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उद्देश्य 

 

सबैलाई उच्च अष्ट्रन िुिात्िक ष्ट्रिक्षा ददएर हाम्रो दिेलाई ष्ट्रनरन्िर एउटा न्यायसङ्िि अष्ट्रन 

कालजयी ज्ञान-सिाजिा पररर्िवन िनावलाई प्रत्यक्ष योिदान ददने राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षा नीष्ट्रि २०१९ 

भारि केष्ट्रन्रि ष्ट्रिक्षा व्यर्स्थाको पररकल्पना िदवछ। 
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I. स्कुल ष्ट्रिक्षा 

 

क. प्रारष्ट्रम्भक बाल्यर्स्था ष्ट्रिक्षा: नीष्ट्रि प्रारष्ट्रम्भक र्षवहरूको िहत्र्िाष्ट्रथ ष्ट्रर्िेष जोि ददन्छ अष्ट्रन यसको 

उद्देश्य २०२५ ष्ट्रभििा ३-६ र्षवका सम्पिूव नानीहरूका लाष्ट्रि िुिात्िक बाल्यकालको दखेरेख अष्ट्रन 

ष्ट्रिक्षा सुष्ट्रनष्ट्रिि िनुव हो। यसिा ष्ट्रनकै ष्ट्रनर्ेि र नयााँ पहल िररएको छ। 

 

ख. बुष्ट्रनयादी साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्याज्ञान: कक्षा १-५ िा प्रारष्ट्रम्भक भाषा अष्ट्रन िष्ट्रिििाष्ट्रथ ष्ट्रर्िेष ध्यान 

ददइने छ। नीष्ट्रिको उद्देश्य कक्षा ५ अष्ट्रन त्यसपष्ट्रछका प्रत्येक ष्ट्रर्द्याथीहरूले २०२५ ष्ट्रभििा बुष्ट्रनयादी 

साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्याज्ञान प्राप्त िरेको हुनुपछव भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रिि िनुव हो। 

 

ग. पाठ्यियाव अष्ट्रन ष्ट्रिक्षािास्त्र: िष्ट्रस्िष्क ष्ट्रर्कास अष्ट्रन ग्रहि ष्ट्रसद्धान्िको आधारिा स्कुल ष्ट्रिक्षा हिेु एउटा 

नयााँ ष्ट्रर्कास-उपयुक्त पाठ्यियाव िैक्षष्ट्रिक संरिना ५+३+३+४ प्रारुपको आधारिा ष्ट्रर्कष्ट्रसि िररएको 

छ। स्कुलिा व्यार्साष्ट्रयक अष्ट्रन िैक्षष्ट्रिक धाराहरूको एकीकरि साँिसाँिै ष्ट्रर्ज्ञान, सािाष्ट्रजक ष्ट्रर्ज्ञान, 

कला, भाषा, खेल, िष्ट्रिि आदद सबै ष्ट्रर्षयिा जोि ददइने छ। 

 

घ. सर्वजनीन उपलब्धिा: नीष्ट्रिको उद्देश्य २०३० ष्ट्रभििा ष्ट्रर्ष्ट्रभन्न उपायद्वारा सम्पूिव स्कुल ष्ट्रिक्षािा 

१००% सकल नािाङ्कन अनुपाि प्राप्त िनुव हो।  

 

ङ. सिान अष्ट्रन सिार्ेिी ष्ट्रिक्षा: नीष्ट्रिले कुनै पष्ट्रन नानी जन्ि र्ा पृष्ठभूष्ट्रिको पररष्ट्रस्थष्ट्रिहरूको कारि 

ष्ट्रिक्षाजवन अष्ट्रन उत्कृष्टिा प्राप्त िनुवको लाष्ट्रि व़ष्ट्रिि नहोस् भन्ने कुरालाई सुष्ट्रनष्ट्रिि िनव धेरै पाइलाहरू 

िालेको छ। यसिाष्ट्रथ ध्यान केष्ट्रन्रि िनव ष्ट्रर्िेष ष्ट्रिक्षा क्षेिको पष्ट्रन ष्ट्रनिावि िररने छ। 

 

च. ष्ट्रिक्षक:  ष्ट्रिक्षक एउटा दह्रो पारदिी प्रदियाबाट ष्ट्रनयुक्त िररने छ, पदोन्नष्ट्रि योग्यिा आधाररि हुनेछ, 

बहुस्रोि आर्ष्ट्रधक प्रदिवन िलू्याङ्कन हुनेछ अष्ट्रन िैष्ट्रक्षक प्रिासक र्ा ष्ट्रिक्षक प्रष्ट्रिक्षक हुनलाई प्रिष्ट्रि-

पथ उपलब्ध हुन ेछ। 

 

छ. स्कुल प्रिासन: स्कुलहरूलाई स्कुल पररसरहरूिा (१०-२० पष्ट्रब्लक स्कुलहरूको क्लस्टर) िा सङ्िरठि 

िररने छ। यो िासन अष्ट्रन प्रिासनको िुख्य एकाइ हुनेछ र यसल ेसब ैसंसाधनहरूको उपलब्धिा ष्ट्रनष्ट्रिि 

िनेछ-बुष्ट्रनयादी ढााँिा, िैक्षष्ट्रिक (जस्िै पसु्िकालय) अष्ट्रन िाष्ट्रनस ( जस्िै कला अष्ट्रन सङ्िीि ष्ट्रिक्षक)-

अष्ट्रन एउटा दह्रो इलिी ष्ट्रिक्षक सिुदाय पष्ट्रन िठन िने छ। 

 

ज. स्कुलहरूको व्यार्स्थापन: रुष्ट्रिहरूको परस्पर ष्ट्रभिन्िलाई साम्य पानुव बेग्ला-बेग्लै ष्ट्रनकायहरूद्वारा 

स्कुलहरूको व्यर्स्थापन अष्ट्रन सिालन िररने छ। नीष्ट्रि-ष्ट्रनिावि, व्यर्स्थापन, सिालन अष्ट्रन िैक्षष्ट्रिक 

िािलाहरूको ष्ट्रनष्ट्रित्त स्पष्ट रुपिा बेग्ला-बेग्लै व्यर्स्थाहरू हुन ेछ। 
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II. उच्च ष्ट्रिक्षा 
क. नयााँ प्रारुप: एकदिै व्यर्ष्ट्रस्थि, जीर्न्ि, बहुष्ट्रर्षयक संस्थानहरूसाँि ष्ट्रिलेर उच्च ष्ट्रिक्षाको लाष्ट्रि एउटा 

नयााँ उद्देश्य र प्रारुपको पररकल्पना िररएको छ। अष्ट्रहलेका ८०० ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालय अष्ट्रन ४०,००० 

िहाष्ट्रर्द्यालयहरूलाई लिभि १५,००० उत्कृष्ट संस्थानिा सङ्िरठि िररने छ। 

 

ख. उदार ष्ट्रिक्षा: स्नािक स्िरिा ष्ट्रर्ज्ञान, कला, िानष्ट्रर्की, िष्ट्रिि अष्ट्रन रोजिारिूलक क्षेिहरूलाई एकीकृि 

िरी प्रोत्साहन ददनका ष्ट्रनष्ट्रम्ि एउटा व्यापक आधारको रुपिा उदार कला ष्ट्रिक्षालाई राष्ट्रखन ेछ। यसिा 

कल्पनािील अष्ट्रन सहज पाठ्य संरिना, अध्ययनको रिनात्िक संयोजन, व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षाको 

एकीकरि अष्ट्रन धेरै प्रर्ेि/ ष्ट्रनकासका ष्ट्रबन्दहुरू रहनेछन्। 

 

ग. सिालन: िैक्षष्ट्रिक, प्रिासष्ट्रनक अष्ट्रन ष्ट्रर्त्तीय स्र्ायत्तिािाष्ट्रथ नै संस्थािि िासन आधाररि हुन े छ। 

प्रत्येक उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थान एउटा स्र्िन्ि बोिवद्वारा सिाष्ट्रलि हुनेछ। 

 

घ. व्यार्स्थापन: ष्ट्रर्त्तीय सत्यष्ट्रनष्ठा अष्ट्रन जन-उत्साहलाई सुष्ट्रनष्ट्रिि िनव हिेु व्यार्स्थापन “ लाइट बट 

टाइट ” हुन े छ। रुष्ट्रिहरूको ष्ट्रभिन्िलाई ष्ट्रनिूवल पानव िानक व्यर्स्था, ष्ट्रर्त्तपोषि, प्रत्यायन अष्ट्रन 

व्यार्स्थापनको सिालन स्र्िन्ि ष्ट्रनकायहरूद्वारा िररने छ। 

 

III. ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षा 

ष्ट्रिक्षक ियारी कायविि ष्ट्रनकै कठीन हुन ेछ अष्ट्रन जीर्न्ि, बहुष्ट्रर्षयक उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थाहरूिा नै सो कायविि 

हुन ेछ। बहुष्ट्रर्षयक संस्थानहरूद्वारा प्रदान िररने िार र्षीय एकीकृि िरि-ष्ट्रर्ष्ट्रिष्ट, ष्ट्रर्षय-ष्ट्रर्ष्ट्रिष्ट ष्ट्रबएि 

(ब्यािलर अफ एजुकेसन) नै एकजना ष्ट्रिक्षक  हुन ेिुख्य प्रिाली हुन ेछ। ष्ट्रनम्न स्िरका अष्ट्रन प्रयोजनष्ट्रर्हीन 

ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षि संस्थानहरू बन्द िररने छ। 

 

IV. रोजिारिूलक ष्ट्रिक्षा 

सम्पूिव रोजिारिूलक ष्ट्रिक्षा उच्च ष्ट्रिक्षा व्यर्स्थाकै एउटा अष्ट्रभन्न अङ्ि हुन े छ। स्टान्ि-अलोन िदिकी 

ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालयहरू, स्र्ास््य ष्ट्रर्ज्ञान ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालयहरू, कानुनी अष्ट्रन कृष्ट्रष ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालयहरू अष्ट्रन यस 

क्षेिका र्ा अन्य क्षेिका संस्थानहरूलाई बन्द िररने छ। 
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V. व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा 

यो सम्पूिव ष्ट्रिक्षाको एउटा अष्ट्रभन्न अङ्ि हुन े छ- यस नीष्ट्रिको उद्देश्य २०२५ ष्ट्रभििा सबै ष्ट्रिक्षाथीिध्य े

लिभि ५०% को लाष्ट्रि व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा उपलब्ध िराउनु हो। 

VI. राष्ट्रिय अनसुन्धान ससं्थान 

दिेभरर नै अनुसन्धान अष्ट्रन नर्ोन्िेषलाई उत्प्रेररि र ष्ट्रर्स्िाररि िनावका ष्ट्रनष्ट्रित्त एउटा नयााँ एकाइको 

स्थापना िररन ेछ। 

VII. ष्ट्रिक्षािा प्रद्यौष्ट्रिकी 

यस नीष्ट्रिको लक्ष्य कक्षा प्रदियालाई सुदढृ बनाउन,े ष्ट्रिक्षकको पेिािि ष्ट्रर्कासलाई ष्ट्रर्कष्ट्रसि बनाउन,े 

र्ष्ट्रिि सिूहहरूको लाष्ट्रि िैष्ट्रक्षक पहुाँि बढाउने अष्ट्रन िैष्ट्रक्षक योजना, प्रिासन र प्रबन्धनलाई साथवक 

र्नाउनलाई ष्ट्रिक्षाका सबै स्िरहरूिा प्रद्यौष्ट्रिकीलाई दह्रो पानुव हो। 

VIII. प्रौढ ष्ट्रिक्षा 

यस नीष्ट्रिको लक्ष्य २०३० ष्ट्रभििा १००% युर्ा अष्ट्रन प्रौढ साक्षरिा प्राप्त िनुव हो। 

IX. भारिीय भाषाहरूलाई प्रोत्साहन 

यस नीष्ट्रिले सबै भारिीय भाषाहरूको संरक्षि, ष्ट्रर्कास अष्ट्रन श्रीर्ृष्ट्रद्धलाई सुष्ट्रनष्ट्रिि िने छ। 

X. ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रर्त्तपोषि 

सार्वजष्ट्रनक ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रर्स्िार एरं् यसलाई िहत्त्र्पूिव बनाउन यथेष्ट सार्वजष्ट्रनक ष्ट्रनर्ेि हुन ेछ। 

XI. राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षा आयोि 

प्रधानिन्िीको अध्यक्षिािा राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षा आयोि र्ा नेसनल एजुकेसन कष्ट्रिसनको िठन हुनेछ- यो आयोि न ै

भारििा ष्ट्रिक्षाको दषृ्ट्रष्टकोिको संरक्षक पष्ट्रन हुन ेछ। 
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नीष्ट्रि ष्ट्रर्र्रि-िुख्य बुाँदाहरू 
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१. प्रारष्ट्रम्भक बाल्यार्स्था हरेिाह अष्ट्रन ष्ट्रिक्षालाई दह्रो पानुव 

 

उद्देश्य: र्षव २०२५ ष्ट्रभि ३-६ र्षवका प्रत्येक नानीहरूलाई ष्ट्रन:िुल्क, सुरष्ट्रक्षि, उच्च ििुात्िक ष्ट्रर्कासात्िक 

स्िरअनुरुप हरेिाह अष्ट्रन ष्ट्रिक्षा प्राप्त होस्। 

 

नीष्ट्रि प्रारष्ट्रम्भक बाल्यार्स्था ष्ट्रिक्षाको िहत्त्र् अष्ट्रन एकजना व्यष्ट्रक्तको लाष्ट्रि जीर्नपयवन्ि यसको लाभहरूको 

दीर्विािाष्ट्रथ जोि दददछ। 

 

क. बाल्यार्स्था ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रनष्ट्रम्ि िहत्त्र्पूिव ष्ट्रर्स्िार अष्ट्रन सुष्ट्रर्धाहरूको सिष्ट्रक्तकरि स्थानीय आर्श्यकिा, 

भूिोल अष्ट्रन ष्ट्रर्द्यिान बुष्ट्रनयादी ढााँिािा एउटा बहुआयाष्ट्रिक दषृ्ट्रष्टकोिको िाध्यिबाट हुन ेछ। 

ख. सािाष्ट्रजक-आर्थथक रुपिा पछौटे ष्ट्रजल्लाहरू, स्थानहरूिाष्ट्रथ ष्ट्रर्िषे ध्यान अष्ट्रन प्राथष्ट्रिकिा ददइन ेछ। 

िुिर्त्ता अष्ट्रन त्यसको प्रष्ट्रिफलहरूको उपयुक्त हरेिाहको लाष्ट्रि प्रदियाहरू स्थाष्ट्रपि िररने छ। 

ग. बाल्यार्स्था ष्ट्रिक्षािाष्ट्रथ ष्ट्रिक्षकहरू अष्ट्रन अष्ट्रभभार्क दरु्ैका लाष्ट्रि एउटा पाठ्यियावत्िक र 

ष्ट्रिक्षािास्त्रीय रुपरेखा ष्ट्रर्कष्ट्रसि िररने छ। उक्त रुपरेखािा ०-३ र्षवका नानीहरूको ष्ट्रनष्ट्रम्ि उपयुक्त 

संज्ञानात्िक उत्प्रेरिा अष्ट्रन ३-८ र्षवका नानीहरूको लाष्ट्रि िैक्षष्ट्रिक ददिाष्ट्रनदिे अन्िभुवक्त हुन ेछ। 

घ. ष्ट्रिक्षाथीअनुकूल र्ािार्रिको ष्ट्रनिावि अष्ट्रन िरि-ष्ट्रर्ष्ट्रिष्ट प्रष्ट्रिक्षि, पराििव र ष्ट्रनरन्िर पेिािि 

ष्ट्रर्कास अष्ट्रन कररयर िानष्ट्रििका अर्सरहरूको िाध्यिबाट प्रारष्ट्रम्भक बाल्यार्स्था ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रनष्ट्रित्त 

उच्च िुिर्त्ता भएका ष्ट्रिक्षकहरूको व्यार्सायीकरिको पष्ट्रन कायव सुरु िररने छ। 

ङ. प्रारष्ट्रम्भक बाल्यार्स्था ष्ट्रिक्षा सम्पूिव रुपिा ष्ट्रिक्षा िन्िालयको पररष्ट्रधिा रहनेछ ( अष्ट्रहलेको िानर् 

संसाधन ष्ट्रर्कास िन्िालयको नाउ पररर्िवन िररने छ), प्रारष्ट्रम्भक र्ाल्यार्स्था ष्ट्रिक्षालाई अन्य स्कुल 

ष्ट्रिक्षासाँि जोष्ट्रिने छ- २०१९ ष्ट्रभििा ष्ट्रिक्षा, िष्ट्रहला अष्ट्रन बाल ष्ट्रर्कास, र स्र्ास््य अष्ट्रन पररर्ार 

कल्याि िन्िालयहरूको संयुक्त प्रयासिा एउटा पारििन योजना ियार पाररने छ।  

च. आज्ञापालन सुष्ट्रनष्ट्रिि िनव सम्पूिव ष्ट्रप्र-स्कुल ष्ट्रिक्षा (ष्ट्रनजी, सर्वजष्ट्रनक अष्ट्रन परोपकारी)-लाई अटाउनका 

लाष्ट्रि एउटा प्रभार्िाली ििुात्िक व्यार्स्थापन र्ा प्रत्यायन व्यर्स्था स्थाष्ट्रपि हुन ेछ। 

छ. आफ्ना नानीहरूको पढाईिा सदिय भाि ष्ट्रलनका लाष्ट्रि अष्ट्रभभार्कहरू व्यापक रुपिा प्रसार हुने 

