नेपाल सरकार, (म. प.) को २०७४।०५।१९ को ननर्णय अनुसार

शिक्षा क्षेरमा सुधारका लानि सुझाव ददन िदठत
उच्चस्तरीय कायणदल, २०७४ को

प्रारशभिक प्रनतवेदनको सारािंि

शिक्षा मन्त्रालय, नसिं हदरवार
काठमाण्डौं

२०७४ पौष २६

शिक्षा क्षेरमा सुधारका लानि सुझाव ददन म. प. को २०७४।०५।१९ितेको ननर्णय अनुसार िदठत
उच्चस्तरीय कायणदलको प्रारशभिक प्रनतवेदनको सारािंि

१)

नेपाल सरकार (म.प.) को नमनत २०७४ ।०५।१९ को ननर्णय अनुसार शिक्षा क्षेरमा ववद्यमान
रहेका समस्याहरू पवहचान िरी ती समस्या समाधान िनण तत्काल िनुण पने र दीर्णकालमा िनुण पने
सुधारको मािण शचर तयार िरी पेस िनण ५ मवहनाको समयावनध ददई ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय
कायणदल िठन िएको नियो । सो कायणदलले नमनत २०७४ साल पौष २६ ितेका ददन हालसभम
िएको प्रिनतको प्रारशभिक प्रनतवेदन माननीय उपप्रधान तिा शिक्षा मन्त्रीसमक्ष पेस िरे को छ ।
यो कायणदलले ५ मवहनाको समयावनध आफ्नो कायणसभपादन िनण न्त्यून रहेको ठभयाएको छ ।

२)

कायणदलले काम िुरू िरे को पवहलो चार मवहनामा िरे का बैठकहरू, सरोकारवालाहरू सिं ि िरे का
छलफल र उपलब्ध सन्त्दिण सामग्रीहरूको अध्ययनका आधारमा यो प्रारशभिक प्रनतवेदन तयार
िरे को छ ।यो प्रनतवेदन खाका (Framework) स्वरूपको छ र यसले छलफल िएका सबै
ववषयबस्तुहरूलाई जे जस्तो अवस्िामा छ (As it is) सोही अवस्िामा समेटी प्रारशभिक सुझावहरूका
रूपमा मार प्रस्तुत िरे को छ । कायणदलले आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट ववद्यालय शिक्षा र उच्च
तिा प्राववनधक शिक्षा िरी दुई समूह वनाई अध्ययन ववष्ले षर् िरे को छ ।

३)

यो प्रनतवेदन ३ िािमा वविाशजत छ । जसमा

प्रारशभिक र समग्र सुधार, ववद्यालय शिक्षा र

उच्च तिा प्राववनधक शिक्षामा वविक्त िररएको छ । यो प्रनतवेदनमा २० वटा पररच्छे दहरू र
१२ वटा अनुसूचीहरू समानबष्ट छन् । अनुसूचीहरू वाहेक यो प्रनतवेदनमा १४२ अनुच्छे द र
१०६ पृष्ठहरूमा समेवटएको छ । िाि १ प्रारशभिक र समग्र सुधारले प्रारशभिक कायणदलको
िठन कायणक्षेर र अवनध, ववद्यमान समस्या र च ुनौतीहरू, तत्काल र दीर्णकानलन रूपमा सुधार िनुण
पने कायणहरू, ववनिन्न तहमा शिक्षा ऐनमा समेवटनु पने ववषयहरू, शिक्षामा लिानी तिा नसकाई
केशन्त्ित शिक्षाका पररच्छे दहरू समेटेको छ ।त्यसै िरी िाि २ ववद्यालय शिक्षामा बालववकास
शिक्षा, पाठ्यक्रम एविं पाठ्यपुस्तक, मूल्याङ्कन तिा परीक्षा व्यवस्िापन, अनुिमन मूल्याङ्कन मापदण्ड
र ननयमन, छारवृशि स्वास््य र पोषर्, अनौपचाररक शिक्षा, िुरूकुल िोभबा (िुभबा) मदरसा
शिक्षा, पूव ण प्रािनमक दे शख १२ सभमको शिक्षाको सिं रचनात्मक सुधार, ववद्यालय शिक्षामा सुधारका
ितण तिा मापदण्डहरू र ववद्यालय शिक्षक व्यवस्िापन सभबन्त्धी पररच्छे दहरू समावेि छन् ।
िाि ३ उच्च तिा प्राववनधक शिक्षाले उच्च शिक्षामा सुधार, शचवकत्सा शिक्षामा सुधार तिा
प्राववनधक तिा व्यवसावयक शिक्षामा सुधार िरी तीन पररच्छे दहरू समेटेको छ । प्रनतवेदनका
अनुसूचीहरूमा मौजुदा सिं िठन तानलका, प्रस्ताववत सिं िठन ढााँचा (सिं र्, प्रदे ि र स्िानीय सरकारको
ववकल्पहरू सवहत), शिक्षा सभबन्त्धी सिं ववधानका अनुसूचीहरूमा रहेको व्यवस्िा, Unbundling
प्रनतवेदनमा रहेको व्यवस्िा, स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा शिक्षा सभबन्त्धी व्यवस्िा,
ववित १० वषणको शिक्षा बजेट, ददिो ववकासका लक्ष्यहरू (SDGs) मा शिक्षा सभबन्त्धी लक्ष्य तिा
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सूचकहरू, चौधौँ नरववषणय योजनामा शिक्षा नीनत, स्िानीय शिक्षा ववधेयक २०७४ को नमुना तिा
कायणदलको समूह वविाजन र कायणदलको काममा सिं लग्न पदानधकारीहरूको वववरर् समावेस छ
।
४)

यस प्रनतवेदनले शिक्षा क्षेरमा ववद्यमान मुख्य समस्या र च ुनौतीहरू निर सिं र्ीय पूनसंरचनाको
लामो

सङ्क्क्रमर्कालीन

अवस्िा, ववद्यालय

व्यवस्िापनमा

अस्पष्टता, शिक्षक

व्यवस्िापनमा

अन्त्योलता, िुर्स्तर सुननशितताको अिाव, अपयाणप्त प्राववनधक तिा व्यवसावयक शिक्षा, लिानीको
कमजोर

व्यवस्िापन

र

अपयाणप्तता, कमजोर

छारवृशि

व्यवस्िापन, कमजोर

उच्च

शिक्षा

व्यवस्िापन, ववश्वववद्यालय स्िापना र कले ज सभबन्त्धनबारे स्पष्ट आधारको अिाव, कमजोर िैशक्षक
सु-िासन, कमजोर अनुिमन ननयमन तिा मूल्याङ्कन प्रर्ालीलाई औल्याएको छ ।
५)

