
 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ०४) पोखरा, भदौ ७ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क २२ 

भाग ३ 
गण्डकी प्रदेश सरकार 

शशक्षा, संस्कृतत, विज्ञान प्रविति तथा सामाशजक विकास मन्त्त्रालयको सूचना 
 

गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीतत, २०७८ 

पषृ्ठभतूम 
 

जीिन र जगतको अन्त्तर सम्बन्त्िलाई बझु्न ेक्रममा मानि जाततले पसु्तौँदेशख संगालेका 
अनभुि एिम ् अनभुतूतहरूलाई ज्ञानको रूपमा आत्मसात ् गदै अनभुि, प्रयोग, शचन्त्तन, 

अन्त्तवक्रि या जस्ता माध्यमबाट मातनसले ज्ञान प्राप्त गरेका हनु्त्छन ्। प्राचीन कालमा सैद्धाशन्त्तक 
ज्ञान हातसल गनुिलाई शशक्षा मातनन्त््यो भने हाल आएर शशक्षा तथा तसकाइ व्यािहाररक ज्ञान, 

तसप, अतभिृशि र कामसँग बढी सम्बशन्त्ित हनु गएको छ । शशक्षाले गणुस्तरीय शशक्षण 
तसकाइद्वारा देशको लातग आिश्यक पने सक्षम, प्रततस्पिी  र समाज तथा मलुकुप्रतत उिरदायी 
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जनशशक्त तयार गनुिका साथै व्यशक्तको सिािङ्गीण विकासमा टेिा परु् याउँदछ । मलुकुको 
सिािङ्गीण  विकासका लातग उपयकु्त ज्ञान,  तसप र अतभिृशि भएका जनशशक्तको भतूमका 
सिोपरर रहने हनुाले  यसका लातग शशक्षालाइि उत्पादनमूलक एिम ् व्यािहाररक बनाई 
गणुस्तरीय शशक्षामा सबै नागररकको समन्त्यावयक पहुँच स्थावपत गराउन ु राज्यको प्रमखु 
दावयत्त्ि हो । नेपालको संवििानले शशक्षालाई मौतलक हकको रूपमा प्रत्याभतू गदै सबै 
नागररकलाई शशक्षाको समान अिसरको तसजिना गनुि राज्यको संिैिातनक दावयत्ि हनु े
व्यिस्था गरेको छ । यो दावयत्त्ि पूरा गनि सबै तहका सरकारहरूले आिश्यक नीतत, 

योजना र कायिक्रमहरू तजुिमा र कायािन्त्ियन गदै आएका छन ्।   

यस पषृ्ठभतूममा संवििानको मूल ममि र भािनालाई आत्मसात ्गदै गण्डकी प्रदेश सरकारले 
"समदृ्ध प्रदेश र सखुी नागररक" भने्न विकासको नारालाई यथाथिमा बदली, ज्ञानमा आिाररत 
समाजको माध्यमबाट ददगो शाशन्त्त र समवृद्ध हातसल गनिका लातग शशक्षालाई एक सशक्त 
माध्यमका रूपमा स्िीकार गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनापश्चात ्सरकारले प्रदेश तहको 
विशशष्ट पररिेश र आिश्यकता समेतलाई सम्बोिन हनु ेगरी आितिक योजना र िावषिक 
नीतत तथा कायिक्रममार्ि त शशक्षाका गन्त्तव्यहरू तय गरेको छ । 

संिैिातनक प्राििान, राविय शशक्षा नीतत - २०७६, गण्डकी प्रदेश  सरकार (कायि विभाजन) 
तनयमािली - २०७४, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चिषीय योजना (२०७६/७७-०८०/८१) 
एिं प्रदेश सरकारले िावषिक नीतत तथा कायिक्रम मार्ि त घोषणा गरेका शैशक्षक नीततका 
साथै ददगो विकासका राविय र अन्त्तरािविय लक्ष्य पूरा गनि शशक्षालाई स्थानीय आिश्यकतासँग 
आबद्ध गरी सबल र व्यािहाररक प्रदेश शशक्षा प्रणालीको स्थापना गनुि प्रदेश सरकारको 
प्रमखु दावयत्त्ि हो । 

प्रदेशको समग्र विकासको दृवष्टकोणका आिारमा शैशक्षक विकासका कायिददशा तथा 
प्राथतमकताहरू तनिािरण गनि शशक्षाका ठोस लक्ष्य, उद्देश्य, नीतत, कायिनीतत र कायिक्रमहरू 
तजुिमा गररन ुपदिछ । यसै िास्तविकतालाई आत्मसात ्गदै प्रदेशको शशक्षा क्षेत्रको मागिदशिक 
नीततका रूपमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट यो गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीतत, २०७८ तजुिमा 
गररएको छ । 
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विगतका  अभ्यासहरु 
 

प्रदेश सरकारको वितभन्न आतथिक िषिका नीतत तथा कायिक्रम अनरुूप शशक्षालाई पहुँच योग्य, 
जीिनोपयोगी, व्यािहाररक, रोजगारमखुी बनाउने; विद्यालय शशक्षाको गणुस्तर सिुार गनि 
नक्साङ् कन गरी वहमाली र दगुिम पहाडी क्षेत्रमा आिासीय विद्यालयको स्थापना,  सूचना 
प्रवितिको सवुििा विस्तार र आदशि विद्यालय तथा नमूना बालविकास केन्त्र विकास गने 
जस्ता कायिक्रमका लातग स्थानीय तहलाइि सबलीकरण गने कायिक्रमहरू अभ्यासमा 
ल्याइएको छ। यसका साथै प्रदेश सरकारले उच्च शशक्षाको क्षेत्रमा प्रदेश विश्वविद्यालय, 
मध्यमस्तरको प्रावितिक जनशशक्त उत्पादनका लातग प्रावितिक शशक्षा तथा व्यािसावयक 
तातलम प्रततष्ठानको स्थापना गने लगायतका अतत महत्त्िपूणि नीततहरू अङ् गीकार गरी सो 
अनरुूपका कायिक्रमहरू सञ्चालन गदै आएको छ । 

 

प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चिषीय योजना (२०७६/७७-०८०/८१) ले शशक्षा क्षेत्रमा 
आितुनकीकरण र समान पहुँच स्थावपत गने सोचका साथ राविय एिम ्अन्त्तरािविय स्तरमा 
प्रततस्पिाि गनि सक्न ेदक्ष जनशशक्त उत्पादन गने लक्ष्य तलएको छ । यसैगरी आतथिक िषि 
२०७६/७७ को सरकारको नीतत तथा कायिक्रमले "प्रदेशको िन : दक्ष जनशशक्त उत्पादन" 
भने्न मूल नारा तय गरी प्रदेश शशक्षा नीतत, काननु, मापदण्डहरू तयार गने; पणूि साक्षर 
प्रदेश घोषणा गने; गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्रावितिक शशक्षा तथा व्यािसावयक 
तातलम प्रततष्ठान स्थापना गने; शशक्षकको सक्षमता अतभबवृद्ध गने जस्ता महत्त्िपूणि नीतत तथा 
कायिक्रमहरू अगातड बढाएको छ । आ.ि. २०७७/७८ को नीतत तथा कायिक्रमले विगतका 
नीतत तथा कायिक्रमले जोड ददएका विषयहरूमा तनरन्त्तरता ददँदै स्थानीय पाठ्यक्रम विकासमा 
सहजीकरण र  जीिनपयिन्त्त तसकाइका लातग प्रवितिमैत्री वििीय साक्षरतामा जोड ददएको छ 
। आ.ि. २०७८/७९ मा प्रदेश प्रमखु शैशक्षक सिुार कायिक्रम अन्त्तगित प्रावितिक तथा 
व्यािसावयक शशक्षा समेतका विद्यालयस्तरीय कायिक्रम र गण्डकी विश्वविद्यालय अन्त्तगित 
शचवकत्सा विज्ञान र सूचना तथा प्रवितिको विकासमा विशेष जोड ददएको छ । 

  

विद्यमान शैशक्षक शस्थतत 
 

राविय जनगणना २०६८ को त्याङ्क अनसुार यस प्रदेशको कूल जनसङ् ्या २४,०३,०१६ 
रहेको छ ।सो मध्ये १३,१२,९४९ मवहला र १०,९०,८०८ परुुष रहेका छन ्। औषत 
कुल साक्षरता दर राविय रूपमा ६५.९४ हुँदा यस प्रदेशको ७४.8 प्रततशत रहेको छ । 
जसमध्ये परुुष साक्षरता ८३.५ प्रततशत र मवहला साक्षरता 67.7 प्रततशत रहेको छ ।   

उच्च शशक्षातर्ि  यस प्रदेशमा २ िटा विश्वविद्यालयहरू (पोखरा विश्वविद्यालय र गण्डकी 
विश्वविद्यालय) सञ्चालनमा रहेका छन ्। त्यसैगरी वितभन्न विश्वविद्यालयहरूका सम्बन्त्िनप्राप्त 
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क्याम्पसहरू (सामदुावयक र संस्थागत) १५१ िटा र आवङ्गक क्याम्पस १६ िटा सञ्चातलत 
छन ्। यी शशक्षण संस्थाहरूमा कूल ३९४०७ जना विद्याथीहरू अध्ययनरत रहेका छन ्। 
देशकै िेरै विद्याथीहरू अध्ययन गने क्याम्पस मध्येको पृ् िीनारायण क्याम्पस पोखरामा 
१०,५११ जना विद्याथीहरू अध्ययनरत छन ् । प्रदेशमा सञ्चातलत क्याम्पसहरूमा ४३ 
प्रततशत व्यिस्थापन, ३४.३१ प्रततशत शशक्षाशास्त्र, ९.६२ प्रततशत मानविकी तथा 
समाजशास्त्र, ४.१८ प्रततशत विज्ञान तथा प्रविति, २.९३ प्रततशत शचवकत्साशास्त्र, २.०९ 
प्रततशत इशितनयररङ, १.२६ प्रततशत संस्कृत विषय, १.२६ प्रततशत िन विज्ञान, ०.८४ 

प्रततशत कृवष विषय, ०.४२ प्रततशत काननु विषय अध्यापन गने क्याम्पसहरू रहेको 
त्याङ्कबाट देशखन्त्छ । यस त्याङ्कले प्रदेशलाई अगातड बढाउन आगामी ददनमा सािारण 
शशक्षालाईभन्त्दा प्रावितिक शशक्षालाई विशेष प्राथतमकता ददनपुने देशखन्त्छ । 1  

यस प्रदेशमा शैशक्षक सत्र २०७६ मा ३७२८ सामदुावयक विद्यालय र ५८९ संस्थागत 
विद्यालय गरी जम्मा 43१७ विद्यालय र ती विद्यालयहरूमा पूिि प्राथतमकतर्ि  १,०२,६०६ 
जना, आिारभतूतर्ि  ४,२०,९८८ जना र माध्यतमकतर्ि  १,७१,६५८ जना विद्याथी 
अध्ययनरत छन ्। 2  

प्रावितिक शशक्षा तथा व्यािसावयक तातलमतर्ि  CTEVT बाट सम्बन्त्िन प्राप्त आवङ्गक विद्यालय 

१२ िटा, सामदुावयक विद्यालयमा प्रावितिक शशक्षा (TECs) ५६ िटा र  ५० िटा सामदुावयक 
विद्यालयमा प्रावितिक तथा व्यािसावयक िार कक्षा (९-१२)  सञ्चालनमा रहेका छन ्।3  

 

गण्डकी प्रदेशको शैशक्षक उपलशधिलाई हेदाि राविय औषतको तलुनामा महत्त्िपूणि 
उपलशव्िहरू हातसल भएका छन ्। वि.सं. २०७६ (सन ्२०१९) को शैशक्षक त्याङ्कअनसुार 
पूिि प्राथतमक तहको अनभुिसवहत कक्षा १ मा भनाि हनु े विद्याथीको दर, राविय रूपमा 
६८.७ प्रततशत रहँदा यस प्रदेशमा ७९.५ प्रततशत रहेको छ । आिारभतू तहतर्ि  कक्षा 
(१-५) को खदु भनाि दर ९७.१ प्रततशत र कक्षा (१-८) को ९६.४ प्रततशत रहँदा 
माध्यतमक तह कक्षा (9-12) को खदु भनाि दर ४८.७ प्रततशत छ । कक्षा ८ को 
वटकाउ दर ८३.३ प्रततशत र कक्षा १० को ६७.१ प्रततशत रहेको छ । 

त्यसैगरी कक्षा छाड्ने दर आिारभतू तहतर्ि  कक्षा १-५ को ४.५३ र कक्षा ६-८ को 
३.९४ प्रततशत छ भने माध्यतमक तह (कक्षा 9-1०) को २.५१ प्रततशत रहेको छ । 

 
1 Source: EMIS Report on Higher Education 2018/019)  

2 स्रोत: शशक्षा तथा मानिस्रोत विकास केन्त्र, २०७६ 

3 Source: CEHRD & CTEVT,2076 
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कक्षा दोहोर् याउन ेदर आिारभतू तहको कक्षा १-५ मा ५.१ र कक्षा ६-८ मा ४.३ 
प्रततशत छ । माध्यतमक तह (कक्षा 9-1०) को कक्षा दोहोर् याउने दर २.२ प्रततशत 
रहेको छ ।4 यी सूचकहरुले विद्यालय तहको आन्त्तररक सक्षमतामा अझै सिुार गनुिपने र 
उच्च शशक्षाको क्षेत्रमा प्रावितिक विषय तर्ि  विद्याथीहरुको पहुँच िृवद्ध गनुिपने अिस्था 
देखाउँछन ्। 

 

समस्या, चनुौती र अिसर 
 

समग्र रािको शैशक्षक प्रणालीमा रहेका समस्या,  चनुौती र अिसरहरू यो प्रदेशमा पतन 
विद्यमान छन ् । सबै तहको शशक्षामा समतामूलक पहुँच सतुनशश्चत गनि, गणुस्तर र 
सान्त्दतभिकता अतभबवृद्ध गनि, सक्षमता अतभबवृद्ध गनि, शैशक्षक क्षतत कम गनि र शैशक्षक सशुासन 
कायम गनि वितभन्न प्रयासहरू भए तापतन अझैसम्म अपेशक्षत प्रततर्ल हातसल गनि सवकएको 
छैन । सामदुावयक विद्यालय लगायत शैशक्षक संस्थाहरुको वितरण बैज्ञातनक बन्न नसक्दा 
जनसं्या िृवद्धदरमा कमी आउनकुो कारणले विद्यालयमा विद्याथी सं्या घट्दै जान,ु 
आिारभतू तहको शशक्षालाइि अतनिायि तथा तनिःशलु्क गनि कदठनाई हनु ुर माध्यतमक तहको 
शशक्षालाइि तनिःशलु्क गने संिैिातनक व्यिस्थाको समेत प्रभािकारी कायािन्त्ियन हनु नसक्न ु
जस्ता समस्याहरु रहेका छन ्। यसैगरी शशक्षामा रूपान्त्तरण गरी साििजतनक शशक्षाप्रतत 
अतभभािकलाई विश्वस्त बनाउन नसक्न,ु प्रारशम्भक बालतबकास केन्त्रको प्रभािकारी 
व्यिस्थापन, विद्यालय नक्साङ्कन तथा समायोजन गरी विषयगत एिम ् तहगत शशक्षक 
दरबन्त्दीको व्यिस्थापन गनि नसक्न ु समेत यस प्रदेशका समस्याहरु हनु । माध्यतमक 
विद्यालयमा विज्ञान विषयको पठन पाठन विस्तार गनि नसकेका कारणले उच्च शशक्षामा 
समेत सािारण शशक्षाको बाहलु्यता रहन ुर गणुस्तरीय प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षाको 
अिसर िृवद्ध र पयािप्त प्रयोगात्मक सामग्रीको व्यिस्था नसक्न ुपतन समस्याका रुपमा रहेका 
छन ्। यसैगरी कायिगत तसप तातलमलाई प्रभािकारी बनाउन,े तातलम प्राप्त व्यािसावयक शशक्षक 

जटुाउने, तसकाइमा निीनतम प्रवितिको प्रयोग गने िातािरण तयार गने, तसकाई सामग्रीको  
प्रयोग गने, शशक्षामा पयािप्त लगानी बढाउने र शशक्षाका हरेक क्षेत्रमा सशुासनको प्रत्याभतूत 
गराउनेजस्ता विषयमा अपेशक्षत उपलशधि हातसल गनि नसवकन ुयस क्षेत्रका समस्याहरू हनु ्
। यसका साथै उच्च शशक्षामा सैद्धाशन्त्तक ज्ञानको बोझ र खोजमूलक तसकाइको न्त्यूनता 
पतन समस्याका रूपमा रहेका छन ्। 

संघीय शासन पद्धतत अनकूुल हनुेगरी तीनै तहका शैशक्षक प्रशासतनक संरचनाको प्रभािकारी 
पररचालन गनुि, संवििानको ममि र भािना अनरुूप स्थानीय सरकारलाई शशक्षा सम्बन्त्िी 

 
4 Flash Report CEHRD, 2076 
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शजम्मेिारी र अतिकार बहन गनि सक्ने गरी संस्थागत क्षमता  विकास गनुि जस्ता चनुौतीहरू 
यस क्षेत्रका हनु ्। तीनै तहका सरकार तबचको शशक्षामा रहेको साझा अतिकार सूचीको 
प्रयोगलाई काननुबाट तनक्योल हनु नसकेकोले यसका लातग प्रदेशले संघ र स्थानीय तहसँग 

