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दईु िब्द 

अनौपचारिक शिक्षाको के्षर वृहत छ । अनौपचारिक शिक्षालाई साक्षिता ि शिवनपयगन्त शिक्षासँर् मार धसधमत निाखी 
अबका ठदनमा औपचारिक‚अनौपचारिक ि अधनयधमत शिक्षाबीच अन्तिसम्वन्ध स्थावपत र्दै अनौपचारिक शिक्षावाट प्राप्त 
ज्ञान‚ सीप‚ दक्षता ि योग्यताको समकक्षता‚ र्धतशिलता ि पािर्म्यता सधुनशित र्दै िाविय योग्यता प्रारुपमा आधारित 
शिक्षा प्रणालीको ववकासमा अर्ाडी बढेको अवस्था छ।साक्षिता‚ अनौपचारिक शिक्षा ि आिीवन धसकाइलाई पेिा एवम ्
व्यावसाय‚ सामाशिक शिवन ि सहभाधर्ता सँर् आवद्ध र्दै अनौपचारिक‚ खलुा ि पिम्पिार्त ववद्यालयवाट प्रदान र्रिने 
शिक्षालाई िाविय शिक्षा प्रणालीमा आवद्ध र्िी औपचारिक ववद्यालय शिक्षाको समकक्षी वनाउन ेनीधत िहेको छ ।त्यसै 
र्िी आर्ामी ठदनमा खलुा शिक्षाको अवसि वढाउनको लाधर्  ववद्यालय तथा खलुा शिक्षण सस्थाको ववकास र्दै खलुा 
ववद्यालय तथा ववश्वववद्यालयका ववद्याथीहरुलाइ लशक्षत र्रि  मठुरत‚ मशटटधमधडया ि अनलाइनमा आधारित धसकाइ 
सामाग्रीको ववकास र्नुगपने देशखन्छ। 

अनौपचारिक शिक्षालाई व्यवशस्थत ढंर्वाट सञ्चालन र्ने उद्देश्यले अनौपचारिक शिक्षा नीधत २०६३‚ अनौपचारिक शिक्षा 
कायगक्रम कायागन्वयन धनदेशिका २०६४‚ अनौपचारिक शिक्षा तथा धनिन्ति धसकाइ कायगक्रम कायागन्वनय पशुस्तका 
२०७२‚ साक्षि नेपाल अधभयान (२०६९ -२०७२) अवधािणा पर‚ िाविय साक्षिता अधभयान कायगक्रम कायागन्वयन 
धनदेशिका २०६५‚ प्रौढहरुका लाधर् सञ्चाधलत अनौपचारिक ववद्यालय सञ्चालन धनदेशिका २०६५‚ धनमागण र्िी 
कायागन्वयन र्रियो ।िाविय नीधत २०७६ स्वीकृत पिात हाल अनौपचारिक शिक्षा नीधत २०६३ खािेि र्रिएको छ 
।कधतपय धनदेशिकाहरुलाई ववद्यामान नीधत अनरुुप खािेि तथा अद्यावधधक र्नुगपने अवस्था छ ।मलुकुमा सवियताको 
कायागन्वयन पिात अनौपचारिक शिक्षा केन्र खािेि भएको ि हाल अनौपचारिक शिक्षा केन्रले र्दै आएका कायगहरु 
शिक्षा तथा मानवस्रोत ववकास केन्रको अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा िाखावाट सम्पादन हदैु आएका छन ्।यसै 
पषृ्ठभधूममा िहेि शिक्षा तथा मानवस्रोत ववकास केन्रले यनुसे्को कािमाण्डौको आधथगक तथा प्रावधधक सहयोर्मा 
अनौपचारिक शिक्षाको मार्गदिगन सम्वन्धी स्रोत सामग्री तयाि र्िेको छ ।यस सामग्रीमा अनौपचारिक के्षरका कायगक्रम 
ि भावी िणनीधतहरु समावेि र्रिएको छ। िनु भोधलका ठदनमा अनौपचारिक शिक्षाको मार्गदिगन धनमागण र्ने सन्दभगमा 
धनकै उपयोधर् हनुे ववश्वास धलएको छु । 

अन्त्यमा, यस सामग्री ववकास तथा लेखन कायगमा सहयोर् र्नगहनुे पूवग महाधनदेिक श्री बाबिुाम पौडेल ि पूवग उपसशचव 
डा. आनन्द पौडेल प्रधत वविेष धन्यवाद ज्ञापन र्दगछु ।त्यसै र्िी सामग्री अध्ययन र्िी आवश्यक पषृ्ठपोषण सवहत 
अशन्तम रुप प्रदान र्नुगहनु ेउपमहाधनदेिक श्री धडटलीिाम लइुटेल ि धनदेिक श्री धनलकण्ि ढकाल प्रधत वविषे आभाि 
प्रकट र्दगछु । त्यसैर्िी िाखा अधधकृत श्री बैकुण्ि आचायग ि  िाखा अधधकृत श्री धबमला धमश्र प्रधत धन्यवाद ज्ञापन 
र्दगछु । अमटुय समय ि सझुाव प्रदान र्नुगहनुे यनुेस्को कािमाण्डौका धसधनयि एिकेुिन कन्सलटेन्ट डा. ध्रबुिाि 
िेग्मी, यनुेस्को कािमाण्डौ शिक्षा ववभार्का धसधनयि प्रोग्राम कोअधडगनेटि श्री प्रधतभा शे्रष्ठ ि कायगक्रम सहायक श्री 
िाधमन अहमद, सामग्रीको प्रबोधधकिण कायगक्रममा समन्वय तथा संयोिन र्ने िैशक्षक स्रोत तथा ववकास केन्रका 
कायगकािी धनदेिक श्री धभमप्रसाद पोख्रले लर्ायत सबैमा धन्यवाद ज्ञापन र्दगछु ।  

 
 

  चडूामशण पौडेल 

                                                                                 महाधनदेिक 
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परिच्छेद एक 

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 

१.१ परिचय  

संसािका सवै मलुकुहरुले आफ्ना देिका सबै नार्रिकहरुलाई आधािभतू शिक्षाका अवसिहरु सधुनशित 

र्िाउन िाविय ि अन्तिाविय स्तिमा प्रधतवद्धता र्िेका छन ् । ति  ववद्यालय उमेि समूहका धेिै 

बालबाधलकाहरू ववधभन्न कािणले  ववद्यालय बावहि िहेको अवस्था  ववद्यमान छ ।यसैर्िी ववद्यालय शिक्षा 

पूिा नर्िी  बीचैमा प्रणालीवाट बावहरिएका वकिोि वकिोिी ि  यवुाहरूको संख्या पधन िूलो िहेको छ । 

त्यसैर्िी धनयधमत ववद्यालयमा समायोशित हनु नसकेका ि. धसकाइ स्ति न्यून भएका कािण बीचैमा 

ववद्यालय शिक्षा छाड्ने िोशखममा िहेका सबैलाई सवगसलुभरूपमा ववद्यालय शिक्षा प्राधप्तको अवसि सधुनशित 

र्िाउने वविेष प्रयत्न स्वरुप धबसौ िताब्दीको अशन्तम दिकदेशख  ववश्वव्यापीरूपमा बैकशटपक िैशक्षक 

कायगक्रमहरु संचालन हदैु आएका छन ्। औपचारिक शिक्षामा समावहत हनु नसकेका समूहलाई समावहत 

र्नग ि औपचारिक शिक्षा पूिा नर्िी बीचैमा ववद्यालय छाडेका समूहलाई पनुः िैशक्षक अवसि प्रदान र्नग 

औपचारिक शिक्षाको भिपदो वैकशटपक व्यवस्था हनु िरुिी छ ।  

नेपालमा अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको प्रािम्भ ववस २००४ साल देशख भएको पाइन्छ ।यसको 

प्रािम्भ आधािभतू साक्षिता कायगक्रमका नामबाट भएको हो । पधछ ववस २०१३ सालमा यसलाई प्रौढ 

शिक्षाका रूपमा अनौपचारिक शिक्षाको व्यवस्था कायागन्वयनमा आएको पाइन्छ । ववस २०१३ देशख 

२०२८ पूवग यही प्रौढ शिक्षाले धनिन्तिता पाएको ि ववस २०२८ मा नयाँशिक्षा पद्दधतको योिना लारू्भए 

पिात ्भन ेप्राधथमक तहको शिक्षाको उदे्दश्यमा नै साक्षि बनाउने थप भएको अवस्था हो । यस योिनाले 

साक्षिता रै्लाउने अधभप्रायका साथ साक्षिता शिक्षा ि कायगमूलक प्रौढ साक्षिता कायगक्रम कायागन्वयनमा 

टयाएको धथयो । प्रिातन्रको पनुःस्थापना पधछ र्ठित िाविय शिक्षा आयोर्को प्रधतवेदन २०४९ ले 

साक्षिता अधभयानलाई थप प्रभावकािी ि ववस्ताि र्ने उदे्दश्यका साथ धनयधमत कोषका अधतरिक्त साक्षिता 
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कोषको प्रवन्ध र्नग सझुावसमेत ठदएको धथयो । त्यसै र्िी सस्थार्त ि सिचनार्त सधुािका लाधर् केशन्रय 

तहमा िहेको प्रौढ शिक्षा िाखालाई अनौपचारिक शिक्षा महािाखामा रुपान्तिण र्नग सझुाव ठदएको ि 

सोही अनसुािको सिचना तयाि भइ अनौपचारिक शिक्षाको ववस्ताि र्रिएको धथयो । ववस २०५६ मा 

अनौपचारिक शिक्षा तथा बैकशटपक शिक्षाको ववकास तथा ववस्तािका लाधर् अनौपचारिक शिक्षा केन्रको 

स्थापना र्िी यसलाई बढी सस्थार्त र्रियो । केन्रको स्थापना पिात अनौपचारिक शिक्षा अन्तिर्त 

आधािभतू प्रौढ साक्षिता, धनिन्ति शिक्षा, िीवनपयगन्त शिक्षा, सामदुावयक धसकाइ केन्र, अनौपचारिक प्रौढ 

ववद्यालय ि वैकशटपक ववद्यालय िस्ता कायगक्रमहरू सञ्चालन र्िी अनौपचारिक शिक्षाको दायिालाई थप 

र्िावकलो वनाइयो । ववस २०४५, २०६५ ि २९६९ मा र्िी धतन चिणमा सातवषगका अधभयानका 

रूपमा प्रौढ साक्षिताका कायगक्रमहरू पधन सञ्चालन र्रिए । ववस २०७० सालबाट साक्षि शिटला घोषणा 

अधभयान टयाइयो  । ववस २०७१ ि ०७२लाई धनिक्षिता उन्मलुन वषगकारूपमा पधन मनाउने कायग 

भएको धथयो । 

औपचारिक शिक्षाको पिुक प्रणालीको रुपमा अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको प्रबन्ध ववधभन्न 

मलुकुहरूमा धभन्न धभन्न स्वरूपमा अभ्यास हुँदै आएका छन ्। यसिी सञ्चालन हनुे वैकशटपक शिक्षाका 

उदे्दश्य, संिचना, व्यवस्थापन स्वरूप ि नाम देि अनसुाि ववधभन्न िहेका छन ्। नेपालमा पधन सबैका लाधर् 

शिक्षा सवगसलुभ प्राधप्तको सधुनशितता र्िाउने िणनीधत स्वरूप वव.सं. २०६० को दिकदेशख ववधभन्न 

प्रकािका ववद्यालय शिक्षामा आवद्ध र्िी कक्षा १-१० सम्म समकक्षता हनुे र्िी अनौपचारिक तथा 

वैकशटपक शिक्षाको प्रवन्ध हुँदै आएको छ ।  

 

१.२ अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको अवधािणा  

औपचारिक ववद्यालयका लशक्षत समूहभन्दा धभन्न उमेि समूह, धभन्न िैशक्षक पषृ्ठभधूम, ववशिष्ट साँस्कृधतक, 

सामाशिक तथा आधथगक परिवेिका कािण ववद्यालय उमेि समूहका वालवाधलकाहरू औपचारिक शिक्षामा 

धनयधमत हनु सकेको अवस्था छैन । ववद्यालय शिक्षामा समावहत हनु नसकेका धभन्न धसकाइ स्ति ि र्धत 

भएका सवै  बालबाधलकाहरू शिक्षा प्राप्त र्ने इच्छा हुँदाहुँदै पधन औैपचारिक शिक्षा पिुा र्नग सकेका 
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छैनन ्। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त र्नग चाहने यस्ता बालबाधलकाहरूका लाधर् उनीहरूको अनकूुल समय 

ताधलकामा धसकाइ र्धत ि स्ति अनकूुलको धसकाइ ववधध ि वक्रयाकलापका माध्यमद्वािा प्रदान र्रिने 

िैशक्षक प्रबन्धलाई सामान्यतया वैकशटपक शिक्षा भने्न र्रिन्छ । यस्तो िैशक्षक प्रबन्ध धनयधमत 

ववद्यालयभन्दा प्रायः धभन्न संिचना ि धभन्न व्यवस्थापनमा सञ्चालन हनुे र्छगन ्। वैकशटपक  शिक्षामा 

सहभार्ीहरूले आफ्नो स्ति अनसुािको उपयकु्त धसकाइ तहमा अनकूुल समयमा प्रवेि र्ने, अनकूुल समय 

ताधलकामा स्वअध्ययन तथा अन्य सहिीकिण सहयोर् प्राप्त हनुे ि आफ्नै र्धत अनसुाि धसकाइ हाधसल 

र्िी धनधागरित धसकाइ तह पूिा र्ने अवसि प्राप्त र्दगछन ्।  

 

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षामा सक्षमता, ववषयवस्त,ु सहिीकिण , सीप तथा कला मूटयाङ्कन आठदको 

लशचलो व्यवस्था हनु्छ । धसकाइ वक्रयाकलाप ि धसकाइ मूटयाङ्कन ववधध धनयधमत ववद्यालयभन्दा धभन्न हनुे 

र्दगछ । धसकारूको धसकाइ र्धत ि स्तिअनसुाि धसकाइ वक्रयाकलापलाई थप लशचलो बनाउन सवकन्छ 

। सहभार्ी समूह, कक्षार्त नभई धसकाइका तहर्त रूपमा धनधागिण र्रिन्छ । धनयधमत ववद्यालयभन्दा 

तलुनात्मक रूपमा कम समयावधधमा धनधागरित तह पूिा र्नग सक्ने र्िी पाठ्यक्रम, धसकाइ सामग्री आठदको 

प्रबन्ध र्रिएको हनु्छ ।  

 

१.३ अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको औशचत्य   

नेपालमा भौर्ोधलक ववववधता सामाशिक तथा आधथगक अवस्था ववद्यालय शिक्षा प्रधतको सचेतना आठदका 

कािण औपचारिक शिक्षा प्राप्त र्नग नसक्ने ववद्यालय उमेि समूहका वालवाधलकाहरूको संख्या अधधक नै 

िहेको छ । ववद्यालय शिक्षा प्राप्त र्ने िनसंख्या कम भएका दरु्गम तथा पातला वस्तीमा औपचारिक 

ववद्यालयको व्यवस्था हनु नस्क्दा ववद्यालय शिक्षाको अवसिवाट वशञ्चत हनुे शस्थधतमा अनौपचारिक तथा 

वैकशटपक शिक्षाको प्रबन्धलाई उपयकु्त िाधनन्छ । ववद्यालय समयमा काममा संलग्न हनुपुने, धनयधमत 

ववद्यालयको िैक्षशणक संिचना स्वरूप अनकूुल हनु नसकी ववद्यालय शिक्षाबाट वशञ्चत हनुे, ववद्यालय शिक्षा 

धबचैमा छाडेका वा छोड्न सक्ने िोशखममा िहेका ि अपेशक्षत धसकाइ स्ति कायम हनु नसकी ववद्यालय 
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शिक्षामा धनिन्तिता ठदन नसकेका बालबाधलकालाई िैशक्षक अवसि प्रदान र्नग अधनवायग हनु्छ । 

यसप्रकािको प्रबन्धबाट औपचारिक ववद्यालय शिक्षामा उक्त बालबाधलकाहरूलाई शिक्षाको मूलप्रवाहमा 

समावहत र्िी ववद्यालय शिक्षा प्राधप्तको अवसि सधुनशित र्िाउन धनयधमत ववद्यालयका अधतरिक्त ि समानान्ति 

रूपमा लशचलो ढाँचाको िैक्षशणक प्रबन्धका लाधर् वैकशटपक ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र्नुग 

उपयकु्त हनु्छ ।  

नेपाल सिकािले औपचारिक, अनौपचारिक, अरिधतक (शिवन्त अनभुव) प्रणालीका  आधािमा हनुे धसकाईलाई 

पिीक्षण तथा प्रमाशणकिण र्नग ि औपचारिक शिक्षाको अवसविबाट बशञ्चत व्यशक्तहरूलाई िैशक्षक अवसि 

प्रदान र्नग िाविय योग्यता प्रारूपको व्यवस्था र्िेको छ । यसले समग्र शिक्षालाई ८ तहमा ववभािन 

र्िेको अवस्था छ । यसै र्रि अनौपचारिक तथा वैकशटपक माध्यमबाट भएको धसकाइलाई पिीक्षण तथा 

प्रमाशणकिण र्िी औपचारिक शिक्षा सिहको समकक्षता तथा मान्यता प्रदान र्ने व्यवस्था प्रारूपमा िहेको 

छ । यसलाई कायागन्वयन र्नग शिक्षा तथा मानव स्रोत धबकास केन्रले िाविय योग्यता प्रारूप (अनौपचारिक 

शिक्षा)  २०७७ तयाि र्िी कायागन्वयनमा टयाएको अवस्था छ । प्रारूप कायागन्वयनका लार्ी अनौपचारिक 

शिक्षा तह १-३ का धसकाइ सामग्रीहरू ववकास र्िी पिीक्षणमा समेत लधर्एको छ । यसलाई थप 

व्यवशस्थत र्िी प्रभावकािी रुपमा संचालन तथा व्यवस्थापन र्नग  स्थानीय सिकाि, सामदुावयक ववद्यालय, 

सामदुावयक धसकाई  केन्र लर्ायतका संस्था ि  संलग्न व्यशक्तहरूको सक्षमता धबकास र्नग अत्यावश्यक 

हनु आएको छ । यसका लाधर् अनौपचारिक  तथा वैकशटपक शिक्षाको कायगढाँचा ववकास र्िी 

कायागन्वयनमा टयाउने कायग िरुिी देशखएको छ ।  

अनौपचारिक तथा बैकशटपक िक्षाको कायगढाँचाका थप औशचत्यहरू देहाय बमोशिम िहेका छनः 

 भौर्ोधलक दूिी ि सामाशिक आधथगक कािणले धनयधमत ववद्यालय शिक्षामा पहुँच पगु्न नसक्ने समूहलाई 

वैकशटपक िैक्षशणक प्रबन्ध मार्ग त ववद्यालय शिक्षा प्राधप्तको अवसि सधुनशित र्नग।  

 कामसँरै् शिक्षा हाधसल र्नुगपने समूहलाई अनकूुल समयमा ववद्यालय शिक्षा प्राप्त र्ने अवसि सवगसलुभ र्नग 

।  
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 ववधभन्न कािणले ववर्तमा धबचैमा कक्षा छाडेका कािण ववद्यालय तह पूिा र्नग नसकेका वालवाधलकाहरूलाई 

पनुः औपचारिक शिक्षाको धनिन्तिता ठदन उधनहरूको अनकुुलता अनसुाि िैशक्षक प्रवन्ध र्नग । 

 िाविय योग्यता प्रारूपले तय र्िेको अनौपचारिक शिक्षा तह ४ सम्मको ज्ञान सीप तथा अधभवशृिको 

पिीक्षण तथा प्रमाशणकिण लार्ी स्थाधनय सिकाि, सामदुावयक ववद्यालय ि सामदुावयक धसकाई केन्रलाई 

सिशक्तकिण र्नग । 

 अधनवायग तथा धनिटुक शिक्षा ऐन २०७५, अधनवायग तथा धनिटुक शिक्षा धनयमावली २०७७,  िाविय शिक्षा 

नीधत २०७६, िाविय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षालाई थप व्यवशस्थत 

र्ने र्िी तयाि भएको  काननुी तथा नीधतर्त व्यवस्थालाई व्यावहारिक रुपमा कायागन्यन र्नग  

 सबैका लाधर् ववद्यालय शिक्षा, धनिन्ति शिक्षा तथा िीवनपयगन्त धसकाइका अवसि सधुनशित  र्नग।  

१.४ अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा सम्बन्धी कानूनी तथा नीधतर्त व्यवस्था 

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाका सम्बन्धमा नेपाल सिकािले ववधभन्न ऐन काननु, योिना, नीधत ि 

धनदेशिकाहरुले नीधतर्त व्यवस्था र्िेको अवस्था छ । यस ववषयमा भएका नीधतर्त एवं काननुी 

व्यवस्थाहरू देहायबमोशिम िहेका छन ्।  

क) नपेालको संववधान २०७२ 

 नेपालको संववधानको धािा ६ मा नेपालमा बोधलने सबै मातभृाषाहरू िािभाषा हनु ्भनी उटलेख र्रिएको 

छ । 

 नेपालको संववधानको धािा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकअन्तर्गत संववधानले आधािभतू शिक्षामा पहुँचको 

हक, आधािभतू तहसम्मको शिक्षा अधनवायग ि धनःिटुक तथा माध्यधमक तहसम्म धनःिटुक शिक्षा पाउन े

हक प्रत्याभधूत र्िेको छ । त्यसैर्िी अपाङ्गता भएका ि आधथगक रूपले ववपन्न नार्रिकलाई काननुबमोशिम 

धनःिटुक उच्च शिक्षा पाउने ि प्रत्येक नेपाली समदुायलाई काननुबमोशिम आफ्नो मात ृभाषामा शिक्षा 

पाउने ि त्यसका लाधर् ववद्यालय तथा िैशक्षक संस्था खोटने ि सञ्चालन र्ने हक प्रदान र्िेको छ । 
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 नेपाल संववधान धािा ३२ मा भाषा तथा संस्कृधतको हकअन्तर्गत नपेालमा बसोबास र्ने प्रत्येक नेपाली 

सामदुायलाई आफ्नो भाषा, धलवप, संस्कृधत, सांस्कृधतक सभ्यता ि सम्पदाको संवधगन ि संिक्षण र्ने हक हनुे 

छ । 

 त्यसै र्िी धािा ४२ मा सामाशिक न्यायको हकअन्तर्गत आधथगक, सामाशिक वा िैशक्षक दृवष्टले पछाधड 

पिेका मवहला, दधलत, आठदवासी, िनिाधत, मधेसी, थारू मशुस्लम, वपछडावर्ग, अटपसङ्खख्यक सीमान्तकृत, 

अपाङ्गता भएका व्यशक्त, लैवङ्गक  तथा यौधनक अटपसङ्खख्यक, वकसान, श्रधमक, उत्पीधडत वा वपछधडएको 

क्षेरका नार्रिक तथा आधथगक रूपले ववपन्न खस, आयगलाई समानपुाधतक ि समावेिी धसद्धान्तका आधािमा 

िाज्यका  धनकायमा सहभाधर्ताको हक हनुे छ। 

 धािा ५१ मा िाज्यका नीधतहरू अन्तर्गत नार्रिकका आधािभतू आवश्यकता सम्बन्धी नीधतमा शिक्षालाई 

वैज्ञाधनक, प्राववधधक व्यावसावयक, अनसुन्धानात्मक तथा िोिर्ािमूलक बनाउँदै शिक्षामा िाज्यको लर्ानी 

अधभववृद्ध र्दै धनिी क्षेरको लर्ानीलाई धनयमन ि व्यवस्थापन र्िी सेवामूलक वनाइने छ । 

ख िाविय शिक्षा नीधत २०७६  

िाविय शिक्षा नीधत २०७६ ले  अनौपचारिक शिक्षाका सम्बन्धमा धनम्न व्यवस्था र्िेको छः 

 औपचारिक‚ अनौपचारिक ि अरिधतक शिक्षा बीच अन्तिसम्वन्ध स्थावपत र्िी योग्यताको समकक्षता‚ 

र्धतशिलता ि पािर्म्यता सधुनशित र्दै िाविय योग्यता प्रारूपमा आधारित शिक्षा प्रणालीको ववकास र्ने  

 साक्षिता‚ अनौपचारिक शिक्षा ि आिीवन धसकाइलाई पेिा एवम ् व्यवसाय‚ सामाशिक िीवन ि 

सहभाधर्तासँर् आवद्ध र्ने । 

 औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा प्राप्त र्िेको सीपको पिीक्षण ि प्रमाशणकिण र्ने व्यवस्था धमलाउने  

 अनौपचारिक‚ खलुा ि पिम्पिार्त ववद्यालयवाट प्रदान र्रिन ेशिक्षालाइ िाविय शिक्षा प्रणालीमा आवध्द 

