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दईु शबददईु शबद

शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालयबाट मलुकुको समग्र शशक्ा, रवज्ान र प्ररवति समबन्िधी नधीति 
तनमाषिण, योजना िजुषिमा िथा शैशक्क सिुारका कायषिक्रम कायाषिन्वयनको समन्वय िथा सहजधीकरण 
गनने कायषि हुँदै आएको छ।मन्त्ालयबाट भएका कायषिहरू बारे सरोकारवालाहरूलाई ससूुशिि 
गनुषि मन्त्ालयको दारयतव हो।िसथषि मन्त्ालय, समबद्ध िथा मािहिका तनकायहरूबाट आतथषिक 
व्षि २०७८/७९ मा सम्ादन भएका कायषिहरू समेटेर यो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन 
गररएको छ।

यस प्रतिवेदनमा आतथषिक व्षि २०७८/७९ को ने्ाल सरकारको आयवययको सावषिजतनक 
जानकारी, बजेट वक्तवयमा उललेशिि कायषिक्रम िथा सवधीकृि वार्षिक बजेट िथा कायषिक्रमबाट 
हातसल भएका उ्लशबि, रवत्धीय िथा भौतिक प्रगतिका साथै मन्त्ालय, मन्त्ालय समबद्ध िथा 
मािहिका तनकायहरूको संशक्प्त ्ररिय, हातसल भएका मखुय उ्लशबिहरू, कायषिक्रम 
कायाषिन्वयनका क्रममा देशिएका समसया िथा िनुौिधी र समसया समािान गनषि गररएका 
प्रयासहरू समेरटएका छन।्

आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति क्ेत्को कूल रवतनयोशजि ्ररमाशजषिि 
वार्षिक बजेट रु.१ िबषि ८३ अवषि ८ करोड मधये शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालय िथा 
अन्िगषिि संघधीय िहका लातग कुल रु. ४८ अबषि ५२ करोड १८ लाि (िाल ुिरषि  रु ४८ अबषि 
१२ करोड ३३ लाि र ्ूशँजगि िरषि  रु. ३९ करोड  ८५ लाि) रवतनयोशजि भएकोमा यस 
व्षि लशक्ि बजेटबाट िाल ुिरषि  ८८.२ प्रतिशि र ्ूजँधीगि िरषि  ३९.८८ प्रतिशि रवत्धीय 
प्रगति हातसल भएको छ।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्ालयबाट एक आतथषिक व्षिमा सम्ाददि कायषिका साथै यससँग 
समबशन्िि रवरवि रववरणहरूको एरककृि अतभलेि भएकोले समबद्ध तनकायहरू िथा 
सरोकारवालाहरूलाई यो प्रगति प्रतिवेदन उ्योगधी हनेु रवश्ास तलइएको छ।प्रतिवेदन प्रकाशनमा 
प्रतयक् र ्रोक् रू्मा योगदान गनुषिहनेु सबैलाई हाददषिक िन्यवाद ज्ा्न गदषिछौं।

तमतिः २०७९/०५/१९  

((योजना िथा अनगुमन महाशािायोजना िथा अनगुमन महाशािा))
शशक्ा रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालय

तसंहदरवार, काठमाडौं।
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lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqfno

v08 Ps

१.१ ्ररिय१.१ ्ररिय
 प्रजािन्त् सथा्ना ्श्ाि संघधीय लोकिाशन्त्क वयवसथासमम आइ्गुदा मलुकुको समग्र 

शशक्ासमबन्िधी नधीति तनमाषिण, शैशक्क योजना िजुषिमा िथा शैशक्क सिुारका कायषिक्रम 
कायाषिन्वयनको समन्वय िथा सहजधीकरण गनने कायषि शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालयबाट 
हुँदै आएको छ।उचि शशक्ासमबन्िधी नधीति तनमाषिण िथा कायषिक्रम सञ्ालनमा रवश्रवद्ालय 
अनदुान आयोगबाट समन्वय र सहजधीकरण हुँदै आएको छ भने रवश्रवद्ालयहरूबाट 
आफना शैशक्क कायषिक्रमहरू सञ्ालन हुँदै आएका छन।् 

 रवद्ालय िहको शशक्क छनौट, तनयशुक्त र बढुवा तसराररससमबन्िधी कायषि शशक्क सेवा 
आयोगबाट हुँदै आएको छ।रारष्ट्रय ्रीक्ा बोडषिबाट रवद्ालय शशक्ा ्रीक्ा (SEE) र 
माधयतमक शशक्ा उत्धीणषि ् रीक्ा (कक्ा १२) को ् रीक्ा सञ्ालन वयवसथा्न हुँदै आएको 
छ।

 रवद्ालय शशक्ासमबन्िधी आयोजनाहरुको कायाषिन्वयन गनने शजममेवारीका साथ शशक्ा िथा 
मानव स्ोि रवकास केन्द् सथा्ना भएको छ।केन्द्बाट सथानधीय िह िथा प्रदेशबाट 
सञ्ालन हनेु शैशक्क कायषिक्रमहरुको समन्वय, सहजधीकरण िथा प्रगति प्रतिवेदन ियारी 
समबन्िधी कायषिक्रमहरु सम्ादन हुँदै आएका छन।्शशक्क ्ेशागि रवकासका लातग 
आवशयक िातलम ्ाठ्यक्रम, िातलम पयाकेज रवकास िथा श्रवय िथा श्रवयदृषय तसकाइ 
सामग्रधीको रवकास केन्द्बाट हुँदै आएको छ। 

 रवद्ालय शशक्ाको ् ाठ्यक्रम रवकास िथा ् ररमाजषिन र ् ाठ्य्सुिक रवकाससमबन्िधी कायषि 
्ाठ्यक्रम रवकास केन्द्बाट हुँदै आएको छ।मलुकुको लातग आवशयक मधयमसिरीय 
प्रारवतिक जनशशक्त रवकासका लातग प्रारवतिक शशक्ा िथा वयवसारयक िातलम ्रर्द र 
प्रदेशशसथि कायाषिलयहरुबाट प्रारवतिक शशक्ा िथा िातलमसमबन्िधी कायषिक्रमहरु सञ्ालन 
हुँदै आएका छन।्रवद्ालय शशक्ाको उ्लबिधी र कायषिसम्ादन ्रीक्ण गरी सिुारका 
लातग सझुाव ददन शैशक्क गणुसिर ्रीक्ण केन्द्, शशक्कहरूको अतभलेि वयवसथा्नका 
लातग रारष्ट्रय रकिाविाना (शशक्क) सञ्ालनमा रहेका छन।््ढाइ संसकृतिको रवकास 
िथा तनरन्िर तसकाइको अवसर रवसिारका लातग रारष्ट्रय ्सुिकालय, केशर ्सुिकालय 
र तडललीरमण–कलयाणधी रेगमधी समारक ्सुिकालय सञ्ालनमा रहेका छन।्तयसिै 
रवद्ालय िहको ्ाठ्य्सुिकहरू छ्ाइ र रविरणका लातग जनक शशक्ा सामग्रधी केन्द् 
रहेको छ ।
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 रवज्ान िथा प्ररवतिको क्ेत्मा नरवनिम िोज िथा अनसुन्िान कायषिका लातग ने्ाल 
रवज्ान िथा प्ररवति प्रज्ा प्रतिष्ान (NAST), रारष्ट्रय रवति रवज्ान प्रयोगशाला, रवर् 
कोइराला मेमोरेयल पलानेटोररयम अबजरभेटरी र रवज्ान संग्रहालय सथा्ना भै सञ्ालनमा 
रहेका छन।् 

 रारष्ट्रय शशक्ा नधीति, २०७६ अनसुार शशक्ाको दूरदृरटि, लक्य र उद्ेशय देहाय बमोशजम 
रहेको छ।

1.2 दूरदृरटि1.2 दूरदृरटि

 "शशशक्ि, सभय, सवसथ र सक्म जनशशक्त; सामाशजक न्याय, रु्ान्िरण र समरृद्ध"। 

1.3 लक्य1.3 लक्य

 सबै िहको शशक्ालाई प्रतिस्िधी, प्ररवतिमैत्धी, रोजगारमूलक र उत्ादनमिुधी बनाई देशको 
आवशयकिा अनरुु्को मानव संशािन रवकास गनने।

1.4 उद्ेशय1.4 उद्ेशय
1. बालबातलकाको सवाषिङ्धीण रवकासमा केशन्द्ि प्रारशमभक बालरवकास िथा शशक्ालाई 

गणुसिरीय र प्रभावकारी बनाउन।ु

२. आिारभिू शशक्ामा सबैको सहज एवं समिामूलक ्हँूि र तनरन्िरिा सतुनश्ि गददै 
सवषिवया्धी, जधीवनो्योगधी, प्रतिस्िधी एवं गणुसिरयकु्त अतनवायषि िथा तनःशलुक शशक्ाको 
प्रतयाभतूि गनुषि।

३. गणुसिरीय माधयतमक शशक्ामा सबैको ्हँूि सतुनशश्ि गददै तसजषिनशशलिा, रिनातमकिा, 
अधययनशधीलिा, सकारातमक शिन्िन र सदािार जसिा गणु सरहिको प्रतिस्िधी, 
सधी्यकु्त एवं उत्ादनशधील जनशशक्त ियार गनुषि।

४. प्रारवतिक िथा वयावसारयक शशक्ा र िातलमका अवसरहरुलाई वया्क रवसिार गरी 
सबै इचछुक नागररकहरुका लातग समावेशधी एवं समिामूलक ्हँूि सथार्ि गददै देश 
रवकासका लातग योगय, सक्म, सधी्यकु्त र उद्मशधील जनशशक्त ियार गनुषि।