समन्त्िय कायम गदै विगतमा आशजित अनकुरणीय, शासकीय ज्ञान, संस्थागत स्मरण 
(institutional memory), कायिसंस्कृतत एिम ्अनभुिको व्यािहाररक प्रयोगमा जोड ददन ु
जरुरी छ । यसका लातग आिश्यक स्रोतको सतुनशश्चतता गदै साििजतनक शशक्षाप्रततको 
जनविश्वास कायम गराउने कायि उशिकै चनुौतीका रूपमा रहेको छ । त्यस्तै तनजी विद्यालय 
तथा शशक्षण संस्थाहरूलाई सहभातगतामूलक र सरकारको पूरक प्रणालीका रूपमा व्यिशस्थत 
गरी सेिा प्रदायक संस्थाको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन ुपतन चनुौतीपणूि छ । विद्यालय शशक्षा 
प्रणालीलाई विवििीकरण गदै समाजको आिश्यकतालाई सम्बोिन गनुि र 
महाविद्यालयहरूबाट दक्ष‚ व्यािहाररक‚ तसपयकु्त‚ संस्कारयकु्त प्रावितिक जनशशक्त उत्पादन 
गने गरी बजारको माग सम्बोिन गने कायि र उच्च शशक्षाको लातग अन्त्य प्रदेश र विदेश 
जाने प्रिृशि रोक्न ुपतन उशिकै चनुौतीपूणि छ ।  

यस पषृ्ठभतूममा प्रदेशको ितिमान शैशक्षक शस्थतत र अभ्यासलाई हेदाि राविय औषतको तलुनामा 
विद्यालय तहको खदु भनािदर र लैशङ् गक समता सूचकाङ् कमा देशखएको प्रगतत, साक्षरता 
दरमा देशखएको िृवद्ध, शशक्षामा समािेशी सहभातगताको अतभिृवद्ध, उच्च शशक्षाको विकासका 
लातग गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना र प्रदेश सरकारको प्रावितिक तथा व्यािसावयक 
शशक्षामा देशखएको प्राथतमकता जस्ता विषयहरु प्रदेशको शैशक्षक सिुारका क्षेत्रमा देशखएका 
प्रमखु अिसरहरू हनु ्। 

शशक्षा तीनिटै तहका सरकारको साझा अतिकार क्षेत्रको रूपमा रहेकोले आपसी साझेदारीमा 
लगानी अतभिृवद्ध गनि सवकने, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको क्षमता विकास गदै 
शशक्षाको व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी तलु्याई शैशक्षक सेिा प्रिाहमा सिुार गनि सवकन े
अिसरहरू पतन हाम्रो साम ुरहेका छन ्। गण्डकी प्रावितिक शशक्षा तथा व्यािसावयक तातलम 
प्रततष्ठानको स्थापनाबाट शशक्षा विस्तार गरी स्िदेशमै रोजगारीका अिसर तसजिना गदै देशको 
आतथिक विकासमा टेिा परु् याउन सक्ने एिं रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका यिुा 
जनशशक्तलाई स्िदेशमा नै वर्ताि गनि र उद्यमशील बनाउन सवकने िातािरण क्रमश:  तयार 
हुँदै जानलुाई पतन अिसरका रूपमा तलन सवकन्त्छ । उच्च शशक्षाको क्षेत्रमा गणुस्तरीय 
शैशक्षक िातािरण तसजिना गदै खोज तथा अनसुन्त्िानमा आिाररत उच्च शशक्षाको विकास 
गरी गण्डकी प्रदेशलाई पयिटन, जलस्रोत, कृवष तथा सूचना प्रवितिको विकास लगायतका 
विषयमा उच्च शशक्षा अध्ययनको केन्त्र बनाउन सवकन ेिातािरण तयार गनि सवकन ेअिसर 
पतन हाम्रो साम ुरहेका छन ्।  
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प्रदेश शशक्षा नीततको आिश्यकता 

नागररकका संवििान प्रदि शैशक्षक अतिकारहरूको कायािन्त्ियनको सतुनशश्चतता गरी प्रदेशको 
एकल तथा साझा अतिकार क्षेत्र तभत्र सूचीकृत शशक्षा सम्बन्त्िी विषयलाई समन्त्ियात्मक 
ढङ्गबाट कायािन्त्ियन गनुि; शशक्षामा सिैको समन्त्यावयक पहुँच सतुनशश्चत गरी प्रदेशको 
आिश्यकता अनरुूपको दक्ष एिम ्गणुस्तरीय जनशशक्त उत्पादन गनुि; स्थानीय तहको क्षमता 
विकासका लातग आिश्यक स्रोत सािनको उपलधिता र नीततगत एिम ् काननुी 
सहजीकरणको प्रबन्त्ि गनुि प्रदेश सरकारको मु् य शजम्मेिारी हो । यसका लातग सङ् घीय 
र स्थानीय सरकारका पहुँच, गणुस्तर र सशुासन सम्बन्त्िी शैशक्षक नीतत, योजना तथा 
कायिक्रमहरू तबचको दरुी पवहचान गने र विद्यमान कायिक्रमहरूको कायािन्त्ियनमा थप 
सहजता प्रदान गरी प्रभािकाररता ल्याउन आिश्यक छ । यसरी गण्डकी प्रदेशका 
विशशष्टताको पवहचान गरी सो अनसुारका प्रादेशशक शैशक्षक योजना तथा कायिक्रमहरूको 
कायािन्त्ियनबाट शशक्षालाई प्रदेशको समवृद्धको आिार बनाउने प्रदेश सरकारको अठोट र 
सङ्कल्प पूरा गनि गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीतत, २०७८ आिश्यक देशखएको छ । 

दूरदृवष्ट  
गणुस्तरीय मानि पुजँीको अतभिृवद्ध, गण्डकी प्रदेशको समवृद्ध 
ध्येय 
तसजिनशील,  उद्यमशील  एिम ्प्रततस्पिी दक्ष जनशशक्तको माध्यमबाट समदृ्ध र आत्मतनभिर 
प्रदेशको तनमािण गने । 

लक्ष्य   
सबै तह र प्रकारको  शशक्षालाई पहुँच योग्य,  गणुस्तरीय, प्रवितिमैत्री, रोजगारमूलक, 
निप्रितिनात्मक एिम ्उत्पादनमखुी बनाई प्रदेशको आिश्यकता अनरुूप समाज र मलुकुप्रतत 
उिरदायी मानि संशािन विकास गने । 

उद्दशे्य  
  

9.1 बालबातलकाहरूको सिािङ्गीण विकासका साथै विद्यालय शशक्षामा र्रक क्षमता 
भएका बालबातलकासवहत सबैको सहज र समन्त्यावयक गणुस्तरीय शशक्षाको पहुँच 
सतुनशश्चत गनुि ।  

9.2 प्रावितिक शशक्षा तथा व्यािसावयक तातलम र तसपका अिसरहरूको विस्तार गरी 
उद्यमी, उत्पादनशील र सक्षम जनशशक्त तयार पानुि ।  

9.3 उच्च शशक्षालाई बैज्ञातनक, निप्रितिनात्मक, अनसुन्त्िानात्मक र उत्पादनमखुी 
बनाउँदै ज्ञानमा आिाररत समाज र स्िािीन अथितन्त्त्र तनमािणमा टेिा परु् याउन ु। 
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9.4 अनौपचाररक एिं बैकशल्पक शशक्षाका माध्यमबाट आजीिन तसकाइ संस्कृततको 
विकास गनुि । 

9.5 शशक्षा प्रणालीमा सम्बद्ध जनशशक्तको योग्यता, सक्षमता एिम ्सचेतना अतभिृवद्ध 
गरी जबार्देवहता सतुनशश्चत गदै शैशक्षक सशुासन कायम गनुि । 

9.6 विज्ञान तथा प्रविति मार्ि त ्व्यशक्तमा िैज्ञातनक शचन्त्तन एिम ्व्यिहार विकास गदै 
आितुनक सूचना तथा सञ्चार प्रवितिलाई समग्र शैशक्षक प्रणालीको अतभन्न अङ्गको 
रूपमा विकास गनुि । 

9.7 समालोचनात्मक शचन्त्तन भएका समाज र रािप्रतत प्रततिद्ध र उिरदायी नागररक 
तयार गनुि । 

 नीतत   
 

10.1 प्रारशम्भक बालविकास तथा शशक्षालाई विद्यालय शशक्षाको अतभन्न अङ्गको रूपमा 
विकास गने। (९.१) 

10.2 अतनिायि तथा तनिःशलु्क आिारभतू शशक्षा र तनिःशलु्क माध्यतमक शशक्षामा 
समतामूलक गणुस्तरीय शशक्षाको पहुँच सतुनशश्चतताका लातग स्थानीय तह र 
विद्यालयलाई क्षमतािान एिम ्जिार्देही  बनाउन े।(९.१) 

10.3 विद्यालयको शैशक्षक एिम ्भौततक पक्षहरूलाई बालमैत्री, लैशङ् गकमैत्री, अपाङ्गमैत्री 
एिम ्समािेशी बनाउने। (९.१)  

10.4 राविय पाठ्यक्रम प्रारुप अनरुूप जीिनोपयोगी  ज्ञान र तसपमा आिाररत प्रदेश 
तहको पाठ्यक्रम विकास, मातभृाषामा शशक्षाको प्रबन्त्ि र स्थानीय पाठ्यक्रम 
विकास, शशक्षण तसकाइको व्यिस्थापनका साथै मूल्याङ्कन प्रणालीको 
सदुृढीकरणबाट सबै प्रकारका विद्यालयहरूमा समान शैशक्षक गणुस्तर कायम गने 
। (9.१) 

10.5 अपाङ्गता भएका र वितभन्न कारणले तसकाइ सम्बन्त्िी समस्यामा रहेका 
बालबातलकाहरूका तसकाइ आिश्यकता पूरा गनि विशेष शशक्षा र समािेशी 
शशक्षाका माध्यमबाट उपयकु्त शैशक्षक अिसरहरू उपलधि गराउन े। (९.१)  

10.6 प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षा एिम ्तातलममा सबै िगि, क्षेत्र र समदुायको 
समतामूलक पहुँच सतुनशश्चत गने।  (९.२) 

10.7 विश्वविद्यालय र मातहतका संस्थाले ददन ेशशक्षाको गणुस्तर अतभिृवद्ध गरी राविय 
र प्रदेश आिश्यकता एिं अन्त्तरािविय मान्त्यता र प्रचलन अनरुूप हनुे गरी उच्च 
शशक्षालाइि सान्त्दतभिक, गणुस्तरीय एिम ्खोज तथा अनसुन्त्िानमखुी बनाउने । 
(९.३) 
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10.8 बहसुाक्षरता अन्त्तगितका विविि कायिक्रमहरूबाट अनौपचाररक तथा बैकशल्पक 
तसकाइ मार्ि त तसकेका ज्ञान र तसपलाइि आयमूलक कायिक्रम र 

सहभातगतामूलक सामाशजक जीिनसँग आबद्ध गने । (९.४) 

10.9 पठन संस्कृततको विकासका लातग पसु्तकालय, िाचनालय  र सामदुावयक 
तसकाइ केन्त्रको स्थापना एिम ् सदुृढीकरण गरी आजीिन तसकाइलाइि 
तनरन्त्तरता ददने । (९.४) 

10.10 प्रदेशको जनशशक्तको उपलधिता र आिश्यकताको प्रक्षपेणको आिारमा 
योजनाबद्ध रूपमा जनशशक्त उत्पादन, विद्यमान जनशशक्तको  सक्षमता परीक्षण 
गरी क्षमता विकासका कायिलाई तनरन्त्तरता ददने । (९.५)  

10.11 सबै तह र प्रकारका शशक्षामा नेततृ्िको सबलीकरण,  पेशागत उिरदावयत्ि र 
जिार्देवहता सतुनशश्चत गरी समग्र शशक्षा क्षेत्रमा सशुासन कायम गने । (९.५)  

10.12 मापनीय मानक र मापदण्ड सवहतको सदुृढ अनगुमन र मूल्याङ्कन पद्धततको 
विकास गरी सोको आिारमा सबै प्रकारका शशक्षण संस्थाहरूको अनगुमन, 

सपुररिेक्षण, मूल्याङ्कन तथा तनयमन गनि स्थानीय तहलाइि सबल र सक्षम 
बनाउने। (९.५)  

10.13 सस्थागत संरचना तथा काननुी आिार तयार गरी सशुासन, पारदशशिता र 

जिार्देवहता सतुनशश्चत गराउन प्रदेश अन्त्तगितका शशक्षा सम्बद्ध सबै तह र 
तनकायलाइि तोवकएको कायिसम्पादन र उपलशधि प्रतत शजम्मेिार र जिार्देही 
बनाउने ।(९.५) 

10.14 शशक्षा क्षेत्रका संिैिातनक र काननुी दावयत्ि पूरा गनि प्रदेश सरकारले शशक्षालाई 
पवहलो प्राथतमकतामा राखी पयािप्तता, समन्त्यावयकता र प्रततर्लमूखी हनुे गरी 
शैशक्षक लगानी सतुनशश्चत गने ।(९.५)  

10.15 विद्याथीमा िैज्ञातनक, तसजिनात्मक एिम ्समालोचनात्मक शचन्त्तनको तबकास गनि 
शशक्षामा विज्ञान, प्रविति, इशन्त्जतनयररङ, कला र गशणत शशक्षा (STEAM 
Education) जस्ता विषयहरूलाई समग्र शशक्षा प्रणालीको अतभन्न अङ्ग बनाउने। 
(९.६) 

10.16 सूचना तथा सञ्चार प्रवितिलाई शशक्षण तसकाइ र शैशक्षक व्यिस्थापन प्रणालीको 
अतभन्न अङ्गको रूपमा विकास गरी  सदुृढीकरण गने । (९.६)  

10.17 शैशक्षक संस्थाहरूलाई सामाशजक मूल्य, मान्त्यताप्रतत सचेत, सहयोगी, अनशुातसत 
र नैततकिान ्नागररक तयार गनि सक्षम बनाउने ।(९.७)  
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रणनीतत तथा कायिनीतत  
गण्डकी प्रदेशको शैशक्षक अिस्थालाई सदुृढीकरण गनिका लातग तय गररएको शशक्षाको 
दूरदृवष्ट, ध्येय, लक्ष्य, उदे्दश्य र नीततहरूको पररतितभत्र रही देहाय बमोशजमका रणनीतत तथा 
कायिनीततहरू अिलम्बन गररने छ। संवििानको अनसूुची - ८ बमोशजमका स्थानीय तहको 
एकल अतिकार तभत्र शशक्षासँग सम्बशन्त्ित विषय कायािन्त्ियन गनि प्रदेशले स्थानीय तहहरूसँग 
समन्त्िय, सहकायि एिम ्सहयोग गनेछ । स्थानीय तहहरूले यस नीततको प्रततकूल नहनु े
गरी स्थानीय आिश्यकता र सम्भािना अनसुार शैशक्षक नीतत, रणनीतत, कायिनीतत र कायिक्रम 
तजुिमा गरी कायािन्त्ियन गनि गराउन सक्नेछन ्।   

 

(क) प्रारशम्भक बालविकास तथा शशक्षा 

रणनीतत ११.१  बालविकास तथा शशक्षालाइि विद्यालय शशक्षाको अतभन्न अङ्गको रूपमा 
विकास गरी गणुस्तरीय प्रारशम्भक बाल विकास तथा शशक्षामा सबै 
बालबातलकाको समन्त्यावयक पहुँच सतुनशश्चत गनि स्थानीय तहलाइि 
सहयोग एिम ्सहजीकरण गने । (१०.१) 

11.1.1 तीन िषि उमेर पगेुका बालबातलकाका लातग तोवकएको न्त्यूनतम मापदण्डको 
आिारमा प्रदेश सरकारको सहयोग, समन्त्िय र सहकायिमा स्थानीय तह र 
अतभभािकहरूको साझेदारीमा एक िषि थप गरी दईु िष ेप्रारशम्भक बाल विकास 
कायिक्रम सञ्चालन गनि अतभप्ररेरत गररनेछ । 

11.1.2 राविय मापदण्डका आिारमा गण्डकी प्रदेशको विशशष्ट अिस्था समेतलाइि 
सम्बोिन हनुेगरी प्रारशम्भक बालविकास तथा शशक्षा केन्त्रहरूमा बालबातलकाको 
स्िास््य र पोषण, सरुक्षा, खेल (सामग्री र स्थान), बालउद्यान, शयन स्थल, भिन, 

कक्षाकोठा, ददिा खाजा व्यिस्थापनसवहत भौततक पूिाििार, जनशशक्तको क्षमता 
विकास र सहजीकरण प्रवक्रयासँग सम्बशन्त्ित वितभन्न पक्षको प्रदेश मापदण्ड र 
कायिविति तनमािण गरी कायािन्त्ियनका लातग स्थानीय तहहरूलाइि सहजीकरण 
गने व्यिस्था तमलाइनेछ । 

