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उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग 

प्रश्नावली 

नेपाल सरकार मन्त्रिपररषदक्ो न्त्मन्त्ि २०७४/०५/१९ को न्त्नर्णय अनसुार प्रारन्त्भिक बाल न्त्िक्षा दने्त्ि न्त्िश्वन्त्िद्यालय न्त्िक्षासभमको समग्र नीन्त्ि 

न्त्नमाणर् िथा कायणक्रम कायाणरियन िहसभमको न्त्िशे्लषर् गरी मलुुकको ििणमान मलू संरचना संघ  ,प्रदिे र स्थानीय िह अनकूुल न्त्िक्षा नीन्त्ि ,

कायणक्रम र सङ्गठनात्मक स्िरूपको सधुार एिम ्पररमार्णन गनणका लान्त्ग नपेाल सरकारलाई सझुाि सन्त्हिको प्रन्त्ििेदन पेि गनण उच्चस्िरीय 

न्त्िक्षा आयोग गठन िएको न्त्िन्त्दिै छ । सझुाि सन्त्हिको प्रन्त्ििेदन ियार गने सरदिणमा नपेालको न्त्िक्षालाई कसरी व्यिहाररक, प्रन्त्िस्पधी, 

िैज्ञान्त्नक, रोर्गार उरमिु, गरु्स्िरीय, र्नमिुी, समालोचकीय क्षमिा सन्त्हिको अनसुरधानमलूक, एिं नेपालका न्त्िन्त्िध कला, संस्कृन्त्ि, ज्ञान, 

सीप, प्रन्त्िन्त्ध, परभपरा िथा र्नज्ञान आन्त्दसंग र्ोडद ैन्त्िनको िरपरू प्रयोग गनण सक्ने न्त्िद्याथी उत्पादन गने, स्िदिे िथा न्त्िदिे र्हां रह ेपन्त्न 

न्त्िनको आर्ीिन न्त्िक्षा पाउने हक सनु्त्नन्त्िि गने िरने कुराहरुलाई ध्यानमा रािी िपन्त्सलका प्रश्नहरू बनाइएका छन ्। अपेक्षा छ, सब ैप्रश्नका 

उत्तर आउनेछन ्। यी बाहके न्त्िक्षासँग सभबन्त्रधि अरय समस्या िा मदु्दाहरू िए न्त्िनीहरूलाई बुँदागि रूपमा उल्लेि गरी न्त्िनको उत्तर समिे 

न्त्दनहुुन न्त्िक्षासँग सरोकार राख्न ेसबै स्थानीय सरकार, संघसंस्था एिम ्व्यन्त्िहरूमा आयोग हान्त्दणक अन्त्पल गदणछ ।   

स्थानीय सरकारले सशुनशित गनुुपने सवैंधाशनक िैशक्षक हक अशधकारका सम्वन्धमा 

पहुच सम्वन्धी 

१. ििणमान संन्त्िधानको धारा ३१(१) मा प्रत्येक नागररकलाई आधारििू न्त्िक्षाको हक हुनेछ िन्त्नएको छ । गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो 

हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला ? 

o क-कस्ले आधारभूत तहको शिक्षा पाए वा पाएनन ्भनी पशहल्याउने र सो को लेखाजोखा कसले राख्ने? 

o कस्ले र कसरी शतनलाई शिक्षा शिने ? 

o कस्ले र कसरी शतनलाई पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराउने ? 

o शतनको पठनपाठनका लाशग चाशहने रकम कसरी जुटाउने ? 

o आफ्नो इलाका शभत्र सबै बालबाशलका, युवा युवती तथा प्रौढहरूलाई शनरन्तर रूपमा शिक्षा प्राप्त गनु आजीवन 

शिक्षाको व्यवस्था क -कसरी र कसले गने ?  

o आफ्नो के्षत्रशभत्र शवद्यालयमा भनाु भैसकेपशि बालबाशलकाहरूले शनयशमत रूपमा शवद्यालय गैरहेका िन ् वा 

िैनन,् यस कुराको कसले अनुगमन गने ? 

o आफ्नो के्षत्रशभत्र शनयशमत रूपमा शवद्यालय सञ्चालन भैरहेका िन ्वा िैनन ्भन्ने कुराको कसले अनुगमन गने ? 

o कस्ले र कसरी शिक्षाको गुणस्तर जांच्ने ? 

o कस्ले र कसरी त्यसको शजम्मेवारी शलने ? 