र्िी औपचारिक ववद्यालयको शिक्षाको समकक्षी वनाउने । 

 अनौपचारिक, खलुा ि पिम्पिार्त ववद्यालयबाट प्रदान र्रिने शिक्षालाई िाविय शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध र्िी 

औपचारिक ववद्यालय शिक्षाको समकक्षी बनाउने (१०.२७) िसका लाधर्ः 
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 धाधमगक प्रकृधतका पिम्पिार्त ववद्यालयहरूको धनयमन ि सहिीकिणका लाधर् र्रुूकुल शिक्षा बोडग,मदिसा 

शिक्षा बोडग ि र्मु्बा शिक्षा बोडग र्िन र्नग सवकनेछ (१०.२७.४)। 

 पिम्पिार्त शिक्षा सम्बन्धी बोडगले सम्बशन्धत संस्थाको मूलप्रवाहीकिण ि र्णु स्तिीयताका लाधर् सबै 

तहका शिक्षाको मापदण्ड धनधागिण, पाठ्यक्रम धनमागण ि परिमािगन, धिि कोसग ि समकक्षता धनधागिण 

लर्ायत समन्वय ि सहिीकिण र्ने व्यवस्था धमलाईनेछ (१०.२७.५)। 

र् शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा धनयमावली, २०५९ 

 शिक्षा ऐनमा समावेिी शिक्षाको परिभाषा अन्तर्गत सामाशिक, आधथगक वा भौर्ोधलक कािणले पछाधड 

पारिएका व्यशक्तहरूलाई ववभेदिवहत वाताविणमा शिक्षा ठदने कुिा उटलेख र्रिएको छ ।  

 दूि शिक्षा, वविेष शिक्षा ि समावेिी शिक्षाको सञ्चालन पधन साधािण शिक्षासिह हनुे ि पिम्पिार्त प्रकृधतका 

ववद्यालयहरूबाट ठदइने शिक्षा पधन साधािण शिक्षासिह हनुे ि यस्तो शिक्षालाई पधन िाविय मूल धािमा 

समावहत हनुे कुिामा िोड ठदइएको छ ।  

 त्यसै र्िी शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अङ्खग्रिेी भाषा वा दबैु हनुे ि भाषा ववषय अध्ययन र्िाउँदा 

शिक्षाको माध्यम सोही भाषा हनुे कुिा उटलेख र्रिएको छ ।  

 

घ अधनवायग तथा धनःिूटक शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ 

आम नार्रिकको शिक्षा पाउने अधधकािको सधुनशित र्ने ि सवैका लाधर् शिक्षाको समान अवसि प्रदानर्ने 

उदे्दश्यका साथ नेपाल सिकािले अधनवायग तथा धनःिटुक शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ िािी र्िी 

कायागन्वयनमा टयाएको छ । यसले र्िेका मखु्य मखु्य व्यवस्थाहरू धनम्नबमोशिम िहेका छनः 

 शिक्षा प्राप्त र्ने सबैको अधधकाि सधुनित र्ने । 

 धनिक्षि नार्रिकलाई तोवकए वमोशिमको साक्षि हनुे अधधकाि सधुनित र्ने । 

 अनौपचारिक तथा खलुा शिक्षा प्रदान र्नग सक्ने 

 ववद्यालयमा भनाग भै धनयधमत रूपमा अध्ययन र्नग नसक्ने वालवाधलकाहरूलाई माध्यधमक तह सम्मको  

शिक्षा अनौपचारिक वा खलुा ववद्यालयवाट प्रदान र्नग सवकनेछ । 
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 नेपाल सिकािले स्थानीय तह मार्ग त माध्यधमक शिक्षा प्रदान र्नगका लाधर् आवश्यकताको आधािमा 

अनौपचारिक ि खलुा ववद्यालय स्थापना एवम ्सञ्चालन र्नग पाउने । 

 शिक्षा प्रदान र्ने िाज्यको दावयत्व पूिा र्ने ।  

अधनवायग तथा धनिटुक शिक्षा ऐन को दर्ा १६ मा पिम्पिार्त शिक्षा प्रदान र्नग सवकन ेव्यवस्था िहेको, 

िसअनसुाि 

क) पिम्पिादेशख चधलआएका शिक्षा सम्बन्धी मूटय, मान्यता, संस्कृधत, िीधतरिवाि ि अभ्यासको संिक्षण ि िरे्नाग 

र्नग ि त्यसलाई समयसापेक्ष परिमािगन र्िी धनिन्तिता ठदन र्रुूकुल, र्मु्बा वा मदिसा िस्ता संस्था 

सञ्चालन र्िी बालबाधलकाहरूलाई शिक्षा प्रदान र्नग सवकने छ । 

ख) पिम्पिार्त रूपमा शिक्षा प्रदान र्नगका लार्ी सञ्चालन र्रिने र्रुूकुल, र्मु्बा ि मदिसा सम्बशन्धत स्थानीय 

तहमा दताग र्नुगपने छ 

र्)  त्यसिी दताग भई सञ्चालन हनुे र्रुूकुल, र्मु्बा ि मदिसाले बालबाधलकाहरूलाई शिक्षा प्रदान र्दाग 

स्थानीय तहले काननुबमोशिम धनधागिण र्िेको ि तोवकएको अन्य सतग तथा मापदण्ड पालना र्नुगपने छ 

।  

घ) र्रुूकुल, र्मु्बा ि मदिसा िस्ता िैशक्षक संस्थाले प्रदान र्ने शिक्षाका अधतरिक्त नेपाल सिकािले धनधागिण 

र्िेको पाठ्यक्रम बमोशिमको शिक्षा प्रदान र्नुगपने छ ।  

ङ) अधनवायग तथा धनःिटुक शिक्षा सम्बन्धी धनयमावली, २०७७ 

 पिम्पिार्त शिक्षा सञ्चालन र्ने संस्थाले िाविय पाियक्रम प्रारूपको आधािमा तयाि पारिएको पाठ्यक्रम, 

पाठ्यपसु्तक ि सन्दभग सामग्रीको प्रयोर् र्नुगपने छ ।  

 पिम्पिार्त शिक्षा सञ्चालन र्ने संस्थाले शिक्षा, ववज्ञान ि प्रववधध मन्रालयले स्वीकृत र्िेको 

मापदण्डबमोशिमको शिक्षण धसकाईमा सहिीकिणको व्यवस्था र्नुगपने छ ।  

 पिम्पिार्त धसकाइलाई प्रभावकािी बनाउन सम्बशन्धत स्थानीय तहले त्यस्तो संस्थालाई आवश्यक धनदेिन 

ठदन सक्नेछ ि त्यस्तो धनदेिनको पालना र्नुग सम्बशन्धत संस्थाको कतगव्य हनुे छ ।  
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च) पन्ध्रौँ योिना  

 सबै बालबाधलकाहरूलाई प्रािशम्भक बाल शिक्षाको अनभुव सवहत आधािभतु शिक्षा अधनवायग ि माध्यधमक 

शिक्षामा धनःिटुक पहुँच सधुनशित र्िी शिक्षालाई र्णुस्तिीय, िीवनोपयोर्ी ि प्रववधधमैरी बनाउने उदे्दश्य 

िहेको छ ।  

 पिम्पिार्त ि स्थानीय ज्ञान, सीप ि प्रववधधको संवधगन ि संिक्षण र्दै वैज्ञाधनक खोि ि अनसुन्धानबाट 

प्रधतपाठदत नवीनतम प्रववधधलाई मलुकुको समग्र ववकास प्रवक्रयामा उपयोर् र्ने िणधनधत िहेको छ ।  

 धसकाइका सवै ववधध ि मार्गहरू खलुा र्दै िावष्टय योग्यता प्रणालीको माध्यमवाट साधािण शिक्षा, प्राववधधक 

शिक्षा तथा व्यावसावयक धसप ववकासका र्धतशिलता ि पािर्म्यताको धसद्दान्तका आधािमा शिक्षा, ताधलम, 

धसप ि धसकाइको योग्यता धनधागिण र्ने । 

 औपचारिक‚ अनाॏ पचारिक ि अरिधतक माध्यमवाट धसकाइ सधुनशित र्ने र्िी  धसकाइ सवै ववधध ि 

मार्गहरु  खलुा र्नग िाविय योग्यता प्रणाली ववकास र्िी अनॏ पचारिक क्षरेमा ववद्यमान धसपहरुको 

अधभलेखीकिण‚ धसप पिीक्षणा ि प्रमाणीकिणका लाधर् कायगववधध‚ प्रवक्रया‚ ि सयन्रहरुलाई  सदृृढ र्रिनेछ 

। 

 पिन संस्कृधतको ववकास तथा शिवनपयगन्त शिक्षाका लाधर् सावगिधनक पसु्तकालय प्रणालीको ववकास र्िी 

प्रदेि ि स्थानीय तहमा आधािभतु सवुवधा सवहतको पसु्तकालय ि ववधतुीय पसु्तकालय सेवा ववस्ताि र्ने 

व्यवस्था धमलाइनेछ । 

छ) ववद्यालय क्षरे ववकास कायगक्रम 

 आधािभतू तथा माध्यधमक तहको उमेि समूहका सबै बालबाधलकाका लाधर् र्णुात्मक शिक्षामा पहुँच 

सधुनशित र्ने।  

 वैकशटपक तथा लशचला मोडका शिक्षा कायगक्रम मार्ग त औपचारिक शिक्षालाई सहयोर् पयुाउन।े  

 र्रुूकुल, र्मु्बा ि मदिसा िस्ता पिम्पिार्त ववद्यालय लर्ायतका सबै ववद्यालयहरूमा र्णुस्तिका न्यूनतम 

मापदण्ड धसकाइ उपलशब्ध हाधसल र्िाउन अनरु्मन प्रणालीलाई सदुृढ र्िाउने ।  
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 पिम्पिार्त ववद्यालयहरूमा र्णुस्तिीय धसकाइ वाताविण स्थापना र्िाउनकालाधर् ववधभन्न वकधसमका 

अनदुानहरू िस्तै पिम्पिार्त ववद्यालय सञ्चालन अनदुान, पिम्पिार्त ववद्यालयका आधािभतू तहका 

शिक्षकहरूका लाधर् ताधलम, धनःिटुक पाठ्यपसु्तकको व्यवस्था र्ने ।  

ि) िाविय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ 

 पिम्पिार्त िैशक्षक पद्धधत र्रुूकुल, र्मु्बा, मदिसा, मनु्धमु आठदलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा टयाई वैकशटपक 

शिक्षालाई थप व्यवशस्थत र्रिने छ ।  

 आधािभतू तह ि माध्यधमक तहमा पिम्पिार्त शिक्षातर्ग को पाठ्यक्रम धनमागण र्रिने छ ।  

 सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रमको ववकास, बाल केशन्रत ववकासात्मक पद्धधतअनरुूप पाठ्यक्रम, एकीकृत 

धसद्धान्तको आधािमा पाठ्यक्रम धनमागण, समावेिी धसद्धान्त, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम, 

सूचना तथा सञ्चाि प्रववधधमा आधारित पाठ्यक्रम ववकास र्रिने छ ।  

 िावष्टय पाठ्यक्रम प्रारूपको औशचत्यको रूपमा ववद्याथी मटुयाकंन, प्रमाणीकिण, समकक्षता तथा िावष्टय 

योग्यता प्रारूप सम्वन्धी कायगहरूलाइग व्यवशस्थत ि प्रभाकािी बनाउन ु 

 िावष्टय पाठ्क्क्रम प्रारूप ि िावष्टय योग्यता प्रारूप बीच सामन्िस्यता कायम र्रिनेछ । 

 औपचारिक शिक्षामा प्रवेि र्नग चाहने ववद्याथीलाइ उपयकु्त मूटयाकंन प्रवक्रयावाट िावष्टय शिक्षाको 

मलुधािमा टयाउन िावष्टय योग्यता प्रारूपले व्यस्था र्िे अनसुाि योग्यता पिीक्षण र्रिनेछ । 

 पिम्पिार्त िैशक्षक पद्धधत र्रुूकुल, र्मु्बा, मदिसा, मनु्धमु आठदलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा टयाई 

वैकशटपक शिक्षालाई थप व्यवशस्थत र्रिने छ ।  

 आधािभतू तह ि माध्यधमक तहमा पिम्पिार्त शिक्षातर्ग को पाठ्यक्रम धनमागण र्रिने छ ।  

 सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रमको ववकास, बाल केशन्रत ववकासात्मक पद्धधतअनरुूप पाठ्यक्रम, एकीकृत 

धसद्धान्तको आधािमा पाठ्यक्रम धनमागण, समावेिी धसद्धान्त, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम, 

सूचना तथा सञ्चाि प्रववधधमा आधारित पाठ्यक्रम ववकास र्रिने छ ।  

झ) ववद्यालय क्षरे ववकास कायगक्रम 
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 िाविय योग्यता प्रारूप ि िाविय व्यावसावयक योग्यता प्रारूपको ववकास तथा कायागन्वयन र्ने । 

 औपचारिक शिक्षावाट हाधसल योग्यताहरूको िाविय योग्यता प्रारूपमा प्रधतववम्वन र्ने । 

 यवुा तथा प्रौढहरुमा कायगमलुक साक्षिताको अधभववृद्ध र्नुग ि पढ्ने वानीको ववकास र्िाउन ुमखु्य 

लक्ष्यको रुपमा धलएको । 

 वैकशटपक तथा लशचला मोडका शिक्षा कायगक्रम मार्ग त औपचारिक शिक्षालाई सहयोर् पिुगयाउने।  

 र्रुूकुल, र्मु्बा ि मदिसा िस्ता पिम्पिार्त ववद्यालय लर्ायतका सबै ववद्यालयहरूमा र्णुस्तिका 

न्यूनतम मापदण्ड धसकाइ उपलशब्ध हाधसल र्िाउन अनरु्मन प्रणालीलाई सदुृढ र्िाउने ।  

 पिम्पिार्त ववद्यालयहरूमा र्णुस्तिीय धसकाइ वाताविण स्थापना र्िाउनकालाधर् ववधभन्न वकधसमका 

अनदुानहरू िस्तै पिम्पिार्त ववद्यालय सञ्चालन अनदुान, पिम्पिार्त ववद्यालयका आधािभतू तहका 

शिक्षकहरूका लाधर् ताधलम, धनःिटुक पाठ्यपसु्तकको व्यवस्था र्ने ।  

 साक्षिता ि शिवनपयगन्त धसकाइका लार्ी प्रमखु संयन्रको रुपमा सामदुावयक धसकाइ केन्रहरूलाई 

धलएको । 

ञ) ववद्यालय शिक्षा क्षरे योिना २०२१- २०३० 

 

ववद्यालय शिक्षा क्षेर योिनाले अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाका बािेमा धनम्न उदे्दश्यहरू तय र्िेको 

अवस्था छ   

 नेपाललाई साक्षि मलुकुका रूपमा ववकास र्नुग । 

 सबै नार्रिकलाई समावेिी तथा समतामूलक साक्षिता ि आिीवन धसकाइका अवसि सधुनशित र्नुग । 

 औपचारिक, अनौपचारिक अधतरिक्त शिक्षाका धबच अन्तिसम्बन्ध स्थावपत र्िी योग्यताको समकक्षता 

र्धतिीलता ि पािग्यता सधुनशित र्दै िाविय योग्यता प्रारूपमा आधारित शिक्षा पद्धधतको ववकास र्नुग । 

 आिीवन धसकाइ संस्कृधत सापेक्ष अनौपचारिक शिक्षा तथा आिीवन धसकाइका लाधर् एवककृत प्रणालीमा 

आधारित संस्थार्त सदुृढीकिण र्नुग। 

उपयुगक्त उदे्दश्यहरू प्राधप्तका लाधर्ः  
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 अन्ति मन्रालय धबच सम्बन्ध ि सहकायग र्ने । 

 स्थानीय तहको संयोिनमा सामदुावयक धसकाइको, ववद्यालय ववकास साझेदाि नार्रिक समाि सबैको 

परिचालन र्ने ।  

 आधधुनक सूचना सञ्चाि तथा प्रववधधको प्रयोर्र्िी सहभार्ी मैरी सामाग्री ि ववधधको प्रयोर् र्ने ि 

अनौपचारिक शिक्षामा पहुँच वदृ्धी र्ने । 

 सामदुावयक धसकाई केन्रलाई सठुदृढीकिण र्िी सामदुावयक धसकाइ केन्रमा आधारित अनौपचारिक 

शिक्षाका कायगक्रमहरू सञ्चालन र्ने । 

 ववधभन्न भाषामा धडशिटल धसकाइ सामग्रीहरू ववकास र्ने ।  

 िाविय योिना कायगयोिनाका लाधर् एकीकृत प्रणालीको ववकास र्ने । 

 सामदुावयक धसकाइ केन्रलाई समावेिी एवम समतामा आधारित धसकाई हवका रूपमा ववकधसत र्ने 

िस्ता िणनीधतहरू कायागन्वयन र्िी अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको व्यवस्थापनलाई व्यवशस्थत र्नग 

ववद्यालय शिक्षा क्षेर योिना २०७८ ले िोड ठदएको अवस्था छ । 

ट) स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ 

आधािभतू ि माध्यधमकशिक्षा 
(1) प्रािशम्भक बालववकास तथा शिक्षा, आधािभतू शिक्षा, अधभभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खलुातथा 

वैकशटपक धनिन्ति धसकाइ, सामदुावयक धसकाइ ि वविेष शिक्षा सम्बन्धी नीधत, कानून, मापदण्ड, योिना 
तिुगमा, कायागन्वयन, अनरु्मन, मूटयाकंन ि धनयमन, 

(2) सामदुावयक, संस्थार्त, र्िुी ि सहकािी ववद्यालय स्थापना, अनमुधत, सञ्चालन, व्यवस्थापनतथाधनयमन, 

(3) प्राववधधक शिक्षा तथा व्यावसावयक ताधलमको योिना तिुगमा, सञ्चालन, अनमुधत, अनरु्मन, मूटयाकंन ि 
धनयमन, 

(4) मातभृाषामा शिक्षा ठदने ववद्यालयको अनमुधत, अनरु्मन तथा धनयमन, 

(5) र्ाधभएका वा बन्द र्रिएका ववद्यालयहरूको सम्पशि व्यवस्थापन, 

(6) र्ाउँ तथा नर्ि शिक्षा सधमधत र्िन तथा व्यवस्थापन, 

(7) ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत र्िन तथ ााव्यवस्थापन, 

(8) ववद्यालयको नामाकिण, 

(9) सामदुावयक ववद्यालयको िग्र्ाको स्वाधमत्व, सम्पशिको अधभलेख, संिक्षण ि व्यवस्थापन, 
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(10) ववद्यालयको र्णुस्ति अधभववृद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको ववतिण, 

(11) सामदुावयक ववद्यालयको शिक्षक तथ ााकमगचािीको दिबन्दी धमलान, 

(12) ववद्यालयको नक्साकंन, अनमुधत, स्वीकृधत, समायोिन तथा धनयमन, 

(13) सामदुावयक ववद्यालयको िैशक्षक पूवागधाि धनमागण, ममगत सम्भाि, सञ्चालन ि  व्यवस्थापन, 

(14) आधािभतूतहको पिीक्षा सञ्चालन, अनरु्मन तथा व्यवस्थापन, 

(15) ववद्याथी धसकाई उपलब्धीको पिीक्षण ि व्यवस्थापन, 

(16) धनःिटुकशिक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छारवशृिको व्यवस्थापन, 

(17) टू्यसन, कोशचङ िस्ता ववद्यालयबावहि हनुे अध्यापन सेवाको अनमुधत तथा धनयमन, 

(18) स्थानीयस्तिको िैशक्षक ज्ञान, सीप ि प्रववधधको संिक्षण, प्रवद्र्धन ि स्तिीकिण, 

(19) स्थानीय पसु्तकालय ि वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

(20) माध्यधमक तहसम्मको िैशक्षक कायगक्रमको समन्वय ि धनयमन, 

(21) सामदुावयक ववद्यालयलाई ठदने अनदुान तथा सोको बिेट व्यवस्थापन,  ववद्यालयको आयव्ययको लेखा 
अनिुासन कायम, अनरु्मन ि धनयमन, 

(22) शिक्षण धसकाइ, शिक्षक ि कमगचािीको ताधलम तथा क्षमता ववकास, 

(23) अधतरिक्त िैशक्षक वक्रयाकलापको सञ्चालन । 

स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई माध्यधमक शिक्षा सम्मको सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापनको पूणग शिम्मेवािी प्रदान र्िेको छ । संघ तथा प्रदेि सिकािबाट प्राप्त मापदण्ड नीधत तथा 
कायगढाँचाका आधािमा स्थानीय आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन र्ने र्िी िैशक्षक योिना तथा कायगक्रमहरू 
ववकास तथा कायागन्वयन र्नग सक्ने कानूनी प्रावधान िहे अनसुाि कायगक्रमहरू सञ्चालनमा िहेका छन ्। 
यस परिप्रके्षमा अनोपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षालाई पधन सन ्२०३० सम्म पूणग साक्षि हनुे तथा 
यवुाहरूले धनिन्ति रूपमा िीवनपयगन्त धसकाइ तथा िीवनोपयोर्ी धसप ववकास हनुे र्िी कायगक्रम सञ्चालन 
तथा व्यवस्थापन र्नग अत्यावश्यक हनु आएको छ । 
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परिच्छेद दईु 

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाका कायगक्रमहरू 

 

यस परिच्छेदमा अनौपचारिक शिक्षाका सन्दभगमा हाल कायागन्वयनमा िहेका अनौपचारिक तथा वैकशटपक 

शिक्षाका ववधभन्न अभ्यासहरूका बािेमा सशक्षप्त उटलेख र्रिएको छ ।  

२.१ साक्षि नपेाल अधभयान  

नेपालले साक्षिता अधभयान मार्ग त सवै नार्रिकलाई साक्षि बनाउने उद्धेश्यका साथ ववधभन्न समयमा 

साक्षिता कायगक्रम ि अधभयानहरु संचालन र्दै  आएको छ । यसै  सन्दभगमा पधछटलो प्रयासका रुपमा  

साक्षि नेपाल अधभयान कायागन्वयनमा टयाइएको हो । वविेष र्िी १५ देशख ६० वषगका धनिक्षि 

व्यशक्तहरूलाई साक्षि बनाइ देिलाई साक्षि नेपालका रूपमा स्थावपत र्ने अधभप्रायका साथ यो कायगक्रम 

थालनी भएको धथयो । सामाशिक रूपमा ववहष्किणमा पिेका ि वपछधडएका समदुायको साक्षिता सीप 

बढाउने सवैका लाधर् शिक्षा अधभयानको अशन्तम वषग सन ्२०१५ धभर ७५ प्रधतित प्रौढ साक्षिताको 

अवस्था सधुनशित र्ने सवैका लाधर् समन्यावयक र्णुस्तिीय आधािभतू शिक्षा तथा िीवनोपयोर्ी सीप 

ववकास सधुनित र्ने, ववधभन्न िात िाधत भाषाभावष, सामाशिक तथा साँस्कृधतक परिवेिले धसशिगत 

समूदायबीचको ववभेद न्यूनीकिण र्ने, पिन बानी संस्कािको रुपमा ववकास र्ने, सामाशिक तथा मानव 

ववकासको अवस्थामा सधुाि र्ने, देिमा िहेको र्रिवीको अवस्था अन्त र्ने, िीवनपयगन्त धसकाइका 

अवसिहरू प्रदान र्ने ि समािमा िाशन्त स्थापना र्ने िस्ता उद्धेश्यहरूका पिुा र्नग सघाउने वहसावले 

साक्षि नेपाल अधभयान कायागन्वयनमा टयाइएको धथयो ।  

देहायका सीप ववकास र्ने उद्धेश्यका साथ यस अधभयान अन्तिर्त ववधभन्न कायगक्रमहरू सञ्चालनमा िहेका 

छन: 

 आधािभतू तथा कायगमूलक साक्षिता सीप ववकास 

 आयमूलक सीप ववकास  
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 स्वास््य सचेतना अधभववृद्ध 

 नार्रिक शिक्षा प्रचाि 

 िीवनोपयोर्ी सीप ववकास 

 वाताविण व्यवस्थापन   

 सामदुावयक वन व्यवस्थापन आठद । 

साक्षि नेपाल अधभयान कायागन्वयनका क्रममा धनम्न ववधध ि प्रवक्रया अवलम्बन र्रिएको छ: 

 ववधभन्न धनकायहरूसँर्को सहकायग ि साझेदािी 

 धसकाइ सामग्रीको प्रवन्ध 

 सहिकतागको व्यवस्था, ताधलम तथा पनुतागिर्ी कायगक्रम 

 उपयकु्त धसकाइ सहशिकिण ववधधको प्रयोर् 

 धसकाइ केन्रको उपयकु्त व्यवस्थापन 

 सामदुावयक धसकाइ केन्रको व्यवस्थापन ि क्षमता अधभववृद्ध 

 धसकाइको मूटयाङ्कन ि प्रमाशणकिण 

 आम सिोकािवालाहरुको सहभाधर्तामा क्रमिः साक्षि शिटलाहरु घोषणा र्िी साक्षिोिि तथा धनिन्ति 