11.1.3 प्रारशम्भक बालविकास शशक्षकहरूको न्त्यूनतम शैशक्षक योग्यता र सवुििा 
आिारभतू तहका शशक्षक सरह (कक्षा १२) हनुे व्यिस्थालाई कायािन्त्ियन गदै 
बालिातलकाहरुको उमेर क्षमता अनसुार िालमैत्री शशक्षण तसकाइ गनि सक्न े
गरी उनीहरूको क्षमता विकासका तनशम्त बाल मनोविज्ञान सम्बन्त्िी तातलमका 
लातग स्थानीय तहलाई सहयोग, समन्त्िय र सहकायि गररनेछ । 
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11.1.4 प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थापना भएकामध्ये कशम्तमा एउटा बालविकास केन्त्रलाई 
प्रावितिक सहयोग र साझेदारीको माध्यमबाट आिश्यक थप स्रोतको व्यिस्था 
गरी क्षमता विकासका कायिक्रम सञ्चालन गनि सक्ने गरी तसकाइमूलक स्रोतकेन्त्र 
(नमूना) को रूपमा विकास गररनेछ । 

11.1.5 बालबातलकाको सिािङ्गीण विकासका तनतमि अतभभािकलाई उत्प्ररेरत गनि स्थानीय 
तहमार्ि त शशक्षा, स्िास््य, पोषण र सरुक्षा लगायतका तनकायहरू र िडा सतमतत 
समतेको संलग्नतामा अतभभािक शशक्षा कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

11.1.6 प्रारशम्भक बालविकासका कायिक्रमहरूलाई प्रभािकारी बनाउन प्रदेशस्तरमा 
सभासदहरूको सहकायि समूह (ECD CAUCUS) स्थापना गररनेछ । 

(ख)  आिारभतू तथा माध्यतमक शशक्षा 

रणनीतत ११.२ शशक्षा सम्बन्त्िी मौतलक हकको कायािन्त्ियनका लातग पहुँच र 
सहभातगता, संस्थागत क्षमता र गणुस्तर अतभिवृद्धसम्बन्त्िी कायिक्रम 
सञ्चालन गने । (१०.२) 

11.2.1 आिारभतू शशक्षाको उमेर समूहका सबै बालबातलकाहरूलाई विद्यालय भनाि गने 
व्यिस्था तमलाई अतनिायि तथा तनिःशलु्क आिारभतू शशक्षाको व्यिस्था सतुनशश्चत 
भएको साििजतनक घोषणा गनि स्थानीय तहलाइि सहजीकरण गररनेछ । 

11.2.2 अतनिायि तथा तनिःशलु्क आिारभतू शशक्षाको सही रूपमा कायािन्त्ियन भए नभएको 
एवकन गनि प्रभािकारी अनगुमन तथा मूल्याङ् कन संयन्त्त्रको व्यिस्था गरी 
संयन्त्त्रको तसर्ाररसमा सक्षम भएका स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान 
गररनेछ । 

11.2.3 गणुस्तरीय शशक्षाको पहुँच सतुनशश्चतताको लातग स्थानीय तह तथा 
विद्यालयहरूलाई क्षमता विकासका कायिक्रमहरू सञ्चालन गनुिका साथै प्रदेश 

अन्त्तगितका कुन ैपतन वकतसमका विद्यालयले गरेका अनकुरणीय अभ्यासहरूलाई 
अन्त्य विद्यालय तबच आदानप्रदान गने कायिक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

11.2.4 सबै प्रकार र तहका विद्यालयमा बालबातलकाहरूको हक र अतिकार संरक्षण 
गरी हरेक वक्रयाकलापमा उनीहरूको सहभातगता सतुनशश्चत गदै भौततक तथा 
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मानतसक डर, त्रास िा दिािरवहत िातािरणमा तसक्न पाउने अिस्थाको 
सतुनशश्चतता गनि विद्यालय तथा स्थानीय तहलाई सहशजकरण गररनेछ । 

रणनीतत 11.3  राविय मापदण्डका आिारमा प्रदेशका स्थान विशेषका आिश्यकता समेत 
समेवटएको विद्यालय सेिाक्षते्रसम्बन्त्िी मापदण्ड तथा कायिविति तयार गरी 
सबै प्रकारका विद्यालयहरूलाई सेिाक्षते्र (School Zone) को अििारणा 
अनरुूप पनुव्यििशस्थत गनि स्थानीय तहसँग सहकायि गने। (१०.२) 

11.3.1 विद्यालय सेिा (School Zone) क्षते्र तनिािरणका आिार, तनिािररत मापदण्ड र 
मानकअनसुार विद्यालय सेिाक्षेत्रको अििारणा क्रमश: कायािन्त्ियनमा ल्याउन 
स्थानीय तहलाइि सहजीकरण एिम ्क्षमता विकास गने व्यिस्था तमलाइने छ ।  

11.3.2 भौगोतलक विकटता एिम ् नक्साङ् कनका आिारमा नयाँ विद्यालय खोल्नपुने 
अिस्थामा सािन र स्रोतको सतुनशश्चत गरेर मात्र विद्यालय खोल्ने; विद्यालयहरूको 
समायोजन गने र समायोजन गदाि आिा घण्टासम्म पतन वहँडेर विद्यालय पगु्न 
नसक्ने अिस्था भएका बालबातलकाहरूलाई आिातसय सवुििा उपलधि गराउन 
स्थानीय तहलाई उत्प्ररेरत गररने छ । 

11.3.3 विद्यालय एकीकरण तथा समायोजन गदाि बालबातलकालाई घरबाट विद्यालय 
पैदल जान आउन सम्भि नहनु ेअिस्थामा आिासीय सवुििा िा सडक सञ् जाल 
छ भन े लागत साझेदारीका आिारमा यातायात सवुििा उपलधि गराइ 
िालिातलकाको शशक्षण तसकाई सतुनशश्चत गने व्यिस्था तमलाउन स्थानीय तहलाई 
सहयोग गररने छ । 

11.3.4 स्थानीय तहसँगको समन्त्ियमा विद्यालय उमेरका सबै बालबातलकाहरूलाई 
सेिाक्षेत्र तोवकएको विद्यालयमा न ै अध्ययन गने व्यिस्था तमलाउन स्थानीय 
तहलाई प्ररेरत गररने छ । 

11.3.5 हरेक विद्यालयले आफ्नो सेिा क्षते्रका बालबातलकालाई भनाि गरी वटकाउन 
विद्याथीको रुची र अतभभािकको अपेक्षाअनसुारको गणुस्तर सतुनशश्चत गनुिपने 
छ। 

रणनीतत ११.४  विद्यालय शशक्षाका लातग आिश्यक शैशक्षक एिम ् भौततक पूिाििारको 
व्यिस्था गरी शशक्षण तसकाइ प्रवक्रयालाइि उत्पादनसँग जोडी जीिनोपयोगी 
बनाउने । (१०.३) 
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11.4.1 विद्यालयहरूमा भिन, कक्षाकोठा, र्तनिचर, प्रयोगशाला, शौचालय, पानी, 
पसु्तकालय, बकु कनिर जस्ता भौततक तथा शैशक्षक पूिाििार पूरा गनि स्थानीय 
तहसँग सहयोग र समन्त्िय गररनकुा साथै त्यस्ता नयाँ पूिाििारहरू तनमािण तथा 
थप गदाि प्रदेश सरकारले उपलधि गराएको आिारभतू तडजाइन र मापदण्ड 
पालना गनुिपने छ ।  

11.4.2 बालबातलकालाई अध्ययनको तनरन्त्तरताका लातग स्थानीय तह र 
अतभभािकसँगको सहकायिमा आिारभतू तहसम्मका विद्याथीहरूलाई ददिा 
खाजाको व्यिस्था गनि सहयोग गररने छ । 

11.4.3 सरुशक्षत कक्षाकोठा, बालमैत्री शैक्षशणक िातािरण, विद्याथी तबच समुिरु सम्बन्त्ि 
विकास एिम ् सम्मानपणूि व्यिहारबाट बालकेशन्त्रत शशक्षण तसकाइलाइि 
व्यािहाररक र जीिनोपयोगी बनाउन शशक्षक र व्यिस्थापकहरूको क्षमता 
विकास गररने छ । 

11.4.4 विद्यालय तहका विद्याथीलाई समाजसँग पररशचत हनुे अिसर प्रदान गनि न्त्यूनतम 
२ हप्ताको पररयोजना कायिलाई अतनिायि गनि र उक्त कायिलाई मूल्याकनसँग 
जोड्ने व्यिस्था तमलाउन  स्थानीय तह र विद्यालयलाई सहजीकरण गररन े
छ। 

11.4.5 गणुस्तरीय तनिःशलु्क माध्यतमक शशक्षामा सबैको पहुँच सतुनशश्चत गनि सूचना 
प्रविति, प्रयोगशालाहरू तथा कायिशाला एिम पसु्तकालय जस्ता शशक्षण 
तसकाइका आिश्यक पूिाििार व्यिस्थापनका लातग स्थानीय तहसँग सहकायि 
गररने छ ।  

11.4.6 विज्ञान, संगीत, खेलकुद, योगा, भाषा, साँस्कृततक कायिक्रम, सूचना तथा सञ्चार 
प्रवितिलगायत वितभन्न वििाका विशशष्टीकृत र निीन विषयहरूलाई माध्यतमक 
शशक्षामा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गनि आिश्यक सहयोग तथा समन्त्िय गररन े
छ ।  

रणनीतत ११.५ प्रदेशको भावषक र सासँ्कृततक विवििता, बालबातलकाको रुशच र आिश्यकता 
अनसुार मातभृाषा, नेपाली र अङ् ग्रजेी भाषालाई शशक्षणको माध्यम भाषाको 
रूपमा अपनाई बहभुावषक शशक्षण व्यिस्थापनबाट शशक्षण तसकाइमा 
प्रभािकाररता ल्याउने । (१०.४) 
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11.5.1 आिारभतू तहमा आिश्यकता अनसुार बहभुावषक शशक्षा व्यिस्थापनका लातग 
शशक्षकहरूको क्षमता विकास गनिका लातग स्थानीय तहलाइि आिश्यक प्रावितिक 
सहयोगको व्यिस्था तमलाइन ेछ । 

11.5.2 स्थानीय सरोकारिाला तथा विज्ञहरू पररचालन गरी मातभृाषाका पाठ्यसामग्री, 
शशक्षण सामग्री तथा अन्त्य सन्त्दभि सामग्रीहरूको (विद्यतुीय सामग्रीहरू समेत) 
विकास, छपाइ, वितरण साथै त्यसको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गररने छ ।  

11.5.3 गशणत, अङ् ग्रजेी भाषा, नैततक तथा सामाशजक, व्यािसावयक तथा स्िािलम्बनका 
अन्त्य विषयहरूमा पतन स्थानीयकरण गरी शशक्षण तसकाइ प्रवक्रयामा सिुार 
ल्याउन सम्बशन्त्ित स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूलाई सक्षम बनाइने छ ।  

11.5.4 स्थानीय तह तथा तनजी क्षेत्रसँग समेत सहकायि गरी प्रदेशतभत्रका मातभृाषामा 
सञ्चार सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री िा शैशक्षक सामग्री विकास गरी शशक्षण 
तसकाइमा प्रयोग गनि प्रोत्सावहत गररने छ । 

11.5.5 माध्यतमक तहका कक्षाहरूमा पठनपाठनको भाषाको प्रयोग सम्बन्त्िमा 
आिश्यकता अनसुार विज्ञान, गशणत, कम््यटुर जस्ता विषयहरू अङ्ग्रजेी माध्यम 
र नैततक शशक्षा, सामाशजक अध्ययन, स्िास््य शारीररक जस्ता विषयलाई नेपाली 
भाषामा अध्यापन गने व्यिस्था गरी सबै प्रकारका विद्यालयहरूमा शशक्षणको 
माध्यममा एकरूपता ल्याउन अतभप्ररेरत गररने छ ।  

11.5.6 स्थानीय आिश्यकतालाई सम्बोिन गने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम तनमािण गरी 
कायािन्त्ियन गनि स्थानीय तहलाई सहजीकरण गररन ेछ । 

रणनीतत ११.६ पाठ्यक्रम तनमािण, पाठ्यसामग्री विकास,  शशक्षण तसकाइ प्रवक्रया र विद्याथी 
मूल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणालीमा सिुार गरी शैशक्षक गणुस्तर अतभबवृद्ध 
गने। (१०.४) 

  

11.6.1 विद्यालय तहको ऐशच्छक विषयको पाठ् यक्रम विकास, पाठ्यपसु्तक तथा 
पाठ् यसामग्री विकास, उत्पादन र वितरण गने व्यिस्था तमलाइनेछ । 

11.6.2 विद्यालय तहका थप पाठ्यपसु्तक तथा पाठ् यसामग्री छनौट तथा प्रयोग सम्बन्त्िी  

मापदण्ड तथा कायिविति तयार गरी कायािन्त्ियन गररने छ । 
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11.6.3 स्थानीय र मातभृाषाका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री तनमािणका लातग स्थानीय 
तहको क्षमता विकास गनुिका साथै स्थानीय र मातभृाषाका पाठ्यक्रमको नमूना 
पाठ्यक्रम विकास गरी स्थानीय तहमा वितरण गररने छ ।  

11.6.4 शशक्षण तसकाइ र विद्याथीको आन्त्तररक मूल्याङ् कन प्रणाली सिुारका लातग 
सूचक, मापदण्ड एिम ्सामग्रीको विकास गरी कायािन्त्ियनका लातग स्थानीय 
तहलाई सहजीकरण गररने छ । 

11.6.5 माध्यतमक शशक्षा (कक्षा १०) को परीक्षाको सञ्चालन, व्यिस्थापन एिम ्
प्रमाणीकरण गनि संस्थागत प्रबन्त्ि र प्रणाली स्थावपत गनि प्रदेशको शशक्षा हेने 
मन्त्त्रालयको मातहतमा रहन ेगरी प्रदेश परीक्षा व्यिस्थापन कायािलयको स्थापना 
गररने छ । 

11.6.6 आितिक रूपमा सबै प्रकृततका (सामदुावयक तथा संस्थागत) विद्यालयको तसकाइ 
स्तर परीक्षण गने र देशखएका समस्या समािानका उपायहरू पवहचान गरी 
कायािन्त्ियन गने प्रणाली विकास गररने छ । 

11.6.7 स्थानीय तहद्वारा आिारभतू तहको अन्त्त्यमा तलइन े कक्षा ८ को परीक्षा र 
विद्यालय तहका वितभन्न कक्षामा गररने आन्त्तररक मूल्याङ्कन तथा तसकाइ 
उपलशधि मापन सम्बन्त्िी विषयलाई व्यिशस्थत र प्रभािकारी बनाउन 
मापदण्डहरू समेत तनमािण गरी कायािन्त्ियनका लातग क्षमता विकास कायिक्रममा 
सहजीकरण गररन ेछ ।  

11.6.8 प्रदेश तहको विद्याथी उपलशधि परीक्षाहरू (Achievement test ) सञ्चालन गरी 
प्राप्त त्य र सूचनाका आिारमा शशक्षा प्रणालीको विश्लषेण एिम ् गणुस्तर 
सिुारका लातग नततजाको उपयोग गररने छ । 

11.6.9 परीक्षा र मूल्याङ्कनको लेखाजोखा गने, नततजा विश्लषेण गने र नततजाका आिारमा 
शशक्षण तसकाइ सिुार योजना तयार गरी कायािन्त्ियनमा ल्याउन तनरन्त्तर 
मूल्याङ् कन प्रणालीलाई व्यिशस्थत गनि क्षमता विकासका कायिक्रमहरू सञ्चालन 
गररने छ । 

 (ग)  समािेशी र विशेष शशक्षा  

रणनीतत ११.७ वितभन्न अपाङ्गता भएका धयशक्तहरूको तसकाइ आिश्यकता सम्बोिन हनु े
गरी समािेशी एिं विशेष शशक्षाका अिसर उपलधि गराउने ।(१०.५) 

11.7.1 वितभन्न प्रकारका अपाङ्गता एिम ्विशेष आिश्यकता भएका बालबातलकाका लातग 
आिासीय सवुििा लगायतका सवुििा सवहत पढ्न पाउने अतिकारलाइि सतुनशश्चत 
गनि स्थानीय तहसँग सहकायि गररने छ । 
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11.7.2 अपाङ्गताको अिस्था हेरी अन्त्य बालबातलकाहरूसँगै तसक्न पाउन ेगरी समािेशी 
शशक्षाको व्यिस्था गनि अपाङ्गमैत्री भौततक पूिाििार, अन्त्य सहायता सामग्रीसवहतको 
तथा तसकाइ िातािरणको प्रबन्त्िका लातग स्थानीय तहसँग समन्त्िय, सहजीकरण 
तथा आिश्यक सहयोग गररने छ । 

11.7.3 अपाङ् गता भएका बालबातलकालाइि अपाङ्गताको प्रकृततअनसुार शशक्षण विति, 
शशक्षण सामग्री (साङे्कततक भाषा, बे्रल तलवप लगायत) एिम ् मूल्याङ्कन प्रणाली 
अिलम्बन गरी विशेष कक्षा तथा सिुारात्मक कक्षाको समेत व्यिस्था तमलाई 
सोअनरुूप पठनपाठन गराउन शशक्षकको क्षमता विकास गररने छ । 

11.7.4 विशेष कक्षा सञ्चालन गने शशक्षकहरूको क्षमता अतभिृवद्धका लातग 
आिश्यकताका आिारमा प्रदेश अन्त्तगितका विश्वविद्यालयसँग सहकायि गररन े
छ। 