जानकारी अष्ट्रन सूिनाको िाध्यिबाट सम्बष्ट्रन्धि ष्ट्रहिधारकहरूलाई िाि िनछेन्। 

ज. ३ दषे्ट्रख ६ र्षवसम्िका नानीहरूलाई ष्ट्रनिुल्क अष्ट्रन अष्ट्रनर्ायव िुिात्िक ष्ट्रिक्षा उपलब्ध सुष्ट्रनष्ट्रिि िनव 

ष्ट्रिक्षाको अष्ट्रधष्ट्रनयि २००९ लाई अझ ष्ट्रर्स्िार िररने छ। 
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२. सबै नानीहरूको बुष्ट्रनयादी साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्याज्ञान सषु्ट्रनष्ट्रिि िनुव 

 

उद्देश्य: २०२५ ष्ट्रभििा कक्षा ५ अष्ट्रन उिाका प्रत्येक ष्ट्रर्द्याथीलाई बषु्ट्रनयादी साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्याज्ञान प्राप्त 

होस्। 

 

यस नीष्ट्रिले भाषा अष्ट्रन िष्ट्रििको पठनपाठनिा आइपने अड्िनलाई स्र्ीकार िदवछ अष्ट्रन यसलाई 

सर्ोच्च प्राथष्ट्रिकिा दददछ।  

 

क. ष्ट्रर्द्याजवन र पोषििाझ िष्ट्रहरो सम्बन्ध छ। िध्याह्न भोजन कायवििलाई अझ ष्ट्रर्स्िार िररने छ-

पूर्व-प्राथष्ट्रिक अष्ट्रन प्राथष्ट्रिक ष्ट्रर्द्यालयका ष्ट्रर्द्याथीहरूलाई पौष्ट्रष्टक ष्ट्रबहानको खाजा अष्ट्रन िध्याह्न 

भोजन दरु् ै प्रदान िररने छ। यस कायवििको व्ययलाई पष्ट्रस्कएको भोजनको िुिर्त्ता सुष्ट्रनष्ट्रिि  

िनवलाई खाद्य लिानी अष्ट्रन िुराष्ट्रस्फिीसाँि जोष्ट्रिने छ। 

ख. कक्षा १-५ िा बुष्ट्रनयादी साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्याज्ञानिाष्ट्रथ अष्ट्रधक ध्यान ददद ैअनुकूष्ट्रलि िूल्याङ्कन 

अष्ट्रन ििुात्िक सािग्रीको उपलब्धिाबारे एउटा बष्ट्रलयो व्यर्स्थािाष्ट्रथ बल ददइन े छ। राष्ट्रिय 

ष्ट्रिक्षक पोटवलिा भाषा अष्ट्रन िष्ट्रििसम्बन्धी संसाधनहरूको एउटा राष्ट्रिय भण्िार उपलब्ध हुन ेछ। 

ग. ष्ट्रिक्षकहरूको सहयोिका लाष्ट्रि प्रष्ट्रर्ष्ट्रध हस्िके्षपको सिालन िररने छ यसको साँिसाँिै पठन र 

सम्प्रेषिको संस्कार र्ृष्ट्रद्ध िनवका लाष्ट्रि सार्वजष्ट्रनक र स्कुल पुस्िाकालयहरूको ष्ट्रर्स्िार िररने छ। 

घ. ग्रेि १ का सबै ष्ट्रर्द्याथीहरू िीन िष्ट्रहने स्कुल ियारी ढााँिाबाट पार हुनेछन्। 

ङ. बुष्ट्रनयादी साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्याज्ञनिाष्ट्रथ नयााँ प्रकारल े जोि ददन ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षालाई फेरर नयााँ 

ढााँिािा ल्याइन ेछ। 

च. नेसनल ट्युटर प्रोग्राि ( जसिा िुल्य ट्युटर सािेल होस)् अष्ट्रन एउटा प्रष्ट्रिकारात्िक अनदुिेीय 

सहायक कायविि ( रेिषे्ट्रियल इन्स्रक्सनल एड्स प्रोग्राि) ( सिदुायबाट इन्स्रक्टर ललद)ै सुरु िररने 

छ।  

छ. प्रत्येक स्कुलिा ३०:१ िरी ष्ट्रर्द्याथी-ष्ट्रिक्षक अनुपाि सुष्ट्रनष्ट्रिि िररने छ। 

ज. सािाष्ट्रजक कायवकिाव अष्ट्रन पराििवदािा सबै नानीहरूको थिौिी( ररटेन्सन) अष्ट्रन िानष्ट्रसक 

स्र्ास््यलाई सुष्ट्रनष्ट्रिि िनविा सहयोि िनेछन्, अष्ट्रभभार्कको भािीदारी अष्ट्रन स्थानीय सिुदाय र 

स्र्यंसेर्कहरूको एकजुटलाई सिक्त पारी बुष्ट्रनयादी साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्याज्ञानसाँि सम्बष्ट्रन्धि 

नीष्ट्रििि लक्ष्यलाई पुरा िनव सुष्ट्रनष्ट्रिि िररने छ। 
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३. ष्ट्रिक्षाको सब ैस्िरिा सार्वभौष्ट्रिक पहुाँि अष्ट्रन ठहरार् (ररटेन्सन) ष्ट्रनष्ट्रिि िनुव 

उद्देश्य: २०३० ष्ट्रभििा ३-१८ र्षव आयु सिूहका सबै नानीहरूलाई ष्ट्रन:िुल्क अष्ट्रन अष्ट्रनर्ायव िुिात्िक स्कुल 

ष्ट्रिक्षा पुयावउनु अष्ट्रन उनीहरूको भािीदारी प्राप्त िनुव। 

 

नािाङ्कनिा दषे्ट्रखएको प्रिष्ट्रिलाई ध्यानिा राख्िै , यो नीष्ट्रिले स्कुलिा नानीहरूको उपष्ट्रस्थष्ट्रिलाई बनाइ 

राख्निा हाम्रो असिथविािाष्ट्रथ ष्ट्रिन्िा प्रकट िदवछ। 

क. ष्ट्रर्ष्ट्रभन्न उपायहरूको िाध्यिबाट २०३० ष्ट्रभििा पूर्व-ष्ट्रर्द्यालय( ष्ट्रप्र-स्कुल) दषे्ट्रख िाध्यष्ट्रिकसम्ि 

१००% सकल नािाङ्कन अनुपाि प्राप्त िनुव छ। 

ख. र्िविान स्कुलहरूको प्रर्ेि क्षििा बढाएर पहुाँि अन्िराललाई  साम्य पाररने छ, सबै ष्ट्रर्द्याथीहरूलाई 

ध्यानिा राखी अझ ष्ट्रर्िेष िरी छािाहरूको सुरक्षालाई ध्यानिा राखी पररर्हन र छािार्ासको सुष्ट्रर्धा 

ष्ट्रर्िार िरी प्रदत्त/ अप्रदत्त क्षेिहरूिा नयााँ सुष्ट्रर्धाहरूको िािव प्रिस्ि िररने छ। 

ग.  नािाष्ट्रङ्कि नानीहरूको उपष्ट्रस्थष्ट्रि र पठनपाठनको उपलष्ट्रब्धलाई दषृ्ट्रष्टपाि िद ै ड्रप-आउट र स्कुल 

बाष्ट्रहरका नानीहरूलाई ष्ट्रिक्षक, सािाष्ट्रजक कायवकिाव अष्ट्रन पराििवदािाद्वारा नजर राख्द ै अष्ट्रन 

स्कुलदषे्ट्रख बाष्ट्रहररएका दकिोरहरूको दीर्वकाष्ट्रलक कायवििको िाध्यिबाट सबै नानीहरूको पठनपाठन 

र सहभाष्ट्रििा ष्ट्रनष्ट्रिि िररने छ। िुक्त र दरू ष्ट्रिक्षा अष्ट्रन प्राष्ट्रर्ष्ट्रधक धरािललाई बष्ट्रलयो िुल्याएपष्ट्रछ   

औपिाररक र अनपौिाररक रुपिा ष्ट्रर्द्या आजवनको बाटो फरादकलो हुन ेछ। 

घ. स्र्ास््यको कारि ष्ट्रर्द्याथीहरू आफ्नो कक्षािा उपष्ट्रस्थि हुन नसकेको कुरािा यथािीघ्र िी 

ष्ट्रर्द्याथीहरूलाई स्कुल ल्याउन सुष्ट्रनष्ट्रिि िने उपायहरूिा स्कुलहरूिा स्र्स््य कािीहरूलाई काििा 

राख्नु, छाि छािा,अष्ट्रभभार्क िथा व्यापक िाििा सिुदायिाझ जनिेिना ष्ट्रर्कास िनुवको साँिसाँि ै

उनीहरूलाई उपयुक्त सेर्ाद्वारा जोड्नु अष्ट्रनर्ायव छ। 

ङ. ष्ट्रिक्षाको अष्ट्रधकार अष्ट्रधष्ट्रनयिको आर्श्यकिाहरूलाई सुरक्षा (िारीररक अष्ट्रन िनोर्ैज्ञाष्ट्रनक), 

उपलब्धिा अष्ट्रन सिार्ेि, स्कुलहरूको िैरलाभकारी प्रकृष्ट्रि र ष्ट्रर्द्याजवनको प्रष्ट्रिफलहरूको लाष्ट्रि 

न्यूनिि िानकलाई ष्ट्रनष्ट्रिि िद ैधेरै कि िाििा प्रष्ट्रिर्न्धात्िक बनाइने छ। यसो िनावले सरकारी अष्ट्रन 

िैर-सरकारी सङ्िठनहरूको ष्ट्रनष्ट्रित्त स्कुल सुरू िनुव सहज हुाँदछ भने यसल ेस्थानीय ष्ट्रर्ष्ट्रर्धिाहरू अष्ट्रन 

र्ैकष्ट्रल्पक ढााँिाहरूलाई पष्ट्रन अनुिष्ट्रि प्रदान िदवछ। 

ि. ष्ट्रिक्षाको अष्ट्रधकार अष्ट्रधष्ट्रनयिलाई पूर्व-ष्ट्रर्द्यालय( ष्ट्रप्र-स्कुल) दषे्ट्रख कक्षा 12 सम्ि ष्ट्रन:िुल्क अष्ट्रन 

अष्ट्रनर्ायव ष्ट्रिक्षा उपलब्ध िराउनुको लाष्ट्रि ष्ट्रर्स्िार िररने छ। 
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४. स्कुल ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रनष्ट्रम्ि नयााँ पाठ्यिायावत्िक अष्ट्रन ष्ट्रिक्षािास्त्रीय संरिना 

उद्देश्य: धोकन्िे ष्ट्रर्द्यालाई कि िनुव र यसको ष्ट्रर्पररि सिग्र ष्ट्रर्कास िथा एकाईसौ ाँ ििाब्दीको कौिल जस्िै-

आलोिनात्िक ष्ट्रिन्िन, सृजनिीलिा, र्ैज्ञाष्ट्रनक दषृ्ट्रष्टकोि, सिार, सहयोि, बहुभाष्ट्रषकिा, सिस्या सिाधान, 

नैष्ट्रिकिा, सािाष्ट्रजक ष्ट्रजम्िेर्ारी अष्ट्रन ष्ट्रिष्ट्रजटल साक्षरिालाई प्रोत्साहन ददनलाई पाठ्यियाव अष्ट्रन 

ष्ट्रिक्षािास्त्रलाई २०२२ ष्ट्रभििा पररर्िवन िररने छ। 

ष्ट्रर्द्याथीहरूलाई उनीहरूको पठनपाठनको ष्ट्रर्ष्ट्रभन्न िरििा ष्ट्रर्कासात्िक आर्श्यकिाहरू र ष्ट्रहिको लाष्ट्रि स्कुल 

ष्ट्रिक्षाको पाठ्यियावत्िक अष्ट्रन ष्ट्रिक्षािास्त्रीय संिरनालाई उत्तरदायी अष्ट्रन प्रासष्ट्रङ्िक बनाउन पुनिवरठि िररने 

छ। 

क. त्यसैले स्कुल ष्ट्रिक्षाको पाठ्यियावत्िक अष्ट्रन ष्ट्रिक्षािास्त्रीय रुपरेखालाई ५+३+३+४ को ढााँिािा ष्ट्रनिावि 

िररने छ। 

 फाउन्िेसन िरि (आयु ३-८ र्षव): िीव्र िष्ट्रस्िष्क ष्ट्रर्कास; खेल अष्ट्रन सदिय खोजको आधारिा 

ष्ट्रर्द्याजवन िनुव। 

 ष्ट्रप्रपेररटोरी िरि (८-११ र्षव): खेल अष्ट्रन खोजिा आधाररि; संरष्ट्रिि ष्ट्रर्द्याजवन सुरू िनुव 

 िध्य िरि (११-१४ र्षव): ष्ट्रर्षयहरूिा सङकल्पना ष्ट्रसिु; दकिोरार्स्थालाई बुझ्न ु

 िाध्यष्ट्रिक िरि (१४-१८ र्षव): जीष्ट्रर्कोपाजवन अष्ट्रन उच्च ष्ट्रिक्षाको ियारी; युर्ा प्रौढिाष्ट्रिर 

पारििन 

 

ख. िाध्यष्ट्रिक िरििा िार र्षीय बहुष्ट्रर्षयक अध्ययन अन्िभुवक्त हुन ेछ। यसको साँिसाँिै ष्ट्रर्द्याथीहरूको 

रुष्ट्रिअनुसार ष्ट्रर्षय िहनिा, आलोिनात्िक ष्ट्रिन्िन र जीर्नका िहत्त्र्कांक्षाहरूिा बल ददइने छ। 

ग. पूिव सक्षि ष्ट्रर्द्याथीहरू ियार िनवका लाष्ट्रि स्कुल ष्ट्रिक्षाको सािग्री अष्ट्रन प्रदियालाई फेरर ियार िररने 

छ। िहत्त्र्पूिव सङ्कल्पनाहरू र आर्श्यक ष्ट्रर्िारअनुरुप पाठ्यियाव अष्ट्रधभार  र्टाइने छ, यसो िनावले 

िहन र अष्ट्रधक अनुभर्ात्िक अष्ट्रधििको बाटो सुिि हुनेछ।  

घ. सबै ष्ट्रर्द्याथीहरूलाई भाषािा प्रर्ीििा, र्ैज्ञाष्ट्रनक दषृ्ट्रष्टकोि, सौन्दयवबोध अष्ट्रन कलाको भार्ना, 

सम्प्रेषि, नैष्ट्रिक िकव , ष्ट्रिष्ट्रजटल साक्षरिा, भारिको ज्ञान अष्ट्रन स्थानीय सिुदायहरू, दिे र दषु्ट्रनयाको 

सम्िुष्ट्रखन हुन ेजरटल िुद्दाहरूको ज्ञान ष्ट्रर्कष्ट्रसि िराउनका लाष्ट्रि प्रेररि िररने छ। 

ङ.  एउटा सष्ट्रजलो पाठ्यियाव- पाठ्यियाव, सह-पाठ्यियाव र्ा पाठ्येिर क्षेिहरू; कला अष्ट्रन ष्ट्रर्ज्ञान, 

व्यार्साष्ट्रयक अष्ट्रन िैष्ट्रक्षक ष्ट्रर्षयधाराहरूलाई अलि निरी िाध्यष्ट्रिक स्िरिा ष्ट्रर्षय क्षेिहरूलाई 

पररर्िवन िनव सदकन ेसम्भार्ना साँिसाँिै ष्ट्रर्द्याथीका रुष्ट्रिलाई सक्षि बनाउन ेछ। 

च. आर्श्यकिाअनुरुप कक्षा ५ सम्ि र उिा किसेकि ८ कक्षासम्ि एउटा सहज (दईु भाषे) भाषा 

दषृ्ट्रष्टकोिसाँि ष्ट्रिक्षा स्थानीय भाषा/ िािृभाषािा हुनेछ। 

छ. आर्श्यकिा र व्यर्हारलाई ध्यानिा राखी उच्च िुिात्िक पाठ्य पुस्िकहरूलाई स्थानीय भाषाहरूिा 

उपलब्ध िराइन ेछ अष्ट्रन ददव्याङ्ि ष्ट्रर्द्याथीहरूको ष्ट्रनष्ट्रम्ि सािग्री ष्ट्रर्कष्ट्रसि  िररने प्रकल्प रहकेो छ। 
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ज. सम्पूिव दिेभरर सौहादवपूर्वक ियभाषा सूि लािू िररने छ;भाषा ष्ट्रिक्षकहरूको ष्ट्रर्कास अष्ट्रन भनावको 

लाष्ट्रि ष्ट्रर्िेष उपाय िररने छ। 

झ. व्यार्साष्ट्रयक कौिल अष्ट्रन कक्षा ६-८ िा ष्ट्रिल्प कौिलिाष्ट्रथ एक र्षीय सरे्क्षि पाठ्यिि ष्ट्रलने सबै 

ष्ट्रर्द्याथीहरूलाई िािै व्यार्साष्ट्रयक अर्सर पष्ट्रन सुरु हुन ेछ। कक्षा ९-१२ िा नानीहरूसाँि ‘ष्ट्रिक्स एन्ि 

म्याि ’ को ष्ट्रर्कल्पसाँिै  पारम्पररक िैक्षष्ट्रिक पाठ्यििको साथसाथै व्यार्साष्ट्रयक पाठ्यिि ष्ट्रलने 

सुष्ट्रर्धा प्राप्त हुन ेछ। 

ञ. राष्ट्रिय पाठ्यियावको रुपरेखालाई २०२० को अन्िसम्ििा पुन: रीष्ट्रक्षि अष्ट्रन संिोष्ट्रधि बनाइने छ साथै 

सबै क्षेिीय भाषािा पष्ट्रन उपलब्ध िराइन े छ। नयााँ पाठ्य पुस्िकहरूको ष्ट्रनिावि िररने छ भने उच्च 