२. ििणमान संन्त्िधानको धारा ३१(२) मा प्रत्येक नागररकलाई आधारििू िहसभम न्त्निलु्क र अन्त्निायण िथा माध्यन्त्मक िह सभमको न्त्िक्षा 

न्त्निलु्क हुरछ िन्त्नएको छ । गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक कसरी परूा गनण सन्त्कएला ? 

• शवद्यालय नजीक नभएका, अपांग, िशलत, मुशस्लम, सडक वालवाशलका र शवपन्न र ग्रामीण बस्तीका 

वालवाशलकालाई कसरी शनिुल्क तथा  अशनवायु शिक्षा सशुनशित गने ? 

• आफ्ना वालवाशलकालाई नपढाउने वा पढाउन नसक्ने अशभभावकलाई कस्ले र कसरी मनाउने, सघाउने वा सजाय 

शिने ? 

• कस्ले र कसरी अशभभावक नहुने वालवाशलकाहरुको सरुक्षा सशहतको शिक्षाको शजम्मा शलने ? 
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• शवद्यालय िोडेका र बेरोजगार युवाहरुको लाशग के शिक्षा शिने र कसरी शिने ? 

• माशथका कायुक्रमहरु लागुगनु चाशहने रकम कस्ले र कसरी सशुनशित गने ? 

• कस्ले र कसरी शतनको गुणस्तर जांच्ने ? 

• शनिुल्क तथा अशनवायु शिक्षाको सवैंधाशनक प्रावधान भएको सन्िभुमा शनजी शवद्यालयहरूको भूशमका, 

सञ्चालन, िुल्क प्रणाली आशिको के कस्तो व्यवस्था गने ? 

• शनजी शवद्यालयमा िोरा र िोरी पढाउने अशभभावकलाई शनिुल्क शिक्षा शिनु पने हो भने के गने ? 

• शिक्षालाई शनिुल्क र अशनवायु गनु के के कानुनी व्यवस्था गनुु पलाु ?  

समावेशिता सम्वन्धी  

३. ििणमान संन्त्िधानको धारा ३१(३) मा अपांगिा िएका र आन्त्थणक रुपले न्त्िपरनलाई आधारििू िहदने्त्ि उच्च न्त्िक्षा िहसभमको न्त्िक्षा 

न्त्निलु्क हुरछ िन्त्नएको छ । गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला ? 

o अपाङ्गताको पशहचान र मापन कसले र कसरी गने ? 

o अपांङ्गता भएका व्यशिहरुलाई कुन कुन तहको शिक्षा कस्ले र कसरी सशुनशित गने? 

o “आशथुक रुपले शवपन्न” भन्ने कुरा कस्ले र कसरी शनक्योल गने ? 

o शवपन्न सम्पन्न हुने र सम्पन्न शवपन्न हुंिाको अवस्था कसरी पत्ता लगाउने र कसरी शतनले पाउने िैशक्षक 

सशुवधामा फेरविल गने ? 

o शतनलाई सघाउंने रकम कसरी जम्मा गने ?कसरी त्यो कोषलाई िीगो बनाउने ? 

४. ििणमान संन्त्िधानको धारा ३१(४) मा दृन्त्िन्त्िहीनलाई ब्रले न्त्लन्त्प िथा बन्त्हरालाई सांकेन्त्िक िाषामा न्त्निलु्क न्त्िक्षाको हक हुरछ िन्त्नएको 

छ । गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला ? 

• त्यस्ता वालवाशलकालाई कस्ता शवद्यालयको व्यवस्था गने हो ? (क) शविेष शवद्यालय (िुटै्ट शवद्यालयको 

व्यवस्था) वा (ख) शनयशमत शवद्यालय (समावेिी शवद्यालयको व्यवस्था) र (ग) अन्य व्यवस्था 

• शतनका शिक्षक तथा अशभभावकलाई कस्ले, कसरी, र कस्तो तालीमको व्यवस्था गने ? 

