइन-अर्लाइन ष्ट्रमसाएर ष्ट्रिकष्ट्रसि 

गनुवपने र्।  

 

22. भारिीय भाषा, कला अष्ट्रन ससं्कृष्ट्रिको सिंर्द्वन 

22.1. भारि, ििारौ ुँ िषवदषे्ट्रख ष्ट्रिकष्ट्रसि हुँद ैआएको समृर्द् संस्कृष्ट्रिको भण्डार िो। यो संस्कृष्ट्रि, कला, साष्ट्रित्प्य, 

रीष्ट्रिररिाि, परभपरा, भाषीय अष्ट्रभव्यष्ट्रि, कलाकृष्ट्रििरू अष्ट्रन ऐष्ट्रििाष्ट्रसक धरोिरबाट अष्ट्रभव्यि भएको र्। 

संसारको चारैष्ट्रिरबाट करोडौ ुँ माष्ट्रनसिरू भारि भ्रमण गर्वन्, समृर्द् संस्कृष्ट्रि आनन्त्द ष्ट्रलन्त्र्न्, भारिीय अष्ट्रिष्ट्रथ 

सत्प्कारको अनुभि ष्ट्रलन्त्र्न्, िस्िष्ट्रिल्प र िािले बनुेको लगुािरू दकन्त्र्न् भारिको प्राचीन साष्ट्रित्प्य पढ्र्न्। योग 

एिम् ध्यानको अभ्यास गर्वन् अष्ट्रन भारिीय दिवन-िास्त्रबाट पे्रररि हन्त्र्न्, भारिको अनुपम ष्ट्रििारिरूमा भाग 

ष्ट्रलन्त्र्न्, भारिको िैष्ट्रिध्यपूणव सह्गीि र कलाको प्रिंसा गर्वन् अष्ट्रन भारिीय दर्ल्मिरू िरे्वन्। यस्िा 

कुरािरूका माध्यमबाट करोडौ ुँ माष्ट्रनस यस सांस्कृष्ट्रिक ष्ट्रिरासिमा सष्ट्रभमष्ट्रलि भइरिन्त्र्न्, आनन्त्द अष्ट्रन लाभ 

पाइरिन्त्र्न्। यिी सांस्कृष्ट्रिक एिम् प्राकृष्ट्रिक सभपदाले भारिको पयवटन स्लोगन ‘अिुल्य भारि’ बष्ट्रनएको र्। 

भारिको यस सांस्कृष्ट्रिक सभपदाको संरक्षण, संिर्द्वन एिम् प्रसार दिेको सबैभन्त्दा मु्य र उच्च प्राथष्ट्रमकिा 

हनुपर्व। दकनभने दिेको ष्ट्रचनारीष्ट्रसि ैदिेको अथवव्यिस्थाका ष्ट्रनष्ट्रभि पष्ट्रन यो कुरा मित्त्िपूणवको र्।  

22.2. भारिीय कला एिम् संस्कृष्ट्रिको संिर्द्वन रािकाष्ट्रनष्ट्रभि मार िोइन िर व्यष्ट्रििरूकाष्ट्रनष्ट्रभि पष्ट्रन 

मित्त्िपूणवको िो। नानीिरूमा आफ्नो ष्ट्रचनारी र आफ्नोपनको भाि िथा अन्त्य संस्कृष्ट्रििरूलाई अष्ट्रन 

ष्ट्रचनारीिरूको प्रिंसाको भाि िन्त्माउनका ष्ट्रनष्ट्रभि सासं्कृष्ट्रिक िागरुकिा अष्ट्रन अष्ट्रभव्यष्ट्रि िस्िो प्रमुख 

क्षमिािरू नानीिरूमा ष्ट्रिकष्ट्रसि गनव आिश्यक र्। आफ्नो सांस्कृष्ट्रिक इष्ट्रििास, कला, भाषा एिम् परभपराको 

भािना र ज्ञानको ष्ट्रिकासद्वारा एक सकरात्प्मक सांस्कृष्ट्रिक ष्ट्रचनारी र आत्प्मसभमान नानीिरूमा ष्ट्रनर्मवि गनव 

सदकन्त्र्। अिः व्यष्ट्रिगि एिम् सामाष्ट्रिक कल्याणका ष्ट्रनष्ट्रभि सांस्कृष्ट्रिक िागरुकिा अष्ट्रन अष्ट्रभव्यष्ट्रिको योगदान 

मित्त्िपूणव र्। 

22.3. सांस्कृष्ट्रिक प्रसार गने सबैभन्त्दा प्रमुख माध्यम कला िो। कला सांस्कृष्ट्रिक ष्ट्रचनारी, िागरुकिालाई समृर्द् 

गनव अष्ट्रन समुदायलाई उन्नष्ट्रि गराउने अष्ट्रिररि व्यष्ट्रििरूमा संज्ञानात्प्मक र सृिनात्प्मक क्षमिािरू बढाउने िथा 

व्यष्ट्रिगि प्रसन्निा बढाउन े माध्यम भनरे पष्ट्रन ष्ट्रचष्ट्रनन्त्र् र माष्ट्रनन्त्र्। व्यष्ट्रििरूको प्रसन्निा, कल्याण, 

संज्ञानात्प्मक ष्ट्रिकास अष्ट्रन ससं्कृष्ट्रिक पष्ट्रिचान मित्त्िपूणव भएकाले भारिीय सबैप्रकारका कलािरू ष्ट्रिक्षाका सब ै

ििमा ष्ट्रिद्याथीलाई सानैदषे्ट्रख प्रदान गररनुपर्व।  

22.4. भाषा, कला र संस्कृष्ट्रिष्ट्रसि अष्ट्रिष्ट्रच्र्न्न पाराले िोष्ट्रडएको हन्त्र्। ष्ट्रभन्नाष्ट्रभनै्न भाषाले संसारलाई ष्ट्रभनै्न 

प्रकारले िरे्व। िसथव भाषाको संरचनाल े एउटा रैथानेको अनुभि अिधारमा खुट्याउुँर्। ष्ट्रििेष गरी भनु्नपदाव 

भाषाले माष्ट्रनसको संस्कृष्ट्रि, उसको पररिारको सदस्य, प्राष्ट्रधकार प्राप्त व्यष्ट्रि, समकक्षकािरू, अपररष्ट्रचिष्ट्रसि 

गने बोली िौरिररकालाई प्रभाि पारेको हन्त्र्। बोलीको ढङ्खग, अिधारणा, ष्ट्रचरपररष्ट्रचिपन/आफ्नोपन िो 

बोल्नेष्ट्रभर नीष्ट्रिि हन्त्र् िो साझै भाषामा संस्कृष्ट्रिको प्रष्ट्रिष्ट्रबभब र ररकडव भएर बस्र्। कला, साष्ट्रित्प्यको रूपमा 

नाटकिरू संगीि, दर्ल्म आदद भाषाष्ट्रबना आनन्त्द ष्ट्रलन सदकुँ दनै सांस्कृष्ट्रिक संरक्षण र संिर्द्वनका ष्ट्रनष्ट्रभि आफ्नो 

भाषा संरष्ट्रक्षि हनैपर्व अष्ट्रन भाषाको उन्नष्ट्रि गनैपर्व। 
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22.5. दभुावग्यिि भारिीय भाषािरूले भने्निस्िो दखेरेख र ध्यान पाएका रै्नन्। ष्ट्रबिेको पचास िषवष्ट्रभरमा 

दिेले 220 िटा भाषा िराएको र्। यूएनइएसकोल े197 भारिीय भाषालाई ‘लुप्तप्रायः’ भनी घोषणा गरेको र्। 

ष्ट्रिष्ट्रभन्न भाषािरू ष्ट्रिलुप्त हन ेअिस्थामा र्न्। ष्ट्रलष्ट्रप नभएका भाषािरू ष्ट्रिलुप्त हन ेझन अष्ट्रधक िोष्ट्रखममा र्न्। 

कुनै िनिाष्ट्रिको भाषा बोल्ने बुढापाका ष्ट्रबत्नेष्ट्रबष्ट्रत्तकै िी िनिाष्ट्रिका िाि-भाषा पष्ट्रन ष्ट्रिलुष्ट्रप्तन्त्र्न्। यस्िा धनी 

र अष्ट्रभव्यष्ट्रिपूणव भाषािरूलाई बचाउने कुनै ष्ट्रििेष सिि प्रयास भएको रै्न। 

22.6. भनौ ुँ भने आष्ट्रधकाररक रूपमा लुप्तप्रायः घोषमा नभएका भाषािरू िस्िै भारिीय संष्ट्रिधानको आठौ ुँ 

अनुसूष्ट्रचमा सूष्ट्रचबर्द् बाईसिटा भाषािरूले पष्ट्रन कष्ट्रिपय अर्ठ्यारािरू झेष्ट्रलरिकेा र्न्। भारिीय भाषामा 

ष्ट्रिक्षण र पठन स्कुलिरू र अन्त्य ष्ट्रिक्षाकोप्रत्प्येक ििमा एकीकृि भएको हनुपर्व। यदद भाषािरू िीिन्त्ि र 

सन्त्दर्भवि रिन ु िो भन े उच्च गुणित्ता अध्ययन र मुदिि सामग्रीको िाष्प सिि प्रिािमा आइरिन ु पर्व। यी 

भाषािरूमा पाठ्यपुस्िक, कायवपुस्िक, ष्ट्रभष्ट्रडयो, नाटक, कष्ट्रििा, उपन्त्यास, परपष्ट्ररकाको रूपमा आइरिनुपर्व। 

भाषािरूमा औपचाररक अष्ट्रन आष्ट्रधकाररक रूपमा िब्दकोषिरू र िभ्दभण्डारिरूका अपडटे अद्यिन र व्यापक 

प्रसार भइरिनुपर्व। यसो गनावले समसामष्ट्रयक मुद्दािरू र अिधारणािरूबारे यी भाषािरूमा चचाव-पररचचाव 

भइरिनुपर्व। दषु्ट्रनयाुँभररका दिेिरूमा अङ्खगे्रिी, फे्रन्त्च, िमवन, ष्ट्रिब्र,ु कोररयाई, िापानी, आदद भाषािरूमा 

अध्ययन सामग्री, ष्ट्रप्रन्त्ट सामग्री बनाउने अष्ट्रन ससंारभररका भाषािरूबाट सामग्री अनुिाद गररने गररन्त्र्। यस 

प्रसङ्खगमा यस्िा कामिरूका गष्ट्रि भारिमा धरैे कम रिकेो र्।  

22.7. रे्रर भएन कैयौ ुँ उपाय गदाव पष्ट्रन दिेमा भाषा ष्ट्रसकाउन े कुिल ष्ट्रिक्षकिरूको अभाि रिकेो र्। भाषा 

ष्ट्रिक्षणमा सुधार चाष्ट्रिएको र्। अनुभि आधाररि र उिी भाषामा अन्त्िर्क्रव या गने क्षमिामा ध्यान ददनुपनेर्, 

भाषाको साष्ट्रित्प्य, िब्दभण्डार अष्ट्रन व्याकरणमा मार िोइन। भाषािरूलाई अष्ट्रधक व्यापक रूपमा बािष्ट्रचि 

अष्ट्रन ष्ट्रिक्षण-अध्ययनमा, प्रयोगमा ल्याउनुपर्व। 

22.8. स्कुलका नानीिरूलाई भाषा, कला अष्ट्रन संस्कृष्ट्रिको बढािा ददनका ष्ट्रनष्ट्रभि कष्ट्रिपय पिलिरूको चचाव 

अध्याय 4 मा भइसकेको र्। सबै स्कुल-स्िरमा सङ्खगीि, कला, िस्िकौिलमा बल ददनुपने र्, बहभाषा 

प्रोत्प्साष्ट्रिि गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्ररभाषा र्मुवलालाई चाुँड ै दक्रयान्त्ियन गनुवपर्व अष्ट्रन यथासभभि मािृभाषा/स्थानीय 

भाषामा ष्ट्रिक्षाण िथा अष्ट्रधक अनुभि भाषा ष्ट्रिक्षण, उत्प्कृि स्थानीय कलाकारिरू, लेखकिरू, एिम् अन्त्य 

ष्ट्रििेषज्ञिरूलाई स्थानीय ष्ट्रििेषज्ञिाका ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिषयिरूमा ष्ट्रिष्ट्रिि प्रष्ट्रिक्षकको रूपमा स्कुलिरूष्ट्रसि िोनीन, 

पाठ्यचचाव, मानष्ट्रिकी, ष्ट्रिज्ञान कला, िस्िकला अष्ट्रन खेलमा पारभपररक भारिीय ज्ञानलाई समािेि गनव, 

