उच्च शिक्षा नीति, २०७२
१. पृष्ठभूति
शिक्षािा सििािूलक पहुँच अतभवृद्धि गने, उच्च शिक्षालाई सीपसुँग आबि गने र प्राद्धवतिक िथा
वैज्ञातनक शिक्षाका अवसरहरू वृद्धि गर्दै लै जान पने सन्र्दभभिा उच्च शिक्षालाई व्यवशथथि गर्दै लै जान
सरकारका साथै तनजी क्षेत्र, सहकारी, गठी, थथानीय तनकाय एवि् सिर्दायलाई सिेि उत्तरर्दायी
बनाइ सिग्र िैशक्षक प्रद्धिया िथा कायभििहरूलाई प्रभावकारी, सान्र्दतभभक र गणथिरीय बनाउन
पने आवश्यकिा छ।उत्कृष्ट िैशक्षक गणथिर सतनशिि गन भ हरे क उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूको
न्यूनिि् र्दाद्धयत्वतभत्र पर्दभछ।िैशक्षक सं थथाहरू तनशिि िापर्दण्डिा गणथिरयक्त शिक्षा प्रर्दान गने
उत्कृष्ट प्राशज्ञक थलो हने थथाद्धपि िान्यिा थवरूप गणथिर सतनशिििा एवि् प्रत्यायन (Quality
Assurance and Accreditation—QAA) प्रणालीको थालनी भएको छ।यस प्रणालीलाई सदृढ
एवि् सबल बनाइ सबै उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूलाई सिेट्ने गरी प्रणालीगि द्धवकास गने कायभ
अझै बाुँकी नै छ।
उच्च शिक्षालाई गणथिरीय बनाइ सििािूलक पहुँच सतनशिि गनभ र आितनक ज्ञान, सीप, द्धवज्ञान,
कला एवि् प्रद्धवतििा र्दक्ष, प्रतिथपिी जनिशक्त ियार गनभ यस िहको शिक्षाको सिय सापेक्षरूपिा
द्धवकास र द्धवथिार गन भ आवश्यक छ।नेपाल द्धवश्व व्यापार सङ्गठनको सर्दथय भएपतछ द्धवर्दे िी उच्च
शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरू िथा तिनका सम्बन्िनिा उच्च शिक्षा सं थथाहरू खल्ने िि बढे काले यस
िहको िैशक्षक व्यवथथापन थप सदृढ गन भ पने र्दे शखन्छ।हाल सञ्चालनिा रहे का र भद्धवष्यिा खोतलने
उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूको द्धवकास, व्यवथथापन र तनयिनका लातग उच्च शिक्षा नीति २०७२
िजि
भ ा गररएको छ।
२. द्धवगिका प्रयासहरू

उच्च शिक्षा व्यवथथापन र सञ्चालनका लातग एकीकृि उच्च शिक्षा नीतिको व्यवथथा नभएको भएिा
पतन द्धवतभन्न सियिा नेपाल सरकारबाट गठठि आयोगहरूले ठर्दएका सझाव र सरकारबाट जारी
भएका नीति िथा कायभििका आिारिा उच्च शिक्षाको व्यवथथापन भइ आएको छ।हाल सञ्चातलि
द्धवश्व द्धवद्यालय आ–आफ्नै ऐन र द्धवतनयिहरूबाट थवायत्त रूपिा सञ्चालन हुँर्दै आएका छन्।नेपाल
सरकारबाट उपलव्ि हने अनर्दान तनशिि िापर्दण्डका आिारिा द्धवश्व द्धवद्यालय अनर्दान आयोगबाट
द्धविरण भइ आएको छ।
द्धवगिर्दे शख उच्च शिक्षाको क्षेत्रिा सावभजतनक नीतिका रूपिा िय गररएका उच्च शिक्षाका नीतिहरू
छररएर रहेको अवथथािा राद्धिय आवश्यकिा, उच्च शिक्षाको बढ्र्दो िाग, उच्च शिक्षािा द्धवश्वव्यापी
रूपिा आएको पररविभन र उत्पाठर्दि जनिशक्तले अन्िराभद्धिय रूपिा सािना गन भ पने प्रतिथपिाभलाई
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सिेि दृद्धष्टगि गरी राद्धिय िथा अन्िराभद्धिय द्धवज्ञहरू सिेिको सहभातगिािा उच्च शिक्षा नीतिको
सिसािद्धयक द्धवषयिा राद्धिय सम्िेलन सिेि गररएको तथयो।यस सम्िेलनबाट प्राप्त भएका सझाव र
द्धवगिका प्रयासहरूलाई एकीकृि गरी सरोकारवालाहरूसुँगको छलफलबाट उच्च शिक्षा नीतिले
सिेट्न पने द्धवषयगि क्षेत्रहरूको पद्धहचान भएको तथयो।राद्धिय आवश्यकिाका आिारिा
सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त राय सझाव सिेिका आिारिा नयाुँ पररवेििा छररएर रहे का नीतिहरूलाई
प्रथिि उच्च शिक्षा नीति २०७२ िा सिेद्धटएको छ।
३. विभिान शथथति
२०७१ साल सम्िको िथ्याङ्कअनसार उच्च शिक्षा प्रर्दायकका रूपिा ९ ओटा द्धवश्वद्धवद्यालयहरू र ४
ओटा थवाथथ्य द्धवज्ञान प्रतिष्ठानहरू रहे का छन्।नेपालिा उच्च शिक्षाको द्धवकास र द्धवथिारिा
सरकारका साथै सिर्दाय र तनजी क्षेत्र सिेिको लगानी र प्रयास रहे को छ।यसका लातग लागि
आपरण, तनजी क्षेत्रको लगानी, सािर्दाद्धयक सहभातगिा, िागिा आिाररि कायभिि सञ्चालन र
द्धवश्वद्धवद्यालयबाट आयस्रोिको पररचालन जथिा निना द्धवकास गनभका लातग थथानीय तनकाय, सिर्दाय
र तनजी क्षेत्रहरूलाई पतन उच्च शिक्षा द्धवकास साझेर्दारका रूपिा सहभागी हने अवसर खला गररएको
छ।यसको पररणाि थवरूप हाल उच्च शिक्षा प्रर्दान गने १२७६ क्याम्पसहरू िध्ये ९६ ओटा
आद्धङ्गक क्याम्पसका रूपिा र ४२९ ओटा सिर्दायबाट सञ्चातलि छन् भने ७५१ ओटा तनजी
लगानीिा सञ्चातलि छन्।अद्धहले नेपालको उच्च शिक्षाको कल भनाभ र्दर १७.१ प्रतििि पगेको
छ।सङ्ख्यात्िक रूपिा उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूको द्धवथिार भएको र्दे शखएिा पतन उच्च
शिक्षाको पहुँच र अवसर सििािूलक बन्न सकेको छै न।
४. सिथयाहरू
उच्च शिक्षा क्षेत्रिा र्दे खा परे का सिथयाहरू र्दे हायअनसार छन्:
(अ) नेपालिा उच्च शिक्षा प्रतिको जनचाहना द्रि गतििा बढे को छ।हरे क वषभ द्धवद्याथी भनाभ र्दर
ुँ ै गएका छन्।िर यो द्धवथिार
बढे को छ।उच्च शिक्षासुँग सम्बि नयाुँ सं थथाहरू प्रति वषभ थद्धपर्द
योजनाबि र व्यवशथथि हन सकेको छै न।
(आ) उच्च शिक्षािा आतथभक रूपले द्धवपन्न र भौगोतलक रूपले द्धपछतडएका क्षेत्रका नागररकहरूको
सहभातगिा बढ्न सकेको छै न।सािाशजक िथा आतथभक रूपले पछातड परे का क्षेत्रका
द्धवद्याथीहरूका लातग द्धवतभन्न प्रकारका छात्रवृशत्तको व्यवथथा गररएको भएिा पतन लशक्षि
सिूहका लातग पयाभप्त हन सकेको छै न।
(इ) पाठ्यििलाई सिय सापेक्ष बनाउन नसक्र्दा उच्च शिक्षाको उद्देश्य अनकूल हने गरी िैशक्षक
द्धियाकलाप सञ्चालन, परीक्षा प्रणालीको व्यवथथा, िैशक्षक क्यालेन्डरको पालना, उपयक्त
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िैशक्षक वािावरणको तसजभना र उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूको क्षििा वृद्धि गनभ सद्धकएको
छै न।
(ई) उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूिा उपयक्त प्राशज्ञक वािावरण कायि हन नसक्र्दा िैशक्षक
क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपिा कायाभन्वयन हन नसकेकाले सिय र स्रोि खेर गएको छ।यसका
साथै प्राशज्ञक सभा, गोष्ठी, नेित्ृ व द्धवकास, अनसन्िान, पररयोजना कायभ, प्रविभनात्िक
द्धियाकलाप जथिा अध्ययन–अध्यापनका िहत्वपूणभ द्धियाकलापहरू ओझेलिा परे का छन्।
(उ) िलकका उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूका बीच अन्िरसम्बन्ि कायि गरी नेित्ृ व द्धवकास,
अनसन्िान, प्रविभन एवि् द्धवकास कायभिा सहकायभ र एकरूपिा कायि गरी अगातड बढ्न
सद्धकएको छै न।
(ऊ) उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरू राद्धिय एवि् अन्िरराद्धिय थिर अनकूल चथि एवि्
प्रतिथपिाभत्िक हन सकेका छै नन्।विभिान अन्िराभद्धिय प्रवृशत्त र प्रचलन अनसार उच्च गतििा
वृद्धि हुँर्दै गएको ज्ञान एवि् त्यसको उपयोग र आितनक सूचना प्रद्धवतिको उपयोग सुँगै खला
शिक्षाको द्धवथिार हन सकेको छै न।
(ए) एकीकृि उच्च शिक्षा नीतिको अभाविा एकातिर उच्च शिक्षा द्धवकासको उशचि गन्िव्य सद्धहि
र्दूरगािी सोचिा आिाररि योजना तनिाभण हन सकेको छै न भने अकोतिर उच्च शिक्षा प्रर्दायक
सं थथाहरूको थथापना, सञ्चालन, द्धवकास र द्धवथिारिा एकरूपिा कायि हन सकेको
छै न।द्धवश्वद्धवद्यालयहरू बेग्लाबेग्लै ऐनअन्िगभि थथापना भई

