उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ को अष्ट्रिल
ु को
सं ष्ट्रिधान-सभािाट जारी भएको नेिालको सं ष्ट्रिधानले सं घीय लोकताशरिक िासन व्यिस्थाको माध्यमद्वारा मुलक
दिगो ष्ट्रिकास, िाशरत, सुिासन र समृष्ट्रिको लक्ष्य प्राप्तिका लाप्तग नागररकको शिक्षा िाउने अप्तधकारलाई मौप्तलक
हकको रुिमा प्रत्याभूत गरे को छ । नेिालको सं िैधाप्तनक प्रािधान र समाजिाि उरमुख आप्तथक
ि -सामाशजक
रुिारतरणका लाप्तग सं घीय सं रचनाअनुकूलको नयााँ शिक्षा प्रणालीको ष्ट्रिकास गनुि अिररहायि भएको छ । नेिाल
सरकारले दिगो ष्ट्रिकासका लक्ष्यहरु हाप्तसल गनि समािेिी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको समान
िहुाँच सुप्तनशित गने प्रष्ट्रिििता जनाइसकेको अिस्थामासमेत ितिमान शिक्षा नीप्ततमा िररितिनको आिश्यकता
िे शखएको छ । शिक्षालाई प्रप्ततस्िधी, प्रष्ट्रिप्तधमैिी, रोजगारमूलक र उत्िािनमुखी बनाई बजारको माग र जनिशि
आिूप्तति बीच सरतुलन कायम

गरी समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुिासनको प्रत्याभूप्तत दिलाउन राज्यको

िुनरसं रचनाअनुकूल शिक्षाको समग्र नीप्ततगत सुधार र कायािरियन ढााँचासमेतको ष्ट्रिस्तृत सुझािहरू समेष्ट्रटएको
प्रप्ततिेिन चार मष्ट्रहनाप्तभि नेिाल सरकार समक्ष िेि गने गरी नेिाल सरकार, मशरििररषद्को प्तमप्तत २०७५
असार ३२ गतेको प्तनणियानुसार शिक्षा, ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिप्तध मरिीको अध्यक्षतामा २४ (चौबीस) सिस्यीय
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भएको छ ।
[

