
�श�ा मन्त्री �ग�रराजम�ण पोखरेलको प्र�तवद्धता-पत्र 

नेपालमा स�दय�दे�ख सामिन्त शोषण, दमन, अन्याय , अत्याचार , उत्पीडन तथा सामािजक �बभेदमा परेका नेपाल� जनताको 

�नरन्तर संघषर् तथा ब�लदानबाट स्था�पत सिम्बधान सभा माफर् त नेपालको सिम्बधान घोषणा भए संगसंगै राजनै�तक रुपमा 

ऐ�तहा�सक प�रवतर्न भएको छ । यस प�रवतर्नलाई संस्थागत गनर् तथा नेपाल� समाजलाई नयाँ नेपालको आलोकमा रुपान्तरण 

गनर् �श�ा �ेत्रमा प�न महत्वपूणर् प�रबतर्न गनर् आवश्यक रहेको छ । त्यसैले नयाँ सिम्बधान घोषणा भए प�छको प�हलो �श�ा 

मिन्त्रका है�सयतले न्यायपूणर्, समानता तथा समतामूलक �श�ा प्रणाल�को स्थापना गर� गुणस्तर�य, प्र�तस्पधार्त्मक , जनमू�ख, 

रोजगारमूलक बहुप्रा�व�धक, ब्यबसा�यक �श�ालाई लागु गन� ध्येय उदेश्यका साथ कायर्क्रमहरु तजुर्मा गर� त्यसलाई कायार्न्वयन 

गनर् आवश्यक भएकाले यो प्र�तबद्धता पत्र जार� ग�रएको छ ।  

 नेपाल एक बहुजातीय, बहुभा�षक, बहुसाँस्कृ�तक, बहुधा�मर्क तथा भौगो�लक   �ब�बधतायुक्त मुलुक भएकाले समानता, 

समता तथा सबैको आत्मसम्मान हुने गर� सामािजक न्याय  प्रदान गन� �श�ा नी�त तयार गनर्  उच्चस्तर�य रािष्ट्रय �श�ा 

आयोग गठन हुने र त्यस माफर् त बहृत बहश, अन्तरकृया,छलफल तथा अध्ययन अनुसन्धान गर� तयार भएको �सफा�रसका 

आधारमा अिन्तम नी�त बनाई यसको कायार्न्वयनकाला�ग �श�ा मन्त्रालय ला�ग पन� सैद्धािन्तक प्र�तवद्धता ब्यक्त गनर् चाहन्छु । 

नेपालको सिम्बधानले नेपाललाई समाजबादोन्मुख, लोककल्याणकार�, अग्रगा�म, समान तथा समतामूलक , धमर् �नरपे� 

गणतन्त्र नेपालको घोषणा ग�रसकेकाले नेपालको �श�ा नी�तलाई यह� आधारभूत मान्यतालाई स्था�पत गन� तथा त्यसलाई 

सँस्थागत गन� कायर्योजना स�हतको संस्थागत स्वरुप प्रदान गनर् स�म संयन्त्रको स्थापना ग�रने �दशामा केिन्द्रत हुनेछ । यस 

अबस्थामा सिम्बधानले प्रत्याभूत गरेको राज्य पुनस�रचनासंग मेलखाने �श�ाको संघीय संरचना स्थापना गर� सिम्बधान प्रदत्त 

मौ�लक अ�धकार प्रािप्तको अनुभू�त प्रदान गनर् नी�तगत ब्यबस्था ग�रनेछन ्।  

हालसम्मको �श�ा हुनेखानेकाला�ग मात्र हुने अबस्थालाई �चद� �श�ामा पहँुच �श�ा नी�तको आधारभूत मान्यता हुनेछ । 

यस क्रममा माध्य�मक �श�ालाई अ�नवायर्, �नशुल्क तथा समान बनाउँदै उमेर समूहका सतप्र�तशत बालबा�लकालाई �वद्यालय 

प्रवेश गराउँने िजम्मा राज्यले �लने ब्यबस्था गद� उच्च �श�ामा आ�थर्क �बपन्नताको नै कारणले पहँुच नहुने अबस्थाको अन्त्यका 