• अपाङ्गता भएका तथा आशथुक रूपले शबपन्न व्यशिहरूको शिक्षाको व्यवस्था गनु प्रान्तीय तथा केन्रीय 

सरकारको भशूमका के हुने ? 

मातृभाषी तथा वहुभाषी िैशक्षक व्यवस्था सम्वन्धी 

५. ििणमान संन्त्िधानको धारा ३१(५) र धारा ५१(ग) (७) मा िहुिान्त्षक नीन्त्ि अिलभिन गरी प्रत्येक िालिान्त्लका िथा नागररकहरुलाई 

माििृाषामा न्त्िक्षा पाउने हक हुरछ िन्त्नएको छ । गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला ? 

o शिक्षक र शवद्याथीको भाषा फरक भएमा के , र कसरी गने ? 

o एउटै कक्षामा शवशभन्न भाषाका शवद्याथी भएमा के , र कसरी गने ? 

o एउटै कक्षामा िुई भाषी शवद्याथी भएमा के र कसरी गने ? 

o अशभभावकले आफना िोरािोरीलाई यो भाषामा मातै्र पढाउनु भनेमा के र कसरी गने ? 

o सघं, प्रिेि, स्थानीय तथा अंगे्रजी भाषामा पढनु पने शनयम बनेमा के र कसरी गने ? 

o मातृभाषाको, मातृभाषामा, मातृभाषा माफुत शिक्षाशलने बेग्लाबेग्लै समूह बनेमा के , र कसरी गने ? 

o मातृभाषामा शिक्षण गने शिक्षक तयारी तथा व्यवस्था गनुु परेमा के , कसरी, र कसो गने ? 
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o मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक तथा िैशक्षक सामग्री कसरी र कसले बनाउने ? 

o भाशषक स्थानान्तरण कसरी गने ? 

o मातृभाषामा अध्ययन गने हक कुन स्तर सम्म प्रिान गररने भन्ने समं्वधमा के , र कसरी गने ? 

भाषा, शलशप, तथा ससं्कृशत आशिको सरंक्षण र शवकास सम्वन्धी  

६. धारा ३२ (१) ले आफ्नो िाषा प्रयोग गने हक सरुन्त्क्षि गरेको छ िन ेधारा ३२ (३) ले आफ्नो िाषा, न्त्लन्त्प, संस्कृन्त्ि, सांस्कृन्त्िक सभ्यिा र 

सभपदाको संरक्षर् र संिधणन गनण पाउन ेअन्त्धकार प्रदान गरेको छ । गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला ? 

o शिक्षाले यो शजम्मा शलनु पने हो ? वा अन्य के ब्यबस्था माफुत कसरी यो गनु गनु सशकन्ि ? 

o शवद्यालयले सबै भाषाको साशहत्य, शलशप, व्याकरण, ससं्कृशत आशिको सरंक्षण, शवकास र अनुसन्धान गनुुपने 

व्यवस्था भएमा के , र कसरी गने ? 

o गाउँ वा नगरपाशलकाले धारा ३२ (१)मा आफ्नो भाषा प्रयोग गने हक अशधकार सशुनशित गिाु के, कसरी गने ? 

o शवशभन्न मातृभाषी समूह आआफ्ना भाषा, साशहत्य, शलशप, व्याकरण, ससं्कृशत आशिको सरंक्षण, शवकास र 

अनुसन्धानमा शक्रयािील भएमा के , र कसरी गने ? 

७. धारा ५१(ग) : सांस्कृन्त्िक पनुरोत्थान, संस्कृन्त्िको संरक्षर्, कुरीन्त्िहरुको उरमलुन, िाषा न्त्लन्त्प आन्त्दको व्यिस्था गररएको छ । गाउँ िा 

नगरपान्त्लका मार्ण ि त्यो हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला ? 

• सामदुान्त्यक (न्त्सकाइ ) सचूना केरर र पसु्िकालय (न्त्सकाइ श्रोि केरर ) मार्ण ि कसरी? 

• शवद्यालय तथा कलेज/क्याम्पसको सहकायुमा के, र कसरी गने ? 

• गाउं वा नगरपाशलकाकै नेतृत्वमा के , र कसरी गने ? 