शिक्षा क्षेरमा तत्काल िनुप
ण ने कायणहरूमा (क) सिं र्ीय शिक्षा ऐनको ननमाणर्, (ख) प्रादे शिक तिा
स्िानीय शिक्षा ऐनको ननमाणर्, (ि) सिं र्ीय सिं रचना अनुसार तीन तहको सरकारमा शिक्षा सिं िठनको
ढााँचाको तयारी, स्वीकृनत र कमणचारी व्यवस्िापन, (र्) शिक्षक व्यवस्िापनको सिं र्ीय ढााँचा ननमाणर्,
(ङ) शिक्षा क्षेरसाँि सभबशन्त्धत ववकास योजनाहरू, सिं स्िान र ननकायको पूनसंरचना र
शिक्षा ऐन ननमाणर्का

(च) उच्च

सभवन्त्धमा समेत सुझाव प्रस्तुत िरे को छ । यी कायणहरूमध्ये सबै तहका

ऐनहरूको ढााँचा सुझावमा समावेि िररएको छ िने स्िानीय सरकारका लानि नमुना शिक्षा ऐन
(छलफल हुन बााँकी) पनन अनुसूचीमा समावेि िररएको छ । ववनिन्न तहका सरकारकालानि
सिं िठन ढााँचाका ववकल्पहरूको प्रारशभिक मस्यौदा अनुसूचीमा समावेि िररएको छ । अवहले का
शजल्ला शिक्षा कायाणलयहरूको पररवनतणत स्वरूपलाई शजल्ला समन्त्वय सनमनतको इकाईको रूपमा
प्रदे ि सरकार मातहत रहने िरी सुझाव िररएको छ । व्यवस्िापनका ववकल्पहरूबारे छु ट्टै
पररच्छे दमा चचाण िररएको छ । उच्च शिक्षाका ववद्यमान च ुनौती र समस्याहरू तिा नतनका
ननराकरर्का उपायहरूबारे छु ट्टै पररच्छे दमा समावेि िररएको छ

र यस निर उच्च शिक्षा ऐन र

उच्च शिक्षा आयोिको िठन बारे पनन सुझाव समेवटएको छ ।
६)

यस प्रनतवेदनले दीर्णकालमा िनुप
ण ने सुधारहरूबारे ददईएका सुझावहरूमााः (क) नसकाइमा आधाररत
समान शिक्षा क्षेरको पूनसंरचना र नसकाइ केन्त्ि व्यवस्िापन, (ख) शिक्षा क्षेरको लिानीको
सुननशितता, (ि) िुर्स्तरीय शिक्षामा पहुाँच र समानता, (र्) अनुसन्त्धान र ववकासमा जोड, (ङ)
ववज्ञान, प्रववनध, इशन्त्जननयरीङ र शचवकत्सा शिक्षामा जोड, (च) बहुिावषक र मातृिाषाको शिक्षामा
आधारिूत तहमा जोड, (छ) ननरन्त्तर मूल्याङ्कन र केशन्त्िय अनुिमनमा जोड, (ज) तीन तहको
सरकारबीच समन्त्वय, सहकायण र सहअशस्तत्वमा आधाररत सहकायणमा जोड, (झ) उच्च शिक्षा
प्रदायक सिं स्िाहरूको सवोच्च ननकायमा बोडण अफ ट्रष्टीज (Board of Trustees) को व्यवस्िापन
जस्ता ववषयहरू समावेि छन् । ती सुझावहरूको ववस्तृत ववश्लेषर्का रूपमा लिानी, नसकाइ
केशन्त्ित शिक्षा, ववद्यालय शिक्षा र उच्च तिा प्राववनधक शिक्षाका िािहरू अन्त्तिणत ववनिन्न
ववषयित पररच्छे दहरूमा ववस्तृत सुझावहरू प्रस्तुत िररएका छन् ।
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७)

सिं र्ीय शिक्षा ऐनले अन्त्य कुराहरूका अनतररक्त नेपालको शिक्षा प्रर्ालीका मािणदिणक नसद्धान्त्तहरू,
समग्र शिक्षा प्रर्ालीको स्वरूप, सिं रचना, नीनत र पद्धनत, स्िानीय र प्रदे ि सरकारको िूनमका, कामकतणव्य र शजभमेवारीहरू, सिं र्ीय सरकारको िूनमका, काम-कतणव्य र शजभमेवारीहरू तिा उच्च
शिक्षासमेतका ववषयहरू समेट्नु पने सुझाव िररएको छ ।

८)

उच्च शिक्षा ऐनले अन्त्य कुराहरूका अनतररक्त उच्च शिक्षाको नीनत, सिं र्ीय सिं रचना, उच्च शिक्षा
पररषद् र उच्च शिक्षा आयोि, केशन्त्िय र प्रादे शिक ववश्वववद्यालयहरू, नयााँ ववश्वववद्यालय स्िापना,
कले ज सभवन्त्धन, समकक्षता र स्तर ननधाणरर्, ववश्वववद्यालयको सिं चालन प्रकृया र सुिासन, बोडण
अफ ट्रशस्टज्, सीनेट, सेवा आयोि र अरू ननकायहरूको सभवन्त्ध, फ्याकल्टी, पाठ्यक्रम र सो मा
एकरूपता, मानवककरर्, िैशक्षक सरमा एकरूपता, शिक्षक तानलम, परीक्षा प्रर्ाली, िुर्स्तरको
परीक्षर्, Credit Transfer, ववदे िी ववश्वववद्यालयको सभवन्त्धन लिाएतको सभवन्त्धमा आवश्यक
व्यवस्िा िनुण पने सुझाव िररएको छ ।

९)

शिक्षामा लिानीका सभवन्त्धमा कुल सरकारी लिानी कुल ववननयोजनको १५ प्रनतित िन्त्दा तल
झनण नददन सुझाव िररएको छ । यसका लानि सरोकारवाला ननकायहरू सिं ि अववलभव छलफल
ाँ ीित
िनण र आिामी आनिणक बषण २०७५/२०७६ मा तीनै तहको सरकार माफणत (चालु, पुज
ववशिय हस्तान्त्तरर् समेत) सिं र्ीय सरकारले आफ्नो कूल ववननयोजनको १३.५% शिक्षामा लिानी
िनण