11.7.5 अपाङ् गता भएका बालबातलकाहरूको शशक्षण तसकाइ सँगसँगै उनीहरूको रुशच, 

योग्यता र क्षमता पवहचान गरी आिश्यक व्यािसावयक तसप प्रदान गररन े
व्यिस्था तमलाइने छ । 

11.7.6 वितभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका सवुििाविहीन बालिातलकाहरूका लातग पहुचँ 
सतुनशश्चत हनुे गरी प्रदेशस्तरमा बह ुअपाङ्गता आिातसय विद्यालय स्थापना गररन े
छ । 

11.7.7 बौवद्धक अपाङ्गता भएका बालबातलकाका लातग पहुँच सतुनशश्चत हनु ेगरी आिासीय 
सवुििासवहतको विद्यालय स्थापना गनि सङ् घीय सरकारसँग सहकायि गररने छ। 

रणनीतत ११.८  शशक्षाका सबै प्रकार र तहमा वितभन्न कारणले पतछ परेका व्यशक्तहरूलाई 
शशक्षाको अिसर सतुनशश्चत गनि सकारात्मक विभेदका उपायहरू अिलम्बन 
गने । (१०.५) 

11.8.1 विद्यालयको सेिा क्षेत्रतभत्रका दतलत, जनजातत, यौतनक अल्पसङ््यक, सीमान्त्तकृत 
र लोपोन्त्मखु समदुायहरूको शशक्षामा सहभातगता बवृद्ध गराउन स्थानीय तहलाइि 
उत्प्ररेरत गररने छ । 



खण्ड ०४) अरर २२ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७८।०५।०७ 

17 
 

11.8.2 मवहला र पछाडी परेका समदुायको शशक्षण पेशामा सहभातगता िृवद्ध गनि शशक्षक 
प्रिेश कायिक्रमका लातग लशक्षत गरी क्षमता विकासका कायिक्रमहरू सञ्चालन 
गररने छ । 

11.8.3 वितभन्न कारणले पतछ परेका, विशेष प्रततभािान ्र विशशष्टीकृत विषयमा आिश्यक 
जनशशक्त उत्पादनका लातग स्थानीय तहको सहकायिमा पणूि िा आंशशक 
छात्रिृशि, सहतुलयतपूणि ऋणको व्यिस्था गरी शशक्षाको पहुँचको सतुनशश्चतता 
गररने छ । 

11.8.4 विद्यालयतभत्र हनुे छुिाछुत लगायत सबै प्रकारका भेदभािलाई पणूि रूपमा 
उन्त्मूलन गरी समान व्यिहार र तसकाइका समान अिसर प्रदान गनि 
विद्यालयलाई पूणि शजम्मेिार बनाउन सहयोग गररने छ ।  

(घ) प्रावितिक शशक्षा तथा व्यािसावयक तातलम 

रणनीतत ११.९ प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षा र तातलम सञ् चालन गनि प्रदेशका सबै 
स्थानीय तहमा प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षा तथा तसप विकासका 
अिसरहरू उपलधि गराउन े।(१०.६)  

11.9.1 तोवकएको मापदण्ड र आिश्यकता पवहचानका आिारमा स्थानीय तहमा 
प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षा र तसप प्रदायक संस्थाहरूको स्थापना तथा 
स्तरोन्नततमा जोड ददइने छ । 

11.9.2 विद्याथीहरूको रुशच, समाजको आिश्यकताको आिारमा प्रावितिक तथा 
व्यािसावयक शशक्षा र तसप विकासको अिसर प्रदान  गररने छ ।  

11.9.3 प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षा र तसप विकास कायिक्रमहरूमा आतथिक रूपमा 
विपन्न मवहला, अल्पसङ््यक, लोपोन्त्मखु, वपछतडएका समदुाय, दतलत, जनजातत र 
अपाङ्गता भएकाहरूलाई स्थानीय तहको त्याङ्क (Data Base) का आिारमा 
आिासीय सवुििा, छात्रिृशि, सहतुलयत ऋण लगायतका सवुििाहरू प्रदान गने 
व्यिस्था तमलाइने छ । 

11.9.4 श्रम बजारको अध्ययन तथा अनसुन्त्िान गरी बजारको माग अनसुार नयाँ तसप, 

प्रविति विकास गने कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 
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रणनीतत 11.१० प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षा सञ्चालन, अनसुन्त्िान, निप्रितिन र 
उद्यमशीलता विकास जस्ता कायिमार्ि त ्गणुस्तरीय प्रावितिक जनशशक्त 
उत्पादनमा जोड ददन े। (१०.६) 

11.10.1 दक्ष प्रावितिक जनशशक्त उत्पादन गनि एक उच्चस्तरीय तनकायको रूपमा स्थापना 
गररएको गण्डकी प्रावितिक शशक्षा तथा व्यािसावयक तातलम प्रततष्ठानसँग 
प्रदेशतभत्र सञ्चालनमा रहेका प्रादेशशक संस्था एिम ्प्रावितिक शशक्षालय र तसप 
विकास केन्त्रलाइि आिश्यक कानूनी व्यिस्था सवहत संस्थागत रूपमा समायोजन 
गरी कायिक्रम सञ्चालन गने व्यिस्था तमलाइन ेछ । 

11.10.2 श्रम बजार सूचना प्रणालीको स्थापना गरी प्रावितिक शशक्षालय िा विद्यालयमा 
स्थानीय विशेषता, आिश्यकता र सम्भािनाका आिारमा तोवकएको गणुस्तर 
मापदण्ड पूरा गनि सवकन ेवििाका प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षा (तड्लोमा 
तहसम्म) का कायिक्रमहरू सञ्चालन गररने छ । 

11.10.3 राविय पाठ्यक्रम प्रारूपको पररतितभत्र रही तसवटइतभवटको  वटएसएलतसको  
पाठ्यक्रम र प्रावितिक िार कक्षा ९-१० को पाठ्यक्रम, तसवटइतभवटको तड्लोमा 
र प्रातबतिक िार कक्षा ११-१२ को पाठ्यक्रम पररमाजिन गरी ओजेवट तथा 
एप्रशेन्त्टतसतसप  सवहत एकै स्टान्त्डडिको बनाउन आिश्यक व्यिस्था तमलाइन े
छ। 

11.10.4 सबै प्रकारका प्रावितिक शशक्षाका विद्याथीलाई सम्बशन्त्ित विषयको सीपमा दक्ष 
बनाउनका लातग विषय हेरर कशम्तमा छ मवहनाको कायिगत तातलम तथा 
एप्रशेन्त्टतसशशप तातलम अतनिायि गररनेछ। यस्ता कायिका लातग उद्योग, 

कलकारखाना, कायिशाला आदद संस्थाहरूसँग सहकायि गररने छ । 

11.10.5 प्रावितिक शशक्षा तथा व्यािसावयक तातलम र तसप विकाससम्बन्त्िी 
कायिक्रमहरूको आिश्यकता पवहचान, योजना तनमािण, व्यिस्थापन, अनगुमन तथा 
तनरीक्षणका लातग स्थानीय तहसँग सहकायि गररने छ ।  

11.10.6 प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षाको क्षेत्रमा आिश्यक जनशशक्त उत्पादनका 
लातग विश्वविद्यालयहरूसँग सहकायि गररने छ । 

11.10.7 प्रावितिक िारका माध्यतमक विद्यालयमा भौततक पूिाििारको सिेक्षण गरी 
सदुृढीकरण गनि स्थानीय तहलाई सहयोग तथा सहजीकरण गररने छ । 
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11.10.8 स्थानीय तहको आिश्यकता अनसुार विद्यमान सामदुावयक विद्यालयलाई 
प्रावितिक िारमा रुपान्त्तरण गनि स्थानीय तहलाई सहजीकरण गररने छ। 

11.10.9 सािारण िारबाट प्रावितिक िार र प्रावितिक िारबाट सािारण िारमा जान र 
कुनै पतन िारको उच्च शशक्षामा प्रिेश गनि पूिि सति कोसि (Pre- requisite 

Course) पास गरी िा उच्च शशक्षाको भनािको प्रिेश परीक्षा पास गरी िार 
पररितिनका साथै उच्च शशक्षा प्रिेश गनि पाउने गरी आिश्यक कानूनी व्यिस्था 
तमलाइनेछ । यसै गरी के्रतडट आिर (Credit Hour) गणनाको व्यिस्था पतन 
कानूनमा समेवटन ेछ । 

रणनीतत ११.११ प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षा र तातलमको क्षते्रमा क्षमता विकासका 
कायिक्रम सञ्चालन गरी सम्बशन्त्ित संस्था र स्थानीय तहहरूलाई 
आिश्यकता अनसुार सहयोग परु् याउने । (१०.६)  

11.11.1 गण्डकी प्रावितिक तथा व्यािसावयक तातलम प्रततष्ठानमार्ि त प्रावितिक प्रशशक्षक 
प्रशशक्षण प्रततष्ठान (TITI), विद्यालय, प्रावितिक शशक्षालय र विश्वविद्यालय तथा 
उद्योगहरूसँग सहकायि गरी प्रशशक्षक तयारी गररन ेछ।  

11.11.2 प्रावितिक प्रशशक्षक तयारीको लातग सम्बशन्त्ित विषयमा कशम्तमा स्नातक गरेको 
र सहायक प्रशशक्षकको लातग सम्बशन्त्ित प्रावितिक/व्यािसावयक िारमा कक्षा 
१२ (तड्लोमा) पास िा सो सरह उिीणि गरी शशक्षण अनमुतत पत्र प्राप्त गरेको 
हनुपुने व्यिस्था कायािन्त्ियनमा ल्याईने छ । यसका लातग शशक्षण अनमुतत पत्र 
प्रातप्तको लातग सम्बशन्त्ित विषयमा तसप तातलम (Skill Training) र शशक्षण प्रविति 
(Pedagogy) को तातलम अतनिायि गरी त्यसको लातग तातलम ददने व्यिस्था समेत 
गररने छ ।  

11.11.3 प्रावितिक शशक्षा तथा व्यािसावयक तातलमलाइि प्रदेशको विशशष्टता भएका क्षेत्रमा 
केशन्त्रत गररने छ । प्रततष्ठानले समय सान्त्दतभिक पाठ् यक्रम, तसकाइ सामग्री, दक्ष 
प्रशशक्षक, प्रवितियकु्त शशक्षण र मूल्याङ्कनका आिार तयार पाने व्यिस्था तमलाउन े
छ । 

11.11.4 प्रावितिक शशक्षाका गततवितिलाई प्रयोगात्मक, व्यािहाररक र समयानकूुल बनाउन 
शैशक्षक संस्थाले उद्योग, व्यापार, संघ, संस्था लगायतका कायिस्थल र समदुायसँग 
पाठ्यक्रम तनमािण, तातलम सञ्चालन र साझेदारीमा सहकायि गररने छ । 



खण्ड ०४) अरर २२ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७८।०५।०७ 

20 
 

11.11.5 राविय योग्यता प्रारुप अनसुार प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षा र तसप 
विकासका बीच पारगम्यता (Permeability) र समकक्षता (Equivalency) तमलाई 
यस्ता शैशक्षक कायिक्रममा के्रतडट ट्रान्त्सर्र तथा के्रतडट बैङ्कको व्यिस्था गरी 
लाग ुगररने छ । 

11.11.6 प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षा सञ्चालन गने शैशक्षक संस्था, प्रावितिक िारका 
विद्यालयहरूको अनगुमन, मूल्याङ् कन, सपुररिेक्षण गनि, त्यस्ता संस्थामा 
आइपरेका समस्यालाई तित ्स्थानमा न ैसमािान गनि तथा विज्ञता सवहतको 
प्रावितिक सहयोग उपलधि गराउन प्रदेशमा विषय विज्ञहरूको रोष्टर तयार गरी 
आिश्यकता अनसुार पररचालन गररने छ ।  

(घ) उच्च शशक्षा  

रणनीतत ११.१२ उच्च शशक्षाको पहुँच सहज र सलुभ एिम ्अनसुन्त्िानमूलक बनाउन र 
उच्च शशक्षाको सम्बन्त्िन, समन्त्िय, गणुस्तर सतुनशश्चतता, पारगम्यता 
(Permeability) र समकक्षता (Equivalency) सवहत मापदण्ड तनिािरण, 

अनगुमन तथा तनयमन लगायतका कायिका लातग संस्थागत विकास तथा 
सदुृढीकरण गने । (१०.७) 

11.12.1 उच्च शशक्षाको नीतत तनदेशन गने, विश्वविद्यालयहरूलाई मागिदशिन गने 
लगायतका कायि गनिका तनशम्त मु् यमन्त्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विश्वविद्यालय 
तथा उच्च शशक्षा पररषद् गठन गररने छ । 

11.12.2 प्रदेश विश्वविद्यालय तथा उच्च शशक्षा पररषद् मा प्रदेश सरकारका मानि संसािन 
विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्त्ि राख्न ेमन्त्त्रालयहरू, प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग, 

विश्वविद्यालयका कुलपतत, उपकुलपततहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तहका 
प्रतततनतिहरू, शशक्षाविद्हरू, उद्योगी, व्यिसायी, व्यापारीहरू, चन्त्दादाता तथा 
समाजसेिीहरू रहने व्यिस्था तमलाइने छ । 

11.12.3 गण्डकी प्रदेशतभत्र सञ्चालनमा रहेका वितभन्न विश्वविद्यालयहरू र वितभन्न 
विश्वविद्यालयबाट सम्बन्त्िन तलई यस प्रदेशतभत्र सञ्चालनमा रहेका सामदुावयक, 
आशङ् गक तथा तनजी उच्च शशक्षा प्रदायक संस्थाहरूलाई प्रदेश विश्वविद्यालयको 
मातहतमा सञ्चालन हनु अतभप्ररेरत गररने छ । 
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11.12.4 गण्डकी प्रदेश तभत्र सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदेश अन्त्तगित 
सञ्चालन हनु उत्प्ररेरत गरी विश्वविद्यालयहरूको सदुृढीकरण गदै लैजाने व्यिस्था 
तमलाइने छ । 

11.12.5 प्रदेशतभत्र सञ्चालनमा रहेका भौततक, मानिीय तथा वििीय स्रोत र सािन समेतले 
सम्पन्न क्याम्पसहरूलाई स्तरिृवद्ध गरी प्रदेशको आिश्यकता अनसुार मातनत 

(Deemed) विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गनि सक्ने व्यिस्था तमलाइने छ । 

11.12.6 विद्याथी सङ् ्या, सञ्चालन गरेको विषय, शशक्षकको सेिा शति तथा सवुििा, 
शलु्कको तसमा, छात्रिृशि, आतथिक कारोिारमा पारदशशिता र भौततक पूिाििार, 

सेिा परु् याएको क्षेत्र र समदुाय, समाजमा परु् याएको योगदान लगायतका 
मापदण्डको आिारमा सामदुावयक क्याम्पसहरूको िगीकरण गरी  आतथिक तथा 
अन्त्य आिश्यक सहयोग उपलधि गराइने छ ।  

11.12.7 प्रदेशतभत्र सञ् चालन भइरहेका विश्वविद्यालयलाई नयाँ सम्बन्त्िन ददई संस्था िृवद्ध 
गनुिको साटो भइरहेका संस्थाहरूको गणुस्तर िृवद्ध गनि र उत्कृष्टताको केन्त्र 
(Centre of excellency) को रूपमा विकतसत गदै लैजान अतभप्ररेरत गररने छ । 

11.12.8 उच्च शशक्षाको पहुँच विस्तारका लातग प्रदेशतभत्र सञ्चालन भएका 
विश्वविद्यालयअन्त्तगितका शैशक्षक संस्थाहरूमा खलुा शैशक्षक कायिक्रम, सूचना 
तथा सञ्चार प्रवितिमा आिाररत कायिक्रम, दरुशशक्षा पद्धतत कायिक्रम, काम र 
व्यिसायबाट तसकेका ज्ञानलाई प्रमाणीकरण गने तथा समकक्षता तनिािरण गने 
कायिक्रम सञ्चालन गराउन सहजीकरण गररने छ । 

11.12.9 प्रदेशमा उपलव्ि श्रोत सािनको उच्चतम हदमा उपयोग गनि विश्विद्यालयहरूले 
सञ्चालन गने उच्च शशक्षा सम्िन्त्िी कायिक्रम, अध्ययनका विषयहरू तबचमा 
पनुरािृशि (Duplication)  हनु नददन ेप्रबन्त्ि गररने छ  । 

रणनीतत 11.१३ प्रदेश  विशशष्टतामा केशन्त्रत रही स्थापना भएको गण्डकी विश्वविद्यालयलाई 
राविय तथा अन्त्तरािविय स्तरमा प्रततस्पिाि गनि सक्न े उत्कृष्ट शैशक्षक 
केन्त्रको रूपमा विकास गने । (१०.७) 

11.13.1 प्रदेशअन्त्तगित स्थावपत गण्डकी विश्वविद्यालयलाई आिश्यक स्रोतको खोजी गरी 
समयानकूुल आितुनक विज्ञान प्रविति, अन्त्य विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालन नभएका 
नविनतम र विकास सम्बन्त्िी विषयहरू सञ्चालन गनि, निप्रितिन र अनसुन्त्िानमा 
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आिाररत सदुृढ संस्थाको रूपमा विकास गदै विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय (World 