५. ज्ानमा आिाररि समाज र अथषििन्त् तनमाषिणका लातग उचि शशक्ाको ्हुँि र गणुसिर 
अतभवरृद्ध गरी रवतभन्न क्ेत्हरुमा सक्म नेितृव प्रदान गनषि सकने योगय, दक्, बैज्ातनक, 
नवप्रविषिनातमक, अन्िरारष्ट्रय सिरमा प्रतिस्िधी र अनसुन्िानमिुधी मानव संशािन रवकास 
गनुषि।

६. ने्ाललाई ्ूणषि साक्र मलुकु िलुयाई अनौ्िाररक, वैकशल्क, ्रम्रागि र िलुा 
शशक्ाका माधयमबाट आजधीवन तसकाइ संसकृतिको रवकास गनुषि।
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७. सबै प्रकारका अ्ाङ्िा भएका वयशक्तका लातग गणुसिरीय शशक्ाको ्हँूि सतुनशश्ि गरी 
जधीवन ्यषिन्ि शशक्ाका माधयमबाट मयाषिददि जधीवन या्न गनषि सक्म र प्रतिस्िधी 
नागररक ियार गनुषि।

८. शशक्ा प्रणालीका रवतभन्न अवयवहरुमा रहेर सेवा प्रवाह गनने जनशशक्तलाई उतकृटि 
नतिजा प्रदशषिन गनषि उनधीहरुको ्ेशागि योगयिा, सक्मिा, इमान्दाररिा, प्रतिबद्धिा र 
जवारदेहीिा सतुनशश्ि गददै शैशक्क सशुासन कायम गनुषि।

९. सावषिजतनक िथा तनजधी शैशक्क क्ेत्का रवद्मान असल अभयास (Best Practice) लाई 
सशममलन (Fusion) गददै तनजधी लगानधीका शशक्ण संसथाहरुको प्रभावकारी ्ररिालन, 
तनयमन एवम ्सावषिजतनक शशक्ा प्रणालीको रु्ान्िरणको प्ररक्रयामा सवलीकरण गनुषि।

१०. रारष्ट्रय िथा अन्िरारष्ट्रय अनभुव िथा अभयास समेिका आिारमा शैशक्क गणुसिर 
मानक िथा मा्दणड ियार गरी सबै िह र प्रकारका शशक्ाको गणुसिर अतभवरृद्ध गनुषि।

1१. औ्िाररक (Formal), अनौ्िाररक (Non-formal) र अतिररक्त (Informal)शशक्ाबधीि 
अन्िरसमबन्ि सथार्ि गरी योगयिाको समकक्िा (Equivalency), गतिशशलिा 
(Mobility) र ्ारगमयिा (Permeability) सतुनशश्ि गददै रारष्ट्रय योगयिा प्रारु्मा 
आिाररि शशक्ा प्रणालीको रवकास गनुषि।

1२. शशक्ा प्रातप्तको संवैिातनक र कानूनधी दारयतव ्ूरा गनषि रारष्ट्रय प्राथतमकिाका आिारमा 
्याषिप्तिा (Sufficiency) समन्यारयकिा (Equitability) र प्रतिरलमिुधी (Best Value for 
Money) हनेु गरी शैशक्क लगानधी सतुनशश्ि गनुषि।

1३. वयशक्तमा वैज्ातनक शिन्िन र वयवहार रवकास गनषि रवज्ान िथा प्ररवतिलाई शशक्ा 
प्रणालीमा एरककरण गददै ्रम्रागि एवं आितुनक प्ररवतिलाई रारष्ट्रय रवकासको लातग 
उ्योग गनषि सकने क्मिा रवकास गनुषि।

 रारष्ट्रय रवज्ान, प्ररवति िथा नवप्रविषिन नधीति, २०७६ अनसुार रवज्ान, प्ररवति िथा  
नवप्रविषिनको सोि, लक्य र उद्ेशय देहायबमोशजम रहेको छ।

1.51.5  सोिःसोिः

 ददगो रवकास र समरृद्धका लातग रवज्ान, प्ररवति िथा नव-प्रविषिन।

1.६ लक्यः1.६ लक्यः

 रवज्ान प्ररवतिको रवकास, नवप्रविषिनको उ्योग र वैज्ातनक संसकृतिको प्रवद्धषिनबाट 
उत्ादन र उत्ादकतव वरृद्ध गरी नागररकको गणुसिरीय जधीवनया्नमा सहयोग गददै 
समदृ्ध ने्ाल तनमाषिणमा योगदान गनने।
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1.७ उद्ेशयहरुः1.७ उद्ेशयहरुः
1. रवज्ान, प्ररवति िथा नवप्रविषिनको रवकास एवम ्उ्योगबाट रारष्ट्रय उत्ादन िथा 

उत्ादकतव वरृद्ध गनुषि।

2. अनसुन्िान िथा रवकासमा योगय जनशशक्त ् ररिालन, रवश्का अतयाितुनक (Cutting 
Edge) प्ररवतिको प्रयोग, लगानधी सतुनशश्ििा र ्वुाषििार तनमाषिण गरी ज्ानमा आिाररि 
उद्मशधीलिाको रवकास गनुषि।

3. प्राकृतिक स्ोिको दीगो उ्योग, वािावरणधीय सन्िलुन, रव्द् जोशिम न्यूतनकरण, 
औद्ोतगकरणमा योगदान एवम ्रारष्ट्रय सरुक्ाका लातग रवज्ान, प्ररवति िथा नवप्रविषिनको 
अतिकिम उ्योग गनुषि।

4. रवज्ान प्ररवतिसमबन्िधी ्ूवाषििार रवकास, संरिनागि ्ररविषिन एवम ्कानूनधी आिार 
ियार गरी वैज्ातनक अनसुन्िान, प्ररवति रवकास िथा नवप्रविषिनलाई सशक्त, 
रक्रयाशधील र ्ररणाममिुधी बनाउन।ु 

5. ्रम्रागि िथा आितुनक ज्ान िथा प्ररवतिको सिरोन्नति एवम ्आितुनकीकरण, 
वैज्ातनक संसकारको रवकास र अनसुन्िानमिुधी शशक्ा प्रणालीलाई प्रोतसाहन गददै दक् 
एवम ्रवज् वैज्ातनक र प्रारवतिक जनशशक्तको रवकास गनुषि।

1.८ शशक्ा1.८ शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालयका कायषिहरु रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालयका कायषिहरु

 ने्ाल सरकार (कायषि रवभाजन) तनयमावली, २०७४ को अनसूुशि २ बमोशजम शशक्ा, 
रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालयले सम्ादन गनुष्ि नने कायषिहरु तनमनबमोशजम छन।्
1. शशक्ा समबन्िधी नधीति, काननु, मा्दणड र तनयमन।

2. केन्द्ीय रवश्रवद्ालयसमबन्िधी नधीति, काननु र मा्दणड।

3. रवदेशधी रवश्रवद्ालयसंगको समबन्िन, समकक्िा तनिाषिरण, प्रतयायन(Accreditation), 
समन्वय िथा तनयमन।

4. केन्द्ीय ्सुिकालय समबन्िधी नधीति, कानून र वयवसथा्न।

5. मानव संसािन आवशयकिा प्रक्े्ण, रारष्ट्रय शैशक्क योजना एवम ्मानवस्ोि रवकास 
योजना। 

6. रवद्ालय िहको रारष्ट्रय ् ाठ्यक्रम प्रारु्, मलु रव्यको ् ाठ्यक्रम, नमनुा ् ाठ्य्सुिक 
र तनयमन।  

7. प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलमको रारष्ट्रय नधीति, ्ाठ्यक्रम प्रारु्, योगयिा 
तनिाषिरण, सधी् ्रीक्णको मा्दणड।
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8. रवद्ालय िहको शशक्कको सेवा सिषि, योगयिा एवम ्समकक्िाको नधीति र मा्दणड। 

9. शशक्क िातलमसमबन्िधी नधीति, मा्दणड र सिरीकरण, ्ाठयक्रम प्रारु्, योगयिा 
तनिाषिरण, सधी् ्रीक्णको मा्दणड िथा िातलम केन्द्संगको समन्वय।

10. रवद्ालय िहको ्रीक्ाको रारष्ट्रय मा्दणड, माधयतमक िहको ्रीक्ा वयवसथा्न 
िथा समकक्िा तनिाषिरण।

11. कुटनधीतिक तनयोगबाट समबन्िन तलई सञ्ालन हनेु शैशक्क संसथाको सवधीकृति।

12. रवदेशधी शैशक्क संसथाबाट समबन्िन तलई संिालन हनेु शैशक्क संसथाको सवधीकृति, 

प्रतयायन िथा तनयमन ।

13. प्रदेश िथा सथानधीय िहको शैशक्क रव्यमा समन्वय।

14. रवश्रवद्ालय अनदुान आयोग, केन्द्ीय रवश्रवद्ालय, िलुा रवश्रवद्ालय र 
केन्द्ीयसिरका शैशक्क प्रतिष्ान।

15. छात्वशृत् र रवद्वि वशृत्समबन्िधी नधीति र मा्दणड।

16. शैशक्क  अधययन, अनसुन्िानको सवधीकृति समबन्िधी नधीति, काननु र मा्दणड।

17. रारष्ट्रय  प्राशज्क अनसुन्िान िथा शैशक्क िथयाङ्क वयवसथा्न।

18. शैशक्क गणुसिर मानक तनिाषिरण, मा्न िथा तनयमन।

19. रारष्ट्रय ्रीक्ा बोडषि, प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलम ्रर्द्।

20. रवज्ान प्ररवति समबन्िधी नधीति, काननु, मा्दणड।

21. वैज्ातनक, अन्िररक् रवज्ान र िगोल रवज्ान समबन्िधी अधययन िथा अनसुन्िान।

22. रवज्ान र प्ररवतिको िोज, अनसुन्िान, आरवषकार, प्रवद्धषिन र रवकास।

23. रवज्ान प्ररवति रव्यक िथयांक संकलन, प्रशोिन र सवनेक्णको मा्दणड।

24. ् ारमाणरवक प्ररवति, रेतडयोिमधी ्दाथषिहरुको गणुसिर िथा उ्योग समबन्िधी िथयाङ्क 
प्रणालीको सथा्ना वयवसथा्न र तनयमन।