सुझाव िररएको छ । प्रदे ि र स्िानीय सरकारले आफ्नो स्रोतआयको १५% अननवायण

ु े
रूपमा शिक्षामा लिानी िनण सुझाव िररएको छ । केशन्त्िय सरकारले प्रनत बषण ०.५% नबन्त्दल
लिानी बढाई आिामी तीन बषण निर १५% र आिामी १० बषण निर १८% शिक्षामा लिानी
पुराउन सुझाव िररएको छ । यसका सािै शिक्षाको लिानी अवस्िामा सिं रचनाित र
व्यवस्िापवकय सुधारहरू िनण सुझावहरू ददईएका छन् ।
१०) शिक्षा र शिक्षर् पद्दनतमा नसकाई केशन्त्ित सुधारहरू ल्याउन नसकाईको कायण सूची ननमाणर् िनण,
नसकाईका आधारिूत पूवस
ण तणहरूको पवहचान िनण नसकाईका सभिावनाहरूको खोजी िनण र नसकाई
सुधारका लानि ववववध पक्षहरूमा जोड ददन सुझाव िररएको छ । नसकाई उपलशब्धहरू हााँनसल
िनण नसकाई उपलशब्धको मापन, शििुको पोषर्, स्वास््य र हेरचाहमा जोड, निशजङ्ग कोसणहरू
सञ्चालन, सीप नसकाउने तानलम सञ्चालन, सीप पररक्षर् र प्रमाशर्करर्, व्यशक्त लशक्षत शिक्षक
तानलम, प्रत्येक ववद्यािी केशन्त्ित पठनपाठन, कक्षामा शिक्षकको उपशस्िनतमा जोड, ववद्यालयमा जाने
स्रोत साधनलाई नसकाईको उपलशब्धसिं ि आबद्ध िनण जोड, सूचना तिा सञ्चार प्रववनध (ICT) को
प्रयोिलाई नसकाई उपलशब्धसिं ि आबद्धतामा जोड ददन सुझावहरू ददईएका छन् ।
११) वाल ववकास शिक्षाले वालवानलकाको ििाणवस्िा दे शख ५ वषण सभमनै समेटनुपने िएकाले चार वषण
उमेर पुिेका वालवानलकाहरूलाई आधारिूत शिक्षा प्रवेिका लानि तै यारी िनण एक वषणको पूव ण
प्रािनमक शिक्षाको सुननशितता सरकारको तफणबाट िने िरी सिं चालन िनुण पने र यसलाई ववद्यालय
शिक्षाको सिं रचनामा समावेि िने । चार वषण मुननका वालवानलकाहरूलाई वालववकासका ववववध
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कायणक्रम अनििावको समन्त्वय र सहकायणमा शििु स्याहार केन्त्ि, खेल समूह (Playground आदद)
जस्ता छु ट्टै कायणक्रमहरू राख्न सवकने सुझावहरू पनन ददइएको छ । वाल ववकासका सभवन्त्धमा
अबका कायणक्रम सिं चालन िदाण एवककृत ढिं िबाट (स्वास््य, सुरक्षा, पोषर् र शिक्षा) सिं चालन िरी
वालवानलकाको िारीररक, माननसक, वौवद्धक र सिं वेिात्मक ववकासमा जोड ददनुपने नीनत नलन
सुझाव िररएको छ ।
१२) ववद्यालय तहमा ववद्यािी मूल्यााँकनको राविय ढााँचा सिं र्ीय सरकारले तजुम
ण ा िने र यसको
पररपालना तीनै तहको सरकारले िने िरी आवश्यक व्यवस्िा िनण सुझाव ददईएको छ । कक्षा
८ को मुल्यााँकन स्िानीय र प्रादे शिक सरकारको नमणस, मापदण्ड निर रही प्रदे ि सरकारले
व्यवस्िापन िने र कक्षाित रूपमा ववद्यािी मुल्यााँकन सभबशन्त्धत ववद्यालयले नै िने िरी सुझाव
ददईएको छ । ववद्यािीले हानसल िरे को ज्ञान, सीप, अनिवृवद्ध तिा सक्षमता जााँच्ने प्रबन्त्ध िनण
ननरन्त्तर मुल्यािंकन पद्धनतमा जोड ददने र यसका लानि ग्रेड र अिंकन दुवै माध्यम प्रयोि िनण
सुझाव िररएको छ । स्िानीय सरकारले िूमण्डलमा चलेका अन्त्य मूल्यािंकन (वपसा, वटभस वा
यस्तै ) प्रर्ालीमा प्रदे ि र स्िानीय सरकारले िाि नलने र यसका आधारमा प्रश्नपरको स्तरीकरर्
िने कायण सिं र्ीय सरकारले िने वातावरर् नसजणना िने नीनतित व्यवस्िापन िनण सुझाव ददइएको
छ ।
ु को पाठ्यक्रमको राविय पाठ्यक्रम
१३) अन्त्तराविय तिा क्षेरीय स्तरमा समेत समकक्ष हुने िरी मुलक
ढााँचा सिं र्ीय सरकारले ननमाणर् िने र त्यस निर रहेर प्रदे ि सरकार र स्िानीय सरकारले आआफ्नो शजभमेवारी अनुसारको पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रम बमोशजमका पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामाग्री
तयार िने शजभमेवारी नलनु पने सुझाव

िरीएको छ । (उदाहरर्का लानि सिं र्ीय सरकारले

५०%, प्रदे ि सरकारले २५% र स्िानीय सरकारले २५% िारको पाठ्यक्रम बानाउन सक्दछ)
पाठ्यपुस्तकको ववकास तिा ननमाणर्मा नीशज क्षेरको सहयोि नलन सवकने र सरकारले आफुले
पाठ्यसामाग्री तयारी िने र बजारमा उपलब्ध सामाग्रीको स्तरयुक्तता समेत मापन िनण उपयुक्त
दे शखन्त्छ। पाठ्यपुस्तक तिा पाठ्यसामग्री छपाईको व्यवस्िाको लानि प्रदे ि सरकार र ववद्यालयमा
समयमा नै पाठ्य सामाग्री पुिे नपुिेको सुननशित िने कायण स्िानीय सरकारको शजभमेवारी निर
रहनुपने सुझाव िररएको छ । वालवानलकाको हातमा पाठ्यपुस्तक एविं पाठ्यसामाग्री पुयाणउनुपने
व्यवस्िाका लानि ववद्यालय शजभमेवार रहनु पने समेत सुझाव िररएको छ ।पाठ्यपुस्तकको प्रयोि
िदाण स्वदे िमा उत्पादन िएका पाठ्यसामाग्रीको नै प्रयोि िनुण पने पनन सुझाव ददईएको छ ।
१४) िैशक्षक प्रर्ाली निर प्रत्येक तहको सरकार, ननकाय र पदानधकारीहरूको दावयत्व वकटान िरी
उिरदावयत्व खाका (Accountability Framework) ननमाणर् िरी त्यसको पररनधनिर रही अनुिमन
मुल्यािंकन िराउने व्यवस्िा िने, िुर्स्तर सुननशितता स्तर ननधाणरर्का लानि प्रत्येक ववद्यालयलाई
ननशित अवनधमा तोवकएको सूचकािंकको आधारमा िुर्स्तर मापन िरी ववद्यालयको ग्रेनडङ्ग िने
व्यवस्िा नमलाउने, ननयनमत अनुिमन पनन ननतजामुलक सुचकािंकका आधारमा िने िरी व्यवस्िा
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नमलाउने, शिक्षक तिा प्रधानाध्यापकको कायण सभपादनलाई ववद्यािीको नसकाइ उपलब्धी साँि र
समग्र ववद्यालयको स्तरीकरर्लाई ववद्यालय व्यवस्िापन सनमनतको कायण सभपादन साँि जोनने
व्यवस्िा िने र कले जहरूको हकमा मुल्यािंकनलाई अनुसन्त्धान साँि समेत जोनड यसका लानि
सभबशन्त्धत ववश्वववद्यालय शजभमेवार हुने व्यवस्िा नमलाउने सुझाव ददइएको छ ।
१५) छारवृनतलाई िरीब लशक्षत बानउन िरीववको पवहचान िरी स्िानीय सरकारले हरे क पररवारको
त्यािंक राख्ने व्यवस्िा िने । िरीव पररवारका ववद्यािीलाई छारवृशिको व्यवस्िा िदाण स्िानीय
सरकार माफणत अनििावकलाई छारवृशि स्वरूपको सहयोि उपलब्ध िराउने व्यवस्िा िनण सुझाव
ददइएको छ । वालवानलकाहरूलाई अनििावक समेतको सहयोिमा ददवा खाजाको व्यवस्िा िरी
पोषर्युक्त खाजा खुवाउने व्यवस्िा नमलाउने र हाल बजारमा प्रयोि हुने जिं क फुडको उपयोिलाई
ननरूत्सावहत िनुण पने । उच्च शिक्षा तफण सिं ववधानमा व्यवस्िा िए बमोशजम लशक्षत विणका
ववद्यािीलाई छारवृशि प्रदान िने व्यवस्िा र तोवकएको प्राववनधक ववषय अध्ययन िनण िैशक्षक
ऋर्को व्यवस्िा समेत िनुण पने सुझाव ददइएको छ ।
१६) दे ि ववकासका लानि हरे क नािरीक साक्षर हुन ु पने िएकाले साक्षारतालाई जीवन पर ्यन्त्त नसप
साँि जोनदै प्रत्येक नािरीकलाई साक्षर बनाउनु पने व्यवस्िाका लानि स्िानीय सरकार शजभमेवार
हुन ु