शिक्षाका कायगक्रमहरु ववस्ताि र्ने 

साक्षि नेपाल अधभयान सञ्चालनबाट नेपालमा यवुा तथा प्रौढ साक्षितामा उटलेख्य सधुाि भएको छ । हालसम्म 

५६ वटा शिटला ि दईु वटा प्रदेिहरू (वाग्मती प्रदेि ि र्ण्डकी प्रदेि) औपचारिक तविले साक्षि घोवषत 

भइ सकेका छन । अव ८ शिटलाहरू साक्षि शिटलाका रूपमा घोषणाका क्रममा िहेका छन ्। यसबाट 

धनिक्षिहरूको सिया उटलेखनीय रूपमा न्यूधनकिण हनु र्एको छ  । साक्षिता सीप ववकास भएका 

कािण यवुाहरूको िीवनमा धेिै हद सम्म सधुाि आएको छ । आफ्नो िीवनका महत्वपूणग धनणगयहरू 

आर्ैँ  धलन सक्न,े वैंक तथा अस्पताल ि र्ाउँ तथा नर्िपाधलकाबाट अत्यावश्यक दैधनकी सेवा धलनका 

लाधर् आवेदन भनेिस्ता कायगहरूमा क्रमिः सक्षम हुँदै र्एका छन ् । साक्षिताका कायगक्रमका 
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सहभार्ीहरुले सानासाना आयआिगनका व्यवसायहरू सञ्चालन र्िी पारिवारिक आयववृद्ध र्नग अत्यावश्यक 

सीप ववकासका कािण यवुाहरूको आधथगक तथा सामाशिक ववकासमा मद्दत पगु्न र्एको छ । संशघयता 

लार् ुर्ने क्रममा शिम्मेवािी ि िवार्देवहतामा केही हद सम्म अलमल देशखएता पधन सामदुावयक धसकाइ 

केन्रहरूको क्षमता ववकास हनु र्एको छ । धसकाइ सामग्रीहरूको उत्पादन ि प्रयोर्मा धेिै हदसम्म 

ववस्ताि हनु र्एको छ । आधािभतू साक्षिता सीप प्रदान र्ने देशख आयआिगनका कायगक्रमहरू सञ्चालन 

तथा समदुायमा ववधभन्न प्रकािका सचेतना ववकासका लाधर् पधन सामदुावयक धसकाइ केन्रहरू सवक्रय 

भएका छन ।  

ववधभन्न अध्ययन प्रधतवेदनहरूले साक्षि नेपाल अधभयान मार्ग त धेिै सकािात्मक प्रभाव पिेको धनष्कषग 

धनकालेका छन ्। घिपरिवाि तथा व्यशक्तर्त स्वास््य ि सिसर्ाइमा सधुाि भएको छ । अधभभावकमा 

बालबाधलकाको शिक्षाको महत्वबोध भएको छ । उनीहरूको शिक्षा तथा स्वास््यमा अधभभावकको 

भधूमकाका बािेमा थप स्पष्टता आएको देशखएको छ । मवहलाहरूले र्भागवस्थाको समयमा धनयधमत स्वास््य 

पिीक्षण र्ने दिमा सधुाि आएको छ । सतु्केिी हुँदा स्वास््य चौकीको प्रयोर् र्ने बानीको ववकास भएको 

छ । यवुा तथा प्रौढहरूको सामाशिक वक्रयाकलापमा सवक्रय सहभाधर्ता बढेको छ ।  नवसाक्षिहरुले 

आरै् मोवाइल नम्बिहरू सेभ र्ने कायग र्नग थालेका छन ्। औषधीको धमधत हेिी प्रयोर् र्ने बानीको 

केही हदसम्म ववकास भएको छ ।  समग्रमा साक्षिता कायगक्रमले मवहलाहरूको सिक्तीकिणमा उटलेख्य 

सधुाि भएको छ ।  

२.२ धनिन्ति शिक्षा 

आधथगक, सामाशिक लर्ायत ववववध कािणले तोवकएको ववद्यालय िाने उमेिमा ववद्यालयमा भनाग हनु 

नसकेका ि भनाग भएि पधन ववचैमा कक्षा छाडेका तथा साक्षिता कक्षा पूिा र्िेका नवसाक्षिहरूका लाधर् 

धनिन्ति शिक्षा ि ठदर्ो धसकाइको अवसि प्रदान र्नुग सिकािको दावयत्व हो । नेपालको संववधानमा हिेक 

नार्रिकलाई शिक्षा पाउन े अधधकाि सधुनशित र्नग मौधलक हकको व्यवस्था र्रिएको छ । यसको 

कायागन्वयनका लाधर् शिक्षा क्षेरमा ववधभन्न नीधत, योिना तथा कायगक्रममहरू कायागन्वयन र्रिँदै आएका 



20 

 

छन ्। ववद्यालय उमेिका सबै बालबाधलकाहरूलाई ववद्यालयमा टयाई र्णुस्तिीय शिक्षा ठदन,े ववद्यालय 

बावहि िहेका ि ववद्यालय तहको धनधागरित उमेि कटेका नार्रिकहरूलाई वैकशटपक शिक्षाका माध्यमबाट 

ववद्यालय शिक्षा प्रदान र्ने नीधत नेपाल सिकािको िहेको छ । केन्रमा मन्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा 

मानव स्रोत ववकास केन्र ववद्यालय तहको औपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको सहि पहुँच तथा र्णुस्ति 

अधभववृद्ध र्नग नीधत, मन्रालयबाट तय र्रिएका मापदण्डलाई व्यवहािमा कायागन्वयन ि सहिीकिण र्ने 

कायगमा प्रधतबद्ध िहेको छ । धसकाइलाई धनिन्तिता ठदन चाहने एवम ्सीप आिगन र्नग चाहने हिेक 

नेपाली नार्रिकलाई आरू् िहेकै स्थानबाट वैकशटपक शिक्षाको अवसि प्रदान र्नग धनिन्ति शिक्षाका 

कायगक्रमहरू सञ्चालन र्दै आइएको छ ।  

नव साक्षिहरूका लाधर् धनिन्ति शिक्षा 

सबैका लाधर् शिक्षा आिको अधनवायग आवश्यकता भएकोले कुनै पधन नार्रिकले शिक्षा पाउने हकबाट 

वशञ्चत हनु नपिोस ्भनी शिक्षा पाउने हकलाई संववधानको मौधलक हक अन्तर्गत िाशखएको छ । यसलाई 

कायागन्वयनमा टयाउनको लाधर् शिक्षाका नीधत तथा कायगक्रममहरू तय र्रिएका छन ्। ववद्यालय उमेिका 

बालबाधलकाहरूलाई ववद्यालयमा टयाई र्णुस्तिीय शिक्षा ठदन,े ववद्यालय आउन नसक्ने बालबाधलकाहरू ि 

प्रौढहरूलाई वैकशटपक तथा खलुा ववद्यालय मार्ग त शिक्षा ठदने साथै ववद्यालयको धनठदगष्ट उमेि कटेका 

नार्रिकहरूलाई अनौपचारिक ि धनिन्ति शिक्षाको माध्यमबाट साक्षि/शिशक्षत बनाउने नीधत नेपाल 

सिकािको िहेको छ ।  औपचारिक शिक्षा धलने अवसि प्राप्त नर्िेका ि धनिन्ति धसकाइ तथा सीप आिगन 

र्नग चाहने हिेक नवसाक्षि नेपाली नार्रिकलाई तत्स्थानवाट नै वैकशटपक शिक्षाको अवसि प्रदान र्नुग 

आवश्यक छ । दैधनक श्रम र्िेि िीववका चलाउने परिवािका सदस्यहरूलाई सहयोर् र्नग घिायसी 

शिम्मेवािी बहन र्नग आधथगक सामाशिक लर्ायत ववववध कािणले उपयकु्त उमेिमा ववद्यालयमा भनाग हनु 

नसकेका ि भनाग भएि पधन कक्षा छाडेका तथा साक्षिता कक्षा छाडेकाहरूको दीर्ो धसकाइका लाधर् 

उनीहरूको रूचीका आधािमा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान र्नग नवसाक्षिहरू केशन्रत अनौपचारिक शिक्षा 

अन्तिर्त धनिन्ति शिक्षा कायगक्रम सञ्चालन र्रिएको छ ।  
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२.३ िीवनपयगन्त शिक्षा 

नेपालले िीवनपयगन्त शिक्षालाई िोड ठददै आएको छ । अनौपचारिक तविबाट हनुे धसकाइलाई मान्यता 

ठदने, अनौपचारिक शिक्षाका ववधभन्न कायगक्रमहरूको ववकास तथा सञ्चालन र्ने ि पिीक्षण तथा मूटयाङ्कनका 

आधािमा औपचारिक शिक्षामा िैशक्षक धनिन्तिता ठदने खलुा ववद्यालयहरूको सञ्चालन धसकारूको धसकाइ 

समयअनसुािको लचकतामा सञ्चालन हनुे आठद प्रयासहरूले िीवनपयगन्त धसकाइका अवसिहरू खलुा र्िेका 

छन ्।  

सामदुावयक धसकाइ केन्रको अभ्यास पधन िीवनपयगन्त शिक्षाको अवधािणालाई प्रवधगन र्ने कायगक्रमका 

रूपमा िहेकोछ । यसले आधािभतू साक्षिता शिक्षा, धनिन्ति शिक्षा तथा खलुा शिक्षाका अलावा िीवनसँर् 

सम्बशन्धत धेिै धसकाइका अवसिहरू धसिगना र्िेको छ । समदुायमा सीप ववकासका अवसि प्रदान र्िी 

सामाशिक तथा आधथगक ववकासका सम्भावनालाई प्रवतगन र्िेको छ । समदुायको धसकाइ केन्रका रूपमा 

क्रमिः िीवनपयगन्त धसक्ने थलो बन्न परेु्को छ । यवुा तथा प्रौढहरूको िीवन  ि िीववकासँर् सामदुावयक 

धसकाइ केन्र दह्रोसँर् िोधडदै र्एको छ । साक्षिता शिक्षा, ववशिय साक्षिता, धडशिटल साक्षिता शिक्षाका 

माध्यमबाट सामदुावयक सचेतना तथा आधथगक ि सामाशिक सिक्तीकिण र्िी िीवनपयगन्त धसकाइका 

अवसिहरू ववृद्ध हनु र्एका छन ्।  

नेपाल सिकािले हालै अवलम्बन र्िेको िाविय योग्यता प्रारूपको व्यवस्थाले िीवनपयगन्त शिक्षाको 

अवसिलाई थप र्िावकलो बनाएको छ । अनौपचारिक, अरिधतक तथा िीवन ि िर्तद्वािा आशिगत 

अनभुवबाट हाधसल भएका ज्ञान तथा सीपको प्रमाणीकिण र्िी समकक्षता प्रदान र्ने व्यवस्था संस्थार्त 

हनुलेु पधन िीवनपयगन्त शिक्षालाई नै अझ सदुृढ ि प्रभावकािी बनाउँदै िाने देशखन्छ । यसले उच्च 

शिक्षा तथा पेसार्त िीवनमा समेत धसकारू स्वयमले उच्च दक्षता हाधसल र्ने ि उत्पादकत्व ववृद्ध र्ने 

एवम ्सक्षमताका साथै उच्च िैशक्षक योग्यता हाधसल र्ने ि एक धािको शिक्षा पद्धधतबाट अको धािको 

शिक्षा पद्धधतमा िाने र्िी पािर्म्यतासमेत सधुनशित र्िेको अवस्थाले िीवनपयगन्त शिक्षाको अवसिलाई 

थप सदुृढ र्ने अवस्था धसिगना भएको छ ।  
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िीवनपयगन्त शिक्षाका लाधर् काननुी आधाि तय भएको छ । शिक्षा नीधत २०७६ अधनवायग तथा धनिटुक 

शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ शिक्षा ऐन २०२८ नवौसम्िोधन तथा शिक्षा धनयमावली २०५९ ले स्पष्ट 

रूपमा शिवनपयगन्त शिक्षा प्रवधगनका लाधर् काननुी आधाि प्रदान र्िेका छन ्। त्यसैर्िी शिवनपयगन्त 

शिक्षालाई प्रवधगन र्नग तथा सस्थार्त र्नग िाविय योग्यता प्रारूप २०७७ ि िाविय योग्यता प्रारूप 

अनौपचारित २०७७ ले थप सहिीकिण र्िेका छन ्।  

िीवनपयगन्त धसकाइ अवसि प्रदान र्ने िणनीधत ठदर्ोववकास लक्ष्य ४ ले र्िेको छ । धसकाइलाई सवै 

उमेि समूहका व्यशक्तहरूसँर् आवध्ध र्ने, िीवनोपयोर्ी धसप ववकासको अवसिको धनिन्तिता प्रदान र्ने, 

लचकताका साथ वह ुधसकाइ माध्यमहरूको प्रयोर् र्िी धसकाइ र्ने अवसि सधुनशित र्ने, औपचारिक 

तथा अनौपचारिक शिक्षासँर् िीवनपयगन्त धसकाइलाई आवद्ध र्ने, ि अनौपचारिक रूपमा हाधसल ज्ञान तथा 

धसप पिीक्षण तथा प्रमाणीकण र्ने िस्ता िणनीधतहरू ठदर्ो ववकास लक्ष्यले तय र्िेि यसको प्रवधगनमा 

िोड ठदएको छ ।  

िीवनपयगन्त शिक्षाको औशचत्य 

िीवनपयगन्त शिक्षाको महत्व देहायबमोशिम िहेको छः 

 बढ्दो िनसङख्या ि प्रववधधको ववकासका कािण परिवधतगत समािमा र्णुस्तिीय िीवन यापनका लाधर् 

अत्यावश्कय ज्ञान धसप तथा दक्षता ववकास धनिन्ति रूपमा र्नग 

 बढ्दो िलवायू परिवतगन ि यसका प्रभावहरूलाई न्यूनीकिण र्नग तथा उत्पन्न समस्याहरू समाधान र्नग 

अत्यावश्यक ज्ञान तथा धसप धनिन्तिरूपमा ववकास र्नग 

 ज्ञानमा आधारित समाि तथा ज्ञानमा आधारित आधथगक ववकासको अवस्था अनसुाि अत्यावश्यक 

व्यावधसयक धसप ववकास र्नग 

 पेसार्त ववकासमा सम्लग्न व्यशक्तहरूको उच्च दक्षता हाधसल र्ने ि पेसार्त वशृिववकासका अवसि प्रदान 

र्नग 
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 शिक्षाको अवसिबाट वशञ्चत समदुायलाई िैशक्षक अवसि ववृद्ध र्िी सवैको शिक्षा प्राप्त र्ने अधधकाि 

सधुनित र्नग  

 धडशिटल साक्षिता वविीय साक्षिता लर्ायतका ववधभन्न पक्षहरूसँर् सम्बशन्धत ज्ञान तथा धसप ववकास र्िी 

िीवनलाई बढी प्रधतस्पधधग ि र्णुस्तिीय बनाउन  

िीवनपयगन्त धसकाइलाई ववधभन्न स्वरूपबाट हेने र्रिएको छ । ववधभन्न देिहरुले यसलाई आ आफ्नै 

स्वरुपमा व्याख्या र्िी कायागन्वयनमा र्एको अवस्था देशखन्छ। कानूनी व्यवस्था, सिचनार्त 

व्यवस्था,कायगक्रम तथा परियोिनाहरूको ववकास ि कायागन्वयन शिवनपयगन्त धसकाइ सम्बन्धी प्रारुप 

लर्ायतका अभ्यासहरू हनु ेर्िेको अवस्था देशखन्छ । ववधभन्न देिहरुको अभ्यास तथा यस सँर् सम्बशन्धत 

सैद्धाशन्तक आधािहरु समेतका आधािमा शिवनपयगन्त धसकाइलाई मूलतः देहायअनसुाि ववभािन र्िी 

कायागन्वयन र्नग सवकने अवस्था िहेको छः 

१. औपचारिक शिक्षाकै एक अधभन्न अङ्गका रूपमा प्रदान र्रिने शिक्षा 

२. अनौपचारिक शिक्षाको एक अधभन्न अड्गका रूपमा प्रदान र्रिने शिक्षा ि 

३. अरिधतक तरिकाबाट हाधसल र्रिने धसप 

उपयुगक्त त्यहरूबाट िीवनपयगन्त धसकाइ धनिन्ति चधलिहने धसकाइ हो भनेि धनष्कषग धनकाटन सवकन्छ 

। कधतपय अवस्थामा िीवनपयगन्त  धसकाइलाई सामाशिक शिक्षालाई देहायबमोशिम कायागन्वयनमा टयाउने 

र्िेको पाइन्छः 

१. समाशिक शिक्षाः समािबाट धसकाइ हनुे, सामाशिक सस्काि तथा संस्कृधतमा सहभाधर्ताबाट हाधसल र्रिने 

धसकाइ। 

२. ववद्यालय शिक्षाः औपचारिक पद्दधतबाट हाधसल हनुे धसकाइ िनु धनिन्ति धसकाइको एक अधभन्न अङ्गका 

रूपमा िहने र्छग ।  

३. पारिवारिक शिक्षाः परिवािबाट, पारिवारिक सामाशिकीकिणबाट,पारिवारिका वक्रयाकलापहरूमा हनु े

सहभाधर्ताबाट धनिन्ति रुपमा हाधसल हनुे धसकाइ ।  
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४. कायगथलोमा आधारित धसकाइः पेसा,  व्यवसाय वा अन्य वक्रयाकलापमा हनुे सवक्रय सहभाधर्ताका आधािमा 

र्रिने धसकाइ ।  

 

िीवनपयगन्त धसकाइका वविषेताहरू 

िीवनपयगन्त धसकाइका केही धनशित वविेषताहरू िहेका छन ्। यसकाबािेमा पधन अनौपचारिक तथा 

वैकशटपक शिक्षामा कायगित व्यशक्तहरू पूणगरूपमा िानकाि हनु िरुिी हनु्छ । मखु्य मखु्य वविेषताहरु 

धनम्नवमोशिम िहेका छन ्:  

 िन्म देशख मतृ्य ुपयगन्त शिवनमा हनुे समग्र धसकाइ िीवनपयगन्त धसकाइ हो 

 शिवनपयगन्त धसकाइले औपचारिक, अनौपचारिक, अधनयधमत तथा अरिधतक सवै प्रकािबाट र्रिने धसकाइलाई 

वझुाउँछ  

 कायगक्रम ववकास तथा कायगन्वयनका पक्षबाट शिवनपयगन्त शिक्षाले मखु्यतः अनौपचारिक तथा अधनयधमत 

वा अरिधतक पक्षलाई केशन्रत र्ने र्छग  

 प्रधतस्पधागत्मक िीवनका लाधर् योग्य बनाइ िाख्न अत्यावश्यक धसप िीवनपयगन्त शिक्षाबाट हाधसल हनु्छ 

ि यसका लाधर् व्यशक्तले धनिन्ति धसकाइका लाधर् प्रयत्नित हनु ुपछग  

 िीवनपयगन्त शिक्षाले औपचारिक ववद्यालय शिक्षा तथा ववश्वववद्यालय भन्दा बावहि पधन धसकाइ हनु्छ भने्न 

मान्यता िाखेको हनु्छ   

 िीवनपयगन्त शिक्षामा दवैु ववद्यालयमा आधारित ि ववद्यालय वावहिका िैशक्षक वक्रयाकलापहरू समेत 

समावेि हनु्छन ् 

 िीवनपयगन्त शिक्षालाई ववधभन्न नामबाट हेने र्रिन्छः धनिन्ति शिक्षा,  प्रौढ शिक्षा,  िीवनपयगन्त शिक्षा ि 

खलुा तथा दूि शिक्षा आठद  

 िीवनपयगन्त  धसकाइ िीवनमा हनुे वा र्रिने ववधभन्न वक्रयाकलापहरूमा आवद्ध िहन्छ  

 व्यशक्तको व्यशक्तर्त ववकास समािको सामाशिक ववकास व्यशक्तको िोिर्ािी वा पेसार्त ववकास तथा 

नार्रिक ववकाससँर् सम्बशन्धत सवै धसकाइहरू िीवनपयगन्त धसकाइका रूपमा िहन्छन ्
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  िीवनपयगन्त शिक्षाले शिक्षाको अवसिबाट िो कोही पधन पछाधड पने छैन भने्न धसद्धान्तलाई अवङ्गकाि 

र्िेको हनु्छ  

 सवै उमेि समूहका, सवै तहको शिक्षा, ववववध शिक्षण धसकाइ ववधध तथा प्रवक्रया ि सवै िाउँमा हनु े

धसकाइ  

 

िीवनपयगन्त धसकाइ अन्तिर्त सञ्चालन र्नग सवकन ेसम्भाववत कायगक्रमहरू 

 पारिवारिक शिक्षा 

 नार्रिक शिक्षा 

 नैधतक शिक्षा 

 धसप ववकास ताधलम 

 शिवनोपयोर्ी धसप ववकास 

 साक्षिता धसप 

 समकक्षता कायगक्रम 

 पेसार्त वशृि ववकास ताधलम 

 पूवग ज्ञान तथा धसपको पिीक्षण तथा समकक्षता 

 छोटा अवधधका सक्षमतामा आधारित ताधलम 

 स्व-अध्ययनमा आधारित धसकाइ वा योग्यता अधभवशृध्द कायगक्रम 

 कायगथलो, पेसा व्यवसाय वा उद्योर्हरूमा आधारित ताधलम 

 सामाशिक समस्या समाधानमा आधारित कायगक्रमहरू 

 लैवङ्गक समता वा समावेशितामा आधारित कायगक्रमहरू 

 प्रौढ शिक्षा कायगक्रम 

 कलात्मक तथा धसिगनात्मक सक्षमता प्रवधगन सम्बन्धी कायगक्रमहरू 

 खेलकूद सम्बन्धी कायगक्रमहरू 
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 सामाशिक तथा सास्कृधतक कायगक्रम 

 समदुाय ववकास सम्बन्धी ताधलम कायगक्रम 

 ववद्यालय समदुाय सम्बन्ध ववकास कायगक्रम 

 अपाङ्गता भएका व्यशक्तकहरूका लाधर् लशक्षत कायगक्रम 

 वविेष शिक्षा कायगक्रम 

नेपालको सन्दभगमा िीवनपयगन्त धसकाइलाई स्पस्ट रूपमा परिभावषत र्रिएको छैन । यसका लाधर् 

देहायवमोशिम परिभावषत र्नग सान्दधभगक देशखन्छः 

सवै उमेिसमूहका व्यशक्तहरूले औपचारिक अनौपचारिक अधनयधमत अधनधमत तथा पेसा व्यवसाय ि उद्योर्हरूमा 

आधारित भइ हाधसल र्ने ज्ञान धसप तथा अधभवशृि  ि धसप ववकास र्ने र्िी लचक समय सारिणीका साथ 

ववववध धसकाइ ववधध तथा प्रवक्रया अवलम्बन र्िी प्रदान र्रिने शिक्षालाई िीवनपयगन्त शिक्षाका रूपमा परिभावषत 

र्नग सवकन्छ । यसले साक्षिता शिक्षा धनिन्ति शिक्षा प्रौढ शिक्षा खलुा ववद्यालय शिक्षा दूि तथा खलुा शिक्षा 

लर्ायतका सवै शिक्षा कायगक्रमहरूबाट हाधसल हनुे धसकाइ ि िोिर्ािमूखी धसप ववकाससँर् सम्बशन्धत छोटा 

तथा लामा अवधधका धसप ववकास कायगक्रमहरू समेतलाई वझुाउँछ ।  

िीवनपयगन्त शिक्षाका लाधर् धलन ुपने िणनीधतहरू 

१. सवै तहको सिकािका ऐन कानून तथा धनयमावलीहरूमा िीवनपयगन्त शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

सम्बन्धी प्रावधानहरू समावेि र्िी अद्यावधधक र्ने 

२.  स्थानीय सिकािमा बने्न ऐन तथा काननुमा िीवनपयगन्त शिक्षासम्बन्धी प्रवन्ध सधुनशित र्ने 

३.  िीवनपयगन्त शिक्षा कायागन्वयन िणनीधत तय र्िी कायागन्वयनमा टयाउन े

४. िीवनपयगन्त शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कायागन्वयनका लाधर् अत्यावश्यक सिचना ि िनिशक्तको 

व्यवस्था र्िी कायागन्वयनमा टयाउने 

५. िीवनपयगन्त शिक्षाका लाधर् ववधभन्न धनकायहरू, रै्ह्र सिकािी सस्थाहरू, उद्योर्पधत तथा 

व्यवसायीहरूसमेतको साझेदािी ववकास र्िी कायागन्वयनमा िाने 
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६. िीवनपयगन्त शिक्षमा आवद्ध धसकारूलाई अत्यावश्यक सहयोर् तथा सहिीकिण र्ने अत्यावश्यक सहयोर् 