सञ्चालनिा रहे का हुँर्दा

सिन्वयको अभाव रहेको छ।
(ऐ) उच्च शिक्षािा लगानी, उत्पार्दन र प्राशज्ञक कायभकिलिाका बीच सहसम्बन्ि थथाद्धपि गनभ
नसक्र्दा उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरू खोल्न र सञ्चालनिा अथवथथ प्रतिथपिाभ बढे को छ।
५. उच्च शिक्षा नीतिको आवश्यकिा
उच्च शिक्षाका पहुँच, सििा, गणथिर र व्यथथापनका क्षेत्रिा द्धवद्यिान द्धवद्धवि सिथया िथा
चनौिीहरूलाई सम्बोिन गनभका लातग एकीकृि उच्च शिक्षा नीतिको आवश्यकिा परे को छ।उच्च
शिक्षा सं थथाहरूको सङ्ख्या, तिनका िैशक्षक कायभििहरू एवि् द्धवद्याथी भनाभिा भएको वृद्धिलाई
सम्बोिन गनभ आन्िररक स्रोिको पररचालन गरी उच्च शिक्षािा सरकारी, सािर्दाद्धयक एवि् तनजी
लगानी सिेिलाई प्रोत्साहन गनभ एकीकृि उच्च शिक्षा नीति िजि
भ ा गन भ परे को छ।द्धवश्वद्धवद्यालयहरू
बेग्लाबेग्लै ऐन अन्िगभि थथापना भई सञ्चालनिा रहे का हुँर्दा सिन्वयको अभावलाई सम्बोिन गनभ
यो नीति िजि
भ ा गन भ परे को छ।उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूको व्यवथथापन र तनयिनलाई
एकीकृि ढाुँचािा आवि गरी एक सं थथाको ज्ञान अको सं थथािा थथानान्िरण गनभ र द्धवश्वद्धवद्यालयहरू
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बीच िेतडट ट्रान्सफर (पाठ्यभार थथानान्िरण) र सिायोजन गनभका लातग सिेि उच्च शिक्षा नीति
िजि
भ ा गन भ परे को हो।
र्दूरदृद्धष्ट (Vision)
िलकको सवाभद्धङ्गण द्धवकासका लातग सान्र्दतभभक अनसन्िान िथा ज्ञान अतभवृद्धि र अन्िरराद्धिय
द्धवकासििसुँग आवि गनभ सक्ने उच्च थिरको िानव सं सािन द्धवकास गनभ उच्च शिक्षा प्रर्दायक
सं थथाहरूलाई नेित्ृ वर्दायी उत्कृष्ट प्राशज्ञक केन्द्रका रूपिा द्धवकास गने।
सङ्कल्प (Mission)
प्राशज्ञक उत्कृष्टिा िथा उन्नयनका लातग अध्ययन िथा अनसन्िान गने सििािूलक एवि् सिावेिी
अवसरसद्धहि प्रतिथपिाभत्िक, गणथिरयक्त र उपलशधििूलक उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाको सञ्चालन
र व्यवथथापन हने।
६. उद्देश्य
र्दे िको सािाशजक िथा आतथभक द्धवकासका लातग द्धवतभन्न क्षेत्रहरूिा सक्षि नेित्ृ व प्रर्दान गनभ सक्ने
योग्य, र्दक्ष, अन्िराभद्धिय थिरिा प्रतिथपिी र अनसन्िानिखी िानव सं सािन द्धवकास गन भ उच्च
शिक्षाको प्रिख उद्देश्य रहे को छ।उच्च शिक्षाको प्रभावकारी व्यवथथापन र सञ्चालन प्रयोजनका
लातग ियार गररएको यो उच्च शिक्षा नीतिको तनम्नतलशखि उद्देश्यहरू रहे का छन्।
६.१ उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूको थथापना, सञ्चालन, तनयिन र व्यवथथापनलाई तनयतिि,
व्यवशथथि र ियाभठर्दि बनाउुँर्दै उच्च शिक्षािा पहुँच अतभबृद्धि गने।
६.२ द्धवद्यालय शिक्षािा भएको क्षेत्रगि द्धवथिार र द्धवद्धवतिकरण सिेिलाई दृद्धष्टगि गरी उच्च
शिक्षालाई िौतलक ज्ञान र पद्धहचानको आिारथिम्भका रुपिा थथाद्धपि गरी सिग्र सािाशजक
र आतथभक द्धवकासको उन्नयनका लातग द्धवज्ञान र प्रद्धवति प्रति अतभप्रेररि प्रतिथपिी र उद्यििील
िानव सं सािन द्धवकास गने।
६.३ उच्च शिक्षािा अध्ययन िथा अनसन्िानका अवसरहरू वृद्धि गरी सान्र्दतभभक, उपयोगी,
गणथिरीय एवि् अन्िराभद्धिय पररवेि अनकूल प्रतिथपिी बनाउने।
७.
७.१

नीतिहरू
द्धवद्यालय शिक्षाको कक्षा १२ वा सो सरहको िह परा गरे का द्धवद्याथीको क्षििा र योग्यिा
(Aptitude and Merit) का आिारिा सबैका लातग उच्च शिक्षािा प्रवेि खल्ला हनेछ।