पने, अनौपचारीक

शिक्षा

सिं चालन

िने

ववनिन्न

ननकायवीच

समन्त्वय

कायम

िरी

कायणक्रमहरूलाई जीवनोपयोिी बनाउन प्रिावकारी अनुिमनको व्यवस्िा नमलाउने । सूचना तिा
सिं चार प्रववनधको उपयोिबाट अनौपचारीक शिक्षा कायणक्रमलाई िप व्यवशस्ित िनण सवकने सुझाव
ददइएको छ ।
१७) हाल िुरूकुल, िोन्त्पा (िुभवा) तिा मदरासा शिक्षाको सिं चालन व्यवशस्ित निएकाले यसलाई
व्यवशस्ित र अन्त्य ववद्यालय जस्तै िरी सिं चालन व्यवस्िापन नमलाउन पाठ्यक्रम, शिक्षक
व्यवस्िापन र मुल्यािंकन प्रर्ालीमा व्यापक सुधार िनुण पने सुझाव ददइएको छ । यस पूव ण नननमणत
पाठ्यक्रमलाई आद्यावनधक िने, माध्यनमक सभमकै छु ट्टै पाठ्यक्रम ननमाणर् िने, शिक्षकहरूको
दक्षता अनिवृवद्ध िने, ववद्यालयहरूको िौनतक व्यवस्िापनमा सुधार िने र अन्त्य ववद्यालयहरूमा
जस्तै हरे क सुववधा उपलब्ध िराउनुपने सुझाव ददइएको छ । मदरसा, िुभवा, िुरूकुल प्रर्ालीबाट
उच्च शिक्षा सिं चालन िनण ववश्वववद्यालयसाँि सभबन्त्धन नलन सक्ने र समकक्षता प्रदान िनण उपयुक्त
व्यवस्िा नमलाई राविय जीवनका ववनिन्न क्षेरमा सेवा िनण अवसर प्रदान िने व्यवस्िा नमलाउन
सुझाव िररएको छ ।
१८) नेपालको सिं ववधानले व्यवस्िा िरे को िैशक्षक अनधकारको नसद्धान्त्त बमोशजम हरे क नािरीकलाई
आधारिूत तहको शिक्षा अननवायण र ननाःिुल्क तिा माध्यनमक तहको शिक्षा ननाःिुल्क िने
सुननशितताको प्रबन्त्ध िनण सिं र्ीय, प्रादे शिक र स्िानीय सरकार र यसका शिक्षा एकाइ र
अनधकारीहरू लिायत ववनिन्न तहका सरोकारवालाहरूले शिक्षा ऐन र ननयमको अननवायण पालना
िनुप
ण ने व्यवस्िा नमलाउन ववनिन्न तहका सरकारले अवलभवन िनुप
ण ने सतण तिा मापदण्डहरू समेत
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सुझाव िररएको छ । ननाःिुल्क तिा अननवायण शिक्षा उपलब्ध िराउने सभबन्त्धमा ववनिन्न
सरकारले अपनाउनुपने शजभमेवारी र बनाउनुपने साधारर् मानक तिा मापदण्डहरू, िुर्स्तर
ाँ सभबशन्त्धत
सुचकािंकका मानकहरू समेत सुझावहरू िररएको छ । यसले स्िानीय सरकारसि
मुद्धाहरू वविेषिरी ववद्यालय दताण, बन्त्द िने, िाभ्ने, समायोजन िने, प्रधानाध्यापकको शजभमेवारी,
अनििावकको शजभमेवारीका ववषयहरूमा समेत सुझाव समेवटएको छ ।
१९) ववद्यालय शिक्षक व्यवस्िापनका सभबन्त्धमा पेिाकमीका रूपमा शिक्षकको दताण र अध्यापन
अनुमनत पर,