25. जैरवक िथा ्ारमाणरवक प्ररवतिको उ्योग िथा प्रवद्धषिन, तनयन्त्ण र तनयमन।

26. ओजोन अधययन, सौयषि–रवकीरण मा्न िथा सिुना प्रवाह।

27. वैज्ातनक उ्करण कयातलवेर्शन िथा प्रमाणधीकरण।
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28. रासायतनक ्दाथषिको उ्योग िथा प्रवद्धषिन, तनयन्त्ण र तनयमन।

29. ्ारमाणरवक ्दाथषि, बेवाररसे स्ोिहरुको िोज िथा ्नुलाषिभ र वयवसथा्न।

30. आणरवक ऊजाषि समबन्िधी नधीति, काननु, मा्दणड कायाषिन्वयन र तनयमन।

31. ने्ाल रवज्ान िथा प्ररवति प्रज्ा प्रतिष्ान, रारष्ट्रय रवति रवज्ान प्रतिष्ान, पलानेटोररयम, 

वेदशाला र रवज्ान सङ्ग्रहालय।

32. मन्त्ालय समबन्िधी रारष्ट्रय अन्िराषिरष्ट्रय संघसंसथासंग सशन्ि, समझौिा अतभसशन्ि, सम्कषि  
र समन्वय।

33. मन्त्ालय समबन्िधी सावषिजतनक संसथान, प्रातिकरण, सतमति प्रतिष्ान, कम्नधी आददको 
संिालन र तनयमन।

34. ने्ाल शशक्ा सेवाको सञ्ालन (आरकषि योलोजधी समूह बाहेक)
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1.१० शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालयको दरबन्दी रववरण1.१० शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालयको दरबन्दी रववरण

शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालयको दरबन्दी रववरण देहाय अनसुार रहेको छः

ने्ाल सरकार 
शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालय 

 दरबन्दी रववरण

तस.नंतस.नं ्दको नाम्दको नाम शे्रणधी/सिरशे्रणधी/सिर सेवासेवा समूहसमूह उ्समूहउ्समूह  ्द ्द

१ सशिव रवशशटि _ _  २

२ सह सशिव रा.्.प्रथम प्रशासन
सामान्य 
प्रशासन

 १

३ सह सशिव रा.्.प्रथम इशन्ज. केमेष्ट्रधी  १

४ सह सशिव रा.्.प्रथम इशन्ज.   १

५ सह सशिव रा.्.प्रथम शशक्ा शशक्ा प्रशासन  ४

६ उ् सशिव रा.्.दद्विधीय प्रशासन
सामान्य 
प्रशासन

 ४

७ तस.तड.के. रा.्.दद्विधीय इशन्जतनयर केमेष्ट्रधी  २

८ उ् सशिव रा.्.दद्विधीय शशक्ा शशक्ा प्रशासन  १७

९ उ् सशिव रा.्.दद्विधीय प्रशासन लेिा  १

१०
वररटि ्सुिकालय 
अतिकृि

रा.्.दद्विधीय शशक्ा
्सुिकालय 
रवज्ान

 १

११ उ् सशिव रा.्.दद्विधीय न्याय काननु  १

१२ तस.तड.इ. रा.्.दद्विधीय इशन्ज. मेट्ोलोजधी  १

१३ तस.तड.इ. रा.्.दद्विधीय इशन्ज. मेकातलकल  २

१४ कमपयटुर उ्सशिव रा.्.दद्विधीय रवरवि   १

१५ मेतडकल ररशजतसटि आठौं सवासथय   १

१६ शािा अतिकृि रा.्.ििृधीय प्रशासन
सामान्य 
प्रशासन

 १३

१७ लेिा अतिकृि रा.्.ििृधीय प्रशासन लेिा  २
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तस.नंतस.नं ्दको नाम्दको नाम शे्रणधी/सिरशे्रणधी/सिर सेवासेवा समूहसमूह उ्समूहउ्समूह  ्द ्द

१८ शािा अतिकृि रा.्.ििृधीय शशक्ा शशक्ा प्रशासन तनरीक्ण २२

१९ कमपयटुर अतिकृि रा.्.ििृधीय रवरवि _  १

२० कमपयटुर  इशजितनयर रा.्.ििृधीय रवरवि _  १

२१ इशन्जतनयर रा.्.ििृधीय इशन्ज. मेकातनकल  १

२२ इशन्जतनयर रा.्.ििृधीय इशन्ज. मेट्ोलोजधी  ४

२३ इशन्जतनयर रा.्.ििृधीय इशजि.
जनरल 
इलेशकट्क

 २

२४ इशन्जतनयर रा.्.ििृधीय इशजि.
इलेकट्ोतनक 
एणड टे.

 १

२५ इशन्जतनयर रा.्.ििृधीय इशजि. केमेष्ट्रधी  १

२६ ्सुिकालय अतिकृि रा.्.ििृधीय शशक्ा शशक्ा प्रशासन १

२७ शािा अतिकृि रा.्.ििृधीय न्याय काननु  २

२८ िथयाङ्क अतिकृि रा.्.ििृधीय िथयाङ्क   १

२९ स. वन अतिकृि रा.्.ििृधीय वन ज.ररेष्ट्रधी  १

३० नायब सबुबा रा.्.अनं.प्रथम प्रशासन सा.प्र.  २०

३१ लेिा्ाल रा.्.अनं.प्रथम प्रशासन लेिा  २

३२ प्रारवतिक सहायक रा.्.अनं.प्रथम शशक्ा शश.प्र. तनरीक्ण १०

३३ ्सुिकालय सहायक रा.्.अनं.प्रथम शशक्ा ्.ुरवज्ान ्.ुरवज्ान १

३४ कमपयटुर अ्रेटर रा.्.अनं.प्रथम रवरवि _  १७

३५ टेतलरोन अ्रेटर रा.्.अनं.प्रथम रवरवि _  १

३६ इलेशकट्तसयन रा.्.अनं.प्रथम इशन्जतनयररङ् मे.इ. ज.मे. १

३७ हलका सवारी िालक शे्रणधीरवहीन इशन्जतनयररङ्क मे.इ. ज.मे. १५

३८ कायाषिलय सहयोगधी शे्रणधीरवहीन प्रशासन   २५

    कूल जममाकूल जममा १८५१८५

मन्त्ालय र अन्िगषििका संघधीय कायाषिलयमा रहेको ने्ाल शशक्ा सेवा, शशक्ा प्रशासन समूह 
अन्िगषििको  सवधीकृि सथायधी दरबन्दी, ्लु दरबन्दी र कायषि प्रकृति िथा कायषिक्रम अनसुार 
तसजषिना हनेु असथायधी दरबन्दी रववरण देहाय अनसुार रहेको छ।
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1.१०.1 सथायधी दरबन्दी1.१०.1 सथायधी दरबन्दी

क्र.स.क्र.स. तनकायको नामतनकायको नाम रा.्.प्रथमरा.्.प्रथम रा.्.दद्विधीयरा.्.दद्विधीय
रा.्. रा.्. 
ििृधीयििृधीय

रा.्.अनं.रा.्.अनं.
प्रथमप्रथम

जममाजममा

१ शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालय 4 17 22 10 53

२ शशक्ा िथा मानव स्ोि रवकास केन्द् 4 13 1८ 8 ४३

3 ्ाठ्यक्रम रवकास केन्द् 1 9 १८ 2 ३०

4 शशक्क सेवा आयोग 1 7 6 0 14

5 शैशक्क गणुसिर ्रीक्ण केन्द् 1 3 १२ 2 १८

६ रारष्ट्रय रकिाबिाना (शशक्क) 1 4 4 6 15

७ शशक्ा रवकास िथा समन्वय इकाइ 
७७ शजलला

0 41 124 182 347

८ अशखियार दरुु्योग अनसुन्िान 
आयोग

0 2 7 0 9

९ भा्ा आयोग 1 5 3 5 14

10 शैतनक शशक्ण ्क् 0 0 15 11 26

11 यवुा िथा िेलकुद मन्त्ालय 1 3 ३ 0 ७

12 वयावसारयक िथा सधी् रवकास 
िातलम प्रतिष्ान लतलि्रु,  सनुसरी 
र रु्न्देहीमा शा.अ. रा.्.ििृधीय 
(प्रा./शशक्ा/्ाठ्यक्रम)

0 0 3 0 3

संघ अन्िगषिि जममा दरबन्दीसंघ अन्िगषिि जममा दरबन्दी 1414 104104 2३५2३५ 226226 ५७९५७९

1.१०.2 ्लु दरबन्दी1.१०.2 ्लु दरबन्दी

क्र.स.क्र.स. तनकायको नामतनकायको नाम
रा.्. रा.्. 
प्रथमप्रथम

रा.्. रा.्. 
दद्विधीयदद्विधीय

रा.्. रा.्. 
ििृधीयििृधीय

रा.्.अनं.रा.्.अनं.
प्रथमप्रथम

जममाजममा

१ शशक्ा रव.िथा प्र. मन्त्ालय शैशक्क 
्रामशषि िथा प्रमाणधीकरण शािा (्लु)

0 2 2 4 8

२ नधीति तनिाषिरण सतमतिको सशिवालय 
(्लु)

0 3 2 2 7



11 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन-२०७८/७९

क्र.स.क्र.स. तनकायको नामतनकायको नाम
रा.्. रा.्. 
प्रथमप्रथम

रा.्. रा.्. 
दद्विधीयदद्विधीय

रा.्. रा.्. 
ििृधीयििृधीय

रा.्.अनं.रा.्.अनं.
प्रथमप्रथम

जममाजममा

3 यनेुसकोका तन.ने.रा.आ.सशिवालय 
(्लु)

0 2 1 1 4

4 ्.तन.का. (्लु) 1 2 10 10 23

5 EVENT 1 2 4 1 8

६ ्नुतनषिमाषिण केन्द्ीय आयोजना 
कायाषिन्वयन इकाइ (शशक्ा)

1 1 3 1 6

७ शिरकतसा शशक्ा आयोग 0 4 5 ५ 14

८ शशक्ाको लातग िाद् 1 0 1 0 2

९ DLPIU (अ.द.NRA) 2078।05।३१ 
मा अवति समाप्त ।

0 0 0 0 0

10 मेतडकल कलेज ्ूवाषििार तनमाषिण रव.स. 
गेटा (अ.द.)