७.२ गणथिर सतनशिििाका लातग राद्धिय गणथिर प्रारूप ियार गरी सोको आिारिा िैशक्षक
सं थथाहरू सञ्चालन भएको सतनशिि गररने छ।
७.३ रािको सिग्र आतथभक िथा सािाशजक द्धवकास र राजनीतिक रूपान्िरणबाट तसशजभि राद्धिय
प्राथतिकिाका क्षेत्रहरूलाई सम्बोिन गनभ उच्च शिक्षाका कायभििहरू केशन्द्रि गररने छ।
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७.४ उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरू (द्धवश्वद्धवद्यालयहरू िथा तिनका आद्धङ्गक एवि् सम्बन्िन प्राप्त
शिक्षण सं थथाहरू) को प्राशज्ञक उत्कृष्टिा एवि् अन्िराभद्धिय प्रतिथपिाभका लातग पाठ्यिि र
िैशक्षक प्रणाली एवि् व्यवथथापनिा सिय सापेक्ष सिार गररने छ।
७.५ उच्च शिक्षािा अनसन्िान एवि् प्रविभनलाई उच्च शिक्षा कायभििको अतभन्न अङ्गका रूपिा
द्धवकास गररने छ।
७.६ उच्च शिक्षालाई राि द्धवकासका लातग आवश्यक िानव सं सािन द्धवकास गने सं यन्त्रको
रूपिा द्धवकातसि गररने छ।
७.७ उच्च शिक्षाको द्धवकासका लातग सावभजतनक, सािर्दाद्धयक, तनजी र साझेर्दारी कायभलाई
प्रोत्साद्धहि गररने छ।
७.८ तनशिि िान्यिा, िापर्दण्ड िथा प्रद्धियागि उत्तरर्दाद्धयत्व र जवाफर्दे द्धहिाका आिारिा उच्च
शिक्षािा लगानीका क्षेत्र द्धवथिार गरी पररणाििखी द्धवत्तीय व्यवथथापनको ढाुँचा अबलम्बन
गररने छ।
७.९ केन्द्र र प्रर्दे ि/थथानीय िहबाट द्धवश्वद्धवद्यालयहरूको थथापना, सञ्चालन िथा व्यवथथापन र
वगीकरण गररने छ।
७.१० उच्च शिक्षाको सिन्वय िथा तनयिन सरकारको र्दाद्धयत्व तभत्र रहने र सरकारले तलएका नीति
तनर्दे ि गने कायभ शिक्षा िन्त्रालयबाट हनेछ।
८.

रणनीतिहरू

उच्च शिक्षा नीतिको प्रभावकारी कायाभन्वयनका लातग अवलम्बन गररने रणनीतिहरू तनम्नानसार
हनेछन्:
८.१ द्धवश्वसनीयिा एवि् प्रतिथपिाभत्िक क्षििाको सतनशिि हने गरी खला एवि् र्दूर शिक्षा
लगायिका व्यवथथािाफभि उच्च शिक्षािा पहुँच अतभवृद्धि गने।(७.१)
८.२ उच्च शिक्षािा द्धपछतडएका भौगोतलक क्षेत्र, िद्धहला, आठर्दवासी/जनजाति, र्दतलि, ििेसी
सिर्दाय, अपाङ्गिा भएका नागररक एवि् आतथभक रूपले द्धवपन्न सिर्दाय र वगभको उच्च शिक्षा
अध्ययनिा तनरन्िरिाका लातग सहयोग कायभििहरूको व्यवथथा गने।(७.१)
८.३ गणथिरको सतनशिििा एवि् प्रत्यायनका लातग थवायत्त गणथिर सतनशिििा एवि् प्रत्यायन
बोडभ थथापना गने।(७.२)
८.४ हाल सञ्चालनिा रहेका उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाको सिार एवि् नयाुँ िैशक्षक सं थथाहरूको
थथापनाका लातग गणथिरको सतनशिििा िथा प्रत्यायनलाई एक प्रिख आिार बनाउने।
(७.२)
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८.५ उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूको गणथिर अतभवृद्धि गरी उच्च शिक्षालाई राद्धिय आवश्यकिा
एवि् अन्िराभद्धिय द्धवकासिि, िान्यिा र प्रचलनसुँग सान्र्दतभभक बनाउने।(७.२)
८.६ र्दे िको द्धविेषिा, सन्र्दभभ एवि् द्धवकासका सम्भाव्यिाहरूलाई ध्यानिा राखी उच्च शिक्षालाई
राद्धिय द्धवकासका प्राथतिकिाका क्षेत्रहरु कृद्धष, उजाभ, पयभटन, जलस्रोि, थथानीय प्रद्धवति, सम्पर्दा
र सं थकृति, खेलकर्द द्धवज्ञान (Sports Science), जलवाय पररविभन लगायिका सेवा क्षेत्रहरुिा
केशन्द्रि गरी प्रतिथपिाभत्िक क्षििाको द्धवकासिा जोड ठर्दई अन्िराभद्धिय थिरिा प्रतिथपिाभ गनभ
सक्षि ज्ञान, सीप एवि् प्रद्धवतिको द्धवकास गने।(७.३)
८.७ प्राकृतिक वािावरणको सन्िलन, द्धवपद् व्यवथथापन एवि् ठर्दगोपनका लातग उच्च शिक्षा
कायभििहरूको द्धवथिार गने।(७.३)
८.८ उच्च शिक्षा सञ्चालनिा सं थथागि थवायत्तिा िथा द्धवकेन्द्रीकृि व्यवथथापन पिति अवलम्बन
गने।(७.४)
८.९ उच्च शिक्षा प्रर्दायक द्धवर्दे िी सं थथाहरू िथा तिनका सम्बन्िनिा सञ्चातलि उच्च शिक्षा
प्रर्दायक सं थथाहरू र तिनका िैशक्षक कायभििहरूलाई राद्धिय आवश्यकिा र द्धहिका
आिारिा प्रभावकारी तनयिन िथा व्यवथथापन गने र थवर्दे िकै द्धवश्वद्धवद्यालयहरूका
सम्बन्िन प्राप्त उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूलाई पतन राद्धिय तनयिन ढाुँचा अन्िगभि ल्याइ
द्धवर्दे िी द्धवश्वद्धवद्यालयबीच सिन्वय गरी शिक्षण तसकाइ आर्दान प्रर्दान गने।(७.४)
८.१० द्धवश्वद्धवद्यालय एवि् उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूको अनसन्िान कायभििहरूलाई राद्धिय
आवश्यकिा एवि् अवसरहरूसुँग आबि गरी िैशक्षक अनसन्िान एवि् नवप्रविभनका लातग
क्षििा अतभवृद्धि गने।(७.५)
८.११ रािको िानव सं सािन योजनाका आिारिा आवश्यक िानव स्रोि द्धवकासका लातग िैशक्षक
कायभििहरू कायाभन्वयन गने।(७.६)
८.१२ सािर्दाद्धयक, सावभजतनक िथा तनजी क्षेत्रलाई उच्च िैशक्षक सं थथाहरू खोल्न, सञ्चालन गनभ
िथा द्धवकास गनभ प्रोत्साद्धहि गने।(७.७)
८.१३ द्धवर्दे िी िैशक्षक सं थथाहरूसुँगको सहकायभिा वा सम्बन्िन प्राप्त गरी िैशक्षक कायभििहरू
सञ्चालन गनभ उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूलाई प्रचतलि राद्धिय नीति, आवश्यकिा एवि्
अन्िराभद्धिय सम्झौिाका आिारिा िात्र थवीकृति प्रर्दान गने।(७.७)
८.१४ उच्च शिक्षािा लगानी िथा आतथभक व्यवथथापनलाई पारर्दशिभिा र उत्तरर्दाद्धयत्वका आिारिा
उपयक्त प्रद्धवति सद्धहिको प्रणालीगि द्धवकास गरी द्धवत्तीय तनयिन िथा अनगिन गने प्रबन्ि
तिलाइ सरकारी अनर्दानलाई उत्पार्दकत्व र गणथिरसुँग आबि गने।(७.८)
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८.१५ द्धवश्वद्धवद्यालयहरू सावभजतनक, सािर्दाद्धयक, तनजी, तनजी िथा सावभजतनक साझेर्दारी लगायि
आवश्यकिा अनसार उपाति प्रर्दान गने सं थथा (Degree Awarding Institutions),
आवासीय