शिक्षकहरूको ज्ञान तिा सीप प्रवद्धणन र ववद्यालयमा कायम िररने शिक्षक

दरवशन्त्दको आधारहरू समेत सुझाव िररएको छ ।
२०) त्यस्तै शिक्षक तयारी, पदपुनतण, वृशिववकास, कायण सभपादन मुल्यािंकनको ववषयमा समेत सुझावको
रूपमा प्रस्तुत िररएको छ । यस सभबन्त्धमा शिक्षक सेवा आयोि बाट छाननएका उमेदवारको
सूचीबाट स्िानीय तहले ववद्यालयलाई आवश्यक पने आफूलाई उपयुक्त लािेका उभमेद्वारलाई
ननयुक्त िरी आयोिलाई र राविय िैशक्षक अनिले ख केन्त्िलाई जानकारी िराउनु पने सुझाव
ददइएको छ ।
२१) सावणजननक ववद्यालयको सुदृढीकरर् िनण ददर्णकालमा फाइदा पुग्ने ववद्यालय जोननङ्गको अवधारर्ा
ववकास िने, ननिुल्क तिा अननवायण शिक्षा उपलब्ध िराउन आवश्यक पने प्रयाप्त शिक्षक,
कमणचारीको व्यवस्िा िनुप
ण ने र ववद्यालय शिक्षक, कमणचारी तिा ववद्यालय व्यवस्िापन सनमनतका
सदस्यको नैनतक आचरर् ननयमन िनण कडा एविं स्पष्ट नीनत बनाउनु पने, ववद्यालय सुरक्षा, पूव ण
प्रािनमक तहका ववद्यािीलाई पौवष्टक आहारको सुननशितता तिा स्िानीय पररवेिलाई समेट्न सक्ने
पाठ्यक्रम बनाई पाठ्यक्रमलाई नै शिक्षर्को आधार बनाउनु पने सुझाव िररएको छ । त्यस्तै
िैर नाफामूलक सिं र् सिं स्िा, िुठीबाट सञ्चानलत, "स्वायि" ववद्यालयहरू लाई प्रवद्धणन िनुण पने
व्यवस्िा र नीशज ववद्यालयको ननयमनलाई प्रिावकारी बनाउनुपने ववषयहरू समेवटएका छन् ।
सिं र्ीय सरकारले केही ववद्यालयहरू मोडे ल स्कुल वा उत्कृष्टताको केन्त्ि वा नवीनताको केन्त्िको
रूपमा ववकास िनण सवकने सुझाव िररएको छ ।
२२) वतणमान अवस्िामा दे िको उच्च शिक्षाको िुर्स्तरमा ह्रास आएको दे शखन्त्छ । उच्च शिक्षा
प्रर्ाली िैशक्षक प्रमार्पर तिा रोजिारीको साधन मार निई ज्ञान, दक्षता र मनोवृनतको अनिवृवद्ध
िने सािै ववश्वव्यापी प्रनतस्पधाण र नेतत्ृ वमा तीक्ष्र् िई ववनिन्न पररवतणनिील च ुनौनतहरूसाँि सामना
िनण सक्ने योग्य र सक्षम स्नातक हुनपु दणछ । आजको ववश्वव्यापारीकरर्को युिमा शिक्षा
ु ा सािै राविय एविं स्िानीय पररवेिमा सान्त्दनिणक हुने
प्रर्ालीले ववश्वको सन्त्दिणमा समेत सक्षम हुनक
शिक्षा प्रदान िनण सक्नु पदणछ । त्यसैले शिक्षाको िुर्स्तर कायम िने र आफ्नो छनोट अनुसार
शिक्षा प्राप्त िने प्रत्येक व्यशक्तको अनधकारको रक्षा िने प्रर्ाली अवलभवन िनण आवश्यक कानून
तिा नीनत ननमाणर् जरूरी हुन्त्छ । आजको खुला पररवेिमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्त्यताले
अिंनिकार िरे को उदार नीनतबाट नै उच्च शिक्षाको िुर्स्तर उकास्न सवकन्त्छ । उच्च शिक्षा
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हानसल िनण इच्छु क एविं प्रवेिका लानि योग्य सबैलाई उच्च शिक्षामा पहुाँच हुन ु पदणछ सािै उच्च
शिक्षा प्रवेिका ननशभत आवश्यकता पूरा िने प्रावधानको पनन व्यवस्िा िररनु पछण ।
२३) शिक्षर् प्रर्ालीलाई ननयन्त्रर् िनुण र सिं कुचन िनुण कुनै समाधान होइन। प्रादे शिक तहमा होस् या
केशन्त्िय तहमा राज्यको लिानी उच्च शिक्षामा कम हुन ु हुाँदैन । उच्च शिक्षा प्रनतको चाहना
बढ्दो िएपनन यसको व्यवशस्ित ववकास हुन नसकेको दे शखन्त्छ । आिामी ददनमा उच्च शिक्षाको
क्षेरमा सिं र्ीय सिं रचना अनुरूप दीर्णकालीन सुधारको आवश्यकता छ । उच्च शिक्षा तफण परीक्षा
तिा मुल्यािंकन सभबन्त्धमा एउटै िैशक्षक क्याले न्त्डर बनाउने, ववद्यािीले हानसल िरे को क्रेनडट
हस्तान्त्तरर् हुने पद्धनतको ववकास िने, सबै शिक्षर् सिं स्िामा एउटै अङ्कन वा ग्रेड प्रर्ाली प्रयोि
िने, ववश्वववद्यालयहरूको वीचमा प्राशज्ञक सिं झौता िने पद्धनत ववकास िने । प्रश्नपरको ढााँचा वदली
प्रश्न व्यवहार, नसद्धान्त्त, दिणन र अनुिवका आधारमा उिर लेख्ने खालका बनाउने, प्रयोिात्मक
कायणलाई र स्वयम् सेवालाई अननवायण बनाउन सुझाव िररएको छ ।वतणमान अवस्िाका िैशक्षक
सिं रचना, िासकीय व्यवस्िा र िुर्स्तरताको सुधारका लानि दीर्णकानलन एविं तत्काल लािु िनण
दे हायको सुझाव प्रस्तुत िररएको छ :
क) उच्च शिक्षा सभबन्त्धी ववद्यमान कानूनलाई सिं सोधन र एकीकरर् िरर एउटा छु ट्टै नयााँ
सिं र्ीय उच्च शिक्षा ऐन नछटै लािू िनुप
ण ने दे शखन्त्छ । यस ऐन अनुरूप उच्च शिक्षा
पररषद र उच्च शिक्षा आयोि व्यवस्िा िररनु पछण । िुर्स्तर, प्रासिं निकता र पहुाँचका
मुद्दाहरूमा ननयमन एविं मूल्याङ्कन िने पूर्ण अनधकार सभपन्न उच्च शिक्षा आयोिले दे िको
प्राशज्ञक क्षेरलाई स्वस्ि राख्न ननरन्त्तर वक्रयािील रहनु पदणछ। ववश्वववद्यालय लिायत
प्रत्येक कले जहरूको सिं िठनात्मक स्वरूपको उच्च ननकायमा बोडण अफ ट्रवष्टज (Board
of Trustees) को प्रबन्त्ध िनुण पदणछ। बोडण अफ ट्रवष्टजमा रहने व्यशक्तत्वहरूको ननष्ठा,
प्रनतष्ठा, प्राज्निक लिनिीलता, अनििावकत्व एविं नेतत्ृ वले िैशक्षक िासन व्यवस्िा
असल िएको प्रत्यािुत िराउन सरकार तिा सभबशन्त्धत ननकाय प्रनतबद्ध हुनै पदणछ ।
ख) नयााँ सिं ववधानले केन्त्िीय र प्रादे शिक दुवै प्रकारका ववश्वववद्यालयहरूको पररकल्पना
िदणछ। दुवै प्रकारका ववश्वववद्यालयहरू प्राशज्ञक दृवष्टकोर्ले उत्कृष्टताको केन्त्ि हुन ु
अननवायण छ। सबै ववश्वववद्यालयको साझा दावयत्व उच्च िुर्स्तरको शिक्षा प्रदान िने
सािै िैशक्षक सिं रचना, ववधी र स्तर एक समान हुन ु पदणछ। उच्च शिक्षालाई
अनुसन्त्धानमूलक बनाउने शजभमा ववश्वववद्यालयको हो। प्रत्येक प्रदे िमा कशभतमा एउटा
प्रादे शिक ववश्वववद्यालय हुनपु दणछ । हालसभम सबै ववश्वववद्यालयहरू सिं सदद्वारा छु ट्टाछु ट्टै
ववश्वववद्यालय ऐन माफणत स्िापना िररएका छन् । त्यसैले तत्काल उच्च शिक्षा ऐन
पाररत िनुण ननतान्त्त आवश्यक छ। उक्त ऐनले सावणजननक, सामुदावयक र ननजी
ववश्वववद्यालयहरूको ननयमपूवक
ण स्वीकृनतको ववधीबाट सिं चालन हुनपु दणछ। यो उच्च शिक्षा
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ऐनले प्राशज्ञक मूल्यमान्त्यता र मयाणदा अनुरूप ववश्वववद्यालय स्िापना िनण कडाईका साि
ननयमन िनुण पदणछ ।
ग) कनतपय क्याभपसहरू माननत ववश्वववद्यालयमा पररर्त हुन सक्दछन् । यसको लानि पयाणप्त
वविीय स्रोत, िौनतक साधन तिा मानव सिं साधन िएका कशभतमा १५ वषण सभम उत्कृष्ट
ढङ्गबाट िैशक्षक कायणसभपादन िरे को सािै कशभतमा २००० ववद्यािी िएको सक्षम
िैशक्षक सिं स्िाले आवेदन ददई प्रवक्रया पुरा िरे र माननत ववश्वववद्यालयमा रूपान्त्तरर् हुन
सक्दछन् । माननत ववश्वववद्यालयले अन्त्य ववश्वववद्यालय जस्तै िैशक्षक उपाधी प्रदान िनण
सक्दछन् तर कुनै पनन सिं स्िालाई सभबन्त्धन प्रदान िनण पाउने छै नन् । माननत
ववश्वववद्यालयले ननरन्त्तर रूपमा िुर्स्तरीय ढङ्गबाट िैशक्षक कायण सभपादन िरे को ८ वषण
नबतेपनछ पूर्ण ववश्वववद्यालयमा रूपान्त्तरर् िनण सवकने नीनत नलनु उपयुक्त हुन्त्छ। तर त्यहााँ
वावषणक समीक्षा तिा िुर्स्तर मापनका ववधी अवलभबन िनुण पदणछ ।
घ) वतणमान अवस्िामा वविेष िरी सावणजननक ववश्वववद्यालयहरूमा िासकीय व्यवस्िा खस्काँदै
िएको महसुस िररएको छ । अनधकािंि उच्च पदमा प्रमुख राजनैनतक पाटी बीचको
िािबण्डाको आधारमा ननयुशक्त हुने अभ्यासले ववश्वववद्यालयहरूको िासकीय व्यवस्िा
दयनीय शस्िनतमा पुिेको छ । ननयुशक्तको िलत प्रवक्रया र अवाशछछत हस्तक्षेपको
प्रवृशिलाई रोक्न आवश्यक छ । यसका लानि प्रत्येक ववश्वववद्यालयमा बोडण अफ ट्रशस्टज
हुने प्रबन्त्ध उपयुक्त हुन्त्छ। यही बोडण अफ ट्रवष्टजले योग्य व्यशक्त बीच प्रनतस्पधाण िराएर
मार कुलपनत, सहकुलपनत, उपकुलपनत, शिक्षाध्यक्ष, रशजिार र नडनहरूको छनोट िनुण
उपयुक्त दे शखन्त्छ । यो व्यवस्िा केन्त्िीय तिा प्रादे शिक दुवै प्रकारका ववश्वववद्यालयमा
लािू िनुण पदणछ ।
ङ) ववश्वववद्यालयहरूको