0 1 1 0 2

11 बटुवल मे.कलेज बटुवल (अ.द.) 0 1 1 0 2

12 बददषिवास मेतडकल कलेज (अ.द.) 0 1 1 1 3

13 सिुनेि मेतडकल कलेज (अ.द.) 0 1 1 1 3

जममाजममा 44 2020 3232 2626 8282

1.१०.3 असथायधी दरबन्दी1.१०.3 असथायधी दरबन्दी

1. शिरकतसा शशक्ा आयोग 1 3 3 0 7
2. मदन भणडारी प्रौद्ोतगक रव.्ू.तन.रव. 

सतमति
0 1 1 0 2

3. रवदु् धी योगमाया आयवुनेद रव.्ू.तन.रव. 
सतमति

0 1 1 0 2

4. शशक्ाका लातग िाद् कायषिक्रम ्ररयोजना 0 1 0 0 1
5. रारष्ट्रय यवुा ्रर्द् (अ.द. रारष्ट्रय यवुा 

्रर्द्)
1 5 3 0 9

जममाजममा 2 11 8 0 21



12 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन-२०७८/७९

1.११ कानूनधी वयवसथा1.११ कानूनधी वयवसथा

 शशक्ा क्ेत्संग समबद्ध प्रतयक् िथा ्रोक् ऐन, तनयम, नधीति िथा योजनाहरु 
तनमनानसुार रहेका छन ्।

1. ने्ालको संरविान, २०७२

2. शशक्ा ऐन,२०२८

3. शशक्ा तनयमावली,२०५९

4. शशक्क सेवा आयोग तनयमावली, २०५७

5. अतनवायषि िथा तनःशलुक शशक्ा समबन्िधी ऐन, २०७५

6. अतनवायषि िथा तनःशलुक शशक्ा समबन्िधी तनयमावली, २०७७

7. सथानधीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ िथा तनयमावली, २०७५

8. छात्वशृत् समबन्िधी ऐन, २०२१

9. प्रारवतिक शशक्ा िथा वयवसारयक िातलम ्रर्द् ऐन, २०४५

10. प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलम ्रर्द् तनयमावली, २०५१

11. ने्ाल रवज्ान िथा प्ररवति प्रतिष्ान ऐन, २०४८

12. रवश्रवद्ालय अनदुान आयोग ऐन, २०५०

13. तत्भवुन रवश्रवतद्ालय ऐन, २०४९

14. ् ूवाषिञ्ल रवश्रवद्ालय ऐन, २०५०

15. ्ोिरा रवश्रवद्ालय ऐन, २०५३

16. लशुमबनधी बौद्ध रवश्रवद्ालय ऐन, २०६३

17. मधयमाञ्ल रवश्रवद्ालय ऐन, २०६७

18. सदुरु ्शश्माञ्ल रवश्रवद्ालय ऐन, २०६७

19. ने्ाल िलुा रवश्रवद्ालय ऐन, २०७३

20. रारष्ट्रय शिरकतसा शशक्ा ऐन, २०७५ 

21. रेतडयोिमधी ् दाथषिको उ्योग िथा तनयमन समबन्िमा वयवसथा गनषि बनेको ऐन,२०७७
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22. ने्ाल शशक्ा सेवा गठन समूह िथा शे्रणधी रवभाजन र तनयशुक्त तनयमहरू, २०५०

23. रारष्ट्रय ्रीक्ा बोडषि तनयमावली, २०७६

24. छात्वशृत् समबन्िधी तनयमावली, २०७२

1.१२ नधीति िथा प्रमिु योजना/्ररयोजनाहरू1.१२ नधीति िथा प्रमिु योजना/्ररयोजनाहरू

1. रारष्ट्रय शशक्ा नधीति, २०७६

2. रारष्ट्रय रवज्ान प्ररवति िथा नवप्रविषिन नधीति, २०७६

3. रवद्ालय शशक्ा क्ेत् कायषिक्रम 

4. राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार कायषिक्रम

5. उचि शशक्ाको उतकृटििा प्रवद्धषिन कायषिक्रम

6. वयावसारयक शशक्ा िथा िातलम अतभवरृद्ध ्ररयोजना

7. रारष्ट्रय वयावसारयक योगयिा प्रणाली (NVQS) ्ररयोजना 

8. सक्मिा ्ररयोजना

9. इन्सयोर ्ररयोजना
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२.1 मन्त्ालयको प्रगति सारांशः२.1 मन्त्ालयको प्रगति सारांशः

 शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालयले मन्त्ालय, समबद्ध िथा मािहिका तनकायहरूबाट 
आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा सम्ादन गरेका कायषिहरू समेटेर वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 
ियार गरेको छ।यस प्रतिवेदनमा आ.व.२०७८/७९ को ने्ाल सरकारबाट सवधीकृि 
कायषिक्रम/आयोजना एवम ्बजेट वक्तवयमा उललेशिि कायषिक्रम कायाषिन्वयनबाट हातसल 
भएका उ्लशबि, रवत्धीय िथा भौतिक प्रगतिका साथै मन्त्ालय, समबद्ध िथा मािहिका 
तनकायहरुको संशक्प्त ्ररिय, हातसल भएका मखुय िथा रव्यगि उ्लबिधीहरु र 
कायषिक्रम कायाषिन्वयनका क्रममा देशिएका समसया िथा िनुौिधी र समािानका उ्ायहरू 
समेरटएका छन।्

 आ.व.२०७८/७९ मा शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति क्ेत्को कूल रवतनयोशजि ्ररमाशजषिि 
वार्षिक बजेट रु.१ िबषि ८३ अवषि ८ करोड मधये शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालय 
िथा अन्िगषिि संघधीय िहका लातग कुल रु. ४८ अबषि ५२ करोड १८ लाि (िाल ुिरषि  
रु ४८ अबषि १२ करोड ३३ लाि र ् ूशँजगि िरषि  रु. ३९ करोड  ८५ लाि) रवतनयोशजि 
भएकोमा यस व्षि लशक्ि बजेटबाट िाल ुिरषि  ८८.२ प्रतिशि र ्ूशँजगि िरषि  ३९.८८ 
प्रतिशि रवत्धीय प्रगति हातसल भएको छ।

 यस अवतिमा प्राथतमकिा नं.१ (P1) मा ्रेका आयोजना िथा ब.उ.शश.नं.हरूमधये ८० 
प्रतिशि भन्दा बढी प्रगति भएका ६ वटा,  ५० देशि ८० प्रतिशि समम प्रगति भएका 
३ वटा र ५० प्रतिशि भन्दा कम प्रगति भएका २ वटा रहेका छन ्भने प्राथतमकिा 
नं.२ (P2) मा ्रेका आयोजना िथा ब.उ.शश.नं.हरूमधये ८० प्रतिशि भन्दा बढी प्रगति 
भएका ५ वटा, ५० देशि ८० प्रतिशि समम प्रगति भएका ५ वटा रहेका छन।्अथाषिि 
सबै P2 आयोजनाहरुले ५० प्रतिशि भन्दा बढी प्रगति हातसल गरेका छन।् 

 यस अवतिमा दस व न्े रवद्ालय शशक्ा क्ेत् योजना सवधीकृि भई कायाषिन्वयन हनेु िरणमा 
रहेको,  संघधीय शशक्ा ऐनको मसयौदा ियार भई सहमतिका लातग कानून, न्याय िथा 
संसदीय वयवसथा मन्त्ालय र अथषि मन्त्ालयमा ्ठाइएको, लेटर ग्रतेडङ् तनदने शशका, 
२०७८, राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार कायषिक्रम अन्िगषिि ्ढदैँ कमाउदै कायषिक्रम सञ्ालन 
कायषिरवति,२०७८, रेतडयोिमधी ्दाथषि (उ्योग िथा तनयमन) तनयमावली, २०७८, तसकाइ 
िौिारी (Learning Portal) रवकास, सञ्ालन, प्रयोग र समभार कायषिरवति, २०७८  सवधीकृि 
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भई कायाषिन्वयन भइरहेको छ।यस अवतिमा 5,980 सामदुारयक रवद्ालयमा कक्ाकोठा 
तनमाषिण, 2,181 रवद्ालयमा तडशजटल ्सुिकालय/ आईटी लयाव वयवसथा्न कायषि 
सम्न्न हनुकुो साथै थ् ८ शजलला सरहि हाल साक्र शजललाको संखया ६१ ्गेुको छ।

२.२ महाशािागि प्रगति रववरण२.२ महाशािागि प्रगति रववरण

 शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालय अन्िगषििका महाशािाहरुबाट आतथषिक व्षि 
२०७८।०७९ मा सम्ादन भएका प्रमिु कामहरूको रववरण देहाय बमोशजम रहेको 
छ।

२.२.१ प्रशासन महाशािा२.२.१ प्रशासन महाशािा

 प्रशासन महाशािा अन्िगषििका शािाहरु तनमन बमोशजम छन।्

1.  कमषििारी प्रशासन िथा सशुासन प्रविषिन शािा

2.  आतथषिक प्रशासन शािा

3.  कानून िथा रैसला कायाषिन्वयन शािा

4. आन्िररक वयवसथा्न शािा

 प्रशासन महाशािाबाट सम्न्न भएका कायषिहरूः प्रशासन महाशािाबाट सम्न्न भएका कायषिहरूः