Class University) को रूपमा लैजान सहयोग तथा सहकायि गररन ेछ । 

11.13.2 प्रदेश विश्वविद्यालय मातहत रहने गरी शचवकत्सा शशक्षा, नतसिङ शशक्षा, आयिेुद 
शशक्षा, इशन्त्जतनयररङ शशक्षा लगायत विशशष्टीकृत उच्च प्रावितिक शशक्षाको क्षेत्रमा 
स्िशातसत प्रततष्ठान िा तनकायहरू स्थापना गरी विशशष्टीकृत उच्च प्रावितिक 
शशक्षाका विषय क्षेत्रको विकास गररने छ । 

11.13.3 मानविकी, समाजशास्त्र एिं मानिशास्त्रको विद्याथीहरूको लातग गण्डकी प्रदेश 
तभत्र रहेका विविि भाषाभाषी, जात जातत, िमि तथा संस्कृतत, रीततररिाज एिं 
रहनसहन जस्ता विषयहरूको उत्कृष्ट अध्ययनको क्षेत्र बनाइनेछ । 

11.13.4 मेतडकल, नतसिङ, आयिेुद, इशन्त्जतनयररङ, ऊजाि, जडीबटुी प्रशोिन, कृवष, नगदे 
िाली, रू्ल तथा र्लरू्ल, खाद्य प्रविति, पशपंुक्षीपालन लगायतका प्रावितिक 
विषयहरूको समेत अध्ययनको व्यिस्था गरी सो सम्बन्त्िी अनसुन्त्िानमा 
विद्याथीहरूलाई आकवषित गनि विश्वविद्यालयसँग सहकायि गररने छ । 

रणनीतत ११.१४ उच्च शशक्षाको  शशक्षण तसकाइका विति, प्रविति, प्रवक्रया र पाठ्यक्रममा 
समयानकूुल पररमाजिन गनुिका साथै सूचना प्रवितिको प्रयोग बढाउने। 
(१०.७) 

11.14.1 उच्च शशक्षालाई उत्पादनका प्रमखु क्षेत्रहरूमा केशन्त्रत गनि स्थानीय/रैथाने ज्ञान 
(Indigenous Knowledge) लाई विश्व ज्ञानसँग जोड्दै प्रदेश र राविय आिश्यकता 
सम्बोिन हनु ेगरी उच्च शशक्षाको पाठ्यक्रम तजुिमा  एिम ्पररमाजिन गनि सहयोग 
परु् याइने छ । 

11.14.2 शशक्षालाइि सामाशजक दावयत्ि तनिािहमा शजम्मेिार बनाउन, ज्ञान, तसप, अतभिृशि 
एिम ्कौशल विकास गराउन व्यिहार कुशल तसप समािेश भएको सक्षमतामा 
आिाररत उच्च शशक्षाको पाठ्यक्रम विकास गररने छ। 

11.14.3 काम र अध्ययनको सम्बन्त्िलाई पररयोजनामा आिाररत शशक्षण तसकाइको 
माध्यमबाट सदुृढ गनि उद्योग, व्यिसाय साििजतनक र तनजी क्षेत्र तबचको सहकायि 
र साझेदारी बढाई विद्याथीहरूलाई काम गदै अध्ययन गनि पाउन ेअिसर तसजिना 
गररने छ । 
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रणनीतत ११.१५ उच्च शशक्षालाई अनसुन्त्िानमा आिाररत बनाउने । (१०.७) 

11.15.1 उच्च शशक्षामा अनसुन्त्िानलाई प्रोत्साहन गनि, अनसुन्त्िानका प्राथतमकताहरू 
पवहचान गनि,  शैशक्षक अनसुन्त्िानमा संलग्न व्यशक्त तथा संस्थाहरूका तबचमा 
समन्त्िय कायम गनि, अनसुन्त्िानशालाहरू स्थापना गनि, शशक्षक र विद्याथीलाई 
अनसुन्त्िानमा उत्प्ररेरत गनि, अनसुन्त्िानको गणुस्तर सतुनशश्चत गनि आिश्यक 
उपायहरू अबलम्बन गररने छ । 

11.15.2 अनसुन्त्िान तथा निप्रितिनलाई उच्च शशक्षाको अतभन्न अङ् गको रूपमा विकास 
गनिका लातग विदेशी विश्वविद्यालयसँगको प्राशज्ञक र वििीय सहकायि र तसकाइ 
आदानप्रदानका कायिक्रमहरू सञ्चालन गररने छ । 

11.15.3 उद्यमी, व्यिसायी, कलकारखानाको आिश्यकता अनसुारका अध्ययन 
अनसुन्त्िानका लातग विश्वविद्यालय र उद्यमी व्यिसायीको तबच सहकायि गनि 
उत्प्ररेरत गररने छ ।  

11.15.4 अनसुन्त्िानका नततजाहरूलाई सरकारको नीतत तनमािण एिं शैशक्षक अभ्यासको 
सिुारमा अतिकतम रूपमा प्रयोगमा ल्याउने िातािरण तसजिना गनि प्रदेश तभत्रका 
विश्वविद्यालयहरूसँग सहकायि, सहयोग र सबलीकरण गररने छ । 

11.15.5 अनसुन्त्िानका तनचोडहरूलाई एवककृत गनि, विश्व ज्ञानसँग पररशचत हनु र अध्ययन 
अनसुन्त्िानकतािलाई थप उत्प्ररेणा जगाउनका लातग विश्वविद्यालय र शैशक्षक 
संस्थाहरूले अनसुन्त्िानमखुी जनिलहरू प्रकाशन गने िातािरण तमलाउँदै विश्वका 
उत्कृष्ट अनसुन्त्िानमूलक जनिलहरूको अध्ययनमा इच्छुक पाठकहरूको लातग 
तडशजटल पहुँचको व्यिस्था तमलाईने छ । 

रणनीतत ११.१६  वहमाली तथा उच्च पहाडी विशशष्टता सम्बन्त्िी अध्ययनको व्यिस्था गने। 
(१०.७)   

11.16.1 प्रदेशका वहमाली शजल्ला मसु्ताङ र मनाङमा वहमाली र पहाडी भभूागको 
प्राकृततक एिं भौगोतलक विवििताअनरुूप प्राणी, िनस्पतत, ताल तलैया तथा 
िातािरण सम्बन्त्िी अध्ययन अनसुन्त्िानका लातग  वहमाली अध्ययन केन्त्रको 
स्थापना गररन ेछ । 
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11.16.2 वहमाली क्षेत्रको पयिटन प्रिद्धिनका लातग Mountain Engineering, Mountain 

Risk Management, Mountaineering, Climbing, High Altitude Training, 

High Altitude Sports, Mountain Tourism and Mountain Economy आदद 
विषयमा अध्ययन तथा तातलम प्रदान गररने छ । यस्ता विषयहरूमा अध्ययन 
अनसुन्त्िान गनि विदेशी विद्याथीहरूलाई समेत आकवषित गररन ेछ । 

रणनीतत ११.१७ व्यािहाररक अनभुि हातसल गनि स्ियंसेिकीय सामाशजक सेिाका रूपमा  
“गण्डकी विकास सेिा” सञ्चालनलाई उच्च शशक्षाको अतभन्न अङ्ग बनाउन।े 
(१०.७) 

11.17.1 प्रावितिक विषयमा स्नातक र सािारण विषयहरूमा स्नातकोिर तहमा छ मवहना 
(एक सेमेष्टर) सम्म अितिको प्रदेश विकास सेिा गनुिपने व्यिस्थाका लातग 
विश्वविद्यालयसँग सहकायि र सहयोग गररने छ । छोटो अितिको शैशक्षक सत्रको 
लातग गनुिपने सेिा अितिमा विश्वविद्यालयले तमलान गनि सक्ने छ।  

11.17.2 “गण्डकी विकास सेिा” अन्त्तगित समदुायको सेिा तथा प्रदेश विकासका लातग 
जान े विद्याथीहरूलाई कामअनसुारको तनिािह खचि उपलधि गराउन 
विश्वविद्यालयसँग सहकायि गररनेछ ।  

11.17.3 “गण्डकी विकास सेिा” अन्त्तगित विश्वविद्यालय िा कलेजले कुन ैएउटा समदुाय 
िा भौगोतलक क्षेत्रलाई विशेष प्राथतमकतामा राखी कलेज तभलेजको रूपमा 
विकास गने, नक्साङ् कनको आिारमा छुट्याइएको सेिाक्षेत्रमा हरेक कलेज िा 
विश्वविद्यालयले सेिा गाउँ बनाउन ेर त्यही क्षेत्रमा नमूना विकास गनुिपने व्यिस्था 
गने गरी विश्वविद्यालयसँग सहकायि गररने छ । 

11.17.4 विश्वविद्यालयहरूलाई स्ियम ्उत्पादनमखुी संस्थाका रूपमा विकास गदै त्यस्ता 
संस्थाहरूमा उद्यमशीलताका कायिक्रमहरू सञ्चालन गरी रोजगारीका अिसर 
तसजिना गनि पथप्रदशिन गररने छ । 

रणनीतत ११.१८ प्रदेशका वितभन्न जातत तथा समदुाय लगायतका भाषा, संस्कृतत सावहत्य, 

मूल्य मान्त्यता र बहसुासं्कृततक पक्ष तथा नपेाली समाजमा रहेको 
विवििताको अध्ययन तथा अनसुन्त्िानको व्यिस्था तमलाउन े। (१०.७) 

11.18.1 गण्डकी प्रदेशमा रहेका वितभन्न जाततहरु गरुूङ, मगर, दरुा, थारु, थाक, चमु्बा, 
बराय ुलगायत समदुायको भाषा, सावहत्य, संस्कृतत, मौतलक दशिन एिं परम्परा 
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आदद विषयको अध्ययन तथा अनसुन्त्िानका लातग प्रदेश प्रज्ञा प्रततष्ठानलाई 
सदुृढीकरण गररने छ । 

11.18.2 गण्डकी प्रदेशका विशशष्टतामा आिाररत परम्परागत मौतलक संस्कृतत, शचत्रकला,  
मूततिकला,  काष्ठकला, प्रविति,  िाद्यिादन, गीत,  सशङ् गत तथा नतृ्यलाई समेटेर 
अध्ययन अनसुन्त्िान गनि स्िदेशी एिम ् विदेशी विद्याथीहरूलाइि आकवषित गनि 
प्रदेश प्रज्ञा प्रततष्ठानलाई शजम्मेिार बनाइने छ ।  

(ङ)  अनौपचाररक, जीिनपयिन्त्त, परम्परागत र खलुा शशक्षा  

रणनीतत ११.१९ अनौपचाररक र जीिनपयिन्त्त शशक्षाको माध्यमबाट सिै नागररकलाई 
सामान्त्य पसु्तक पढन,  व्यािहाररक जीिनमा आइपने वहसाब गनि तथा 
व्यिसायमा सामान्त्य प्रवितिको प्रयोग गनि सक्ने गरी सक्षम बनाउन े। 
(१०.८) 

11.19.1 स्थानीय तहसँगको सहकायिमा प्रदेशतभत्रका तनरक्षरहरूको त्याङ् क यवकन गरी 
आिश्यक भएको स्थानमा साक्षरता र तनरन्त्तर शशक्षाका कायिक्रम सञ्चालन गनि 
सहयोग गररने छ ।  

11.19.2 स्थानीय तह, सामदुावयक तसकाइ केन्त्र,  विद्यालय र  शशक्षा क्षेत्रमा कायि गरररहेका 
समदुायमा आिाररत सामाशजक तथा गैरसरकारी संस्थाहरू मार्ि त साक्षरता, 
बहसुाक्षरता (आिारभतू साक्षरता, प्रविति साक्षरता, वििीय साक्षरता, व्यािसावयक 
साक्षरता) शशक्षालाई व्यापक पारी साक्षर प्रदेश बनाइने छ ।  

11.19.3 स्थानीय तहसँगको सहकायिमा सामदुावयक तसकाइ केन्त्रलाई सदुृढीकरण गरी 
तसकाइ केन्त्र मार्ि त आयमूलक कायिक्रम र तनरन्त्तर शशक्षालाइि प्रिद्धिन 
गररनेछ। 

रणनीतत ११.२० खलुा शशक्षालाई औपचाररक शशक्षाको पूरक प्रणालीको रूपमा विकास 
गने। (१०.८) 

11.20.1 निसाक्षर र औपचाररक शशक्षाको मौकाबाट बशञ्चत औपचाररक शैशक्षक संस्थामा 
उपशस्थत भै शशक्षा तलन नसक्न े तर शशक्षालाई तनरन्त्तरता ददन चाहन े
नागररकलाई खलुा तथा दूर शशक्षाका अिसरहरू श्रृजना गनि स्थानीय तह र 
विश्वविद्यालयहरूलाई सहयोग गररने छ ।  
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11.20.2 खलुा शशक्षाको अिसर बढाउनका तनशम्त प्राध्यापक, शशक्षक तथा विज्ञ र 
विद्याथीहरू समेतको सहयोग तलई मदुरत, मशल्टतमतडया र अनलाइनमा आिाररत 
तसकाइ सामग्री विकास गररने छ ।  

रणनीतत ११.२१  परम्परागत शशक्षालाई औपचाररक शशक्षाको समकक्षी बनाउने । (१०.८) 

11.21.1 परम्परागत/िातमिक प्रकृततका (गमु्बा, गरुुकुल, मदरसा आदद) र मातभृाषाको 
अध्यापन गराउन े शैशक्षक संस्थाहरूले ददइरहेको शशक्षाको स्तर सशङ् घय 
मापदण्डका आिारमा तनिािरण गरी समकक्ष मान्त्यता ददन े व्यिस्था तमलाइन े
छ। 

11.21.2 परम्परागत/िातमिक प्रकृततका र मातभृाषाको अध्यापन गराउने संस्थाहरूको 
क्षमता विकास, अनगुमन र तनयमन गनि स्थानीय तह र विश्वविद्यालयसँग 
समन्त्िय र सहजीकरण गररने छ । 

 (च)  पसु्तकालय तथा सङ्ग्रहालय 

रणनीतत ११.२२  पठन संस्कृततको विकासका लातग प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पसु्तकालय 
र सामदुावयक सूचना केन्त्रको स्थापना र विकास गने । (१०.९) 

11.22.1 पसु्तकालयको मापदण्ड तयार गरी पसु्तकालय नभएका स्थानीय तहमा 
सामदुावयक सूचना केन्त्रसवहतको एक स्थानीय तह एक पसु्तकालय स्थापना 
गनि सहयोग गररने छ । 

11.22.2 प्रदेशअन्त्तगित एक सवुििा सम्पन्न प्रादेशशक पसु्तकालयको स्थापना गरी उक्त 
पसु्तकालय मार्ि त ् स्थानीय तहमा रहेका पसु्तकालयसँग समन्त्िय, सहकायि, 
अन्त्तर पसु्तकालय सिाल लगायतका माध्यमबाट ततनीहरूको क्षमता विकास 
गने व्यिस्था तमलाइन ेछ । 

11.22.3 एक विद्यालय एक पसु्तकालयको अििारणा पूरा गनि स्थानीय तहसँग सहकायि 
तथा समन्त्िय गरी  विद्यालयमा इि – पसु्तकालय सवहतको पसु्तकालयको स्थापना, 
सदुृढीकरण तथा क्षमता विकासका कायिक्रमहरू सञ्चालन गररने छ । 
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रणनीतत ११.२३  प्रदेशस्तरीय सङ्ग्रहालयको सदुृढीकरण एिम ्स्थान विशेषको महत्त्ि र 
सम्भाव्यताका आिारमा थप सङ्ग्रहालयको स्थापना र सदुृढीकरण गने। 
(१०.९) 

11.23.1 स्थानीय जातत, भाषा, कला तथा संस्कृतत एिम ्परुाताशत्िक महत्त्िका स्थान र 
िस्तकुो जगेनाि, संरक्षण एिम ्प्रिद्धिन गरी आन्त्तररक र बाह् य पयिटनलाइि बढािा 
ददन स्थानीय तह र जातत विशेषको आिश्यकता अनसुार संङ्ग्रहालयको स्थापना, 
विस्तार एिम ्विकास गररने छ । 

11.23.2 सङ्ग्राहलयहरूलाई विद्याथीको तसकाइको अतभन्न अङ्गको रूपमा उपयोगमा 
ल्याउन विद्यालय तथा उच्च शैशक्षक संस्थाहरूलाई अतभप्ररेरत गररने छ। 

 (ज)  शैशक्षक सशुासन र जनशशक्त व्यिस्थापन  

रणनीतत ११.२४ प्रदेशतभत्र आिश्यक पने मानि संशािनको प्रक्षपेण गरी योजनाबद्ध रूपमा 
जनशशक्त उत्पादन गरी कायािन्त्ियनमा ल्याउने । (१०.१०) 

11.24.1 प्रदेशतभत्र मानि संशािनको आिश्यकताको पवहचान र आकँलन गनि स्थानीय 
तह, व्यािसावयक क्षेत्र लगायत जनशशक्त विकास र खपत गने वितभन्न पक्षहरूसँग 
सहकायि गररने छ । 

11.24.2 मानि संशािन प्रक्षेपण अनसुारको जनशशक्त उत्पादनका लातग विश्वविद्यालय, 
प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षालय, वितभन्न सङ् घ संस्था आददलाइि प्रोत्साहन 
एिम ्पररचालन गररन ेछ । 