िुिर्त्तायुक्त अनुर्ाद पष्ट्रन िररने छ। 

ट.  ष्ट्रर्द्याथीको ष्ट्रर्कासलाई सिथवन िनवका लाष्ट्रि िूल्याङ्कनिा केही फेरबदल िररने छ। सबै परीक्षाहरू 

(बोिव परीक्षाहरूसष्ट्रहि)-ले उच्च स्िरीय क्षििाहरूसाँिै  सङकल्पनाहरू अष्ट्रन कौिलको परीक्षि िन ेछ। 

२०२५ ष्ट्रभििा िाध्यष्ट्रिक स्िर अष्ट्रन त्यसभन्दा िाष्ट्रथको िूल्याङ्कन अनुकूष्ट्रलि कम््युटरीकृि 

परीक्षिको िाध्यिबाट हुन े छ। र्षव २०२०/२०२१ पष्ट्रछ स्र्ायत्त राष्ट्रिय परीक्षि एजेन्सीले ष्ट्रर्ष्ट्रभन्न 

ष्ट्रर्षयहरूिा अष्ट्रभरुष्ट्रि परीक्षि (एष्ट्र्टट्युि टेस्ट) अष्ट्रन परीक्षिको प्रबन्धन िने छ, यसो हुनाले 

र्षवभररिा एकाष्ट्रधक अर्सरहरूिा भाि ष्ट्रलन सुिि हुन ेछ। 

ठ. स्कुलदषे्ट्रख ष्ट्रलएर ष्ट्रजल्ला स्िर, आर्ासीय ग्रीष्िकालीन कायवििहरू अष्ट्रन ओलष्ट्रम्पयाि िथा 

प्रष्ट्रियोष्ट्रििाहरूिा ष्ट्रर्षय-केष्ट्रन्रि अष्ट्रन पररयोजना आधाररि क्लबहरूको िाध्यिबाट ष्ट्रर्लक्षि 

प्रष्ट्रिभाहरू अष्ट्रन रुष्ट्रिहरूलाई ष्ट्रिष्ट्रन्हि िरेर प्रोत्साष्ट्रहि िररने छ। 
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५. ष्ट्रिक्षक- पररर्िवनका पथप्रदिवक 

उद्देश्य: स्कुल ष्ट्रिक्षाका सबै स्िरहरूिा सबै ष्ट्रर्द्याथीहरूको ष्ट्रिक्षि उत्साष्ट्रहि, प्रेररि, उच्च योग्यिाप्राप्त, पेिािि 

रुपिा प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि अष्ट्रन ष्ट्रनपुि ष्ट्रिक्षकहरूद्वारा ष्ट्रसकाइएको होस्। 

यस नीष्ट्रिले ष्ट्रिक्षकहरूलाई ‘ हाम्रा सिाजका सबैभन्दा िहत्त्र्पूिव सदस्यहरू अष्ट्रन पररर्िवनका पथप्रदिवकहरू ’ 

को रुपिा पररकल्पना िदवछ। ष्ट्रिक्षकको िुिर्त्तािा नै ष्ट्रिक्षालाई अष्ट्रर् बढाउने कुनै पष्ट्रन प्रयासको सफलिा 

ष्ट्रनभवर हुन्छ। 

क. िार र्षीय एकीकृि ष्ट्रबएि पाठ्यिि पुरा िनुवको लाष्ट्रि सुष्ट्रर्धाष्ट्रर्हीन, ग्रािीि र्ा जनजािीय 

क्षेिहरूको प्रष्ट्रिभार्ान ष्ट्रर्द्याथीहरूलाई सक्षि बनाउन हिेु योग्यिा-आधाररि छािर्ृष्ट्रत्तको स्थापना हुन े

छ। कष्ट्रिपय िािलािा उनीहरूको क्षेििा रोजिारको पष्ट्रन व्यर्स्था हुने छ। छािाहरूलाई ष्ट्रर्िेष रुपिा 

लक्ष्य िररने छ। 

ख. एउटा सिक्त प्रदियाको िाध्यिबाट सबै स्कुलहरूिा आर्श्यकिा अनुरुप ष्ट्रिक्षकहरूको भनाव िररने छ। 

यसिा पष्ट्रन ष्ट्रर्ष्ट्रर्धिालाई सुष्ट्रनष्ट्रिि िनावका लाष्ट्रि स्थानीय ष्ट्रिक्षक अष्ट्रन स्थानीय भाषािा प्रर्ीि 

ष्ट्रिक्षकहरूलाई प्राथष्ट्रिकिा ददइने छ। ष्ट्रिक्षक ष्ट्रनयुष्ट्रक्तको पष्ट्रहलो िरििा नयााँ ढााँिाको ष्ट्रिक्षक पाििा 

परीक्षा हुन े छ, त्यसपष्ट्रछ साक्षात्कार अष्ट्रन ष्ट्रिक्षि प्रदिवन हुन े छ। ष्ट्रिक्षकहरूलाई र्िविानिा कैयौ ाँ 

राज्यहरूले िरे जस्िै ष्ट्रजल्लाहरूिा ष्ट्रनयुष्ट्रक्त िररने छ र एउटा स्कुल पररसरिा ष्ट्रनयुष्ट्रक्त िररने छ भने 

आदिव रुपिा पारदिी प्रौद्यौष्ट्रिकी-आधाररि प्रिालीको िाध्यिबाट एउटा ष्ट्रनष्ट्रिि कायवकाल अष्ट्रन 

पूिवरुपिा ष्ट्रनयि-आधाररि स्थानान्िरि हुन े छ। उनीहरूलाई ग्रािीि क्षेिहरूिा पढाउनका लाष्ट्रि 

प्रोत्साष्ट्रहि िररन ेछ। 

ग. ष्ट्रिक्षक (अयोग्य, अनुबष्ट्रन्धि ष्ट्रिक्षकहरू)- को प्रथालाई २०२२ सम्ििा सम्पूिव दिेभरर नै बन्द िररन े

छ। 

घ. सिि ष्ट्रिक्षक पेिािि ष्ट्रर्कास एकदिै खुकुलो अष्ट्रन कुनै िड्युलयुक्त दष्ट्रष्टकोििा आधाररि  हुन े छ, 

यसको िाध्यिबाट ष्ट्रिक्षकहरूल ेके कुरा ष्ट्रसि िाहन्छन् अष्ट्रन कसरी ष्ट्रसि िाहन्छन् सो रोज्न सिेछन्। 

यसिा सुरुका ष्ट्रिक्षकहरूलाई सिार्ेि िराउनेिफव  ध्यान ददइने छ साथै यसिा पराििव प्रदियाहरू पष्ट्रन 

स्थाष्ट्रपि िररन ेछ। रुष्ट्रिअनुरुपको पेिािि ष्ट्रर्कासलाई सक्षि बनाउन ेअष्ट्रन प्रत्यके ष्ट्रिक्षकको पेिािि 

प्रक्षेप पथलाई दखेरेख िनवका ष्ट्रनष्ट्रम्ि एउटा प्रद्यौष्ट्रिकी-आधाररि प्रिालीलाई आत्िसाि िररने छ। 

पाठ्यियावको कुनै केष्ट्रन्रय ष्ट्रनधावरि, कुनै कास्केक ििल प्रष्ट्रिक्षि अष्ट्रन कुनै कठोर िानक हुन ेछैन। यी 

कायवििहरूलाई दियाष्ट्रन्र्ि िनवलाई संसाधन व्यष्ट्रक्तहरूलाई सिेििापूर्वक छनौट िररने छ, प्रभार्ी 

ढङ्ििा प्रष्ट्रिष्ट्रक्षि िराइने छ अष्ट्रन उनीहरूलाई यथषे्ट कायवकाल प्रदान िररने छ। 

ङ. ष्ट्रिक्षकहरूको कािलाई सषु्ट्रर्धाजनक बनाउनलाई र्ाष्ट्रञ्छि छाि-ष्ट्रिक्षक अनुपाि साँिसाँिै प्रिस्ि 

भौष्ट्रिक बुष्ट्रनयादी ढााँिा, सुष्ट्रर्धाहरू अष्ट्रन ष्ट्रसिे संसाधनहरू सुष्ट्रनष्ट्रिि िररने छ। सबै ष्ट्रर्द्याथीहरू 

ष्ट्रसकुन् भन्ने कुरालाई ष्ट्रनष्ट्रिि िनव ष्ट्रिक्षकहरूको सहायिाथव सबै स्िरका रेष्ट्रिष्ट्रियल कायविाि सिालन 

िररने छ। 
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च. सबै ष्ट्रिक्षकहरू स्कुलको सियिा (जस्िै  िध्याह्न भोजन पकाउन,ु स्कुलको आपूर्थिको खररददारी आदद) 

िैरष्ट्रिक्षि िष्ट्रिष्ट्रर्ष्ट्रधको रुपिा कुनै अड्िनष्ट्रबना पढाउन सिे सक्षि हुनुपछव। यस्िो भएन भने कुनै 

कारिष्ट्रबना स्कुलिा अनुपष्ट्रस्थि रहकेो र्ा स्र्ीकृि छुिीिा नभएको नरहकेोिा जर्ाबदहेी ठहराइन ेछ। 

छ. प्रत्येक िुख्य ष्ट्रिक्षक अष्ट्रन स्कुलका प्रधानािायव स्कुलको उत्तरोिर ष्ट्रर्कास प्रदियाहरू अष्ट्रन स्कुल साथवक 

संस्कृष्ट्रिको ष्ट्रनिाविाथव ष्ट्रजम्िरे्ार हुन ेछन्। स्कुल प्रबन्धन सष्ट्रिष्ट्रिलाई संरे्दनिील बनाइने छ र स्कुल 

ष्ट्रिक्षा ष्ट्रनदिेालयका अष्ट्रधकारी यस प्रकारको संस्कृष्ट्रिको सिथवन िनावलाई आफ्नो कािकुरोिा पुन: 

ष्ट्रर्िार िने छन्। 

ज. सबै ष्ट्रर्द्याथीहरू सष्ट्रम्िष्ट्रलि होउन ्भन्न ेकुरालाई सुष्ट्रनष्ट्रिि िनव ष्ट्रिक्षक अष्ट्रन प्रष्ट्रिक्षकहरूको लाष्ट्रि उच्च 

िुिात्िक सािग्री भारिीय भाषाहरूिा उपलब्ध िराइने छ। 

झ. र्िविानिा िष्ट्रलरहकेा सबै िैष्ट्रक्षक सहायिा संस्थानहरूलाई नर्ीन ढााँिािा ल्याउनका लाष्ट्रि 

सार्धानीपूर्वक योजनाको साँिसाँिै िैष्ट्रक्षक सहायिा प्रदान िन े  संस्थानहरूको पुनर्थनिाविलाई 

प्राथष्ट्रिकिा ददइने छ। 

ञ. सबै ष्ट्रिक्षकहरू न्युनिि ष्ट्रिक्षि र्षवहरूको अनुभर्पष्ट्रछ िैष्ट्रक्षक प्रिासन र्ा ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षाष्ट्रिर प्रर्ेि िनव 

सिे छन्। दीर्ावर्ष्ट्रध, सबै िैष्ट्रक्षक प्रिासष्ट्रनक पदहरूलाई प्रिासनिा रुष्ट्रि राख्न े प्रष्ट्रिभार्ान ्

ष्ट्रिक्षकहरूको लाष्ट्रि आरष्ट्रक्षि िररने छ। 
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६. दिेिा प्रत्यके नानीको ष्ट्रनष्ट्रम्ि सिान अष्ट्रन सिार्िेी ष्ट्रिक्षा 
 

यस नीष्ट्रिको उद्देश्य कुनै पष्ट्रन नानी जन्ि र्ा पृष्ठभूष्ट्रिको पररष्ट्रस्थष्ट्रिको कारि ष्ट्रसिे र उत्कृष्टिा प्राप्त िनवबाट 

र्ष्ट्रिि नहोस् र दिेका सबै नानीहरू लाभाष्ट्रन्र्ि हुन सकुन्, त्यस्िो व्यर्स्था ियार पानुव हो। 

उद्देश्य: सबै नानीहरूल ेष्ट्रर्द्याजवन िनव पाउने र सफल हुन ेसिान अर्सर पाउने एउटा सिार्ेिी र सिान ष्ट्रिक्षा 

व्यर्स्था स्थाष्ट्रपि िनुव जसको कारि २०३० सम्ििा सबै लैष्ट्रङ्िक अष्ट्रन सािाष्ट्रजक र्िवहरूको ष्ट्रिक्षािा 

भािीदारी होस ्अष्ट्रन ष्ट्रर्द्याजवन प्रष्ट्रिफलहरूको स्िरिा सिानिा होस्। 

क. प्रारष्ट्रम्भक बाल्यार्स्था ष्ट्रिक्षा, बुष्ट्रनयादी साक्षरिा अष्ट्रन सङ्ख्याज्ञान, स्कुलसम्ि पहुाँि, नािाङ्कन अष्ट्रन 

उपष्ट्रस्थष्ट्रिसाँि सम्बष्ट्रन्धि नीष्ट्रििि ष्ट्रनिवयलाई कि प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्र् भएको सिूहहरूको ष्ट्रर्द्याथीका लाष्ट्रि 

लष्ट्रक्षि िररने छ।  

ख. दिेभरर नै सषु्ट्रर्धादषे्ट्रख र्ष्ट्रिि क्षेिहरूिा ष्ट्रर्िेष ष्ट्रिक्षा क्षेि स्थाष्ट्रपि हुन े छ। िी क्षेिहरूको स्पष्ट 

सािाष्ट्रजक ष्ट्रर्कास अष्ट्रन सािाष्ट्रजक-आर्थथक सङ्केिहरूको आधारिा क्षेिहरू र्ोषिा िनव राज्यहरूलाई 

उत्साष्ट्रहि िररने छ अष्ट्रन केन्र सरकारले राज्यद्वारा व्याय िररएको प्रत्येक रुष्ट्रपयााँको लाष्ट्रि २:१ को 

अनुपाििा ष्ट्रर्त्तीय सहायिा ददने छ। यसो िनुवको िूल ष्ट्रर्िार के हुन ेछ भने केन्र र राज्यहरूद्वारा सर्न 

संयुक्त दखेरेखसाँि यी क्षेिहरूिा त्यही काि िररने छ जुन कुरा अल्प-प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्र् भएको सिूहहरूको 

लाष्ट्रि यस नीष्ट्रििा उल्लेख िररएको छ। 

ग. केही योजना बनाइएको छ जस्िै- ष्ट्रिक्षकहरूलाई लिािार संरे्दनिील बनाउाँद ैउनीहरूको क्षििलाई 

ष्ट्रर्कास िनुव, िैष्ट्रक्षक रुपिा अल्प प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्र्  भएको सिूहहरूबाट ष्ट्रिक्षकहरूको ष्ट्रनयुष्ट्रक्त िनव र्ैकष्ट्रल्पक 

बाटो खोज्न,ु िैष्ट्रक्षक रुपिा अल्प प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्र् सिूहहरूका ष्ट्रिक्षाथीहरूको उच्च अनुपािसाँि स्कुलहरूिा 

ष्ट्रर्द्याथी-ष्ट्रिक्षक अनुपािलाई २५:१ सम्ि सीष्ट्रिि िनुव, स्कुलहरूिा िन्िको स्थापना िरेर सिार्ेिी 

र्ािार्रि ष्ट्रनिावि िनुव, उत्पीिन धम्की अष्ट्रन ष्ट्रलङ्ि आधाररि हहसालाई ष्ट्रनिूवल पानव र सिार्ेिी 

बनाउन पाठ्यियावलाई संिोधन िनुव। 

घ. केष्ट्रन्रय िैष्ट्रक्षक साष्ट्रङ्ख्यकी ष्ट्रर्भािद्वारा ियार पाररएको िेटा ष्ट्रर्श्लेषिसाँिै प्रत्येक ष्ट्रर्द्याथीका ष्ट्रनष्ट्रम्ि 

अद्यािन जानकारीलाई पष्ट्रन िैष्ट्रक्षक िेटाको राष्ट्रिय भण्िारिा राष्ट्रखन ेछ। 

ङ. यस नीष्ट्रिले ष्ट्रर्िेष िरी अल्प प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्र् सिूहहरूका ष्ट्रर्द्याथीहरूलाई छािर्ृष्ट्रत्त, ष्ट्रर्कासिील 

संसाधन अष्ट्रन सुष्ट्रर्धाहरू प्रदान िनवलाई बनाइएको एउटा राष्ट्रिय कोषको िाध्यिबाट ष्ट्रर्ष्ट्रिष्ट 

ष्ट्रर्द्याथीहरूलाई ष्ट्रर्त्तीय सहयोि प्रदान िदवछ भने लष्ट्रक्षि ष्ट्रर्त्तपोषि र ष्ट्रजल्लाहरू र संस्थानहरूको 

सिार्ेि अष्ट्रन उपलब्धिाको पष्ट्रन सिथवन िदवछ। सिथवनको र्ैकष्ट्रल्पक साधनहरूिा नेसनल ट्युटसव 

प्रोग्राि अष्ट्रन रेिेष्ट्रियल ष्ट्रिक्षा सहाष्ट्रयकी कायविििा भनाव, िध्याह्न भोजनको अष्ट्रिररक्त ष्ट्रबहानको 

खाजा अष्ट्रन ष्ट्रर्िेष िरी इन्टनवष्ट्रसपको अर्सर  अन्िभुवक्त छ। सिार्ेिी ष्ट्रिक्षािाष्ट्रथ अनुसन्धान िनवलाई 

ष्ट्रर्त्त सहायिा पष्ट्रन प्रदान िररन ेछ। 
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च. स्कुलका ष्ट्रिक्षकहरू अष्ट्रन ष्ट्रर्द्याथीहरू ष्ट्रबिको लैष्ट्रङ्िक असन्िुलनलाई ष्ट्रनष्ट्रिट्यान्न पानव िष्ट्रहलाहरूको 