पद्दधत सञ्चालनमा टयाउने 

७. िीवनपयगन्त शिक्षाको आवधधक मूटयाङ्कन र्िी भावीठदनमा थप व्यवशस्थत र्नग अत्यावश्यक सझुाव प्राप्त 

र्िी कायागन्वयनमा टयाउने 

२.४ सामदुावयक धसकाइ केन्र 

सवै नार्रिकको शिक्षा प्राप्त र्ने नैसधर्गक अधधकािलाई संयकु्त िाि संशघय ववश्व मानवअधधकाि महासशन्ध 

अन्तिागविय कानूनका रूपमा स्थावपत भइ सकेको छ । नेपालको संववधान २०७२ ले पधन सवै नार्रिकको 

िैशक्षक अधधकािको सधुनशित र्नग ववधभन्न नीधतर्त ि काननुी प्रावधान कायागन्वअयन र्िेको छ ।  ववश्व 

सहश्राव्दी लक्ष्यपूिा र्नग नेपालले सदस्य िाष््को हैधसयतले स्पष्ट प्रधतवद्धता धथयो । यसिी नेपालले ववधभन्न 

िैशक्षक योिना तथा कायगक्रमहरू कायागन्वयन र्दै आएको परिवेिमा सवैका लाधर् र्णुस्तिीय शिक्षा,  धनिन्ति 

शिक्षा, धसप ववकासको अवसि तथा यवुाहरूमा स्विोिर्ािमखुी सीप ववकासका अवसिहरू सधुनशित र्ने 

उद्धेश्यका साथ नेपालमा ववधभन्न िैशक्षक ववकासका कायगक्रमहरू सञ्चालन ि संस्थार्त संिचनाहरु समेत 

स्थावपत हुँदै आएका छन ्। यी व्यवस्था हुँदाहुँदै पधन ववववध कािणबाट औपचारिक शिक्षाको अवसिबाट 

वशञ्चत समूदायहरूको सङ्खख्या अझै उटलेख्य िहेको छ । यस सन्दभगमा नेपालले सामदुावयक अध्ययन केन्र 

(सामदुावयक धसकाइ केन्र) को अवधािणालाई वव.स. २०६० देशख नै कायागन्वयनमा टयाएको हो ।  

सामदुावयक ववकास, साक्षिता शिक्षा, धनिन्ति शिक्षा, धसपमूलक शिक्षा ि वविीय साक्षिता सीप ववकास आठद 

मार्ग त सीमान्तकृत समूदायको बालबाधलका, यवुा तथा प्रौढ नार्रिकको िीवनस्ति उकास्न सहिीकिण र्ने 

अधभप्रायका साथ सामदुावयक धसकाइ केन्रलाई संस्थार्त र्ने अभ्यास हनु थालेको हो । सामदुावयक धसकाइ 

केन्रका मूल उद्धेश्यहरू देहायवमोशिम िहेका छनः्– 

 अनौपचारिक शिक्षाका ववधभन्न स्वरूपका कायगक्रमहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र्नुग। 

 समदुायमा हनुे ववधभन्न प्रकािका ववकासका कायगक्रमहरूलाई एउटै थलोबाट  सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन र्नुग । 
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 सामदुावयक आवश्यकता ि चाहना अनसुािका ववकासका कायगक्रमहरू तिुगमा तथा कायागन्वयन हनुे अवस्था 

धसिगना र्नुग । 

 स्थानीय ज्ञान, सीप तथा प्रववधधको ववकास, ववस्ताि तथा संिक्षण र्नुग । 

 समदुायमा आधारित एकीकृत सूचना तथा धसकाइ केन्रको रूपमा ववकास र्िी सूचनाको पहुँच अधभववृद्ध 

र्नुग आठद । 

सामदुावयक धसकाइ केन्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायगलाई र्णुस्तिीय एवम ्प्रभावकािी बनाउन नेपाल 

सिकाि शिक्षा, ववज्ञान तथा प्रववधध मन्रालयले सामदुावयक धसकाइ केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 

मापदण्ड, २०७८ िािी र्िेको छ । सामदुावयक धसकाइ केन्र एक वविेष प्रकािको सामदुावयक संस्था हो । 

यसका मूलभतू वविेषताहरू धनम्नबमोशिम िहेका छनः 

 समदुायको सवक्रय सहभाधर्ता ि साझेदािीमा सञ्चालन हनु्छ । 

 यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समूदाय स्वयमले र्छग । 

 धसकाइ केन्रको स्वामीत्व समूदायमा िहन्छ । 

 सामदुावयक िैशक्षक धसकाइ केन्रका रूपमा िहन्छ । 

 यो एक सामदुावयक संस्थाका रूपमा िहन्छ । 

सामदुावयक धसकाइ केन्रले सम्पादन र्ने कायगक्षेरहरू देहाय बमोशिम हनुे व्यवस्था र्िेको छः 

 सूचना तथा प्रववधध सवहतको साक्षिता तथा धनिन्ति शिक्षा, 

 प्रािशम्भक बाल ववकास शिक्षा, 

 वैकशटपक ववद्यालय शिक्षा तथा धसकाइ कायगक्रम, 

 सीप ववकास ताधलम, 

 वचत तथा ऋण परिचालन, 

 सामदुावयक ववकास, 

 नार्रिक शिक्षा, मानव अधधकाि शिक्षा ि अधभभावक शिक्षा, 
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 काननुी साक्षिता शिक्षा, 

 भेदभाव तथा लैवङ्गक वहंसा ववरूद्धका िनचेतनामूलक कायगक्रम, 

 वाताविणीय संिक्षण तथा संवधगन कायगक्रम, 

 सामदुावयक सिसर्ाइ तथा स्वास््य शिक्षाका वक्रयाकलापहरू, 

 खेलकुद, 

 व्यावसावयक ताधलम, 

 कला, सावहत्य, संस्कृधत, बालववकास तथा मनोिञ्जनात्मक क्षेरका कायगक्रम, 

 अन्तिपसु्ता धसकाइ स्थानान्तिण तथा हस्तान्तिण कायगक्रम, 

 पिम्पिार्त सीपको प्रवधगन तथा आधधुनकीकिण कायगक्रम, 

 िनचेतनामूलक कायगक्रम 

 उद्यमी ववकास कायगक्रम, 

 सिुक्षा ि बचावट शिक्षा, 

 ववववध  

यसिी समदुायको ववकासमा क्रमिः स्थावपत हुँदै र्एको ि कायगक्षेर समेत ववस्ताि हुँदै र्एको सन्दभगमा 

सामदुावयक धसकाइ केन्रको ववकास तथा ववस्ताि अपरिहायग हुँदै आएको छ । यसका केही धनशित कािणहरू 

िहेका छन ्। प्रमखु कािणहरूमाः 

 सीमान्तकृत समदुायको िैंशक्षक पहुँच ववस्ताि र्नग अत्यावश्यक छ ि अझै पधन यस समदुायका 

व्यशक्तहरूको साक्षिताको अवस्था कमिोि छ । 

 ठदर्ो ववकास लक्ष्य अनसुाि सवैको समावेिी तथा र्णुस्तिीय शिक्षामा पहुँच सधुनशित र्नग ि 

िीवनपयगन्त सीप ववकासका अवसि प्रदान र्ने दावयत्व धनवागह र्नुग पने अवस्था छ । 

 समदुायतहमा स्विोिर्ािका अवसिहरू ववृद्ध र्िी सीमान्तकृत समदुायको सामाशिक तथा आधथगक ववकास 

र्नग अत्यावश्यक भएको छ । 
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 ववधभन्न धनकाय तथा संस्थाहरूबाट समदुायमा धभन्न धभन्न स्वरूपमा सञ्चाधलत कायगक्रमहरूबीच समन्वय ि 

सहकायग र्नग समदुायमा एक साझा संस्थाको ववकास र्नग अत्यावश्यक भएको छ । 

 िाविय योग्यता प्रारूप अनरुुप अनौपचारिक शिक्षा तह ४ कायागन्वयनमा आएको ि यसबाट हाधसल भएका 

ज्ञान तथा सीपको पिीक्षण तथा प्रमाणीकिण प्रवक्रयालाई समदुाय तहमा सहिीकिण र्नग अत्यावश्यक 

भएको छ । 

२.५ अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा कायगक्रम 

अनौपचारिक शिक्षा अन्तिर्त नेपालमा वैकशटपक ववद्यालय शिक्षा कायगक्रमहरू सञ्चालनमा टयाइएको छ । 

धनयधमत रूपमा औपचारिक ववद्यालयको शिक्षा प्राप्त र्नग नसकेका ववद्यालय शिक्षा पूिा नर्िी ववचैमा ववद्यालय 

छाडेका बालबाधलकाहरूका लाधर् लशक्षत वैकशटपक ववद्यालय शिक्षा कायगक्रम सञ्चालन र्रिएका छन ्। यसबाट 

सवै बालबाधलकाको शिक्षा पाउने अधधकाि सधुनशित र्ने संवैधाधनक व्यवस्था कायागन्वयनमा सहयोर् पगु्न 

र्एको छ  ।   

हिेक नार्रिकको शिक्षा पाउने संवैधाधनक अधधकाि सधुनशित र्नग शिक्षाका नीधत, योिना तथा कायगक्रमहरू 

कायागन्वयन र्दै ववद्यालय उमेिका सबै बालबाधलकाहरूलाई ववद्यालयमा टयाई र्णुस्तिीय शिक्षा ठदन,े ववद्यालय 

बावहि िहेका ि ववद्यालय िाने धनशित उमेि कटेका नार्रिकहरूलाई वैकशटपक शिक्षाका माध्यमबाट ववद्यालय 

शिक्षा प्रदान र्ने नीधत नेपाल सिकािको िहेको छ ।   

वैकशटपक शिक्षाका अवसि प्राप्त र्नग चाहनेहरु ि अलर् अलर् प्रकृधतका लशक्षत समहुका लाधर् ववधभन्न नामका 

वैकशटपक ववद्यालयहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन ्। मूलतः साधािण धािको शिक्षा प्रदान र्ने वैकशटपक 

ववद्यालयहरू हाल तीन वकधसमका व्यवस्थापन अन्तिर्त सञ्चालन हुँदै आएका छन ्। धत ववद्यालयहरुबाट 

दईुधािको ववद्यालय शिक्षा प्रबन्ध हुँदै आएको छ । धनयधमत ववद्यालयभन्दा अलर् ि धभन्न व्यवस्थापनमा ि 

धनयधमत ववद्यालयको व्यवस्थापनमा थप कायगक्रममका स्वरूपमा एवम ् स्थानीय समदुाय, व्यशक्त समूह ि 

संघसंस्था समेत र्िी तीन वकधसमका व्यवस्थापन देशखन्छन ्। पिम्पिार्त धािको िैशक्षक प्रबन्ध र्दै आएका 
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मदिसा, र्मु्बा, र्रुूकूल, आश्रम िस्ता ववद्यालय भने खास सांस्कृधतक समदुाय, धाधमगक ि सांस्कृधतक समूह वा 

संघसंस्थाको व्यवस्थापन अन्तिर्त सञ्चाधलत छन ्।  

अनौपचारिक शिक्षा तर्ग  अनौपचारिक ववद्यालयहरू सञ्चालन र्रिएका छन ्। यी ववद्यालयहरू दईु प्रकािका 

छन ्। अनौपचारिक प्राथधमक शिक्षा कायगक्रम ि खलुा धसकाइ शिक्षा कायगक्रम । ववर्तमा सञ्चालन भएका 

अनौपचारिक शिक्षा प्राथधमक ववद्यालयहरू परिवधतगत िैशक्षक संिचनाअनसुाि आधािभतू तह वैकशटपक शिक्षा 

कायगक्रम ि माध्यधमक शिक्षा कायगक्रमका रूपमा तहर्त व्यवस्था अनसुाि व्यवशस्थत र्रिएका छन ्।  

आधािभतू तहको वैकशटपक शिक्षा कायगक्रमलाई देहायका तहमा ववभािन र्रिएको छः 

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा  

पवहलो तह १ 

औपचारिक शिक्षाको  

कक्षा २ सिह   

िाविय योग्यता प्रारुप अनसुाि 

 तह एकः कक्षा ३ सिह 

 तह दईुः कक्षा ५ सिह 

 तहः तीन कक्षा ८ सिह 

 तहः चाि कक्षा १० सिह 

तह पाँचः कक्षा १२ सिह 

दोश्रो तह २  कक्षा ३ सिह  

तेश्रो तह ३ कक्षा ४ ि ५ सिह 

चौथो तह ४ कक्षा ५ ि ६ सिह 

पाचौ तह ५ कक्षा ७ ि ८ सिह 

  

अनौपचारिक ववद्यालय अन्तिर्त खलुा ववद्यालयहरू  माध्यधमक ८४ वटा ि धनम्न माध्यधमक ववद्यालय ३७ 

वटा सञ्चालनमा िहेका छन । यस प्रकािका खलुा ववद्यालयहरूबाट हाल कक्षा ९ देशख कक्षा १२ सम्मको 

ववद्यालय शिक्षा प्रदान हुँदै आएको छ ।    

शिक्षाको पहुँच ववस्तािका लाधर् खलुा ववद्यालय शिक्षा पद्धधतको भधूमका महत्वपूणग हनु्छ । खलुा शिक्षा पद्धधत 

अन्तिर्त आधथगक, सामाशिक, भौर्ोधलक तथा अन्य कािणबाट ववद्यालय शिक्षा पूिा र्नग नसकेका बालबाधलका 

तथा ववद्यालय उमेि कवटसकेका व्यशक्तहरूलाई शिक्षाको मूल धािमा टयाउने उदे्दश्यका साथ खलुा ववद्यालयहरू 

सञ्चालन र्रिएका छन ्। यी ववद्यालयहरूमा साधािण औपचारिक शिक्षाका कक्षा ९ देशख १२ सम्मका 

पाठ्यक्रमहरूलाई संश्लवेषत र्िी सोही आधािमा पाठ्य सामग्रीहरू ववकास र्िी कायागन्वयनमा टयाइएको छ । 

यस अन्तिर्त पधन मवहला (र्वृहणी) ववद्यालय ि खलुा ववद्यालय र्िी दईु प्रकािका ववद्यालयहरू सञ्चालनमा 

िहेका छन ्। यसको तहर्त संिचना देहायबमोशिम व्यवशस्थत र्रिएको छः  
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अनौपचारिक तथा बैकशटपक शिक्षा 

तह ६  

औपचारिक शिक्षा 

कक्षा ९ ि १० सिह 

 

िाविय योग्यता प्रारुप 

तह ४  

तह ७ कक्षा ११ ि१२ सिह  तह ५  

 

२.५.१ अनौपचारिक प्राथधमक ववद्यालय (कक्षा १-५ सिह)  

 ८ देशख १४ वषग उमेि समूहका बालबाधलकालाई लशक्षत र्रिएको छ ।  

 औपचारिक प्राथधमक ववद्यालय शिक्षाबाट वशञ्चत ि आधािभतू तह कक्षा ५ पूिा नर्िेका बालबाधलकालाई 

केन्र ववन्दमुा िाखी यस प्रकािको ववद्यालयको व्यवस्था र्रिएको छ । 

 यी ववद्यालयहरू धनयधमत ववद्यालय भन्दा धभन्न स्थान ि भौधतक संिचनामा सञ्चालन हनुे र्दगछन ्। 

 तहर्त िैशक्षक संिचना अनकूुल धनयधमत ववद्यालय शिक्षाको संश्लवेषत स्वरूपका पाठ्यक्रम ववकास र्रिएको 

छ ।  

 यो शिक्षालाई तीन तहमा ववभािन र्रिएको छ । तह एक, तह दईु ि तह तीन । प्रत्येक तह एक 

वषगको हनु्छ । 

 धनयधमत ववद्यालय शिक्षाका लाधर् धनधागरित ववषय अनसुािका मखु्य ववषयवस्तहुरु समाववष्ट ववषयर्त 

पाठ्यसामग्री ववकास र्िी कायागन्वयनमा टयाइएको छ ।  

 धसकाइ सहिीकिणका लाधर् प्रत्येक ठदन ४ घण्टाको समय तय र्रिएको छ ि हप्तामा ६ ठदन सहिीकिण 

र्रिन्छ ।  

 सहभार्ीको अनकूुलतामा धसकाइ सहिीकिण समय ताधलका धनधागिण र्रिन्छ ।  

 अलरै् सहिकताग वा शिक्षकको प्रवन्ध र्िी प्रत्यक्ष सम्पकग  कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था धमलाइएको छ । 

 धसकारूले सम्पकग  कक्षाको अधतरिक्त स्वअध्ययन पधन र्ने प्रवन्ध र्रिएको छ । 

 यसप्रकािका ववद्यालय सञ्चालनका लाधर् एकमषु्ट अनदुान ठदने व्यवस्था र्रिएको छ 
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२.५.२ खलुा ववद्यालय (कक्षा ६–१० सिह)  

 १४-१५ वषगभन्दा माधथका व्यशक्तहरूका लाधर् लशक्षत र्रिएको छ । 

 कक्षा ६–८ को खलुा शिक्षाका लाधर् कक्षा ५ सिहको ि कक्षा ९–१० को लाधर् कक्षा ८ सिह 

उिीणग भएका व्यशक्तहरू यस कायगक्रममा सहभार्ी हनु पाउने प्रावधान र्रिएको छ । 

 सम्पकग  कक्षाहरु तोवकएका धनयधमत ववद्यालयमा नै सञ्चालन हनुे र्दगछन ्। 

 धनयधमत ववद्यालयको थप कायगक्रमका रूपमा सञ्चालन र्ने र्रिएको छ ।   

 कक्षा ६–८ सिहका लाधर् दईु तहमा कायगक्रमलाई व्यवशस्थत र्रिएको छ ।  

 प्रत्येक तहका लाधर् एक वषगको िैशक्षक कायगक्रम हनुे र्िी पाठ्यक्रम तथा धसकाइ सामग्रीको प्रवन्ध 

र्रिएको छ ।  

 धनयधमत ववद्यालयकै ववषयर्त शिक्षकलाई परिचालन र्िी धसकाइ सहिीकिण र्ने प्रवन्ध धमलाइएको छ  

 धनयधमत ववद्यालयको थप कायगक्रमका रूपमा सञ्चालन र्ने र्रिएको छ ।  

 कक्षा ६–८ सिहका लाधर् दईु तहमा कायगक्रमलाई व्यवशस्थत र्रिएको छ ।   

 प्रत्येक तहका लाधर् एक वषगको िैशक्षक कायगक्रम हनुे र्िी पाठ्यक्रम तथा धसकाइ सामग्रीको प्रवन्ध 

र्रिएको छ ।  

 धनयधमत ववद्यालय शिक्षाका लाधर् धनधागरित ववषय अनसुािका मखु्य ववषयवस्त ुसमाववष्ट र्िी ववषयर्त तथा 

तहर्त पाठ्यसामग्रीहरूको प्रवन्ध र्रिएको छ । 

 कक्षा ९–१० सिहका लाधर् एक तहमा सवकने र्िी औपचारिक पाठ्यक्रमलाई िंस्लेवषत र्रिएको छ   

 प्रत्यक्ष सम्पकग  सर ि स्वाध्यायनलाई धसकाइको मखु्य माध्यमका रूपमा व्यवशस्थत र्रिएको छ । 

 औपचारिक ववद्यालय संिचनाका प्रवक्रया अनसुाि ि अन्य तहमा धनधागरित आन्तरिक मूटयाङ्कन प्रवक्रयाका 

आधािमा मूटयाङ्कन र्ने प्रवन्ध र्रिएको छ । 

 सहभार्ी ि सम्बशन्धत ववद्यालय शिक्षक बीचको समझदािीमा सहिीकिण समय ि कायगताधलका धनधागरित 

हनुे र्छग ।  
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२.५.३ अनौपचारिक प्रौढ ववद्यालय(१–१० सिह) 

 १४ वषग माधथका व्यशक्तहरू िसले ववद्यालय शिक्षा पूिा र्िेका छैनन उनीहरूलाई केशन्रत र्रिएको 

कायगक्रम हो । 

 धनिक्षिदेशख तह अनसुाि धनशित तह वा कक्षा उिीणग ि ववद्यालय शिक्षा पूिा नर्िेका व्यशक्तहरू यस 

कायगक्रममा सहभार्ी हनु सक्ने व्यवस्था र्रिएको छ । 

 धनयधमत ववद्यालय भन्दा धभन्न स्थान ि भौधतक संिचनामा सञ्चालन हनुे व्यवस्था छ ि यी ववद्यालयका 

रूपमा नै सञ्चालन हनुे र्दगछन ्। 

 अनौपचारिक प्रौढ ववद्यालयहरू पधन तहअनसुाि व्यवशस्थत र्रिएका छन । कक्षा १–५ का लाधर् तह 

एक, तह दईु ि तह तीन र्िी तीन तहमा व्यवशस्थत र्रिएको छ । त्यसै र्िी  कक्षा ६–८ का लाधर् 

तह एक, तह दईु र्िी दईु तह ि कक्षा ९–१० का लाधर् एक वषगको तह एकमा पूिा हनुे र्िी 

पाठ्यक्रमलाई सँश्लवेषत र्रिएको छ ।   

 धसकाइ सहिीकिणका लाधर् प्रत्यक्ष सम्पकग  सर ि स्वाध्यायनलाई नै व्यवशस्थत र्रिएको छ ।  

 धनयधमत ववद्यालयका शिक्षक भन्दा धभन्न शिक्षकहरूको प्रवन्ध र्िी धसकाइ सहिीकिण हनुे व्यवस्था 

र्रिएको छ । 

 औपचारिक ववद्यालय संिचनाका प्रवक्रया अनसुाि ि अन्य तहमा धनधागरित आन्तरिक मूटयाङ्कन र्रिने प्रवन्ध 

िहेको छ । 

 

२.६ पिम्पिर्त शिक्षा    

२.६.१ र्रुूकूल शिक्षा 

संस्कृत भाषा ववश्वकै अधत प्राचीन भाषा हो । यही भाषामा वेद, पिुाण, धमगिास्त्र, दिगन, सावहत्य, कमगकाण्ड  आठद  

प्राच्य  ज्ञानववज्ञानका  समस्त  ववषयहरू  समावहत  छन ् ।  समयक्रमसरै्  वतगमान  समयमा  यस  भाषाले  

क्य  रूपमा भन्दा  लेख्य  रूपमा  आफ्नो  वचगस्व  केहीहद सम्म  स्थावपत र्िेको  छ  ।  यसको  

व्याकिण  ि  िब्दभण्डाि  अत्यन्त  परिष्कृत   ि  वैज्ञाधनक  माधनन्छ  ।  यस  भाषाको  व्याकिणर्त 
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धनयमको पालना तथा िब्दाथग बोधका लाधर् सानै कक्षादेशख क्रमबद्ध रूपमा संस्कृतको अध्ययन नर्िाए पधछ 

र्एि िनुसकैु िास्त्रीय ववषयको अध्ययन र्नग कठिनाई पने यथाथगतालाई मध्यनिि िाखी पिम्पिार्त तविमा 

संचाधलत र्रुुकुललाई सदुृढ र्ने ि मूलप्रवाहीकिण र्ने उदेश्यले  र्रुूकूल शिक्षालाई थप व्यवशस्थत र्नग 

नेपाल सिकाि शिक्षा, ववज्ञान तथा प्रववधध मन्रालयले र्रुूकूल शिक्षाको अलरै् पाठ्यक्रम ववकास र्िी 

कायागन्वयनमा टयाएको छ ।  

 

 

 

प्रदेिर्त रुपमा िहेका र्रुुकुलहरुको ववविण देहाय बमोशिम िहेको छ । 

प्रदिेको नाम 

गरुुकुल /आश्रम  ि.ैस. २०७८ गरुुकुल /आश्रम  ि.ैस. २०७९ 

कक्षा  

१ -५ 

कक्षा 

 १-८ 

कक्षा  

१ -१० 

कक्षा १- 

१२ 

कक्षा  

१ -५ 

कक्षा  

१-८ 

कक्षा  

१ -१० 

कक्षा  

१- १२ 

प्रदिे १ २२ ११ २ ० २३ १५ २ ३ 

मिेस प्रदिे १ ० ० ० १ ० ० ० 

िाग्मती प्रदिे २ ५ १ १ १ ७ ० २ 

गण्डकी प्रदिे १ ५ १ ० १ ५ ५ २ 

लुवविवन प्रदिे ८ ६ २ ० ५ ३ ४ ० 

कर्ािली प्रदिे ० ० ० ० १ १ ० ० 

सदुरुपविम प्रदिे ० ६ ० ० २ ३ ० ० 

जवमा ३४ ३३ ६ १ ३४ ३४ ११ ७ 

 

२.६.२ मदिसा शिक्षा 

इस्लाम दिगनको आफ्नै ववशिष्ट पिम्पिा िहेको छ । यस दिगनले सम्पूणग चिाचि िर्त्को माधलकका रूपमा 