11.24.3 शैशक्षक संस्थाहरुबाट उत्पाददत गणुस्तरीय जनशशक्तको उपयोगबाट समािेशी, 
लोककल्याणकारी, न्त्यायपणूि, सभ्य तथा मयािददत  समाज तनमािणका लातग जनमखुी 
सशुासन प्रिद्धिन गररने छ । 

 

रणनीतत ११.२५  शशक्षण पेशालाई आकषिक बनाई  शशक्षकको योग्यता र सक्षमता बढाउन  
शशक्षक पेशागत विकास (Teacher Professional Development) सम्बन्त्िी  
कायिक्रमहरू सञ्चालन गने । (१०.१०) 

11.25.1 शशक्षकहरूको क्षमता विकासको लातग  प्रवितिको प्रयोगद्वारा  काम गदािगदै 
कायिस्थलमा न ैतसक्ने मौकाहरू प्रदान गररने छ । 
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11.25.2 शशक्षकका पेसागत सक्षमताका स्पष्ट र पारदशी सूचकका आिारमा मूल्याङ्कन 
गने र उपलव्िीलाई िृिी विकास र सवुििासँग जोड्ने व्यिस्था गरी शशक्षकलाइि 
पेसाप्रतत अतभप्ररेरत गररने छ । 

11.25.3 तनरन्त्तर रूपमा शशक्षकको पेसागत सक्षमता अतभिृवद्ध गनिका लातग विद्यमान 
शशक्षा तातलम केन्त्रलाई प्रदेश शैशक्षक जनशशक्त विकास केन्त्रको रूपमा विकास 
गररने छ । साथै विगतमा सञ्चालन भइरहेका शशक्षा तातलम केन्त्रको भौततक 
सवुििालाई सदुृढीकरण गरी प्रयोगमा ल्याइने छ। 

11.25.4 विद्यालय तहमा विज्ञान, गशणत र प्रावितिक विषय जस्ता जनशशक्त अभाि हनु े

विषयहरू (Scarcity of Human Resources) शशक्षण गने शशक्षकका लातग थप 
सवुििाको व्यिस्था गने र त्यस्ता विषयमा शशक्षण तसकाइको कमी हनु नददन 
न्त्यूनतम शैशक्षक योग्यता हातसल गरेका जनशशक्तलाई तातलम नभए पतन 
तोवकएको आिारमा सहज रूपमा शशक्षण अनमुतत पत्र  उपलधि गराउने व्यिस्था 
तमलाइने छ । 

रणनीतत ११.२६ सरोकारिालाको प्रतततनतित्ि, पारदशशिता, अपनत्ि र उिरदावयत्ि सतुनशश्चत 
गनिका लातग सहभातगतामूलक संयन्त्त्र तनमािण गरी शैशक्षक सशुासन कायम 
गने । (१०.११) 

11.26.1 बालबातलकाको शशक्षा प्रततको दावयत्ि एिम ्शजम्मेिारी बहन गनि तथा विद्यालय 
र समदुायका तबच जीिन्त्त सम्बन्त्ि तनमािण गनि विद्यालय धयिस्थापन सतमततको 
क्षमता अतभिृवद्ध गनि र अतभभािक शशक्षामार्ि त ्सचेतना विकासका लातग स्थानीय 
तहसँग सहकायि गररने छ ।  

11.26.2 विद्यालयको योजना तजुिमा, स्रोत व्यिस्थापन, अनगुमन, सपुररिेक्षण, आिारभतू 
तहको परीक्षा व्यिस्थापन र स्थानीय पाठ्यक्रम तनमािण लगायत तनरन्त्तर संिाद 
र अन्त्तरवक्रयाका माध्यमबाट शैशक्षक वक्रयाकलापहरूमा समदुायलाई सहभागी 
गराउन स्थानीय तह र विद्यालयलाइि सहजीकरण गररने छ । 

11.26.3 सरकारी एिम ्गैरसरकारी सङ् घसंस्था (कृवष, िन, स्िास््य, खेलकुद, सामदुावयक 
सङ् घसंस्था/ क्लब) हरूले विद्यालय पाठ्यक्रमसँग सम्बशन्त्ित वितभन्न 
वक्रयाकलापहरू सञ् चालन गरी विद्यालयलाई सहयोग परु् याउँदै सामाशजक 
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दावयत्ि पूरा गनि स्थानीय तह र सङ् घसंस्था तबचको  सहकायिका लातग उत्प्ररेरत 
गररने छ । 

11.26.4 शैशक्षक संस्थाहरूको आतथिक व्यिस्थापनलाई नततजामखुी, पारदशी तथा 
जिार्देही बनाउन, सामाशजक परीक्षण (Social Audit) को प्रभािकारी 
कायािन्त्ियनका लातग शैशक्षक संस्था र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाइनेछ।साथै 
शैशक्षक व्यिस्थापन सम्बन्त्िी वक्रयाकलापहरुमा बालबातलकाको प्रतततनतित्त्ि 
सतुनशश्चत गरी बालमैत्री सशुासनको प्रत्याभतू गनि विद्यालय तथा स्थानीय तहसँग 
सहकायि गररने छ । 

रणनीतत ११.२७ शैशक्षक संस्थाको नतेतृ्िको भतूमका सबलीकरण गनि नेततृ्ि विकासका 
कायिक्रमहरू सञ्चालन गने । (१०.११) 

11.27.1 आिश्यक मापदण्ड र कायिविति तयार गरी विद्यालय नेततृ्ि परीक्षणका आिारमा 
नेततृ्ि छनोट गने नीतत अिलम्बन गनि स्थानीय तहलाई सहजीकरण गररने छ।  

11.27.2 प्रिानाध्यापक तथा शैशक्षक संस्थाका प्रमखु र व्यिस्थापकहरूका लातग क्षमता 
अतभिृवद्ध र नेततृ्ि विकासका कायिक्रमलाइि प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गने 
व्यिस्था तमलाइने छ । 

11.27.3 शैशक्षक व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउन नततजाका आिारमा मूल्याङ्कन गने 
र कायिबोझ तथा कायिसम्पादनका आिारमा प्रोत्साहन तथा दशण्डत गने व्यिस्था 
गररने छ ।   

 

रणनीतत ११.२८ शैशक्षक प्रणालीतभत्रका सम्पूणि मानि संसािनलाई आफ्नो पेसा र 
शजम्मेिारीप्रतत उिरदायी बनाउन नततजामा आिाररत पेसागत आचार 
संवहता बनाई लाग ुगने । (१०.११) 

11.28.1 शैशक्षक प्रणालीतभत्रका सम्पूणि मानि संसािनलाई दलीय आिद्धतारवहत प्राशज्ञक 
जनशशक्तको रूपमा विकास गने गरी पेसागत आचारसंवहता तयार गरी लाग ुगनि 
स्थानीय तह एिम ्शैशक्षक संस्थासँग सहकायि गररने छ ।  

11.28.2 मापदण्ड र सूचकका विकास गरी सो का आिारमा विज्ञहरू समते रहेको 
अनगुमन संयन्त्त्रद्वारा पेसागत आचार संवहता पालना भए नभएको अनगुमन गरी 
पषृ्ठपोषण प्रदान गने व्यिस्था कायािन्त्ियनमा ल्याइने छ । 
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11.28.3 कायि सम्पादनका सूचक तथा मापदण्ड तनमािण गरी प्रिानाध्यापक, शशक्षक तथा 
कमिचारीको कायि सम्पादनलाई उच्च पानि; मूल्याङ्कन प्रवक्रयालाई पारदशी तथा 
नततजामखुी बनाउन स्थानीय तह र प्रिानाध्यापक, प्रिानाध्यापक र शशक्षक एिम ्
कमिचारी तबच कायिसम्पादन सम्झौता गरी नततजाको आिारमा परुस्कृत तथा 
उत्प्ररेरत गने व्यिस्था कायािन्त्ियनमा ल्याइने छ ।   

रणनीतत ११.२९  शैशक्षक परामशि सेिा, तब्रज कोसि,  भाषा शशक्षण, ट् यसुन र कोशचङ कक्षा 
जस्ता कायिक्रम सञ्चालन गने शैशक्षक सेिा प्रदायक संस्थाहरूको तनयमन 
गने । (१०.१२) 

11.29.1 गण्डकी प्रदेशको मापदण्डका आिारमा भाषा शशक्षण कक्षाहरूको अनमुतत िा 
स्िीकृतत सम्बन्त्िी कायिविति तनमािण गरी तनयमन गररने छ । 

11.29.2 ट् यसुन र कोशचङ कक्षा जस्ता शैशक्षक सेिा प्रदायक संस्थाहरूको अनमुतत, 
स्िीकृतत तथा सञ्चालन सम्बन्त्िी मापदण्ड तनमािण गरी तनयमन गनि स्थानीय 
तहलाई सहजीकरण गररने छ । 

11.29.3 शैशक्षक परामशि सेिा सम्बन्त्िी कायिक्रम सञ्चालन गने संस्थाहरूले गण्डकी प्रदेश 
मापदण्ड पालना गरी सेिाग्राहीको वििरण सवहतको िावषिक प्रततिेदन स्थानीय 
तह र प्रदेशमा पेश गनुिपने व्यिस्थालाई अतनिायि  गररने छ।  

रणनीतत ११.३० विद्यालय अनगुमन,  तनरीक्षण तथा सपुररिेक्षण प्रवक्रयालाई प्रभािकारी र 
उपलशधिपूणि बनाउने । (१०.१२) 

11.30.1 प्रदेश तहमा शशक्षा क्षेत्रको नततजामूलक अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको लातग 
आिश्यक पने संस्थागत संयन्त्त्र, प्रवक्रया, मापदण्ड र सूचक तनिािरण गरी 
शजम्मेिारी एिं जिार्देवहता वकटान गररने छ ।  

11.30.2 स्थानीय तहले विषय विज्ञता तथा शशक्षण पद्धततको विज्ञता हातसल गरेका 
स्थानीयस्तरमा उपलधि हनु सक्न ेप्राध्यापक, शशक्षक, अिकाश प्राप्त शशक्षक र 
कमिचारीहरू मध्येबाट विज्ञ समूह गठन र आिश्यक स्रोत सािनको समेत 
व्यिस्था गरी विद्यालय अनगुमन, तनरीक्षण तथा सपुररिेक्षण प्रवक्रयालाई 
प्रभािकारी र उपलशधिपूणि बनाउन प्रावितिक सहायता उपलधि गराइने छ। 
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11.30.3 सपुररिेक्षण, अनगुमन, मूल्याङ्कन र अध्ययन अनसुन्त्िानका माध्यमबाट 
विद्यालयको समग्र लगानी, प्रवक्रया र उपलव्िीको मापन गने प्रणाली विकास 
गररने छ । 

11.30.4 सपुररिेक्षणलाई विद्यालयमा आिाररत बनाउन विद्यालयका प्रिानाध्यापक, 

अनभुिी शशक्षक िा मने्त्टर र समकक्षी शशक्षकबाट सपुररिेक्षण गने पररपाटी 
शरुू गररने छ  ।  

11.30.5 तनशश्चत मापदण्डका आिारमा हरेक िषि भौततक, शैशक्षक अिस्था, तसकाइ 
िातािरण, विद्याथीको तसकाइ उपलशधि  जस्ता पक्षहरूको मूल्याङ्कनका आिारमा 
विद्यालयहरूको स्तरीकरण गरी सिुारका कायिक्रमहरू सञ्चालन गनि स्थानीय 
तहलाइि सहजीकरण गररनेछ । 

11.30.6 प्रदेश तहमा विद्यालयको प्रावितिक िार सञ्चालन गने विद्यालयहरू तथा प्रावितिक 
शशक्षालयको तनरीक्षण अनगुमन र मूल्याङ्ककन गण्डकी प्रावितिक शशक्षा तथा 
व्यािसावयक तातलम प्रततष्ठानद्वारा गने व्यिस्था तमलाइन ेछ ।  

रणनीतत ११.३१ गणुस्तरीय शशक्षा सतुनशश्चतताका लातग शशक्षा प्रणाली सबलीकरण अतभयान 
सञ्चालन गने । (१०.१३) 

11.31.1 साििजतनक शशक्षा प्रणालीको रूपान्त्तरणका लातग सरोकारिालाहरूको सवक्रय 
सहभातगता सतुनशश्चत गनि अतभभािक शशक्षा, नागररक संिाद, छलर्ल, अन्त्तवक्रि या, 
साििजतनक सनुिुाइ जस्ता वितभन्न कायिक्रमहरू सञ्चालन गरी सामदुावयक 
विद्यालयलाई सबैको आकषिणको केन्त्र बनाइने छ ।  

11.31.2 साििजतनक पद िारण गने अतभभािकहरूलाई साििजतनक विद्यालय सबलीकरण 
अतभयानमा सहभागी हनु र आफ्ना बालबातलकालाई साििजतनक विद्यालयमा 
पढाउने िातािरण तसजिना गनि अतभप्ररेरत गररने छ । 

11.31.3 शशक्षा प्रणालीको सिुारका अल्पकालीन तथा दीघिकालीन लक्ष्य वकटान गरी 
प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तनमािण र कायािन्त्ियन गने प्रणाली सदुृढ पानि 
क्षमता विकासका कायिक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  
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11.31.4 विश्वविद्यालयबाट विशशष्ट शे्रणीमा उतीणि िा विशशष्टता प्राप्त गरेका मेिािी 
व्यशक्तहरूलाई शशक्षण पेसामा  तभत्र्याउन  सहज प्रवक्रया र थप प्रोत्साहनको 
व्यिस्था गररने छ ।  

11.31.5 शशक्षण तसकाइमा आिारभतू निीनतम सूचना प्रवितिको प्रयोग र बहवुिषय 
शशक्षण क्षमता िृवद्ध गने अिसर प्रदान गररने छ । यो सवुििा उपयोग गनि 
नचाहने िा नसक्ने शशक्षकलाई सवुििासवहत अिकास ददइ नयाँ तनयशुक्त गदाि 
सूचना प्रविति सवहत बहवुिषय शशक्षण गनि सक्न े योग्य र यिुा शशक्षकलाई 
तनयशुक्त गनि स्थानीय तहसँग सहकायि  गररने छ ।  

11.31.6 शैशक्षक गणुस्तर अतभिृवद्ध गनि सशङ् घय मापदण्ड र प्रदेशले तयार गरेका 
आिारहरू बमोशजम कक्षागत एिम ् विषयगत शशक्षकको उपलधिता सतुनशश्चत 
गराउन शशक्षक विद्याथी अनपुात पनुरािलोकन गरी शशक्षक दरबन्त्दी तमलान 
गने कायिमा स्थानीय तहलाई आिश्यक सहजीकरण गररने छ ।  

11.31.7 भौततक तनमािणका लातग संघीय मापदण्ड र भौगोतलक अिस्था अनसुार थप 
मापदण्डका आिारमा शशक्षण संस्थाको भौततक पूिाििार सिुार गरी सरुशक्षत र 
जोशखममकु्त बनाइन ेछ । यस कायिमा स्थानीय तह र विद्यालयलाई सहयोग 
र सहजीकरण गररने छ ।  

11.31.8 अतभभािक तथा वितभन्न सामदुावयक सङ् घसंस्थाको सहभातगतामा शशक्षण 
संस्थाहरूलाई बालमैत्री,  छात्रामैत्री, अपाङ्गमैत्री तसकाइ केन्त्रको रूपमा विकास 
गनि पूिाििार तनमािणका साथै सचेतना अतभिृवद्धका कायिक्रम सञ्चालन गररने छ।  

11.31.9 विद्यालय तथा शशक्षालय हातामा खानेपानी, शौचालय, खेलमैदान, बगैँचा, सरसर्ाइ 
वकट, प्राथतमक उपचार बाकस अतनिायि रूपमा रहन े व्यिस्था गनि स्थानीय 
तहको क्षमता विकास र सहकायि गररने छ ।  

11.31.10 शैशक्षक संस्थाको िातािरण स्िच्छ, सर्ा, शान्त्त, सरुशक्षत र हररयालीयकु्त बनाई 
िातािरणमैत्री हररत संस्थाको रूपमा विकास गनि विद्यालय तथा स्थानीय 
तहहरूलाई प्रोत्सावहत गररने छ । 

11.31.11 शशक्षक र विद्याथीमा विपद्ले पाने प्रभाि न्त्यूनीकरण गनि विद्यालय तथा 
समदुायमा पूिितयारीको लातग विपद् व्यिस्थापन तातलम, मनोसामाशजक परामशि 
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सेिा र शैशक्षक पनुलािभको व्यिस्थापन गने  िातािरण तमलाउन स्थानीय तहलाइि 
सहयोग र सहजीकरण गररने छ । 

11.31.12 मानि वक्रयाकलाप एिम ् भमूण्डलीय उष्मीकरण (Global Warming) ले 
िातािरणमा पाने प्रभाि सम्बन्त्िी सचेतना विकास गरी यस्ता कायिहरू रोक्न र 
त्यसबाट जोतगने उपाय अबलम्बन गने सम्बन्त्िी वक्रयाकलाप सञ्चालन गनि 
स्थानीय तहमार्ि त ्विद्यालय तथा समदुायलाई ससूुशचत गररने छ ।  

रणनीतत ११.३२  संघीय मापदण्डको प्रततकूल नहनु े र प्रदेशका विशशष्टताको सम्िोिन 
हनुेगरी शशक्षा सम्बन्त्िी प्रदेश काननु एिम ्मापदण्ड तनमािण गने । 
(१०.१३) 