नसनेटमा

फरक-फरक

ववधाका

दक्ष

तिा

अनुिवी

िैशक्षक

व्यशक्तत्वहरूको बहुमत हुनपु छण । वतणमान पररवेिमा सबै ववश्वववद्यालयको पदपुनतणको
लानि समान मापदण्ड र प्रवक्रयाहरू सुननशित िरर उच्च शिक्षाको िुर्स्तर कायम राख्ने
िरी आयोि बन्न सान्त्दनिणक दे शखन्त्छ । िुर्स्तरीय शिक्षा प्रदान िनणका लानि असल
शिक्षकको पदपूनतण उशचत प्रवक्रयाबाट िररनुका सािै शिक्षकहरूलाई पेिामा वटकाई राख्न
र उनीहरूको ज्ञान तिा सीप अनिवृवद्ध िनण ननरन्त्तर शिक्षक तानलमको िूनमका महत्वपूर्ण
हुन्त्छ । अस्िायी तिा करार सेवामा राजनीनतक सभबद्धता र तदिण (ad-hoc)
प्रवक्रयाबाट शिक्षकको पदपूनतण िने कायण तत्काल बन्त्द िनुप
ण छण । सबै वकनसमका
पदपूनतणहरू ववश्वववद्यालय सेवा आयोिको शजभमेवारी हुन ु पदणछ । शिक्षर् तिा नसकाइको
िुर्स्तर सुधार िनण शिक्षकहरू सबैिन्त्दा महत्वपूर्ण कारक हुन । त्यसैले शिक्षकहरूलाई
राम्रोसाँि प्रशिशक्षत िनुप
ण छण र नतननहरूलाई आवनधक रूपमा ज्ञान अनिवृवद्ध िनुक
ण ा
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सािसािै आधुननक प्रववनधको प्रयोिमा सिं वेदनिील बनाउनुपछण । प्राध्यापनमा रहेका
शिक्षकले अनुसन्त्धान िनुप
ण छण ।
च) ज्ञानमा आधाररत वतणमान पाठ्यक्रमलाई प्रववनधमा आई रहेको पररवतणन र रोजिारीको
दायरा साँिसाँिै लै जानु पछण। ज्ञान मार निई सीप र सवह मनोवृशि आवश्यक छ।
स्नातक उिीर्णहरू दे ि निर र बावहर दुवै ठाउाँमा काम िनण सक्ने हुन ु पदणछ। ववनिन्न
ववश्वववद्यालयको पाठ्यक्रमहरूलाई स्तरीकरर् तिा नमलान िनुण आवश्यक छ । िैशक्षक
क्यालेन्त्डर