1. यस अवतिमा मन्त्ालय िथा मािहिमा कायषिरि रवतभन्न िह, ्द र शे्रणधीका जममा 
५४ जना कमषििारीको सरुवा समबन्िधी कायषि गररएको,

2. मन्त्ालयमा कायषिरि रवतभन्न ्दका २७ जना कमषििारीलाई रमाना ददई सरुवा िथा 
्दसथा्न भएको तनकायमा हाशजर हनु ्ठाइएको, 

3. १७ जना कमषििारीको बढुवा/बढुवा ् दसथा्न गररएको, साथै २७ जनाको समायोजन 
तमलान गररएको,

4. १२६ जना कमषििारीलाई काज िथा कामकाजको ्त् ददई रवतभन्न तनकायमा 
िटाईएको,

5. आ.व.२०७७/७८ सालको का.स.मू. ्नुरावलोकन सतमतिबाट मूलयाङ्कन भएका 
का.स.मू. संखयाः ४५३ रहेको,

6. कायाषिलय प्रयोजनका लातग All in one computer, Laptop, Server rack Cabinet, 
Server, Firewall आदद िररद कायषि सम्न्न गररएको, साथै तभतडयो कन्ररेन्स कक्को 
लातग टेलीतभजन िररद, रप्रन्टर, ्ंिा साथै AC िररद र जडान गररएको।
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7. श्रधीमान सशिवजयू िथा रवतभन्न महाशािाबाट राय माग भई आएका १५७ रव्यमा 
राय प्रदान गररएको, 

8. यस मन्त्ालयलाई रव्क्धी बनाई दायर भएका मदु्ाहरुमा मन्त्ालयको िरषि बाट 
तलशिि जवार ियार गरी महान्यायतिवक्ताको कायाषिलयलाई प्रतिरक्ा गररददन 
अनरुोि गनने गररएकोमा यस अवतिमा ७४ वटा तलशिि जवार महान्यायतिवक्ताको 
कायाषिलय िथा सरकारी वरकलको कायाषिलय मारषि ि सममातनि शजलला, उचि िथा 
सववोचि अदालिमा तलशिि जवार ्ठाइएको,

9. आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा १९ वटा आदेश/रैसलाहरु कायाषिन्वयनका लातग 
्ठाइएको, 

10. द्वन्द्वर्तडि शशक्कको िरषि बाट ्रेको ररटमा सममातनि सववोचि अदालिबाट भएको 
रैसलामा ४ वटा ्ूनरावलोकनको मदु्ा दायर गररएको, 

11. रैसला कायाषिन्वयन समबन्िधी प्रतिवेदन ियार गरी प्रकाशन गनने क्रममा रहेको,

२.२.२ प्रारवतिक िथा वयावसारयक शशक्ा महाशािा२.२.२ प्रारवतिक िथा वयावसारयक शशक्ा महाशािा

 प्रारवतिक िथा वयावसारयक शशक्ा महाशािा अन्िगषििका शािाहरु तनमन बमोशजम छन।्

1. प्रारवतिक शशक्ा शािा

2. तनजधी िथा सहकारी संघसंसथा समन्वय शािा

3. वयावसारयक िातलम प्रविषिन शािा

4. गणुसिर प्रतयायन शािा

5. शैशक्क प्ररवति िथा रवद्िुधीय सशुासनः

प्रारवतिक िथा वयावसारयक शशक्ा महाशािाबाट सम्न्न भएका कायषिहरूःप्रारवतिक िथा वयावसारयक शशक्ा महाशािाबाट सम्न्न भएका कायषिहरूः

1. प्रारवतिक िथा वयावसारयक शशक्ा र सधी् रवकास समबन्िधी रविेयकको मसयौदा 
ियार भई सहमतिका लातग अथषि मन्त्ालय ्ठाइएको।

2. मदन भणडारी रवज्ान िथा प्ररवति रवश्रवद्ालय ऐन,२०७९ जारी भई कायाषिन्वयनमा 
आएको।

3. रवदु् धी योगमाया आयवुनेद रवश्रवद्ालय रविेयक संघधीय संसदबाट ्ाररि भएको।

4. एकीकृि सवासथय शशक्ा समबन्िधी रविेयक र उचि शशक्ा समबन्िधी रविेयकको 
मसयौदा ियार भई सहमतिका लातग अथषि मन्त्ालय ्ठाइएको।
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5. कोतभडका कारणले सवदेश ररकषि एका एक हजार रवद्ाथधीहरूलाई सवदेशमा नै 
इन्टनषिसधी् र समबशन्िि रवश्रवद्ालयमा अधययनका लातग वयवसथा तमलाइएको।

6. कैलालीको गेटामा शशक्ण अस्िाल सञ्ालनका लातग ियारी कायषि भइरहेको।

7. डडेलिरुा मेतडकल कलेजको सथा्नाको लातग शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालय, 
सवासथय मन्त्ालय र सदूुर्शश्म रवश्रवद्ालय रवि तत््क्धीय संझौिा भएको।

8. अशखियार दरुु्योग अनसुन्िान आयोग, रारष्ट्रय सिकषि िा केन्द् लगायिका 
तनकायहरुबाट प्राप्त उजरुीका समबन्िमा छानरवन गरी राय प्रतिवेदन समप्रे् ण 
गररएको,

9. रारष्ट्रय अन्िरारष्ट्रय गैरसरकारी संघसंसथाहरुसंग समझदारी, सहकायषि, समन्वय िथा 
सञ्ातलि कायषिक्रमहरुको अनगुमन मूलयाङ्कन गररएको,

10. गणुसिर प्रतयायन समबन्िधी हरेक रक्रयाकला्हरू रारष्ट्रय योगयिा प्रारु्संग समबशन्िि 
भएकोले  रारष्ट्रय योगयिा प्रारु् समबन्िधी रविेयक मसयौदा ियार गररएको र राय 
सहमतिका लातग अथषि मन्त्ालय ्ठाइएको,

11. IEMIS को Guideline ियार गररएको र सोको Data र Coding standard को 
मसयौदा ियार भएको।

12. Interactive Virtual Class को अविारणा ियार गररएको।

13. National Learning management System को रणनधीतिक कायषियोजनाको प्रारशमभक 
मसयौदाको कायषि भएको।

14. मन्त्ालयको Network लाई सिरोन्नति गरी Free Wifi समेिको वयवसथा गररएको।

२.२.३ रवद्ालय शशक्ा महाशािा२.२.३ रवद्ालय शशक्ा महाशािा

 रवद्ालय शशक्ा  महाशािा अन्िगषििका शािाहरु तनमन बमोशजम छन।्

1. प्रारशमभक बाल शशक्ा िथा रवद्ालय ्ो्ण शािा

2. रवद्ालय शशक्ा शािा

3. सवयंसेवा ्ररिालन िथा तभ्ा शािा

4. ्सुिकालय समन्वय िथा अतभलेि शािा

5. बैकशल्क िथा तनरन्िर शशक्ा शािा
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रवद्ालय शशक्ा महाशािाबाट सम्न्न भएका कायषिहरूःरवद्ालय शशक्ा महाशािाबाट सम्न्न भएका कायषिहरूः

1. संघधीय शशक्ा ऐनको मसयौदा ियार गरी समबशन्िि सरोकारवालाहरुसंग छलरल 
गरी प्राप्त सझुावलाई समेि समावेश गरी अशन्िमधीकरण गररएको र राय सहमतिका 
लातग कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्ालय र अथषि मन्त्ालयमा ्ठाइएको,

2. शशक्क सेवा आयोग (दशौं संशोिन) तनयमावली, 2078 िजुषिमा गरी कायाषिन्वयनमा 
लयाइएको,

3. रारष्ट्रय ्रीक्ा बोडषि तनयमावली, 2078 ्रहलो संशोिनको मसयौदा िजुषिमा 
कायाषिन्वयनमा लयाइएको,

4. ्ाठ्यक्रम िथा ्ाठ्यसामग्रधी रवकास िथा रविरण तनदने शशका,२०७९को मसयौदा 
िजुषिमा गरी कायाषिन्वयनमा लयाइएको,

5. लेटर ग्रतेडङ तनदने शशका,  २०७९को मसयौदा िजुषिमा गरी कायाषिन्वयनमा लयाइएको,         

6. शशक्ण संसथामा रवदेशधी नागररक ् ररिालन िथा तभषा तसराररस समबन्िधी तनदने शशका, 
२०७८ को अशन्िम मसयौदा ियार गररएको,

7. आवशयकिा अनसुार शैशक्क संवाद सतमतिको बैठकहरु सम्न्न भई शशक्कहरुका 
माग समवोिन भएको.