भािीदारी अष्ट्रन बाष्ट्रलका ष्ट्रिक्षा, आददर्ासी, जाष्ट्रि अष्ट्रन धिव आधाररि सिूहहरूलाई ष्ट्रिक्षा ददनु कारि 

यो ष्ट्रनष्ट्रिि हुन सकोस् दक यी सबै सिुदायहरूको नानीहरूलाई उनीहरूको लाष्ट्रि ष्ट्रनधावररि सबै लाभ 

प्राप्त होस,् सहरी िररब क्षेििा जीर्नलाई ददिा ददन सहरी िररब पररर्ारहरूको नानीहरूलाई ष्ट्रिक्षा 

अष्ट्रन ष्ट्रर्िेष आर्श्यकिा भएका नानीहरूको ष्ट्रिक्षा साँिसाँिै रान्सजेन्िर नानीहरूको बुष्ट्रनयादी स्िरदषे्ट्रख 

कक्षा १२ सम्ि ष्ट्रछिेकी स्कुलहरूिा िूलधाराका नानीहरूसाँि सिि अष्ट्रन नर्ीकृि फोकस। यस नीष्ट्रििा 

अन्य उदाहरिात्िक हस्िके्षप पष्ट्रन छन्। 
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७. स्कुल पररसरका िाध्यिबाट स्कुल ेष्ट्रिक्षािा िभनेन्स(िासन) 

 

उद्देश्य : स्कुलहरूलाई स्कुल पररसरको रूप ददनु जसले िदाव संसाधनहरूको साझा उपयोि सुिि होस ् अष्ट्रन 

स्कुलको िासन अष्ट्रधक स्थानीय, प्रभार्ी र कुिल बनोस्।  

 

स्कुल पररसरहरूको स्थापनाबाट र्िविानिा सार्वजष्ट्रनक(पष्ट्रब्लक) स्कुल र ष्ट्रर्िेष िरेर साना स्कुलहरूल ेसािना 

िनव परररहकेो संसाधनहरूको किी जस्िा थुप्रै सिस्याहरूलाई कि िनविा सहायिा ष्ट्रिल्ने छ। थुप्रै पष्ट्रब्लक 

स्कुलहरूलाई एउटै सङ्िठनात्िक र प्रिासष्ट्रनक एकाइिा एक साथ राष्ट्रखनाले स्कुलहरूको भौष्ट्रिक 

स्थानान्िरिको खााँिो नपरी, ष्ट्रर्द्याथीहरूसम्ि पहुाँििा उत्पन्न हुन े बाधाहरूसाँि सिझौिा निरी प्रभार्कारी 

प्रिासष्ट्रनक एकाइहरू बनाउन िद्दि ष्ट्रिल्न ेछ।  

क. जनसङ्ख्या ष्ट्रर्िरि, सम्पकव  र अन्य स्थानीय िहत्त्र्हरूका अनुसारिा राज्य सरकारहरूले २०२३ 

सम्ििा स्कुलहरूलाई पररसरहरूिा सिहून िनेछन्। सिूह अभ्यासिा अष्ट्रि कि नािाङ्कन भएका 

स्कुलहरूको सिीक्षा र सिकेन सािेल हुनेछ (जस्िै <२० ष्ट्रर्द्याथी)। यस ैबेला, पररर्हनका प्रार्धान 

जस्िा उपायहरूका िाध्यिबाट प्रदियासम्िको पहुाँि प्रभाष्ट्रर्ि हुन ेछैन। राज्यहरूका लाष्ट्रि यो र्िविान 

स्कुलहरूको ष्ट्रस्थष्ट्रिको आंकलन िने एउटा अर्सर पष्ट्रन हुन ेछ। 

ख. स्कुल पररसरहरूले साना स्कुलहरूको पृथकीकरिलाई सिाप्त पाने छन् र ष्ट्रिक्षक र 

प्राधानाध्यापकहरूको एक सिदुाय ष्ट्रनिावि िनेछन् जसल े एकसाथ काि िनव सिे छन् र एकअकावको 

सिथवन िनव सिे छन् - िैष्ट्रक्षक र प्रिासष्ट्रनक रूपले। स्कुल पररसर पष्ट्रब्लक स्कुल व्यर्स्थाका प्राथष्ट्रिक 

प्रिासष्ट्रनक एकाइ हुनेछन्।  

ग. एक स्कुल पररसरिा लिभि १०-२० सार्वजष्ट्रनक स्कुलहरूको एउटा सिूह हुनेछ, जसल े एक 

प्रारष्ट्रम्भक/सष्ट्रन्नष्ट्रहि भौिोष्ट्रलक क्षेिष्ट्रभि प्रारष्ट्रम्भक संस्थापक िरिदषे्ट्रख कक्षा १२ सम्िको ष्ट्रिक्षा प्रदान 

िदवछ। िाध्यष्ट्रिक ष्ट्रर्द्यालयका प्रधानािायव नै ष्ट्रर्द्यालय पररसरका प्रिुख हुनेछन्।  

घ. प्रत्येक स्कुल पररसर एक अद्धव-स्र्ायत्त एकाइ हुनेछ जसले प्रारष्ट्रम्भक आधारभूि स्िरदषे्ट्रख १२ कक्षासम्ि 

ष्ट्रिक्षा प्रदान िनेछन् र यसिा एक िाध्यष्ट्रिक स्कुल(कक्षा९-१२) र छरष्ट्रछिेकिा बुष्ट्रनयादी/प्राथष्ट्रिक र 

िध्य स्कुल ष्ट्रिक्षा प्रदान िने सार्वजष्ट्रनक स्कुल सािेल हुनेछन्। 

ङ. स्कुलहरूलाई स्कुल पररसरिा सिूहन िनावले ष्ट्रर्षय ष्ट्रिक्षक, खेलकुद, सङ्िीि र कला ष्ट्रिक्षकहरू, 

काउन्सेलर र सिाजकिीहरूसिेिका संसाधनहरूलाई स्कुलहरूिाझ साझा िनव सक्षि बनाउन ेछ। यसले 

प्रयोििाला, पुस्िकालय, आइष्ट्रसटी उपकरि, सङ्िीि र्ाद्ययन्ि, खेलकुद उपकरि, खेलका िैदानआदद 

जस्िा भौष्ट्रिक संसाधनहरूको सुसङ्िरठि िररकाले साझा िनविा प्रेररि िने छ जसले िदाव यस्िा 

सार्वजष्ट्रनक संसाधनहरूको अष्ट्रधकिि उपयोि सुष्ट्रनष्ट्रिि हुन ेछ। 

च. िषै्ट्रक्षक सषु्ट्रर्धाहरूको एक सुसङ्िि सिहू बनाउन ुलक्ष्य हो, जसिा िीन र्षवसम्िको प्रारष्ट्रम्भक ष्ट्रिक्षा 

प्रदान िन ेस्कुलहरू, व्यर्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा र प्रौढ ष्ट्रिक्षा प्रदान िने संस्थानहरू, ष्ट्रिक्षक सहायक संस्थाहरू 
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र ष्ट्रर्िेष आर्श्यकिा भएका नानीहरूका लाष्ट्रि सहायिा यी सबै एउटा सुसम्पर्ककि भौिोष्ट्रलक क्षेििा 

ष्ट्रस्थि रहन ेछन् र आपस्ििा ष्ट्रिलेर काि िने छन्। ष्ट्रजल्लािा रहकेो उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थानले पष्ट्रन सहायिा 

िने छ(जस्िै ष्ट्रिक्षकहरूको पेसेर्र ष्ट्रर्कासिा सहायिा)। 

छ. प्रत्येक पररसरका लाष्ट्रि एउटा व्यापक ष्ट्रिक्षक ष्ट्रर्कास योजना ियार िररने छ र सहपाठीहरूबाट ष्ट्रसिे 

सिुदायहरूलाई साप्ताष्ट्रहक बैठकहरू, ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षि केन्र जस्िा प्रदियाहरूिाफव ि सिेि रूपले 

ष्ट्रर्कष्ट्रसि र ष्ट्रनरन्िर बहाल राष्ट्रखन े छ। यस बाहके, सिि पेसेर्र ष्ट्रर्कासका अन्य िररकाहरू प्रदान 

िररने छ, जस्िै सेष्ट्रिनार, इन क्लास िेन्टररङ, एक्स्पोजर ष्ट्रभष्ट्रजट आदद।  जसिा ष्ट्रजल्ला ष्ट्रिक्षा िथा 

प्रष्ट्रिक्षि संस्थान र ब्लक िथा क्लस्टर संसाधन केन्रसष्ट्रहिका िैक्षष्ट्रिक र ष्ट्रिक्षक सहायिा व्यर्स्थालाई 

स्कुल पररसर व्यर्स्थाअनुरूप व्यर्ष्ट्रस्थि िररने छ। 

ज. प्रत्येक स्कुल पररसरिा ष्ट्रर्द्यालय पररसर व्यर्स्थापन सष्ट्रिष्ट्रि हुनेछ जसिा पररसरष्ट्रभिका सबै स्कुलका 

प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रध सािेल रहनेछन्। साथै पररसरसाँि संलग्न अन्य संस्थाहरू जसिा प्रौढ ष्ट्रिक्षा केन्र, क्लस्टर 

संसाधन केन्र र यस्ि ैअन्य संस्थाहरू रहनेछन्। सष्ट्रिष्ट्रिलाई राज्य र यसका अन्य ष्ट्रनकायहरूसाँि स्कुलका 

िफव बाट हस्िक्षेप िनवका लाष्ट्रि आर्ाज उठाउने अष्ट्रधकार रहन े छ। यसल े ष्ट्रिक्षकहरूको प्रदिवन 

व्यर्स्थापनिा केन्रीय भूष्ट्रिका खेल्न ेछ। 

झ. प्रत्येक स्कुलले आफ्ना योजनाहरू ष्ट्रर्कष्ट्रसि िने छन,् जसको उपयोि स्कुल पररसरको योजना ष्ट्रनिावि 

िनवका लाष्ट्रि िररने छ, जसलाई पष्ट्रछ स्कुल ष्ट्रिक्षा ष्ट्रर्भािले अनोिोददि िने छ। प्रत्येक ष्ट्रजल्लािा स्कुल 

व्यर्स्थाको हरेदखेका लाष्ट्रि, ष्ट्रिनको कािकाज र सिक्तीकरिलाई साि्यवपूिव बनाउनका लाष्ट्रि एउटा 

ष्ट्रजल्ला ष्ट्रिक्षा पररषद(ष्ट्रिष्ट्रस्रक्ट एजकेुसन काउष्ट्रन्सल) पष्ट्रन हुन ेछ। 
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८. स्कुल ेष्ट्रिक्षाको ष्ट्रर्ष्ट्रनयिन 

उद्देश्य : भारिको स्कुल ष्ट्रिक्षा प्रिाली प्रभार्ी ष्ट्रर्ष्ट्रनयिन र प्रत्यायन िन्िका िाध्यिले बष्ट्रलयो हुन्छ जसल े

सत्यष्ट्रनष्ठा र पारदर्थििा सुष्ट्रनष्ट्रिि पादवछ अष्ट्रन िैष्ट्रक्षक पररिािहरूिा लिािार सुधारका लाष्ट्रि िुिस्िर र 

नर्ािारलाई प्रेररि िदवछ। 

ष्ट्रर्ष्ट्रनयिनले िैष्ट्रक्षक सुधारको एक इष्ट्रन्जन बनेर भारिको स्कुले ष्ट्रिक्षा व्यर्स्थालाई ऊजावर्ान बनाउन ुपदवछ।  

क. स्र्ाथवको द्वन्द्वलाई िेटाउनका लाष्ट्रि छुिाछुिै ष्ट्रनकायहरूद्वारा स्कुलहरूको (सेर्ाका प्रार्धानहरूको) 

ष्ट्रर्ष्ट्रनयिन र सिालन िररने छ। नीष्ट्रि ष्ट्रनधावरि, ष्ट्रर्ष्ट्रनयिन, सिालन र िकै्षष्ट्रिक िाष्ट्रिलाहरूका लाष्ट्रि 

स्पष्ट, ष्ट्रभन्नाष्ट्रभन्नै व्यर्स्था हुनेछन्। 

ख. प्रत्येक राज्यका लाष्ट्रि राज्य ष्ट्रर्द्यालय ष्ट्रनयािक प्राधीकरिका नािले अधव-न्याष्ट्रयक दजावका साथ एउटा 

राज्यव्यापी ष्ट्रनयािक ष्ट्रनकाय बनाइने छ, जबदक सिग्र राज्यका लाष्ट्रि सार्वजष्ट्रनक ष्ट्रर्द्यालयी 

व्यर्स्थाको सिालन ष्ट्रर्द्यालय ष्ट्रिक्षा ष्ट्रनदिेालयद्वारा िररने छ। 

ग. यो ष्ट्रर्ष्ट्रनयिन स्कुलको िुिस्िर िूल्याङ्कन र प्रत्यायनको रूपरेखाद्वारा सूष्ट्रिि प्रत्यायन व्यर्स्थािा 

आधाररि हुनछे। रूपरेखाल ेकेर्ल बुष्ट्रनयादी िानदण्िहरूलाई सम्बोधन िने छ अष्ट्रन यसपष्ट्रछ स्कुल सुरु 

िनवका लाष्ट्रि लाइसेन्स सूष्ट्रिि िन े छ। स्कुलहरू स्र्-प्रत्यायक हुनेछन् िर लेखा परीक्षिको एक िन्ि 

स्थाष्ट्रपि िररन ेछ। यो प्रदिया सार्वजष्ट्रनक र ष्ट्रनजी स्कुलहरू दरु्ैिाष्ट्रथ लािु हुन ेछ। 

घ. ष्ट्रर्ष्ट्रनयिहरूको प्रर्िवन र्िविानको ष्ट्रनररक्षक दषृ्ट्रष्टकोिद्वारा सिाष्ट्रलि िररने छैन; यसको साटो, िािा-

ष्ट्रपिा नै र्ास्िष्ट्रर्क रूपिा ष्ट्रनयािक बन्न े छन् दकनदक स्कुलसाँि सम्बष्ट्रन्धि सबै प्रासष्ट्रङ्िक जानकारी 

सार्वजष्ट्रनक िोिेनिा उपलब्ध हुनेछ। 

ङ. राज्यिा िानक स्थाष्ट्रपि िने र पाठ्यििसष्ट्रहि िैक्षष्ट्रिक ष्ट्रर्षयहरूको नेिृत्र् राज्य िैष्ट्रक्षक अनुसन्धान 

एर्ि् प्रष्ट्रिक्षि पररषदद्वारा िररने छ। स्कुल छोड्ने िरििा ष्ट्रर्द्याथीहरूको दक्षिाको प्रिािीकरि 

राज्यिा प्रिािन/परीक्षा बोिवद्वारा ष्ट्रनयष्ट्रन्िि िररने छ, जसले यसका लाष्ट्रि साथवक जााँि आयोष्ट्रजि िने 

छन्; जबदक, पाठ्यियाव(पाठ्यपुस्िकसष्ट्रहि) ष्ट्रनधावरि िनविा ष्ट्रयनको कुनै भूष्ट्रिका हुन ेछैन। 

च. ष्ट्रनजी लोककल्यािकारी स्कुलहरूलाई प्रोत्साष्ट्रहि िररनु पछव र ष्ट्रिनलाई ष्ट्रनयािनको भारबाट िुक्त पानुव 

पछव।  त्यसरी नै व्यर्साष्ट्रयक उद्यिका रूपिा स्कुल सिालन िने प्रयास िने ष्ट्रनजी स्कुल 

सिालकहरूिाष्ट्रथ रोक लिाइन ेछ। 

छ. ष्ट्रनजी लोककल्यािकारी पहलका साथै सार्वजष्ट्रनक ष्ट्रहि-भार्ना भएका ष्ट्रनजी स्कुलहरूलाई  प्रोत्साहन 

सुष्ट्रनष्ट्रिि हुन ेिरी, सार्वजष्ट्रनक र ष्ट्रनजी स्कुलहरूलाई एउटै िानदण्ि, िानक र प्रदियाबाट ष्ट्रर्ष्ट्रनयष्ट्रिि 

िररने छ।   

ज. राज्य िैष्ट्रक्षक अनुसन्धान एर्ि् प्रष्ट्रिक्षि पररषदले प्रत्येक राज्यका लाष्ट्रि एक स्कुल ििुस्िर िथा 

प्रत्यायन संरिनाको ष्ट्रर्कास िने छ। यसको उपयोि राज्य ष्ट्रर्द्यालय ष्ट्रनयािक प्राधीकरिद्वारा प्रत्यायन 

व्यर्स्थाको आधारिा स्कुलहरूको ष्ट्रनयिनका लाष्ट्रि िररने छ। 
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झ. स्कुल र स्कुल व्यर्स्थाहरूसाँि पाठ्यियावको ियन िनवसिे लष्ट्रिलोपन हुन े छ, जसलाई राष्ट्रिय/राज्य  

पाठ्यियावसाँि जोष्ट्रिनु पदवछ। 

ञ. सबै ष्ट्रनकाय र संस्थाहरूले र्ार्थषक साँिसाँिै िध्यार्धी(३-५र्षव)का योजनाहरूको ष्ट्रर्कास िनेछन्। िीषव 

प्रिासन ष्ट्रनकायद्वारा एक व्यर्ष्ट्रस्थि सिीक्षा प्रदिया जारी राष्ट्रखन ेछ। 

ट. ष्ट्रर्द्याथी अष्ट्रधिि स्िरहरूको निुनाआधाररि राष्ट्रिय उपलष्ट्रब्ध सर्ेक्षि, राष्ट्रिय िषै्ट्रक्षक अनुसन्धान 

एर्ि् प्रष्ट्रिक्षि पररषदद्वारा जारी राष्ट्रखन ेछ। राज्य जनििनाआधाररि राज्य िूल्याङ्कन सरे्क्षि पष्ट्रन 