सकेिष्ट्रि पाठ्यचचावमा अष्ट्रधक लष्ट्रचलोपन (ष्ट्रििेषगरी माध्यष्ट्रमक र उच्चिर ष्ट्रिक्षामा) ल्याई ष्ट्रिद्याथीलाईएक 

सन्त्िुष्ट्रलि कोसव चयन गने अिसर ददनुपर्व। यसो हुँदा िी स्ियंले सृिनात्प्मक, कलात्प्मक, सांस्कृष्ट्रिक एिम् 

अकादष्ट्रमक आयामिरूलाई ष्ट्रिकास गने मौका पाउुँर्न्।  

22.9. यी सबै प्रयासिरूलाई अष्ट्रघ सानव केिी प्रमुख मित्त्िपूणव पाइलािरू उच्चष्ट्रिक्षादषे्ट्रख अझै परसभम 

चाष्ट्रलनुपर्व। प्रथमिः उपयुि ष्ट्रलष्ट्रखि धेरै प्रकारका कोसविरू पढाउन र ष्ट्रिकास गनव शे्रष्ठ ष्ट्रिक्षकिरूको र 

रे्कल्टीको एउटा रटम चाष्ट्रिन्त्र्। भारिीय भाषािरूमा िुलनात्प्मक साष्ट्रित्प्यमा, सिृनात्प्मक लेखनमा, कला, 

सङ्खगीि, दिवन आददमा सिि ष्ट्रिभाग र कायवक्रमिरू आरभभ गररनेर्। अष्ट्रन चार िषे बीएडको 

द्वयष्ट्रडग्रीलगायि अन्त्य ष्ट्रडग्रीिरू यी ष्ट्रिषयिरूमा ष्ट्रिकष्ट्रसि गररनेर्। यी ष्ट्रिभाग र कायवक्रमिरूले उच्चगुणित्ता 

भएका भाषाका ष्ट्रिक्षकिरूको क्याडर ष्ट्रिकास गनवमा सिायिा पुऱ्याउुँर्न्- साथै कला, सङ्खगीि, दिवन अष्ट्रन 

लेखनीमा पष्ट्रन िसले दिेभरर यस नीष्ट्रि प्रयोग र पुऱ्याउने काम गर्वन्। एनआरएर्ले गुणित्ता िोधका ष्ट्रनष्ट्रभि 

नीष्ट्रध (र्न्त्ड) को प्रबन्त्ध गनेर् िा ददनेर्। उत्प्कृि स्थानीय कलाकारिरूलाई ‘अष्ट्रिष्ट्रथ रे्कल्टी’का रूपमा ष्ट्रलइन े
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र्। प्रत्प्येक उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थान अष्ट्रन स्कुल िा स्कुल झुन्त्ड िा पररसरिरूले एउटा थुपै्र िास गने कलाकारलाई 

राखी नानीिरूलाई कला, सिृनात्प्मकिा र क्षेरको सांस्कृष्ट्रिक सभपदाबारे अनुभलि बटुल्न सिायिा गनेर्।  

22.10. धेरै उच्च संस्थानिरूले अष्ट्रन धेरै कायवक्रमिरूले उच्च ष्ट्रिक्षामा मािृभाषा/स्थानीय भाषालाई ष्ट्रिक्षाको 

माध्यम बनाउन े र्न ् अष्ट्रन ष्ट्रद्वभाषीय माध्यमलाई पष्ट्रन उष्ट्रत्तकै ध्यान ददइनेर्। यसो गदाव िीईआर-मा पहुँच 

बढ्र् र सबै भारिीय भाषािरू िीिन्त्ि अष्ट्रन सिि हनेर्न्। ष्ट्रनिी उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूलाई पष्ट्रन भारिीय 

भाषामा र ष्ट्रद्वभाषीय ष्ट्रिक्षण माध्यम चलाउनु प्रोत्प्सािन गररनेर्। चार िषे बीएड कायवक्रम पष्ट्रन ष्ट्रद्वभाषीय 

बनाए पष्ट्रर्बाट ष्ट्रिज्ञान र गष्ट्रणि पष्ट्रन ष्ट्रद्वभाषामा पढाउन सके्न ष्ट्रिक्षण टे्रष्ट्रनङ ददने ष्ट्रिक्षकिरू िन्त्मन्त्र्न्। 

22.11. अनुिाद र व्या्या, कला अष्ट्रन सङ्खग्रिाल्य प्रिासन, िास्िुिास्त्र पुरािन, कलाकृष्ट्रि संरक्षण, ग्रादर्क 

ष्ट्रडिाइन एिम् िेभ ष्ट्रडिाइनमा उच्चकोरटको गुणित्ता भएका कायवक्रम र ष्ट्रडग्रीिरू पष्ट्रन प्रदान गररने प्रबन्त्ध 

गररनेर्। आफ्नो कला एिम् संस्कृष्ट्रि संरष्ट्रक्षि गनव, कला एिम् संस्कृष्ट्रि सरंष्ट्रक्षि गनव, कलाकृष्ट्रििरूको संरक्षण 

गनव, सङ्खग्रिालय अष्ट्रन ष्ट्रिरासि या पयवटन स्थलिरू चलाउने उच्चिर योग्यिा प्राप्त व्यष्ट्रििरूको ष्ट्रिकास गन े

काम हनुपर्व िा दक पयवटन उद्योगलाई बष्ट्रलयो बनाउन सदकयोस्। 

22.12. यस नीष्ट्रिले ष्ट्रिक्षाथीिरूले भारिको समृर्द् ष्ट्रिष्ट्रिधिाको प्रत्प्यक्ष ज्ञान पाउनुपर्व भने्न कुरा ष्ट्रस्िकार्व। 

यसको अथव ष्ट्रिद्याथीिरूलाई दिेको ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिस्सामा भ्रमण गने सरल गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरूमा सामेल गनुवपर्व। यसले 

पयवटनलाई बढािा ददनका ष्ट्रनष्ट्रभि अष्ट्रिररि भारिको ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिस्साको ष्ट्रिष्ट्रिधिा, संस्कृष्ट्रि, परभपरािरू अष्ट्रन 

ज्ञानबारे ष्ट्रिद्याथीले बुझ्र्न् अष्ट्रन प्रिंसा गर्वन्। ‘एक भारि शे्रष्ठ भारि’ को अिधारणाले यस ददिामा 100 िटा 

पयवटन स्थल र्ाष्ट्रनन्त्र्न ्ििाुँ यी ष्ट्रिक्षण संस्थानका ष्ट्रिद्याथीिरूलाई यी ठाउुँिरूबारे बुझ्ने र ष्ट्रयनको इष्ट्रििास, 

िैज्ञाष्ट्रनक योगदान, परभपरा, साष्ट्रित्प्यको अध्ययन गनवलाई पठाइन्त्र्। 

22.13. यस प्रकारको कायवक्रम र ष्ट्रडग्री कला, भाषा अष्ट्रन मानष्ट्रिकीमा सृिन गनावले उच्च गुणित्ता भएको 

रोिगार अिसर पष्ट्रन ष्ट्रनस्कन्त्र् िसमा यस्िा योग्यिािरू उपयोग गनव सदकन्त्र्। अष्ट्रिले न ैसयौ ुँ अकादमीिरू 

सङ्खग्रिालयिरू, कला-  गेलेरीिरू र धरोिर स्थलिरू आददमा ष्ट्रिनको प्रभािकारी हनका ष्ट्रनष्ट्रभि योग्य 

व्यष्ट्रििरूको अष्ट्रि खाुँचो परररिकेो र्। िष्ट्रि िष्ट्रि यी ररि स्थानिरू भररन्त्र्न् र नयाुँ कलाकृष्ट्रििरू िुटाइुँद ै

िाइन्त्र्न्, संरष्ट्रक्षि गररुँद ै िाइन्त्र्न् भरिुिल सङ्खग्रिालयिरू, गेलेरीिरू अष्ट्रन धरोिरिरू सिृन हुँद ै िान्त्र्न ्

उष्ट्रि उष्ट्रि ष्ट्रयनले भारिीय धरोिरको सरंक्षण बष्ट्रलयो पारी भारिको भ्रमण/पयवटन उद्योगको ष्ट्रिकासमा सियोग 

पुऱ्याउुँर्न्। 

22.14. भारिले ित्प्कालै आफ्नो अनिुाद र व्या्याको प्रयासिरू बढाउनेर् दकनभने गुणित्ता अध्ययन सामग्री 

अष्ट्रन अन्त्य मित्त्िपूणव ष्ट्रलष्ट्रखि र मौष्ट्रखक सामग्री भारिको ष्ट्रिष्ट्रभन्न भाषा अष्ट्रन ष्ट्रिदिेी भाषािरूमा उपलब्ध हन ु

आिश्यक र्। यसका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा इष्ट्रन्त्डयन इष्ट्रन्त्स्टट्युट अर् ट्रान्त्लेसन एन्त्ड इन्त्टरष्ट्रप्रटेसन (आईआईटीआई) 

स्थापना गररनेर्। यस संस्थानले दिेलाई मित्त्िपूणव सेिा गनेर् अष्ट्रन धरैे बहभाषीय अष्ट्रन ष्ट्रिषय ष्ट्रििेषज्ञ अष्ट्रन 

अनुिाद र व्या्याका ष्ट्रििेषज्ञ िसले भारिीय भाषािरूलाई प्रचार र प्रसार गनवमा सियोग ष्ट्रमल्ने र्। 

आईआईटीआईले आफ्नो अनिुाद अष्ट्रन व्या्या गन ेप्रयासिरू सुचारू रूपले चलाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रौद्योष्ट्रगकीको 

व्यापक उपयोग गनेर्। आईआईटीआई समयानुसार ष्ट्रिस्िार हुँद ैिानेर् अष्ट्रन ष्ट्रिष्ट्रभन्न उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूमा 

यसका केन्त्ि खोष्ट्रलनेर्न् िसले अन्त्य अनुसन्त्धान ष्ट्रिभागिरूष्ट्रसि सियोग र सिभाष्ट्रगिा गनेर्न् र्लस्िरूप 

योग्यिा भएका उभमेदिारिरूको सङ्ख्या पष्ट्रन बढ्नेर्।  

22.15. साष्ट्रित्प्यमा ष्ट्रिष्ट्रिध ष्ट्रिधािरू र ष्ट्रिषयिरूमा बृिि ्अष्ट्रन मित्त्िपूणव योगदान ददने,सासं्कृष्ट्रिक मित्त्िपूणव 

भएको िैज्ञाष्ट्रनक स्िभाि रिकेो संस्कृि भाषालाई एकल ष्ट्रिभाग का एकल पाठिाला र ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरूमा 
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सीष्ट्रमि नराखेर यसलाई मूलधाराका स्कुलिरूमा ष्ट्ररभाषी र्मुवला अनुसार यसलाई एउटा ष्ट्रिकल्प भाषाको 

रूपमा राष्ट्रखने र्- यस्िै नै उच्च ष्ट्रिक्षामा पष्ट्रन गररनेर्। यसलाई अलग्गै रु्ट्याएर पढाइने रै्न िर चाखलाग्दो 

अष्ट्रन निाचारी ढङ्खगमा समसामष्ट्रयक र सन्त्दर्भवि ष्ट्रिषयिरू िस्िै गष्ट्रणि, खगोल िास्त्र, दिवन िास्त्र, 

नाटकष्ट्रिधा, योग आददष्ट्रसि िोडरे पढाइने र्। िसथव यस नीष्ट्रि अनुसार अन्त्य ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरूझै ुँ संस्कृि 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय पष्ट्रन उच्च ष्ट्रिक्षाको बहष्ट्रिषयक संस्थान बन्त्द ै िानु पनेर्। बहष्ट्रिषयक बृिि ् उत्त ष्ट्रिक्षा 

संस्थानिरूमा उत्प्कृि ढङ्खगमा अन्त्िर्िवषयी पठन-पाठन र अनुसन्त्धान गने संस्कृि ष्ट्रिभागिरू अष्ट्रन संस्कृि ज्ञान 

व्यिस्थािरू स्थाष्ट्रपि गररनरे्। बष्ट्रलयो पाररनेर्। दिेभरर नै संस्कृि समग्र अन्त्िरष्ट्रिषयी उच्च ष्ट्रिक्षाको एक 

अंिको रूपमा ष्ट्रिद्याथीिरूले एक ष्ट्रिषयको रूपमा चयन गनवसके्न ष्ट्रिषय बने्न र्। धेरै सङ्ख्यामा संस्कृि 

