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नीतिभै सुधायको खाॉचो 
 

काठभाडौं - प्राविधधक िथा व्मिसातमक शिऺा य िाशरभको राधग फनेका नीतिभै ऩरयिितन नहुॉदा नेऩारको प्राविधधक व्मिसातमक शिऺा य िाशरभ अन्ियातष्ट्रिम 

स्ियको नबएको सयोकायिाराहरुरे फिाएका छन ्। शिऺा भन्रारमको जीिन ऩमतन्ि शसकाइराई शसऩ य ऻानका राधग सहमोग कामतक्रभ (ष्ट्स्कल्स)् रे 

आइिफाय गयेको कामतक्रभभा सहबागी िथा सो विषमभा अध्ममन गयेका अध्ममनकिातहरुरे सो तनश्कषत तनकारेका हुन ्। 

सॊमुक्ि यारिसॊघीम विकास कामतक्रभ (मुएनडडऩी) को प्राविधधक िथा आधथतक सहमोगभा प्राविधधक शिऺा िथा व्मिसातमक िाशरभ नीति २०६९ राई ऩरयभाजतन 

िा सुधाय गनतका राधग भन्रारमरे ऩूित सधचिद्िम जनादतन नेऩार य भहाश्रभ िभातको टोरीराई अध्ममनको ष्ट्जम्भा ददएको धथमो ।भन्रारमरे प्राविधधक शिऺा 
िथा व्मफसातमक िाशरभ सम्फष्ट्न्ध नीतिको साभतमक सुधायका राधग मुएनडडऩीको सहमोगभा सॊिाद प्रक्रक्रमा थारनी अन्िगति सञ्चायकभॉहरुसॉगको 
अन्ियक्रक्रमाभा ऩूितसधचि नेऩाररे प्राविधधक िथा व्मिसातमक शिऺा य िाशरभहरु नेऩारभा १७÷१८ िटा भन्रारम य विशबन्न सॊस्थाहरुभापत ि ्सञ्चारन हुॉदै 

आए ऩतन तिनीहरुफीच सभन्िमको अबाि यहेको फिाए । प्राविधधक व्मिसातमक शिऺा िथा सोही िाशरभ नीति सन ्२०१२ नीतिभा सुधायका ऺेर विषमभा 
अध्ममन गयेका उनरे नीतिभै पेयफदर गनुतको विकल्ऩ नबएको जनाए । 

‘कसरे कुन िाशरभ के उदे्दश्मको राधग प्रदान गरययाखेको छ य उत्ऩाददि जनिष्ट्क्ि कहाॉ, कसयी प्रमोग बइयहेका छन,् कुन–कुन ऺेरभा कति प्राविधधक 

जनिष्ट्क्िको आिश्मकिा छ बन्ने बयऩदो सूचना ऩतन छैन । मो सूचना न ि तनजी ऺेरसॉग छ न ि सयकायसॉगै,’ उनरे बने, ‘नीतिगि सुधाय भापत ि ्छरयएय 

यहेका िाशरभहरुराई एउटा सूचना सञ्जारशबर ल्माउने, आिश्मकिाभा आधायभा जनिष्ट्क्ि िमाय ऩानत विशबन्न तनकामफीच प्रबािकायी सभन्िमको खाका 
िमाय ऩानत य िाशरभको प्रबाि भूल्माॊकन भापत ि ्प्राविधधक व्मािसातमक शिऺा िथा िाशरभको ऺेरभा सुधाय ल्माउन जरुयी छ ।’उनरे नीतिभै यहेको 
कभजोयीका कायण दैतनक रुऩभा १ हजाय ५ सम मुिाहरु योजगायीका राधग जान फाध्म बएको उल्रेख गदै िाशरभ नीतिभा सुधाय गयी शिक्षऺि मुिाहरुराई 

विशबन्न शसऩ ददन सक्रकए मुिाहरु फेयोजगाय फस्न नऩने ऩतन जनाए । 

आफ्नो अध्ममनका तनरकषत सुनाउॊ दै नेऩाररे हयेक फषत काभको खोजीभा सीऩ बफदहन मुिा विदेशिने गयेको फिाउॉ दै श्रभ फजायभा आउने  ४ राख ५० हजाय 

जनिष्ट्क्ि भध्मे फषतभा ६४ हजाय जतिरे िारीभ ऩाएको य फाॉकी कुनै सीऩ बफनै फादहय जाने गयेको उल्रेख गये । सन ्२०११–१२ भ ैयाज्मको कोष फाट विशबन्न 

भन्रारम भापत ि झण्ड ै१० अित रुऩैमा छोटा छोटा सीऩ विकास कामतक्रभभा खचत बएको िय उऩरष्ट्धध के छ बनेय भाऩन गनत नसक्रकएको सभेि फिाए । 

सोही अिसयभा प्राविधधक िथा व्मािसातमक शिऺा य िाशरभ(दटबेट) नीति २०१२भा तनजी ऺेरको सहबाधगिा सम्फन्धभा अध्ममन गयेका ऩूित सधचि भहाश्रभ 

िभातरे तनष्ट्ज ऺेर रगामि सफै सयोकायिाराकोेे अऩनत्ि स्थावऩि गनतका राधग ऩतन नीतिभा पेयफदरको आिश्मकिा औॊल्माए । 

 प्रकाशिि शभति २०७३ भॊशसय ५ ,आईििाय 
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