ला�ग अनुदान, ऋण, छात्रबिृत्त तथा �बशेष कायर्क्रम तयार ग�रनेछ ।  

 बतर्मान �श�ा गुणस्तरको कसीबाट �बबा�दत रहँदै आएकोछ । यस सन्दभर्मा �श�ण �सकाईलाई स्था�पत मापदण्डसंग 

दाँजेर उपलिब्धको मूल्याङ्कन गन� प�रपाट�को �वकास गर� यसकाला�ग आवश्यक, भौ�तक, मानवीय तथा नी�तगत साधन 

उपलब्ध गराउँदै कठोरतापूवर्क �न�र�ण, अनुगमन, �नयमन तथा �नयन्त्रण गर� गुणस्तर कायम ग�रनेछ ।  

बतर्मान युग एकल �वश्व ग्रामको अबधारणा अन्तरगत चल्न सुरु गरेको प�रप्रे�मा नेपालको �श�ालाई अन्तरार्िष्ट्रय मापदण्डको 

स्तरमा �बका�सत तुल्याई अन्तरार्िष्ट्रय �श�ा प्रणाल�संग समक�ता कायम गराउँने �दशामा पहल ग�रनेछ । 

 मुलुकको �वकासकाला�ग परम्परागत �ान, �सप तथा सम्पदाको आधु�नक प�रबेशमा  अत्य�धक सदपुयोग गनर् र नयाँ 

भन्दा नयाँ �ान, सीप तथा स�चको �वकास गनर् अध्ययन अनुसन्धानको महत्वलाई प्राथ�मकता �दई, �श�ाको तल्लो स्तरदे�खनै 

अनुसन्धान संस्कृ�तको स्थापना तथा �वकास ग�रनेछ ।  

सारमा भन्नु पदार्, नेपालको आ�थर्क, सामािजक, साँस्कृ�तक एवम ्भौगो�लक �व�वधतायुक्त �वशेषता र उक्त �व�वधताकाबीच 

आ�थर्क समानता, सम�ृद्ध र सामािजक न्याय सु�निश्चत गद� समानुपा�तक, समावेशी र समतामुलक समाज �नमार्ण गनर् नपेालको 

सं�वधानले �श�ालाई अ�धकारमा आधा�रत दृिष्टकोणबाट ग्रहण गरेको अवस्थामा �श�ामा सबैको पहँुच सु�नश्चत गनर्, गुणस्तर�य 



�श�ाको �वकास गनर्, रािष्ट्रय तथा अन्तररािष्ट्रय समक�ी हुने �श�ा प्रदान गनर् तथा उच्च �श�ालाई अनुसन्धानमुलक बनाई 

द� जनशिक्त उत्पादन गनुर्पन� आवश्यकतालाई दृिष्टगत गद� समग्र �श�ाको पुनस�रचना गनर् यो प्र�तवद्धता सावर्ज�नक गदर्छु । 

१. नेपालको सं�वधानमा उल्ले�खत �श�ा सम्बिन्ध संवैधा�नक व्यवस्थाहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर� कायार्न्वयन 

प्र�क्रया अगा�ड बढाइने छ । आधारभूत �श�ा �न:शुल्क र अ�नवायर् तथा माध्य�मक �श�ा �न:शुल्क ग�रने छ । म�हला, 

द�लत, अल्पसंख्यक, ग�रव तथा अपाङ्गहरुका �श�ाको ला�ग �वशेष व्यवस्था ग�रने छ । 

२. संघीय लोकतािन्त्रक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुरूप नयाँ �श�ा नी�त �नमार्ण गनर्, �श�ाको पुनस�रचना गनर्, शै��क 

व्यवस्थापन तथा गुणस्तर�यता अ�भव�ृद्ध गनर् र �श�ा मन्त्रालय एवम ्मातहतका �नकायको प्रशास�नक पुनस�रचना गनर् 

आवश्यक सुझाव �दन उच्च स्तर�य रािष्ट्रय �श�ा आयोग गठन ग�रने छ ।  

३.  प्राकृ�तक प्रकोपका कारण ��त पुगेका �वद्यालय भवनहरूको आवश्यकता अनुसार �नमार्ण, पुन:�नमार्ण र रेट्रो�फ�टङ  र 