पनन

स्तरीकरर्

िदै

स्तरीय

िैशक्षक

क्यालेन्त्डर

बनाउनुपछण

।

सबै

ववश्वववद्यालयको प्रत्येक िैशक्षक कायणक्रमको लानि एकल प्रवेि परीक्षा हुनपु छण । सािै
शचवकत्सा र इशन्त्जननयररङ्ग उच्च शिक्षाका लानि ववदे ि जाने ववद्यािीले पनन ती प्रवेि
परीक्षाहरू उिीर्ण िनुप
ण छण । अवहले को परीक्षा प्रर्ालीमा परीक्षाका प्रश्नहरू परीक्षािीको
ज्ञान, सीप, क्षमता र नसजणनसीलता बढाउने ढङ्गले तत्काल लािु िनुण पदणछ ।
छ) उच्च शिक्षाको ननिरानी र मूल्यािंकन च ुस्त एविं बनलयो बनाउन आवश्यक छ ।यसले
िुर्स्तर, सान्त्दनिणकता, पहुाँच, िैशक्षक प्रदिणनका (Performance) सािसािै दताण र
स्वानमत्व लिायत सभपूर्ण िैशक्षक वातावरर्को मूल्याङ्कन िनुण पदणछ। वतणमान समयमा
ववनिन्न नडग्रीहरूलाई समान बनाउने शजभमेवारी ववश्वववद्यालय अनुदान आयोिले तत्काल
पूरा िनुप
ण दणछ । पनछ यो उच्च शिक्षा आयोिको शजभमेवारी हुनपु दणछ ।
ज) समकक्षताको मुद्दालाई सभबोधन िनण ववश्वववद्यालय अनुदान आयोिको निर एउटा बनलयो
र स्वतन्त्र इकाईको आवश्यकता छ । यसै िरी एउटा स्वतन्त्र र बनलयो िुर्स्तर
कायम िने र मान्त्यता प्रदान िने Quality Assurance and Accreditation इकाईको
आवश्यकता छ । ववश्वववद्यालय अनुदान आयोिमा रहेने यी इकाईहरू पनछ उच्च शिक्षा
आयोि निर हुन ु पदणछ ।ववदे िी सभबन्त्धन र ववनिन्न

प्रकारका कायणक्रमहरूको

व्यवस्िापन तिा राविय र अन्त्तराविय कायणक्रम बीचमा क्रेनडट ट्रान्त्सफरको व्यवस्िापन
िनण ननदे शिका बनाइनुपछण । ववश्वव्यापी स्तर ननधाणरर्बाट सकेसभम १००० रैँ क निर
पने राम्रो ववश्वववद्यालयहरूलाई मार नेपालमा कायणक्रम सञ्चालन िने अनुमनत ददइनुपछण।
ववदे िमा अध्ययन िनणका लानि ववदे ि शस्ित ववश्वववद्यालयहरूको पवहचान र प्रनतष्ठा
सुननशित

िनण

तत्काल

प्रिावकारी

ननदे शिका

बनाइनु पदणछ।

ववद्यािीहरूले

जुन

ववश्वववद्यालयहरूको लानि एनओएल नलन्त्छन् ती ववश्वववद्यालयहरू सकेसभम ग्लोबल
रैँ वकङमा २००० रैँ क निर पनुप
ण दणछ । प्राववनधक कायणक्रम प्रदान िनण इच्छु क कले जले
सभबशन्त्धत ववश्वववद्यालयबाट स्वीकृनत नलने व्यवस्िा िनुप
ण दणछ । स्वदे ि तिा ववदे िबाट
नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै छारवृशि योजनाहरूको ववस्तृत समीक्षा िरे पिात यी
छारवृशिहरूलाई एउटै टोकरी (Basket) मा राशख शिक्षा मन्त्रालयबाटै योग्यता (Merit)
र उपयुक्त मापदण्डको आधारमा प्रदान िररनु पदणछ । ववदे ि जाने ववद्यािीहरूको िववष्य
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सुननशित िनणको लानि तत्कालै िैशक्षक परामिण केन्त्िहरूलाई प्रिावकारी तररकाले
ननरीक्षर् र ननयन्त्रर् िनुप
ण छण । यी सिं स्िाद्वारा हुने ववद्यािीको िोषर् रोक्नु र िुर्स्तरीय
परामिण सेवा सुननशित िनण आवश्यक छ । यो मुद्दामा तत्काल ध्यान केशन्त्ित िररनुपछण
।
झ) ववित २५-३० वषण दे शख शचवकत्सा ववज्ञान शिक्षा (शच.वव.शि) को इनतहास बोकेको यस
ववधाले आजसभम पररपक्वता (Maturity) उपलब्ध िनण नसकेको अवस्िा नकानण सवकन्न
। यनतका ववनिन्न स्तरका शच.वव.शि. प्रदान िने सिं स्िाहरूको सिं चालन िइरहेको िएता
मनन नतननहरूको सिं चालनमा समानता, सामिंजस्यता राविय उपलशब्ध मूलक नरहेको र
समय समयमा नकारात्मक प्रत्यािूती हुने अवस्िा पाइन्त्छ । समवपणत, योग्य अनुिवव
शिक्षकहरूको कनम, पाठ्यक्रमको एकरूपता तिा स्तरीय नहुन,ु िैशक्षक कायणक्रम
(Academic

Calendar)को

कमी

कमजोरी,

प्रवेि

परीक्षाको

ववश्वसननयता

(Credibility) र इमान्त्दाररता, ववश्वववद्यालयका अशन्त्तम परीक्षाहरू (Exit Examination)
र तिा अनुसन्त्धान (Research)

कायणहरूको स्तरीयता तिा सुधारात्मक कमी कमजोरी

रहेको सािै िुल्क सिं रचनामा समववचार निएको अवस्िा रहेको छ ।
ञ) दे ि ववदे िमा शचवकत्सकहरूको आवश्यकता स्िावपत प्रादे शिक तिा केशन्त्िय सरकारका
सभबशन्त्धत इकाइहरूको तिा उच्च शिक्षा आयोिको नसफाररसमा अननवायण सतणहरू
(Conditions) को आधारमा सरकारले वा अन्त्य श्रोतबाट खोल्न अनुमनत प्रदान िने तर
कुनै व्यशक्तित राजनैनतक हस्तक्षेप हुन ु हुाँदैन । सिं चानलत तिा नयााँ खोनलने मेनडकल
कले जहरूको अनुिमन, मुल्यािंकन, स्तरीयता, उपलब्धी मूलक सफलता इत्याददको
ननररक्षर् सभबशन्त्धत ववश्वववद्यालय तिा ‘उच्च शिक्षा आयोि’ बाट मार हुन ु पदणछ । सािै
अन्त्य कायणहरू ववदे िमा शच.वव.शि. मा पढ्न जान No objection letter, दे ि ववदे िका
शच.वव.शि. सिं स्िाहरू समकक्षता सभबन्त्धन मान्त्यता शचवकत्सकहरू वनिणकरर् आदद
अनधकार सभपन्न उच्चस्तरीय “उच्च शिक्षा आयोिको” अन्त्तिणत रहने िरी “उच्च
शचवकत्सा ववज्ञान शिक्षा आयोि’ को कायाणलयबाट हुन ु पने ।
ट) नेपाल शचवकत्सक पररषदले दे ि ववदे िबाट ववनिन्न स्तरमा उपानध प्राप्त िरी आएकाको
अनुमनत परीक्षा िनण तिा सवणसाधारर्ले स्तरीय स्वास््य सेवाको सुननिताको अनुिमन
िने िनुण पदणछ। शचवकत्सा ववज्ञान शिक्षाको स्तरीय ववकास, ववश्वसननयता कायम िनण
राविय उपलशब्धलाई वववाद रवहत हुने बनाउन, सिं चालन तिा स्तरीय शचवकत्सकीय
जनिशक्त तिा स्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान िनण एक छाता सिं िठनका रूपमा अनधकार
सभपन्न उच्चस्तरीय “उच्च शिक्षा आयोि” को स्िापना िने नबषय सान्त्दनिणक दे शखएकोले
यसका लानि पहल हुन ु पदणछ ।
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२४) नेपाली युवाहरूको ठू लो जमात औपचाररक ववद्यालय प्रर्ालीमा सामेल छै नन् सािै ववपन्न
पररवारका युवाहरूले पररवार पाल्नका ननशभत रोजिारीको खोजीमा पढाइ छोनन बाध्य छन्।
रोजिारीको अवसर सुननशित िनणका ननशभत यो समूहलाई सीप प्रशिक्षर्को आवश्यकता छ ।
प्राववनधक क्षमतालाई सभबोधन िने वैकशल्पक प्रर्ालीको चाहना राख्ने