अटलाहलाई  स्वीकािेको छ ।   अटलाहको  स्तधुत  ि  उपासना र्नुग, इस्लाम दिगनको अध्ययन र्नुग, 

अटलाहको  आदेि  पालना र्नुग,  आदेि  पालनका  धनशम्त  ज्ञान  ि ववश्वासमा प्रधतबद्ध िहन ु  िस्ता  

ववषयक्षेर  इस्लाम  धमग  तथा  दिगनका  सािपक्ष  हनु ्।  इस्लामका  अनयुायीले  मेलधमलाप, िाशन्त, 

कुिलता,  सहयोर्,  दान,  सहकायग,  संिक्षण  इत्याठद  मानवीय  र्णुमा  वविेष  आधारित  आचिण प्रदिगन 

र्छगन ्। असल ि चारिधरक व्यशक्तत्व ववकासमा वविेष रूपमा िोड ठदएको हनु्छ । यसथग धाधमगक शिक्षाको 
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परिवेिमा सञ्चाधलत मरसा शिक्षाले समग्र व्यशक्तत्वको  ववकासमा मद्धत पयुागउछ ।  आस्था  तथा आचिणसँर्  

सम्बद्ध  इस्लाम  धमग,  िीधत  ि  पिम्पिाअनसुािका ववषयक्षेरलाई समेटी इस्लाम धमगदिगनसँर् सम्बद्ध 

ववषयवस्तकुो आवश्यकता, सान्दधभगकता, तहर्त स्तिीकिण ि सन्तलुनका आधािमा ववद्यालयको पाठ्यक्रम 

सँिचना ववकास र्िी कायागन्वयनमा टयाइएको छ ।  

प्रदेिर्त रुपमा िहेका मदिसाहरुको ववविण देहाय बमोशिम िहेको छ । 

 

 

प्रदेिको नाम 

मदिसा  िै.स. २०७८ मदिसा  िै.स. २०७९ 

कक्षा  

१ -५ 

कक्षा  

१-८ 

कक्षा  

१ -१० 

कक्षा  

१- १२ 

कक्षा  

१ -५ 

कक्षा 
१-
८ 

कक्षा  

१ -१० 

कक्षा  

१- १२ 

प्रदेि १ १४९ १४ ४ ० १४१ २८ ५ १ 

प्रदेि २ २७५ १० १ १ ३२९ १४ २ ० 

वाग्मती प्रदेि २ १ ० ० ३ १ ० ० 

र्ण्डकी प्रदेि १३ ० ० ० १३ ० ० १ 

लशुम्वधन प्रदेि ४०४ ११ ८ १ ४०२ ३८ ५ ८ 

कणागली प्रदेि ० ० ० ० १ ० ० ० 

सदुिुपशिम प्रदेि ७ ० ० ० ९ ० ० ० 

िम्मा ८५० ३६ १३ २ ८९८ ८१ १२ १० 

 

२.६.३ र्ोन्पा शिक्षा  

र्रुुकुल ि मदिसा िस्तै नेपालमा पिम्पिार्त रूपमा चटदै आएका र्ोन्पा (र्मु्बा), शिक्षा प्रणाली मूलतः 

सम्बशन्धत शिक्षा प्रणालीकै आफ्नो धनिी प्रयासमा सञ्चालन हुँदै आएका छन ्। अन्य पिम्पिार्त शिक्षा प्रणली 

िस्तै नेपालमा प्राचीन कालदेशख र्ोन्पा (र्मु्बा) शिक्षा प्रणाली ववशिष्ट िैशक्षक प्रवक्रयाका आधािमा सञ्चालन 

हुँदै आएको छ । यो शिक्षा पद्धधतले मूलतः बौद्ध दिगनमा आधारित ज्ञान, सीप ि अधभवशृिको ववकासमा महत्त्व 

पूणग योर्दान प्रदान र्दै आएको छ । यस शिक्षामा धाधमगक अनषु्ठानका अधतरिक्त माधनसको िीवनमा अधत 

आवश्यक पने औषधोपचाि ववधध, खर्ोल िास्त्र सम्बन्धी ज्ञान, ववधभन्न शचरकला ि मूधतगकलाका साथै मानव 
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मशस्तष्कलाई सांसारिक ववषय वस्तबुाट क्रमिः हटाई आध्याशत्मक ववकासमा िोड ठदइन्छ । पिापूवग कालदेशख 

र्ोन्पाहरूमा पिम्पिार्त रूपमा लेशखने पौभा, शचरकलामा वविेषर्िी बौद्ध धमग दिगनलाई दृश्यात्मक प्रववधधद्वािा 

साकाि शचरहरूमा व्यक्त र्िी सामान्य िनिीवनमा समेत स्पष्ट रूपमा बझुाउने र्रिएको पाइन्छ । यसिी 

बदु्ध धमग दिगनमा आधारित र्ोन्पा शिक्षाले धमग  ि अनिुासनलाई अक्षुण्ण िाख्दै बदु्ध धमगका ग्रन्थित्नहरूको 

अध्ययन अध्यापनका माध्यमबाट िैशक्षक क्षेरमा महत्त्वपूणग योर्दान प¥ुयाउँदै आएको छ । यसै पषृ्ठभधूमलाई 

दृवष्टर्त र्दै ववश्व िाशन्तका अग्रदूत भर्वान ्बदु्धको अधतग उपदेि एवम ्बौद्ध शिक्षा पिम्पिालाई आधधुनक 

परिवेिमा अझ सिक्त रूपमा अध्ययन अध्यापन र्ने कायगमा थप योर्दान पयुागउन र्ोन्पा शिक्षाको पाियक्रम 

ववकास र्िी कायागन्वयन र्रिएको छ ।  

प्रदेिर्त रुपमा िहेका र्ोन्पाहरुको ववविण देहाय बमोशिम िहेका छन ्। 

प्रदिेको नाम 

गोन्पा  ि.ैस. २०७८ गोन्पा  ि.ैस .२०७९ 

कक्षा  

१ -५ 

कक्षा  

१-८ 

कक्षा  

१ -१० 

कक्षा  

१- १२ 

कक्षा  

१ -५ 

कक्षा  

१-८ 

कक्षा  

१ -१० 

कक्षा  

१- १२ 

प्रदिे १ २७ १ ० ० २४ ६ ० ० 

मिेस प्रदिे २ ० ० ० १ ० ० ० 

िाग्मती प्रदिे ८ ४ २ ० ४ ५ ६ ३ 

गण्डकी प्रदिे ६ ४ २ ० ३ ५ ६ ० 

लुवविवन प्रदिे ० ० ० ० ० ० १ ० 

कर्ािली प्रदिे ० ० ० ० ० ० ० ० 

सदुरुपविम प्रदिे ० ० ० ० १ २ ० ० 

जवमा ४३ ९ ४ ० ३३ १८ १३ ३ 
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परिच्छेद तीन 

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको िाविय योग्यता प्रारूप  

 

सषृ्टीको आिम्भ देशख नै मानव समािले िीवन ि िर्तसँर्को साशन्नध्यताका कािण आिगन र्िेका अनभुव ि 

अनभुतूीको सँर्ालो ि स्थावपत भएका संिचनाका माध्यमवाट प्राप्त शिक्षाको समष्ठी ज्ञान हो । िनुसकैु ववधध, 

प्रकृया ि माध्यमबाट आशिगत ज्ञान ि सीपलाई प्रमाशणकिण ि समकक्षताको माध्यमबाट वैधता प्रदान र्नुग 

आिको आवश्यकता बनेको छ । यही उदे्दश्य पूधतगका खाधति नेपाल सिकािले िाविय योग्यता प्रारूप स्वीकृत 

र्िी कायागन्वयन र्ने र्िी सैद्धाशन्तक सहमधत प्रदान र्िेको छ । यस अनसुाि शिक्षा, ववज्ञान तथा प्रववधध 

मन्रालयको नेततृ्व ि धनदेिनमा शिक्षा तथा मानवस्रोत ववकास केन्रले िाविय योग्यता प्रारुप (अनौपचारिक 

शिक्षा) २०७७ तयाि र्िी कायागन्वयनको चिणमा िहेको छ । कायागन्वयनलाई सहिता प्रदान र्नग िाविय 

योग्यता प्रारूप कायागन्वयन सम्बन्धी ववस्ततृ प्रधतवेदन २०७८ समेत तयाि र्िी सकेको छ ।  

३.१ िाविय योग्यता प्रारूपको ढाचँा २०७७ 

नेपाल सिकािले हालै मार िाविय योग्यता प्रारूपको ढाँचा स्वीकृत र्िी कायागन्वयनमा िान शिक्षा, ववज्ञान तथा 

प्रववधध मन्रालयलाई धनदेि र्िेको छ । सिकािबाट स्वीकृत ढाँचाले सवै प्रकािबाट हाधसल भएका धसकाइ 

ज्ञान तथा सीपलाई योग्यता प्रारूपको कायागन्वयन मार्ग त स्तिीकिण, प्रमाणीकिण तथा ववधभन्न िैशक्षक 

धािहरूको पािर्म्यता कायम र्िी दक्ष, सीपयकु्त ि िोिर्ािमखुी नार्रिक तयाि र्ने नीधतर्त सङ्कटप र्िेको 

अवस्था छ ।  

िाविय योग्यता प्रारूपको ढाँचालाई धमधत २०७७।१।१९ मा सैद्धाशन्तक स्वीकृधत प्रदान र्िी नेपाल सिकाि 

मशन्रपरिषदबाट बाट िाविय योग्यता प्रारूपको ढाँचालाई  कायागन्वयनमा लैिाने नीधतर्त व्यवस्था र्िेको छ 

। यस ढाँचाले कानून बनाउन, संिचनार्त व्यवस्था र्नग, कायागन्वयनका प्रवक्रयाहरू धनधागिण र्नग, िाविय योग्यता 

प्रारूपलाई अशन्तम रूप प्रदान र्िी समग्र शिक्षापद्दधतलाई व्यवशस्थत र्नग आवश्यक िनिशक्तको प्रक्षेपण र्नग, 
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सैद्धाशन्तक सहमती प्रदान र्िेि िाविय योग्यता प्रारूपलाई व्यवशस्थत र्ने नीधतर्त व्यवस्था समेत र्िेको छ 

। 

सवै प्रकािका शिक्षामा समतामूलक पहुँच सधुनित र्ने, र्णुस्ति सधुाि ि व्यवस्थापकीय क्षमता 

अधभववृद्ध र्ने, व्यावसावयक िोिर्ािमूलक सीपमूलक तथा र्णुस्तिीय शिक्षा मार्ग त दक्ष, प्रधतस्पधधग, उद्यमी ि 

सामाशिक रूपान्तिणमा सवक्रय योर्दान र्नग सक्ने नार्रिक तयािीका लाधर् योग्यता प्रारूपलाई व्यवशस्थत र्ने 

सोचका साथ प्रारुपको ढाँचालाई  अर्ाडी बढाएको अवस्था देशखन्छ । त्यसैर्िी िाविय शिक्षा प्रणाली तथा 

योग्यताको प्रमाणीकिणलाई अन्तिागविय क्षेरमा पधन मान्यता पाउने अवस्थासवहतको नववनतम सोचका साथ 

योग्यता प्रारूपलाई अर्ाधड बढाइएको छ ।   

यथाथगमा प्रारूपको कायागन्वयनलेः– 

 सबैप्रकािको शिक्षाको पहुँचलाई सहि बनाउन धसकाइलाई बढी लशचलो बनाउने,  

 सान्दधभगक एवम ्र्णुस्तिीय बनाउने, 

 एक प्रकािको िैशक्षक धािबाट अको प्रकािको िैशक्षक धािमा प्रवेि र्ने अवस्था धसिगना र्ने,  

 अनौपचारिक रूपमा हाधसल ज्ञान, सीप तथा योग्यताको प्रमाणीकिण र्िी औपचारिक शिक्षामा प्रवेि हनु े

अवस्था धसिगना र्ने,  

 योग्यता प्रमाणीकिण र्ने प्रणाली स्थापना र्ने,  

 ववधभन्न प्रकािका समस्या तथा वाधाहरूबाट धसकाइ र्नग नसकेका धसकारूहरुको िैशक्षक धनिन्तिता प्रदान 

र्ने, 

 शिक्षा ि श्रमबिािववच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थावपत र्िी शिक्षालाई थप व्यवशस्थत र्ने अपेक्षा िाशखएको छ, 

योग्यता प्रारूप ढाँचाले प्रारूप कायागन्वयनका लाधर् केही व्यवस्था अधनवायग हनुे र्िी प्रवक्रयासमेत स्वीकृत 

र्िेको छ । िसअनसुाि िाविय योग्यता प्रारूप ववकास र्नुग पने छ । प्रारूप अनसुाि प्रमाणीकिण र्ने 

कायगलाई वैधता प्रदान र्नग आवश्यक काननुी व्यवस्था र्िी कायागन्वयनमा टयाउन ु पने छ । प्रारूप 

कायागन्वयनका लाधर् अत्यावश्यक संिचना तयाि र्िी आवश्यक िनिशक्त व्यवस्थापन ि धतनको क्षमता ववकास 
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र्नुग पने छ । प्रमाणीकिण सम्बन्धी व्यवस्थाकालाधर् प्रमाणीकिण पिीक्षणको प्रकाि, पिीक्षण ताधलका िस्ता 

पक्षहरू यवकन र्िी कायागन्वयनमा टयाउन ुपने छ । यी सवै कायगहरूका लाधर् अत्यावश्यक संस्थार्त तथा 

पेिार्त सक्षमता ववकास र्िी िाविय योग्यता प्रारूपलाई कायागन्वयनमा टयाउन ुपने अवस्था िहेको छ। 

स्वीकृत ढाँचाले तत्काल िाविय योग्यता प्रारूप कायागन्वयनलाई काननुी वैधता ठदन अत्यावश्यक काननु धनमागण 

र्ने, काननु अनसुािको कायग सम्पन्न र्नग आवश्यक संिचना ववकास र्ने, ववकधसत संिचना अनसुाि प्रारूपले 

धनठदगष्ट र्िे अनसुािका प्राववधधक कायग र्नग सक्षम िनिशक्त तयाि र्ने ि प्रमाणीकिण पिीक्षण िस्ता कायगहरूलाई 

धनिन्तिता ठदने कायगताधलका तयाि र्िी अर्ाडी बढ्न स्पष्टरूपमा धनठदगष्ट र्िेको देशखन्छ । 

३.२ िाविय योग्यता प्रारूप २०७७ अनौपचारिक तहः– 

िाविय योग्यता प्रारूपले तय र्िेको तहर्त व्यवस्था अनसुाि तह ३ सम्मको योग्यता प्रारूप तयाि र्िेको छ 

। यसले ववद्यमान पाठ्यक्रमले तय र्िेको कक्षा १ देशख ८ सम्मका सक्षमता तथा धसकाइ उपलशब्धहरू 

हाधसल हनुे र्िी धसकाइका क्षेरहरू प्रत्येक धसकाइ क्षेरका सक्षमता मापदण्ड हाधसल र्नग अत्यावश्यक 

ववषयवस्त ुतथा मूटयाङ्कनका आधािहरू समेत तय र्िी खलुा तथा वैकशटपक रूपमा अध्ययन र्नग सहि भएको 

छ ।  

३.३ धसकाइ के्षर ि तहर्त सक्षमता 
यस प्रारूपले प्रस्ताव र्िेको धतनै तहको वैकशटपक धसकाइ क्षेर तथा सक्षमताहरूलाई व्यावहारिक अनभुव, 

समय वा सन्दभग अनरुूप परिमािगन र्दै िान सवकन्छ । तह १ देशख ३ सम्म सञ्चाि तथा आधधुनक प्रववधध; 

समस्या समाधान तथा समालोचनात्मक शचन्तन; आरू्, समाि ि नार्रिक चेतना; अवसि, साधन ि स्रोतको 

ठदर्ो उपयोर् एवम ्िर्तप्रधतको दृवष्टकोण ि बहृद् परिदृश्य र्िी पाँच ओटा धसकाइ क्षेरहरू िहने छन ्। ती 

धसकाइ क्षेरअन्तर्गत देहायका तहर्त सक्षमताहरू िहने छन:् 

तहः १ 

(१)  ववधभन्न माध्यमबाट व्यक्त भएका साधािण ववषयवस्तकुो बोध तथा प्रधतवक्रया 

(२)  मातभृाषा ि अङ्खग्रिेी भाषाका वणग ि साधािण िब्दको पवहचान र्िी अथग बोध  

(३)  सूचना तथा सञ्चाि प्रववधधको परिचय तथा प्रयोर् 
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(४)  दैधनक िीवनका साधािण व्यावहारिक समस्याको र्शणतीय धसपको प्रयोर्बाट समाधान  

(५)  सिल व्यावहारिक समस्या समाधानका लाधर् त्यपिक उपाय पवहचान ि प्रयोर् 

(६)  स्वास््य ि सिुक्षाप्रधत सचेत भई बचाउ ि उपचािका उपाय पवहचान 

(७) परिवेि पवहचान र्िी आफ्नो समदुायको भौर्ोधलक, सामाशिक, आधथगक, िासकीय ि सांस्कृधतक 

अवस्थाको प्रस्तधुत 

(८)  ऐधतहाधसक महत्त्वका स्थानीय सम्पदा एवम ्संस्कृधतको संिक्षण ि संवधगनका साथै िाविय ववभधूत ि 

घटनाहरूले िाि धनमागणमा पिुय्ाएका योर्दानको पवहचान ि बोध 

(९)  मानवअधधकाि, सामाशिक सद्भाव ि समावेिी धसद्धान्तको प्रस्तधुत 

(१०) परिवािका सदस्यहरूले अवलम्वन र्िेका काम वा पेसा व्यवसायको सम्मान तथा प्रधतर्लको सही 

उपयोर् 

(११) रुशच, क्षमता, बिाि, आयआिगनसमेतका आधािमा आरू्ले अवलम्बन र्नग चाहेको सम्भाव्य पेसा वा 

व्यवसायहरूको पवहचान 

(१२) मानव ि प्रकृधतधबचको सन्तधुलत ि असन्तधुलत सम्बन्धले पािेको प्रभावको व्याख्या एवम ्प्रस्तधुत 

(१३) सामाशिक न्याय पबगद्धनका स्थानीय अनभुवहरूको वववेचना तथा प्रस्तधुत 

(१४) ववधभन्न सामाशिक समदुायहरूको सवहष्णतुा ववश्लषेण तथा सामाशिक सद्भावका उपायहरूको प्रस्तधुत 

(१५) ववर्तमा स्थानीय तहमा अनभुव र्िेका द्वन्द्वका कािणहरू ि धनिाकिणका उपायहरूको ववश्लषेण 

तहः २ 

(१)  ववधभन्न माध्यमबाट व्यक्त भएका साधािण ववषयवस्त ुबोध तथा उपयकु्त तविले सञ्चाि  

(२)  अङ्खग्रिेी भाषाका सिल वाक्य प्रयोर् ि अधभव्यशक्त 

(३)  सूचना तथा सञ्चाि प्रववधधको महत्त्व ि प्रयोर्  

(४)  दैधनक िीवनका व्यावहारिक समस्यालाई र्शणतीय धसपको प्रयोर् र्िी समाधान  

(५)  सिल व्यावहारिक समस्याहरूलाई त्यपिक रूपले पवहचान ि समाधान  
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(६)  स्वास््य ि सिुक्षाप्रधत सचेत भई बचाउ ि उपचािका उपाय अवलम्बन  

(७)  परिवेि ववश्लषेण र्िी प्रादेशिक तहको भौर्ोधलक, सामाशिक, आधथगक, िासकीय ि सांस्कृधतक अवस्थाको 

प्रस्तधुत ि उपयोर्  

(८)  ऐधतहाधसक महत्त्वका प्रादेशिक सम्पदा एवम ्संस्कृधतको संिक्षण ि संवधगनका साथै िाविय ववभधूत ि 

घटनाहरूले िाि धनमागणमा पयुागएका योर्दानको वववेचना  

(९)  मानवअधधकाि, सामाशिक सद्भाव ि समावेिी धसद्धान्त ववश्लषेण  

(१०) समदुायका िातिातीले अवलम्बन र्िेका पेसा व्यवसायको सम्मान ि त्यसबाट उपलब्ध प्रधतर्लको 

सही उपयोर्  

(११) इच्छाएको पेसा वा व्यवसायको छनोट ि सो सम्बन्धी प्रािशम्भक धसप ववकास  

(१२) प्राकृधतक स्रोत साधनको अधतक्रमणले सशृित परिवेिको ववश्लषेण  

(१३) सामाशिक न्याय प्रवद्धगनका लाधर् प्रादेशिक तहमा भएका व्यशक्तर्त ि संस्थार्त प्रयासका अनभुवहरूको 

वववेचना  

(१४) सामाशिक सद्भाव प्रवद्धगनका लाधर् कायगयोिना धनमागण  

(१५) ववर्तमा िाविय ि अन्तिागविय तहमा अनभुव र्िेका द्वन्द्वका कािणहरू ि धनिाकिणका उपायहरूको 

वववेचना  

तहः ३ 

(१)  ववधभन्न माध्यमबाट व्यक्त भएका साधािण ववषयवस्त ुबोध ि तकग पूणग सञ्चाि  

(२)  अङ्खग्रिेी भाषाका सिल वाक्य प्रयोर् र्िी अन्तवक्रग या  

(३)  सूचना तथा सञ्चाि प्रववधध ि सामाशिक सञ्जाललाई दैधनक िीवनमा उपयोर्  

(४)  दैधनक िीवनका व्यवहारिक ववववध समस्यालाई र्शणतीय धसपको प्रयोर् र्िी समाधान  

(५)  सिल व्यावहारिक समस्याहरूलाई त्यपिक पवहचान ि योिनाबद्ध रूपमा समाधान  

(६)  स्वास््य ि सिुक्षाप्रधत सचेत भई बचाउ ि उपचािका उपाय प्रभावककािी रूपमा अवलम्बन  
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(७)  साकग  स्तिसम्मको भौर्ोधलक, सामाशिक, आधथगक, िासकीय ि सांस्कृधतक अवस्थाको वविलेषण, स्रोत 

तथा सेवाको समानपुाधतक प्रयोर्का लाधर् पैिवी ि उपयोर्  

(८)  ऐधतहाधसक महत्त्वका िाविय सम्पदा एवम ् संस्कृधतको संिक्षण ि संवधगनका साथै िाविय ववभधूत ि 

घटनाहरूले िाि धनमागणमा पयुागएका योर्दानको वववेचना  

(९)  मानवअधधकाि, सामाशिक सद्भाव ि समावेिी धसद्धान्तको वववेचना ि अनसुिण  

(१०) कामको सम्मान र्िी प्रधतर्लको सही उपयोर्, नीधतर्त व्यवस्थाको कायागन्वयको वकालत तथा पैिवी  

(११) छनोट र्रिएको पेसा वा व्यवसायका लाधर् योिनाबद्ध दक्षता अधभववृद्ध  

(१२) ठदर्ो ववकासका लाधर् प्राकृधतक स्रोत साधनको संिक्षण ि संवधगन  

(१३) सामाशिक न्याय प्रवद्धगनका लाधर् िाविय तथा अन्तिागविय तहमा भएका व्यशक्तर्त ि संस्थार्त प्रयासका 

अनभुवहरूका आधािमा सोको प्रवद्धगनमा सरिक  

(१४) सामाशिक सद्भाव प्रवद्धगनको कायगयोिना कायागन्वयन  

(१५) द्वन्द्वको िाविय ि अन्तिागविय प्रभावहरू उटलेख ि द्वन्द्व व्यवस्थापन कायगमा सहभार्ी  

 

३.४ िाविय योग्यता प्रारूप कायागन्वयन सम्बन्धी ववस्ततृ प्रधतवेदन २०७८: 

शिक्षा तथा मानवस्रोत ववकास केन्रले िाविय योग्यता प्रारूप कायागन्वयनका लाधर् सहिीकिण र्ने प्रयोिनका 

लाधर् यो प्रधतवेदन तयाि र्िेको हो । यसले मूलत समग्र योग्यता प्रारूपको कायागन्वयनलाई व्यवशस्थत र्नग 

अन्तरिम तथा दीघगकालीन व्यवस्थाका लाधर् सझुावहरू प्रस्ततु र्िेको छ ।  

अन्तरिम व्यवस्थाका लाधर् प्रधतवेदनले देहायवमोशिमका सझुावहरू प्रस्ततु र्िेको छ: 

 िाविय योग्यता प्रारूप सम्बन्धमा समान धािणाको ववकास र्ने । 

 प्राववधधक तथा व्यावसावयक शिक्षा तर्ग को िाविय योग्यता प्रारूप ववच सह–सम्बन्ध स्थावपत र्ने । 

