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नेपाल सरकार  

शिक्षा मन्त्रालय 

 

सरकारको १०० दिन अवधिको प्रगति / उपलब्िीका मुख्यमुख्य बुुँिाहरु 
 

1. प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्िविद्यालय शिक्षा सभमको समग्र नीति तनमााण कायाक्रम 
कायाान्ियनको अध्ययन एिं विश्लेषण गरी सघं प्रदेि र स्थानीय िह अनुकुल शिक्षा 
नीति, कायाक्रम र संगठनात्मक स्िरुपको सुधार एि ं पररमार्ान गनाका लागग नेपाल 
सरकारलाई सुझाि ददन माननीय शिक्षा मन्रीज्यूको अध्यक्षिामा उच्चस्िरीय शिक्षा 
आयोगको गठन िएको ।  

2. Safe School Policy को ड्राफ्ट ियार िएको , सरोकारिालाहरु संग छलफल गरी तनणायको 
प्रक्रक्रयामा र्ाने क्रममा रहेको ।र्सबाट DRR मैरी विद्यालय शिक्षा सुतनम्श्चि गना सहर् 
हुनेछ ।   

3. TEVT Policy २०१२ को पुनरािलोकन िएको,  ३ र्ना विज्ञहरु िटाई TEVT POLICY 

Dialogue  ड्राफ्ट ररपोटा ियार िएको । विषयगि मन्रालयसंग छलफलको लागग िाद्र २८ गिे 
िैठक बोलाइएको । TEVT Policy  २०१२ Revision को आधारहरु ियार िएको । 

4. नेपाल सरकार र विश्ि िैंक बीच व्यािसातयक शिक्षा िथा िाशलम अशििवृि पररयोर्ना 
दोस्रो सञ्चालनका लागग ६० शमशलएन यु.एस.डलरको Negotitiation सभपन्न ।  

5. १९७ िटा माध्यशमक विद्यालयहरुलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गना छनौट गरी 
पदहलो चरणको अनुदान तनकासा । 

6. विद्यालय िहका िैक्षक्षक कायाक्रमहरुको सुपररिेक्षण अनुगमन मूलयांकन कायालाई 
प्रिािकारी बनाउन स्थानीय िह समिेले प्रयोग गनाको लागग अनुगमन साधन सदहिको 
स्रोि सामग्री विकास । 

7. राज्यको पुनः संरचना अनुकुल स्थानीय िह अनुसार स्रोिव्यम्ति समायोर्न गररएको । 
स्थानीय िहमा उप सगचि, अगधकृि  र प्राविधक सहायक सभमका कमाचारीहरु िटाइएको 
र थप िटाउनको लागग ियारी िई रहेको । 

8. आ.ि. २०७४÷०७५ को स्थानीय िहमा वितनयोम्र्ि शिक्षा क्षेरको कायाक्रम िथा िर्ेट र 
म्र्.शि.का.मा वितनयोम्र्ि कायाक्रमहरुको कायाान्ियनको लागग कायाक्रम कायाान्ियन 
पुम्स्िका ियार गरी वििरण गररएको । 

9. िलुा विद्यालयका विद्याथीहरुका लागग संिोगधि पाठ्यक्रममा आधारमा मूल विषयको 
पाठ्यपुस्िक विकास र वििरण ।  

10. िैक्षक्षक र्निम्ति विकास केन्द्रमा प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन ( Virtual Class) का लागग 
टेली एरु्केिन  सेन्टर ििन तनमााण कायासभपन्न । Virtual Class सञ्चालनका लागग 
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विगिमा सञ्चालन गररएका ११ म्र्ललाका १०० ओटा विद्यालयमा र्स्िै थप ६५ ओटा 
विद्यालयमा उपकरण व्यबस्थापन सदहि कक्षा सञ्चालन । 

11. ४ िटा म्र्ललाहरु साक्षर म्र्लला घोषणा (शसन्धुली, मनाङ , इलाम र गोरिा)  
12. िलुा आधारिुि विद्यालय कक्षा ६-८ को पररितिाि संरचना र व्यिस्था अनुसार 

पाठ्यपुस्िक र शिक्षक तनदेशिका विकास । 
13. मध्य पम्श्चमाञ्चल र सुदरु पम्श्चमाञ्चलमा रहेका २५ िटा सामुदातयक तयाभपसलाई 

सोदह क्षेरमा स्थापना िएका विश्िविध्यालयको आंगगक तयाभपस बनाउन सभिाब्यिा 
अध्यायन गना गदठि सशमतिले सभिाब्यिा अध्यायन गरर प्रतििेदन पेि गरेको र 
अनुदान रकम समेि तनकािा िइ सकेको । 

14. उच्च शिक्षामा गुणस्िर सुतनम्श्चििा िथा प्रत्यायन प्रणाली -QAA_ कायाक्रमका लागग 
एउटा छुटै्ट स्िायत्ि तनकायको स्थापना गने कायाका सन्दिामा तनयमािली ियार िई 
कायाान्ियनमा रहेको छ । हालसभम १७ िटा िैक्षक्षक संस्थालाई गुणस्िर सुतनम्श्चििा 
िथा प्रत्यायन प्रमाण पर प्रदान गररएको छ ।  

१५= िुकभपबाट प्रिाविि ३१ म्र्ललाका १ हर्ार िन्दा बढी सामुदातयक विद्यालयहरुमा कक्षा 
कोठा तनमााणका लागग रकम वितनयोर्न गररएको । 

१६. अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गन ेप्रक्रक्रयामा सहर्िा लयाउनका लागग शिक्षा विधेयक ( 
आठौं संिोधन ) लाई थप केही पररमार्ान सदहि संसदमा पेि गररएको । 

१७. प्राविगधक शिक्षा िथा व्यािसातयक िाशलम केन्द्रमा बषौं देखि आिेदन ददई सञ्चालन 
स्िीकृतिका लागग थाति रहेका विशिन्न संघ संस्थाका आिेदनहरुको र्ााँचबुझ गनाका 
लागग विज्ञ टोली गठन । 

१८. देििरमा शिक्षा मन्रालयसंग समन्िय नगरी सञ्चाशलि विशिन्न िाशलम प्रदायक 
संस्थाहरुलाई अनुगमन गरी अिैधातनक रुपमा सञ्चाशलि संस्थाहरुको िारेर्ी । 

 