द्धवश्वद्धवद्यालय,

िैशक्षक

उत्कृष्टिाका

केन्द्रहरू,

प्रतिष्ठानहरू,

िातनि

द्धवश्वद्धवद्यालयहरू सिेि सिेद्धटने गरी उच्च िैशक्षक सं थथाहरूको वगीकरण गने।(७.९)
८.१६ उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथा एवि् िैशक्षक कायभिििा गणथिर सतनशिििाको िान्यिा र
िापर्दण्डका आिारिा तनयिन गने।(७.९)
८.१७ उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथा एवि् िैशक्षक कायभििको सञ्चालन, व्यवथथापन र तनयिन गनभ
द्धवद्यिान सं थथागि सं यन्त्रको पनरावलोकन गरी आवश्यक सं रचनागि प्रबन्ि गने।(७.१०)
९.

कायभनीतिहरू

९.१ उच्च शिक्षाको पहुँच पग्न नसक्ने र्दगभि थथान र वैकशल्पक पहुँचको आवश्यकिा पनेहरूलाई
ध्यानिा राखी खला द्धवश्व द्धवद्यालय लगायि खला एवि् र्दूर शिक्षा प्रणालीको सं थथागि द्धवकास
गररने छ।(८.१)
९.२ उच्च शिक्षालाई राद्धिय प्राथतिकिाका आिारिा व्यवथथापन गनभ कृद्धष िथा वन, पयाभवरण,
द्धवज्ञान एवि् प्रद्धवति, शचद्धकत्सा द्धवज्ञान, आयवेर्द, पयभटन, इशन्जतनयररङ्ग, जलद्धवद्यि्,
नवीकरणीय उजाभ, उद्योग िथा व्यापार लगायिका क्षेत्रसुँग सम्बि कायभिूलक एवि्
रोजगारउन्िख उच्च शिक्षाको द्धवकास र द्धवथिारलाई प्राथतिकिा ठर्दइनेछ।(८.१)
९.३ उच्च शिक्षािा र्दे िको आतथभक द्धवकास, उत्पार्दन एवि् रोजगारिूलक शिक्षाका लातग
आवश्यक िैशक्षक कायभििहरूको सं थथागि द्धवकास गररने छ।(८.१)
९.४ द्धवद्यिान उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथा िथा तिनका कायभििहरूको सिावेिी एवि् प्रभावकारी
व्यवथथापन गररने छ।(८.२)
९.५ सािाशजक िथा सििािूलक सहभातगिाका लातग आतथभक सहायिाको व्यवथथा
गररनेछ।(८.२)
९.६ आतथभक रूपिा द्धपछतडएका प्रतिभावान िथा सीिान्िकृि, र्दतलि, अपाङ्ग, लोपोन्िख जाति,
जनजाति, िद्धहला द्धवद्याथीका लातग उच्च शिक्षािा सहज पहुँचको अवसर तसजभना गनभ र राज्यले
आवश्यक लगानी गने वािावरण ियार गनभ तनम्नानसारका कायभििहरू सञ्चालन गररने
छन्:(८.२)
(अ) छात्रवृशत्त
(आ) सहतलयि ऋण
(इ) थव–आजभनद्वारा अध्ययन गने प्राविान
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९.७ गणथिर सतनशिििा र प्रत्यायन प्रिाणपत्रका आिारिा िात्र द्धवर्दे िी उच्च शिक्षा प्रर्दायक
सं थथालाई सम्बन्िन ठर्दइने छ।त्यथिा सं थथालाई द्धवर्दे ििा सम्बन्िन ठर्दन वा कायभिि
सञ्चालन गनभ सम्बशन्िि िलकका राद्धिय उच्च शिक्षा तनकायबाट थवीकृति प्राप्त भएकै हनपने
प्राविान राशखने छ।(८.३)
९.८ प्रत्यायन बोडभद्वारा अनसन्िान एवि् नवप्रविभनिखी पाठ्यिि र पठन पाठन कायभलाई
प्रोत्साद्धहि गररने छ।(८.३)
९.९ द्धवश्वद्धवद्यालयहरूले व्यावसाद्धयक िथा प्राद्धवतिक द्धवषयहरू गणथिर सतनशिििा र प्रत्यायन
प्रिाणपत्र प्राप्त सं थथाहरूलाई िात्र सञ्चालन गनभ अनिति ठर्दने व्यवथथा गररने छ।(८.३)
९.१० उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूले गणथिर सतनशिििा एवि् प्रत्यायन प्रद्धियािा सहभागी भई
प्रत्यायन प्राप्त गने छन्।गणथिर सतनशिििा एवि् प्रत्यायनका आिारिा उच्च शिक्षा प्रर्दायक
सं थथाहरूको द्धवकास एवि् सिार गररने छ।गणथिर सतनशिििा एवि् प्रत्यायन परीक्षण
प्रणालीलाई आिारभूि आवश्यकिािा केशन्द्रि गरी सदृढ गररने छ।(८.३)
९.११ गणथिरको सतनशिििा एवि् प्रत्यायन व्यवथथाको प्रभावकारी कायाभन्वयनका लातग
सम्बशन्िि सं थथाहरूसुँग सहकायभ गररने छ।(८.३)
९.१२ द्धवश्वद्धवद्यालयहरूद्वारा आद्धङ्गक िथा सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पसहरूको नतिजािा आिाररि
तनयतिि अनगिन िथा सपररवेक्षण गररने छ।(८.४)
९.१३ तनशिि िापर्दण्डतभत्रको िैशक्षक थिर सतनशिि भएका सं थथालाई राद्धिय प्राथतिकिा तभत्रका
द्धवषय क्षेत्रिा िात्र कायभिि सञ्चालन गने गरी वैर्देशिक सम्बन्िनको थवीकृति ठर्दइने
छ।(८.४)
९.१४ उच्च शिक्षाका कायभिि सञ्चालन गनभ सम्बन्िन िाग गने सं थथाहरूको थथलगि अध्ययन
िथा अनगिन गरी त्यथिा सं थथाले सञ्चालन गनभ चाहे को कायभिि र उक्त कायभििका लातग
सं थथा छनोट गर्दाभ पारर्दिी िापर्दण्डका आिारिा द्धवथिृि रूपिा गररएको थथलगि अध्ययन
िथा िूल्याङ्कन प्रतिवेर्दन अनसार सम्बन्िन िथा नयाुँ कायभिि सञ्चालनका लातग थवीकृति
ठर्दइने छ।(८.४)
९.१५ कनै ठाउुँिा नयाुँ िैशक्षक सं थथालाई सम्बन्िन ठर्दुँर्दा त्यहाुँ रहे का आद्धङ्गक िथा सम्बन्िन प्राप्त
अन्य क्याम्पसिातथ पने प्रभावका बारे िा अध्ययन गरे र िात्र ठर्दइने प्रबन्ि तिलाइने
छ।यसलाई प्रणालीगि रूपिा सिार गर्दै लै जान हाल सञ्चालनिा रहे का उच्च शिक्षा प्रर्दायक
सं थथाहरूको तनयिन गनभ राद्धिय थथानिान तग्रड (National Distribution Grid) को ढाुँचा
ियार गरी सोका आिारिा योजनाबि िररकाले सं थथाहरू गाभ्ने िथा सम्बन्िन
ठर्दइनेछ।(८.४)
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९.१६ उच्च शिक्षाका पाठ्यिि िथा कायभििलाई