8. राजनैतिक ्ूवाषिग्रहबाट हटाइ रवसथार्ि भएका द्वन्दर्तडि शशक्कहरु समबन्िमा 
जाँिबझु सतमतिले ददएको प्रतिवेदन कायाषिन्वयनका लातग कायषिरवति ियार गरी ने्ाल 
सरकार मशन्त््रर्दबाट सवधीकृि भई कायाषिन्वयनमा लयाइएको, 

9. रवद्ालय सम्त्धी संरक्ण समवद्धषिन िथा अतभलेशिकरण समबन्िधी तनदने शशका ियार 
गनषि समबशन्िि सरोकारवालाहरुको प्रतितनतितव रहेको सतमति गठन गरी तनदने शशकाको 
मसयौदा ियार गरेको,

10. शशक्क अस्िाल सथा्नाको संभावयिा अधययन गरी प्रतिवेदन ियारी िथा 
मशन्त््रर्दबाट सैद्धाशन्िक सवधीकृति प्राप्त भई जगगा प्राप्तधीको लातग प्रकृया सरुु 
गररएको, 

11. रवदेशधी शशक्ण संसथासंग समबन्िन प्राप्त रवद्ालयहरुको नरवकरण गररएको,

12. रारष्ट्रय योग ददवस माघ १ र अन्िरारष्ट्रय योग ददवस कायषिक्रम जनु २१ सममाननधीय 
प्रिानमन्त्धीजयूको अधयक्िामा भवयिा ्ूवषिक सम्न्न गररएको,
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13. रवतभन्न शैशक्क संसथाहरुमा अधययन अधया्न अनसुन्िान िथा सवयम ् सेवक 
शशक्कको रु्मा कायषि गनषि आएका रवतभन्न देशका रवदेशधी नागररकहरुको रवसििृ 
रववरण तनयतमि रु्मा अधयावतिक राशिएको,

14. ् सुिकालयका लातग कररब ९५० थान नयाँ ्सुिक िररद िथा कररब ५० थान 
उ्हारमा प्राप्त भएको,

15. सावषिजतनक िथा सामदुारयक ्सुिकालयहरुको दरुइ् ददने रारष्ट्रय सममेलन ररड 
ने्ाल, शाशन्ि भोलेशन्टयर एशोशशएशन िथा अन्य संसथाको समेि सहभातगिामा यही 
२०७९ साल असार १५ र १६ गिे काठमाडौंमा सम्न्न  गररएको, 

16. झा्ा, गलुमधी, उदय्रु, िनकुटा, गोिाषि, काठमाडौ, बटुवल, ्ाल्ा र लतलि्रु 
शजललामा रहेका सामदुारयक िथा सावषिजतनक ्सुिकालयहरूको अनगुमन गररएको, 
अनगुमनका क्रममा सम्ाददि कामको रवसििृ प्रतिवेदन ियार ् ाररएको, ् सुिकालयका 
्दातिकारीहरूसंग छलरल गरी समसयको ् रहिान र सिुारका उ्ायहरू सझुाइएको,

17. संघधीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्ालयको ्सुिकालय सदुृणधीकरण योजना 
िजुषिमा िथा संघधीय संसद सशिवालयको अतभलेिालयमा रहेका रेकडषिहरूको 
वयवसथा्नमा रवशे्ज् सेवा प्रदान गरेको।

18. आ.व. २०७७/०७८ समम ्सुिकालयमा प्राप्त भएका ्सुिक लगायिका ्ठन 
सामग्रधीको डाटावेश अद्ाबतिक गररएको। रवद्िुधीय ्सुिकालयको थालनधी गररएको, 

19. शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालय, ररड ने्ाल, शाशन्ि भोलेशन्टयर एशोतसएशन 
ने्ालको सहकायषिमा ने्ालमा भएका सावषिजतनक िथा सामदुारयक ्सुिकालयहरूको 
रारष्ट्रय सभनेक्ण गरी प्रतिवेदन ियार ्ाररएको, सभनेक्णमा मलुकुभरका ९२८ 
सावषिजतनक िथा सामदुारयक ्सुिकालयहरूको नाम संकलन भएको भए्तन २२७ 
वटा मात् सरक्रय रहेको ्ाइएको, 

20. तसंहदरबार ् ररसरमा केन्द्ीय सशिवालय ् सुिकालयको सथा्ना गरी सवै तनकायलारइ् 
एकीकृि ्सुिकालय सेवा प्रदान गनने उद्ेशयले मन्त्ालयको ्सुिकालय समन्वय 
िथा अतभलेि शािाको शािाप्रमिुको संयोजकतवमा प्रिानमन्त्धी िथा मन्त्धी्रर्दको 
कायाषिलय, संघधीय मातमला  िथा सथानधीय रवकास मन्त्ालय, अथषि मन्त्ालयका 
प्रतितनति रहेको एक सतमति गठन गरी ्रहलो िरणको कायषि सम्न्न गररएको,

21. रवतभन्न सावषिजतनक िथा सामदुारयक ्सुिकालय िथा शैशक्क ्सुिकालयहरूमा 
समेि रवद्िुधीय ्सुिकालयको सथा्ना र सञ्ालनका लातग सहजधीकरण गररएको,



20 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन-२०७८/७९

22. सारहतयकार सूयषिवहादरु सेन ओली (सवु सेन) द्वारा तलशिि रवतभन्न शधी्षिकका 
१३५० थान ्सुिकहरू मलुकुभर रहेका सामदुारयक, सावषिजतनक िथा शैशक्क 
्सुिकालयलारइ् मन्त्ालय मारषि ि रविरण गनषि प्राप्त भएकोमा हालसमम ८०० थान 
्सुिकहरू रविरण गररएको,

२.२.4 उचि शशक्ा महाशािा२.२.4 उचि शशक्ा महाशािा

उचि शशक्ा महाशािा अन्िगषििका शािाहरु तनमन बमोशजम छन।्

 1. उचि शशक्ा शािा
 2. वैदेशशक अधययन अनमुति शािा
 3. शैशक्क ्रामशषि िथा प्रमाशणकरण शािा
 4. छात्वशृत् शािा

उचि शशक्ा महाशािाबाट सम्न्न भएका कायषिहरुःउचि शशक्ा महाशािाबाट सम्न्न भएका कायषिहरुः

1. उचि शशक्ा समबन्िधी कानूनलाई संशोिन र एकीकरण गनषि बनेको रविेयक, २०७९ 
को मसयौदा ियार गररएको,

2. शैशक्क ्रामशषि िथा भा्ा शशक्ण (सञ्ालन र तनयमन) तनयमावली, २०७८ 
सहमतिका लातग अथषि मन्त्ालय र कानून, न्याय िथा संसदीय वयवसथा मन्त्ालयमा 
्ठाइएको,

3. यस आ.व.मा वैदेशशक अधययन अनमुतिका लातग १,१९,३०० जना रवद्ाथधीहरुको 
तनवेदन दिाषि भएकोमा १,१४,१३४ रवद्ाथधीहरुलाई अधययन अनमुति ्त् प्रदान 
गररएको, प्रकृया न्गेुका ५१६६ रवद्ाथधीका तनवेदन रद् गररएको,

4. १२ ओटा शैशक्क कन्सलटेन्सधी उ्र ्रेको उजरुी छानरवन गरी कारवाही गररएको,

5. रवदेशधी शशक्ण संसथाको समबन्िनमा उचि शशक्ा सञ्ालन गनने समबन्िधी तनदने शशका, 
२०५९ बमोशजम सञ्ातलि िधीन ओटा संसथाको कम्नधीको नाम ्ररविषिन अनमुति, 

्ाँि संसथाको समबन्िन प्रदायक रवश्रवद्ालय ् ररविषिन, दईु ओटा संसथाको सञ्ालन 
सथान ्ररविषिन र एक संसथाको शैशक्क कायषिक्रमको नाम ्ररविषिन अनमुति प्रदान 
गररएको ,

6. नौ वटा संसथाहरुको वािावरणधीय प्रभाव मूलयांकन प्रतिवेदन सवधीकृति समबन्िधी 
प्ररक्रयाका लातग वन िथा वािवारण मन्त्ालय समक् तसराररस गररएको,
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7. रवदेशधी शशक्ण संसथाको समबन्िनमा उचि शशक्ा सञ्ालन गनने समबन्िधी तनदने शशका, 
२०५९ बमोशजम सञ्ातलि शशक्ण संसथाहरुको नवधीकरण प्ररक्रयाका लातग सथलगि 
अनगुमन साथै यस आ.व. मा शैशक्क कायषिक्रम थ्का लातग तनवेदन ्ेश गरेका 
१७ ओटा संसथाको  सथलगि अनगुमन सम्न्न भएको,

8. तत्भवुन रवश्रवद्ालय अन्िगषिि समबन्िन प्राप्त गरेका तनजधी कलेजहरुमा सनािक र 
सनािकोत्र िहको वन रवज्ान रव्य (BSc/MSc Foresty) को छात्वशृत्मा तसराररस 
िथा मनोनयन समबन्िधी कायषि गररएको,

9. तत्भवुन रवश्रवद्ालय अन्िगषिि समबन्िन प्राप्त गरेका तनजधी कलेजहरुमा सनािक 

िहको BSc AG  को छात्वशृत्मा तसराररस िथा मनोनयन समबन्िधी कायषि गररएको, 

10. कृर् िथा वनरवज्ान रवश्रवद्ालय राम्रु अन्िगषिि समबन्िन प्राप्त गरेका तनजधी 
कलेजहरुमा सनािक िहको BSc AG  को छात्वशृत्मा तसराररस िथा मनोनयन 
समबन्िधी कायषि गररएको,

11. ्ारकसिान सरकारबाट प्राप्त एम तबतबएस, तड रमाषि लगायिका छात्वशृत्को अशन्िम 
मनोनयन र ्रराष्ट्र मन्त्ालय मारषि ि तसराररस भएको,

12. िधीन सरकारबाट प्राप्त प्रारवतिक रव्यको छात्वशृत्को छनोट िथा ्त्ािार गररएको,

13. श्रधीलङ्का लगायिका मलुकुबाट समबशन्ििले नै छनोट गनने गरी माग भएको छात्वशृत्का 
लातग सतमतिको बैठक िथा सूिना समप्रे् ण गररएको,

14. आवशयकिानसुार बसने भएकोले छात्वशृत् तनिाषिरण सतमतिको बैठक यस आव मा 
१ ्टक र छात्वशृत् छनौट सतमतिको बैठक ६५ ्टक बसेको,

15. छात्वशृत्मा अधययन गरी रकने का रवद्ाथधीहरुको प्रतिवेदन तलने र सेवा करारको 
लातग तसराररस गनने गररएको,

16. सेवा करार सम्न्नको प्रतिवेदन िथा सम्न्न कागजाि प्रमाशणि गनने िथा छात्वशृत्मा 
मनोनयन भई अधययन गनषि जाने रवद्ाथधीलाई प्रमाण्त् ददने कायषि गररएको,

17. रवदेशबाट समबशन्िि संसथा वा तनकायले नै छनौट गनने गरी माग भएको छात्वशृत्को 
रवतिसममि ढंगले सूिना समप्रे् ण गररएको,