ष्ट्रिक्षकिरूलाई चार िषे बीएड द्वयष्ट्रडग्री ष्ट्रिक्षण संस्कृिमा गराएर पूणव पेसागि ष्ट्रिक्षक बनाइनेर्।  

22.16. भारिल ेउसरी नै िास्त्रीय भाषािरूमा अध्ययनाथव आफ्नो संस्थानिरू र ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरूको ष्ट्रिस्िार 

गनेर्। यस्िरी ििारौ ुँ पाण्डुष्ट्रलष्ट्रपिरू सङ्खग्रि, संरक्षण, अनुिाद र अध्ययन गने सिि प्रयास गररनेर्। यस्िो 

काममा अष्ट्रिलेसभम ध्यान ददइएको ष्ट्रथएन। संस्कृि अष्ट्रन सबै भारिीय भाषा संस्थान अष्ट्रन ष्ट्रिभागिरूलाई 

दिेभरर नै बष्ट्रियो पाररनेर्। अष्ट्रन बृिि् सङ्ख्यामामा नयाुँ ब्याचका ष्ट्रिद्याथीिरूलाई यस्िा पाण्डुष्ट्रलष्ट्रप र 

यसष्ट्रसि सभबष्ट्रन्त्धि ष्ट्रिषयिरूमा अध्ययन गराइनेर्। भाषा मार पढाउने ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरू बहष्ट्रिषयक बने्नर्न ्

अष्ट्रन यस्ि ैप्रकारल ेििाुँ प्रासष्ट्रह्गक हन्त्र्न् िी ठाउुँिरूमा बीएडद्वारा ष्ट्रडग्री ष्ट्रिक्षण र संस्कृिमा प्रदान गनेर्न।् 

यसको अष्ट्रिररि एउटा नयाुँ भाषा संस्थान स्थाष्ट्रपि गररन े प्रस्िाि यस नीष्ट्रिले गर्व। ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयकै 

क्याभपसष्ट्रभर पाली, र्ारसी अष्ट्रन प्राकृिका ष्ट्रनष्ट्रभि राष्ट्रिय संस्थान (अथिा) संस्थानिरू स्थाष्ट्रपि गररनेर्। यस्ि ै

प्रयासिरू भारिीय कला कलाको इष्ट्रििास, भारि ष्ट्रिद्या (इन्त्डोलोिी) पढाउने संस्थानिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि पष्ट्रन 

गररनेर्। यी सबै क्षेरमा उत्प्कृि अनुसन्त्धानिरूलाई एनआरएर्द्वारा सियोग प्रदान गररनेर्।  

22.17. िास्त्रीय, आददिासी अष्ट्रन लुप्तभाषािरूसष्ट्रिि सबै भाषािरू सरंष्ट्रक्षि अष्ट्रन बढािा ददने प्रयास नयाुँ 

िोसष्ट्रसि गररनेर्। प्रौद्योष्ट्रगकी एिम् क्राउड सोर्सवङ आददमा माष्ट्रनसले व्यापक बागीदारीष्ट्रसि आफ्नो आफ्नो 

मित्त्िपूणव भूष्ट्रमका ष्ट्रनिावि गनेर्न्। 

22.18. भारिको संष्ट्रिधानमा आठौ ुँ अनुसूष्ट्रचमा मान्त्यिा प्राप्त सबै भाषाका ष्ट्रनष्ट्रभि अकादमी स्थाष्ट्रपि गररनेर्। 

यसमा िसभाषाको शे्रष्ठ ष्ट्रिद्वान् िरू एिम् मूलरूपमा उिी भाषा बोल्ने माष्ट्रनसिरूलाई सामेल गररनेर्। नयाुँ 

अिधारणािरूको सरल िर सटीक िब्दभण्डार बनाउन िथा ष्ट्रनयष्ट्रमि रूपले निीनिम् िब्दकोष ष्ट्रनमावण गन े

काम यी अकादमीले एकाकावको परामिव ष्ट्रलएर गनेर्न्। कष्ट्रिले कािी ुँ कुनै मुद्दा मा आम िनिाको सिवशे्रष्ठ सुझाउ 

पष्ट्रन ष्ट्रलने र्न्। सभभि भएसभम साझे िब्दिरूलाई अङ्खगीकृि गने प्रयास पष्ट्रन गररनेर्। यस्िो िब्दकोष व्यापक 

रूपमा प्रसाररि गररनेर् िा दक ष्ट्रिक्षा, परकाररिा, लखेन, बािष्ट्रचि आदद प्रयोग घनव सदकयोस् र पुस्िकको 

रूपमा िथा अनलाइन पष्ट्रन उपलब्ध हन्। अनुसूष्ट्रच आठको भाषािरूका अकादमीिरू केन्त्ि सरकारले रािज्य 

सरकारष्ट्रसि परामिव गरी िा उनीिरूष्ट्रसिै ष्ट्रमलेर स्थाष्ट्रपि गनेर्। यसप्रकार व्यापकरूपमा बोष्ट्रलने अन्त्य 

भारिीय भाषािरूको अकादमी केन्त्ि अथिा राज्य सरकारिरूद्वारा स्थाष्ट्रपि गररनेर्।  

22.19. भारिका सबै भाषािरू अष्ट्रन ष्ट्रिनीिरूष्ट्रसि सभबष्ट्रन्त्धि कला र संस्कृष्ट्रिको िेभ आधाररि 

्लेटर्मव/पोटवल/ष्ट्रिकीद्वारा दस्िािेिीकरण गररनेर्। यस्िरी लुप्तप्रायः अष्ट्रन सब ैभारिीय भाषािरू अष्ट्रन युि 

स्थानीय कला र संस्कृष्ट्रिको संरक्षण गररनेर्। यस्िा ्लेटर्मवमा ष्ट्रभष्ट्रडयो, िब्दकोष ररकर्डवङ, माष्ट्रनसिरू 

बोलेको (ष्ट्रििेष गरी बुढापाका) कथा भन्त्द ैगरेको, कष्ट्रििापाठ अष्ट्रन नाटक प्रदिवन, लोकगीि र नृत्प्य आददिरू 

हनेर्न्। दिेभररबाट यी ्लटेर्ामव/पोटवल/ष्ट्रिकी-मा योगदान ददन आफ्नो आफ्नो सन्त्दर्भवि क्षेरमा योगदान ददन 
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माष्ट्रनसिरूबोलाइनेर्। ष्ट्रिस्िष्ट्रिद्यालयिरू र अनुसन्त्धान रटमिरू एकाकावष्ट्रसि अष्ट्रन समुदायिरूष्ट्रसि ष्ट्रमलेर काम 

गरी ्लेटर्मविरूलाई समृर्द् बनाउनेर्न्। इष्ट्रििास, पुराित्प्ि भाष्ट्रषक आदद र अन्त्य ष्ट्रिषयका सरंक्षण 

प्रयासिरूलाई एनआरएर्ले र्ष्ट्रन्त्डङ गनेर्।  

22.20. भारिीय भाषा, कला, संस्कृष्ट्रि स्थानीय मास्टर अथिा उच्च ष्ट्रिक्षा व्यिस्थाष्ट्रभर अध्ययन गने सब ै

उमेरका माष्ट्रनसका ष्ट्रनष्ट्रभि र्ारिृष्ट्रत्तको प्रबन्त्ध गररनेर्। भारिीय भाषािरूको उन्नष्ट्रि यी भाषािरूमा ष्ट्रनरन्त्िर 

गरी ष्ट्रिक्षण-पठन भइरि े मार सभभि र्। उत्प्कृि अष्ट्रन िीिन्त्ि कष्ट्रििा, उपन्त्यास, गैरआ्यान पुस्िक, 

पाठ्यपुस्िक, िनवष्ट्रलज्म अष्ट्रन अन्त्य कामिरू भारिीय भाषामा भइरिोस ्भनी उत्प्कृि पद्य र गद्यलाई पुरस्कृि 

गरी यी भाषीिरूलाई प्रोत्प्सािन ददइनेर्। भारिीय भाषामा प्रणीिा रोिगारका मानदण्डिरूमा एउटा मु्य 

मानकका रूपमा राष्ट्रखनेर्।  

 

23. प्रौद्योष्ट्रगकी उपयोग अष्ट्रन एकीकरण 

23.1. भारि सूचना िथा प्रसार अष्ट्रन अत्प्यधुष्ट्रनक क्षेर िस्िो अन्त्िररक्ष प्रौद्योष्ट्रगकीमा एउटा िैष्ट्रश्वक नेिृत्प्ि िो। 

भारिको ष्ट्रडष्ट्रिटल प्रचारल ेसभपूणव रािलाई ष्ट्रडष्ट्रिटाइि समाि र ज्ञान अथवव्यिस्थाको रूपमा पररििवन गरी 

सिि गरररिरे्। यस पररििवनमा ष्ट्रिक्षाको भूष्ट्रमका अष्ट्रि मित्त्िपूणवको भए िापष्ट्रन, प्रौद्योष्ट्रगकी स्ियंल े

ष्ट्रिक्षाको पररणाममा र प्रदक्रयामा मित्त्िपूणव भूष्ट्रमका ष्ट्रनिावि गर्व। िसथव ष्ट्रिक्षा र प्रौद्योष्ट्रगकीको सबै ििमा 

रे्उको ष्ट्रद्वदीि (दिुै ददिाको) सभबन्त्ध र सभपकव  र्। 

23.2. प्रौद्योष्ट्रगकी ष्ट्रिकासको िीब्र गष्ट्रि अष्ट्रन अकावष्ट्रिर सृिनिील प्रौद्योष्ट्रगकी उन्त्मुखी ष्ट्रिक्षक अष्ट्रन उद्यमी- 

ष्ट्रिद्याथी उद्यमी समेि दे् दा ष्ट्रनष्ट्रिि हन्त्र्, प्रौद्योष्ट्रगकीले ष्ट्रिक्षामा बहमुखी िररकाले प्रभाि पार्व, त्प्यसको केिी 

झलक मार िामीले अष्ट्रिले अडकल काट्न सक्र्ौ ुँ। नयाुँ प्रौद्योष्ट्रगकी कृष्ट्ररम बौष्ट्रर्द्किा िा आर्टवदर्ष्ट्रसयल 

इन्त्टेष्ट्रलिेन्त्स, मष्ट्रसन लर्नवङ, ब्लक चेन्त्स, स्माटव बोडव, िािैले िोडकेो कभ्युटर उपकरण, ष्ट्रिद्याथी ष्ट्रिकासमा 

अनुकूल कभ्युटर टेष्ट्रस्टङ अष्ट्रन अन्त्य प्रकारको िैष्ट्रक्षक सफ्टिेयर अष्ट्रन िाडविेयरल े ष्ट्रिद्याथीले क्लासरुममा के 

पढ्र् भने्न कुरा मार पररििवन गदनै िर कसरी पढ्र् र ष्ट्रसक्र् त्प्यसमा पष्ट्रन पररििवन ल्याउुँर्। यस्िा क्षेरमा 

ष्ट्रिस्िृि अनुसन्त्धान दईुिटै प्रौद्योष्ट्रगकी अष्ट्रन ष्ट्रिक्षण व्यिस्थामा चाष्ट्रिन्त्र्।  

23.3. ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रिष्ट्रभन्न आयामिरूलाई राम्रो बनाउन े प्रौद्योष्ट्रगकीको सब ै प्रकारको प्रयोग िा एकीकरणलाई 

समथवन ददइनेर्। अष्ट्रन अुँगाष्ट्रलने र्। उन्नि अध्ययन, मूल्याङ्खकन, योिना, प्रिासन अष्ट्रन यस्िै के के कुरा आददमा 

प्रौद्योष्ट्रगकी प्रयोग गनेबारे खुलस्ि ष्ट्रिचारिरूका आदनप्रदानका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा ्लेटर्मव ियारी गरी एक स्िायत्त 

एकाय नेसनल र्ोरम (एनटीईएर्) अथावि् राष्ट्रिय िैष्ट्रक्षक प्रौद्योष्ट्रगकी मञ्चको ष्ट्रनमावण गररनेर्। एनटीएर्को 

उद्दशे्य प्रौद्योष्ट्रगकीलाई अप्नाउनु परेमा अष्ट्रन कुनै ष्ट्रििेष क्षेरमा उपयोगलाई सुगम बनाउनु िो। एनटीएर्को 

ष्ट्रनम्न ष्ट्रलष्ट्रखि कायव हनेर्न ्:  

क) केन्त्ि र राज्य सरकारका प्रौद्योष्ट्रगकी आधाररि कायवक्रममाष्ट्रथ स्ििन्त्र प्रमाण-आधाररि सुझाउिरू 