राद्धिय आवश्यकिासुँग आवि गरी

द्धयनीहरूलाई अनसन्िानिूलक एवि् प्रविभनात्िक बनाउन प्रोत्साद्धहि गररने छ।(८.५)
९.१७ उच्च शिक्षाका द्धियाकलापलाई राद्धिय द्धवकासका सिसािद्धयक सिथया र चनौिीहरूको
सािना गनभ आवश्यक ज्ञानको खोज एवि् त्यसको उपयोगिा आिाररि बनाइने छ।(८.५)
९.१८ शिक्षकको आिारभूि योग्यिा परीक्षणका लातग राद्धिय िूल्याङ्कन प्रणालीको थालनी गररने
छ।(८.५)
९.१९ र्दे हायका सम्भाव्य राद्धिय िथा अन्िराभद्धिय द्धवषय क्षेत्रहरू अध्ययन गनभ उच्च शिक्षा
आयोगद्वारा सिन्वय गररने छ: (८.६)
(अ) कृद्धष िथा वनसम्बन्िी अध्ययन
(आ) जलस्रोि िथा जलद्धवद्यिसम्बन्िी अध्ययन
(इ) प्राकृतिक प्रकोप व्यवथथापनसम्बन्िी अध्ययन
(ई) जलवाय िथा प्राकृतिक वािावरण सन्िलनसम्बन्िी अध्ययन
(उ) जैद्धवक द्धवद्धवििासम्बन्िी अध्ययन
(ऊ) पयभटन एवि् पवभिारोहणसम्बन्िी अध्ययन
(ए) राद्धिय सम्पर्दा, सं थकृति एवि् परम्परागि द्धवषयसम्बन्िी अध्ययन
९.२० ज्ञान िथा सीपसम्बन्िी अध्ययन राद्धिय सम्पर्दा िथा परम्परागि थथानीय ज्ञान, सीप एवि्
प्रद्धवतिको जगेनाभ एवि् द्धवकास गनभ कृद्धष, वन, जैद्धवक द्धवद्धवििा, पयभटन, जल िथा जलद्धवद्यि्,
नवीकरणीय उजाभ, खेलकर्द द्धवज्ञान (Sports Science), साना एवि् िझौला उद्योगको
द्धवकासको आवश्यकिासुँग िैशक्षक कायभििहरू आबि गरी सिर्दायसुँग उच्च शिक्षाको
अन्िर सम्बन्ि थथाद्धपि गररने छ।(८.६)
९.२१ राज्यको आतथभक स्रोि–सािन िथा सम्पर्दाहरूको ठर्दगो द्धवकासको अविारणा अन्िगभि
अतिकिि् उपयोग गरी रािलाई सिृि िल्याउन उच्च शिक्षालाई अनसन्िानिा आिाररि
बनाइने छ।(८.७)
९.२२ उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूको सञ्चालन एवि् प्रभावकारी व्यवथथापनका लातग
तनम्नानसार सं रचनागि सिार गररने छ: (८.८)
(अ) द्धवश्वद्धवद्यालय, सं काय आद्धङ्गक एवि् सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई प्राशज्ञक थवायत्तिा
िथा द्धवकेन्द्रीकरणका आिारिा व्यवथथापन गनभ प्रोत्साद्धहि गने।
(आ) भौगोतलक रूपले उपयक्त थथानीय क्याम्पसहरूलाई सिूह (Cluster) िा आबि गरी
सघन (Comprehensive) उच्च शिक्षा एकाइको रूपिा द्धवकतसि गने।
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९.२३ नयाुँ द्धवश्वद्धवद्यालय/उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूको थथापना र हाल सञ्चालनिा रहे का
सं थथाहरू राद्धिय थथानिान तग्रडको आिारभूि ढाुँचा अनसार जनसङ्ख्या, सहरीकरण, क्षेत्रीय
िथा भौगोतलक सििा, राद्धिय आवश्यकिा एवि् प्राथतिकिाका आिारिा थथापना र तनयिन
गररने छ।(८.८)
९.२४ उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूिा उपयक्त िैशक्षक एवि् प्राशज्ञक वािावरणको तनिाभण र
द्धवकासिा जोड ठर्दइने छ।(८.८)
९.२५ नेपाल सरकारले द्धवर्दे िी द्धवश्वद्धवद्यालयको सम्बन्िनिा सञ्चालन गने नयाुँ क्याम्पसलाई
सम्बन्िन थवीकृति ठर्दुँर्दा र परानालाई नवीकरण गर्दाभ थथलगि सम्भाव्यिा अध्ययनलाई र
सम्बन्िन ठर्दने द्धवश्वद्धवद्यालयले राद्धिय िथा अन्िराभद्धिय रूपिा प्राप्त गरे को ्यािीलाई प्रिख
आिार बनाइनेछ।सम्भाव्यिा अध्ययनका लातग अतनवायभ रूपिा योग्यिा पगेका पूणक
भ ालीन
शिक्षकहरू र तनशिि िापर्दण्ड अनसार भौतिक पूवाभिार पगेको हन पने व्यवथथा गररने
छ।(८.९)
९.२६ द्धवर्दे िी सम्बन्िनिा सञ्चालनिा रहे का िैशक्षक सं थथाहरूिा पूणक
भ ालीन व्यवथथापक,
किभचारी र शिक्षकहरूको अतनवायभ व्यवथथा गररने छ।तनशिि अनपाििा द्धवर्दे िी द्धविेषज्ञ
प्राध्यापकको उपशथथति एवि् सं लग्निा वा थवर्दे िी प्राध्यापकहरूको क्षििा अतभवृद्धि र
पेसागि द्धविेषज्ञिा सतनशिि गररने छ।(८.९)
९.२७ द्धवर्दे िी िैशक्षक सं थथाहरूको सम्बन्िनिा थथापना िथा सञ्चालन हने िैशक्षक सं थथाहरूलाई
राद्धिय आवश्यकिा र द्धहिलाई

ध्यानिा राखी कायभिि सञ्चालन गने अनिति

ठर्दइनेछ।(८.९)
९.२८ द्धवश्वद्धवद्यालयहरूले सम्बन्िन ठर्दने कायभको सिन्वय द्धवश्वद्धवद्यालय सिन्वय सतितिले गने र
उच्च शिक्षा आयोगको तनणभय अशन्िि हने व्यवथथा गररने छ।(८.९)
९.२९ थवर्दे िी एवि् द्धवर्दे िी द्धवश्वद्धवद्यालयहरूका उपाति, िैशक्षक कायभिि िथा पाठ्यििको
सिकक्षिा एवि् तिनीहरूबीच िेतडट ट्रान्सफर गने प्रणालीको द्धवकास गररने छ।(८.९)
९.३० उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूलाई अन्िराभद्धिय सम्बन्ि बढाउन िथा उच्च थिरका द्धवर्दे िी
िैशक्षक सं थथासुँग िैशक्षक एवि् प्राशज्ञक सहकायभ र सहयोग गनभ गराउन प्रोत्साद्धहि
गररनेछ।(८.९)
९.३१ अन्वेषणात्िक िथा शजज्ञासािूलक िैशक्षक एवि् प्राशज्ञक सं थकृतिको प्रतिथथापन र
द्धवकासलाई प्रोत्साद्धहि गने गरी शिक्षकको वृशत्त द्धवकास गनभ पेसागि सहयोग प्रणाली द्धवकास
गररने छ।(८.१०)
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९.३२ प्राध्यापकहरूको पेसागि क्षििा अतभवृद्धिका लातग गोष्ठी, अनसन्िान एवि् उच्च थिरीय
अध्ययनका लातग प्रोत्साद्धहि गररने छ।(८.१०)
९.३३ उच्च िैशक्षक सं थथाहरूिा अनसन्िान सं थकृतिको द्धवकासिा जोड ठर्दं र्दै अनसन्िान एवि्
िौतलक र तसजभनात्िक द्धियाकलापहरूलाई पाठ्यििको आिार बनाई उच्च शिक्षाको
गणथिर िथा सान्र्दतभभकिािा सिार गररने छ।अनसन्िानिूलक कृति, प्रतिवेर्दन एवि् जनभल
प्रकािनलाई प्रोत्साद्धहि गररने छ।(८.१०)
९.३४ तसकाइ सिथयाहरूको सिािानका लातग अन्वेषणात्िक परीक्षण गने र क्षििा
प्रिाणीकरणका लातग िापर्दण्ड सद्धहिको परीक्षा प्रणालीको द्धवकास गररने छ।(८.१०)
९.३५ हाल सञ्चालनिा रहेका िैशक्षक सं थथाहरू एवि् कायभििहरूलाई