• अन्य कुनै तरीकामाके , र कसरी गने ? 

स्वरोजगारी सम्वन्धी 

८. धारा ३३ (१) ले प्रत्येक नागररकलाई रोर्गारीको हक सरुन्त्क्षि गरेको छ ।  साथै धारा ३३ (२) ले रोर्गारी (पेिा, व्यिसाय) छनौट गनण 

पाउने अन्त्धकार प्रदान गरेको छ । गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला ? 

• सीप शसकाउनमा के , र कसरी गने ? 

• उद्यमीकरण गनुमा के , र कसरी गने ? 

• स्वरोजगार बनाउनमा के , र कसरी गने ? 

• अरुलाई रोजगारी शिने समूह बनाउनेमा के , र कसरी गने ? 

लैंशगक समता सम्वन्धी 

९. धारा ३८ (१) ले प्रत्येक मन्त्हलालाई लैङ्न्त्गक िेदिाि न्त्िना समान िंिीय हक हुनेछ िनेको छ । । गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक 

कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला ? 

• शवद्यालय र सामुिाशयक (शसकाइ ) सचूना केन्र र पुस्तकालय (शसकाइ श्रोत केन्र ) को सहयोगमा के , र कसरी गने ? 

• गाउं वा नगरपाशलकाकै नेतृत्वमा के , र कसरी गने ? 

१०. धारा ३८ (५) ले मन्त्हलालाई न्त्िक्षा, स्िास््य, रोर्गारी र सामान्त्र्क सरुक्षामा सकारात्मक न्त्ििदेको व्यिस्था गरेको छ । गाउँ िा 

नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनणसक्ला िा गनुणपलाण ? 
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• शवद्यालय र सामूिाशयक (शसकाइ ) सचूना केन्र र पुस्तकालय (शसकाइ श्रोत केन्र ) र  को सहयोगमा के , र कसरी गने ? 

• गाउं वा नगरपाशलकाकै नेतृत्वमा के , र कसरी गने ? 

• शवद्यालयले के गनु सक्ला ? सामुिाशयक शवद्यालयले के गनु सक्ला ? 

११. धारा ३८ (१) अनुसार (क) न्त्िद्यालय र्ाने अिसरबाट िन्त्चचि मन्त्हलाहरुलाई आरू्ले चाहकेो न्त्िक्षालाई न्त्नररिर राख्ने काम कस्ले र 

कसरी गने ? त्यसका लान्त्ग 

• कस्ता प्रकारका शसकाइ केन्रहरु शवकशसत गनुुपलाु ?  

• नगर तथा गाउँपाशलका को िाशयत्व के हुन सक्ला ? 

• शतनीहरुलाई स्वआजुन गरी आशथुक शहसाबले सिि बनाउन कस्ले र कस्तो सहयोग गनुू पलाु ? 

 

वाल सरुक्षा र सहभाशगता सम्वन्धी  

१२. धारा ३९ (२) ले प्रत्येक िाल िान्त्लकालाई पररिार िथा राज्य कोषबाट न्त्िक्षा, स्िास््य, पालर् पोषर्, उन्त्चि स्याहार, िेलकुद, 

मनोरचर्न िथा सिाणङ्गीर् व्यन्त्ित्ि न्त्िकासको व्यिस्था गरेको छ । गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला 

? 

• शवद्यालयर सामूिाशयक (शसकाइ ) सचूना केन्र र पुस्तकालय (शसकाइ श्रोत केन्र ) र को सहयोगमा के , र कसरी गने ? 

• गाउं वा नगरपाशलकाकै नेतृत्वमाके , र कसरी गने ? 

१३. धारा ३९ (३) ले प्रत्येक िाल िान्त्लकालाई प्रारन्त्भिक िाल न्त्िकास िथा िाल सहिान्त्गिाको हक प्रदान गरेको छ ।  यस धारामा िाल 

श्रम, िाल न्त्ििाह, अपहरर्, दवु्यणिहार, उपके्षा, िा िारीररक, मानन्त्सक यौनर्रय िा अरय कुन ैप्रकारको िोषर् न्त्िरुद्धको हक प्रदान 

गरेको छ । गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला ? 