ददनु 

ख) ष्ट्रिक्षण प्रौद्योष्ट्रगकीमा बौष्ट्रर्द्क र संस्थागि क्षमिा ष्ट्रनमावण 

ग) यस क्षेरमा रणनीष्ट्रि भष्ट्रिष्य दषृ्ट्रि अष्ट्रन  

घ) अनुसन्त्धान एिम् निाचारका ष्ट्रनष्ट्रभि ददिािरू स्पि गनुव। 
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23.4. ििु गष्ट्रिल ेपररििवन भइरिकेो ष्ट्रिक्षण प्रौद्योष्ट्रगकीको क्षेरमा सन्त्दर्भवि रिनुका ष्ट्रनष्ट्रभि एनईएटीले बहष्ट्रिध 

क्षेरिरू (ष्ट्रिक्षण, प्रौद्योष्ट्रगक) निाचारक अष्ट्रन अभ्यसकिाव बाट प्रमाष्ट्रणि डटेाको ष्ट्रनयष्ट्रमि प्रिाि कायम 

राख्नुपऱ्यो। अष्ट्रन ष्ट्रिष्ट्रिध सटे/झुन्त्डका अनुसन्त्धानकिाविरूलाई िी डटेा ष्ट्रिशे्लष्ण गनुवपऱ्यो। ज्ञान र अभ्यासको 

िीिन्त्ि ष्ट्रनकायको ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि एनईएर्टीले ष्ट्रिष्ट्रिध ज्ञान र अभ्यसको भण्डारलाई िीिन्त्ि राख्नका ष्ट्रनष्ट्रभि 

क्षेरीय र राष्ट्रिय कन्त्र्रेन्त्स, राखी राष्ट्रिय अष्ट्रन अन्त्िरावष्ट्रिय प्रौद्योष्ट्रगक अनसुन्त्धान किावलाई उगद्यमी र अभ्यासी 

बनाउुँर्।  

23.5. प्रौद्योगी िस्िक्षेपिरूका मु्य उद्दशे्य ष्ट्रिक्षण-अध्ययन र मूल्याङ्खकन प्रदक्रयालाई अझ राम्रो बनाउनु पर्व। 

ष्ट्रिक्षकको ियारी एिम् व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिकासमा सियोग गनुव, िैष्ट्रक्षक पहुँच बढाउनु, िैष्ट्रक्षक ष्ट्रनयोिन, प्रबन्त्ध 

एिम् प्रिासनलाई सरल एिम् व्यिष्ट्रस्थि बनाउनु र यसमा प्रिेि, उपष्ट्रस्थष्ट्रि, मूल्याङ्खकन सभबन्त्झी प्रदक्रया 

आदद सष्ट्रभमष्ट्रलि र्न्।  

23.6. यी माष्ट्रथ ददइएका कायविरू पूणव गनव समृर्द् िािको िैष्ट्रक्षक सफ्टिेयरको ष्ट्रिकास गरी ष्ट्रिद्याथी अष्ट्रन 

ष्ट्रिक्षकलाई सबै ििमा उपलब्ध गराइनेर्। यस्िा सबै सफ्टिेयर सबै मूल मूल भारिीय भाषामा उपलब्ध हन्त्र् 

र ष्ट्रिष्ट्रिध प्रयोगकिाविरूलाई, दरु-सुदरु क्षेरदषे्ट्रख ददव्याङ्खग नानीिरू समेिको पहुँच हनेर्। इ-कन्त्टेन्त्ट (इ-

सामग्री)िरू सबै राज्यले क्षेरीय भाषािरूमा ष्ट्रनरन्त्िररूपले ष्ट्रिकास गनेर्न्। यस्िो काम एनईसीआईटी, 

साआईईटी, सीबीएसई, एनआईओएस अष्ट्रन अन्त्य ष्ट्रनकाय/संस्थािरूबाट पष्ट्रन भइरिनेर् र िी कन्त्टेन्त्ट िा 

सामग्रीिरू ‘दीक्षा’ (डीआईकेएसएचए) ्लेटर्मवमा अपलोड गराइनेर्। यो ्लेटर्मव ष्ट्रिक्षकको पेसागि ष्ट्रिकास 

इ-कन्त्टेन्त्ट िा सामग्रीबाट गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि पष्ट्रन उपयोग गररने र्। सीआईईटीलाई बष्ट्रलयो पारी ‘दीक्षा’लाई उन्नि 

र ष्ट्रिस्िार गरी र अन्त्य प्रौद्योष्ट्रगक प्रयासिरू पष्ट्रन अष्ट्रघ साररनेर्। स्कुलका ष्ट्रिक्षकिरूलाई उष्ट्रचि उपकरण 

उपलब्ध गराई ष्ट्रिक्षकिरूलाई ई-कन्त्टेन्त्टलाई ष्ट्रिक्षणमा पठन अभ्यासमा एकीकृि गनवसके्न बनाइनेर्। 

प्रौद्योष्ट्रगकी आधाररि दीक्षा, स्ियं पठन आदद ्लेटर्मविरूलाई स्कुल र उच्चिर स्कुलष्ट्रसि समष्ट्रन्त्िि गररनेर्। 

यसमा प्रयोगकिावको रेरटङ/समीक्षािरू सामेल गररनेर्। यसले इ-कन्त्टेन्त्ट ष्ट्रिकासकिावलाई इ-कन्त्टेन्त्ट अझ उत्तम 

र अनुकूल बनाउनमा सियोग हनेर्। 

23.7. सभपूणव ष्ट्रिक्षा व्यिस्थालाई अष्ट्रनिायव रूपले रूपान्त्िररि गनवमा ििु गष्ट्रिल े ष्ट्रनस्कुँ द ै उम्रुँद ै गरेका 

पररििवनिील प्रौद्योष्ट्रगकलाई ष्ट्रििेष ध्यान ददन े आिश्यकिा र्। सन् 1986/1992 मा राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रि 

बनाएको समय इन्त्टरनेटको यस्िो क्राष्ट्रन्त्िकारी प्रभािलाई अडकल काट्न गाह्रो ष्ट्रथयो। िाम्रो ििवमान ष्ट्रिक्षा 

प्रणालीको यी युगान्त्िरकारी पररििवनष्ट्रसि सामना गने असमथविाले गदाव यस्िो ििु गष्ट्रिले प्रष्ट्रिस्पधी ष्ट्रिश्वमा 

िामी (व्यष्ट्रिगि रूपले र एक रािको रूपले) एउटा सङ्खकटमय र िानीकारक ष्ट्रस्थष्ट्रिमा परररिकेा र्ौ ुँ। 

उदािरणका ष्ट्रनष्ट्रभि कभ्युटरले ि्यात्प्मक र प्रदक्रयात्प्मक ज्ञानमा मनुष्यलाई पर्ाष्ट्रड पाररसकेको कालमा िाम्रो 

ष्ट्रिक्षा प्रणालीले भने िाम्रा ष्ट्रिद्याथीिरूलाई यस्िै ज्ञान प्रदान गने गह्रौ ुँ भारी ददएर अन्त्य उच्चिम योग्यिा ष्ट्रसके्न 

र ष्ट्रिकास गने कामबाट िष्ट्रञ्चि पाररराखेका र्ौ ुँ। 

23.8. यो नीष्ट्रि अष्ट्रि पररििवनिील प्रौद्योष्ट्रगकीको कृष्ट्ररम बौष्ट्रर्द्किा एआई/3डी/भचुविल ररयष्ट्रलटी आदद 

ष्ट्रनस्कदै ुँ पररपक्व हुँद ैगएको समयमाष्ट्रनर्मवि भइरिरे्। एआईको खचव/लगानी कम हुँद ैगएपष्ट्रर् एआईले कष्ट्रिपय 

कौिल पेिागि कामिरूमा अन्त्य िदक्नकीलाई बराबरी गद ैअझ उत्तम भई ष्ट्रित्न पष्ट्रन सक्र् िस्िै डाक्टरिरूको 

पूिावनुमान लाउने कामिरूमा। एआईको कायवस्थलमा पररििवन ल्याउन ेसभभािना स्पि रूपले ष्ट्रनष्ट्रिि र्। िसथव 

ष्ट्रिक्षा व्यिस्था यस्िो ष्ट्रिकासष्ट्रसि सन्त्िुलन राखी काम गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि झट्ट ियार हनथाल्नु पर्व। एनईटीएर्को 

काममध्ये एउटा स्थायी काम के िो भने उम्रद ै गरेका प्रौद्योष्ट्रगकीिरूका सभभािना अष्ट्रन पररििवनको 
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समयअिष्ट्रधका आधारमा ष्ट्रिनको िगीकरण गनुव अष्ट्रन समय समयमा यस्िो ष्ट्रिशे्लषणिरूलाई एमएचआरडीलाई 

ददनु र अिगि गराउनु। यस्िा ष्ट्रिशे्लषणका आधारमा एमएचआरडीले औपचाररक रूपमा िी प्रौद्योष्ट्रगकीलाई 

र्नौट गरी ष्ट्रिक्षाक्षेरमा प्रासष्ट्रङ्खगक भएमा लागु गने ष्ट्रनणवय ष्ट्रलनु। 

23.9. एमएचआरडीको नयाुँ पररििवनकारी प्रौद्योष्ट्रगकीको औपचाररक मान्त्यिाको पृष्ठभूष्ट्रममा राष्ट्रिय 

अनुसन्त्धान र्ाउन्त्डसेनले प्रौद्योष्ट्रगकीमाष्ट्रथको अनसुन्त्धान ष्ट्रिस्िार गने प्रयास गनरे्। यस प्रसङ्खगमा एई, 

एनआरएर्ले िीन प्रकारका दषृ्ट्रिकोण ष्ट्रिचाराधीन राख्नसक्र्: (क) कोर एआई अनसुन्त्धानलाई अष्ट्रघ बढाउन ु

(ख) एष्ट्र्लकेसन अथावि ् उपयोगमा िा प्रयोगमा ल्याउने आधारमा अनसुन्त्धान ष्ट्रिकास अष्ट्रन (ग) िैष्ट्रश्वक 

चुनौष्ट्रििरू िस्ि ैस्िास््य, कृष्ट्रष अष्ट्रन िलिाय ुपररििवनमा एआई प्रयोग गद ैअन्त्िरावष्ट्रिय अनुसन्त्धानमा ध्यान 

ददनु। 

23.10. उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूले यस्िा पररििवनकारी प्रौद्योष्ट्रगकीमा अनुसन्त्धान गराउन सदक्रय भूष्ट्रमका ष्ट्रनिावि 

गनुवपर्व िर यसै ष्ट्रबच आरष्ट्रभभक ष्ट्रनदिेनात्प्मक सामग्री र पाठ्यक्रम (अनलाइन समेि) ियार गने साथ ै

व्यािसाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा िस्िो ष्ट्रिष्ट्रसि क्षेरमा ष्ट्रिनको प्रभािको मूल्याङ्खकन गनव काम पष्ट्रन गनुवपर्व। प्रौद्योष्ट्रगकी 

पररपक्व भइसकेपष्ट्रर् उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानिरू ष्ट्रयनका ििारौ ुँ ष्ट्रिद्याथीिरू समेि यस्िा प्रौद्योष्ट्रगकी ष्ट्रसक्न र पढाउन 

ियार हनेर्न्। यसमा रोिगारका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रष्ट्रिक्षण पष्ट्रन समािेि हनेर्। पररििवनकारी प्रौद्योष्ट्रगकीले कष्ट्रिपय 

रोिगार व्यथव बनाइददनेर्, त्प्यसकारण कौिल र कम कौिलिरू दिुैलाई कुिल काम गने बनाई रोिगार सृिन 

र कायमष्ट्रसि सन्त्िुलन राख्नुपनेर्। संस्थानिरूको संस्था र गैरसंस्थािरूलाई यस्िो प्रष्ट्रिक्षण ददयाइमा साझेदारी 

बनाउने िा खोज्ने स्िायत्तिा र्। यस कौिलिा र उच्च ष्ट्रिक्षाको ढाुँचा माझ समन्त्ियन ल्याउुँर्। 

23.11. ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयिरूले कोर िा मूल क्षेरिरू िस्िै मष्ट्रसन लर्नवङ एिम् बहष्ट्रिषयक क्षरेमा ‘आइए+X’ 

अष्ट्रन पेसागि क्षेर िस्िै स्िास््य दखेरेख, कृष्ट्रष अष्ट्रन कानुनमा पीएचडी अष्ट्रन मास्टर कायवक्रमिरू प्रदान गन े