जारी राख्न सदकन ेछ। 

ठ. ष्ट्रिक्षाको अष्ट्रधकार स्कुल ष्ट्रर्ष्ट्रनयिन र िासनका लाष्ट्रि र्ैधाष्ट्रनक िेरूदण्ि भएकाल,े यसको सिीक्षा 

िररने छ। यस नीष्ट्रिलाई सक्षि बनाउनका लाष्ट्रि िररएका उपयुक्त संिोधनहरू साँिसाँिै यसलाई 

अष्ट्रधष्ट्रनयष्ट्रिि िररएपष्ट्रछ नै ष्ट्रिक्षाको आधारिा उपयुक्त सुधारलाई पष्ट्रन सािेल िररने छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

उच्च ष्ट्रिक्षा 
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१. नयााँ संस्थािि संरिना 
 

उद्देश्य : उच्च ष्ट्रिक्षा व्यर्स्थालाई सुधानुव, दिेभररिा ष्ट्रर्श्वस्िरीय संस्थाहरूको ष्ट्रनिावि िनुव - २०३५ सम्ि सकल 

नािाङ्कन अनुपािलाई कम्िीिा ५०% सम्ि बढाउनु। 

                    

उच्च ष्ट्रिक्षाका लाष्ट्रि नयााँ ष्ट्रभजन र संरिनाको पररकल्पना उच्चस्िरीय एर्ि् उन्नि संसाधनयुक्त जीर्न्ि बहु-

ष्ट्रर्षयक संस्थाहरूका साथिा िररएको छ। र्िविान ८०० र्टा ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालयहरू र ४०,००० कलेजहरूलाई 

लिभि १५,००० उत्कृष्ट संस्थाहरूिा सिेदकि िररने छ। 
 

क. यस नयााँ उच्च ष्ट्रिक्षा संरिनाले, ष्ट्रिक्षि र अनुसन्धानका लाष्ट्रि उच्चस्िरीय एर्ि् उन्नि ससंाधनहरूले यकु्त, 

जीर्न्ि र स्र्ायत्त बहुष्ट्रर्षयक संस्थाहरूको ष्ट्रनिावि िने छ, जसले बष्ट्रलयो िैष्ट्रक्षक सिुदायहरूको ष्ट्रनिावि 

िद ैपहुाँि र क्षििािा ष्ट्रनकै ष्ट्रर्स्िार िनेछन्। सबै उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थाहरू सबै ष्ट्रर्षय-क्षेि र क्षेिहरूिा ष्ट्रिक्षि 

कायवििहरूका साथिा बहुष्ट्रर्षयक संस्था बन्न ेछन्। 
 

ख. फोकसिा अन्िरका आधारिा िीन प्रकारका संस्थाहरू हुनेछन्- सबै उच्च िुिस्िरका हुनेछन् 

 टाइप १ जुन सबै ष्ट्रर्षयहरूिा ष्ट्रर्श्वस्िरीय अनुसन्धान र उच्च िुिस्िरयुक्त ष्ट्रिक्षििा केष्ट्रन्रि 

हुनेछन् 

 टाइप २ जो अनुसन्धानिा िहत्त्र्पूिव योिदानका साथिा ष्ट्रर्षयहरूिा उच्च िुिस्िरयुक्त ष्ट्रिक्षििा 

केष्ट्रन्रि हुनेछन् 

 टाइप ३ जो स्नािक ष्ट्रिक्षािा केष्ट्रन्रि ष्ट्रर्षयहरूिा उच्च्र् िुिस्िरयुक्त ष्ट्रिक्षििा केष्ट्रन्रि हुनेछन् 
 

ग. यो पुनसंरिना ष्ट्रर्द्यिान संस्थाहरूलाई सङ्िरठि र पुनिवरठि िरेर अष्ट्रन नयााँ ष्ट्रनिावि िरेर व्यर्ष्ट्रस्थि र 

ष्ट्रर्िारपूर्वक िररने छ। यस नयााँ संस्थािि र्ास्िुकलालाई उत्प्रेररि िनवका लाष्ट्रि ष्ट्रिसन नालन्दा र ष्ट्रिसन 

िक्षष्ट्रिलाको िुभारम्भ िररने छ। केही िष्ट्रिर्धवक संस्थाहरू जस्िै भारिीय उदार कला संस्थान/ बहुष्ट्रर्षयक 

ष्ट्रिक्षा िथा अनुसन्धान ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालयको यी ष्ट्रिसनका अङ्िका रूपिा स्थापना िररन ेछ। 

 

घ. सबै संस्थाहरू या ि ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालय हुनेछन ्अथर्ा ष्ट्रिग्री ददने स्र्ायत्त कलजे हुनेछन्।   

 

ङ. ष्ट्रनष्पक्ष र पारदिी व्यर्स्थाको िाध्यिबाट सार्वजष्ट्रनक उच्च ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रर्स्िार िनव अष्ट्रन यसलाई िहत्त्र्पूिव 

बनाउनका लाष्ट्रि पयावप्त सार्वजष्ट्रनक लिानी हुन ेछ।  

 

च. सषु्ट्रर्धार्ष्ट्रिि भौिोष्ट्रलक क्षिेहरूिा उच्च िुिस्िरीय संस्थाहरूलाई ष्ट्रर्कष्ट्रसि िनुव प्राथष्ट्रिकिा हुनेछ।  

 

छ. यो नयााँ संस्थािि संरिनािा पेसेर्र क्षेिहरूसष्ट्रहि सबै क्षेिलाई सािले िररने छ। 
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२. उच्च िुिस्िरपूिव उदार ष्ट्रिक्षािाष्ट्रथ फोकस 

उद्देश्य : िुष्ट्रनएका ष्ट्रर्षय र क्षेिहरूिा पररिुद्ध ष्ट्रर्िेषज्ञिाका साथ सबै ष्ट्रर्द्याथीहरूको सम्पूिविार्ादी ष्ट्रर्कासको 

जिका रूपिा एउटा अष्ट्रधक कल्पनािील र व्यापक-आधार उदार ष्ट्रिक्षाका िफव  बढ्नु। 

 

सबै स्नािक कायवििहरूको कल्पना र लष्ट्रिलो पाठ्यियावत्िक संरिनाहरू, अध्ययनका ष्ट्रर्षयका रिनात्िक 

संयोजन र एकीकृि कायवििहरूष्ट्रभि थपु्रै ष्ट्रनकास र प्रर्ेि ष्ट्रबन्द,ु ियष्ट्रनि ष्ट्रर्षय र क्षेिहरूिा पररिुद्ध 

ष्ट्रर्िेषज्ञिा प्रदान िने िाध्यिबाट सम्पूिविार्ादी ष्ट्रर्कासका लाष्ट्रि जिका रूपिा एउटा उदार ष्ट्रिक्षा दषृ्ट्रष्टकोि 

ष्ट्रर्िेषिा हुन ेछ। 

क. संरै्धाष्ट्रनक िूल्यहरूलाई ष्ट्रर्कष्ट्रसि िने उद्देश्यले व्यापक बहुष्ट्रर्षयक अर्सरका साथ उदार ष्ट्रिक्षा उच्च 

ष्ट्रिक्षाको आधार हुन े छ। यसले िहत्त्र्पूिव जीर्न क्षििाहरू, पररिदु्ध ष्ट्रर्षयक बुझाइ र सािाष्ट्रजक-

नैष्ट्रिक संलग्निाको एक आिरिको ष्ट्रर्कास िने छ। पेसेर्र र व्यर्साष्ट्रयक क्षेिसष्ट्रहि सबै ष्ट्रर्षय, कायविि 

र क्षेिहरूिा स्नािकिहिा यही दषृ्ट्रष्टकोि हुन ेछ। 

ख. केन्रले भारिीय प्रद्योष्ट्रिकी संस्थानहरूको िोिल र िानकहरूिा दसर्टा भारिीय उदार कला संस्थान/ 

बहुष्ट्रर्षयक ष्ट्रिक्षा एर्ि् अनुसन्धान ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालय स्थाष्ट्रपि िने छ। 

ग. कल्पनािील र लष्ट्रिलो पाठ्यियाव सरंिनाहरूले अध्ययनका ष्ट्रर्षयहरूका रिनात्िक संयोजनहरूलाई 

सक्षि बनाउाँछन् र ष्ट्रर्द्याथीहरूका लाष्ट्रि थुप्रै उपयोिी ष्ट्रनकास र प्रर्ेि ष्ट्रबन्द ुप्रदान िछवन्, यस प्रकारल े

र्िविानिा प्रिष्ट्रलि कठोर सीिाहरूलाई ध्र्स्ि पारेर जीर्नभरर ष्ट्रसिे सम्भार्ना उत्पन्न िदवछन्। स्नािक 

(स्नािकोत्तर र िाक्टरेट) स्िरको ष्ट्रिक्षाले पररिुद्ध अनुसन्धानआधाररि ष्ट्रर्िेषज्ञिा प्रदान िने छ। 

घ. स्नािकको ष्ट्रिग्री ३ र्ा ४ सालको अर्ष्ट्रधको हुनसक्छ। संस्थाहरूले यस अर्ष्ट्रधष्ट्रभि बहुष्ट्रनकासको ष्ट्रर्कल्प 

प्रदान िनव सिेछन्, एक ष्ट्रर्षय-क्षेि र्ा क्षेििा एक उन्नि ष्ट्रि्लोिा (व्यर्साष्ट्रयक अथर्ा पेसेर्र 

क्षेिसष्ट्रहि) २ र्षवको अध्ययन िरेपष्ट्रछ अथर्ा १ र्षव पुरा िरेपष्ट्रछ एक प्रिािपि सष्ट्रहि उष्ट्रिि 

प्रिािीकरिका साथ। 

ङ. ४ र्षवको कायवििले ष्ट्रर्द्याथीहरूलाई उदार ष्ट्रिक्षाको सम्पूिव िृङ्खलाको अनुभर् प्राप्त िन े अर्सर 

प्रदान िने छ। यसलाई िुष्ट्रनएका 'िेजर' र 'िाइनर' िा ब्यािलर अफ ष्ट्रलबरल आर्टसव भष्ट्रनने छ। ३ र्ष े

कायविि एक स्नािक ष्ट्रिग्रीिा पररिि हुन े छ। यदद ष्ट्रर्द्याथीले िोध कायव िछवन् भने दरु् ै कायविििा 

'अनसवका साथ' ष्ट्रिग्री हुनसक्छ। 

च. केही पेसेर्र ष्ट्रर्षयधाराहरू (जस्िै ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षा, इष्ट्रन्जष्ट्रनयररङ, ष्ट्रिदकत्सा, कानुन) िा केर्ल स्नािकको 

ष्ट्रिग्रीका लाष्ट्रि ४ र्षवको अर्ष्ट्रध (र्ा अष्ट्रधक) हुन सक्छ।  

छ. संस्थाहरूसाँि िास्टसव प्रोग्रािका ष्ट्रर्ष्ट्रभन्न ष्ट्रिजाइन प्रदान िनवसिे लष्ट्रिलोपन हुनेछ, अथावि,् २ र्षवको 

कायविि हुनसक्छ जसिा दोस्रो र्षव पूिवि: अनुसन्धानका लाष्ट्रि सिर्थपि हुन ेछ। ज-जसले ३ र्षे स्नािक 

कायविि पुरा िरेका छन्; उनीहरूका लाष्ट्रि एउटा एकीकृि ५ र्षे िास्टसव प्रोग्राि हुन सक्छ; र अनसवका 

साथिा ४ र्षवको स्नािकको ष्ट्रिग्री पुरा िनेहरूकालाष्ट्रि १ सालको िास्टसव प्रोग्राि हुनसक्छ।  
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ज. ष्ट्रपएििी प्रारम्भ िनवका लाष्ट्रि या ि िास्टर ष्ट्रिग्री अथर्ा अनसवका साथ स्नािकको ष्ट्रिग्रीको आर्श्यकिा 

हुने छ। एिदफल प्रोग्राि बन्द िररने छ। 
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३. ष्ट्रसिका लाष्ट्रि अनुकूल र्ािार्रि बनाउनु 
 

उद्देश्य : आनन्दपूिव, िहन र आर्श्यकिाहरूलाई पुरा िने पाठ्यियाव, प्रभार्ी र रुष्ट्रिपूिव ष्ट्रिक्षाका िररका, 

ष्ट्रर्द्याथीहरूको िौिफी ष्ट्रर्कास र अनुकूलिि अष्ट्रधिििा सहायिा िनुव। 

 

उच्च ष्ट्रिक्षािा पाठ्यियाव र ष्ट्रिक्षािास्त्रले युर्ाहरूलाई लोकिन्िका सदिय नािररक र कुनै पष्ट्रन क्षेििा सफल 

पेसेर्रहरूका रूपिा योिदान िनविा सक्षि बनाउनिा सहायक हुनका लाष्ट्रि ि्यहरू र याष्ट्रन्िक प्रदियाहरूको 

र्ोकन्िे प्रिालीबाट टाढा जानु पछव । 

 

क. जीर्न्ि र िहन पाठ्यििको ष्ट्रर्कास राष्ट्रिय उच्च ष्ट्रिक्षा योग्यिाको रूपरेखा द्वारा ष्ट्रनदषे्ट्रिि िररन ेछ 

जुन ष्ट्रर्ष्ट्रभन्न क्षेि र ष्ट्रर्षयहरूिा प्रस्िुि ष्ट्रिग्री/ष्ट्रि्लोिा/प्रिािनका साथिा ष्ट्रसकाइको प्रष्ट्रिफललाई 

रेखाष्ट्रङ्कि िने छ। िैष्ट्रक्षक र पेसेर्र/व्यर्साष्ट्रयक क्षेििा सििुल्यिा र िष्ट्रििीलिा सषु्ट्रनष्ट्रिि िनवका 

लाष्ट्रि यस संरिनालाई राष्ट्रिय कौिल योग्यिाको रूपरेखाका साथ संलग्न िररने छ। 

ख. लष्ट्रिलोपन र नर्ािारको अनुिष्ट्रि ददनका लाष्ट्रि च्र्इस बेस्ि िेष्ट्रिट ष्ट्रसस्टिलाई सिंोष्ट्रधि िररने छ 

र यसिा सुधार िररने छ।  

ग. प्रभार्िाली ष्ट्रिक्षािास्त्रीय पद्धष्ट्रिहरूको िाध्यिबाट अष्ट्रधििका अनभुर्हरू उपलब्ध िराइने छ। 

सबै ष्ट्रर्द्याथीहरूलाई सािाष्ट्रजक संलग्निाका लाष्ट्रि साथवक अर्सर प्रदान िररने छ। केर्ल िैक्षष्ट्रिक 

पक्षहरूिा िािै नभएर व्यापक क्षििा र िनोर्ृष्ट्रत्तिाष्ट्रथ पष्ट्रन ष्ट्रर्द्याथीहरूको िूल्याङ्कन िररने छ। 

घ. ष्ट्रर्द्याथीहरूलाई अझ राम्रो प्रष्ट्रिफल प्राप्त िनविा िद्दि पुऱ्याउनका लाष्ट्रि िषै्ट्रक्षक, ष्ट्रर्त्तीय र 

भार्नात्िक सहायिा उपलब्ध हुन ेछ।  

ङ. िकु्त र दरूस्थ अष्ट्रधििको ष्ट्रर्स्िार िररने छ जसले सकल नािाङ्कन अनुपािलाई ५०% सम्ि 

बढाउनिा िहत्त्र्पूिव भूष्ट्रिका खेल्न ेछ। यो उच्चिि िुिस्िरपूिव कक्षा कायवििहरू सरहको होस ्भन्न े

कुरा सुष्ट्रनष्ट्रिि पानव अनलाइन ष्ट्रिष्ट्रजटल ररपोष्ट्रजटरी, अनुसन्धानका लाष्ट्रि ष्ट्रनष्ट्रध, उन्नि ष्ट्रर्द्याथी 

सेर्ाहरू, MOOC हरूको िेष्ट्रिटआधाररि िान्यिा आदद जस्िा उपायहरू िररने छ। 

च. संस्थािि सहयोि र ष्ट्रर्द्याथी र सङ्काय िष्ट्रििीलिा दरु्ैको िाध्यिबाट ष्ट्रिक्षाको अन्िरावष्ट्रियकरि 

उत्प्रेररि हुन े छ। अन्िरावष्ट्रिय ष्ट्रिक्षाका लाष्ट्रि ियष्ट्रनि भारिीय ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालयहरूिा एक 

अन्िर्थर्श्वष्ट्रर्द्यालयी केन्रको स्थापना िररन ेछ। 
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४. ऊजाविील, संलग्न र सक्षि सङ्काय 

उद्देश्य : उच्च सक्षििा र िहन प्रष्ट्रिबद्धिा भएका, पढाउनिा र िोधिा उत्कृष्टिाका लाष्ट्रि ऊजाविील सिक्त 

सङ्काय 

उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थाहरूको सफलिािा ष्ट्रिनका सङ्काय सदस्यहरूको िुिस्िर र ष्ट्रनयुष्ट्रक्त सबैभन्दा िहत्त्र्पूिव कारक 

हुन्छन्। यो नीष्ट्रिले सङ्कायलाई उच्च ष्ट्रिक्षाको केन्रिा राष्ट्रखराख्दछ। 

क. प्रत्येक संस्थासाँि पयावप्त सङ्काय हुन ेछ, जसले यो सुष्ट्रनष्ट्रिि पाने छ दक सबै कायविि, ष्ट्रर्षय र 

क्षेिका आर्श्यकिा पुरा हुन्, र्ाञ्छनीय ष्ट्रर्द्याथी-ष्ट्रिक्षक अनुपाि (३०:१ भन्दा अष्ट्रधक नहोस्) 