11.32.1 संिैिातनक प्राििान कायािन्त्ियनमा ल्याउन शशक्षा सम्बन्त्िी प्रदेश काननु तजुिमा 
गररने छ साथै  स्थानीय तहलाइि शशक्षा सम्बन्त्िी काननु तजुिमाका लातग क्षमता 
विकास एिम ्सहजीकरण गररने छ । 

11.32.2 विद्याथी सङ्् या,  शशक्षकको सेिा शति तथा सवुििा, शलु्कको तसमा, छात्रिृशि, 
कर पालना, आतथिक कारोिारमा पारदशशिता, सामाशजक उिरदावयत्त्ि र भौततक 
पूिाििार लगायतका मापदण्डको आिारमा तनजी लगानीका शशक्षण संस्थाहरूको 
िगीकरण एिम ् तनयमनका मापदण्ड तयार गरी सहयोग तथा तनयमन गनि 
स्थानीय तहलाई सहयोग गररने छ ।  

11.32.3 शशक्षक तातलम, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक, शैशक्षक सामग्री विकास र प्रयोग, 

विषय शशक्षक क्षमता विकास जस्ता गणुस्तर र सान्त्दतभिकता िृवद्ध गने कायिक्रम 
सञ्चालनका लातग तनजी लगानीका शशक्षण संस्थाहरूलाई कर छुट र वितभन्न 
सहतुलयत प्रदान गरी प्रोत्साहन गने कायिका लातग स्थानीय तहलाइि  सहजीकरण 
गररने छ ।   

11.32.4 तनजी लगानीमा सञ्चालन भएका शैशक्षक संस्थाहरूलाई विद्याथी सङ््याको 
आिारमा समायोजन हनु; साििजतनक, सामदुावयक, साििजतनक गठुी एिम ्
सहकारीको रूपमा क्रमश: रूपान्त्तरणका लातग प्रोत्साहन गने व्यिस्थाका लातग 
स्थानीय तहसँग सहकायि गररन ेछ । 
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झ) शैशक्षक लगानी 

रणनीतत ११.३३  शशक्षामा पयािप्त लगानीको सतुनशश्चतता गनि प्रदेश सरकारले  क्रमश: 
लगानी िवृद्ध गदै जाने । (१०.१४) 

11.33.1 शशक्षामा प्रदेश सरकारको सम्पणुि बजेटको न्त्यूनतम २० प्रततशत बजटे 
वितनयोजन गनुिका साथै त्यसलाई गणुस्तर सिुार र अनसुन्त्िानमा आिाररत भएर 
लगानी गने पररपाटी विकास गररनेछ । साथै स्थानीय तहबाट लगानी िृवद्ध 
गनि उत्प्ररेरत गदै अन्त्य दाताहरूबाट पतन स्रोत सङ्कलन गनि प्रोत्सावहत गररनेछ। 

11.33.2 समग्र आतथिक तथा सामाशजक विकास एिम ्प्रदेशका प्राथतमकताका क्षते्रहरूलाई 
सम्बोिन गने र उत्पादकत्ि िृवद्धका लातग आिश्यक पने गणुस्तरीय जनशशक्त 
उत्पादन गनि प्रावितिक शशक्षामा लगानी बढाइनेछ ।  

रणनीतत ११.३४  उच्च शशक्षा प्रदायक संस्थाहरूको स्तरीकरण र प्रमाणीकरणको  आिारमा 
थप अनदुान तथा अन्त्य सवुििा प्रदान गने । (१०.१४) 

11.34.1 विश्वविद्यालय अनदुान आयोगसँग सहकायि गरी गणुस्तर सतुनशश्चतता र प्रत्यायन 
प्रमाणपत्र तलन तोवकएको मापदण्ड पूरा गरेका प्रदेशतभत्रका उच्च शशक्षा प्रदायक 
संस्थाहरूलाई उच्च शशक्षा सञ्चालनको अनमुतत, आतथिक तथा प्रावितिक सहयोग 
उपलव्ि गराइने छ । यस्ता संस्थाहरूलाई क्रमश: स्रोत सािनमा आत्मतनभिर 
हनु अतभप्ररेरत गररने छ। 

11.34.2 उच्च शशक्षा प्रदायक संस्थाहरूलाई उपलधि हनु ेएकमषु्ट अनदुानको मात्राका 
आिारमा सम्बशन्त्ित संस्थाले आफ्नो िावषिक बजेट तनमािण गदाि लागत साझेदारी 
(Cost Sharing) का तसद्धान्त्तमा आिाररत भई विद्याथी शलु्क लगायत अन्त्य 
स्रोतबाट व्यिस्था गदै खचि प्रणालीमा तमतव्यवयता, कायिदक्षता र प्रभािकाररता 
जस्ता मान्त्यता अिलम्बन गनि अतभप्ररेरत गररने छ ।  

11.34.3 प्रत्येक पाँच िषिमा उच्च शशक्षा प्रदायक सिै शशक्षण संस्था तथा तनकायहरूको 
गणुस्तर परीक्षण गने व्यिस्था गररनेछ । 

रणनीतत ११.३५   शशक्षा विकासका तनशम्त "प्रदेश शशक्षा कोष" खडा गररने छ र  स्थानीय 
तहमा सम्बशन्त्ित सरकारले नै पररचालन गने गरी स्थानीय शशक्षा कोष 
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खडा गरी स्थानीय र प्रदेशका आिश्यकतालाई सम्बोिन हनु ेगरी स्रोत 
पररचालन गने । (१०.१४) 

11.35.1 प्रदेशस्तरमा शशक्षा हेने मन्त्त्रालयको मन्त्त्रीको अध्यक्षतामा शशक्षा विकास कोष 
खडा गररनेछ । उक्त कोषमा अन्त्तरसरकारी वििीय हस्तान्त्तरणमार्ि त ् प्राप्त 
हनुे स्रोत, सम्बशन्त्ित सरकारी स्रोत, वितभन्न सङ्घसंस्था र दाताहरूबाट प्राप्त 
सहयोगलाई एकीकृत गररनेछ । 

11.35.2 स्थानीय तहमा स्थानीय शशक्षा कोष खडा गरी स्थानीय आिश्यकतालाइि सम्बोिन 
हनुे गरी स्रोत पररचालन गने कायिविति विकास गरी कायािन्त्ियनमा ल्याउन 
स्थानीय तहसँग समन्त्िय र सहजीकरण गररनेछ । 

11.35.3 शशक्षा विकासका लातग सहयोग जटुाउन र उद्यमी, व्यिसायीको आिश्यकतालाई 
सहयोग पगु्न े जनशशक्त विकासका लातग लगानी गनि उद्योग व्यिसायीसँग 
सहकायि  गररनेछ ।  

रणनीतत ११.३६  प्रदेशमा प्रावितिक शशक्षाको  प्रभािकाररता अतभिवृद्ध गनि ददगो लगानीको 
एकीकृत र क्षते्रगत लगानी ढाचँा तयार गरी कायािन्त्ियनमा ल्याउने । 

(१०.१४) 

11.36.1 प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षा र सीप विकासका लातग प्रदेश सरकार, 
सहकारी, तनजी क्षेत्र र समदुायको सहकायि र साझेदारीमा प्रावितिक शशक्षा तथा 
व्यािसावयक तातलम प्रततष्ठान अन्त्तगित तसप विकास कोष स्थापना गररने छ ।  

11.36.2 औद्योतगक तसप विकासमा आिाररत पाठ्यक्रम तनमािण, कायिस्थलको तसकाइ, 

कायिगत तातलम, एप्रशेन्त्टतसतसप तातलम सञ्चालनमा उद्योगी तथा व्यिसायीहरूको 
सवक्रय सहभातगता सतुनशश्चत गररने छ ।  

11.36.3 सरकारी, सहकारी र तनजी क्षेत्रतबच सहकायि र साझेदारीमा तसप विकासका 
कायिव्रmमहरू सञ्चालन गनुिका साथै तत ्तत ्क्षेत्रबाट कोषमा तनशश्चत योगदान 
गनुिपने काननुी व्यिस्था तमलाइने छ ।  
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ञ) विज्ञान तथा प्रविति 

रणनीतत ११.३७ आिारभतू तथा िैज्ञातनक अनसुन्त्िानका तनशम्त प्रदेश विज्ञान तथा प्रविति 
प्रततष्ठानलाई सबलीकरण गने ।(१०.१५) 

11.37.1 विज्ञान तथा प्रविति प्रततष्ठानलाई अनसुन्त्िान र अन्त्िेषणका तनशम्त प्रादेशशक 
विश्वविद्यालयहरू र औद्योतगक प्रततष्ठानहरू तबच सहकायि गनि प्रोत्सावहत गररन े
छ ।  

11.37.2 विज्ञान तथा प्रविति प्रततष्ठान अन्त्तगित एक अनसुन्त्िानशाला स्थापना गरी सो 
मार्ि त विज्ञान प्रविति र उत्पादनका क्षेत्रमा अध्ययन अनसुन्त्िान र सामग्री 
विकास गनि आिश्यक सहयोग गररने छ । 

11.37.3 उच्च पिितीय पाररशस्थततक प्रणाली, जलश्रोतजस्ता नेपालको विशेषता रहेका 
विषयमा अन्त्तरािवियस्तरको उत्कृष्ट अनसुन्त्िान केन्त्रहरू स्थापना तथा विकास 
गरी त्यस्ता विषयलाई प्रदेश एिम ्रािको पवहचान क्षेत्र बनाइने छ । 

11.37.4 शैशक्षक गततवितिहरूलाई अनसुन्त्िानसँग आबद्ध गदै विद्यालय तहदेशख न ैविद्याथी 
र शशक्षकहरूमा अनसुन्त्िान संस्कारको विकास गनि शैशक्षक संस्थाहरूलाई 
प्रोत्सावहत गररने छ ।  

रणनीतत ११.३८ प्रदेशमा विज्ञान  प्रविति र व्यिसाय अध्ययनको अिसर विस्तार गनि सो 
सम्बन्त्िी शशक्षण संस्थाहरूको विस्तार एिं सबलीकरण गने । (१०.१५) 

11.38.1 नागररकहरूमा िैज्ञातनक चेतना विस्तारका लातग प्रदेश तहमा विज्ञान प्रविति 
प्रततष्ठानलाई सबलीकरण गररने छ ।  

11.38.2 विज्ञान र प्रवितिसम्बन्त्िी प्रततभा पवहचान गरी विशशष्टकृत क्षेत्रमा प्रततभाहरूको 
विकास र उपयोग गररनकुा साथै योगदानका आिारमा िैज्ञातनक प्रततभाहरूलाई 
कदर एिं परुस्कृत गने र थप अनसुन्त्िान गने व्यिस्था तमलाइन ेछ ।  

11.38.3 िैज्ञातनक प्रततभा प्रिद्धिन गनि तनयतमत रूपमा स्थानीय तह हुँदै प्रदेश तहसम्म 
विज्ञान प्रदशिनी लगायतका सजृनात्मक प्रततयोतगताहरूको आयोजना गररनेछ । 
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रणनीतत ११.३९ सामदुावयक माध्यतमक विद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविति शशक्षाको विस्तार 
गने । (१०.१५) 

11.39.1 विज्ञान तथा प्रविति शशक्षाको विस्तारका लातग हरेक सामदुावयक माध्यतमक 
विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गररने छ । 

11.39.2 सम्भाव्यता अध्ययनका आिारमा हरेक स्थानीय तहका कशम्तमा एक सामदुावयक 
माध्यतमक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढाउने व्यिस्थाका 
लातग स्थानीय तहसँग सहकायि गररने छ । 

11.39.3 सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकायिमा विज्ञान प्रयोगशालाका लातग आिश्यक 
विज्ञान प्रविति सम्बन्त्िी र भौततक पिूाििार विकास तथा  उपकरणको व्यिस्थापन 
गररनेछ । 

11.39.4 विज्ञान तथा प्रवितिको जनशशक्त उत्पादनका लातग विश्वविद्यालयहरूसँग सहकायि 
गररनेछ । 

रणनीतत ११.४०  विज्ञान,  प्रविति,  इशितनयररङ्, कला र गशणत शशक्षा (STEAM Education) 
लाई समग्र शशक्षा प्रणालीको अतभन्न अङ् गको रूपमा विकास तथा विस्तार 
गने । (१०.१५) 

11.40.1 पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीमा STEAM Education जस्ता विषयलाई उशचत स्थान 
ददई यस क्षेत्रमा लगानी िृवद्ध गरी जनशशक्त विकास, पाठ्यक्रम पररमाजिन, 
समायोजन र शशक्षण पद्धततको विकास गदै आितुनकीकरण गररने छ । 

11.40.2 STEAM Education शशक्षणमा सूचना प्रवितिको प्रयोग गरी शशक्षण तसकाइ 
प्रवक्रयामा सिुार गनि शशक्षकको क्षमता विकास गररने छ ।  

11.40.3 STEAM Education को प्रिद्धिनका लातग समदुाय, सङ्घसंस्था, उद्योग र 
आमसञ्चारका सािनहरूसँग शशक्षण संस्थाहरूले सहकायि गरी असल 
अभ्यासहरूलाई प्रचारप्रसार र विज्ञान प्रवितिसम्बन्त्िी साक्षरताका कायिक्रमहरू 
सञ्चालन गनि अतभप्ररेरत गररने छ । 
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11.40.4 प्रारशम्भक तहदेशख नै STEAM Education सँग सम्बशन्त्ित विषयहरूमा 
बालबातलकाहरूको रूशच, सहभातगता, संलग्नता, र क्षमता विकास गनि वितभन्न 
कायिक्रमहरू सञ्चालन गररने छ । 

11.40.5 STEAM Education सम्बन्त्िी शशक्षाको प्रिद्धिन गनिका लातग प्रदेश स्तरमा विज्ञान 
प्रविति प्रततष्ठानमार्ि त ्सङ्ग्ररहालय, कायिशाला, अनसुन्त्िान तथा आविष्कार केन्त्र 
र ्लातनटोररयमको व्यिस्था गररन ेछ । 

11.40.6 STEAM Education को विकास र विस्तारका लातग अन्त्तरािविय विश्वविद्यालयहरू, 

समान कायिमा संलग्न विश्वविद्यालयहरू तथा विकास साझेदारहरू तबचको 
सहकायिलाई प्रोत्साहन गररने छ । 

ट) सूचना, सञ्चार तथा प्रविति 

रणनीतत ११.४१ शशक्षण तसकाइ प्रवक्रया र शैशक्षक व्यिस्थापनलाई सूचना तथा प्रवितिमैत्री 
बनाउनका साथै आम सञ्चार माध्यमलाई शशक्षा प्रणालीको बैकशल्पक 
माध्यमको रूपमा विकास गने । (१०.१६) 

11.41.1 विद्यालय तथा शशक्षण संस्थामा सूचना तथा सञ्चार प्रवितिको पूिाििार विकास 
गरी सञ्चार प्रवितिलाई शशक्षा प्रणालीको अतभन्न अङ्ग बनाइनेछ । 

11.41.2 इ–लाइबे्ररी, भच ुिअल ल्याब, भच ुिअल कक्षाकोठा, अनलाइन परीक्षा,  इ–पोटिर्ोतलयो,  
आइतसटी सवहतको पाठयोजना, विषयगत शशक्षण सािन, पोडकास्ट, िेभ सेतमनार, 

एडुकास्ट, मकेरस्पेस, जस्ता शशक्षण तसकाइमा आिाररत ए्सहरूको विकासका 
साथै एर् एम रेतडयो, पत्रपतत्रका, टेतलतभजन तथा सामाशजक सिाल समेतलाई 
प्रयोगमा ल्याइने छ ।  

11.41.3 प्रभािकारी शशक्षण, प्राध्यापन, प्रशशक्षण, अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा सपुररिेक्षण 
पद्धततको विकास गनि प्रदेशस्तरमा (भच ुिअल शशक्षक, प्राध्यापक, प्रशशक्षक, 

अनगुमनकताि, तनरीक्षक तथा सपुरीिेक्षकको विकास गने) तडशजटल प्रविति 
विकास गररने छ ।  

11.41.4 शशक्षाको प्रारशम्भक तहदेशख नै सूचना तथा सञ्चार प्रवितिलाई शशक्षण तसकाइको 
माध्यमका रूपमा प्रयोग गनि सबै शशक्षक तथा प्राध्यापकलाई प्रविति प्रयोगमा 
सक्षम तलु्याइने छ ।  
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11.41.5 प्रदेश अन्त्तरगतका शैशक्षक सेिाप्रदायक तनकाय, विद्यालय, विश्वविद्यालय र 
स्िायि संस्थाहरूमा अवर्स अटोमशेन गनुिका साथै अनलाइन सेिाप्रिाह प्रणाली 
कायािन्त्ियन गरी सेिा प्रिाहलाई तछटो, छररतो र प्रभािकारी बनाइने छ ।  

11.41.6 कोतभड-१९, भकूम्प, बाढी र पवहरो जस्ता आकशस्मक विपिीका अिस्थामा पतन 
बालिातलकाको तसक्ने अिसर र अतिकार अकुशण्ठत बनाई राख्न संघीय सरकार, 