18. छात्वशृत् समबन्िधी िथयाङ्क अद्ावतिक गररएको,
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२.२.5 योजना िथा अनगुमन महाशािा२.२.5 योजना िथा अनगुमन महाशािा

योजना िथा अनगुमन महाशािा अन्िगषििका शािाहरु तनमन बमोशजम छन।्

1. योजना िथा बजेट शािा

2. रवकास सहायिा समन्वय शािा

3. अनगुमन िथा मूलयाङ्कन शािा

4. जनशशक्त रवकास योजना िथा समन्वय शािा

5. िथयाङ्क, नधीति िथा अनसुन्िान शािा

योजना िथा अनगुमन महाशािाबाट सम्न्न भएका कायषिहरुःयोजना िथा अनगुमन महाशािाबाट सम्न्न भएका कायषिहरुः

1. राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार कायषिक्रम अन्िगषिि ्ढदै कमाउँदै कायषिरवति तनमाषिण गररएको,

2. मन्त्ालयको वार्षिक कायषिक्रम र बजेट रववरण सरहिको ्शुसिका रवकास गररएको,

3. राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार कायषिक्रम अन्िगषिि ्ढदै कमाउदै कायषिक्रम कायाषिन्वयन 
कायषिरवति तनमाषिण गररएको, 

4. रवतभन्न तनकायहरुबाट ियार गरी ्ेश भएका तनयमावली कायषिरवति िथा 
तनदने शशकामा  राय प्रदान गररएको,

5. मन्त्ालय अन्िगषिि  शािागि  कायषिक्रम िथा बजेट वाँडराँड गररएको,
6. वार्षिक रवकास कायषिक्रम िथा वजेटका समबन्िमा अथषि मन्त्ालय र रारष्ट्रय योजना 

आयोगमा छलरल िथा कायषिक्रम संशोिन र रकमान्िरका लातग ्ेश गररएको,
7. आवशयक थ् बजेटका लातग अथषि मन्त्ालयसँगको समन्वय गररएको,
8. बजेट तनमाषिण समवन्िमा तनकायगि छलरल, ्ररयोजना बैंक ियारीका लातग 

सरोकारवालाहरु वधीिमा छलरल गररएको,
9. मन्त्ालयको वार्षिक रवकास कायषिक्रम र बजेट तनमाषिण गररएको,
10. कायषिक्रम िथा बजेट कायाषिन्वयनको सन्दभषिमा प्रदेश िथा सथानधीय िहसँग समन्वय 

सहजधीकरण गररएको
11. रव्द् वयवसथा्न प्रतिकायषि योजना ियार गरी गहृ मन्त्ालयमा ्ठाईएको,

12. मधयकातलन ििषि संरिनाको ियारी, मन्त्ालयको कायषिक्रम िथा बजेट ्शुसिका 
तनमाषिण गररएको,
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13. १० व्षिको लातग रवद्ालय शशक्ा क्ेत् योजना तनमाषिण कायषि सम्न्न गररएको,

1. योजना तनमाषिण गनने क्रममा रवतभन्न सतमतिका ् दातिकारी िथा सरोकारवालाहरूसंगको 
बैठक सञ्ालन वयवसथा्न गनने कायषि गररएको,

2. संयकु्त ्नुरावलोकन बैठक (Joint Review Meeting), बजेट ्नुरावलोकन बैठक 
(Budget Review Meeting) सञ्ालन गररएको,

3. Global Partnership for Education/strategic Partnership Aggrement समवन्िधी 
कायषि, स्ोि वयवसथा्न र ्रहिान समबन्िधी रवरवि कायषिमा समन्वय गररएको ।

4. मन्त्ालयसिरीय रवकास समसया समािान उ्सतमति (Pre- MDAC) िथा सतमति 
(MDAC) को बैठक आयोजना गरी तै्मातसक िथा वार्षिक प्रगति सतमक्ा गररएको र 
रारष्ट्रय रवकास समसया समािान सतमति (NDAC)  िथा मन्त्ालयसिरीय रवकास 
समसया समािान सतमति (MDAC) बैठकको तनणषिय जानकारी िथा कायाषिन्वयनका 
लातग मािहिका तनकायहरुमा ्ठाइएको,

5. प्रिानमन्त्धी िथा मशन्त््रर्द् कायाषिलयको एरककृि अनगुमन प्रणालीमा बजेट 
कायाषिन्वयन कायषियोजनामा उशललशिि माइलसटोनमा भएको प्रगति र मशन्त््रर्द् 
तनणषिय कायाषिन्वयन अनगुमन प्रणालीमा प्रगति प्ररवरटि गररएको,

6. सूिनाको हक समबन्िधी  तै्मातसक प्रतिवेदन ियार गरी मन्त्ालयको वेभसाइटमा 
अ्लोड गररएको,

7. ने्ालको संरविानको िारा ५३ बमोशजम शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालयसंग 
समबद्ध रववरण ियार गरी प्रिानमन्त्धी िथा मशन्त््रर्दको कायाषिलयमा ्ठाइएको,

8. आतथषिक सवनेक्ण २०७८/७९को लातग मन्त्ालयसंग समबशन्िि रववरण ियार गरी 
अथषि मन्त्ालय ्ठाइएको, 

9. ने्ाल सरकारको नधीति िथा कायषिक्रम र बजेट कायाषिन्वयन कायषियोजना मन्त्ालय, 
मन्त्ालय समबद्ध िथा अन्िगषििका तनकायसंगको बैठक, छलरल र अन्िररक्रया 
गरी ियार गररएको,

10. अथषि मन्त्ालयबाट प्रकाशन हनेु मन्त्ालयगि प्रगति रववरणको लातग यस मन्त्ालयसंग 
समबशन्िि रववरण ियार गरी ्ठाइएको,

11. अिषिवार्षिक, वार्षिक प्रगति रववरण ियार गरी प्रिानमन्त्धी िथा मशन्त््रर्दको 
कायाषिलय, रारष्ट्रय योजना आयोग र अथषि मन्त्ालय ्ठाइएको,
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12. मातसक/तै्मातसक/अिषिवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ियार गनषि मन्त्ालय, 
मन्त्ालय समबद्ध िथा मािहिका तनकायहरुको बैठक छलरल र अन्िररक्रया 
गररएको,

13. वार्षिक अनगुमन योजना तनमाषिण िथा कायाषिन्वयनका लातग समबशन्ििलाई जानकारी 
गराइएको,

14. रारष्ट्रय रवश्रवद्ालयहरू- जनशशक्त (मानव संसािन) रवकास अधययन िथा अतभलेिन 
प्रतिवेदन २०७८ को प्रारशमभक मसयौदा ियार गररएको,

15. रारष्ट्रय जनशशक्त मानव संसािन रवकास अधययन कायषिदलको प्रतिवेदन २०७८ को 
प्रारशमभक मसयौदा ियार गररएको,

16. रारष्ट्रय जनशशक्त मानव संसािन रवकास मा्दणड िथा कायषिरवति २०७८ को 
प्रारशमभक मसयौदा ियार गररएको,

17. रारष्ट्रय जनशशक्त मानव संसािन रवकास नधीति २०७९ को प्रारशमभक मसयौदा ियार 
गररएको,

18. वार्षिक शैशक्क सूिना २०७८ प्रकाशन गररएको।

19. रवतभन्न तनकायबाट माग भइआएका नधीति/तनदने शशकाहरुमा राय/सझुाव ् ेश गररएको।

२.२.६ रवज्ान प्ररवति महाशािा२.२.६ रवज्ान प्ररवति महाशािा

रवज्ान प्ररवति महाशािा अन्िगषििका शािाहरु तनमन बमोशजम छन।्

 1. वैज्ातनक अनसुन्िान शािा

 2. आरवषकार िथा नवप्रविषिन शािा

 3. उ्यकु्त प्ररवति शािा

 4. अन्िररक् िथा उदीयमान प्ररवति शािा

रवज्ान प्ररवति महाशािाबाट सम्न्न भएका कायषिहरुःरवज्ान प्ररवति महाशािाबाट सम्न्न भएका कायषिहरुः

1. रवज्ान, प्ररवति िथा नवप्रविषिन ऐनको मसयौदा ियार गररएको, 

2. ने्ालमा रवज्ान िथा प्ररवतिको क्ेत्मा रवतभन्न रविामा सरक्रय रहेका वयवसायधीक 
संसथाहरुलाई गणुसिरीय अनसुन्िान ्शुसिका (जनषिल) प्रकाशन गनषि  अनदुान  
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सहयोगको  लातग  तनवेदन  माग  िथा मूलयाङकन  गरी  ५ ओटा  संसथालाई  अनदुान  
प्रदान  गररएको,

3. वयवसारयक संसथालाई वैज्ातनक सममेलनका लातग अनदुान  सहयोग कायषिरवति, २०७९ 

को मसयौदा ियार  भएको,         

4. अन्िररक् अधययन केन्द्को समभावयिा अधययनको लातग सबै सरोकारवालाहरु 
सशममतलि सतमतिबाट Concept Paper  ियार भई रवसििृ कायषियोजना ियार गनषि  
TOR को मसयौदा ियार गररएको,

5. आणरवक अनसुन्िान केन्द् लगायिका अन्य रवज्ान/प्ररवति/इशन्जतनयररङ् समबशन्ि 
संसथाहरु सथा्नाको लातग उ्यकु्त सथान ्रहिान कायषि जारी रहेको, 

6. वहरुविागि अनसुन्िान केन्द् (Multi disciplinary science research center) 

सथा्नाको लातग समभावयिा अधययनको लातग TOR तनमाषिण  गररएको,

7. रवज्ान समबशन्ि अन्िरारष्ट्रय Olympiad लगायि अन्य प्रतिष्िाषिमा सहभागधी सहयोग 
अनदुान अन्िगषिि साइन्स ओलशम्याड वशृत् समवशन्ि कायषिरवति, २०७८ को मसयौदा  
ियार गररएको,