लक्ष्य राख्नुपर्व। ष्ट्रिनीिरूले यस्िा कोसविरू ‘स्ियं’ िस्िा ्लेटर्मवबाट पष्ट्रन ष्ट्रिकास गराउन र प्रचार गनव सक्र्न्। 

ििु गिणका ष्ट्रनष्ट्रभि, उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानल ेपारभपररक र व्यािसाष्ट्रयक कोसविरूको ष्ट्रमष्ट्रश्रि कायवक्रम गनव सक्र्न्। 

उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थान कृष्ट्ररम बुष्ट्रर्द्मिालाई सघाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि कम ष्ट्रििेषिा भएका कोसव िस्ि ैडटेा एनोटेसन, 

इमेि क्लाष्ट्रसदर्केसन अष्ट्रन ष्ट्रस्पच ट्राष्ट्रन्त्स्क्रपसन आददका प्रष्ट्रिक्षण प्रदान गनव सदकन्त्र्। स्कुलका ष्ट्रिद्याथीलाई 

भाषा पढाउने प्रयासिरूलाई भारिका ष्ट्रिष्ट्रिध भाषािरूलाई उन्नि गराउने स्िाभाष्ट्रिक भाषा प्रोसेष्ट्रसङका 

प्रयासिरूष्ट्रसि िालमेल गराउन सदकन्त्र्न्। 

23.12. पररििवनकारी प्रौद्योष्ट्रगकी बष्ट्रनद ैआउन थाल्दा स्कूली अष्ट्रन चष्ट्रलरिकेो ष्ट्रिक्षाल ेप्रौद्योष्ट्रगकीले ल्याउन 

सके्न अत्प्यन्त्ि िष्ट्रििाली प्रभािकाबारेमा आम िनिामा िागरूकिा बढाउन सियोग गने र् र सभबष्ट्रन्त्धि 

मुद्दािरू समाधान गने र्। यस्िा प्रौद्योष्ट्रगकीष्ट्रसि सभबष्ट्रन्त्धि मुद्दािरूमा एउटा सुष्ट्रिचाररि सािविष्ट्रनक सिमष्ट्रि 

बनाउका ष्ट्रनष्ट्रभि यस्िो िागरूकिा आिश्यक र्। ष्ट्रिद्यालय स्िरमा अध्ययनका ष्ट्रनष्ट्रभि नैष्ट्रिक अथिा 

समसामष्ट्रयक मुद्दामा एनईटीएर्/एमएचआरडी द्वारा ष्ट्रचष्ट्रन्त्िि अत्प्यन्त्ि प्रभाििील प्रौद्योष्ट्रगकीिरूबारेको 

चचाविरू पष्ट्रन सामेल गररने र्। सिि ष्ट्रिक्षाका लाष्ट्रग ष्ट्रनदूविात्प्मक एिं ष्ट्रिमिावत्प्मक सामग्री पष्ट्रन ियार गररनेर्। 

23.13. कृष्ट्ररम बौष्ट्रर्द्किा (आईए) आधाररि प्रौद्योष्ट्रगकीका ष्ट्रनष्ट्रभि डटेा मूल इन्त्धन िो। गोपनीयिा ष्ट्रिष्ट्रध अष्ट्रन 

डटेा संसाधन, डटेा संरक्षण आददष्ट्रसि िोष्ट्रडएको काननु र मानकिरूप्रष्ट्रि िागरुकिा बढाउन अष्ट्रि आिश्यक र्। 

कृष्ट्ररम बौष्ट्रर्द्किा (एआई) आधाररि प्रौद्योष्ट्रगकीष्ट्रसि िोष्ट्रडएका नैष्ट्रिक मुद्दािरूबारे पष्ट्रन कुरा उठाउन ुआिश्यक 

र्। यो िागरुकिा िगाउने काममा ष्ट्रिक्षाले मित्त्िपूणव भूष्ट्रमका खेल्र्। अन्त्य पररििवनकारी प्रौद्योष्ट्रगकी िसल े

िाम्रो िीिनिैलीमा पररििवन ल्याउुँर् ष्ट्रिनलाई िरेर िामीले ष्ट्रिक्षा ददन ेिैलीमा पररििवन ल्याउनुपर्व। यसमा 
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स्िच्र् र अक्षय ऊिाव, िल संरक्षण, समििनीय खेिी, पयाविरण संरक्षण अष्ट्रन अन्त्य िररि उपाय आददल े

ष्ट्रिक्षणमा केन्त्ि स्थान पाउनुपर्व। 

 

24. अनलाइन अष्ट्रन ष्ट्रडष्ट्रिटल ष्ट्रिक्षा : प्रौद्योष्ट्रगकीको न्त्यायसभमि उपयोग सुष्ट्रनष्ट्रिि 
गरौ ुँ 

24.1. नयाुँ पररष्ट्रस्थष्ट्रि र यथाथविरूलाई नयाुँ पिलिरू चाष्ट्रिन्त्र्न्। भरखरै बढ्न थालकेो मिामारीिरूल े

गुणित्ता ष्ट्रिक्षािरूको ष्ट्रिकल्पिरू ियार हनु आिश्यक भएको र्। दकनभने यस्िो पररष्ट्रस्थष्ट्रिमा पारभपररक र 

व्यष्ट्रिगि मोडको ष्ट्रिक्षा सभभि हुँदनै। यसको पररपे्रक्ष्यमा राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रि 2020 ले यस्िा प्रौद्योष्ट्रगकीका 

लाभ र मित्त्िलाई मान्त्यिा ददन्त्र् िर यसका सभभाष्ट्रिि खिरा र िोष्ट्रखमलाई पष्ट्रन ध्यानमा रा्र्। िसथव 

सािधानीपूिवक अष्ट्रन उपयुि रूपले ियार पाइलट अध्ययनिरू गरी ष्ट्रडष्ट्रिटल/अनलाइन ष्ट्रिक्षाबाट के लाभ र 

िानी र्, त्प्यसको पत्तो लाउनु पर्व। यसैष्ट्रबच चष्ट्रलरिकेो ष्ट्रडष्ट्रिटल ्लेटर्मव र आईसीटी आधाररि ष्ट्रिक्षण 

पिलिरू अष्ट्रघ सानुवपर्व अष्ट्रन ष्ट्रिस्िार गरी भष्ट्रिष्यका चुनौष्ट्रििरूको सामना गनुवपर्व। 

24.2. ष्ट्रडष्ट्रिटल ष्ट्रिभािनलाई सिि प्रयासद्वारा िस्िै ‘ष्ट्रडष्ट्रिटल भारि’ िस्िा अष्ट्रभयानद्वारा नमेटाए र सिि 

मोलमा कभ्युटर उपकरण उपलब्ध नभएसभम ष्ट्रडष्ट्रिटल/अनलाइन ष्ट्रिक्षाको पूणव लाभ पाउन सदकने रै्न। िर 

यस्िा प्रौद्योष्ट्रगकी उपयोगमा समिाका सोचिरू पष्ट्रन अष्ट्रघ राखेर काम गनुवपर्व।  

24.3. प्रभाििाली अनलाइन ष्ट्रिक्षक बन्नका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिक्षकिरूलाई उपयुि प्रष्ट्रिक्षण अष्ट्रन ष्ट्रिकास चाष्ट्रिन्त्र्। 

पारभपररक कक्षाको एक असल ष्ट्रिक्षक स्िचाष्ट्रलि रूपमा एक असल अनलाइन ष्ट्रिक्षक ष्ट्रसर्द् हन्त्र् भन े

पष्ट्रिलेबाटै मान्न सदकन्न। अध्यापनमा आिश्यक पररििवनिरू अष्ट्रिररि अनलाइन मूल्याङ्खकनका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा 

बेग्लै दषृ्ट्रिकोण चाष्ट्रिन्त्र्। ठुलो स्िरमा अनलाइन परीक्षािरू आयोिना गदाव अनकेन चुनौष्ट्रििरू हन्त्र्न्। 

अनलाइन पररिेिमा सोध्न े प्रश्निरूको सीमािरू, नेटिकव  र ष्ट्रबिुलीको व्यािधानष्ट्रसि िुझ्नु अष्ट्रन अनैष्ट्रिक 

प्रथािरू रोकु्नपने चुनौष्ट्रििरू हन्त्र्न्। कष्ट्रि दकष्ट्रसमको पाठ्यक्रम/ष्ट्रिषय िस्िो प्रदिवन कला, ष्ट्रिज्ञान व्याििाररक 

अनलाइन/ष्ट्रडष्ट्रिटल ष्ट्रिक्षा क्षरेमा सीमािरू र्न ्िसलाई नयाुँ उपायिरूल ेकेिी िदसभम समाधान गनव सदकन्त्र्। 

अनलाइन ष्ट्रिक्षालाई अनुभिात्प्मक अष्ट्रन गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रध आधाररि नगरे यो एउटा पदाव/ष्ट्रस्क्रन आधाररि सङ्खकीणव 

ष्ट्रिक्षा बन्त्दर्।  

24.4. ष्ट्रनस्कुँ द ै गरेको ष्ट्रडष्ट्रिटल प्रौद्योष्ट्रगकी अष्ट्रन स्कुलदषे्ट्रख उच्च ष्ट्रिक्षासभमैको ष्ट्रिक्षण पठनमा यसको लाभ 

दषृ्ट्रिमा रा्द ैयस, नीष्ट्रिले ष्ट्रनम्नष्ट्रलष्ट्रखि सुझाििरू ददन्त्र्: 

क) अनलाइन ष्ट्रिक्षाका ष्ट्रनष्ट्रभि पाइलट अध्यय: उष्ट्रचि एिेन्त्सीिरू िस्िै एनईटीएर्, सीआईईटी, एनआईओएस, 

आईिीएनओयु, आईआईटी, एनआईटी आददलाई ष्ट्रलएर पाइलट अध्ययनिरू गरी ष्ट्रिक्षालाई अनलाइन 

ष्ट्रिक्षाष्ट्रसि समन्त्ियन गदाव हने लाभिानीको मूल्याङ्खकन गने, अर्ठ्यारा र नराम्रा कुरािरू िटाउने ष्ट्रचन्त्िन 

अष्ट्रन उपकरणष्ट्रसि ष्ट्रिद्याथीको लि रु्ट्याउने र सिुाउुँ ददलो इ-कन्त्टेन्त्ट बनाई यस्िा पाइलट अध्ययनलाई 

सािविष्ट्रनक बनाउने। 

ख) ष्ट्रडष्ट्रिटल इन्त्फ्रास्ट्क्चर: भारिको क्षेरर्ल, ष्ट्रिष्ट्रिधिा, िरटलिा अष्ट्रन ष्ट्रडभाइस (कभ्युटर उपकरण) प्रयोग 

समाधान गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिक्षाको क्षेरमा खुलस्ि रूपले, परस्पर, ष्ट्रिकष्ट्रसि सािविष्ट्रनक ष्ट्रडष्ट्रिटल 

इन्त्फ्रास्ट्रक्चर ष्ट्रनमावण गने आिश्यकिा र्। यसका कैयौ ुँ ्लेटर्मविरू अष्ट्रन पोइन्त्ट समाधान गनव सदकन्त्र्। 
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यसले प्रौद्योष्ट्रगकी आघाररि समाधान प्रौद्योष्ट्रगकीमा ििु गष्ट्रिल े प्रगष्ट्रि हुँद ै िाुँदा पुरानै निोस् भने्न 

सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुवपर्व।  

ग) अनलाइन ष्ट्रिक्षण मञ्च अष्ट्रन उपकरण: उष्ट्रचि रूपले अष्ट्रिले चष्ट्रलरिकेा इ-्लेटर्मविरू िस्िै स्ियं दीक्षा –

लाई ष्ट्रिस्िार गरी ष्ट्रिक्षकलाई संरष्ट्रचि, उपयोगी सिि, प्रिस्ि ष्ट्रसके्नको ष्ट्रिकास िाुँच्ने सघाउ उपकरण 

उपलब्ध गराइने र्।  

घ) सामग्री, ष्ट्रनमावण, ष्ट्रडष्ट्रिटल ररपोष्ट्रिटरी अष्ट्रन प्रसार: कोसव िकव , लर्नवङ गेभस अष्ट्रन ष्ट्रसभयुलेक्सन अगमेन्त्टेड 

ररयाष्ट्रलटी अष्ट्रन भचुविल ररयाष्ट्रलटीको ष्ट्रनमावण सष्ट्रिि कन्त्टेन्त्टको एक ष्ट्रडष्ट्रिटल ररपोष्ट्रिटोरी ष्ट्रिकष्ट्रसि 

गररन्त्र्। यसमा प्रभाििीलिा अष्ट्रन गुणित्ताका ष्ट्रनष्ट्रभि उपयोगकिावद्वा रेरटङ गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि एउटा स्पि 