• शवद्यालयर सामूिाशयक (शसकाइ ) सचूना केन्र र पुस्तकालय (शसकाइ श्रोत केन्र ) को सहयोगमा के , र कसरी गने ? 

• गाउं वा नगरपाशलकाकै नेतृत्वमा के , र कसरी गने ? 

 

िशलत सम्वन्धी शिक्षा 

१४. ििणमान संन्त्िधानको धारा ४०(२) मा दन्त्लि न्त्िद्याथीलाई प्राथन्त्मकदने्त्ि उच्चिह सभमको न्त्िक्षा न्त्निलु्क हुरछ िन्त्नएको छ । गाउँ िा 

नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला ? 

• शनिुल्क भन्नाले  कुन कुन कुराको िुट शिने भन्ने व्यवस्था गनुुपलाु ? 

• स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? 

• सरकारी शवद्यालय तथा कलेज/क्याम्पसको सहकायुमा के , र कसरी गने ? 

• शनजी शवद्यालय तथा कलेज/क्याम्पसको सहकायुमा के , र कसरी गने ? 

• सरकारी तथा शनजी तहमा खुलेका प्राशवशधक एवं व्यावसाशयक शवद्यालय कलेज/क्याम्पसको सहकायुमा के , र कसरी 

गने ? 

१५. धारा ४०(४) मा दन्त्लिका परभपरागि सीप र व्यिसायको संरक्षर् र न्त्िकास गनुणपने व्यिस्था गररएको छ । राज्यले दन्त्लि समदूायका 

परंपरागि पेिासंग संबन्त्रधि आधनु्त्नक व्यिसायमा उनीहरुलाई प्राथन्त्मकिा न्त्दई त्यसका लान्त्ग आिश्यक पने सीप र श्रोि उपलब्ध 

गराउने व्यिस्था गरेको छ । गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला ? 
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• अनौपचाररक शिक्षा माफुत कसरी ? (सामूिाशयक (शसकाइ) सचूना केन्र र पुस्तकालय (शसकाइ श्रोतकेन्र )) 

• शवद्यालय तथा कलेज/क्याम्पसको सहकायुमा के , र कसरी गने ? 

• गाउं वा नगरपाशलकाकै नेतृत्वमा के , र कसरी गने ? 

• परम्परागत सीप र व्यवसायबाट आशजुत ज्ञान एव ंसीपलाई आधशुनकीकरण कसरी गने ? 

• त्यसको शजम्मेवारी कस्ले शलने ?   

• अन्य कुनै तरीकामा के र कसरी गने ? 

 

शनजी, सावुजशनक र सहकारी शिक्षा सम्वन्धी  

१६. धारा ५०(३) मा राज्यका न्त्नन्त्ि न्त्नदिेक न्त्सद्धारि अरिगणि सािणर्न्त्नक, न्त्नर्ी र सहकारी क्षिेको सहिागीिाको व्यिस्था गररएको छ । गाउँ 

िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला ? 

• शनजी के्षत्रका शवद्यालयहरुको व्यवस्थापन कसरी गने ? 

• सहकारीले शिक्षामा सलंग्न हुन पाउने शक नपाउने ? पाउने हो भने के , र कसरी गने ? 

• शनजी, धाशमुक, सावुजशनक, सहकारी तथा अनौपचाररक, शिक्षालयबाट शिइने शिक्षाको समान स्तर, गुणस्तर शनधाुरण र 

समकक्षता सशुनशित गने कसरी ?  

 

आजीवन शिक्षा सम्वन्धी  

१७. धारा ५१ (ज) : नागररकका आधारभूत आवश्यिा सबंन्धी नीशतमा नागररकको व्यन्त्ित्ि न्त्िकासको लान्त्ग (र्ीिनपयणरि 

न्त्सकाइलाई सहर् बनाउन ) सामदूान्त्यक (न्त्सकाइ ) सचूना केरर र पसु्िकालय (न्त्सकाइ श्रोि केरर ) स्थापना र प्रिधणन गने िन्त्नएको छ । 

गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला ? अथाणि न्त्िद्यालय न्त्िक्षाबाट बान्त्हररएका यिुा िथा ियस्कको न्त्िक्षा 

एिं रोर्गारीउरमिु सीप न्त्िकासका गान्त्ग  

• सामूिाशयक (शसकाइ ) सचूना केन्र र पुस्तकालय (शसकाइ श्रोतकेन्र) को स्थापना, सञ्चालन र रेखिेखको व्यवस्था 

कसले गने? र शतनीहरूमा लगानी कसले गने ? 