प्राद्धवतिक एवि्

व्यावसाद्धयक शिक्षासुँग सािञ्जथय कायि गनभ पल कायभिि (Bridging Program) को
व्यवथथा गररने छ।(८.११)
९.३६ आतथभक पछौटे पन िथा बेरोजगारी सिथयाको सिािान गनभ प्राद्धवतिक िथा व्यावसाद्धयक
उच्च शिक्षालाई प्राथतिकिा ठर्दइने छ।(८.११)
९.३७ राि द्धवकासका कायभििहरूको कायाभन्वयन गने क्षििा अतभवृद्धिका लातग द्धवज्ञान िथा
प्रद्धवतिलाई प्राथतिकिा ठर्दई उच्च शिक्षाको द्धवकास गररनेछ।(८.११)
९.३८ सािर्दाद्धयक िथा तनजी क्षेत्रलाई राद्धिय प्राथतिकिा एवि् सं थथागि द्धवकास सम्बन्िी तग्रडका
आिारिा उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरू खोल्न िथा द्धवकास गनभ प्रोत्साद्धहि
गररनेछ।(८.१२)
९.३९ द्धवश्वद्धवद्यालयहरूद्वारा आद्धङ्गक िथा सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पसहरूको नतिजािा आिाररि
तनयतिि अनगिन िथा सपररवेक्षण गररनेछ।(८.१२)
९.४० द्धवर्दे िी िैशक्षक सं थथाहरूको सम्बन्िनिा थथापना िथा सञ्चालन हने िैशक्षक सं थथाहरूलाई
राद्धिय आवश्यकिा र द्धहिलाई

ध्यानिा राखी कायभिि सञ्चालन गने अनिति

ठर्दइनेछ।(८.१३)
९.४१ थवर्दे िी उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाले सञ्चालन गनभ नसक्ने िैशक्षक कायभिि िात्र तनशिि
गणथिर िथा िापर्दण्ड परा गरे का िैशक्षक सं थथालाई सञ्चालन गनभ थवीकृति ठर्दइने
छ।(८.१३)
९.४२ राद्धिय प्राथतिकिा, गणथिर र कायभसम्पार्दनका आिारिा सरकारको लगानी िथा अनर्दान
उपलव्ि गराइने छ।(८.१४)
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९.४३ राद्धिय प्राथतिकिा र गणथिरका आिारिा उच्च शिक्षािा आिारभूि अनर्दान,
कायभसम्पार्दनिा आिाररि अनर्दान र सूत्रिा आिाररि अनर्दानको व्यवथथा गरी तनशिि
िान्यिा र िापर्दण्डका आिारिा व्यवथथापन एवि् तनयिन गररनेछ।(८.१४)
९.४४ गणथिरको सतनशिििा एवि् प्रत्यायन व्यवथथाको प्रभावकारी कायाभन्वयनका लातग
िापर्दण्डका आिारिा द्धवश्वद्धवद्यालयहरूको वगीकरण गरी सं थथाहरूबीच सहकायभ गनभ
प्रोत्साद्धहि गररनेछ।(८.१५)
९.४५ थवर्दे िी एवि् द्धवर्दे िी द्धवश्वद्धवद्यालयहरूका उपाति, िैशक्षक कायभिि िथा पाठ्यििको
सिकक्षिा एवि् तिनीहरू बीच िेतडट ट्रान्सफर प्रणालीको द्धवकास गररनेछ।(८.१५)
९.४६ उच्च शिक्षा प्रर्दायक सं थथाहरूलाई अन्िराभद्धिय सम्बन्ि बढाउन िथा उच्च थिरका द्धवर्दे िी
िैशक्षक सं थथासुँग िैशक्षक एवि् प्राशज्ञक सहकायभ र सहयोग गनभ गराउन प्रोत्साद्धहि
गररनेछ।(८.१५)
९.४७ द्धवश्वद्धवद्यालय थथापनाका लातग आवश्यक कानन िजि
भ ा गनभ, राद्धिय थिरको उच्च शिक्षा
सिार कायभििको योजना बनाउन िथा कायाभन्वयन गनभका लातग राद्धिय योजना आयोग,
शिक्षा िन्त्रालय, अथभ िन्त्रालय र उच्च शिक्षा आयोग सशम्ितलि सं यन्त्रको व्यवथथा गररने
छ।(८.१६)
९.४८ एकीकृि उच्च शिक्षा ऐनका आिारिा द्धवश्वद्धवद्यालयहरूको सञ्चालन, व्यवथथापन र तनयिन
गररनेछ।(८.१६)
९.४९ द्धवश्वद्धवद्यालयलगायि उच्च शिक्षा सम्बि तनकायहरूका नेित्ृ वर्दायी पर्दहरूिा तनशिि
िापर्दण्ड र प्रतिथपिाभका आिारिा छनोट गररनेछ।(८.१६)
९.५० उच्च शिक्षाको प्रबिभन र द्धवकासका राद्धिय िद्दा, प्राथतिकिाहरूलाई सान्र्दतभभक र प्रभावकारी
िल्याउन शिक्षा िन्त्रालयद्वारा सिन्वय, अनगिन र तनयिन गररनेछ।(८.१६)
९.५१ उच्च शिक्षा आयोगद्वारा उच्च शिक्षाको द्धवकास, सिन्वय, अनगिन र तनयिन कायभ गररने
छ।(८.१७)
९.५२ आयोगको क्षििा अतभवृद्धि, सदृढीकरण र सेवा प्रवाहको गणथिर सतनशिि गनभ
तनम्नानसारका सं रचनागि सिारका कायभहरू गररने छ: (८.१७)
(अ) र्दे िको सिग्र उच्च शिक्षा द्धवकासका योजना बनाउन, कायाभन्वयन गनभ, अनगिन,
सिन्वय िथा तनयिन कायभलाई व्यवशथथि गनभ द्धवश्वद्धवद्यालय सिन्वय सतिति गठन
गने।
(आ) उच्च शिक्षाको सिग्र आतथभक नीति तनिाभरण एवि् व्यवथथापन गनभ, उच्च शिक्षािा
सरकारी आतथभक सहयोग/लगानी िथा सािर्दाद्धयक र तनजी लगानी एवि् आतथभक
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व्यवथथापन सिेिको तनयिन/अनगिन गनभका लातग उच्च शिक्षा द्धवत्तीय व्यवथथापन
बोडभको गठन गने।
(इ) द्धवद्याथी द्धवत्तीय सहायिा कोषको ठर्दगो व्यवथथापन गनभ हाल सञ्चालनिा रहे को द्धवद्याथी
द्धवत्तीय कोषको सदृढीकरण गरी तनयतिि सञ्चालनको व्यवथथा गने।
(ई) पाठ्यिि प्रारूप तनिाभरण, सिकक्षिा तनिाभरण, उपातिहरूको परथपर िान्यिा एवि्
िेतडट थथानान्िरण (Course equivalence, mutual recognition of degrees
and credit transfer) को सं थथागि व्यवथथापनका लातग राद्धिय पाठ्यिि प्रारूप
बोडभको थथापना गने।
९.५३ उच्च शिक्षा आयोगले सिन्वय गने गरी तनम्नानसारका कायभ गररनेछ: (८.१७)
(अ) गणथिर सतनशिििा एवि् प्रत्यायन प्रणालीको प्रबिभन र कायाभन्वयनका लातग एक
थवायत्त राद्धिय गणथिर सतनशिििा एवि् प्रत्यायन बोडभ गठन गने।
(आ) राद्धिय िद्दा, प्राथतिकिा एवि् स्रोिहरूलाई उच्च शिक्षाका अनसन्िानात्िक एवि्
नवप्रविभनात्िक द्धियाकलापहरूसुँग आबि गनभ उच्च शिक्षा अनसन्िान पररषद्को
थथापना गने।पररषद्ले अनसन्िानका राद्धिय आवश्यकिाका साथै िानव सं सािन
योजनाका आिारिा आतथभक िथा िानव स्रोिसुँग द्धवश्वद्धवद्यालयहरूलाई आबि गने।
(इ) प्रतिथपिाभका आिारिा शिक्षक भनाभ, बढवा, शिक्षक आचार सं द्धहिा, सेवा व्यवथथापन
एवि् व्यावसाद्धयक क्षििा अतभवृद्धि सम्बन्िी सिन्वय एवि् तनयिन गनभका लातग एक
राद्धिय उच्च शिक्षा सेवा आयोगको थथापना गने।
(ई) र्दे िको द्धवकासका आवश्यकिा एवि् कल गाहभथथ उत्पार्दनका आिारिा उच्च शिक्षा
बजेटको योजना बनाउने िथा द्धवत्तीय व्यवथथा तिलाउने प्रणालीको द्धवकास गने।
(उ) उच्च शिक्षािा द्धवत्तीय नीति तनर्दे िन एवि् कायाभन्वयन सम्बन्िी तनणभय गनभका लातग
शिक्षा िन्त्रालय, अथभ िन्त्रालय र उच्च शिक्षा आयोग सशम्ितलि द्धवत्तीय तनर्दे ि
प्रणालीको द्धवकास गने।
१०. सं थथागि सं रचना
उच्च शिक्षा नीति कायाभन्वयनका लातग हालको सं रचनािा पररविभन गरी र्दे हाय बिोशजिको
सं थथागि सं रचनाको व्यवथथा गन भ पने र्दे शखन्छ:
(अ) सरकारले तलएका नीति तनर्दे ि गने कायभ शिक्षा िन्त्रालय बाट हने भएकाले उच्च शिक्षाको
सिन्वय र सहजीकरणका लातग शिक्षा िन्त्रालयिा उच्च शिक्षा िहािाखा थथापना
हनेछ।
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(आ) द्धवश्वद्धवद्यालय अनर्दान आयोगलाईभ उच्च शिक्षा आयोगिा पररणि गने र सो आयोग अन्िगभि
रहने गरी तनम्नानसारका सं यन्त्रहरूको व्यवथथा हनेछ:
(क) उच्च शिक्षा/द्धवश्वद्धवद्यालय सिन्वय सतिति
(ख) उच्च शिक्षा द्धवत्तीय व्यवथथापन सतिति
(ग) द्धवद्याथी द्धवत्तीय सहायिा कोष
(घ) राद्धिय पाठ्यिि प्रारूप बोडभ
(इ) उच्च शिक्षा आयोगको सिन्वयिा र्दे हायका थवायत्त तनकायहरू थथापना हनेछन्:
(क) गणथिर सतनशिििा एवि् प्रत्यायन बोडभ (Quality Assurance and Accreditation
Board-QAAB)
(ख) उच्च शिक्षा अनसन्िान पररषद्
(ग) राद्धिय उच्च शिक्षा सेवा आयोग
११. आतथभक पक्ष
उच्च शिक्षा नीतिको सफल कायाभन्वयनबाट ित्काल र र्दीघभकाल गरी िलकको आतथभक क्षेत्र
प्रभाद्धवि हन पग्नेछ।ित्कालिा यसिा सरकारी लगानी बढ्न पने हर्दाुँ सरकारका प्राथतिकिाका
ुँ ीिा वृद्धि हनसक्छ।यसका ित्कालीन प्रभावहरू
क्षेत्रहरूिा पनद्धवच
भ ार गनप
भ ने हन्छ।चाल पज
र्दे हाय बिाशजि रहेका छन्:
(अ)