स्थानीय सरकार र सञ्चार माध्यम, दूर सञ्चार, विद्यतु, बैँक तथा वििीय संस्था  
आदद सहयोगी संस्था र अतभभािकहरु समेतको सहकायिमा आतथिक रूपमा 
विपन्न पररिारका बालिातलकाहरुको सूचना तथा सञ्चार प्रवितिमा पहुँच परु् याउन 
सो सम्बन्त्िी आिश्यक उपकरणहरू क्रमश: तनिःशलु्क उपलव्ि गराउन ेव्यिस्था 
तमलाइने छ । 

रणनीतत ११.४२ उपयकु्त प्रवितिको प्रयोग गरी शैशक्षक सूचना व्यिस्थापन प्रणाली ( EMIS)  
व्यिशस्थत गररनेछ । (१०.१६) 

11.42.1 शैशक्षक सूचना व्यिस्थापन प्रणालीको सदुृढीकरण गरी त्याङ्क व्यिस्थापन गनि 
स्थानीय तह र विद्यालयलाई सक्षम र शजम्मेिार बनाउन सहयोग गररने छ । 

11.42.2 विद्यालय शशक्षा, प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षा, उच्च शशक्षालगायत सबै 
तह र वकतसमका शैशक्षक सूचना सङ् कलन र व्यिस्थापन प्रणालीलाई संस्थागत 
रूपमा सदुृढीकरण गरी अनलाइनमा आिाररत बनाई सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय 
तहतबच दोहोरो सञ्चारको िातािरण तनमािण  गररने छ।  

11.42.3 शैशक्षक क्षेत्रको संश्लवेषत तथा ितगिकृत (Analytic and Disagregated) त्याकं 
तथा सूचनालाई नीतत तथा योजना तजुिमा र अनसुन्त्िान तथा विकासका लातग 
प्रयोगमा ल्याइने छ । 

 

ठ) नागररक उिरदावयत्त्ि 

 

रणनीतत ११.४३ सामाशजक मूल्य र मान्त्यता प्रतत सचेत नागररक उत्पादन गनि 
बालबातलकाको सिािङ् गीण विकासमा टेिा परु् याउने । (१०.१७) 

11.43.1 विद्याथीको सिािङ्गीण विकासमा टेिा परु् याउन तथा अन्त्ततनिवहत प्रततभाको प्रस्रु्टन 
गनि खेलकुद, सावहशत्यक, लोक साँस्कृततक, साङ् गीततक, प्रततभा पवहचान, शैशक्षक 
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महोत्सि र प्रोत्साहन लगायतका सह तथा अततररक्त वक्रयाकलाप सञ्चालनको 
व्यिस्था तमलाउन स्थानीय तह र सम्बद्ध शैशक्षक संस्थासँग सहकायि गररने छ।  

11.43.2 विद्यालय तहदेशख नै विद्याथीलाई कतिव्य र शजम्मेिारीको बोि गराई 
सामाशजकीकरण गनि पूिीय दशिन, नैततक शशक्षा तथा सामाशजक अध्ययनलाई 
पाठ्यक्रममा अतनिायि समािेश गने व्यिस्था तमलाइने छ। 

11.43.3 गणुस्तरीय शशक्षाको माध्यमबाट सकारात्मक सोच, समालोचनात्मक शचन्त्तन र 
सामाशजक मूल्य मान्त्यताप्रतत सचेत र जीिनोपयोगी तसपयकु्त विद्याथी उत्पादन 
गनि अतभभािक तथा विद्यालयलाई अतभप्ररेरत गने कायिमा सहयोग परु् याउन 
स्थानीय तहसँग सहकायि गररन ेछ । 

11.43.4 खेलकुद, कला र सङ् गीत क्षेत्रको विकासको सम्भािना रहेका विद्यालयहरूलाइि 
सबलीकरण गरी खेलकुद, कला र सङ् गीत विशेष विद्यालयको विकास गररनेछ। 

11.43.5 आफ्नो परम्परागत चाडपिि, िमि संस्कृतत, संस्कार, रीततररिाज एिम ् मूल्य 
मान्त्यताको संरक्षण तथा वितभन्न जातजातत, बहभुावषक, बहसुाँस्कृततक विवििताको 
सम्मान गदै आपसी एकता, सद् भाि र शाशन्त्त संस्कृततको विकास गनि अतभप्ररेरत 
गररने छ । 

संस्थागत व्यिस्था  
 

गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीतत, २०७८ कायािन्त्ियनका लातग मौजदुा शैशक्षक संरचनाहरू प्रदेशमा 
शशक्षा हेने मन्त्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू, गण्डकी प्रावितिक शशक्षा तथा व्यािसावयक तातलम 
प्रततष्ठान, शशक्षा विकास तनदेशनालय, तातलम केन्त्रहरूको महत्त्िपूणि भतूमका रहन ेछ । नीतत 
कायािन्त्ियनका लातग सङ् घीय सरकार मातहतका शैशक्षक तनकायहरूसँगको समन्त्िय र 
सहकायिमा जोड ददइनेछ । यस नीतत कायािन्त्ियनमा स्थानीय तहसँग समन्त्िय र सहकायिका 
साथै आिश्यक सहजीकरण एिम ्प्रावितिक सहायता उपलधि गराइने छ । विद्यमान शशक्षा 
तातलम केन्त्रलाई प्रदेश शैशक्षक जनशशक्त विकास केन्त्रको रुपमा विकास गरी यसको 
सबलीकरण गनुिका साथै विगतमा सञ्चालनमा रहेका तातलम केन्त्रहरुलाई क्षमता विकासका 
कायिक्रम सञ्चालन गनि प्रयोगमा ल्याइने छ । पाठ्यक्रम तनमािण र पररमाजिन, कक्षा १० 
को माध्यतमक शशक्षा परीक्षा (SEE) व्यिस्थापन तथा शशक्षा विकासका अन्त्य गततविति 

समेतका कायि गनि सक्न ेगरी शशक्षा विकास तनदेशनालयलाई सबलीकरण गरी प्रदेशमा 
शशक्षा हेने मन्त्त्रालयको मातहतमा रहेका सामाशजक विकास कायािलयहरुलाई शशक्षा विकास 
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तनदेशनालय अन्त्तगित ल्याइने छ । प्रदेश तभत्रका विद्यालयहरुमा योग्य शशक्षक तनयशुक्त 
गनि र शशक्षण अनमुततपत्रको व्यिस्था गनिका लातग मन्त्त्रालयबाट आिश्यक व्यिस्था गररन े
छ । स्थानीय तहसँग समन्त्िय गरी कायिक्रम कायािन्त्ियन गनि सङ् घीय सरकारको मातहतमा 
सबै शजल्लामा रहेको शशक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइ र प्रदेश सरकारको मातहतमा 
रहेका सामाशजक विकास कायािलयलाई एकीकृत गरी सङ् घ तथा प्रदेश सरकारको कायि 
गने गरी कायिक्रम कायािन्त्ियनमा सहजता ल्याउने व्यिस्थाका लातग सङ् घीय सरकारसँग 
समन्त्िय गररने छ ।    

आतथिक पक्ष 
 

गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीतत, २०७८ कायािन्त्ियन गनि आिश्यक वििीय व्यिस्थापनका लातग 
सङ् घीय सरकारसँग समन्त्िय र सहकायि गररने छ । प्रदेशको आफ्नै वििीय स्रोतको 
योजनाबद्ध पररचालन गनुिका अततररक्त स्थानीय तहसँग साझेदारी गने नीतत अिलम्बन गररन े
छ । यसै गरी तनजी र सहकारी क्षेत्रको पररचालन गरी शैशक्षक कायिक्रम कायािन्त्ियनमा 
साििजतनक तनजी साझेदारीको नीततलाई प्रोत्सावहत गररने छ । शशक्षामा समदुायको 
योगदानलाई प्रोत्साहन गदै शशक्षा विकासका लातग व्यशक्त, समदुाय, सङ् घसंस्था र 
अतभभािकहरूबाट स्िेशच्छक रूपमा लगानी गने िातािरण तसजिना गररने छ । प्रदेशमा 
शैशक्षक विकासमा िैदेशशक सम्बन्त्िको विस्तार र बैदेशशक सहायता आकषिण गरी पररचालन 
गनि समेत प्रयास गररने छ । 

काननुी व्यिस्था 
 

गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीतत, २०७८ को प्रभािकारी कायािन्त्ियनका लातग देहाय बमोशजमका 
ऐन, तनयम, तनदेशशका र कायिवितिहरू तजुिमा गरी कायािन्त्ियनमा ल्याइने छ:- 

(क) नेपालको संवििानले तनददिष्ट गरे बमोशजम संङ् घीय कानून, राविय शशक्षा नीतत, 
२०७६ तथा गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीतत, २०७८ को पररति तभत्र रही शशक्षा 
सम्बन्त्िी प्रदेश काननु तजुिमा गरी लाग ुगररने छ। 

(ख) विद्याथीका लातग छात्रिृशि व्यिस्थापन, सहतुलयत ऋण, िैदेशशक शैशक्षक 
कायिक्रम, शैशक्षक परामशि सेिा लगायतका विषयमा आिश्यक कानूनी व्यिस्था 
तमलाइने छ। 
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(ग) प्रावितिक तथा व्यािसावयक शशक्षा र तातलमको सञ्चालन, व्यिस्थापन एिं 
तनयमनका लातग गण्डकी प्रावितिक शशक्षा तथा व्यािसावयक तातलम प्रततष्ठान 
ऐन, २०७६ अनसुार तनयमािली तनमािण गरी कायािन्त्ियनमा ल्याइने छ। 

(घ) उच्च शशक्षाको सञ्चालन, व्यिस्थापन र तनयमनका लातग विश्वविद्यालय ऐनले 
गरेको व्यिस्थालाई कायािन्त्ियन गनुिका साथै सङ् घीय कानूनले व्यिस्था गरे 
बमोशजमका कायिलाई अगातड बढाइने छ। 

(ङ) स्थानीय तहको क्षेत्रातिकार तभत्र रहेका विषयको सञ्चालन, व्यिस्थापन र 
तनयमनका लातग उक्त तहबाट कानून तजुिमा गरी कायािन्त्ियनमा ल्याउन 
सहयोग र सहजीकरण गररनेछ। 

(च) गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीतत, २०७८ कायािन्त्ियनका लातग आिश्यकता अनसुार 
ऐन, तनयम, तनदेशशका र कायिवितिहरू तजुिमा गरी कायािन्त्ियनमा ल्याइने छ। 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन  
 

गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीतत, २०७८ को कायािन्त्ियनका लातग प्राथतमकता तोकी नीतत स्िीकृत 
भएको छ मवहना तभत्र शशक्षा हेने मन्त्त्रालयले नीतत कायािन्त्ियन योजना तनमािण गरी 
कायािन्त्ियनमा ल्याउन ेछ । यस नीततको कायािन्त्ियनमा सहजीकरण, अनगुमन, मूल्याङ्कन 
तथा आितिक समीक्षा गरी प्रभािकाररता ल्याउन प्रदेशमा शशक्षा हेने मन्त्त्रीको अध्यक्षतामा 
उच्च स्तरीय संयन्त्त्र तनमािण गररने छ । कायािन्त्ियनको समग्र शस्थततको मूल्याङ्कन िावषिक 
तथा आितिक रूपमा मु् यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद् को कायािलयले  गने छ । त्यसैगरी 
प्रदेशको शशक्षा हेने मन्त्त्रालय, शशक्षा विकास तनदेशनालय र अन्त्य तनकायहरूले आ-आफ्नो 
शजम्मेिारी तभत्र रही तनयतमत अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कायि गने छन ्। यी तनकायका  
अततररक्त प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र तभत्रको नीतत 
कायािन्त्ियन शस्थततको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने छन ् । विश्वविद्यालयहरू, गण्डकी 
प्रावितिक शशक्षा तथा व्यािसावयक तातलम प्रततष्ठान लगायत प्रदेश मातहतका शैशक्षक 
तनकायहरूले आफ्नो क्षेत्रातिकार तभत्रका कायिक्रम कायािन्त्ियनको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
गने छन ्। नीततको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका लातग मापदण्ड एिम ्सूचकहरूको विकास 
गरी ती सूचकहरूको आिारमा अनगुमन तथा मूल्याङ् कन गररनेछ । नीतत कायािन्त्ियनका 
लातग आिश्यक सूचक तथा सामग्रीहरूको विकास गरी सोको आितिक रूपमा समीक्षा 
गररने छ । नीतत कायािन्त्ियनको क्रममा आएका समस्याको पवहचान, अध्ययन, अनसुन्त्िान 
गने र प्राप्त सझुािहरूलाई शैशक्षक सिुारका तनशम्त कायािन्त्ियनमा ल्याइने छ । प्रथम 
पञ्चिषीय आितिक योजनाको अन्त्त्यमा तेस्रो पक्ष समेतको सहभातगतामा मध्यािति मूल्याङ्कन 
र दश िषिपतछ पूणाििति मूल्याङ्कन गररने छ । 
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जोशखम तथा जोशखम न्त्यूनीकरण  
 

प्रदेश शशक्षा नीतत कायािन्त्ियनको क्रममा देशखने जोशखमको समयमै आकँलनगरी तनरूपणका 
उपायहरू अिलम्बन गररने छ। कायािन्त्ियनका क्रममा आउन सक्न ेसम्भावित जोशखमहरू 
र ततनीहरूको न्त्यूनीकरणका उपायहरू देहाय बमोशजम हनुसक्ने आकँलन गररएको छ । 

अ) जोशखमहरू  

(क) तीन तहका सरकारबीच गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीतत, २०७८ कायािन्त्ियन गने 
क्रममा समन्त्िय र सहकायिमा आिाररत कायिप्रणाली अिलम्बन गनुि चनुौतीपूणि 
रहने देशखन्त्छ। 

(ख) स्िशातसत तनकायका पदातिकारीहरू, विश्वविद्यालयका शशक्षक तथा 
कमिचारीहरू र शैशक्षक सरोकारिालाहरूको पूणि सहयोग प्राप्त गनि कदठनाइ 
हनु सक्नेछ। 

(ग) गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीतत, २०७८ कायािन्त्ियनका लातग प्रदेश सरकारसँग 
रहेका जनशशक्त र संरचनाहरू अपयािप्त हनु सक्न ेदेशखन्त्छ। 

(घ) प्रदेश सरकारले शशक्षा क्षेत्रको सिुारका लातग आफ्नो स्रोतबाट पयािप्त बजेट 
वितनयोजन गने अिस्था नभई अन्त्य क्षेत्रलाई प्राथतमकता ददएमा योनीतत 
कायािन्त्ियनमा बािा उत्पन्न हनु सक्नेछ। 

(ङ) तनजी क्षेत्रलाई कानून बमोशजम पररचालन गने व्यिस्था तमलाई साििजतनक 
तनजी साझेदारीको नीततका आिारमा तनजी क्षेत्रबाट शशक्षामा गररने लगानी र 
प्रदान गररने सेिा आकषिक बनाउन नसवकएमा जोशखम रहन सक्न ेछ। 

(च) प्रदेश शशक्षा नीतत कायािन्त्ियनका लातग आिश्यक दक्ष जनशशक्त व्यिस्थापनका 
लातग प्रदेश तभत्रका संघीय र प्रदेश संरचना एिम बाह्य क्षेत्रका जनशशक्तको 
व्यिशस्थत रूपमा पररचालन गनि समेत जोशखम रहन सक्न ेअिस्था देशखन्त्छ। 

आ) जोशखम न्त्यूनीकरणका सम्भावित उपायहरू : 

(क) प्रदेशका शैशक्षक संरचना, स्थानीय तह एिम तनजी तथा साििजतनक क्षेत्रका 
विज्ञ जनशशक्त पररचालन गने गरी प्रदेशको शशक्षा हेने मन्त्त्रीको संयोजकत्िमा 
प्रदेश शशक्षा समन्त्िय सतमतत गठन गरी समन्त्िय र सहकायिको िातािरण 
तसजिना गररने छ। 

(ख) गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीतत, २०७८ कायािन्त्ियनका लातग सम्बद्ध स्थानीय तह, 

शैशक्षक सरोकारिालाहरू र तनजी तथा साििजतनक क्षेत्रलाई नीतत कायािन्त्ियनका 
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लातग अन्त्तरवक्रया र प्रिोिीकरणबाट अपनत्िको भािना तसजिना गरी शजम्मेिार 
बनाइने छ। 

(ग) कायिबोझ र जनशशक्तको बीचमा तालमेल तमलाउन मन्त्त्रालयको संगठन तथा 
व्यिस्थापन सिेक्षण गरी अत्यािश्यक जनशशक्त उपलव्ि गराइने छ । 

(घ) साििजतनक, सहकारी र तनजी क्षेत्रको लगानी र सहकायिलाई सतुनशश्चत गनि 
उनीहरूलाई प्रोत्सावहत गने रणनीतत अबलम्बन गररने छ। 

(ङ) गण्डकी प्रदेश शशक्षा नीतत, २०७८ को प्रमखु सिुारका क्षेत्रको पवहचान र 
अपेशक्षत नततजा वकटान गरी समयिद्ध कायियोजना बनाई प्रारम्भदेशख न ै
कायािन्त्ियनमा लतगने छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मरुकिः गण्डकी प्रदेश सरकार, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालय।मूल्य रु.५०।- 

आज्ञाले, 
विनोद बहादरु कँुिर 

प्रदेश सरकारको सशचि 