नक्साङ्कनको आधारमा स्थानान्तरण गन� कायर् ब�ढमा ३ वषर्�भत्र सम्पन्न ग�रने छ । त्यस्ता संरचनाहरू प्राकृ�तक 

प्रकोप व्यवस्थापन मैत्री एवम ्�वद्याथ� मैत्री हुनेछन ्।  

४  तराई मधेश लगायत मानव �वकास सूचकांक तथा शै��क सूचकांकमा पछा�ड परेका देशका �व�भन्न भागको �श�ाको 

�वकासको ला�ग �वशेष शै��क अ�भयान सञ्चालन ग�रनेछ । 

५. �बद्यालयको तहगत अवस्था, भौगो�लक अविस्थ�त र �बद्याथ� �श�क अनुपात संख्या समेतका आधारमा �श�क 

दरबन्द� �मलान ग�रने छ । तहगतरूपमा बढ� हुने दरबन्द�लाई आवश्यक पन� तहमा समायोजन गर� अनुम�त �लएर 

सञ्चा�लत सबै सामुदा�यक �वद्यालयलाई औ�चत्यका आधारमा स्वीकृ�त प्रदान ग�रनेछ ।  

६.  रािष्ट्रय स्वयंसेवक सेवा, सा�रता दतु (literacy ambassador) जस्ता कायर्क्रम सञ्चालन गर� सा�रता कायर्क्रमलाई 

बनाउने अगा�ड बढाइने छ । सा�र भइसकेकाहरूको ला�ग �नरन्तर �सकाइको वातावरण �वकास ग�रनेछ । 

७. औपचा�रक, अनौपचा�रक एवम ्प्रा�व�धक तथा व्यवसा�यक �श�ा र ता�लमका �व�भन्न तहमा हा�सल गरेका 

योग्यताहरूको तहगत समक�ता �नधार्रण गनर् �निश्चत मापदण्ड स�हत रािष्ट्रय योग्यता प्रारूप (National Qualification 

Framework) तजुर्मा गर� कायार्न्वयनमा ल्याइने छ । 

८. �श�क, कमर्चार� एवम ्�वद्याथ�हरूसँग �व�भन्न समयमा ग�रएका सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर� कायार्न्वयन गनर् 
बाँक� रहेका �वषयहरूका बारेमा अध्ययन �वश्लेषण गर� कायार्न्वयनको ला�ग ठोस पहल ग�रनेछ । 

९= नेपाल सरकारको अनुम�त न�लई सञ्चालनमा रहेका �वद्यालय एवम ्�वदेशी बोडर्का शै��क कायर्क्रमहरू सञ्चालन 

ग�ररहेका �श�ण संस्थाहरूलाई नी�तगत एवं कानुनको दायरा �भत्र ल्याईनेछ ।  कानुनको दायरा �भत्र नआउने शै��क 

संस्थाहरूलाई आवश्यक कावार्ह�को प्र�क्रया अगा�ड बढाईन ेछ । 

१०= �निज �ेत्रबाट सञ्चा�लत शै��क संस्थाहरूको सञ्चालन र �नयमनका ला�ग शै��क गुणस्तर, भौ�तक पूवार्धार, शुल्क, 

�श�कहरूको योग्यता, सेवा सतर् जस्ता �वषयहरूलाई समेत समेट� संस्थागत �वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन  

�नद��शका प�रमाजर्न गर� कायार्न्वयनमा ल्याई सामािजक उत्तरदा�यत्व बहनका ला�ग प्रोत्सा�हत ग�रनेछ । 

११. �श�ालाई अन्तररािष्ट्रय मापदण्डको समक�ी बनाउन �वद्यालयदे�ख �वश्व�वद्यालयसम्म को पाठ्यक्रम प�रमाजर्न 
प्र�क्रयाको थालनी ग�रने छ ।  