 तहर्त सक्षमता ववकास र्ने । 

 विि कोषग सञ्चालन र्ने धनकायको स्वीकृधत ि र्णुस्ति व्यवस्थापन र्ने । 

 सपुिीवेक्षण तथा मूटयाङ्कन पद्दधतलाई स ंस्थार्त र्ने । 
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 अनौपचारिक शिक्षा तर्ग  कायगक्रम सञ्चालन र्ने धनकाय तथा कायगक्रमहरूको नक्िाङ्कन र्ने । 

 िाविय योर्यता प्रारूपसम्बन्धी व्यवस्थाको वहृतरूपमा प्रचािप्रसाि र्ने । 

 कानून धनमागण र्ने । 

 सान्दधभगक कानून,  धनयमावलीहरूको संिोधन र्ने । 

 िाविय योग्यता प्रारूप कायागन्वयन धनदेशिका ववकास र्िी कायागन्वयनमा टयाउने । 

 शिक्षा, ववज्ञान तथा  प्रववधध मन्रालय अन्तर्गतका सम्बशन्धत सवै धनकायहरूको कायगववविण परिमािगन ि 

संिोधन र्ने । 

 समन्वय, सहकायग तथा सहिीकिणको आवश्यक प्रवन्ध र्ने । 

 प्रमाणीकिण सम्बन्धी व्यवस्थाका लाधर् र्नुगपने कायगहरूः–  

– प्रवक्रया तय र्ने,  

– पिीक्षक तथा सम्पिीक्षकहरूको व्यवस्था र्ने,  

– प्राववधधक सीप तथा दक्षता पिीक्षण र्ने, 

– धनकाय वा प्रधतष्ठानको चयन र्ने,  

– पिीक्षणका लाधर् तहर्त रूपमा सक्षमता मापदण्ड तयािी ि प्रवोधीकिण र्ने, 

– पूवग धसकाइको पिीक्षण तथा प्रमाणीकिण सम्बन्धी व्यवस्था र्ने,  

– प्रमाणीकिणको धनणगय ि प्रमाण पर िािी र्ने, 

 ववद्यालय ि सामदुावयक धसकाइ केन्र तहबाट र्रिने योग्यता प्रमाणीकिण सम्बन्धी व्यवस्था कायागन्वयनमा 

टयाउने । 

 स्थानीय सिकािमा आधारित योग्यता पिीक्षण तथा प्रमाणीकिणको व्यवस्था र्ने । 

 धसकाइ सामग्री  (छापा तथा ववद्यतुीय) ववकास र्िी धतनको सवगसलुभता कायम र्ने । 

 अनलाइनमा आधारित धसकाइ कायगक्रम ववकास र्िी सवगसलुभ र्िाउने । 

 अनौपचारिक शिक्षा तर्ग को पाठ्यक्रम तथा धसकाइ सामग्रीमा सधुाि र्ने । 
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 पसु्तकालयको व्यवस्था र्ने । 

 वििकोषग तयािी र्ने । 

 योग्यता प्रारूप कायागन्वयनका लाधर् आधथगक व्यवस्थापन र्ने आठद । 

त्यसै र्िी ववस्ततृ प्रधतवेदनले िाविय योग्यता प्रारूपको दीघगकालीन सझुावहरू समेत प्रस्ततु र्िेको छः–  

 छुटै्ट कानून धनमागण र्िी अधधकाि सम्पन्न िाविय योग्यता प्रारूप वोडग र्िन र्ने । 

 प्रदेि प्रारूप वोडग र्िन र्ने । 

 स्थानीय तहमा समन्वय एकाइको व्यवस्था र्ने । 

 सङ्गिन तथा व्यवस्थापन सभे सम्पन्न र्ने । 

 संिचनार्त व्यवस्थाको सधुनशितता र्ने । 

 आवश्यक िनिशक्त व्यवस्थापन र्ने । 

 आवश्यकतामा आधारित सक्षमता ववकास योिना तयािी ि कायागन्वयवन र्ने । 

 शिक्षा तथा ताधलम सञ्चालन प्रवक्रयामा सधुाि र्ने । 

 सावगिधनक धनिी साझेदािी ववकास र्िी धनिी क्षेरको सहभाधर्ता बढाउने । 

 सावगिधनक तथा धनिी स्रोतमा सञ्चाधलत उद्योर्हरूको नक्िाङ्कन र्ने । 

 अन्तिागविय सहसम्बन्ध ववकासलाई प्राथधमकता ठदन े। 

३.५ योग्यता प्रारूप तह ३ अनसुाि अनौपचारिक तर्ग का धसकाइ सामग्रीः– 

शिक्षा तथा मानवस्रोत ववकास केन्रले िाविय योग्यता प्रारूप अनसुाि अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाका 

धसकाइ सामग्रीहरु ववकास र्ने कायगको थालनी र्िेको छ । िाविय योग्यता प्रारुपले तय र्िेका सक्षमता ि 

धसकाइ उपलशब्धमा आधारित भइ ववधभन्न तहका  ववधभन्न धसकाइ सामग्रीहरू ववकास र्िी पिीक्षण समेत र्िेको 

छ ।  यसिी ववकधसत सामग्रीहरूका आधािमा वैकशटपक ववधधबाट धसक्न चाहने व्यशक्तहरूले स्व धसकाइ र्नग 

सक्ने ि उनीहरूको धसकाइलाई पिीक्षण तथा प्रमाणीकिण र्ने कामको थालनीका लाधर् आवश्यक पूाृवागधाि 

ववकास र्िेको छ । अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाका लाधर् धसकाइ सामग्रीमा सवैको पहुँच परु्ोस ि 
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सवै धनकायहरुबाट सञ्चाधलत हनुे वैकशटपक शिक्षाका कायगक्रमहरुमा एकरुपता टयाउन ि तोवकएका सक्षमता 

हाधसल र्नग ववद्यतुीय धसकाइ सामग्रीहरुको ववकास र्िी धतनको पहुँच ववस्ताि र्ने कायगलाई शिक्षा तथा 

मानवस्रोत ववकास केन्रले उच्च प्राथधमकता ठदनेछ ।  

३.६ योग्यता प्रारूप तह ४ धसकाइ सक्षमताः– 

शिक्षा तथा मानवस्रोत ववकास केन्र िाविय योग्यता प्रारूप अनसुाि तह चािको धसकाइ सक्षमता तथा मापदण्ड 

तयािीका क्रममा िहेको छ । यसबाट औपचारिक शिक्षा हाधसल र्नग नसकेका वा नपाएका व्यशक्तहरूलाई 

बैकशटपक शिक्षाको माध्यमबाट िैशक्षक धनिन्तिता प्रदान र्नग थप मदत पगु्न िान्छ । यसलाई पूणगता ठदइ 

धसकारूका लाधर् अत्यावश्यक धसकाइ सामग्री ववकास र्िी कायागन्वयनमा िाने योिनाका साथ कायगहरू सरुू 

भएका छन ्।  
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परिच्छेद- चाि 

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा व्यवस्थापन समस्या तथा भावी कायग ठदिा    

वैकशटपक शिक्षाका सन्दभगमा केही समस्याहरू पधन िहेका छन ्। समस्याहरूको समाधान र्दै वैकशटपक 

शिक्षालाई व्यवशस्थत र्नग िरूिी हनु्छ । िाविय योग्यता प्रारूप कायागन्वयनको चिणमा छ । यसले पधन 

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको ववकास तथा प्रवधगनमा थप सहिीकिण र्छग । ठदर्ो ववकास लक्ष्य 

२०३० अनसुािको शिक्षाको लक्ष्य हाधसल र्नग पने अवस्था छ । यसका लाधर् पधन अनौपचारिक तथा 

वैकशटपक शिक्षाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकािी बनाउन िरूिी छ । एकीकृत स्वरूपमा कायगढाँचा ववकास 

र्िी अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षालाई व्यवस्थापन र्नग ि सहिीकिण र्नग उपयोर्ी सामग्रीका रूपमा यो 

परिच्छ्ेदमा समस्या तथा भावी ठदनमा धलन सवकने व्यवस्थापन कायगठदिाका बािेमा संक्षेपमा उटलेख र्रिएको 

छ । 

४.१ समस्याहरू 

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा सम्वन्धी धनम्न चनुौतीहरू ववद्यमान िहेका छन: 

१ अबधािणार्त अस्पष्टता । 

२. आिीवन धसकाइको सहि एवम सवगसूलभ पहँूच साुुधनशित र्ने । 

३. अनौपचारिक स्वरूपमा सञ्चाधलत सवै प्रकािका शिक्षालाई एवककृत पद्धधत मार्ग त व्यवशस्थत र्ने । 

४.प्रववधधयकु्त कायगक्रम धसकाई तथा समकक्षता व्यवस्थापन र्ने । 

५.पिम्पिार्त शिक्षाको सदुृढ व्यवस्थापन, प्रवन्धन तथा प्रमाणीकिण र्ने । 

६. धसकाई केशन्रत अनौपचारिक शिक्षा ववकास कायगक्रमहरू संञ्चालन तथा व्यवस्थापन र्ने। 

७. एवककृत सूचना तथा त्याङ्क व्यवस्थापन ि उशचत प्रयोर् र्ने । 

८. सामदुावयक धसकाई केन्रको संस्थार्त सदुृढीकिण र्ने । 

९. िैक्षशणक स्वाध्यायन सामग्री ववकास ि धतनको सवगसलुभता कायम र्ने ।   
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१०. अन्ति धनकाय  समन्वय तथा सहकायग र्ने । 

११. िाविय योग्यता प्रारूप अनसुाि अनौपचारिक शिक्षाको ज्ञान, सीप तथा अधभवशृिको पिीक्षण, प्रमाणीकिण 

तथा समकक्षता प्रदान र्ने । 

१२. पयागप्त स्रोत तथा साधनको सधुनशितता र्ने । 

१३. धडशिटल धसकाई सामग्री ववकास र्ने । 

१४.न्यूनतम मापदण्डमा आधारित सामदुावयक धसकाई केन्र ि वैकशटपक शिक्षाको व्यवस्था र्ने आठद । 

उपयुगक्त समस्याहरूको धनिाकिण र्िी अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षालाई थप व्यवशस्थत र्नग िरूिी छ 

। यसका लाधर् नीधतर्त पक्ष, वैकशटपक शिक्षाको समग्र व्यवस्थापन, धसकाइ सहिीकिण ि यसको व्यवस्थापन, 

ववद्यालय सञ्चालनका आधाि, पाठ्यक्रम तथा धसकाई सामग्री व्यवस्थापन, वैकशटपक शिक्षा सञ्चालन ववधध तथा 

प्रवक्रया, धसकाइका लाधर् िनिशक्त व्यवस्थापन, धसकाइको अनरु्मन तथा मूटयाङ्कन लर्ायतका उपक्षरेहरूमा 

वविेष ध्यान ठदन ुपछग । 

४.२  अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका नीधतर्त आधािहरु 

क) लशचलो िैशक्षक प्रावधानका आधािमा प्राशज्ञक, पेसार्त, तथा व्यावहारिक कायग कौिलका लाधर् उपयोर्ी 

ज्ञान, सीप तथा अधभवशृि ववकास र्रि धनिन्ति धसकाइप्रधत धसकारूलाई प्रधतवद्ध र्िाउने । 

ख) अनौपचारिक, अरिधतक वा िीवन्त अनभुववाट हाधसल धसकाइलाई आधधकारिक धनकायवाट िाविय योग्यता 

प्रारूपले धनठदगष्ट र्िे अनसुाि पिीक्षण तथा प्रमाणीकिण र्िी औपचारिक शिक्षा, प्राववधधक शिक्षाका तह वा 

कक्षा सिहको समकक्षता प्रदान र्रिने । 

र्) अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा ि पिम्पिार्त शिक्षा र्िी दईु प्रकािका  वैकशटपक ववद्यालयहरूलाई 

कक्षा १ देशख १२ सम्म िाविय योग्यता प्रारूपले तय र्िेको तहर्त सहमधत अनसुाि सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन र्रिने ।  
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घ) अनौपचारिक वैकशटपक ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लाधर् सहिकतागको व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम 

तथा स्वाध्यायन सामग्री ववकास र्दाग लैवङ्गक सन्तलुन तथा समाबेसी शिक्षाका आधािभतू पक्षहरूलाई मूल 

प्रवाहीकिण र्रिने ।  

ङ) अनौपचारिक वैकशटपक ववद्यालय शिक्षाका लाधर् उपयोर्ी धसकाइ सामग्री ववकास, पिीक्षण तथा प्रवोधीकिण 

र्िी धतनको सवगसलुभता सधुनशित र्रिने ि क्रमिः ववद्यतुीय धसकाइ सामग्री ववकास र्दै िाने ।  

च) िाविय योग्यता प्रारूपले र्िेको  तहर्त व्यवस्था तथा पािर्म्यताका आधािमा अनौपचारिक शिक्षा ि 

प्राववधधक धािबाट सञ्चाधलत शिक्षाको तह ि कक्षामा समकक्षता कायम र्ने र्िी एक धािबाट अको 

धािमा प्रवेि पाउने र्िी सक्षम बनाउन व्यावसावयक सीप ववकासका पक्षहरूका लाधर् अत्यावश्यक 

न्यूनतम ज्ञान सीपलाई अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षामा समायोिन र्रिने ।  

छ) सामदुावयक अध्ययन केन्रको सदुृढीकिण र्िी अनौपचारिक वैकशटपक शिक्षाको व्यवस्थापनका लाधर् 

क्रमिः प्रयोर्मा टयाई धनशित तहसम्मको वैकशटपक शिक्षाका लाधर् शिम्मेवाि ि िवार्देही वनाइने । 

ि) अनौपचारिक वैकशटपक शिक्षाको प्रभावकािीता एवम ्स्थाधनय स्रोत तथा साधन परिचालनका लाधर् ववधभन्न 

धनकाय सामाशिक संधसस्थाहरूसँर् समन्वय ि सहकायग र्िी उपलब्ध स्रोत ि साधनको उच्चतम उपयोर् 

र्रिने । 

झ) अनौपचारिक वैकशटपक शिक्षाको सूचना तथा व्यवस्थापनहरूलाई थप सदुृढ र्रिने । 

ञ) वैकशटपक पहुँचका लाधर् व्यवस्थापन सञ्चालन हुँदै आएका ववद्यालयलाई एकै वकधसमको व्यवस्थापन ि 

एकीकृत तहर्त संिचनामा सञ्चालन र्ने ।  

ट)  साधािण ि पिम्पिार्त दवैुधािका शिक्षा ठदने ववद्यालयको संिचनार्त तह कक्षा १२ सिह हनुेर्िी 

ववस्ताि र्ने आधाि तयाि पाने ।  

ि) तटलो तह ि माधथटलो तहका पाठ्यक्रम, धसकाइस्ति तथा सक्षमताहरू बीच समतलीय ि लम्बीय सम्बन्ध 

स्पष्ट पाने । 
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४.३ वैकशटपक ववद्यालय शिक्षण धसकाइ िणनीधत  

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षामा शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलाप सञ्चालन र्दाग देहायबमोशिमका िैक्षशणक 

िणनीधतहरू अवलम्बन र्नुग पछगः 

१) धसकारूको धसकाइप्रधत ध्यान आकषगण र्ने । 

२) धसकारू स्वयमलाई धसकाइ प्रवक्रयामा बढी भन्दा बढी सवक्रय र्िाउने । 

३) धसकाइलाई उनीहरूको िीवन्त अनभुवसँर् आवद्ध र्ने । 

४) प्रभावकािी धसकाइ वाताविण धसिगना र्ने । 

५) पयागप्त धसकाइ सामग्री सवहतको धसकाइ कुना वा कोिाको व्यवस्था र्िी त्यसको सहि पहुँच सधुनशित 

र्ने । 

६) धसकारूलाई बढी भन्दा बढी परियोिना कायग, समूह कायग, खोि तथा लध ुअनसुन्धान िस्ता धसकाइ ववधध 

प्रयोर् र्िी धसक्न उत्प्ररेित र्ने । 

७) धसकारूको अनभुव प्रस्ततु र्नग लर्ाउने ि अनभुवमा आधारित ज्ञान तथा सीपलाई धसकाइ उपलशब्धसँर् 

वा सक्षमतासँर् िोड्ने । 

८) सहपािी धसकाइ समूह तयाि र्िी अन्तिवक्रयात्मक तथा छलर्लमा आधारित  धसकाइलाई प्रोत्सावहत 

र्ने । 

९) धसकारूको सहकायगमा धसकाइ योिना तयाि र्ने लर्ाउने । 

१०) धसकारू स्वयमलाई धसकाइ वक्रयाकलाप सहिीकिणको अवसि प्रदान र्ने । 

११) धसिगनात्मकता प्रवधगन र्नग शचरात्मक प्रस्तधुत,कथा बाचन, कववता धसिगना,र्ायन तथा सूचना ि प्रववधधमा 

आधारित हनुे र्िी धसकाइ सहिीकिण र्ने । 

१२) अपाङ्गता भएका बालबाधलकाका लाधर् अत्यावश्यक धसकाइ सामग्री ववकास र्िी प्रयोर्मा टयाउने ि 

उनीहरूलाई अपाङ्गताको प्रकाि अनसुाि धसकाइ वक्रयाकलापमा सहभाधर् र्िाउने । 

१३) समावेिी धसकाइलाई कायगव्यवहािमा टयाउने । 
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४.४ सिकाइ विधि तथा प्रक्रिया 
सबैका लाधर् शिक्षाको अवसि प्रदान र्नग औपचारिक शिक्षाका साथै अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको 
व्यवस्था महत्त्वपूणग हनु्छ । धसकारुहरूले उनीहरूको रुशच, इच्छा ि आवश्यकताअनसुाि अनौपचारिक तथा 
वैकशटपक शिक्षाका ववधभन्न ववधध तथा प्रवक्रयाहरू अवलम्बन र्िी शिक्षा आिगन र्नग सक्ने छन ् । 
आवश्यकताअनसुाि ववधभन्न धसकाइ मोड्युलहरू ववकास र्रिने छ । धसकाइलाई धनिन्तिता ठदनका लाधर् 
देहायका ववधध तथा प्रवक्रया अवलम्बन र्नग सवकन्छः 
(क) प्रत्यक्ष कक्षा िञ्चालनः 
अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षामा धसकारुले आफ्नो आवश्यकताअनरुूप धसकाइ र्नगका लाधर् प्रत्यक्ष 
कक्षामा सहभार्ी भई धसक्न सक्छन ्। सहभार्ीहरूको आवश्कतालाई ध्यानमा िाखी सामदुावयक धसकाइ केन्र  
तथा अन्य सिकािी / रै्िसिकािी सि संस्थाहरूले प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन र्नग सक्छन ्। 
(ख) दरू तथा खलुा सिकाइः 
धसकारुहरूले दूि तथा खलुा धसकाइका माध्यमबाट पधन ज्ञान तथा धसप आिगन र्नग सक्छन ्। सिकािी तथा 
रै्ि सिकािी सिसंस्थाहरूबाट सञ्चालन हनुे दूि तथा खलुा धसकाइ कायगक्रमका अवसिहरूमा धसकारुहरूको 
सहि पहुँको व्यवस्था धमलाउन सवकन्छ । यसका लाधर् िाविय स्तिको िेधडयो, टेधलधभिन तथा स्थानीय 
एर्एम िेधडयोबाट कायगक्रम ववकास र्िी प्रिािणको व्यवस्था धमलाउन सवकन्छ । 
(ग) इ लर्निङः  

धसकारुहरूले आफ्नो मोबाइल तथा धडशिटल उपकिण टयापटप, ट्याब आठदबाट धसकाइ र्नग सक्ने भएकाले 
धसकाइ सामग्रीहरू पाउन सक्ने स्रोतका ववषयमा िानकािी पाउन सक्न े व्यवस्था हनुपुछग । इन्टिनेटको 
प्रयोर्बाट धसकाइ सामग्री खोज्ने तौि तरिकाका ववषयमा वा स्रोतहरूका ववषयमा सशिलै िानकािी पाउन सक्न े
व्यवस्था हनु आवश्यक छ । केन्र, प्रदेि तथा स्थानीय तहहरुबाट साक्षिता धनिन्ति शिक्षाका इ धसकाइ 
सामग्रीहरुको ववकास र्िी प्रयोर्मा सहिता प्रदान र्नग सवकनेछ । िस्तै मोवाइल एप्स, इ लाइबेिी आठद ।  
(घ) स्िअध्ययनः  

धसकारुले स्थानीय तहमा तथा सामदुावयक धसकाइ केन्रमा स्थापना र्रिएका पसु्तकालयहरूमा र्ई स्वाध्ययन 
र्िी धसकाइ र्छगन ्। त्यसैले अनौपचारिक शिक्षामा धसकारुका लाधर् आवश्यक स्वाध्ययन सामग्रीहरू सिकािी 
तथा रै्िसिकािी सिसंस्थाहरूबाट ववकास र्िी स्थानीय तहमा स्थापना र्रिएका पसु्तकालयहरूमा उपलब्ध 
हनुे व्यवस्था र्नग पधन आवश्यक छ ।  
(ङ) अिलोकनः 
अनौपचारिक शिक्षामा धसकारुले ववधभन्न घटना, अवस्था, कायग, परिदृश्य आठदको अवलोकनबाट पधन धसकाइ 
र्छगन ्। अवलोकनबाट हनुे धसकाइलाई व्यवशस्थत बनाउने तौितरिकाका ववषयमा धसकारुले िानकािी हाधसल 
र्ने अवसि ठदनपुछग । यसका लाधर् अवलोकन धसपसम्बन्धी अध्ययन सामग्रीहरूको उपलब्धता आवश्यक छ 
।  
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(च) घटना अध्ययन तथा अनुभि आदनप्रदानः 
अनौपचारिक शिक्षामा धसकारुले घटना अध्ययन तथा अनभुव आदन प्रदानबाट धसकेका हनु्छन ्। आफ्नो 
परिवािका सदस्यहरू, धछमेकीहरू, ववज्ञहरूसँर्को छलर्लबाट, बैिकहरूमा अनभुव आदनप्रदान कायगबाट 
धसकारुले धसक्न सक्छन ्। 
(छ) तासलमबाट सिकाइः  

अनौपचारिक शिक्षामा धसकारुले ववधभन्न ताधलममा सहभार्ी भई ववधभन्न ज्ञान तथा धसपहरू हाधसल र्छगन ्। 
त्यस्ता ज्ञान तथा धसपहरू िीवनोपयोर्ी तथा व्यवहािोपयोर्ी हनु्छन ्। 
(ज) सिजिनात्मक अभ्यािः 
अनौपचारिक शिक्षामा धसकारुहरू पेशन्टङ, कार्िको काम, रू्लवबिी बनाउन,े कािमा बटु्टा हाने्न, शचरकला, 
मूधतगकला आठद ववधभन्न धसिगनिील कामहरूमा सहभार्ी भई महत्त्वपूणग धसपहरू हाधसल र्छगन ्। 
 (झ) िामाजजक िहि तथा अन्तक्रिि याः 
अनौपचारिक शिक्षामा धसकारुहरू ववधभन्न सामाशिक कायगकलापहरूमा सहभार्ी हनु्छन ्। यस क्रममा उनीहरू 
ववधभन्न बहस तथा अन्तवक्रयागमा सहभार्ी हनु्छन ्। यसबाट उनीहरूमा प्रिस्त धसकाइ हनु्छ । 
(ञ) दैर्नक जीिनमा आिाररत  

धसकारुहरूको िीवन आर्ैँ मा एक महत्त्वपूणग धसकाइ हनु्छ । िीवनमा घटेका घटना, र्िेका अनभुवलाई 
आधाि बनाएि र्रिएका धसकाइका आधािमा थप धसकाइका क्षेर पवहचान हनु्छ । यसैका आधािमा भावी 
िीवनका लाधर् आवश्यक पने धसकाइका क्षेर पवहचान र्नग तथा आवश्यक सहिीकिणको वाताविण सिृना 
र्नग सहि बन्दछ ।  

(ट) घरमा आिाररत सिकाइ  

धसकाइका आधािभतु ववषय घिबाट नै हनुे भएकाले घिलाई औपचारिक शिक्षाको समेत पवहलो पाििाला 
माधनएको छ । अपाङ्गता भएका धसकारुको अवस्थाअनकूुल संिचनाहरू नभएको िाउँमा घिमा आधारित 
धसकाइ सहिीकिण र्ने र्रिन्छ । त्यसैर्िी दैधनक घि व्यवहाि चलाउने क्रममा हाधसल हनुे व्यवहाकुिल 
धसप दक्षता ववज्ञताबाट समेत धसकाइ सक्षमता हाधसल हनु्छ । 
(झ) विसिष्टीकृत अनुभि 