सािविष्ट्रनक प्रणाली हनेर्। ष्ट्रिद्याथीका ष्ट्रनष्ट्रभि मनोरञ्जन आधाररि अध्ययनका ष्ट्रनष्ट्रभि उपयुि उपकरण 

िस्िै एप, स्पि सञ्चालन ष्ट्रनदिेष्ट्रसि कष्ट्रिपय भाषािरूमा भारिीय कला अष्ट्रन संस्कृष्ट्रिको एकीकरण आदद 

बनाइनेर्। ष्ट्रिद्याथीका इ-सामग्रीको प्रयास गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि एक ष्ट्रिश्सनीय ब्याकअप िन्त्र प्रदान गररनेर्। 

 ङ) ष्ट्रडष्ट्रिटल ष्ट्रिभािन (अन्त्िर)लाई कम गनुवपन:े िास्ििमा भनु्न िो भन े अष्ट्रिले पष्ट्रन िनसङ्ख्याको ठुलो 

अंिसुँग ष्ट्रडष्ट्रिटल पहुँच अष्ट्रि सीष्ट्रमि र्। चष्ट्रलरिकेो मास ष्ट्रमष्ट्रडया, िस्िो टेष्ट्रलष्ट्रभिन, रेरटयो अष्ट्रन 

सामुष्ट्रिक रेष्ट्रडयोिरू यथेि उपयोग गररनेर्। यस्िो ष्ट्रिक्षण कायवक्रम 24X7 ष्ट्रिष्ट्रभन्न भाषािरूमा 

ष्ट्रिद्याथीिरूलाई उपलब्ध गराइने र्। ष्ट्रििेष ध्यान ददएर ष्ट्रडष्ट्रिटल कन्त्टेन्त्ट सबै ष्ट्रिक्षक अष्ट्रन ष्ट्रिद्याथीलाई 

उपलब्ध उनीिरूकै ष्ट्रिक्षण माध्यममा गराइनुपर्व।  

च) भचुविल ल्याब्स: भचुविल ल्याब बनाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि दीक्षा, स्ियं िस्िो इ-लर्नवङ ्लेटर्मवको प्रयोग गररन्त्र्। 

एसईडीिीईका ष्ट्रिद्याथीिरूलाई ष्ट्रिक्षकिरूले पष्ट्रिलेबाट लोड गररएको सामग्रीिस्िो ट्याबिस्िो उपयुि 

ष्ट्रडष्ट्रिटल उपकरण ियार पारी पयावप्त पमा ददन सदकन्त्र्।  

र्) ष्ट्रिक्षक प्रष्ट्रिक्षक र प्रोत्प्सािन: ष्ट्रिक्षकिरूलाई कठोर ष्ट्रसकारु-केष्ट्रन्त्िि प्रष्ट्रिक्षण ददइनेर्। कसरी उच्च गुणित्ता 

कन्त्टेन्त्ट सिवक हनु र ष्ट्रिक्षण ्लेटर्मव चलाउनु चस्िा कुरािरूमा प्रष्ट्रिक्षण ददइनेर्।  

ि) अनलाइन मलू्याङ्खकन र परीक्षा: उष्ट्रचि ष्ट्रनकायिरू िस्िै प्रस्िाष्ट्रिि राष्ट्रिय मूल्याङ्खकन केन्त्ि अथिा परख, 

स्कुल बोडव, एनटीए अष्ट्रन अन्त्य िोदकएका ष्ट्रनकायिरूल े मूल्याङ्खकन फे्रमिकविस्िो योग्यिा, पोटवर्ोष्ट्रलयो, 

स्िरीय मूल्याङ्खन अष्ट्रन मूल्याङ्खकन ष्ट्रिशे्लषण आददका ष्ट्रडिाइन अष्ट्रन त्प्यसको उपयोग गनव थाल्नेर्न्। 

एक्काईसौ ुँ ििाब्दीको कौिल आिश्यकिा बुझी िैष्ट्रक्षक प्रौद्योष्ट्रगकीको उपयोगमा एउटा पाइलट पाउनु 

सदकन्त्र्।  

झ) ष्ट्रसक्नका लाष्ट्रग ष्ट्रमष्ट्रश्रि मोडल : ष्ट्रडष्ट्रिटल ष्ट्रिक्षा िा ष्ट्रिक्षणलाई अष्ट्रघ सानव परभपरागि व्यष्ट्रिगि रूपमा 

आमे्नसामे्न ष्ट्रसके्न मित्त्ि पष्ट्रन स्िीकार गनव सदकन्त्र्। िदानुसार; ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिषय ष्ट्रसक्नका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रिष्ट्रभन्न 

ष्ट्रमष्ट्रश्रि प्रभािी मोडल िा नमुना र्ाष्ट्रनने र्।  

ञ) मानकिरू पणूव गन े: िष्ट्रि िष्ट्रि अनलाइन िोध ष्ट्रनस्कन थाल्र्, एनईटीएर् अष्ट्रन अन्त्य उष्ट्रचि ष्ट्रनकायिरूल े

कन्त्टेन्त्ट प्रौद्योष्ट्रगकी र ष्ट्रिक्षण िास्त्र अनलाइन/ष्ट्रडष्ट्रिटल ष्ट्रिक्षण-पठन ियार गर्व। यी मानकिरूबाट राज्यका 

ई-बोडव, स्कुल र स्कुल पररसर अष्ट्रन उच्च ष्ट्रिक्षाले इ-लर्नवङका ष्ट्रनदिेन पाउनेर्न्। 

24.5. ष्ट्रिश्वस्िरीय ष्ट्रडष्ट्रिटल इन्त्फ्रास्ट्रक्चरको समर्पवि एकाइ ष्ट्रनमावण, ष्ट्रिक्षण ष्ट्रडष्ट्रिटल कन्त्टेन्त्ट र क्षमिा : 

ष्ट्रिक्षणमा प्रौद्योष्ट्रगकी एउटा याराको िो, लक्ष्य िोइन। नीष्ट्रिका उद्दशे्यिरूलाई ढङ्खगले लागु गनव यसको क्षमिा 
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बढाउनु पदवर्। स्कुल र उच्च ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन इ-ष्ट्रिक्षा िनेे मन्त्रालयले यी कुरािरू स्थाष्ट्रपि गर्व िा प्रबन्त्ध गर्व। 

प्रौद्योष्ट्रगकी ष्ट्रनरन्त्िर ष्ट्रिकास भइरिरे् त्प्यसैले उच्चित्ता ई-लर्नवङ एउटा िीिन्त्ि पररिेि ष्ट्रििषज्ञिरूको खाुँचो 

पर्व। इ-लरष्ट्रनङ केन्त्ििरू ष्ट्रिष्ट्रभन्न क्षेर िस्िै प्रिासन, ष्ट्रिक्षण, प्रौद्योष्ट्रगकी, ष्ट्रडष्ट्रिटल िास्त्र अष्ट्रन इ-पररचालनको 

मूल्याङ्खकन आददका ष्ट्रििेषज्ञिरूबाट बनेका हन्त्र्न्।  

 

भाग - IV ष्ट्रचिाएको पऱु्याउन ेरणनीष्ट्रि 

25.  केष्ट्रन्त्िय ष्ट्रिक्षा सल्लाििकार बोडवको सिष्ट्रिकरण 

25.1. यस नीष्ट्रिल ेष्ट्रचिाएको कुरा पुऱ्याउनु िो भने एउटा ष्ट्रििेषिािरूको सदिै उपलब्धिा अष्ट्रन राष्ट्रिय, राज्य, 

संस्थागि र व्यष्ट्रिगि स्िरमा ठोस प्रयासिरू चाष्ट्रिन्त्र्। यस प्रसङ्खगमा यस नीष्ट्रिको सुझाउ र्, केष्ट्रन्त्िय 

सल्लािकार बोडव (सीएबीई)-लाई सिि पानुवपर्व केिल ष्ट्रिस्िारष्ट्रसि सरसल्लाि र ष्ट्रिक्षा र संस्कृष्ट्रिका 

ष्ट्रिकासका मुद्दािरूलाई र्ानष्ट्रबन गने ष्ट्रनकाय मार बनाई राखेर हुँदनै। एउटा पुनकव ष्ट्रल्पि र पुनिीष्ट्रिि यस्िो 

सल्लािकार बोडवले (सीएबाई) मानि संसाधन ष्ट्रिकास मन्त्रालय अष्ट्रन राज्यको स्िरमा कष्ट्रिपय 

एकाइ/ष्ट्रनकायष्ट्रसि ष्ट्रमलरे ष्ट्रिक्षाको भष्ट्रिष्य दिवन (ष्ट्रभिन)लाई लगािार ष्ट्रिकष्ट्रसि गने, सुस्पििा ल्याउने, 

त्प्यसलाई मूल्याङ्खकन गरी सिंोधन गने काम गने र् र यसका ष्ट्रनष्ट्रभि उत्तरदायी पष्ट्रन रिनेर्। 

25.2. ष्ट्रिक्षण र पठनमा ध्यान पुनः िगाउनका ष्ट्रनष्ट्रभि मानिसंसाधन मन्त्रालयलाई रे्रर ष्ट्रिक्षण मन्त्रालय 

(एमओई) भनी पुनः नाष्ट्रमि गररनुपर्व।  

 

26. ष्ट्रित्त पोषण : बिनीय अष्ट्रन सबकैा ष्ट्रनष्ट्रभि गुणित्ता ष्ट्रिक्षा 

26.1. यो नीष्ट्रि िैष्ट्रक्षक ष्ट्रनिेिमा उल्लेखनीय िृष्ट्रर्द् गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रष्ट्रिबर्द् र् दकनभने समािका भष्ट्रिष्यका 

ष्ट्रनष्ट्रभि युिािरू उच्चिर गुणित्ता ष्ट्रिक्षाददेक उत्तम ष्ट्रनिेि अरू केिी रै्न। दभुावग्यिि भारिमा ष्ट्रिक्षामा हन ेव्यय 

घरेलु उत्प्पादको र् प्रष्ट्रिििसभम पष्ट्रन पुगेको रै्न। र् प्रष्ट्रििि पने कुरा 1968 कै ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रिमा भइसकेको 

ष्ट्रथयो। सन ्1992 मा यिी कुरा दोिोररएको ष्ट्रथयो िर 2017-2018 को ष्ट्रिशे्लषण अनुसार ष्ट्रिक्षामा सािविष्ट्रनक 

खचव ष्ट्रिशे्लष्ण अनुसार ष्ट्रिक्षामा सािविष्ट्रनक खचव बिटीय व्यय आुँकडा 2017-2018 अनुसार 4.43 प्रष्ट्रििि मार 

र् अष्ट्रन सरकारी व्ययको 10 प्रष्ट्रििि मर र्। यो आुँकडा अष्ट्रधकांि ष्ट्रिष्ट्रक्षि अष्ट्रन ष्ट्रिकासिील दिेिरूभन्त्दा धेरै 

काम िो। 

26.2. भारिको भािी आर्थवक, सामाष्ट्रिक बौष्ट्रर्द्क एिम् िदक्नकी ष्ट्रिकासका ष्ट्रनष्ट्रभि केन्त्ि र राज्य सरकार ष्ट्रमली 

चाुँड ैयो 6 प्रष्ट्रििि ष्ट्रनिेिमा पुग्ने प्रयास गनुवपनेर्। उच्चिा गुणित्ता एिम् समिापूणव सरकारी ष्ट्रिक्षा व्यिस्थाका 

ष्ट्रनष्ट्रभि यष्ट्रिको ष्ट्रनिेि मित्त्िपूणव र्।  

26.3. ष्ट्रििेष रूपले ष्ट्रिक्षाष्ट्रसि युि मित्त्िपूणव ित्त्ििरूमा अष्ट्रन घटकिरूलाई ष्ट्रित्तीय सिायिाप्रदान गररनेर्- 

िस्िो सबैको ष्ट्रिक्षा सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुव ष्ट्रसके्न संसाधन, पोषम सिायिा, ष्ट्रिद्याथीिरूको सुरक्षा एिम् स्िास््य ष्ट्रिक्षक 

अष्ट्रन कमवचारीको पयावप्त सङ्ख्या, ष्ट्रिक्षक िरूको ष्ट्रिकास िथा पठाष्ट्रड परेका सामाष्ट्रिक र आर्थवक समूिलाई 

समिापूणव उच्चिर ष्ट्रिक्षा प्रदान गनव प्रयास आदद। 
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26.4. मु्यिः बुष्ट्रनयादी सुष्ट्रिधा र संसाधन सभबन्त्धी एकमुष्ठ खचव अष्ट्रिररि यस नीष्ट्रि ष्ट्रिक्षा प्रणाली ष्ट्रिकष्ट्रसि 