उपलब्ध रहोस ्र ष्ट्रर्ष्ट्रर्धिा सुष्ट्रनष्ट्रिि िररने छ।  

ख. िदथव संष्ट्रर्दा ष्ट्रनयुष्ट्रक्तको प्रिष्ट्रलि प्रथा िुरुन्ि रोदकने छ।  

ग. सङ्काय भिी िैष्ट्रक्षक ष्ट्रर्िेषज्ञिा, ष्ट्रिक्षि दक्षिा र सार्वजष्ट्रनक सेर्ाको िनोर्ृष्ट्रत्तिा आधाररि 

हुनेछ।  

घ. सङ्कायका लाष्ट्रि एक उष्ट्रिि रूपल ेष्ट्रिजाइन िररएको स्थायी रोजिारी(कायवकाल) ट्र्याक व्यर्स्था 

सुरु िररने छ - यो २०३० सम्ि ष्ट्रनजी संस्थाहरूसष्ट्रहि सबै संस्थाहरूिा पूिवि: कायवरूपिा आउन े

छ।  

ङ. सङ्कायलाई उनीहरूको पाठ्यििका लाष्ट्रि पाठ्यियावत्िक ष्ट्रर्कल्प बनाउनका लाष्ट्रि सिक्त 

बनाइने छ र उनीहरूल ेिैष्ट्रक्षक स्र्िन्ििाका साथै अनुसन्धानलाई अष्ट्रर् बढाउने छन।् 

च. सबै संस्थाहरूल ेसङ्कायका लाष्ट्रि एउटा सिि दक्षिा संर्धवन योजना ष्ट्रर्कष्ट्रसि िने छन् र यसको 

कायावन्र्यनका लाष्ट्रि प्रदिया ष्ट्रनधावररि िने छन्। यस योजनािा क्षेि/ष्ट्रर्षय, ष्ट्रिक्षि िास्त्रीय 

क्षििा, अनुसन्धान र व्यर्हारिा यसको योिदानलाई सािेल हुनुपन ेछ।  

छ. प्रत्येक संस्थाको संस्थािि ष्ट्रर्कास योजनािा सङ्काय भिी र ष्ट्रर्कास, क्याररयरको प्रिष्ट्रि, 

क्षष्ट्रिपूर्थि व्यर्स्थापन आदद खण्ि रहन ेछन्।   
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५. सिक्त िभनने्स (िासन) र स्र्ायत्तिा 

उद्देश्य : सक्षि र नीष्ट्रिपरक नेिृत्र्का साथ स्र्िन्ि, स्र्िाष्ट्रसि उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थाहरू।  

उच्च ििुस्िरपूिव ष्ट्रिक्षा र अनुसन्धानका लाष्ट्रि पोषि-संस्कृष्ट्रििा बौष्ट्रद्धक उर्वरिाको आर्श्यकिा हुन्छ - उच्च 

ष्ट्रिक्षा संस्थाहरूको िासनले यस संस्कृष्ट्रिको ष्ट्रनधावरि िदवछ।    

क. उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थाहरूको सिालन पूिव िैक्षष्ट्रिक र प्रिासष्ट्रनक स्र्ायत्तिाका साथ स्र्िन्ि 

बोिवहरूद्वारा िररने छ। बोिवको िठन र ष्ट्रनयुष्ट्रक्तिा अध्यक्ष र कुलपष्ट्रि/ष्ट्रनदिेक (िुख्य कायवकारी) ले 

सुष्ट्रनष्ट्रिि िने छन् दक सरकारसिेि बाष्ट्रहरी हस्िके्षपलाई सिाप्त पाररयोस्, र संस्थाप्रष्ट्रि 

प्रष्ट्रिबद्धिाका साथ उच्च क्षििार्ान व्यष्ट्रक्तहरूको ष्ट्रनयुष्ट्रक्त सक्षि बनाइयोस्।  

ख. सबै उच्च ष्ट्रिक्षा संस्थाहरू स्र्ायत्त स्र्िासी संस्था बन्न ेछन् र 'सम्बद्धिा'को प्रथा बन्द िररने छ। 

'सम्बद्ध कलेज' स्र्ायत्त ष्ट्रिग्री ददने कलेजिा ष्ट्रर्कष्ट्रसि हुन ेछन् र 'सम्बद्ध ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालयहरू' जीर्न्ि 

बहुष्ट्रर्षयक संस्थाहरूिा ष्ट्रर्कष्ट्रसि हुन ेछन्।  

ग. ष्ट्रनजी र सार्वजष्ट्रनक ससं्थाहरूको ष्ट्रनयािक िासनद्वारा सिान िाष्ट्रनने छन्। ष्ट्रिक्षाको 

व्यर्सायीकरि बन्द हुन ेछ र लोकोपकारी प्रयासहरूलाई प्रोत्साष्ट्रहि िररने छ।  

घ. स्र्ायत्तिालाई व्यर्स्थािा सिाष्ट्रहि िररने छ - यसको संस्कृष्ट्रि, संरिना र िन्ि। सङ्कायसाँि 

िैक्षष्ट्रिक स्र्िन्ििा र पाठ्यियाव-सिक्तीकरि हुन ेछ जसिा ष्ट्रिक्षािास्त्रीय उपािि, ष्ट्रर्द्याथीको 

आंकलन र िोध सािेल हुने छन्। संस्थाहरूसाँि प्रिासष्ट्रनक र िैक्षष्ट्रिक स्र्ायत्ता हुन े छ। यसिा 

कायविि सुरु िने र कायविि िलाउने स्र्िन्ििा, पाठ्यियाव ष्ट्रनधावररि िन,े ष्ट्रर्द्याथी-क्षििाको 

ष्ट्रनधावरि िन,े संसाधनका आर्श्यकिा ष्ट्रनधावररि िने र ष्ट्रिनको आन्िररक व्यर्स्था ष्ट्रर्कष्ट्रसि िने 

स्र्िन्ििा सािेल छन् जसिा िभनेन्स (िासन) र जन प्रबन्धन व्यर्स्था ष्ट्रनष्ट्रहि छ। उच्च ष्ट्रिक्षा 

संस्थानहरूलाई र्ास्िर्िा स्र्ायत्त, स्र्िन्ि र स्र्िासी ष्ट्रनकायका रूपिा ष्ट्रर्कष्ट्रसि िररने छ। 
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६. ष्ट्रनयािक व्यर्स्थाको रूपान्िरि 

उद्देश्य : उच्च ष्ट्रिक्षािा उत्कृष्टिा र सार्वजष्ट्रनक सेर्ाभार्लाई प्रोत्साष्ट्रहि िनवका लाष्ट्रि प्रभार्ी, सदिय र 

उत्तरदायी ष्ट्रर्ष्ट्रनयिन।   

उन्नि िभनेन्स (सुिासन) का साथ सेर्ाभार्, सििा, उत्कृष्टिा, ष्ट्रर्त्तीय ष्ट्रस्थरिा र सत्यष्ट्रनष्ठिा सुष्ट्रनष्ट्रिि पानवका 

लाष्ट्रि ष्ट्रर्ष्ट्रनयिन उत्तरदायी र न्यूनििर्ादी हुन ेछन्। 

क. िानक सरेटङ, ष्ट्रर्त्तपोषि, प्रत्यायन र ष्ट्रर्ष्ट्रनयिनका कायव पृथक हुने छन् र िष्ट्रक्तको केन्रीकरि र 

स्र्ाथवको द्वन्द्वलाई हटाउाँद ैस्र्िन्ि ष्ट्रनकायहरूद्वारा सिाष्ट्रलि िररने छन्।  

ख. राष्ट्रिय उच्च ष्ट्रिक्षा ष्ट्रनयािक प्राधीकरि पेसेर्र ष्ट्रिक्षासष्ट्रहि सम्पूिव उच्च ष्ट्रिक्षाका लाष्ट्रि एक िाि 

ष्ट्रनयािक हुनेछ। सबै ष्ट्रर्द्यिान ष्ट्रनयािक ष्ट्रनकाय पेसेर्र िानक सेरटङ ष्ट्रनकायहरूिा रूपान्िररि हुने 

छन्।  

ग. र्िविान ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालय अनुदान आयोि उच्च ष्ट्रिक्षा अनुदान पररषदिा बष्ट्रललने छ।  

घ. सािान्य ष्ट्रिक्षा पररषदको स्थापना िररने छ र 'ग्र्याजुएट एररब्युर्टस' अथावि् उच्च ष्ट्रिक्षाका लाष्ट्रि 

'अपेष्ट्रक्षि ष्ट्रसकाइको प्रष्ट्रिफल'लाई पररभाष्ट्रषि िनवका लाष्ट्रि राष्ट्रिय उच्चिर ष्ट्रिक्षा योग्यिाको रूपरेखाको 

ष्ट्रर्कास िररने छ।  

ङ. बुष्ट्रनयादी िानकहरूिा प्रत्यायन ष्ट्रर्ष्ट्रनयिनको आधार बन्ने छ। राष्ट्रिय िूल्याङ्कन र प्रत्यायन पररषदल,े 

प्रत्यायन संस्थाहरू र प्रदियाको हरेदखेका लाष्ट्रि एउटा पाररष्ट्रस्थष्ट्रिकी िन्ि ष्ट्रर्कष्ट्रसि िनेछ।  

च. सार्वजष्ट्रनक र ष्ट्रनजी उच्च ष्ट्रिक्षा ससं्थाहरूका लाष्ट्रि एक सािान्य ष्ट्रनयािक व्यर्स्था हुनछे। ष्ट्रनजी 

परोपकारी पहललाई प्रोत्साष्ट्रहि िररने छ।  

छ. उच्च ष्ट्रिक्षाका राज्य ष्ट्रर्भाि एक नीष्ट्रि स्िरिा सािेल हुने छन;् राज्य उच्च ष्ट्रिक्षा पररषदहरूल ेसहकिी 

सहायिा र सर्ोत्ति पद्धष्ट्रि साझा िने सुष्ट्रर्धा प्रदान िने छन्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

१. िहन ष्ट्रिक्षक ियारी 

उद्देश्य : ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षा व्यर्स्थालाई बहुष्ट्रर्षयक िहाष्ट्रर्द्यालय र ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालयहरूसाँि जोिेर र िार र्षे 

एकीकृि स्नािक ष्ट्रिग्रीलाई स्कुल ष्ट्रिक्षकहरूका लाष्ट्रि न्यूनिि योग्यिा स्थाष्ट्रपि िरेर यो सुष्ट्रनष्ट्रिि पानुव दक 

ष्ट्रिक्षकहरूलाई ष्ट्रर्षय, ष्ट्रिक्षििास्त्र र व्यर्हारिा िुिस्िरपूिव प्रष्ट्रिक्षि प्राप्त हुन सकोस्।  

ष्ट्रिक्षि एक नीष्ट्रिपरक र बौष्ट्रद्धक रूपिा िाि भएको पेसा हो। नयााँ ष्ट्रिक्षकहरूलाई िहन ियारी र पेसेर्र 

ष्ट्रिक्षकहरूलाई ष्ट्रनरन्िर पेसेर्र ष्ट्रर्कास र िैक्षष्ट्रिक अष्ट्रन पेसेर्र सहायिाको आर्श्यकिा पदवछ। 

क. ष्ट्रिक्षक ियारीका लाष्ट्रि ४ र्षे एकीकृि ब्यािलर अफ एज्युकेसन प्रोग्रािलाई स्नािक अध्ययन 

कायवििका रूपिा बहुष्ट्रर्षयक संस्थाहरूिा ष्ट्रर्षय-क्षेि िथा ष्ट्रिक्षि ियारी पाठ्यिि दरु्ैका रूपिा पेस 

िररने छ। यो िरि-ष्ट्रर्ष्ट्रिष्ट, ष्ट्रर्षय-ष्ट्रर्ष्ट्रिष्ट कायविि हुन ेछ जो ष्ट्रिक्षकहरूलाई कला िथा खेलकुद र 

व्यर्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा अथर्ा ष्ट्रर्िेष ष्ट्रिक्षािा केष्ट्रन्रि पाद ैष्ट्रर्द्यालयपूर्वदषे्ट्रख ष्ट्रलएर िाध्यष्ट्रिक स्िर (कक्षा 

१२) सम्ि सबै ष्ट्रर्षयहरूका लाष्ट्रि ियार पाने छ।  

ख. ४ र्षे बी.एि ष्ट्रिग्री अन्य स्नािक ष्ट्रिग्रीको सििुल्य हुन े छ र ४ र्षे बी.एि भएका ष्ट्रर्द्याथी िास्टर 

ष्ट्रिग्रीका लाष्ट्रि योग्य हुनेछन्।  

ग. र्िविानको दईु र्ष ेबी.एि कायविि २०३० सम्ि जारी रहन ेछ। २०३० पष्ट्रछ, केर्ल ४ र्षे ष्ट्रिक्षक 

ष्ट्रिक्षा कायविि प्रदान िने संस्थाहरूले िािै २ र्षे कायविि प्रदान िने छन्। यस कायवििको पेसकस िी 

व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रि िररने छ, जोसाँि स्नािक ष्ट्रिग्री हुने छ। 

घ. २०३० पष्ट्रछ कुनै पष्ट्रन अन्य प्रकारको सेर्ा-पूर्व ष्ट्रिक्षक ियारी कायवििको पेसकस िररने छैन।  

ङ.  ष्ट्रिक्षक सेर्ा केर्ल बहुष्ट्रर्षयक संस्थाहरूद्वारा प्रदान िररने छ। उत्ति सेर्ा-पूर्व ष्ट्रिक्षक ियारीका लाष्ट्रि 

िैष्ट्रक्षक पररप्रेक्ष्य, ष्ट्रर्षय र ष्ट्रिक्षािास्त्रको बुझाइका साथ सबल ष्ट्रसद्धान्ि-व्यर्हारको िहन सैद्धाष्ट्रन्िक 

ष्ट्रर्षयहरूिा ष्ट्रर्िेषज्ञिाको खााँिो छ - यसल े ष्ट्रिक्षाको िूल क्षेििा ष्ट्रर्िेषज्ञ र स्कुलहरूको सञ्जालका 

साथिा अन्य सबै स्कुल ष्ट्रर्षयहरूिा एउटा िृङ्खलाको उपलब्धिाको िाि िदवछ। 

च. किसल र ष्ट्रनष्ट्रष्िय ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षि संस्थानहरू बन्द हुने छन्। 
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१. उच्च ष्ट्रिक्षािा व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षाको पुन:एकीकरि, पनुरुत्थान व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा  

उद्देश्य: व्यापक क्षििा र २१ औाँ ििाब्दीको कुिलिा सुष्ट्रनष्ट्रिि िरी दक्ष सािाष्ट्रजक-िानर् सन्दभव र बष्ट्रलयो 

नैष्ट्रिक कम्पास, उच्चिि िुिस्िरका व्यर्सायहरूका लाष्ट्रि सिग्र दषृ्ट्रष्टकोिको ियारी ष्ट्रसजवना िनुवहोस्।  

 

व्यार्साष्ट्रयक सार्वजष्ट्रनक उद्देश्यको ियारीका लाष्ट्रि नषै्ट्रिक िहत्र्लाई ष्ट्रिक्षािा सिार्ेि िनुव अष्ट्रनर्ायव छ, 

ष्ट्रिक्षािा अनुिासन र यस प्रकारको ष्ट्रर्िेष अभ्यास -बनाउनका लाष्ट्रि फरक व्यर्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा हुन ुपदनै।  

क.  व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा प्रिाली एकीकृि उच्च ष्ट्रिक्षाको अष्ट्रभन्न भाि हुन ेछ। एकल प्राष्ट्रर्ष्ट्रधक ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालय 

स्थापना िने अभ्यास, स्र्ास््य ष्ट्रर्ज्ञान ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालय, कानूनी र कृष्ट्रष ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालय र्ा संस्थान र्ा 

अन्य क्षेिहरूिा बन्द िररन ेछ। सबै संस्थाहरूले असािान्य रूपिा सिाष्ट्रलि दबु ैदकष्ट्रसिका संस्थाहरू 

संिरठि हुन ेप्रस्िार् िरी २०३० सम्ििा अष्ट्रनर्ायव रूपिा व्यार्साष्ट्रयक र्ा सािान्य ष्ट्रिक्षा प्रदान िनुव 

पदवछ।                       

ख. ख.  सहयोिी ष्ट्रिक्षासाँि सम्बष्ट्रन्धि कृष्ट्रष ष्ट्रिक्षा पनुजीष्ट्रर्ि िररने छ यद्यष्ट्रप दिेिा भएका 

कृष्ट्रष ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालयल े सबै ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालयहरूको लिभि ९% भाििा सम्बद्ध सबैको नािाङ्कन 

सिार्ेि िरेको छ। कृष्ट्रष र ष्ट्रर्ज्ञान ष्ट्रिक्षा दरु्ैको क्षििा र ििुस्िर १ % भन्दा कि छ। कृष्ट्रष र 

सम्बद्ध दरु् ैििुहरूको क्षििा र िुिस्िर राम्रो बनाई कुिल िाध्यिद्वारा कृष्ट्रष उत्पादकत्र् बढाउनका 

लाष्ट्रि दक्ष स्नािक, प्राष्ट्रर्ष्ट्रधक अनुभर्, नर्ीनिि अनुसन्धान र बजार ष्ट्रर्स्िारिा आधाररि अभ्यासिा 

जोष्ट्रिएका प्रष्ट्रर्ष्ट्रधहरू सिार्ेि िनुव पछव। कृष्ट्रषलाई व्यार्साष्ट्रयक रूपिा ियार िनव क्षििा र सािान्य 

ष्ट्रिक्षासाँिको एकीकृि पिु ष्ट्रिदकत्सा ष्ट्रर्ज्ञान कायवििलाई िीव्र िष्ट्रििा बढाइने छ। स्थानीय ज्ञानको 