• सामूिाशयक (शसकाइ ) सचूना केन्र र पुस्तकालय (शसकाइ श्रोतकेन्र) र शवद्यालय तथा कलेज/क्याम्पसको सहकायुमा 

के र कसरी गने ? 

• शवद्यालय तथा कलेज/क्याम्पसको सहकायुमा के , र कसरी गने ? 

• गाउं वा नगरपाशलकाकै नेतृत्वमा के , र कसरी गने ? 

• त्यस्ता केन्र वा शिक्षालयहरुलाई गाउं वा नगरपाशलकाले कसरी साधन सम्पन्न बनाउने ?  

• कस्ले शतनलाई पेिा, व्यवसाय, र रोजगारका अवसर वारे जानकारी एवं परामिु शिने ? 

• यसरी शिक्षा वा तालीम हाशसल गरेका व्यशिहरुलाई उपयिु रोजगारीमा स्थाशपत गराउन “रोजगारी सहयोग तथा 

प्रशतस्थापना सेवा” को व्यवस्था कसले र कसरी गने ? 

• अन्य कुनै तरीकामा के , र कसरी गने ? 
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व्यावहाररक एवं गररखाने शिक्षा सम्वन्धी 

१८. ििणमान संन्त्िधानको धारा ५१ (र्) (१)मा न्त्िक्षामार्ण ि िैज्ञान्त्नक, प्रान्त्िन्त्धक, व्यािसान्त्यक, सीपमलूक, रोर्गारीमलूक एिं र्नमिुी बनाउँद ै

प्रन्त्िस्पधी र राष्ट्रन्त्हिमा समन्त्पणि र्निन्त्ि बनाउँने िन्त्नएको छ ।  गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो कुरा कसरी परूा गनण सन्त्कएला ? 

• व्यावसाशयक, प्राशवशधक, तथा कररयर शिक्षा शवद्यालय तहमा कसरी शिने ? कस्ले शिने ? 

• साधारण शिक्षाभन्िा धेरै महंगा हुने व्यावसाशयक, प्राशवशधक, तथा कररयर शिक्षामा कस्ले लगानी गने ? कसरी गने ? 

• व्यावसाशयक, प्राशवशधक, तथा कररयर शिक्षा शिनका लाशग गाउं वा नगरपाशलकाहरुको भूशमका के हुने ? 

• व्यावसाशयक, प्राशवशधक, तथा कररयर शिक्षा शिनका लाशग शिक्षक एव ंअशभभावकको भशूमका के हुने ? 

• स्थानीय उद्यमी, व्यावसायी, शकसान, व्यापारी, तथा लगनीकताुसगं कस्ले र कसरी सहकायु गने ? 

१९. धारा ५१ (च) मा बैज्ञान्त्नक अध्ययन अनसुरधान, एिं न्त्िज्ञान र प्रन्त्बन्त्धको आन्त्िष्ट्कार न्त्िकासको कुरा रान्त्िएको छ । साथै रान्त्ष्ट्रय 

आिश्यकिा अनरुुपको प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकासको कुरा रान्त्िएको छ । गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो हक कसरी सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला? 

• सामूिाशयक (शसकाइ ) सचूना केन्र र पुस्तकालय (शसकाइ श्रोत केन्र ) लाइ यस कायुको शनशम्त कसरी सक्षम बनाउने ? 

• शवद्यालयको नेतृत्वमा के के गनु गराउंन सशकएला ? 

• गाउं वा नगरपाशलकाकै नेतृत्वमा के के गनु गराउंन सशकएला ? 

• अन्य कुनै स्थानीय, प्रािेशिक, तथा सघंीय तहका व्यशि, समूह, एवं ससं्थाको सहकायुमा के के गनु गराउंन सशकएला ? 