गने उद्दशे्यले ष्ट्रनम्न ष्ट्रलष्ट्रखि क्षेरिरूलाई ष्ट्रचष्ट्रह्नि गरी ध्यान ददन ेसुझाउ गर्व: क) गुणित्ता प्रारष्ट्रभभक बाल्य 

ष्ट्रिक्षादषे्ट्रख नै सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुव, ख) सबै स्कुल र /स्कुल झुन्त्डका ष्ट्रनष्ट्रभि पयावप्त धन र उपयुि संसाधन, ग) पढ्ने लखे्न े

अष्ट्रन गुणन गने बुष्ट्रनयादी क्षमिा सुष्ट्रनष्ट्रिि गने। घ) भोिन एिम् पोषण उपलब्ध गराउने ङ) ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षा 

अष्ट्रन ष्ट्रिक्षकको सिि ष्ट्रिकासमा ष्ट्रनिेि, च) उत्प्कृििा प्राप्त गनव ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय एिम् मिाष्ट्रिद्यालयमा सुधार र्) 

अनुसन्त्धान ष्ट्रिकास अष्ट्रन ि) प्रौद्योष्ट्रगकी अष्ट्रन अनलाइन ष्ट्रिक्षाको व्यापक उपयोग 

26.5. ष्ट्रिक्षा क्षेरमा पाएको सीष्ट्रमि मारामा उपलब्ध ष्ट्रित्त पष्ट्रन ष्ट्रिल्ला/सङ्ख्याको स्िरमा समयमा व्यय 

गररदनै र यस राष्ट्रिको लष्ट्रक्षि उद्दशे्य प्राप्त हुँदनै। उपलब्ध बिेटको उपयोष्ट्रगिामा क्षमिा बढाउनु आिश्यक र्। 

ष्ट्रित्तीय प्रिासनले रठक समयोष्ट्रचि मारामा धन उपलब्ध गराउनु पन ेर त्प्यसको व्यय इमान्त्दारीष्ट्रसि िोस् भने्न 

कुरा सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुवपर्व। सरकारी संसाधनको कुिल उपयोग अष्ट्रन धन पार्कव ङबाट बाुँच्नका ष्ट्रनष्ट्रभि िीएर्आर, 

पीएएर्एमएस एिम् सिी ठाउुँमा व्यय सभबष्ट्रन्त्धि प्रािधान लागु गने कायावन्त्ियन एिेन्त्सीिरूका ष्ट्रनष्ट्रभि िारी 

गररनेर्। राज्य/उच्चिर ष्ट्रिक्षा संस्थानिरूले प्रदिवन आधाररि ष्ट्रित्तपोषण िन्त्र ियार गनव सक्र्न्। प्रस्िाष्ट्रिि 

ष्ट्रनयामक नयाुँ पारदिी प्रकटीकरण, संस्थानिरूका सिष्ट्रिकरण एिम् स्िायत्तिा, उत्प्कृि एिम् योग्य 

ष्ट्रििेषज्ञिरूका प्रमुख पदमा ष्ट्रनयुष्ट्रि आदद सामेल र्। यस्ले ष्ट्रित्तको सष्ट्रिलो अष्ट्रन पारदिी प्रिािमा सियोग 

ष्ट्रमल्नेर्। 

26.6. यस नीष्ट्रिले ष्ट्रिक्षा क्षेरमा ष्ट्रनिी परोपकारी गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधिरू पुनिीष्ट्रिि गने, सदक्रय रूपमा प्रोत्प्साष्ट्रिि गन े

र समथवन गन े ष्ट्रनधो गरेको र्। ष्ट्रििेष रूपले बिटीय समथवनको अष्ट्रिररि कुनै पष्ट्रन सािविनष्ट्रमक िैष्ट्रक्षक 

संस्थानिरूले ष्ट्रनिी परोपकारी धन िुटाउने ददिामा पिल गनव सक्र्न्। 

26.7. यस नीष्ट्रिले ष्ट्रिक्षाको व्यिसायीकरणका मुद्दालाई ष्ट्रिष्ट्रभन्न मोचावमा समाधान गन ेप्रयास गरेको र्। यसमा 

‘सरल िर कठोर’ ष्ट्रनयमन दषृ्ट्रि सामेल र्। ष्ट्रित्त प्रदक्रयािरू, कायवपर्द्ष्ट्रत्त, उपलब्ध पाठ्यक्रम, पारदर्िविा एिम् 

स्िप्रकटीकरण, ष्ट्रिक्षामा पयावप्त ष्ट्रनिेि, सरकारी िथा ष्ट्रनिी सब ैसंस्थानिरूमा कुिल प्रिासन अष्ट्रन िन्त्रिरूमा 

िोर ददइएको र्।  

 

27. कायावन्त्ियन 

27.1. कुनै पष्ट्रन नीष्ट्रिको प्रभािष्ट्रिलिा कायावन्त्ियनमा ष्ट्रनभवर गर्व। यसका ष्ट्रनष्ट्रभि कैयौ ुँ ष्ट्रनकायिरूद्वारा 

समन्त्िष्ट्रयि एिम् व्यिष्ट्रस्थि िररकाले धेरै पिलिरू गररनुपर्व अष्ट्रन कष्ट्रिपय पाइलािरू उठाउन ु पर्व। यस 

नीष्ट्रिको कायावन्त्ियनका ष्ट्रनष्ट्रभि धेरै ष्ट्रनकायिरूिस्िै एमएचआरडी, केब, केन्त्ि एिम् राज्य सरकार, ष्ट्रिक्षा 

सभबन्त्धी मन्त्रालय राज्यको ष्ट्रिक्षा ष्ट्रिभाग, बोडविरू एनटीए, स्कुल िा उच्चिर ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रनयामक ष्ट्रनकायिरू 

सबै सामेल भएर योिनािरू ियार पारी समन्त्ियन र िालमेल ष्ट्रमलाई काम गनवका ष्ट्रनष्ट्रभि नेिृत्प्ि सुष्ट्रनष्ट्रिि 

गररनेर्।  

27.2. दक्रयान्त्ियनका ष्ट्रनष्ट्रभि ष्ट्रनम्नष्ट्रलष्ट्रखि ष्ट्रसर्द्ान्त्ििरू हनेर्न् : प्रथमिः नीष्ट्रिको भािना अष्ट्रन प्रयोिन 

दक्रयान्त्ियनका ष्ट्रनष्ट्रभि मित्त्िपूणव पक्ष िो। दोस्रो नीष्ट्रिगि पिलको चरणबर्द् िररकाले दक्रयाष्ट्रन्त्िि गनव मित्त्िपूणव 

र्। दकनभने नीष्ट्रिको प्रत्प्येक ष्ट्रबन्त्दमुा कैयौ ुँ पाइलािरू र्न्। अष्ट्रन प्रत्प्येक चरण पष्ट्रर्बाट आउने चरणको आधार 

बन्त्दर्। िेस्रो प्राथष्ट्रमकीकरण द्वारा कामलाई क्रमबर्द् िररकाले गनुवपर्व। यसमा सबैभन्त्दा मित्त्िपूणव अष्ट्रन अष्ट्रि 

आिश्यक पष्ट्रिले गररनुपर्व िा दक मिबुि आधार ियार हनसकोस्। चौथो, दक्रयान्त्ियनको व्यापकिा मित्त्िपूणव 
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हनेर्। यस नीष्ट्रिमा समग्र दषृ्ट्रिकोण र् र आपस्िमा िोष्ट्रडएका अियििरूको ्याल राखी काम गनुवपर्व। पाचौ ुँ 

टुके्र प्रयास र काम नगरी समग्रिाबाट िाञ्र्नीय उद्दशे्य प्राष्ट्रप्त सुष्ट्रनष्ट्रिि गनुवपर्व। अिः केन्त्ि र राज्यको योिना 

ष्ट्रनमावण, संयुि ष्ट्रनग्रानी अष्ट्रन समन्त्ियपूणव दक्रयान्त्ियनको आिश्यकिा र्। रै्टौ ुँ : सन्त्िोषिनक ष्ट्रनष्पादनका 

ष्ट्रनष्ट्रभि मानि, संरचनागि अष्ट्रन ष्ट्रित्तीय संसाधन िुटाउन ुमु्य र मित्त्िपूणव र्। अन्त्िमा दक्रयान्त्ियनका उद्दशे्य 

ष्ट्रिष्ट्रिध उपायिरूलाई परस्परमा िोडी सािधानीपूिवक ष्ट्रिशे्लषण अष्ट्रन समीक्षा सबै पक्षबाट िरेी गनुवपने हन्त्र्। 

यस्िो केिी काममा ष्ट्रनिेि पष्ट्रन सामेल हन्त्र् (उदािरणका ष्ट्रनष्ट्रभि प्रारष्ट्रभभक बाल्यािस्था ष्ट्रिक्षाको बुष्ट्रनयादी 

ढाुँचा) लाई बष्ट्रलयो बनाउनपुर्व िा दक भािी कायवक्रमिरू बाधारष्ट्रिि सञ्चालन िोस्। 

27.3. सभबर्द् मन्त्रालयष्ट्रसि समन्त्िय गरेर ष्ट्रिनीिरूष्ट्रसि परामिव गरीकन केन्त्ि एिं राज्य दिु ैस्िरमा ष्ट्रिषयबारे 

र्लर्ल गनव दक्रयान्त्ियन ष्ट्रििेषज्ञ सष्ट्रमष्ट्रििरूको गठन गररनेर् । िसल ेयस नीष्ट्रिका उद्दशे्यलाई चरणबर्द् अष्ट्रन 

स्पि रूपले प्राप्त गनवका लाष्ट्रग उपयुवि ष्ट्रसर्द्ान्त्िकै आधारमा एउटा ष्ट्रिस्िृि दक्रयान्त्ियन योिना ियार गनेर् । 

मानि संसाधन ष्ट्रिकास मन्त्रालय एिं राज्यद्वारा ष्ट्रनर्दवि टोली (रटम) -द्वारा प्रत्प्येक दक्रयान्त्ियन ष्ट्रबन्त्दकुा लाष्ट्रग 

राष्ट्रखएका लक्ष्यकै अनुसार नीष्ट्रिलाई प्रत्प्येक िषव संयुि समीक्षा गररनेर् अष्ट्रन केबलाई साझा गररनेर् । 2030-

40 का दिकसभम सभपूणव नीष्ट्रि दक्रयान्त्ियन अिस्थामा आइसके्नर् अष्ट्रन त्प्यस पिाि् एक पष्ट्रर् अको व्यापक 

समीक्षा गररनेर्न ्।  
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प्रयिु सङ्खकेि अक्षरिरूका सषू्ट्रच 

 

एबीसी - एकाडषे्ट्रमक ब्याङ्खक अर् के्रष्ट्रडट  

एआई - आर्टवदर्ष्ट्रसयल इन्त्टेष्ट्रलिेन्त्स  

एसी - अटोनोमस ष्ट्रडग्री-ग्राष्ट्रन्त्टङ कलेि 

एईसी -एडल्ट एडुकेसन सेन्त्टर 

एपीआई - एष्ट्र्लकेसन प्रोग्राष्ट्रमङ इन्त्टररे्स 

एिाईयुएसएच - आयुिेदा, योगा एन्त्ड नेच्युरो्याथी, युनानी, ष्ट्रसर्द् एन्त्ड िोष्ट्रमयोपेथी 

