नेपाऱऱे प्रारम्भिक बाऱविकासका ऱागि एसिया प्रसान्त ऺेत्रीय सञ्जाऱ (ARNEC)
को सभमेऱन सन ् २०१८ र प्रारम्भिक बाऱ स्याहार तथा शिऺाका ऱागि तेश्रो

एसिया प्रिान्त ऺेत्रीय नीतत मञ्चको बैठक सम्बन्धमा सिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्राऱयको
प्रेस विऻप्ती
शिऺा, विऻान तथा प्राविधध भन्त्रारमरे प्रायम्भबक फारविकास सम्बम्न्त्ध एशिमा प्रसान्त्त ऺेरीम
सञ्जार ARNEC सभभेरन सन ् २०१८ य प्रायम्भबक फार स्माहाय तथा शिऺाका राधि तेश्रो एशिमा
प्रिान्त्त ऺेरीम नीतत भञ्चको बैठक संयुक्त रुऩमा आमोजना िदै छ । सन ् २०१७ भा कभफोडडमाभा
आमोम्जत ARNEC अन्त्तयााम्रिम सभभेरनभा तत्कारीन शिऺा भन्त्री भाननीम धनीयाभ
ऩौडेरज्मक
ू ो नेतत्ृ िभा सहबािी बएको प्रतततनधध भण्डररे सन ् २०१८ भा हुने आिाभी ARNEC को
अन्त्तयााम्रिम सभभेरन नेऩारभा िने प्रततफद्धता जनाएको धथमो । सोही प्रततफद्धताराई औऩचारयक
भान्त्मता ददॉ दै वि.सॊ. २०७४ असाय २९ भा फसेको नेऩार सयकाय, भन्त्री ऩरयषद्को फैठकरे सन ् २०१८
को ARNEC अन्त्तयााम्रिम सभभेरन नेऩारभा आमोजना िने तनर्ाम िरे को हो । सो बमोजिम उक्त

सम्मेऱन शभतत २०७५ जेठ २२ दे खि २४ सभभ (June 5-7, 2018) होटर माक एण्ड मतत दयिाय
भािा काठमाण्डौमा आयोिना गररने भएको छ ।
मस सभभेरन संगै प्रायम्भबक फार स्माहाय तथा शिऺाका राधि एशिमा प्रिान्त्त ऺेरीम नीतत (Asia
Pacific Regional Policy Forum on Early Childhood Care and Education/ECCE) को

फैठक सभेत हुने बएको छ । सभभेरनमा भुख्मत् अन्तरााजरिय स्तरमा भएका प्रायम्भबक
फारविकासमा नमाॉ अनुसन्त्धान तथा प्रमोिफाये ऻान आदान प्रदान िने, प्रायम्भबक फार शिऺा तथा
विकाससभफन्त्धी विद्मभान नीततहरू बाये छरपर िने, प्रायम्भबक फारविकासका सयोकायिाराहरू

फीच प्रायम्भबक फारविकाससभफन्त्धी अभ्मासहरूको सभीऺा िने, प्रायम्भबक फारविकासको याम्रिम
तथा अन्त्तयााम्रिम सञ्जार तथा सभफन्त्धराई सफर फनाउने र प्रायम्भबक फारविकासको ऺेरभा
बएका प्रितत य अभ्मासराई प्रस्तत
ु िने उद्देश्महरू यहे का छन ् ।
यस सभभेरनको भुख्म विषमिस्तु "Towards achieving the Sustainable Development
Goals through ECD: what is a successful multi-sectoral approach to ECD?"
रहे को छ । स्िास््म तथा ऩोषण (Health and Nutrition), उत्तयदायी हे यचाह प्रदान
(Responsive care giving), प्रारम्भबक शसकाइ (Early learning), सयु ऺा (Safety and
security) हरू सभभेरनको उऩ विषमिस्तु रहे का छन ् ।

सम्मेऱनमा कयीफ ४० दे िफाट ५०० विदे िी तथा २०० स्िदे िी ियी जभभा ७०० सहबािी हुने अऩेऺा
िरयएको छ । मसभध्मे कररफ ४० दे िफाट शिऺा भन्त्री, स्िास््म भन्त्री रिायत सधचि स्तयीम
सहबाधिता हुने पनन अपेक्षा गरिएको छ । साथै यस सम्मेऱनमा विशबन्त्न कुटनीततक प्रतततनधध तथा
िैयसयकायी तनकामका उच्च ऩदाधधकायीको ऩतन सहबाधिता हुनेछ । सम्मेऱनमा विश्िविद्मारम
तथा अनुसन्त्धनात्भक सॊस्थान, विशबन्त्न दे िभा प्रायम्भबक फारविकासका राधि कामायत सयकायी
तथा िैयसयकायी सॊस्था एवं यारि सॊघीम सॊस्थाको व्याऩक सहभागगता यहने ववश्वास गररएको छ ।

सम्मेऱनको समग्र व्यवस्थाऩनका ऱागग शिऺा, ववऻान तथा प्रववगध मन्रीज्यूको अध्यऺतामा
ववशभन्न मन्राऱयका सगिवहरू सहहत सम्बजन्धत ऺेरका ववशभन्न ननकायहरुको समेत
प्रनतननगधत्वमा

मूऱ

आयोिक

सशमनत

तथा

शिऺा

ववऻान

तथा

प्रववगध

मन्राऱयका

सहसगिवको संयोिकत्वमा सम्बजन्धत मन्राऱयका सहसगिवहरू सजम्मशऱत कायाान्वयन
सशमनत ऩनन गठन भइसकेको छ । यही २०७४ िैर २२ गते शिऺा, ववऻान तथा प्रववगध
मन्रीज्यूको अध्यऺतामा मूऱ आयोिक सशमनतको बैठक बसी सम्मेऱनऱाई प्रभावकारी
तवरबाट आयोिना गना सम्ऩण
ु ा तयारीका कायाहरू अगाडड बढाउने ननणाय भइ तत ् सम्बन्धी
क्रियाकऱाऩहरु अगाडड बहढरहे का छन ् ।
सिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्राऱय
सििंहदरिार काठमाण्डौ
२०७४ चैर २८