 

शिक्षालयहरुको शनयमन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी  

२०. ििणमान संन्त्िधानको धारा ५१ (र्) (२) मा न्त्नर्ी क्षिेको लगानीमा िलेुका न्त्िद्यालयहरुलाई न्त्नयमन र व्यिस्थापन गरी सेिामलूक 

बनाउन ेिन्त्नएको छ ।  गाउँ िा नगरपान्त्लकामार्ण ि त्यो कुरा कसरी परूा गनण सन्त्कएला ? 

• शनजी शवद्यालयहरूलाई सेवामूलक ससं्थाका रूपमा शवकास गनु के के गनुुपलाु ? 

• के , कसरी शनजी तथा सरकारी शवद्यालयको साझेिारी वा सहकायु गने ? 

• के , कसरी, समुिायलाई सेवा गने ? 

• के , कसरी िशलत, शवपन्न, मशहला, जनजाती, मुशस्लम आशिलाई शनिुल्क रुपमा पठनपाठन गने गराउने ? 

• के , कसरी शवद्यालय नक्सांकन, जोशनङ, र शमलान गने गराउने ? 

• के कसरी र कस्ले शनजी, सरकारी, धाशमुक, गुठी शिक्षालयहरुको अनुगमन गने गराउने ? 

 

िैशक्षक गुणस्तर सम्वन्धी  

२१. दीगो न्त्िकासको लक्ष्य नं ४ अनसुार गाउँ िा नगरपान्त्लकाले न्त्िक्षाका सब ैिहमा गरु्स्िरीयिा सनु्त्नन्त्िि गनुणपछण  िन्त्नएको छ ।   गाउँ िा 

नगरपान्त्लकामार्ण ि कसरी गरु्स्िरीयिा सनु्त्नन्त्िि गनण सन्त्कएला ? 

औपचाररक, अनौपचाररक, एवं धाशमुक शिक्षाको गुणस्तर कसरी समान स्तरको बनाउने ? त्यसका लाशग  

• शिक्षण पेिाको सम्मान, मान मयाुिा तथा गररमा बशृि गनु के गनु सशकएला?  

• के , कसरी शिक्षकलाई शजम्मेवार बनाउने? 



7 
 

• के , कसरी प्रधानाध्यापकलाई शजम्मेवार बनाउने ? र के कस्ता अशधकारद्वारा सम्पन्न गराउने ? 

• के , कसरी व्यवस्थापन सशमशतको रेखिेख एवं शजम्मेवारी बढाउने ? वतुमान व्यवस्थामा के के सिंोधन वा पररवतुन 

गनु सशकएला ? 

• के , कसरी अशभभावकको शनगरानी बढाउने ? 

• के , कसरी गाउं वा नगर शिक्षा सशमशतको रेखिेख सशुनशित गने ? 

• के , कसरी उपयिु पिाशधकारीको सयंोजनमा शविेष सशमशत बनाई गुणस्तरीयता सशुनशित गने ? 

• के , कसरी गाउं वा नगरपाशलका स्तरमा कुन कुन उपायद्वारा वषेनी मूल्यांकन गने व्यवस्था शमलाउने ? 

• कस्ले, के, कसरी सबै गाउं वा नगरपाशलकाका शिक्षालयहरुको समान गुणस्तर सशुनशित गने ?  

• शवशभन्न तहमा काम गने शिक्षकहरूको के कस्तो योग्यता तथा ताशलम शनधाुरण गने ? 

• के कसरी र कस्ले शिक्षक तयारी तथा शतनको अद्यावशधक गने ?  

• अन्य कुनै उपाय के हुने ? 

 

सघंीय सरकारले सशुनशित गनुुपने सवैंधाशनक िैशक्षक हक अशधकारका सम्वन्धमा 

२२. धारा  ५१ (र्) अनसुार उच्च न्त्िक्षालाई सहर्, गरु्स्िरीय र पहुचँ योग्य बनाई क्रमि: न्त्न:िलु्क बनाउँद ैलैर्ाने व्यिस्था छ । िण्ड (१५) 

मा चान्त्ह ंकेन्त्ररय न्त्िश्वन्त्िद्यालय , केन्त्ररय स्िरका प्रज्ञा प्रन्त्िष्ठान, न्त्िश्वन्त्िद्यालय मापदण्ड र न्त्नयमन, केन्त्ररय पसु्िकालयको प्रािधान छ । 

यसका लान्त्ग संघीय सरकारले के कसो गनुणपलाण ? 