बाएड - बेचोलर अर् एडुकेसन 

बीईओ - ब्लक एडुकेसन अदर्सर 

बीआईटीई - ब्लक इष्ट्रन्त्स्टट्युट अर् रटचर एडुकेसन  

बाओए - बोडव अर् एसेसेमेन्त्ट 

बीओिी - बोडव अर् गभनवर 

बीआरसी - ब्लक ररसोसव सेन्त्टर 

बी बीओसी - बोचेलर अर् बोकेसनल एडुकेसन  

सीएबई - सेन्त्टर एडभाइिरी बोडव अर् एडुकेसन 

साबासाएस - चोइस बेस्ड के्रष्ट्रडट ष्ट्रसस्टम 

सीबीएसई - सेन्त्ट्रल बोडव अर् सेकेन्त्डरेी एडुकेसन  

साआईईट -सेन्त्ट्रल इष्ट्रन्त्स्टटु्यट अर् एडुकेसनल टेक्नोलिी 

सीएमपी - कररयर भयानजे्मेन्त्ट एन्त्ड पे्रगे्रस 

सीओए - काउष्ट्रन्त्सल अर् आर्टवटेक्चर 

सीपीडी - कष्ट्रन्त्टन्त्युिस प्रोपेसनल डभेलपमेन्त्ट 

सीआरसी - क्लस्टर ररसोसव सेन्त्टर 

सीडब्लूएसएन - ष्ट्रचल्ड्रने्त्स ष्ट्रिथ स्पेष्ट्रसयल ष्ट्रनड 

डीएई - ष्ट्रडपाटवमेन्त्ट अर् एटोष्ट्रमक एनिी 

डीबीटी - ष्ट्रडपाटवमेन्त्ट अर् बायोटेक्नोलिी 

डीईओ - ष्ट्रडष्ट्रस्ट्रक एडुकेसन अदर्सर 

डीआईईटी - ष्ट्रडष्ट्रस्ट्रक इष्ट्रन्त्स्टट्युट अर् एडुकेसन एन्त्ड टे्रष्ट्रनङ 
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डीआईकेएसएचए - ष्ट्रडष्ट्रिटल इन्त्फ्रास्ट्रक्चर र्र नलेि सेयररङ 

डीएसई - ष्ट्रडरेक्टोरेट अर् स्कुल एडुकेसन 

डीएसटी - ष्ट्रडपाटवमेन्त्ट अर् साइन्त्स एन्त्ट टेक्नोलिी 

ईसीसीई - अली चाइल्डिुड केयर एन्त्ड एडुकेसन 

ईईसी - एष्ट्रमनेन्त्ट एक्सपटव कष्ट्रमटी 

िीसीईडी - ग्लोबल एक्सपटव कष्ट्रमटी 

िीडीपी - ग्रोस डोमेष्ट्रस्टक प्रडक्ट 

िीईसी - िेनरल एडुकेसन काउष्ट्रन्त्सल 

िीईआर - ग्रोस एनरोलमेन्त्ट रेष्ट्रसयो 

िीएर्आर - िेनरल दर्न्त्याष्ट्रसयल रुल 

एचईसीआई - िायर एडुकेसन कष्ट्रमसन अर् इष्ट्रन्त्डया 

एचईिीसी - िायर एडुकेसन ग्रान्त्ट्स काउष्ट्रन्त्सल 

एचईआई - िायर एडुकेसन इष्ट्रन्त्स्ट्यट्युसन्त्स 

आईसीएआर - इष्ट्रन्त्डयन काउष्ट्रन्त्सल अर् एष्ट्रग्रकल्चरल ररसचव 

आईसीएचआर - इष्ट्रन्त्डयन काउष्ट्रन्त्सल अर् ष्ट्रिस्टोररकल ररसचव 

आईसीएमआर - इष्ट्रन्त्डयन काउष्ट्रन्त्सल अर् मेष्ट्रडकल ररसचव  

आईसीटी - इन्त्र्रमेसन एन्त्ड कभयुष्ट्रनकेसन टेक्नोलिी 

आईडीपी - इष्ट्रन्त्स्टट्युसनल डभेलो्मेन्त्ट ्लान 

आईडीएनओयु - इष्ट्रन्त्दरा गान्त्धी नेसनलओपन युष्ट्रनभर्सवटी 

आईआईएम - इष्ट्रन्त्डयन इष्ट्रन्त्स्टटु्यट अर् भयनेिमेन्त्ट 

आईआईटी - इष्ट्रन्त्डयन इष्ट्रन्त्स्टटु्यट अर् टेक्नोलिी 

आईआईटाआई - इष्ट्रन्त्डयन इष्ट्रन्त्स्टटु्यट अर् ट्रान्त्सलेसन एन्त्ड इन्त्टरष्ट्रप्रटेसन 

आईएसएल - इष्ट्रन्त्डयन साइन ल्याङग्िेि 

आईटीआई - इन्त्डष्ट्रस्ट्रयल टे्रष्ट्रनङ इष्ट्रन्त्स्टट्युट  

एमएड - मास्टर अर् एडुकेसन 

एभबीबीएस - बेचलर अर् मेष्ट्रडष्ट्रसन एन्त्ड बेचलर अर् सिवरी 

एमईआरयु - मष्ट्रल्टष्ट्रडष्ट्रस््लनेरी एडुकेसन एन्त्ड ररसचव युष्ट्रनभर्सवटी 

एमएचएर्डब्ल ू - ष्ट्रमष्ट्रनस्ट्री अर् िले्थ एन्त्ड रे्ष्ट्रमली िेल्रे्यर नेसनल एडुकेसन पोष्ट्रलसी 2020 



राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रि  2020 

 

80 

एमएचआरडी - ष्ट्रमष्ट्रनस्ट्री अर् ह्युमन ररसोसव डभेलो्मेन्त्ट 

एमओई  - ष्ट्रमष्ट्रनस्टी अर् एडुकेसन 

एमओओसी  - भयाष्ट्रसभ ओपन एनलाइन 

एमओओसी - भयाष्ट्रसभ ओपन अनलाइन कोसव 

एमओय ु - मेमोरेन्त्डम अर् अन्त्डरस्टाष्ट्रन्त्डङ 

एम.दर्ल - मास्टर अर् दर्लोसर्ी 

एमडब्लूसीडी - ष्ट्रमन्त्स्ट्री अर् ष्ट्रिमेन् एन्त्ड चाइन्त्ड डभेलपमेन्त्ट 

एनएसी - नेसनल एष्ट्रक्क्रष्ट्रडटेसन काउष्ट्रन्त्सल 

एनएएस - नेसनल एष्ट्रचभ्मेन्त्ट सिे 

एनसीसी  - केडटे क्सव  

एनसीईआरटी - नेसनल काउष्ट्रन्त्सल अर् एडुकेसनल ररसचव एन्त्ड टे्रष्ट्रनङ 

एनसीएर् - नेसनल कररक्युलम फे्रमिकव  

एनसीएर्एसई - नेसनल कररक्युलम फे्रमिकव  र्र स्कुल एडुकेसन 

एनसीएर्टीई - नेसनल कररक्युलम फे्रमिकव  र्र रटचर एडुकेसन 

एनसीआईभीई - नेसनल कष्ट्रमटी र्र द इष्ट्रन्त्टगे्रसन अर् भोकेसनल एडुकेसन 

एनसीपीएर्ईसीसीई - नेसनल कररकुलर एन्त्ड पेडागोष्ट्रगकल फे्रमिकव  र्र अली चाइल्डिुड केयर 

एन्त्ड एडुकेसन 

एनसीटीई - नेसनल काउष्ट्रन्त्सल र्र रटचर एडुकेसन 

एनसीभीईटी - नेसनल काउष्ट्रन्त्सल र्र भोकेसनल एडुकेसन एन्त्ड टे्रष्ट्रनङ 

एनईटीएर् - नेसनल एडुकेसनल टेक्नोलिी र्ोरम 

एनिीओ - नन गभमेन्त्टल अगवनाइिेसन 

एएचईक्यूएर् - नेसनल िायर एडुकेसन क्वाष्ट्रलदर्केसन्त्स फे्रमिकव  

एएचईआरसी - नेसनल िायर एडुकेसन रेगुल्याटोरी काउष्ट्रन्त्सल 

एनआईओएस - नेसनल इष्ट्रन्त्स्टट्युट अर् ओपन स्कुष्ट्रलङ 

एनआईटी - नेसनल इष्ट्रन्त्स्टट्युट अर् टेक्नोलिी 

एनआईटीआई - नेसनल इष्ट्रन्त्स्टट्युसन र्र ट्रान्त्र्र्मवङ इष्ट्रन्त्डया 

एनपीई - नेसनल पोष्ट्रलसी अन एडुकेसन 

एनपीएसटी - नेसनल प्रोरे्सनल स्ट्यानडनीसव र्र रटचसव 
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एनआरएर् - नेसनल ररसचव र्ाउन्त्डसेन 

एनएसक्यूएर् - नेसनल ष्ट्रस्कल्स क्वाष्ट्रलदर्केस्नस फे्रम िकव  

एनएसएसओ - नेसनल स्याभपल सिे अदर्स 

एटीए -नेसनल टेष्ट्रस्टङ एिेन्त्सी 

ओबासी - अदर ब्याकिाडव क्लासेस 

ओडीएल - ओपन एन्त्ड ष्ट्रडस्टेन्त्स लर्नवङ 

पीएआरएकेएच - पर्व मेन्त्स एसेस्मेन्त्ट, ररभ्य ु एन्त्ड एलाष्ट्रलष्ट्रसष्ट्रस अर् नलेि र्र िष्ट्रलष्ट्रस्टक 

डभेलेपमेन्त्ट 

पीसीआई - र्ामेसी काउष्ट्रन्त्सल अर् इष्ट्रन्त्डया 

पाएर्एमएस - पष्ट्रब्लक र्इनाष्ट्रन्त्सयल भयानेज्मेन्त्ट ष्ट्रसस्टम 

पीएचडी  - डक्टर अर् दर्लोसर्ी 

पीएसएसबी - प्रोरे्सनल स्ट्यान्त्डडव सेरटङ बडी 

पीटीआर - ्युष्ट्रपल रटचर रेष्ट्रसयो 

आर एन्त्ड आई - ररसचव एन्त्ड इनोभेसन 

आरसीआई - ररह्याष्ट्रिष्ट्रलटेसन काउष्ट्रन्त्सल अर् इष्ट्रन्त्डया 

आरपीिब्लीडी - राइट्स अर् पसवन्त्स ष्ट्रिथ ष्ट्रडसएष्ट्रबष्ट्रलरटस 

एसएएस - स्टेट अष्ट्रचभ्मेन्त्ट सिे 

एससी - सेडु्यल्ड कास्ट 

एससीडीपी - स्कुल कभ्लेक्स/क्लस्टर डभेलपमेन्त्ट ्लान्त्स 

एससीईआरटी - स्टेट काउष्ट्रन्त्सल अर् एडुकेसन ररसचव एन्त्ड टे्रष्ट्रनङ 

एससीएर् -स्टेट कररकुलर फे्रमिकव  

एससीएमसी - स्कुल कभ्लेक्स भयानेिमेन्त्ट कष्ट्रमटी 

एसडीिी - सस्टेनेबल डभेल्मेन्त्ट गोल 

एसडीपी - स्कुल डभेलपमेन्त्ट ्लान 

एसईडीिी - सोष्ट्रसयो इकोनोष्ट्रमकल्ली ष्ट्रडसएडभान्त्टेज्ड ग्रुप 

एसईिेड - स्पेसल एडुकेसन िोन 

एसआईओएस - स्टेट इष्ट्रन्त्स्टटु्यट्स अर् ओपन स्कुष्ट्रलङ 

एसएमसी - स्कुल भयानजे्मेन्त्ट कष्ट्रमटी 
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एसक्यूएएएर् - सकुल क्वाष्ट्रलटी एसेसमेन्त्ट एन्त्ड एक्के्रष्ट्रडटेसन फे्रमिकव   

एसएसए - सिवष्ट्रिक्षा अष्ट्रभयान 

एसएसएस - ष्ट्रसभपल स्ट्यानडटव संस्कृि नेसनल एडुकेसन पोष्ट्रलसी 2020-66 

एसएसएसए - स्टेट स्कुल स्ट्यानडनीसव अथोररटी 

एसटी - सेडु्यल्ड ट्राइब् 

एसटीईएम - साइन्त्स, टेक्नोलिी, इष्ट्रन्त्डष्ट्रनयररङ एन्त्ड भयाथमेरटक्स 

एसटीएस - संस्कृि रु संस्कृि 

एसडब्लीएिाईएएम - स्टडी िेभ्स अर् एष्ट्रक्टभ लर्नवङ र्र यङ एस्पाइररङ माइन्त्नीस 

टीईआई - रटचर एडुकेसन इष्ट्रन्त्स्टट्युसन 

टीईटी - रटचर एष्ट्रलष्ट्रिष्ट्रबष्ट्रलटी टेस्ट 

यु-डीआईएसई - युष्ट्रनर्ाइड ष्ट्रडष्ट्रस्ट्रक्ट इन्त्र्रमेसन ष्ट्रसस्टम र्र एडुकेसन 

युिीसी - युष्ट्रनभर्सवटी ग्रान्त्ट्स कष्ट्रमसन 

युएनईएससीओ - युनाइटेड नेसन्त्स एडुकेसनल, साइष्ट्रन्त्टदर्क एन्त्ड कल्चरल अगवनाइिेसन 

युटी - युष्ट्रनयन टेररटोरी 

भीसीआई - भेट्नेरी काउष्ट्रन्त्सल अर्् इष्ट्रन्त्डया 
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