ववद्यािीको माि पूरा िनण

आवश्यक छ । साधारर् सिं कायहरू यी प्राववनधक आवश्यकताहरू पूरा िनण असमिण छन् ।
जबसभम ववद्यािीहरूले प्राववनधक शिक्षाको उच्च तहसभम अध्ययन िने मौका पाऊाँदै नन् तबसभम
ववद्यािीहरूका लानि प्राववनधक व्यावसावयक शिक्षा र तानलम (TVET )का कोसणहरू आकषणक बन्न
सक्दै नन्। ववद्यािीहरूले पाएसभम उच्च तह सभमको अध्ययन िनण ननमल्ने अधू रो कोसणहरू
रोज्दै नन्। यसै कारर् TVET का ववद्यािीहरूको लानि उच्च तह सभम अध्ययन िनण नमल्ने
वैकशल्पक व्यवस्िा िनण जरूरी दे शखन्त्छ । TVET सभबशन्त्ध कायण योजनाका लानि ननभन अनुसार
हुन ु पने सुझाव प्रस्तुत िररएको छ :
क) दे िको वतणमान र दीर्णकालीन आनिणक वृवद्ध र सामाशजक तिा आनिणक ववकासका लानि
सीप युक्त र क्षमतावान जनिशक्तको पूनतण िनण साधारर् र प्राववनधक शिक्षा जस्तै TVET
पनन आवश्यक छ । दे िमा TVET को लानि तीनवटा आधारिूत नीनतहरू हुनपु दणछ:
पवहलो TVET प्रर्ालीको िुर्स्तर र सान्त्दनिणकता सुधार िने, दोश्रो TVET शिक्षा
ववतरर्मा रोजिारदाताहरू/उद्योिहरूको सिं लग्नता बढाउने, र तेश्रो TVET प्रर्ालीको
प्रिासन

र

व्यवस्िापनलाई

बनलयो

बनाउने

।TVET

पाठ्यक्रमहरू

योग्यताको

मापदण्डमा आधाररत योग्य मोड्युल (Competency-Based Modules) हुनपु दणछ ।
अनुमोददत समग्र क्षमता/शिपहरू समावेि िरे र राविय क्षमता/शिपको मानक (National
Skills Standards) बन्न जान्त्छ ।TVET कोसणहरू, अवहले ननमाणर् िइरहेको प्रस्ताववत
राविय योग्यता ढााँचा (National Qualification Framework) (NQF)

अनुरूप

हुनपु दणछ । अनौपचाररक कोसणहरू छोटो अवनध अिाणत एक हप्ता दे शख ६ मवहना सभमको
हुनपु दणछ । दक्षताको सभबन्त्ध तानलम अवनध सिं ि हुाँदैन तर सामान्त्य बुझाईका लानि
प्रस्ताववत NQF को हरे क तहको सभबन्त्ध तानलमको ननधाणररत अवनध सिं ि स्िावपत िनण
सवकन्त्छ।
ख) TVET प्रशिक्षर्को मूल्याङ्कन क्षमतामा आधाररत मूल्याङ्कन प्रर्ाली (Competencybased Assessment) हुनपु छण । सीप परीक्षर् केन्त्िहरू (Skill Testing Centers)
चाडैँ नै स्िापना िनुण पदणछ जसले सबै रोजिारीका पदहरूलाई मापन िनण सकोस् । यो
केन्त्िहरूमा उत्कृष्ट पूवाणधारको अलावा उत्कृष्ट कायणिालाको आवश्यकता पदणछ । यस्ता
परीक्षर् केन्त्िहरू पूर्रू
ण पमा ननष्पक्ष र स्वायि रहनुपछण । TVET सिं कायको सभपूर्ण
शजभमेवारी राविय ईकाई प्राववनधक शिक्षा तिा व्यवसावयक तानलम पररषद (CTEVT) को
हुनेछ । यो पररषदले स्वायि र ननष्पक्ष रूपमा कायण सञ्चालन िनुप
ण छण । CTVET को
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अनग
ु मन र मल
ू याांकन (Monitoring and Evaluation) (M & E) एकाइको सदृ
ु ढीकरण
गररनु पदय छ । शशक्षण पव
ू य र शशक्षणको क्रममा प्रशशक्षकहरूलाई आवश्यक ताशलम
ददनका लागग ववद्यमान शशक्षक ताशलम सांयन्त्रलाई सदृ
ु ढ र श्रोत सभपन्त्न बनाउनु
पछय ।
ग) राविय तानलम कोष (National Training Fund) स्िापना िनुण पछण। सरकारी र नीशज
दुबै क्षेरले रोजिारीका अवसरको दायरालाई फरावकलो पानण ववपन्न र नसमान्त्तकृत
विणहरूलाई लशक्षत िरी िौचरमा आधाररत (Voucher-Based) सीपमूलक तानलम प्रदान
िनुप
ण छण । हाल शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्ताववत TVET Fund को स्िापना िरी सीप
तानलमलाई व्यवशस्ित िनण उपयुक्त हुन्त्छ ।
घ) TVET को एवककृत र ववस्ताररत ववकासका लानि दे िमा उच्चस्तरीय राविय तानलम
बोडणको National Training Board (NTB) को स्िापना िनुण जरूरी छ ।सािै प्रत्येक
प्रदे िमा कशभतमा एउटा उत्कृष्ट TVET सिं स्िाको स्िापना िररनु पदणछ। समय अनुरूप
सो मातहतका व्यवसावयक ववद्यालयहरू सतहिरवटै शजल्लाहरूमा सञ्चालन िररनुपछण ।
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