• शत्रभुवन शवश्वशवद्यालयका सम्वन्धन प्राप्त र आशंगक क्याम्पसहरुलाई कसरी सङ्गशठत र व्यवशस्थत गने ? 

• िेिभरी शवद्यमान िेिका अन्य भागमा अवशस्थत शवश्वशवद्यालयलाई र ती अन्तगुत सम्बन्धन र आङ्शगक 

क्याम्पसहरूको स्वरूप, सञ्चालन र व्यवस्थापन के कसरी गनुुपलाु ? 

• नयाँ खुल्ने शवश्वशवद्यालयहरूको हकमा कुन कुन उदे्दश्य, स्वरूप र आधारमा स्थापना गने व्यवस्था गनुुपलाु ? 

• िेिमा बहुशवश्वशवद्यालय (सङ्घीय/ प्रान्तीय /खुला) को व्यवस्था  भई आएको हालको अवस्थामा र भशवष्यमा सो 

अशभधारणा अझ शवस्तृत हुने पररपे्रक्ष्यमा समस्त उच्च शिक्षालाई सयंोजन, शनयमन, रेखिेख तथा व्यवस्थापन गनु के 

कुनै केन्रीय शनकायको व्यवस्थापन गनु सशकएला ? 

• उच्च शिक्षामा लगानी बढाउन आशथुक स्रोत पररचालनका समुशचत उपायहरू के के हुन सक्िन ्?  

• गरीब तथा शवपन्न तर योग्य शवद्याथीहरूलाई उच्च शिक्षा शलन सक्षम बनाउन के गनु सशकन्ि ? 

• शवशभन्न शवश्वशवद्यालयहरूले प्रिान गने शिक्षाको गुणस्तर शनधाुरण, मापन तथा समकक्षता शनिय गनु के के उपाय 

गनुुपलाु ? 

• प्रशवशधको उच्चतम प्रयोग गरी उच्च शिक्षालाई सहज बनाउन के के व्यवस्था गनु सशकएला ?  

• खुला शिक्षाको गुणस्तर कायम गनु के के गनुुपलाु ? 

• उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम, शिक्षण, शिक्षक व्यवस्था, अध्ययन अनुसन्धान आशिका बारेमा के नीशत अवलम्बन 

गनुुपलाु ? 
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२३. लगानी सम्वन्धमा  

• लगानीको दृशिले मातै्र शवश्वशवद्यालय, पुस्तकालय, तथा सगं्रहालयलाई प्रािेशिक भनी नामाकरण गने सम्वन्धमा ।  

• शिक्षा, खेलकुि, पत्र पशत्रका, सामाशजक सरुक्षा र रोजगारी, गरीबी शनवारण र औद्योगीकीकरण, वैज्ञाशनक अनुसन्धान, 

शवज्ञान प्रशवशध र मानव ससंाधन शवकास (बेरोजगारी र बेरोजगार सहायता), प्राशवशधक शिक्षा, आजीवन शिक्षाका लाशग 

केन्र, प्रिेि, एवं स्थानीय सरकारले कुल बजेटको कशम्तमा २५ प्रशतित रकम लगानी गनुुपने सम्वन्धमा ।  

 

२४. शवशवध शवषय सम्वन्धी 

वहुलताको िेि नेपालमा शिक्षालाई कुन ििुन तथा शसिान्तले शनिेशित गने ?  

शवद्यालय तथा उच्च शिक्षाका मूलभूत उदे्दश्यहरू के के हुनुपलाु ? 

• …………………… 

कमजोर आशथुक शस्थशत भएका प्रिेि तथा गाउं/नगरपाशलकाहरुको िैशक्षक स्तर कमजोर हुने खतराबाट कसरी बच्ने बचाउने ? 

शिक्षामा नागररक समाज/गैरसरकारी ससं्था र समस्त Non-State Actors लाई सशक्रय सहभागी गराउन के के गनुुपलाु ? 

शयनीहरूको भूशमका शिक्षाको कुन कुन के्षत्रमा हुनुपिु ? 

• …………………….. 

 