उपयोि िनवका लाष्ट्रि व्यर्साष्ट्रयक क्षििा ष्ट्रर्कास, परम्परािि ज्ञानिा उदीयिान प्रष्ट्रर्ष्ट्रधहरू िहत्त्र्पूिव 

हुने हुाँदा ष्ट्रिन्िाजनक भूष्ट्रि उत्पादकत्र् जस्िा सिस्याहरूको संज्ञानात्िक ष्ट्रिरार्ट, जलर्ायु पररर्िवन, 

हाम्रा लाष्ट्रि खाना, सुअर्सर,बढ्दो जनसङ्ख्या, आदद। कृष्ट्रष ष्ट्रिक्षा प्रदान िने 

संस्थाहरूबाट लाभ उठाउन कृष्ट्रष ष्ट्रिक्षाको सम्पूिव ष्ट्रिजाइनिा पररर्िवन िररने छ। स्थानीय 

सिदुाय  प्रत्यक्ष रूपिा; Agricultural Technology Parks ल ेप्रष्ट्रर्ष्ट्रधको ऊष्ि ष्ट्रनयन्िि र प्रिारको 

एउटा ष्ट्रर्ष्ट्रध स्थाष्ट्रपि िनव सक्छ।  

ग.  ि. काननुी ष्ट्रिक्षा कायवििहरू पुनर्थनिावि िररने छ। कानुनिा व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा लािु िनावले 

ष्ट्रर्श्वव्यापी प्रष्ट्रिस्पधाव िनव उत्ति अभ्यासहरू र न्यायको व्यापक पहुाँिका लाष्ट्रि नयााँ प्रष्ट्रर्ष्ट्रधहरू िम्भीर 

भई न्यायसंिि पहुाँि र सियिै उक्त कुराहरूको प्राष्ट्रप्तका लाष्ट्रि प्रष्ट्रर्ष्ट्रधहरू ियार िररने छ। 

त्यही सियिा न्यायको संरै्धाष्ट्रनक िूल्यहरूसाँि सामाजजक, आर्थथक, राजनैष्ट्रिक र राष्ट्रिय पुनर्थनिाविका 

लाष्ट्रि ष्ट्रनदषे्ट्रिि लोकिाष्ट्रन्िक साधन, कानुनी िासन र िानर् अष्ट्रधकारका िाध्यिबाट यी कुराहरू 

सूष्ट्रिि िररनु पदवछ। पाठ्यििको काननुी अध्ययनले सािाष्ट्रजक-सांस्कृष्ट्रिक अर्स्थासाँिै सम्बन्धहरूको 

साथसाथै एक प्रिाििा आधाररि भएअनुसार, कानुनी सोि, न्याय ष्ट्रसद्धान्ि, अभ्यास न्यायिास्त्र र 

अन्य सम्बष्ट्रन्धि सािग्रीहरू उष्ट्रिि र उपयुक्त रूपिा प्रष्ट्रिष्ट्रबष्ट्रम्बि हुनु पदवछ।। राज्य ष्ट्रिक्षा प्रदान िने 
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राज्य संस्थाहरूले भष्ट्रर्ष्यका र्कील र न्यायाधीिहरूका लाष्ट्रि अंग्रजेी र राज्यका भाषािा कानुनिा 

व्यर्स्था भएअनुसार ष्ट्रद्वभाषी ष्ट्रिक्षा कायविि प्रस्िार् िनुव पदवछ। यसल ेकानुनी पररिािहरूलाई हल्का 

दढलो बनाएको फलस्र्रूप अनुर्ादको आर्श्यकिा पदवछ।  

घ. र्. स्र्ास््य हरेिाह ष्ट्रिक्षाको अर्धारिा पुन: बनाइने छ दकनदक संरिना अर्ष्ट्रध, बनार्ट र िैष्ट्रक्षक 

कायवििहरूको ष्ट्रिजाइनिा िाष्ट्रनसले खेल्न ेभूष्ट्रिका यसका लाष्ट्रि धेरै आर्श्यक छ। उदाहरिका लाष्ट्रि, 

प्रत्येक स्र्ास््य हरेिाह प्रदिया/ हस्िके्षप (उदाहरिका लाष्ट्रि ECG ष्ट्रलन/पढ्न) का लाष्ट्रि आर्श्यक पूिव 

योग्य ष्ट्रिदकत्सक िालहदनै। सबै MBBS स्नािकहरूिा : (i) िेष्ट्रिकल सीप (ii) उपिार िने क्षििा (iii) 

सर्थजकल क्षििा र  (iv) आपिकाष्ट्रलन अर्स्थािा काि िने क्षििा हुनु पदवछ। प्राथष्ट्रिक हरेष्ट्रर्िार र 

दोस्रो दजावका अस्पिालहरूिा काि िनव आर्श्यक सीपका लाष्ट्रि पररभाष्ट्रषि आर्श्यक िापदण्िहरूका 

ष्ट्रबषयिा ष्ट्रनयष्ट्रिि अन्िरालिा ष्ट्रर्द्याथीहरूको िूल्याङ्कन िररने छ। MBBS पाठ्यििको पष्ट्रहलो र्ा 

दोश्रो सबै स्नािकका लाष्ट्रि एक सािान्य अर्ष्ट्रधको रूपिा ष्ट्रिजाइन िररने छ जसबाट ष्ट्रर्द्याथीहरूले 

MBBS, BDS, नर्थसङ र्ा अन्य ष्ट्रर्िेषज्ञिाहरू ष्ट्रलन सिे छन। अन्य ष्ट्रिदकत्सा ष्ट्रर्षयहरूबाट 

स्नािक नर्थसङ, दन्ि ष्ट्रिदकत्सा आददबाट पष्ट्रन MBBS कोसविा पाश्वव प्रर्ेिको अनुिष्ट्रि ददइनेछ: 

ष्ट्रिदकत्सा ष्ट्रिक्षाको िुिस्िर िथा सुधारका लाष्ट्रि नर्थसङ र अन्य उपिाखाहरूको एक िान्यिा प्राप्त 

राष्ट्रिय ष्ट्रनकाय ष्ट्रसजवना िररन ेछ। हाम्रा अभ्यासहरूले स्र्ास््य सेर्ािा बहुसंख्यक ष्ट्रर्कल्पहरू ददएका 

छन्। हाम्रो स्र्ास््य ष्ट्रिक्षा हरेिाह प्रिाली एकीकृि हुन ुपछव, यसको ििलब ष्ट्रर्स्िृि रूपिा िी सम्पूिव, 

ष्ट्रर्द्याथीहरूिा िेष्ट्रिकल ष्ट्रिदकत्सा आयुर्ेद, योि र प्राकृष्ट्रिक ष्ट्रिदकत्सा, युनानी, ष्ट्रसद्ध र 

होष्ट्रियो्याथीको आधारभूि बुझाइ (AYUSH) र यसको ष्ट्रर्परीि ष्ट्रिक्षाको ज्ञान पष्ट्रन हुन ुपछव। त्यहााँ 

सबै स्र्ास््य ष्ट्रिक्षा सेर्ािा स्र्ास््य हरेिाह, रोकथाि सेर्ा र सािुदाष्ट्रयक औषष्ट्रधिा अझै धेरै जोि 

हुनेछ।।  

ङ. यी प्राष्ट्रर्ष्ट्रधक ष्ट्रिक्षाका सङ्कायहरू न ि पिूविया ज्ञान िथा पिूव रूपिा ष्ट्रिक्षािा आधाररि हुन्छन् 

िापष्ट्रन यस्िा ष्ट्रिक्षाले पिूव रूपिा ष्ट्रर्िषे िनुौिीहरूको सािना िछवन।् यसभन्दा अिाष्ट्रि सबै 

िानर्ीय प्रयासिा प्रष्ट्रर्ष्ट्रधको प्रभार् बढी भई प्राष्ट्रर्ष्ट्रधक ष्ट्रिक्षा र अन्य ष्ट्रर्षयहरू बीिको ष्ट्रसलोस 

ष्ट्रर्स्थापन िन ेआशा िररन्छ। अिाष्ट्रि बढ्द ैिदाव, केर्ल यी क्षेिहरूिा िाि ष्ट्रनरन्िर दक्ष व्यष्ट्रक्तको िाि 

केही दिक पष्ट्रहलेदषे्ट्रख ष्ट्रथएन त्यसकारि त्यहााँ उद्योि र इष्ट्रन्स्टच्यूट संस्थाहरू बीि नष्ट्रजकको 

सहयोिका लाष्ट्रि नर्ीनिि अनुसन्धानका पाइलाहरू िाल्नु पन े आर्श्यकिा छ। इष्ट्रन्जष्ट्रनयररङ र 

प्रष्ट्रर्ष्ट्रधका र्िविान र भष्ट्रर्ष्य दरु्ैका लाष्ट्रि ियार भएका व्यार्साष्ट्रयक कायवििहरू पररिाजवन िररन े

छन्, जनु अभ्यास, सािाष्ट्रजक-आर्थथक र पयावर्रिीय पररर्िवनहरू पररर्िवन िनव उत्तरदायी हुाँदा बढ्दो 

ष्ट्रर्ज्ञानको प्रष्ट्रर्ष्ट्रध प्राप्त िनव सक्षि छन।् ष्ट्रर्द्याथीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान लािू िनव क्षििा, सीप 

क्षििािा ष्ट्रभन्न, प्रायः अज्ञाि सेरटङ्हरू, व्यार्साष्ट्रयक सीप ष्ट्रभत्र्याउन े र नैष्ट्रिकिाको ष्ट्रर्कास िने 

नयााँ योजना बनाई पाठ्यिि नर्ीकरि िररन े छ। त्यहााँ नयााँ र प्रस्िाष्ट्रर्ि ष्ट्रर्षयहरूिा रिनीष्ट्रिक 

जोस हुनेछ, जस्िै कृष्ट्रिि कुिलिा, ठूलो िेटा ष्ट्रर्श्लेषि आदद। संस्थाहरूको िान्यिा/ िूल्याङ्कनले 

उद्योिको संस्था िथा संकायसाँि उद्योिको अनुभर्, ष्ट्रर्स्िार इन्टनवष्ट्रिप अर्सर आदद बढाउाँछ।  
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राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था  
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१. िैष्ट्रक्षक िुिस्िर उत्प्ररेक सम्बन्धी अनुसन्धान 

उद्देश्य: नयााँ अनुसन्धान र खोजले दिेका सबै िैष्ट्रक्षक ष्ट्रर्षयहरूिा बढ्दो िष्ट्रि, ष्ट्रर्िेष ध्यान र ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालय र 

कलेजहरूिा -प्रर्ाहकीय ईकोष्ट्रसस्टि अनुसन्धान िाफव ि सािूष्ट्रहक प्रष्ट्रिश्पधावत्िक सिीक्षा, अनुदान, सुष्ट्रर्धा र 

ष्ट्रनदिेन िने।  

नर्ीनिि ज्ञानको अनुसन्धानले, सिाजको उत्थान, राष्ट्रियिाको प्रेरिा ददई दिेको अथव व्यर्स्थालाई िाष्ट्रथल्लो 

उिाइिा पुर  याउँदै ददिो ष्ट्रर्कासका लाष्ट्रि केष्ट्रन्रि िछव। ष्ट्रर्श्व आज ष्ट्रिब्र िष्ट्रििा पररर्िवन हुाँद ै छ - जलर्ायु, 

प्रष्ट्रर्ष्ट्रध, जनसङ्ख्याको िष्ट्रििीलिा र त्यस्ि-ैबष्ट्रलयो अनसुन्धान प्रिालीभन्दा बढी िहत्त्र्पूिव छ।  

क. राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था  भारि सरकारको स्र्ायत्त ष्ट्रनकाय संसदको अष्ट्रधष्ट्रनयिको िाध्यिबाट यो 

संस्था स्थाष्ट्रपि िररने छ। यस संस्थाका लाष्ट्रि र्ार्थषक 20,000 करोि(जीिीपीका ~ 0.1%); अनुदानको 

ग्यारेन्टी ददइने छ। यो अनुदान दिेको िुिस्िरीय अनुसन्धानको क्षििा ष्ट्रर्कष्ट्रसि भएपिाि् अको 

दिकिा प्रिष्ट्रििील र्ृष्ट्रद्ध हुनेछ।  

ख. फाउन्िेिनको प्राथष्ट्रिक कािको क्षेि ष्ट्रनम्नानुसार सिार्ेि हुनेछ:   

 िैष्ट्रक्षक पररदशृ्यिा सबै ष्ट्रर्षयहरू अनुदान कोषका िाध्यिबाट सहकिीको प्रष्ट्रिस्पधावत्िक, 

सिीक्षािा आधाररि प्रदिया  

 दिेका िैष्ट्रक्षक संस्थाहरूिा अनुसन्धान क्षििा ष्ट्रनिावि  

 ित्काल अन्यभन्दा राष्ट्रिय िुद्दाहरूको अनुसन्धान र नर्ीनिि अनुसन्धानका सफलिाहरू 

सार्वजष्ट्रनक भलाइका लाष्ट्रि कायावन्र्यन िररएका छन् भनी िोधकिावहरू, सरकार र उद्योिबीि 

लाभदायी ष्ट्रलङ्कहरू ष्ट्रसजवना िन ेसुष्ट्रनष्ट्रिििा। 

 ष्ट्रर्िेष पुरस्कार र सेष्ट्रिनारहरूको िाध्यिबाट उत्कृष्ट अनुसन्धानको पष्ट्रहिान  

ि. फाउन्िेसन िुरु िनवका लाष्ट्रि ष्ट्रनम्न िार प्रिुख भािहरू हुन ेछन्-  ष्ट्रर्ज्ञान, प्रष्ट्रर्ष्ट्रध, सािाष्ट्रजक ष्ट्रर्ज्ञान र 

कला र िानष्ट्रर्की।  
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अष्ट्रिररक्त िुख्य फोकस क्षेिहरू  
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१. ष्ट्रिक्षा प्रष्ट्रर्ष्ट्रध  

 

उद्देश्य: उपयकु्त प्रष्ट्रर्ष्ट्रधको एकीकरििा सबै स्िरको ष्ट्रिक्षा - सिथवन िरी ष्ट्रिक्षक ियारी र ष्ट्रर्कास - सिथवन 

िनवका लाष्ट्रि ष्ट्रिक्षकको ियारी र ष्ट्रर्कास; ष्ट्रिक्षि सुधार, ष्ट्रसकाई र िूल्याङ्कन प्रदियाहरू; र्ष्ट्रन्िि 

सिूहहरूलाई िैष्ट्रक्षक पहुाँि बढाउन; र ब्यर्ष्ट्रस्थि िैष्ट्रक्षक योजनाको प्रिासष्ट्रनक व्यर्स्थापन िररने छ।  

 

यो नीष्ट्रिले लक्ष्यिा पुग्नका लाष्ट्रि ष्ट्रिक्षाका सबै िहहरूिा प्रष्ट्रर्ष्ट्रध एकीकृि िरेको छ: i) ष्ट्रिक्षि, ष्ट्रसकाई र 

िूल्यांकन प्रदियािा सुधार िनव; ii) ष्ट्रिक्षकहरूका ियारी र उनीहरूको ष्ट्रनरन्िर पेिािि ष्ट्रर्कास सिथवन 

िनव; iii) ष्ट्रिक्षाबाट र्ष्ट्रन्िि भएकाहरूलाई िैष्ट्रक्षक पहुाँि बढाउन र iv) ष्ट्रिक्षा योजना, प्रिासन र 

व्यर्स्थापनलाई व्यर्ष्ट्रस्थि िनव।  

क. राष्ट्रिय िषै्ट्रक्षक प्रष्ट्रर्ष्ट्रध फोरि, िैष्ट्रक्षक संस्थाहरू, राज्य र केन्रीय सरकार र अन्य स्टेकहोल्िरहरूको 

नर्ीनिि ज्ञान र अनुसन्धानको नेिृत्र्का साथै प्रत्येकसाँि उच्चिि अभ्यासहरू पराििव र साझेदारी 

िने िौका प्रदान िरी प्रेरिा र प्रष्ट्रर्ष्ट्रधको प्रयोििा ष्ट्रनिवय क्षििा र्ृष्ट्रद्ध िनवका लाष्ट्रि स्र्ायत्त सिूह 

ियार िररने छ,  

ख. िैष्ट्रक्षक प्रदियाहरूिा अनुसन्धान, िैष्ट्रक्षक प्रष्ट्रर्ष्ट्रधको एकीकरि ष्ट्रिक्षकको ियारीका लाष्ट्रि प्रष्ट्रर्ष्ट्रधको 

उपयोि, योग्य सिथवन र अनुसन्धान (उदाहरिका लाष्ट्रि- अनुर्ादिा सहयोि िनुवहोस,् एक िैक्षष्ट्रिक 

सहायिाको रूपिा कायव िनुवहोस्,व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रर्कासिा ष्ट्रनरन्िर सहजीकरि िनुवहोस,् अनलाइन 

पाठ्यिि इत्यादद) ष्ट्रिष्ट्रजटल भण्िारहरूको िाध्यिल े अनुकूष्ट्रलि िररने छ, िैष्ट्रक्षक प्रष्ट्रर्ष्ट्रधिा 

उत्कृष्ट केन्रहरू हुनेछन् जुन अनुसन्धान र प्रष्ट्रर्ष्ट्रधको उपयोिका लाष्ट्रि ियार िररने छ।  

ि. िैष्ट्रक्षक िेटाको राजरिय भण्िारले संस्था, ष्ट्रिक्षक र ष्ट्रर्द्याथीहरूसाँि  सम्बष्ट्रन्धि सबै रेकिवहरू 

ष्ट्रिष्ट्रजटल रूपिा राख्न ेछ। 
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२. व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा  

उद्देश्य : सबै िैष्ट्रक्षक संस्थाहरू,कलेज र ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालय- ष्ट्रर्द्यालयहरूिा व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षाको एकीकरि िनव। 