१२. �श�ामा सूचना तथा सञ्चार प्र�वधीको पहँुच अ�भव�ृद्ध गनर् �डिजटल �सकाइ सामग्री �वकास तथा इ-पुस्तकालयको 
व्यवस्थापन ग�रनेछ । साथै इन्टरनेट जडान भएका र हुने �वद्यालयलाई इन्टरनेट सेवा शुल्क अनुदान उपलब्ध गराईने 
छ । 

१३. �वद्यालय �श�ाको �ेत्रमा, 

• सामुदा�यक �वद्यालयको वातावरणलाई वालमैत्री बनाउन,े �श�क कमर्चार� लगायत सम्बिन्धत सबै प�मा 

अपनत्वको भावना जागतृ गराउने र आफ्नो पेशा र कामको न�तजाप्र�त प्र�तवद्ध बनाइ गुणस्तर सुधारको 

�निम्त उत्प्रे�रत ग�रने छ । 

• पूवर् प्राथ�मक तहलाई �वद्यालय �श�ाको संरचना अन्तगर्त राख्ने प्र�क्रया अगा�ड बढाइने छ । 

• �वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा  स्थानीय �नकायको भू�मका बढाउन प्रोत्सा�हत ग�रनेछ । 

सामुदा�यक �श�ण संस्थाको �न�र�ण, अनुगमन, �नयमन, तथा व्यवस्थापन गनर् स्थानीय समुदायलाई 

स�म बनाइने छ ।  

• शै��क सत्र शुरू हुनु पूवर् प्रत्येक िजल्लामा आवश्यक संख्यामा पाठ्यपुस्तक पुरयाइने छ । शै��क वषर् २०७४ 

बाट बालबा�लकाको मानो�व�ान अनुकूल हुनेगर� क्रमश: १-५ को पाठ्यपुस्तक रङ्गीनमा छपाई गर� �वतरण 

ग�रने छ । 

• �बद्ममान अस्थायी �श�कको समस्या समाधान ग�र �श�क स्थायी पदपु�त र् प्र�क्रयालाई �नरन्तरता �दईने छ । 

यसका ला�ग संसदमा �वचारा�धन �श�ा ऐनलाई संशोधन गनर् बनेको �वधेयक, २०७२ लाई पा�रत गनर् पहल 

ग�रने छ । 

• शै��क व्यवस्थापन सूचना प्रणाल�लाई भरपद� र व्यविस्थत बनाई �श�क तलवभत्ता मा�सक रूपमा वैङ्क 

माफर् त �नकासा गन� प�रपाट� कायार्न्वयनमा ल्याईन ेछ । 

• �वद्यालयमा प्रवा�हत ग�रने �व�भन्न प्रकारका अनुदान �वतरण प्र�क्रयालाई व्यविस्थत बनाउन �बद्यालय 

�श�ा अनुदान नी�त तयार गर� कायार्न्वयनमा ल्याईने छ । त्यसगैर� �वद्यालयमा �वतरण ग�रने �व�भन्न 

प्रकारका छात्रविृत्तलाई एक�कृत कायर्�व�ध बनाई पारदश� एवम ्व्यविस्थत बनाईने छ । 

• एसएलसी पर��ा मूल्याङ्कनमा यसै शै��क सत्रबाट लेटर गे्र�डङ्ग प्रणाल� कायार्न्वयनमा ल्याईने छ ।  

१४. उच्च �श�ाको �ेत्रमा, 

• अलग अलग ऐनद्धारा सञ्चा�लत �वश्व�वद्यालयहरू �बचमा समन्वय गर� उच्च�श�ालाई प्रभावकार� बनाउन 

छाता ऐनको रूपमा एक�कृत उच्च�श�ा �वधेयक व्यवस्था�पका संसदबाट पा�रत गराउन  आवश्यक पहल 

ग�रने छ ।  

• उच्च �श�ा सञ्चालनका ला�ग �व�भन्न �नकायहरूबाट सम्बन्धन प्रदान ग�रने वतर्मान व्यवस्थामा एक रूपता 
ल्याउन शै��क तथा प्रा��क �नर��ण र �नयमन गन� िजम्बवेार�लाई मन्त्रालयको कायर्�ेत्र �भत्र ल्याई 
सम्बन्धन प्रदान तथा अनुगमन गन� कायर्लाई ब्यविस्थत ग�रने छ । 