सं घीय सं रचनाअनुरुि शिक्षाको िीघिकाप्तलन सुधारसम्बरधी एकीकृत मागि-शचि, प्रारशम्भक बालशिक्षा, ष्ट्रिद्यालय
शिक्षा, प्राष्ट्रिप्तधक तथा व्यािसाष्ट्रयक शिक्षा र ताप्तलम र ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय तहसम्मको नीप्तत, रणनीप्तत र सं रचना,
जीिनोियोगी शिक्षा, खुला तथा िू र शिक्षा, अनौिचाररक तथा प्तनररतर शिक्षा, िरम्िरागत शिक्षा, ष्ट्रििेष शिक्षा,
समािेिी शिक्षा लगायतका क्षेिमा भािी नीप्तत, रणनीप्तत र सं रचना, राष्ट्रिय िाठ्यक्रम प्रारुि, िाठ्यक्रम तथा
िाठ्यिुस्तक ष्ट्रिकास, मूल्याङ्कन प्रणाली, राष्ट्रिय तथा तहगत उिे श्य, शिक्षाका िररयोजनाहरू र ती िररयोजनाका
स्रोत र कायिक्षमतासष्ट्रहतको समग्र ष्ट्रिश्लेषण, शिक्षामा लगानी र उत्िािन, शिक्षामा जनिशि व्यिस्थािन र राष्ट्रिय
शिक्षा योजना कायािरियनका लाप्तग आिश्यक क्षेिगत एिम् उिक्षेिगत खचि र त्यसको लाभ-लागतको यथाथि
ष्ट्रिश्लेषण गरी उशल्लशखत ष्ट्रिषयहरुमा राज्यले अिलम्िन गनुि
ि ने नीप्ततगत तथा सं रचनागत व्यिस्था र कायािरियन
ढााँचासमेतको सुझाि िेि गने गरी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको कायाििेि तोष्ट्रकएको छ ।
उशल्लशखत कायाििेि सम्िािन गने गरी गठन भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको हालसम्म ५ िटक
बैठक बसी आफ्नो कायि प्रष्ट्रक्रया अगाडी बढाइरहेको छ । यस प्तसलप्तसलामा आयोगले प्रप्ततिेिन तयारीलाई
सहजीकरण गनि उच्च शिक्षा, माध्यप्तमक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा(प्रारशम्भक बाल ष्ट्रिकाससमेत), जीिन-ियिरत
शिक्षा, प्राष्ट्रिप्तधक तथा व्यािसाष्ट्रयक शिक्षा र ताप्तलम (शिक्षामा सूचना र प्रष्ट्रिप्तध समेत), सुिासन, ष्ट्रित्त र साझेिारी,
शिक्षामा गुणस्तर, र समािेशिता र समसामष्ट्रयक ष्ट्रिषय गरी ष्ट्रिप्तभन्न आठ (८) िटा ष्ट्रिषय क्षेिहरू (Thematic
Groups) प्तनधािरण गरे को छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको कायाििेि र आयोगले प्तनधािरण गरे का ष्ट्रिषय क्षेिहरुमा आधाररत रहेर
गुणस्तरीय शिक्षामा समािेिी र समतामूलक िहुाँच सुप्तनशित गनि ष्ट्रिद्यालय शिक्षाको अिसरिाट िशिप्ततकरणमा
िरे का क्षेि, िगि र समुिायलाई शिक्षाको मूलप्रिाहमा ल्याउने तररका तथा आधार; शिक्षामा स्थानीय, प्रािे शिक र
सं घीय सरकारको भूप्तमका; शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गने तररका तथा ष्ट्रिप्तध र गुणस्तर सुधारको प्तनशम्त
अिलम्िन गनुि
ि ने उिायहरु; शिक्षामा ष्ट्रिशत्तय व्यिस्थािन र सरकारको तहगत भूप्तमका र िैकशल्िक स्रोतसष्ट्रहत
लगानीका आधार; शिक्षाको समग्र व्यिस्थािन, िैशक्षक सं स्था स्थािना, सिालन, प्तनयमन र व्यिस्थािन; शिक्षक
तयारी र व्यिस्थािन तथा क्षमता ष्ट्रिकास; ष्ट्रिद्यालय सुिररिेक्षण तथा अनुगमन, शिक्षामा अप्तभभािक र समुिायको
भूप्तमका, उच्च शिक्षा तर्ि समग्र सुधार; प्राध्यािक लगायत अरय जनिशि व्यिस्थािन र क्षमता ष्ट्रिकास;
बजारको मागलाई सम्िोधन गनि सक्ने प्राष्ट्रिप्तधक तथा व्यािसाष्ट्रयक शिक्षा र ताप्तलमको ष्ट्रिकासका प्तनशम्त
अिलम्िन गनुि िने उिायहरु; ष्ट्रिद्यालय शिक्षा प्तनिःिुल्क र अप्तनिायि बनाउने उिायहरु; सुरशक्षत शिक्षण सं स्थाहरु
र अनुकूल प्तसकाइ िातािरण ष्ट्रिकास; िाठ्यक्रम-िाठ्यिुस्तक, मूल्याङ्कन ििप्ततको साथै शिक्षामा िैकशल्िक उिाय,
साक्षरता र प्तनररतर शिक्षा एिम् जीिनोियोगी शिक्षा लगायतका ष्ट्रिषयहरुमा आफ्ना राय तथा सुझािहरु सम्प्रेषण
गरर दिनु हुन सम्िुणि जनप्रप्ततप्तनप्तधहरु, राजनीप्ततज्ञ, शिक्षक, प्राध्यािक, कमिचारी, िेिाष्ट्रिि, नागररक समाज, ििकार,
अप्तभभािक तथा ष्ट्रिद्याथीहरु लगायत आम नागररकहरु समक्ष उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग हादििक अष्ट्रिल
ु को समग्र शिक्षा ष्ट्रिकासको मूल आधार तयार गनि महत्ििूणि मागि
गििछ । यहााँहरुको अमूल्य सुझािले मुलक
प्तनिे िन हुने ष्ट्रिश्वास सष्ट्रहत आफ्नो सुझाि तिशिलको ठे गानामा उिलब्ध गराई सहयोग गरर दिनु हुन आयोग
हादििक अष्ट्रिल गििछ ।
धरयिाि ।
प्तमप्ततिः २०७५ भाद्र १२ गते
इमेल ठे गाना: moest.hlnec@gmail.com
िेभ-साइट: www.moe.gov.np/aayog
आयोगका अध्यक्षको िेभ-साइट: www.girirajmanipokharel.com
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