सम्पूिव ष्ट्रसकारुको कम्िीिा 50% लाई 2025 सम्ििा व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा ष्ट्रसकाईको पहुाँि प्रदान िनव ।  

 
यो नीष्ट्रिले भारिको पूिव क्षििाको िहसुस िरी सीप ष्ट्रर्कासको लक्ष्य ष्ट्रनधावरि िरेर 2025 सम्ििा ष्ट्रर्द्यालय र 

उच्च ष्ट्रिक्षा प्रिाली िाफव ि जनसांष्ट्रख्यकीय लाभांि 50% सम्िका लाष्ट्रि प्राप्त िराउन सक्छ।  

क. व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षालाई िरिबद्ध रूपिा अको दिकसम्ििा सबै िषै्ट्रक्षक संस्थाहरूिा 

एकीकृि िररने छ। फोकस क्षिेहरूिा प्राष्ट्रर्ष्ट्रधक र व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा सीपको अन्िराल ष्ट्रर्श्लेषि र 

स्थानीय अर्सरहरू नक्साङ्कनको आधारिा लक्ष्यको ठुलो अंि हुनेछन्। राष्ट्रिय व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा 

एकीकरि सष्ट्रिष्ट्रिले उपरोक्त प्रयासहरूको ष्ट्रनरीक्षि िनेछ।  

ख. यसको सिििि िैष्ट्रक्षक संस्थाहरू बीिको सहभाष्ट्रििा  िथा प्राष्ट्रर्ष्ट्रधक संस्थाहरू र उद्योि, 

एकीकरिका लाष्ट्रि छुिै कोषका िाध्यिको सहजीकरि हुनेछ।  

ि. राष्ट्रिय सीप योग्यिा प्रारूप प्रत्येक ष्ट्रर्षय/व्यार्साय/पेिाहरूका लाष्ट्रि थप ष्ट्रर्स्िृि िररने छ। 

यसबाहके, भारिीय िानकहरूसाँि िेल खाने खालका अन्िरावष्ट्रिय िानकद्वारा बनाइएका 

व्यर्सायहरूको अन्िरावष्ट्रिय िानक र्िीकरि श्रि सङ्िठन प्रारूपले सबैभन्दा पष्ट्रहल े

पष्ट्रहिानको आधार प्रदान िने छ। यससाँिै, आफ्नो व्यर्हाररक अनुभर्को औपिाररक प्रिालीका 

प्रयोिात्िक ड्रपआउटहरूलाई पुनः प्रारूपका स्िरसाँि एकीकृि िररने छ। प्रारूपले सािान्य र 

व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षािा िष्ट्रिष्ट्रिलिाको सुष्ट्रर्धा पष्ट्रन ददने छ।  

र्.  ष्ट्रनम्न स्नािक िहिा व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षािा सहभाष्ट्रििा 2030-35 को क्षििालाई 50% ले बढाइने 

छ। उच्च ष्ट्रिक्षा प्रदान िने संस्थाहरूले आफ्नो र्ा उद्योिसाँिको साझेदारीिा व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा 

प्रस्िार् िनव सक्छन्।  

ङ. िोिेलहरू व्यार्साष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा र प्रष्ट्रिक्षि उद्योिहरूको साझेदारीिा उच्च ष्ट्रिक्षा सम्बन्धी 

संस्थाहरूबाट परीक्षि पष्ट्रन िनव सदकनेछ।  

 

1. 'लोक  ष्ट्रर्द्या ', भारििा ष्ट्रर्द्याथीका ज्ञानको पहुाँिको ष्ट्रर्कास एकीकृि रूपिा व्यार्साष्ट्रयक 

ष्ट्रिक्षा पाठ्यिि िाफव ि िररने छ।  
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३. र्यस्क ष्ट्रिक्षा  

उद्देश्य: 2030 सम्ििा युर्ा र र्यस्कको साक्षरिा दर 100% पुर  याउन ष्ट्रनरन्िर ष्ट्रिक्षा कायवििहरू िहत्त्र्पूिव 

रूपिा ष्ट्रर्स्िार िररने छ।  

साक्षरिा र आधारभूि ष्ट्रिक्षािा व्यष्ट्रक्त, नािररक, आर्थथक र जीर्न पयवन्ि ष्ट्रिक्षािा सहभािी भई सक्षि 

हुन ेअर्सरहरू प्राप्त िनुव – प्रत्येक नािररकको अष्ट्रधकार हो। िथाष्ट्रप हाम्रा युर्ाहरूको अस्र्ीकायव अनुपाि र 

र्यस्कको जनसङ्ख्या अझै ष्ट्रनरक्षर रहकेो छ।  

 

क. र्यस्क ष्ट्रिक्षाका लाष्ट्रि राष्ट्रिय पाठ्यिि प्रारुपले - आधारभूि साक्षरिा र संख्याको ज्ञान, जटील 

जीर्न ष्ट्रजउाँने सीप, व्यार्साष्ट्रयक सीप, आधारभूि ष्ट्रिक्षा र ष्ट्रनरन्िर ष्ट्रिक्षालाई पााँिर्टा व्यापक 

क्षेिहरूको ष्ट्रर्कास िनवका लाष्ट्रि प्रयोि िररने छ। पाठ्यपुस्िक र ष्ट्रसकाउने सािग्रीहरूका 

साथै िूल्याङ्कन र प्रिािीकरिका लाष्ट्रि यस प्रारुपिा पष्ट्रङ्क्तबद्ध िररने छ।  

ख.  कािर, र्यस्क ष्ट्रिक्षाका केन्र प्रबन्धकहरू र प्रष्ट्रिक्षकहरूको साथै ठूलो टोली एक-एक िरी 

ष्ट्रसकाउन ेष्ट्रिक्षकहरू, राष्ट्रिय र्यस्क ष्ट्रिक्षा ट्यूटर कायविि िाफव ि ष्ट्रसर्थजि र्यस्क ष्ट्रिक्षालाई सक्षि 

बनाउनका लाष्ट्रि िहत्त्र् ददइने छ। 
ि.  िौजदूा दषृ्ट्रष्टकोि र कायवििहरू  सामदुाययक स्र्यंसेर्कहरूलाई प्रोत्साष्ट्रहि िरी सहभािीहरूको 

पष्ट्रहिान िनव लाभदायी हुनेछन्– सिुदायका प्रत्येक साक्षर सदस्यलाई कम्िीिा पढ्न सिे बनाउनु 

संस्थाको िुख्य रिनीष्ट्रि हुनेछ। बृहद िािािा सार्वजष्ट्रनक जािरूकिा  उत्पन्न  िरी िष्ट्रहला 

साक्षरिािा  ष्ट्रर्िेष जोि ददईनेछ।  
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४. भारिीय भाषाहरूको प्रिार  

उद्देश्य: सबै भारिीय आदिव भाषाहरूको संरक्षि र बृष्ट्रद्ध सुष्ट्रनष्ट्रिि िने।  

 

सबै भारिीय भाषाहरूलाई उपयुक्त आदर ददइएको छ त्यसरी नै आददर्ासी भाषाहरूको संरक्षिबाट पष्ट्रन प्रत्येक 

क्षेिको संस्कृष्ट्रि र परम्पराहरूको सही सिार्ेिीकरि र संरक्षि िथा ष्ट्रर्द्याथीहरूका सबै सही बुझाइहरू 

ष्ट्रर्द्यालयहरूिा िाि पाउन सदकन्छ। यसैले भारिको साष्ट्रहत्य र सबै भाषाहरू सुरष्ट्रक्षि राख्न िहत्त्र्पूिव छ ।  

 

क. भारिीय भाषािा भाषा, साष्ट्रहत्य, र्ैज्ञाष्ट्रनक िब्दार्ली िाफव ि िहदकला भारिीय भाषाहरू,दिेका 

साष्ट्रहष्ट्रत्यक कायविि,ष्ट्रिक्षकको ष्ट्रनयुष्ट्रक्त र सङ्काय, केन्रीि अनुसन्धान र िास्त्रीय भाषाहरूिा 

ध्यान केष्ट्रन्रि िररने छ।  

ख. िौजदूा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई िास्त्रीय भाषा र साष्ट्रहत्यको प्रिारका लाष्ट्रि बष्ट्रलयो बनाइने छ। 

पाली, फारसी र प्राकृि भाषाहरूको राष्ट्रिय संस्था पष्ट्रन स्थाष्ट्रपि िररने छ।  

ि. र्ैज्ञाष्ट्रनक र प्राष्ट्रर्ष्ट्रधक िब्दार्लीका लाष्ट्रि आयोिको जनादिे िाफव ि अथावि् दिेभरर सिान 

िब्दार्लीको प्रयोिको ष्ट्रर्कास र पूिव रूपिा सबै विषय र क्षेिहरू सिार्ेि िरी बृहद रूपिा 

ष्ट्रर्स्िार िररने छ र भौष्ट्रिक ष्ट्रर्ज्ञानहरू िाि नभई सबै ष्ट्रर्षयहरूलाई नर्ीकरि िररने छ।  
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१. िैष्ट्रक्षक पररर्िवन: राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षा आयोि  

उद्देश्य: भारिको ष्ट्रिक्षा प्रिालीको सन्िुलनिील कायव र सबै स्िरिा सिान उत्कृष्टिा प्रदान िनव, दषृ्ट्रष्टदषे्ट्रख 

कायावन्र्यनसम्ि सबैलाई नयााँ राष्ट्रिय ष्ट्रिक्षा आयोिले निेतृ्र् िने।  

 

भारिीय ष्ट्रिक्षा प्रिालीलाई प्रेरिादायक निेृत्र् िाष्ट्रहन्छ जसले कायावन्र्यनको उत्कृष्टिा सुष्ट्रनष्ट्रिि िनेछ।  

 

क. प्रधानिन्िीको अध्यक्षिािा एक िीषव ष्ट्रनकायको रूपिा राष्ट्रिय  (Rashtriya Shiksha Aayog)  ष्ट्रिक्षा 

आयोिको रूपिा िठन िररन ेछ ।  

 

ख. केन्रीय ष्ट्रिक्षा िन्िी दषै्ट्रनक कािका लाष्ट्रि प्रत्यक्ष ष्ट्रजम्िेर्ारीका साथ उपष्ट्रस्थि हुनेछन्। 

 

ि. आयोििा प्रख्याि ष्ट्रिक्षाष्ट्रर्लहरू,अनुसन्धानकिावहरू, संर्ीय िन्िीहरू, राज्यका िुख्य िन्िीहरू र 

ष्ट्रर्ष्ट्रभन्न क्षेिका प्रख्याि प्रोफेसरहरूको प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्र् हुनेछ। आयोिका सबै सदस्यहरू उच्च ष्ट्रर्िेषज्ञिा र 

रेकिव, आफ्नो सार्वजष्ट्रनक क्षेिहरूिा योिदान प्राप्त िरेका, अकल्पनीय अखण्ििा र स्र्िन्ििाको ज्ञान 

भएका व्यष्ट्रक्तहरू हुनेछन्।  

 

र्. यो आयोि भारििा ष्ट्रिक्षाको संरक्षक हुनेछ। यसले हाम्रो सिाजको ष्ट्रर्ष्ट्रर्धिालाई पोषि प्रदान िद ै

ष्ट्रिक्षाको एकीकृि राष्ट्रिय दषृ्ट्रष्टकोिको सिथवन िदवछ। यसल े राष्ट्रिय, राज्य र संस्थािि िहका सबै 

सम्बष्ट्रन्धि अष्ट्रभनेिाहरू, नेिाहरूबाट प्रभार्कारी, सििष्ट्रिि दषृ्ट्रष्टकोि र कायवलाई सहयोि पुर  याउँछ।।  
 

ङ. आयोिले ष्ट्रसनजी र सिन्र्य सुष्ट्रनष्ट्रिि िनव हरेक राज्यसाँि राम्रोसाँि काि िने छ। राज्यहरूल े ष्ट्रिक्षाका 

लाष्ट्रि िीषव राज्य स्िरका ष्ट्रनकायहरू िठन िनव सक्छन जसलाई राज्य ष्ट्रिक्षा आयोि भन्न सदकन्छ।      
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१. ष्ट्रर्त्त सम्बन्धी ष्ट्रिक्षा  

क. यो नीष्ट्रिले िषै्ट्रक्षक लिानी बढाउने प्रष्ट्रिबद्धिा िदवछ दकनभन े यसल े सिाजिा ष्ट्रिक्षाको लिानी राम्रो 

नहुाँदा सिग्रिा सिाजिा लाभ बढ्छ भन्ने कुरा ष्ट्रर्श्वास िदनै। 

ख. त्यसकारि, यस नीष्ट्रिअनुसार ष्ट्रिक्षािा सार्वजष्ट्रनक,केन्रीय सरकारका साथै सबै राज्य सरकारहरूले 10 

र्षवको अर्ष्ट्रधिा 20% भन्दा बढी लिानी बढाउाँछन्।  

झ. र्ष्ट्रिि र अल्प ष्ट्रर्कष्ट्रसि सिूहहरूका लाष्ट्रि उच्च स्िरको ष्ट्रिक्षा सुष्ट्रनष्ट्रिि िनव सबै पहलहरूका लाष्ट्रि 

ष्ट्रिक्षा संसाधन, ष्ट्रर्द्याथी सुरक्षा र कल्याि, पोषि सिथवन, पयावप्त किविारी, ष्ट्रिक्षक ष्ट्रर्कास र सिथवन 

जस्िा िहत्त्र्पिूव ित्र्हरूका लाष्ट्रि ष्ट्रर्त्तीय सिथवन सम्झौिा िररने छैन। 

ञ. यस नीष्ट्रिले ष्ट्रिक्षा क्षेििा ष्ट्रनजी परोपकारी िष्ट्रिष्ट्रर्ष्ट्रधलाई कायाकल्प, सदिय पदोन्नष्ट्रि र सिथवनका 

लाष्ट्रि आह्र्ान िदवछ। कुनै पष्ट्रन िैष्ट्रक्षक प्रयासका लाष्ट्रि नाफािुखी संस्थािा सबै सार्वजष्ट्रनक उत्साष्ट्रहि 

कोष अर्ष्ट्रस्थि संस्थाहरूका िहत्त्र्पूिव आर्श्यकिाहरूिफव  पररर्िवन िररने छ।  

ट. एक-पटकको खिवको अष्ट्रिररक्त, िुख्य आधारभूि संरिना र सम्बष्ट्रन्धि स्रोिहरूलाई यस नीष्ट्रिले 

ष्ट्रनम्न कुञ्जी जोष्ट्रिएका क्षिेहरूलाई  पष्ट्रहिान िदवछ : ( i ) पूबवबाल्यार्स्थाको ष्ट्रिक्षाको ष्ट्रर्स्िार र सुधार, 

(ii) आधारभूि साक्षरिा संख्या र सुष्ट्रनष्ट्रिििा (iii) स्कूल पररसरहरूको उपयुक्तिा र स्रोिहरूको 

पयावप्तिा (iv) खाना र पोषि (नाश्िा र ददर्ा खाना), (v) ष्ट्रिक्षक ष्ट्रिक्षा र ष्ट्रिक्षकहरूको व्यार्साष्ट्रयक 

ष्ट्रर्कासिा ष्ट्रनरन्िरिा, (vi) िहाष्ट्रर्द्यालय र ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालयहरू पुनर्थनिावि र (vii) अनुसन्धान।  

ठ. प्रिासन र व्यर्स्थापनले राम्रो सम्भार्ना, सिय र उपयुक्त कोष, सिष्ट्रक्तकरि र संस्थाहरूको स्र्ायत्तिा, 

व्यष्ट्रक्तको ष्ट्रनयुष्ट्रक्त,नेिृत्र्दायी भूष्ट्रिका, र प्रबुद्ध ष्ट्रनरीक्षि ष्ट्रिनीहरूको प्रयोििा केष्ट्रन्रि हुनेछ।  

ड. ष्ट्रिक्षाको व्यार्साष्ट्रयकरिको ष्ट्रबषय िाफव ि नीष्ट्रिद्वारा धेरै प्रासंष्ट्रिक ष्ट्रलपीहरूलाई ‘ हल्का िर किा’ 

ष्ट्रनयिन ष्ट्रर्ष्ट्रध सिार्ेि िरी सार्वजष्ट्रनक ष्ट्रिक्षािा पयावप्त लिानी र पारदिी सार्वजष्ट्रनक प्रकटीकरि 

सष्ट्रहि सुिासनको संयन्िको व्यर्हार िररएको छ।  
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२. अग्र ददिा  

यस नीष्ट्रिले ष्ट्रर्ष्ट्रभन्न ष्ट्रनकाय, टाइिलाइन र योजनाहरूको साथिा प्रिुख कायवहरूको उल्लेख िदवछ। यो 

नीष्ट्रिलाई पुन: संिोधनको योजना बनाई प्रयोि िनवका लाष्ट्रि आफ्नो ष्ट्रिक्षा र योजनाको सिन्र्यको 

िाध्यिबाट उत्साहका साथ कायावन्र्यन िरररहकेो छ।  
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िानर् जाष्ट्रिको हरेक यिुिा अष्ट्रर्ल्लो पसु्िाले सषृ्ट्रष्ट िरेको ज्ञानको राष्ट्रिलाई 

प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्र् िदवछ, जसलाई र्िविान ष्ट्रपढीले थप्ने कायव िदवछ। 
 

िोष्ट्रर्यसको आकृष्ट्रिले जीर्न्ि प्राकृष्ट्रिक ज्ञानको सदैर् प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्र् िदवछ - जसको कुनै 

प्रारम्भ र अन्त्य छैन। 
 

यस नीष्ट्रिले ष्ट्रसजवना, प्रसारि र प्रयोिको अर्लोकन िरी यसलाई ष्ट्रनरन्िरिाको एक 

भािको रूपिा ज्ञानको प्रसार िदवछ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