व्यशक्तहरू एक अकागमा र्िक हनु्छन ्। र्िक र्िक व्यशक्तको धसकाइ र्िक र्िक वकधसमबाट भएको 
हनु्छ । दृवष्टसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यशक्तले िेलधलवप, बवहिा अपाङ्गताले साङ्केधतक भाषा, दबैु िािीरिक 
अपाङ्गता भएकाले अवस्था ि उपलब्ध अवसिका आधािमा धसवकिहेका हनु्छन ्। उनीहरूको ववशिष्टीकृत 
अनभुवका आधािमा धसकाइ भएको हनु्छ । उनीहरूका लाधर् धभन्न धभन्न कायगकलाप र्िाउन ुआवश्यक हनु्छ 
।  
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४.५ वैकशटपक तथा अनौपचारिक शिक्षाको धसकाइ व्यवस्थापन 

वैकशटपक तथा अनौपचारिक शिक्षाको धसकाइ व्यवस्थापन अन्तिर्त शिक्षण धसकाइलाई व्यवस्थापन र्दाग 

देहायका  कायगहरू अवलम्बन र्नुग पछगः 

क) अनभुवमा आधारित धसकाइः धसकारूको अनभुवलाई खोज्ने, धसकाइ प्रवक्रयामा अनभुव िोड्ने, अनभुवी 

धसकारूलाई अनभुव भन्न लर्ाई हाधसल र्िेका धसकाइलाई सहिीकिण र्नग लर्ाउने ि कुनै पधन धसकाइ 

वक्रयाकलाप धसकारू स्वयमलाई र्नग लर्ाउने िस्ता कायगहरू यस अन्तिर्त र्नग सवकन्छ । 

ख) हाधसल भएका धसकाइ एकापसमा वताउनेः यसमा मूलतः धसकारूले ववधभन्न तरिकाबाट हाधसल र्िेका 

धसकाइहरू िोधडमा वा स साना समूहमा वा पिैु कक्षामा बताउन लर्ाउने । धसकारू केशन्रत शिक्षण 

धसकाइ वक्रयाकलाप सञ्चालन र्नुग पछग ।  

र्) स्वप्रत्यावतगनः धसकाइ वक्रयाकलापमा अवलम्बन र्रिएका ववधध, प्रवक्रया, िैशक्षक सामग्री ि मूटयाङ्कन 

लर्ायतका ववषयहरूमा सोप्रत्यावतगन र्ने । कधत सर्ल भए कधत सर्ल हनु सकेनन ्आठद पक्षहरूका 

प्रत्यावतगन र्िी धसकाइ वक्रयाकलापमा सधुािका ववकटपहरू पवहचान र्ने ि कायागन्वयनमा टयाउने कायग 

धनिन्ति र्िीिहन ुपछग ।  

घ) व्यशक्तर्त िीवनसँर्को आवद्धता तथा सामान्यीकिणः धसकेका सवै ज्ञान तथा सीप, धसकाइका ववधध तथा 

प्रवक्रयाले व्यशक्तर्त िीवन पेसार्त िीवन लर्ायतका अन्य पक्षहरूमा के कस्तो प्रभाव पिेको छ  दैधनक 

िीवनसँर् धसकाइ आवद्ध छ  वा छैन भनेि धसकाइलाई व्यशक्तर्त िीवनसँर् आवद्ध र्ने ि सामान्यीकिण 

र्ने कायग र्नुग पछग।  

ङ) प्रयोर्ः अन्तमा धसकेका धसकाइ ज्ञान तथा सीप दैधनक व्यवहाि तथा पेसार्त व्यवहािमा प्रयोर्मा आउन ु

पने हनु्छ । यसका लाधर् अनौपचारिक शिक्षा वा ववद्यालयले यो पक्षको पधन धनिन्ति अनरु्मन तथा 

लेखािोखा र्नुग पछग ।  

च) िीवनोपयोर्ी शिक्षामा आधारित शिक्षण धसकाइः अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षामा िीवनोपयोर्ी 

शिक्षाका धनशित सक्षमताहरू समावेि भएका हनु्छन ् । िाविय योग्यता प्रारूप अनसुाि तय भएका 
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सक्षमतामा िीवनोपयोर्ी सीपसँर् आवद्ध सीप समायोिन र्िी िीवनोपयोर्ी शिक्षामा आधारित शिक्षण 

धसकाइलाई प्राथधमकता प्रदान र्नुग पछग ।  

छ) धमशश्रत सहिीकिणः अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षामा धसकारूको चाहना अनसुाि दवैु प्रकािका 

सहिीकिण अत्यावश्यक हनु्छ । प्रत्यक्ष सम्पकग मा िही र्रिने सहिीकिण तथा अनलाइन वा वैकशटपक 

शिक्षण ववधध प्रयोर् र्िी र्रिने सहिीकिण दवैुलाई धसकाइका सक्षमताको प्रकृधत अनसुाि अवलम्बन र्नुग 

पछग ।  

ि) स्रोत सामग्रीहरूको उपलब्धताः वैकशटपक शिक्षण धसकाइमा िैशक्षक सामग्रीको महत्वपूणग भधूमका िहन्छ 

। यसका लाधर् धसकारूलाई स्वाध्यायनका लाधर् उपयोर्ी धसकाइका स्रोतहरू धतनको उपलब्धताको 

तरिका आठद बािेमा समेत िानकािी प्रदान र्िी सहिीकिण र्नुग िरूिी हनु्छ । 

४.६ अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाः  

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा प्रदान र्नग स्थावपत शिक्षण संस्था, स्रोत कक्षा वा सामदुावयक धसकाइ 

केन्रमा सञ्चाधलन हनुे कक्षा‚ ववद्याथी संख्या‚ पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक ि भौर्ोधलक अवशस्थधतको आधािमा 

शिक्षा तथा मानव स्रोत ववकास केन्रको धसर्ारिसमा नेपाल सिकािबाट त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई धनशित 

िकम अनदुान स्वरूप उपलब्ध र्िाउन सवकनेछ । यसका लाधर् अनदुान मार् र्ने शिक्षण संस्थाले देहाय 

बमोशिमका ितगहरू पिुा र्िेको हनु ुपनेछः₋ 

 सामदुावयक वा सावगिधनक िैशक्षक र्िुीको रूपमा अनमुधत वा स्वीकृती प्राप्त र्िी धनयधमत रूपमा सञ्चालन 

भएको । 

 ववद्यमान ऐन, धनयमावली तथा यस मापदण्ड बमोशिम सञ्चालन भएको । 

 चाल ुिैशक्षक सर सवहत र्त िैशक्षक सरको िैशक्षक त्याङ्क भिी अधनवायग रूपमा समयमै सम्बशन्धत 

धनकायमा पेि र्िेको ।  

 शिक्षण संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सधमधत र्िन भएको । 

 भनाग भएका धसकारूहरूले धनयधमत रूपमा धसकाइ सहिीकिण प्रवक्रया तथा स्वाध्यायन र्िेको  । 



55 

 

 शिक्षा तथा मानवस्रोत ववकास केन्र वा पाठ्यक्रम ववकास केन्रबाट स्वीकृत सक्षमताका ि तोवकएका 

धसकाइ उपलशब्ध हाधसल हनुे र्िी ववकधसत धसकाइ सामग्री वा सो सँर् मेल खाने अन्य स्रोत सामग्री 

प्रयोर् र्िेको । 

 शिक्षण संस्थाले सामाशिक पिीक्षण र्िाएको । 

 शिक्षण संस्थाले प्रचधलत कानून तथा ववधान अनसुाि सूचीकृत लेखा पिीक्षकबाट आय व्ययको लेखा 

पिीक्षण र्िाएको । 

 शिक्षण संस्थाले धसकारूलाई ववधभन्न व्यशक्तर्त समूहर्त परियोिना लर्ायतका वक्रयाकलापहरूमा धनयधमत 

रूपमा सहभार्ी र्िाएको ।  

४.७ वावषगक अनदुान 

अनौपचारिक  तथा वैकशटपक शिक्षा प्रदान र्ने िैशक्षक संस्थालाई वावषगक रूपमा प्रदान र्रिने अनदुानका 

आधािहरू देहाय बमोशिम हनुेछः₋  

(क) आधािभतू तह कक्षा १₋५ तथा कक्षा ६₋८ सम्मको कक्षा सञ्चालन र्ने शिक्षण संस्थालाई प्रदान र्रिन े

अनदुानका आधािः 

 मन्रालयवाट स्वीकृत भएको कायगक्रम कायागन्वयन पशुस्तकामा उटलेख भए वमोशिम शिक्षण संस्थालाई 

दिबन्दी वा िाहत अनदुान कोटाको सोवह बमोशिम ि दिबन्दी वा िाहत अनदुानकोटा अपरु् भएकोमा वा 

सो कोटा नभएको अवस्थामा शिक्षण सहयोर् अनदुान िकम प्रदान र्रिनेछ । 

 शिक्षण संस्थालाई सितग अनदुान अन्तर्गत धनःिटुक धसकाइ सामग्री‚ प्रधत ववद्याथी लार्तका आधािमा 

शिक्षण धसकाइ सामग्री व्यवस्थापन अनदुान प्रदान र्रिनेछ । 

 शिक्षण संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदुान अन्तर्गत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदुान‚ धसकाइ 

सधुाि योिना धनमागण तथा अद्यावधधक‚ व्यवस्थापन सधमधतका पदाधधकािीहरूको क्षमता ववकासका लाधर् 

अन्तिक्रीया‚ अधभभावक शिक्षा सञ्चालन‚ अधतरिक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन‚ सामाशिक पिीक्षण तथा आधथगक 
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लेखा पिीक्षण‚ धसकारू रिपोटग काडग‚ त्याङ्क व्यवस्थापन लर्ायतका शिषगकहरूमा मन्रालयवाट स्वीकृत 

भएको कायगक्रम कायागन्वयन पशुस्तकामा उटलेख र्िे वमोशिमको एकमषु्ठ अनदुान प्रदान र्नग सवकनेछ । 

 प्रधत धसकारू लार्तका आधािमा ठदइने अनदुान बाहेक अन्य सितग अनदुान प्राप्त र्नग कक्षा १–३ सम्ममा 

कशम्तमा १५ िना‚ कक्षा १–५ सम्ममा कशम्तमा २५ िना ि कक्षा ६₋८ सम्ममा कशम्तमा २० िना 

ववद्याथी अध्ययनित भएको हनु ाुपनेछ ।  

(ख) अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा माध्यधमक तह अन्तर्गत कक्षा ९–१० कायगक्रम सञ्चालन र्ने 

शिक्षण संस्थालाई अनदुानः 

 मन्रालयवाट स्वीकृत भएको कायगक्रम कायागन्वयन पशुस्तकामा उटलेख भए वमोशिम शिक्षण संस्थालाई 

दिबन्दी वा िाहत अनदुान कोटाको सोवह बमोशिम ि दिबन्दी वा िाहत अनदुानकोटा अपरु् भएकोमा वा 

सो कोटा नभएको अवस्थामा शिक्षण सहयोर् अनदुान िकम प्रदान र्रिनेछ । 

 शिक्षण संस्थालाई सितग अनदुान अन्तर्गत धनःिटुक धसकाइ सामग्री, प्रधत ववद्याथी लार्तका आधािमा 

शिक्षण धसकाइ सामग्री व्यवस्थापन अनदुान प्रदान र्रिने छ । 

 शिक्षण संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदुान अन्तर्गत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदुान‚ धसकाइ 

व्यवस्थापन सधमतका पदाधधकािीहरूको क्षमता ववकासका लाधर् अन्तिवक्रया‚ अधभभावक शिक्षा सञ्चालन‚ 

अधतरिक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन‚ सामाशिक पिीक्षण तथा आधथगक लेखा पिीक्षण‚ धसकारू रिपोटग काडग‚ 

शिक्षण संस्था त्याङ्क व्यवस्थापन लर्ायतका शिषगकहरूमा मन्रालयवाट स्वीकृत भएको कायगक्रम 

कायागन्वयन पशुस्तकामा उटलेख र्िे वमोशिमको एकमषु्ठ अनदुान प्रदान र्रिनेछ । 

 प्रधत धसकारू लार्तका आधािमा ठदइने अनदुान बाहेक अन्य सितग अनदुान प्राप्त र्नग कक्षा ९–१० 

सम्ममा कशम्तमा १५ िना ववद्याथी अध्ययनित भएको हनु ुपनेछ । 

४.८ अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा पाठ्यक्रम तथा धसकाई सामग्री  

सञ्चालन हनुे ववद्यालयमा धनयधमत ववद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम अनसुािका ववषयका मखु्य ववषयवस्तमुा आधारित 

भई सम्बशन्धत तहका लाधर् धनधमगत पाठ्यसामग्री मूल पाठ्यसामग्रीका रूपमा प्रयोर् र्नुग पने छ । उक्त मूल 
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पाठ्यसामग्रीका अधतरिक्त पाठ्यक्रम ववकास केन्रद्वािा स्वीकृत सन्दभग सामग्री एवम ्अध्ययन सामग्री प्रयोर् 

र्नग सवकनेछ । प्रौढहरूका धनशम्त (१४ वषग माधथ उमेि समूह) प्राथधमक तह (कक्षा १–५ सिह) का लाधर् 

र्रिएको िैशक्षक प्रबन्ध ि १४ वषगभन्दा मनुी उमेि समूहका लाधर् र्रिएको सोही तहकै िैशक्षक प्रबन्धमा 

धभन्न धभन्न स्वरूपका पाठ्यसामग्री प्रयोर् हनुेछन ्। यस्ता ववद्यालयमा प्रयोर् हनुे तहर्त पाठ्यसामग्रीको ढाँचा 

पाठ्यक्रम ववकास केन्र वा शिक्षा तथा मानवस्रोत ववकास केन्रले तयाि र्िे अनसुाि हनुे छ ।  

 

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाका लाधर् उपयोर्ी पाठ्य सामग्रीहरूको ववकास पाठ्यक्रम ववकास केन्रको 

समन्वय ि सहकायगमा शिक्षा तथा मावन स्रोत ववकास केन्रले र्ने छ । यसिी ववकधसत पाठ्यसामग्रीहरू 

पिीक्षण तथा सधुाि र्िी सबैका लाधर् सवगसलुभ र्िाइने छ । िाविय योग्यता प्रारूपले तय र्िे अनसुाि हाल 

ववकधसत तह  ३ का स्रोत सामग्रीहरूको सवगसलुभता कायम र्रिने छ । प्रारूपले तय र्िेका तह ३ का सवै 

सक्षमता समेट्ने र्िी स्रोत सामग्रीहरू ववकास र्िी सवगसलुभ र्िाइने छ । त्यसै र्िी  तहर्त सक्षमतामा 

आधारित भइ अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षामा तह ४ सम्मका धसकाई सामग्री मानव स्रोत ववकास केन्रले 

ववकधसत र्िी कायागन्वयनमा टयाउने छ । धसकारूलाई पयागप्त धसकाइ सामग्रीको पहुँच ववृद्ध र्रिने छ । 

यसका लाधर् ववद्यतुीय धसकाइ सामग्री, अपाङ्गता भएका बालबाधलकाका लाधर् उपयोर्ी धसकाइ सामग्री ववकासमा 

प्राथधमकता ठदइने छ । स्थाधनय स्रोत ि साधनको उच्चतम उपयोर् र्िी प्रारूपले तय र्िेका सक्षमतामा 

आधारित भई अनौपचारिक शिक्षा तह ४ सम्मका धसकाइ सामग्रीहरूको ववकासका लाधर् स्थानीय सिकािलाई 

बढी सक्षम तथा शिम्मेवाि बनाइने छ ।  

ईपसु्तकालय, अनलाईन पोटगल लर्ायतका धलङ्कहरूलाई थप व्यवशस्थत र्िी धसकारूलाई ववद्यतुीय िैशक्षक 

सामग्रीको पहुँचमा ववस्ताि र्रिने छ ।  

४.९ अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा सञ्चालन समय तथा कायगताधलका 

धनधागरित ठदनहरूमा ववद्यालयमा धसकाइ सर सम्पकग  कक्षाका रूपमा सञ्चालन र्रिने छ । यस्ता सम्पकग  

कक्षाको समय ताधलका धनयधमत ववद्यालय समय ताधलकाभन्दा धभन्न समय घण्टामा सहभार्ीको कायग ताधलकासँर् 

अनकूुल हनुे र्िी धनधागिण र्नग सवकने छ । सम्पकग  सरको ववषयर्त पाठ्यघण्टा सम्बशन्धत तहको ववषयर्त 



58 

 

संश्लवेषत पाठ्यक्रममा धनधागिण भए अनसुाि हनुेछ । पाठ्यक्रममा धनठदगष्ट समय घण्टाभन्दा कम नहनु ेर्िी 

ववषयर्त सम्पकग  सरहरू धनधागरित ठदनका समयताधलकामा सञ्चालन र्नुगपने छ । यस्ता सम्पकग  कक्षाहरू 

सूचना तथा सञ्चाि प्रववधधको उपलब्धता ि उपयोर्मा सहिता भएमा त्यस्ता प्रववधधका माध्यमबाट पधन र्नग 

सवकने छ । 

४.१० अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा लाधर् िनिशक्त व्यवस्थापन 

वैकशटपक शिक्षामा आधारित िैशक्षक कायगक्रम सञ्चालनका लाधर् अत्यावश्यक िनिशक्तको व्यवस्थापन हनु 

िरूिी छ । यसका लाधर् वैकशटपक शिक्षाका कायगक्रमहरूको प्रकृधत ि प्रकाि अनसुाि िनिशक्तको व्यवस्थापन 

हनु ुपछग । धसकाइ सहिीकिण तथा सहयोर्का लाधर् धनधागरित सङ्खख्यामा तोवकएको योग्यता भएका तहर्त 

तथा ववषयर्त सहिकताग÷स्रोतव्यशक्तको व्यवस्था र्नुग पछग । खलुा ववद्यालयको हकमा सम्बशन्धत औपचारिक 

ववद्यालयका ववषयर्त शिक्षकहरूबाट नै छनोट र्िी कक्षा सञ्चालन र्रिने छ ।  

अनौपचारिक शिक्षाका अन्य प्रकािहरू िस्तै धनिन्ति, शिक्षा साक्षि नेपाल अधभयान, अनौपचारिक प्रौढ शिक्षा 

आठद सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लाधर् सहिकतागको प्रवन्ध र्रिने छ । सहिकतागहरूलाई िाविय योग्यता 

प्रारूपले र्िेको व्यवस्था अनसुािको अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा कायगक्रम सञ्चालनका लाधर् अत्यावश्यक 

सहिीकिण सीप ववकासका लाधर् सक्षमतामा आधारित ताधलम तथा पनुितािर्ी ताधलम प्रदान र्रिने छ ।  

४.११ वैकशटपक ववद्यालयमा हनु ेधसकाईको मूटयाङ्कन  

सहभार्ीको धसकाइ मूटयाङ्कन तथा प्रमाणीकिण प्रत्येक तहमा आन्तरिक मूटयाङ्कन प्रवक्रया तथा बाह्यपिीक्षाका 

माध्यमद्वािा हनुेछ । आन्तरिक मूटयाङ्कन तथा बाह्य पिीक्षाका ववधध, प्रवक्रया तथा साधनहरू सम्बशन्धत तहको 

ववषयर्त पाठ्यक्रममा उटलेख भएअनसुाि हनुेछ ।  

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको धसकाइको मूटयाङ्कन र्दाग िाविय योग्यता प्रारूपले तय र्िेको ज्ञान, शिप 

तथा अधभवशृि पिीक्षण तथा प्रमाणीकिण प्रकृयामा सहभार्ी भई औपचारिक शिक्षा सिहको मान्यता तथा 

समकक्षता प्रमाणपर धलन सवकने छ । यसका आधािमा औपचारिक शिक्षामा तोवकएको तह ि कक्षामा प्रवेि 
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र्िी िैशक्षक धनिन्तिता कायम र्नग सवकने छ । धसकारूको मूटयाङ्कन िाविय पाठ्यक्रम प्रारूप, िाविय योग्यता 

प्रारूपले तोकेबमोशिम हनुेछ।  

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षामा अनरु्मन तथा मूटयाङ्कन पक्ष प्रमखु समस्याका रूपमा िहदै आएको छ 

। यसका लाधर् धनम्न कायगहरू र्नुगपछग: 

 धसकाईको धनिन्ति अनरु्मन, लेखािोखा तथा आवश्यकतानसुाि थप शिक्षण धसकाईको व्यवस्था र्नुगपछग 

। धसकाइ के कधत हाधसल भयो, के कधत सक्षमतामा धसकाई समस्या िहेको छ ? धसकाईमा सधुाि र्नग 

उपचािात्मक शिक्षण धसकाइ के कस्तो हनु ेभनेि धसकाइको धनिन्ति अनरु्मन र्ने ि धसकाईको लेखािोखा 

र्ने कायग धनिन्ति रूपमा र्नुगपछग ।  

 शिक्षण धसकाइ योिनामा सधुाि र्ने, मूटयाङ्कनमा नधतिाका आधािमा अनौपचारिक तथा वैकशटपक धसकाई 

योिनामा क्रमिः सधुाि र्दै िानपुछग ।  

 सामदुावयक धसकाई केन्र, सामदुावयक ववद्यालय तथा स्थानीय सिकाि (शिक्षा ववभार्/महािाखा/िाखा) ले 

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको अनरु्मन तथा मूटयाङ्कन ि त्यसको अधभलेखलाई व्यवस्थापन 

र्नुगपछग ।  

 धसकाइ बाहेक धसकारूको धसकाई प्रवक्रयामा सहभाधर्ता धसकाइको र्णुस्ति तथा प्रभावकारिता, स्रोत 

साधनको व्यवस्थापन तथा उच्चतम प्रयोर्, अधभलेखको व्यवस्थापन तथा सिुक्षा, नीधतर्त सधुाि िस्ता 

पक्षहरूमा पधन अनरु्मन र्िी अत्यावश्यक सधुाि र्नुगपछग ।  

 अनौपचारिक तथा खलुा ववद्यालयको सूचना, व्यवस्थापन पद्दधत स्थावपत र्िी संस्थार्त र्नुगपछग ।  

 सूचना संकलन तथा व्यवस्थापनको शिम्मेवािी, सूचना प्रवाह पद्धधत सूचनाको र्णुस्तिका लाधर् शिम्मेवाि 

संस्था तथा पदाधधकािी यवकन र्िी भिपदो तथा ववश्वसनीय सूचना पद्धधत कायागन्वयनमा टयाउनपुछग ।  

 धसकाइ मापनका स्तिीय ढाँचा ि साधन ववकास र्िी धसकाइ स्तिको धनिन्ति मूटयाङ्कन हनुे पद्धधत ववकास 

र्ने ।  

 धसकाइका अङ्कभाि सञ्चय ि स्थानान्तिण हनुे पद्धधत ववकास र्ने ।  
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 एक स्वरूपको िैशक्षक प्रबन्धको संिचनाबाट  अको स्वरूपको समानान्ति िैशक्षक प्रबन्धको संिचना तथा 

तहमा स्थानान्तिण हनुे पद्धधत ववकास र्ने ।  

 िाविय योग्यता प्रारूप अनौपचारिक शिक्षाले व्यवस्था र्िेको पिीक्षण तथा प्रमाणीकिण प्रवक्रयामा सहभार्ी 

भइ समकक्षता तथा मान्यता प्रमाणपरका आधािमा औपचारिक शिक्षाका उपटलो तह वा कक्षामा िैशक्षक 

धनिन्तिता कायम र्ने । 

४.१० सपुरिवेक्षण तथा अनरु्मन 

यस कायगक्रममको धनयधमत सपुरिवेक्षण ि अनरु्मन कायगक्रमम व्यवस्थापन र्ने शिम्मेवािी सम्बशन्धत स्थानीय 

तह, सामदुावयक ववद्यालयका प्र.अ., वैकशटपक ववद्यालयका प्र.अ., सामदुावयक धसकाइ केन्र आठदको हनुछे । 

प्रारूप अनसुाि तह १ ि तह २ सम्मका लाधर् सामदुायीक धसकाइ केन्र तथा तह ४ ि तह ५ का लाधर् 

सम्बशन्धत स्थानीय सिकाि, शिक्षा ववकास तथा समन्वय इकाईको हनुे छ । धनधागरित समय घण्टा ि ठदनमा 

सम्पकग  सर सञ्चालन भए नभएको, सहभार्ीको धनयधमतता, धनिन्तिता, सहभाधर्ताको सपुरिवेक्षण ि धसकाइस्तिको 

धनठदगष्ट ढाँचा ि प्रवक्रयाबमोशिम मूटयाङ्कन र्ने कायग हनुे र्िे नर्िेका पक्षहरूको अनरु्मन र्रिनपुछग । 

अनरु्मनका क्रममा धसकाइ सहिीकिण, सहभार्ीको तहर्त धनिन्तिता, धनधागरित चिm पूिा र्ने शस्थधत, धसकाइ 

स्तिको पिीक्षण सम्बशन्धत पक्षहरूको अनरु्मन स्थानीय तहका शिक्षा अधधकािीहरूबाट र्नुगपनेछ । यसका 

साथै धनधागरित ढाँचा, प्रवक्रया स्ति अनसुाि ववद्यालयको व्यवस्थापन भए नभएको अनरु्मन र्ने शिम्मेवािी 