शिक्षा िन्त्रालयिा अलग्गै थथापना हने उच्च शिक्षा िहािाखाका लातग नेपाल सरकारलाई
थप आतथभक र्दाद्धयत्व पने।

(आ) उच्च शिक्षा आयोग अन्िगभि थथापना हने बोडभ/सतितिहरूको हकिा नेपाल सरकारलाई
थप आतथभक र्दाद्धयत्व पने।
(इ)

उच्च शिक्षासम्बन्िी थवायत्त तनकायहरू थथापना हुँर्दा नेपाल सरकारलाई थप आतथभक
र्दाद्धयत्व पने िर द्धवतभन्न द्धवश्वद्धवद्यालयहरूिा रहे का शिक्षक सेवा आयोगहरूको सिायोजन
गर्दाभ नेपाल सरकारलाई पनभ गएको आतथभक र्दाद्धयत्व घट्ने।

उशल्लशखि ित्कालीन आतथभक पक्षहरूको द्धवश्लेषणका आिारिा यस नीतिको कायाभन्वयनबाट
र्दे हाय बिोशजिका र्दीघभकालीन सकारात्िक प्रभाव पनभ सक्ने र्दे शखन्छ:
(अ) उच्च शिक्षा नीतिको सफल कायाभन्वयनबाट उच्च शिक्षाको सिग्र व्यवथथापनिा सिार आई
र्दक्ष िानव सं सािन द्धवकास गनभिा जोड पग्नेछ।यसबाट िलकको द्धवकासिा प्रत्यक्ष
रूपबाट सकारात्िक प्रभाव तसजभना हनेछ।िलकको द्धवद्यालय शिक्षा र अन्य क्षेत्रिा
सिेि सकारात्िक प्रभाव पने र्दे शखन्छ।
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(आ)

िलकको आतथभक वृद्धििा सकारात्िक प्रभाव पनभ जानेछ।रोजगारी, थवरोजगारी र
थवावलम्बनका क्षेत्रहरू सकारात्िक रूपबाट प्रभाद्धवि हनेछन्।

(इ)

ित्कालिा नीति कायाभन्वयनको िििा नेपाल सरकारलाई थप आतथभक र्दाद्धयत्व
व्ययभार पनभ जाने भए िापतन र्दीघभकालीन रूपिा जवाफर्दे ही सं यन्त्रको द्धवकास भई
लगानीको पूणभ सर्दपयोग हनेछ।

(ई)

उच्च शिक्षाको सििािूलक द्धवकासबाट िलकका पछातड परे का सिूह र वगभको पहुँचिा
सिार आई िलकको सन्ितलि द्धवकासिा सहयोग पग्नेछ।

(उ)

हालको लगानीको ढाुँचािा द्धवश्वद्धवद्यालय थथापना गर्दाभ सरकारी लगानीिा िात्र तनभभर
रहने पितििा सिार आई सिग्र उच्च शिक्षाका सरोकारवालाहरूको सहभातगिािा वृद्धि
हने र िलकले आवश्यक ठानेका क्षेत्रहरूिा लगानी गने वािारण तसजभना हन गई
यसबाट लगानीको सर्दपयोगिा थप बल पग्नेछ।

(ऊ)