• उच्च �श�ा अध्ययन गनर् चाहने �वद्याथ�को ला�ग �निश्चत मापदण्ड बनाई शै��क अनुदान तथा शै��क 
ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था �मलाईने छ । 

• व्यवस्था�पका संसदमा �वचारा�धन रहेको खुल्ला �वश्व�वश्व�वद्यालय ऐन पा�रत गराई खुल्ला 
�वश्व�वश्व�वद्यालय स्थापना र सञ्चालन ग�रने छ । 

• उच्च�श�ाका सवै �वधामा �वश्व�वद्यालय एवम ्शै��क संस्थाबाट प्रदान ग�रने छात्रव�ृतलाई थप व्यविस्थत 
गनर् एक�कृत �नयमावल�मा आवश्यक संसोधन ग�रने छ ।  



१५.  प्रा�व�धक एवम ्व्यवसा�यक �श�ा र ता�लम कायर्क्रमलाई �वस्तार गनर् कायर्योजना बनाई कायार्न्वयन ग�रने छ । 

यसमा �ेत्रगत सन्तुलन, पूवार्धार �वकास, गुणस्तर, सु�निश्चतता समेतमा जोड �दइने छ । आवश्यक भौ�तक पूवार्धार 

तथा मानवीय संशाधन �वकास गर� प्रा�व�धक तथा व्यवसा�यक �श�ा र ता�लमलाई थप उत्पादनमु�ख बनाइनेछ ।  

१६. �बद्याथ�लाई गुणस्त�रय स्वास्थ्य �श�ा र नाग�रकलाई गुणस्तर�य स्वास्थ्य सेवाको सु�निश्चतताको ला�ग अ�धकार ] 

सम्पन्न Health professional Education commission गठन ग�रने छ । 

१७. शै��क परामसर्दाताहरूको �नयमन व्यवस्था प्रभावकार� बनाउन �नद��शकामा आवश्यक संसोधन गर� त्यसलाई कडाईका 

साथ कायार्न्वयनमा ल्याईने छ ।  

१८. शै��क �वकासको �निम्त प्राप्त वैदे�शक लगानीलाई देशको प्राथ�मकताको �ेत्रमा खचर् गन� नी�त अबलम्वन ग�रने छ । 

यसका ला�ग नी�तगत रूपमै मुलत: एकद्धार प्रणाल� अपनाईने छ ।  

उल्ले�खत प्र�तवद्धता लागु गनर् रािष्ट्रय रुपमा नै ब्यापक छलफल गर� रािष्ट्रय सहम�त कायम गनर् आवश्यक भएकाले नेपालका 

राजनै�तक दलहरु, सांसदहरु तथा सरोकारवालाहरुसंग बहृत छलफल गर� ठोस दृिष्टकोण तय ग�रनेछ । यस सन्दभर्मा थप (क) 

सावर्ज�नक, सामुदा�यक �श�ण सँस्थामा काम गन� �श�क, कमर्चार� तथा नी�त �नमार्णगन� पदा�धकार�हरु लगायतका प्रत्य� 

संलग्न सरोकारवालाहरुका बालबा�लकालाई �यनै �श�णसंस्थामा अध्यापन गराउँनु पन� कुरा (ख) सं�वधानले प�रकल्पना गरेको 

समाजवाद उन्मुख �श�ा नी�त  र (ग) आम रुपमा आ�थर्क �बपन्नताले गाँजेको मुलुकमा सबै �ेत्रबाट आर�णको माग हुने 

अबस्थामा �श�ामा राज्यको कुल लगा�न क�त हुने भन्ने �बषयलाई बहसको �बषय बनाईनेछ ।  

उल्ले�खत प्र�तवद्धता �श�ा मन्त्रालयको ला�ग �श�ा सम्विन्ध नी�त तजुर्मा, योजना �नमार्ण तथा कायर्क्रम कायार्न्वयनको ला�ग 

मागर् �चत्र हुनेछ । 

 

   .............................. 

�ग�रराजम�ण पोखरेल 

�श�ा मन्त्री 

नेपाल सरकार 

 