स्थानीय तहका शिक्षा अधधकािीको हनुेछ । 

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको सपुरिवेक्षण तथा अनरु्मन र्दाग मवहलाको सहभाधर्ता, धसमान्तकृत 

समदुायको सहभाधर्ता तथा समावेिी पक्षलाई समेत यथेष्ट ध्यान ठदनपुछग । स्थाधनय तहमा अनौपचारिक तथा 

वैकशटपक शिक्षाको धनयधमत रूपमा अनरु्मन तथा सपुरिवेक्षण कायगका लाधर् अनरु्मन संयन्र ववकास र्िी 

कायागन्वयनमा टयाउन ुपछग । यस कायगमा सम्बशन्धत स्थाधनय तहमा िहेका सामदुावयक धसकाइ केन्रलाई 

समेत सवक्रय बनाउन ुउशचत हनु्छ । सपुरिवेक्षण तथा अनरु्मन र्दाग देहायका ववषयहरूमा केशन्रत हनु ु

उपयकु्त हनु्छ: 
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 सहिकतागले ताधलम पाए नपाएको, 

 सहिकताग ि धसकारू धबचको समन्नय, 

 सहिकतागको सहिीकिण सक्षमता ि प्रभावकारिता,  

 िैशक्षक सामग्रीको उपलब्धता ि व्यवस्थापन, 

 धसकारूको धसकाइ प्रवक्रयामा सहभाधर्ता, 

 धसकाइ सहिीकिणमा आधधुनक सूचना सञ्चाि प्रववधधको प्रयोर्, 

 धसकारू सहिकतागको सम्वाद, अन्तिवक्रया तथा छलर्ल, 

 धसकारूमा आएको सकािात्मक व्यावहारिक परिवतगन आठद । 

४.११  अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको भावी कायगठदिा 

अवको अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा ज्ञानमा आधारित, उत्पादनमा आधारित तथा ठदर्ो ववकास लक्षमा 

आधारित हनुपुछग । िीवनको लाधर् अत्यावश्यक व्यावहारिक कलाकौसल सीप ववकास अपरिहायग वन्न र्एको 

छ । यसै र्रि यवुाहरूमा िीवनोपयोर्ी सीप ववकास  अवधािणाहरू अधभववृद्ध केशन्रत हनुपुछग । िैशक्षक 

समता, लंाैधर्क समानता  ि समावेिी समाि धनमागणको लाधर् आवश्यक नार्रिक तयािी कायगलाई प्राथधमकता 

ठदनपुछग । अधधकािमा आधारित िीवनपयगन्त शिक्षालाई सधुनशित र्नुग िरूिी छ । समदुायमा आधारित 

संस्थाहरू, रै्िसिकािी संस्था तथा प्रावधधक तथा व्यवस्थापकहरु सक्षम वनाउनपुछग । नार्रिकले िीवनक्रममा 

धसकेका समग्र धसकाईलाई परिष्कृत तथा प्रमाशणकिण र्िी अनौाैपचारिक शिक्षा ि प्राववधधक सीप ववकासको 

अवसि प्रदान र्नुगपछग । यसको लाधर् िाविय योग्यता प्रारूपलाई कायागन्वयनमा लैिानपुछग । 

१. आवश्यकतामा आधारित अनौपचारिक तथा वैकशटपक  शिक्षा सञ्चालन  

 अनौपचारिक शिक्षाको आवश्यकता पवहचान र्ने 

 धनिन्ति शिक्षाका ववववध नमूना पाठ्यक्रम, धसकाइ सामग्री ववकास र्ने 

 संश्लवेषत पाठ्यक्रममा आधारित खलुा आधािभतू तथा खलुा माध्यधमक ववद्यालयहरु सञ्चालन र्ने   
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 सामदुावयक धसकाइ केन्रको सदुृढीकिण र्ने ि वैकशटपक शिक्षा अन्तिर्तका िैशक्षक कायगक्रमहरू िस्तै 

धनिन्ति शिक्षा तह १ ि साक्षि नेपाल अधभयान अन्तिर्तका साक्षिता शिक्षा कायगक्रमहरू सञ्चालन र्ने 

२. सामदुावयक धसकाई केन्रलाई आिीवन धसकाइ केन्रका रूपमा ववकास र्ने  

 नक्िाङ्कनका आधािमा सामदुावयक धसकाइ केन्रको ववकास तथा ववस्ताि र्ने 

 सामदुावयक धसकाइ केन्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड तयाि र्िी कायागन्वयन र्ने 

 सामदुावयक धसकाइ केन्रलाई एकीकृत सेवा प्रवाह र्ने आिीवन धसकाइ केन्रका रूपमा ववकधसत र्ने 

 आिीवन धसकाइको व्यस्थापनका लाधर् आवश्यक संिचना तयाि र्ने  

३. िाविय योग्यता प्रारूप अनसुाि अनौपचारिक शिक्षाका कायगक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र्ने  

 िाविय योग्यता प्रारूपको समदुाय तहसम्म प्रवोधधकिण र्ने 

 िाविय योग्यता प्रारूप अनौपचारिक तह अनसुािका सक्षमतामा आधारित धसकाइ सामग्रीहरू ववकास, 

पिीक्षण तथा अशन्तमी किण र्ने 

 िाविय योग्यता प्रारूप कायागन्वयन कायग ववधध तयाि र्िी कायागन्वयनमा टयाउने  

 अनौपचारिक तथा आिीवन धसकाइबाट आशिगत ज्ञान, सीपको पिीक्षण, प्रमाणीकिण तथा समकक्षता प्रदान 

र्िी एकधािबाट अको धािमा हनुे पािर्न्यता सधुनशित र्ने 

४. पाठ्यक्रम तथा धसकाइसामग्रीको सधुनशितता  

 वैकशटपक शिक्षाका सबै तह, प्रकािको पाठ्यक्रम परिवगधतत पाठ्यक्रमका आधािमा पनुिावलोकन र्िी 

अधावधधक र्ने 

 अधावधधक पाठ्यक्रमका आधािमा ववधभन्न प्रकािका धसकाइ सामग्रीहरू अधावधधक र्ने 

 आधधुनक सूचना, सञ्चाि तथा प्रकृधतमा आधारित स्वअध्यापन सामग्रीहरू ववकास र्िी धतनको सवगसलुभता 

कायम र्ने  

 अनलाईमा आधारित कायगहरू ववकासर्ने  

 प्राववधधक तथा व्यवसावयक सीपहरूको समायोिन र्ने 
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 िैशक्षक सामग्रीलाई समावेिी, अपाङ्ग मैरी तथा लैवङ्गक मैरी बनाउने 

५. खशण्डकृत सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली ववकास  

 अनौपचारिक शिक्षा सम्बशन्ध खशण्डकृत सूचना तथा त्याङ्क पद्धधत ववकास र्िी कायागन्वयनमा टयाउन े

 सामदुावयक धसकाइ केन्र, पालीका तथा संघमा केशन्रय डाटावेसमा अनौपचारिक शिक्षाको डाटावेसलाई 

व्यवशस्थत र्ने 

 सूचनामा आधारित कायगक्रम कायागन्वयन र्ने 

६. प्रववधधक धािमा पािर्म्यताकालाधर् िीवनोपयोर्ी सीपको समायोिन  

 अनौपचारिक शिक्षा तह ४ देशख नै धसकारूलाई प्राववधधक सीप ववकासको अवसि प्रदान र्नग सक्षमतामा 

प्राववधधक तथा व्यवसावयक सीपको समायोिन र्ने  

 िाविय योग्ता प्रारूप अनौपचारिक साधािण तथा प्राववधधकहरू धबच समन्वय तथा सहकायग र्िी 

पािर्न्यताको अवस्था सधुनशित र्ने 

 साधािण धािबाट प्राववधधक धािमा सहि पहुँचका लाधर् आवश्यक सीपमा आधारित सीप ववकास 

मोड्युलहरू ववकास र्िी कायागन्वयमा टयाउने 

७. सावगिधनक, धनिी साझेदािीमा अनौपचारिक शिक्षा कायगक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन  

 रै्ि सिकािी धनकायहरूको नक्साङ्कन र्ने ि वैकशटपक शिक्षणका लाधर् सहकायग र्ने 

 उद्योर् व्यवसावय तथा सहकािी संस्थाहरूसंर् समन्वय ि सहकायग र्िी व्यवसावयक सीप ववकासका अवसि 

ववृद्ध र्ने 

 स्थानीय सिकाि, प्रदेि सिकाि, संघ, उद्योर्पधत, सहकािी, रै्िसिकािी धनकायहरू समेतको डाटावेस तयाि 

र्िी स्रोत ि साधनको पूवागनमुान तथा वैकशटपक शिक्षा कायगक्रम ववकास ि कायागन्वयन र्ने 

८. वैकशटपक शिक्षण अनरु्मन, मूटयाङ्कन तथा सहयोर् पद्धधत ववकास 

 सामदुावयक धसकाइ केन्र÷नर्ि÷र्ाउँपाधलका तहमा अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको अनरु्मन तथा 

सहयोर्का लाधर् एक संिचना ववकास र्ने  
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 धसकाइ सहिीकिण भएका खलुा ववद्यालय तथा सामदुावयक धसकाइ केन्रबाट सहिीकिण भएका वैकशटपक 

शिक्षाको अनरु्मन र्ने तथा आवश्यक सकयोर् प्रदान र्ने व्यवस्था कायागन्वयन र्ने 

९. आधथगक स्रोतको सधुनशितता र्ने 

 सघ प्रदेि तथा स्थानीय सिकािले अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको सदुृढीकिणका लाधर् धनशित 

बिेट ववधनयोिन र्ने व्यवस्था कायागन्वयनमा टयाउने 

 लार्त साझेदािी अवधािणा अनसुाि अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र्ने 

१०. अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको आवधधक मूटयाङ्कन र्ने 

 अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको आवस्था, प्रर्धत, समस्या, सधुािका पक्षहरू आठदको ववश्लषेण र्िी 

आवश्यक सझुाव ठदन आवधधक रूपमा मूटयाङ्कन र्ने 

 मूटयाङ्कन प्रधतवेनका आधािमा पाठ्यक्रम, धसकाइ सामग्री मूटयाङ्कन, पािर्तता आठदको अवस्थामा आवश्यक 

सधुािका कायगक्रमहरू तय र्िी कायागन्वयनमा टयाउने 

११. आिीवन धसकाई कायग ढाँचा तयािी ि कायागन्वयन र्ने  

 आिीवन धसकाई कायग ढाँचा ववकास र्ने  

 अनौपचारिक तथा वैकशटपक धसकाइलाई आिीवन कायग ढाँचामा आवद्ध र्ने 

 आिीवन धसकाइका लाधर् अत्यावश्यक स्रोतको व्यवस्थापनका लाधर् दात ृधनकाय, सावगिधनक स्रोत तथा 

धनिी स्रोतको समेत समन्वय तथा सहिीकिण र्ने 

१२ सीप ववकास कायगक्रम सञ्चालन र्ने   

 सामदुावयक धसकाइ केन्रमा आधारित सीप ववकास ताधलम कायगक्रम सञ्चालन र्ने 

 ववशिय साक्षिता तथा व्यावसावयक योिना सीप ववकासका ताधलम सञ्चालन र्ने  

 स्थानीय स्रोत ि साधनमा आधारित ससाना आय आिगन व्यवसाय सञ्चालनमा सामदुावयक धसकाइ केन्रबाट 

सहिीकिण र्ने  

१३ सामदुावयक धसकाइकेन्रहरूको सदुृढीकिण र्ने 
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 सामदुावयक धसकाइ केन्रहरूको नक्िाङ्कन र्िी धतनको सही व्यवस्थापन र्ने 

 सामदुावयक ववकास केन्रको सक्षमता पवहचान र्ने ि आवश्यकतामा आधारित सक्षमता ववकास कायगक्रम 

सञ्चालन र्ने 

 सामदुावयक धसकाइ केन्रहरूलाई धसकाइ केन्रकारूपमा ववकधसत र्ने 

 सामदुावयक ववकास केन्रहरूको सदुृढीकिण र्िी पसु्तकालय इ पसु्तकालय िस्ता सिचनाहरू ववकास 

र्िी सक्षम बनाउने 

 सामदुावयक ववकास केन्रका व्यवस्थापकहरूको सक्षमता ववकास र्ने 

 सामदुावयक धसकाइ केन्रको अध्यक्ष सम्बशन्धत वडाको धनवागशचत वडा सदस्य हनुे व्यवस्था र्ने 

१४ सहयोर् पद्दधत ववकास र्िी कायागन्वयनमा टयाउने 

 अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाका लाधर् अत्यावश्यक सहयोर् प्रदान र्नग सहयोर् पद्दधत ववकास र्िी 

कायागन्वयनमा टयाउन े

 सहयोर् पद्दधतका लाधर् अत्यावश्यक िनिशक्त व्यवस्थापन र्ने 

 ववधभन्न प्रकािका स्रोत कक्षहरू तय र्िी धतनको सहि पहुँचको अवस्था सधुनशित र्ने 

१५ समन्वय सहकायग ि साझेदािी 

 ववधभन्न तहका सिकािहरू ववत उशचत एवम ्प्रभावकािी समन्वय तथा सहकायग र्ने 

 अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षामा कायगित र्ैंह्र सिकािी धनकायहरूको नक्िाङ्कन र्िी समन्वय ि 

साझेदािीमा अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाका कायगक्रमहरू सञ्चालन र्ने व्यवस्था धमलाउने 

१६ नीधतर्त स्पष्टता कायम र्ने 

 सघ प्रदेि तथा स्थानीय सिकािले अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाका सम्बन्धमा कायग क्षेर 

नीधतर्त रुपमा स्पष्ट र्ने 

 स्थानीय तहमा अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा सम्बन्धी काम र्नगका लाधर् अत्यावश्यक 

िनिशक्तको व्यवस्थाका लाधर् नीधतर्त स्पस्टता कायम र्ने 
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 िाविय योग्यता प्रारूप अनौपाचारिकको बािेमा स्थानीय तहसम्म प्रबोधीकिण र्नग अत्याव्ियक कायग 

थालनी र्ने 

१७ अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको प्रवधगनलाई उच्च प्राथधमकता प्रदान र्ने 

 िाविय योग्यता प्रारुप तथा अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको बािेमा िािनीधतक पदाधधकािीहरूलाई 

सचेतीकिण र्ने 

 शिक्षक प्रधानाध्यापक ववव्यस पदाधधकािीहरूको ताधलम तथा अधभमखुीकिण कायगक्रममा अनौपचारिक 

तथा वैकशटपक शिक्षा ि िाविय योग्यता प्रारूपको व्यवस्थासमेत समावेि र्िी प्रवोधीकिण र्ने 

 स्थानीय तहमा कायगित शिक्षा पदाधधकािीहरूको सेवासम्बन्धी सतग (Job Description) मा अनौपचारिक 

तथा वैकशटपक शिक्षाको कायगशिम्मेवािी थप र्िी शिम्मेवाि बनाउने  
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परिच्छेद पाचँ 

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनमा ववधभन्न तह ि 

धनकायको शिम्मेवािी  

५.१. परिचय  

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा िीवनपयगन्त शिक्षाको अधभन्न अवयव भएकाले यसको योिना तिुगमा, 

व्यवस्थापन, कायागन्वयन ि प्रभावकारिता सधुनशित र्नै कायगको शिम्मेवािी मूलतः स्थानीय तहको हो । तापधन 

यस्ता ववद्यालयको व्यवस्थापन प्रभावकारिता अधभववृद्ध ि सदुृढीकिण ि स्थानीय तहको क्षमता अधभववृद्ध कायगका 

लाधर् प्रदेिि तथा सिीय तहका सम्बशन्धत धनकायहरू पधन उशिकै शिम्मेवाि िहन्छन ्। यस्तो शिक्षाका 

मोडेल तथा ढाँचा तथा व्यवस्थापन ढाँचा ि मापदण्ड ववकास र्ने ि कायगक्रमम कायागन्वयनका लाधर् स्रोत 

व्यवस्थापन तथा परिचालनका मापदण्ड धनमागणमा सिीय तहका सम्बशन्धत धनकायहरू शिम्मैवाि िहन्छन ्भन े

कायागन्वयनका लाधर् स्थानीय तहकौ क्षमता अधभववृद्ध ि सहिीकिण कायगमा प्रदेि तहका धनकायहरूको 

शिम्मैवािी हनु्छ । कायगक्रमम तथा व्यवस्थापन नीधत, ढाँचा ववकास देशख कायागन्वयन तहसम्मका प्रत्येक 

धनकायहरूको कायगक्षेर ि शिम्मेवािीका ववषयमा सबैमा स्पष्टता हनु ुआवश्यक छ । 

 

५.२.अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनमा तहर्त धनकायको शिम्मेवािी  

अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाका नीधत ि कायगक्रमम तिुगमा, व्यवस्थापनका मापदण्ड तथा स्ति धनधागिण, 

सपुिीाेवेक्षण तथा अनरु्मनमा संघ प्रदेि तथा स्थानीय र्िी तीनै तहका सम्बशन्धत धनकायहरू कायगक्षेरअनसुाि 

शिम्मेवाि हनुे र्दगछन ्। उक्त धतनै तहका धनकायर्त शिम्मेवािी धनम्न बमोशिम उटलेख र्रिएको छ ।  

 

५.२.१. सिीय तह  
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यस तहमा मखु्यतः अनौपचारिक तथा वैकशटपक ववद्यालय शिक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी नीधत तिुगमा, 

कायगक्रममका मोडेल तथा कायगसम्पादन ढाँचा ववकास, व्यवस्थापन ढाँचा तथा प्रवक्रया धनमागण, पाठ्यक्रम तथा 

पाठ्यसामग्रीका ढाँचा तथा नमूना ववकास कायगहरू सम्पादन हनु्छन ्। यस तहका कायगको धनकायर्त शिम्मेवािी 

धनम्नधलशखत िहेका छन।् 

 (क) शिक्षा ववज्ञान तथा प्रववधध मन्रालय वैकशटपक ववद्यालय शिक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनमा यस मन्रालयको 

शिम्मेवािी धनम्नानसुाि िहेको छः  

 कायगक्रमम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नीधत तिुगमा ।  

 कायगक्रमम कायागसम्पादनका मापदण्ड तथा स्ति धनधागिण ।  

 नीधत कायागन्वयनको अनरु्मन ि सपुिीवेक्षण । 

 स्रोत ि साधनको व्यवस्था  

 सघ प्रदेि ि स्थानीय तहको अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको कायगक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको 

शिम्मेवािी स्पषट र्िी कायगक्रममा दोहोिोपना आउने अवस्थाको अन्त र्ने 

 तीनओटै सिकािको अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा तथा िाविय योग्यता प्रारूप कायागन्वयनका लाधर् 

अत्यावश्यक सक्षमता ववकास र्ने 

(ख) शिक्षा तथा मानव स्रोत ववकास केन्र  

वैकशटपक ववद्यालय शिक्षा कायगक्रमम व्यवस्थापन तथा कायागन्वयनका लार् यस धनकायको शिम्मेवािी यस 

प्रकाि िहेको छः  

 वैकशटपक ववद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका मोडेल तथा कायागन्वयन ढाँचा ववकास  

 कायगक्रम व्यवस्थापन तथा कायागन्वयनका लाधर् स्रोत परिचालन एवम ्व्यवस्थापनका प्रवक्रया, मापदण्ड 

ववकास ।  

 कायगक्रमम व्यवस्थापन सञ्चालनका लाधर् अनदुान नीधत तिुगमा ।  

 वैकशटपक ववद्यालय शिक्षाका लाधर् तहर्त पाठ्यसामग्रीका ढाँचा ि नमूना सामग्री ववकास  
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 ववद्यतुीय धसकाइ सामग्री ववकास तथा धतनको पहुँचको सधुनशितता र्ने। 

 िाविय योग्यता प्रारुपको प्रवोधीकिण र्ने 

 

(र्) पाठ्यक्रम ववकास केन्र यस केन्रः  

 तहर्त संिचनाअनरुूपको संश्लवेषत पाठ्यक्रम ढाँचा तथा ववकास ।  

 तहर्त तथा धसकाइ उपलशब्धस्ति धनधागिण ।  

 तहर्त तथा ववषयर्त धसकाइस्तिको मूटयाङ्कन तथा प्रमाणीकिण ढाँचा ववधध, प्रवक्रया ि नमूना साधन 

ववकास ।   

५.२.२. प्रदेि तह  

वैकशटपक ववद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनका लाधर् स्थानीय तह ि ववद्यालयको व्यवस्थापन क्षमता ववकास 

कायगक्रमम तिुगमा ि कायागन्वयन यस तहको शिम्मेवािीधभर पदगछ । अनरु्मन तथा सपुिीवेक्षण पधन यस 

तहबाट हनैु र्दगछ । यस तहका धनकायर्त शिम्मेवािी धनम्नानसुाि छनः  

(क) सामाशिक ववकास मन्रालय  

 क्षमता ववकास कायगक्रमम तिुगमा ।  

 वविीय सहयोर्को व्यवस्था ।  

 ववद्यालयको भौधतक तथा प्रववधध पूवागधाि ववकास सहयोर् । 

 अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको प्रवधगनका लाधर् प्रदेिस्तिीय मापदण्ड ववकास र्िी कायागन्वयनमा 

टयाउन े

 स्थानीय सिकािलाई अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा तथा िीवनपयगन्त धसकाइसम्बन्धी कायगक्रम 

ववकास तथा ववस्तािमा सहिीकिण र्ने 

 अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा सम्बन्धी सक्षमता ववकासका लाधर् ववधभन्न प्रकािका ताधलमका 

कायगक्रमहरू ववकास र्िी कायागन्वयनमा टयाउने  

(ख) शिक्षा ववकास धनदेिनालय ।  
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 क्षमता ववकास कायगक्रमम व्यवस्थापन ि कायागन्वयन ।  

 कायगक्रममको अनरु्मन, सपुिीवेक्षण, कायागन्वयनमा सहिीकिण ि प्राववधधक सहयोर्।  

(र्) शिक्षा ताधलम केन्र  

 क्षमता ववकास कायगक्रममको आवश्यकता पवहचान ।  

 शिक्षक/सहिकताग ताधलम सञ्चालन व्यवस्थापन ।  

 व्यवस्थापन ताधलम सञ्चालन ।   

५.३.३. स्थानीय तह  

कायगक्रमम व्यवस्थापन तथा कायागन्वयनको मूटय शिम्मेवािी भएको यस तहको शिम्मेवािी धनम्नानसुाि िहेको 

छ: 

 अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षासम्बन्धी नीधत धनमागण र्िी कायागन्वयनमा टयाउने । 

 अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षा सम्बन्धी कायगक्रम सञ्चालनका लाधर् अत्यावश्यक विेट तथा कायगक्रम 

सञ्चालन र्ने 

 साक्षि पाधलका घोषणा र्ने पाधलका तहमा ववषिे कायगक्रम सञ्चालन र्ने 

 स्थानीय तहमा अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षासम्बन्धी तत््याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापनलाई सदुृढ 

र्ने 

 समदुायर्त रूपमा लशक्षत समूहको पवहचान ि नक्साङ्कन ि आवश्यकता पवहचान ।  

 वैकशटपक ववद्यालय सञ्चालनका लाधर् उपयकु्त समदुाय छनौट ि आवश्यक पूवागधािको व्यवस्थापन ।  

 अनदुान तथा वविीय सहयोर्को व्यवस्था ।  

 धनधागरित मापदण्ड तथा स्तिअनसुाि व्यवस्थापनका लाधर् ववद्यालयललाई सहयोर्, सहिीकिण ि समन्वय  

 धनधागरित तहका वाह्यपिीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ।  

 सहभार्ीको तहर्त धनिन्तिता, चक्र पूिा र्ने शस्थधतको अनरु्मन ।  

 धसकाइ उपलशब्ध पिीक्षण सञ्चालन ।  
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 प्रधानाध्यापक तथा सहिकतागहरूका लाधर् कायगक्रमम कायागन्वयन व्यवस्थापन सम्बन्धी अधभमखुीकिण  

 ववद्यालय स्थापना सञ्चालनको अनमुधत तथा ऐशच्छक ववषय धनधागिण ।  

 अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षासम्बन्धी कायगको प्रदेि तथा सघलाई आवधधकरूपमा प्रधतवेदन पेस 

र्ने 

 अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षाको धनिन्ति अनरु्मन तथा सधुाि र्ने 

 धसकाइलाई धसप धसपलाई श्रमबिािसँर् सहसम्बशन्धत र्िाउने 

 धनशित प्रधतित विेट अनौपचारिक तथा वैकशटपक शिक्षासम्बन्धी कायगक्रम ववकास तथा सञ्चालनका लाधर् 

सधुनशित र्ने 

 

 

 

 

समाप्त 

  

 