आन्िररक स्रोि पररचालनिा बल पग्न गई र्दीघभकालीन रूपिा उच्च शिक्षाका
कायभििहरू ठर्दगो रूपिा सञ्चालन हन सक्नेछ।

१२. काननी व्यवथथा
प्रथिि नीति कायाभन्वयन गनभ एकीकृि उच्च शिक्षा ऐन िजि
भ ा गररनेछ।यसबाट द्धवद्यिान
द्धवश्वद्धवद्यालय अनर्दान आयोग ऐन, द्धवश्वद्धवद्यालय ऐनहरूका साथै उच्च शिक्षाको क्षेत्रिा हाल
कायाभन्वयनिा रहेका द्धवतभन्न ऐनहरू प्रभाद्धवि हनेछन्।
१३. अनगिन र िूल्याङ्कन
उच्च शिक्षा नीतिको अनगिन गने िििा र्दे हायका अनगिन योजना प्रभावकारी हने र्दे शखन्छ :
ि

द्धियाकलाप

द्धवति

सं .
१

रोजगार/व्यवसाय

र

बजारसुँग िेल खाने उच्च
िैशक्षक

कायभििहरू

उच्च शिक्षाको

शजम्िेवार

अनगिन

तनकाय

सूचक

द्धवश्वद्धवद्यालयहरु

रोजगारीको

खचभको अभाव

अवसर

र

कायभिििा
सिार गरे र

जोशखि

प्रतिभा

पलायन

कायाभन्वयन गने
२

उच्च शिक्षाको पहुँच द्धवथिार

उच्च

गने

प्रर्दायक

आयोग

सं थथाहरूको

द्धवश्वद्धवद्यालयहरु

शिक्षा

सबलीकरण र
द्धवथिार गरे र
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उच्च

शिक्षा
र

उच्च

क्षेत्रीय

शिक्षाको

सन्िलन

कल भनाभ र्दर

कायि

गनभ

लाग्ने सिय

३

सबै

द्धवश्वद्धवद्यालयहरूको

िैशक्षक

कायभिििा

एकरूपिा कायि गने

िैशक्षक

उच्च

कायभिि

र

िैशक्षक

शिक्षा

िैशक्षक

द्धियािील

आयोग र द्धवश्व

क्यालेण्डर

सिन्वय

द्धवद्यालयहरू

को प्रयोग र

क्यालेण्डर िय

पाठ्यिि

गरे र

प्रारूपको

पाठ्यिि

उपयोग

प्रारूप

ियार

गरे र
४

उच्च शिक्षाको उत्तीणभ र्दर

अध्ययन–

बढाउने

अध्यापन एवि् आयोग र द्धवश्व
परीक्षा

प्रणालीिा

उच्च

शिक्षा

उत्तीणभ

अपेशक्षि

प्रतििि

शिक्षण

द्धवद्यालयहरू

तसकाइ

िापर्दण्ड परा

सिार गरे र

गनभ

लाग्ने

सिय
५

उच्च शिक्षाको गणथिरको

गणथिर

नेपाल सरकार,

सतनशिििा एवि् प्रत्यायन

सतनशिििा

शिक्षा िन्त्रालय,

गने

बोडभ गठन गरे र

आयोग

उच्च शिक्षाको व्यवशथथि

राद्धिय

उच्च

द्धवकास र प्रविभन गने

थथानिान तग्रड

आयोग

प्रणालीको पूणभ कायाभन्वयन

६

एवि् प्रत्यायन

उच्च

बोडभ गठन

कानून
तनिाभणिा

शिक्षा

शिक्षा

ियार गरे र

लाग्ने सिय

राद्धिय

सिायोजन र

थथानिान

पन:द्धविरणिा

तग्रड

लाग्ने सिय

कायाभन्वयन
७

वैर्देशिक

सम्बन्िनिा

व्यवथथापन र

उच्च

सञ्चालन हने उच्च शिक्षा

अनगिन—

आयोग

प्रर्दायक

सं थथाहरूको

तनयिन गने

शिक्षा

िापर्दण्डका

िापर्दण्डको

आिारिा

पूणभ

सम्बन्िी

सञ्चालनिा

कायाभन्वयन

िापर्दण्ड ियार

आएका

िा

गरे र

उच्च शिक्षा

सिय

लाग्ने

प्रर्दायक
सं थथाहरू
८

द्धवश्वद्धवद्यालयलाई सूचकका

अनर्दान

उच्च

आिारिा आतथभक अनर्दान

सम्बन्िी

आयोग

उपलव्ि गराउने
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शिक्षा

सूचकको
द्धवकास

कायाभन्वयन

सवभिान्य
र

सूचक

९

उच्च

शिक्षािा

सरकार,

सरोकारवाला एवि् थथानीय
तनकायको सहभातगिा वृद्धि

िापर्दण्ड ियार

तनिाभणिा

गरे र

लाग्ने सिय

साझेर्दारी

शिक्षा िन्त्रालय

साझेर्दारीिा

काननी

सञ्चालन गरे र

आयोग

उच्च शिक्षा

तनिाभणिा

प्रर्दायक

लाग्ने सिय

कायभिि

र उच्च शिक्षा

गने

िा सञ्चातलि

प्राविान

सं थथाहरू
१०

एकीकृि उच्च शिक्षा नीति

एकीकृि उच्च

नेपाल सरकार,

एकीकृि

एकीकृि

कायाभन्वयन गने

शिक्षा

व्यवथथाद्धपका

उच्च शिक्षा

उच्च

िन्त्रालय

कायाभन्वयन

लाग्ने सिय

नेपाल सरकार,

उच्च शिक्षा

कानन

सं सर्द र शिक्षा

आयोगको

तनिाभणिा

आयोगिा पररणि गने

िन्त्रालय

थथापना

लाग्ने सिय

गणथिर सतनशिििा एवि् ऐन िजि
भ ा गरे र

नेपाल सरकार,

गणथिर

काननी

प्रत्यायन बोडभ उच्च शिक्षा

व्यवथथाद्धपका

सतनशिििा

प्राविान

अनसन्िान पररषद् र राद्धिय

सं सर्द,

एवि्

तनिाभणिा

उच्च शिक्षा सेवा आयोग

िन्त्रालय

प्रत्यायन

लाग्ने सिय

थथापना गने

उच्च

ऐन

िजि
भ ा
गरे र

११

द्धवश्वद्धवद्यालय
आयोगलाईभ

१२

अनर्दान
उच्च

शिक्षा

ऐन

सं िोिन

गरे र

सं सर्द र शिक्षा

आयोग

शिक्षा
र
शिक्षा

ऐन

बोडभ,

शिक्षा

ऐन तनिाभणिा

उच्च

अनसन्िान
पररषद्

र

राद्धिय उच्च
शिक्षा

सेवा

आयोग
थथापना
१४. जोशखि
उच्च शिक्षा नीति कायाभन्वयनको िििा र्दे हायका जोशखिहरू आउन सक्ने र्दे शखएकाले जोशखि
न्यूनीकरणका लातग र्दे हायका कायभहरू उपयोगी हन सक्छन् ।
ि.सं .

जोशखि

सम्बोिन गने उपाय
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शिक्षा

शजम्िेवार तनकाय

१

२

एकीकृि उच्च शिक्षा ऐन पाररि

सबै

हन सिय लाग्न सक्ने

सहिति कायि गरी द्धविेयक

िन्त्रीपररषद् र शिक्षा

पेस गने

िन्त्रालय

सरोकारवालाहरूको

सबै द्धवश्वद्धवद्यालयहरूको िैशक्षक

द्धवश्वद्धवद्यालय

कायभिििा एकरूपिा कायि गनभ

सतितिलाई

सिय लाग्न सक्ने

बनाउने
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सिन्वय
द्धियािील

नेपाल

नेपाल

सरकार—

सरकार—

िन्त्रीपररषद् र शिक्षा
िन्त्रालय