8. रारष्ट्रय उतकृटििाका केन्द् (Center of Excellence) सञ्ालनको लातग अनदुान रविरण 
समबन्िधी कायषिरवतिको अशन्िम मसयौदा ियार गररएको, 

9. रवज्ान प्ररवति िथा नवप्रविषिन समन्वय ्रर्दको बैठक सम्न्न गररएको,

10. वैज्ातनक तसकाइ रवति/संसकार प्रवद्धनषि गनषि शशक्क समाजहरुको सहकायषिमा रवज् 
्ररिालन गरी अतभयान सञ्ालनको कायषिमा TOT  सम्न्न गरी दईु ठाँउमा ररलड 
कायषिक्रम सम्न्न गररएको,

11. Meet the Scientist कायषिक्रम अन्िरगि रवदू्िधीय सवारी, Natural Extract Production 
in Nepal for food and feed supplement, Market of Multimedia & Animation र 
काठमाणडौको Solid Waste Management समबन्िधी कायषिक्रमहरु संिालन  गररएको,

12. नवप्रविषिन प्रवद्धषिनसंग समबशन्िि STEM Toolkit Design  समबन्िधी रवश्रवद्ालयका 
रवद्ाथधीहरु तबि प्रतियोतगिा आयोजना कायषिक्रम कायषिरवतिको अशन्िम मसयौदा ियार 
गररएको,
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13. रवज्ान प्ररवति समबन्िधी छािा ऐनको मसयौदा ियारीको लातग सतमति गठन भई 
अविारणा ्त् ियार गररएको,

14. सथानधीय िहमा वैज्ातनक/प्रारवतिक/रवज्ान शशक्क, साना िथा मझौला उद्ोग र 
रवज्ान/प्ररवति/इशन्जतनयररङ् रव्य सशममतलि ज्ान तत्भजू (Knowledge Triangle) 

को अविारणाको रव्यमा कायषिक्रमहरु िय भएको,  

15. रवज्ान प्ररवति िथा नवप्रविषिन दशक मनाउने योजना र िाका ियार गररएको,

16. अन्िररक् अधययन केन्द्को समभावयिा अधययनको लातग सबै सरोकारवालाहरु 
सशममतलि सतमतिबाट Concept Paper  ियार भई रवसििृ कायषियोजना ियार गनषि  TOR 

को मसयौदा ियार गररएको,

17. रारष्ट्रय उतकृटििाका केन्द्हरु सञ्ालनको लातग अनदुान रविरण समवन्िधी कायषिरवतिको 
अशन्िम मसयौदा ियार गररएको ।

18. उचि मूलयका सथानधीय उत्ादन िथा मौतलक ज्ान र तस्मा आिाररि वसिहुरु 
्रहिान गनने कायषि अन्िगषिि  तनमन ४ शजललाको भ्रमणमा देशिएका समभारवि 
बसिहुरुः

शजललाशजलला समभावना भएका बसिहुरुसमभावना भएका बसिहुरु कैररयिकैररयि

डोल्ा जतडबटुी, उन र िानको प्रिरु समभावना

कासकी शिया, करी, ढाका, रलामको भाडाहरुको समभावना

शििवन मतुिषिकला, माटोको भाडाहरु, शिनोको सामाग्रधी, आरनको कामहरु बनाउन 
प्रिरु समभावना

गोरिा ढाका, शिनोको सामाग्रधी, मादल, िकुुरी बनाउने आरन आददको प्रिरु 
समभावना

२.२.७ ्ारमाशणक ्दाथषि वयवसथा्न महाशािा२.२.७ ्ारमाशणक ्दाथषि वयवसथा्न महाशािा

्ारमाशणक ्दाथषि वयवसथा्न  महाशािा अन्िगषििका शािाहरु तनमन बमोशजम छन।्

1. मा्दणड गणुसिर िथा िथयाङ्क शािा

2. अनमुति तनयमन िथा अनसुन्िान शािा

3. रासायतनक ्दाथषि िथा प्रयोगशाला वयवसथा्न शािा
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्ारमाशणक ्दाथषि वयवसथा्न महाशािाबाट सम्न्न भएका कायषिहरुः्ारमाशणक ्दाथषि वयवसथा्न महाशािाबाट सम्न्न भएका कायषिहरुः

1. रेतडयोिमधी ् दाथषि (उ्योग िथा तनयमन) तनयमावली, २०७८ ियार भई कायाषिन्वयनमा 
आएको,

2. रेतडयोिमधी ्दाथषिको सरुक्ा र संरक्ण समबन्िधी मा्दणको प्रारशमभक मसयौदा ियार 
गररएको,

3. रासायतनक ्दाथषिको सरुशक्ि प्रयोग िथा वयवसथा्न समबन्िधी ऐनको मसयौदा 
ियारी समबन्िमा सिेिना िथा रवज्बाट राय सझुाव संकलन गररएको,

4. रासायतनक ्दाथषि समबन्िधी सरकारी प्रयोगशालाहरुको अवसथा नकसाङ्कन कायषि 
सम्न्न भई प्रतिवेदन ियार गररएको,

5. ने्ालमा सथार्ि रवतभन्न ४० प्रयोगशालाहरुको सथलगि अनगुमन/तनरीक्ण गरी 
प्रयोगशाला ियार गररएको,

२.३ माइलसटोनको प्रगति२.३ माइलसटोनको प्रगति

 आतथषिक व्षि २०७८/०७९  को बजेट वक्तवयमा आिाररि रही िय गररएको मखुय 
रक्रयाकला् र माइलसटोनहरूको तनकायगि संखयातमक प्रगति  रववरण यस प्रकार रहेको 
छ ।

क्र.
सं.

तनकायको नाम कुल 
सम्न्न 
हनु ु् नने 

 सम्न्न 
भएका

कायषि 
जारी

 कायषि शरुू 
नभएका 

कैररयि

१
प्रारवतिक िथा वयवसारयक 
िातलम ्रर्द् 11 11 11 0 0  

२ रवश्रवद्ालय अनदुान आयोग 16 16 8 8 0  

३
शशक्ा िथा मानव स्ोि 
रवकास केन्द् 36 36 30 5 1

४ ्ाठ्यक्रम रवकास केन्द् 2 2 2 0 0  

५ जनक शशक्ा 2 2 1 1

६ मन्त्ालय 9 ९ 2 5 २

७
मदनभणडारी प्रौद्ोतगक 
रवश्रवद्ालय 5 ५ 0 3 2
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क्र.
सं.

तनकायको नाम कुल 
सम्न्न 
हनु ु् नने 

 सम्न्न 
भएका

कायषि 
जारी

 कायषि शरुू 
नभएका 

कैररयि

८ योगमाया आयवुनेद रवश्रवद्ालय 4 ४ 0 १ 3

९ गेटा मेतडकल कलेज 6 6 १ 1 ४

१० बटुवल मेतडकल कलेज 4 4 0 4 0  

११ वददषिवास मेतडकल कजेल 2 2 0 2 0  

१२ सिुनेि मेतडकल कलेज 7 7 5 2 0  

१३ यनेुसको सशिवालय 1 1 0 1 0  

१४
मदन भणडारी रवज्ान िथा 
प्ररवति रवश्रवद्ालय 4 4 2 2 0  

१५ नासट 1 १ 0 १ 0  

१६
रवर् कोइराला मे.रव.
संग्रहालय 3 3 ३ 0 0  

१७ रारष्ट्रय रकिाविाना 1 1 1 0 0  

१८
सथानधीय िह र प्रदेश 
सामाशजक रवकास मन्त्ालय 1 १ 0 १ 0  

जममा 115 115 66 37 12

१९
केन्द्ीय आयोजना कायाषिन्वयन 

इकाइ १९ १९ ६ १३ ०

कुल जममा १३४ १३४ ७२ ५० १२

 माइलसटोनको रवसििृ प्रगतिरववरण अनसूुिधी १ मा राशिएको छ ।

२.४ आ.२.४ आ. व. २०७८व. २०७८/७९७९ को कूल वार्षिक बजेट िथा को कूल वार्षिक बजेट िथा  समग्र प्रगति समग्र प्रगति  शसथति:शसथति:

रववरणरववरण शरुु वार्षिकशरुु वार्षिक बजेटबजेट 

(रु. लािमा) 
्ररमाशजषिि वार्षिक बजेट ्ररमाशजषिि वार्षिक बजेट 

(रु. लािमा)  
वार्षिक  ििषि वार्षिक  ििषि 
(रु. लािमा) 

वार्षिक  ििषि वार्षिक  ििषि 
(प्रतिशिमा) 

सथानधीय िहमा 
रवत्धीय हसिान्िरण 

१,१४,९१,१० १,२९,०५,९६.६० १,२९,०५,९६.६० १००

प्रदेश िहमा रवत्धीय 
हसिान्िरण 

५,०२,३४ ५,५०,०२.६१ ५,५०,०२.६१ १०० 
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रववरणरववरण शरुु वार्षिकशरुु वार्षिक बजेटबजेट 

(रु. लािमा) 
्ररमाशजषिि वार्षिक बजेट ्ररमाशजषिि वार्षिक बजेट 

(रु. लािमा)  
वार्षिक  ििषि वार्षिक  ििषि 
(रु. लािमा) 

वार्षिक  ििषि वार्षिक  ििषि 
(प्रतिशिमा) 

संघधीय िहको बजेट ५८,२६,७८ ४८,५२,१८.६७ ४२,६२,०२ ८७.८४ 

जममाजममा १,७८,२०,२२ १,८३,०८,१७.६७ १,७७,१८,०१.२१ ९६.७७ 

२.५ मन्त्ालयको प्रगति शसथति२.५ मन्त्ालयको प्रगति शसथति, संघः संघः (आ.व.२०७८/७९आ.व.२०७८/७९)

रववरणरववरण 
बर्षिकबर्षिक बजेटबजेट 

रुरु. हजारमाहजारमा
बार्षिकबार्षिक खर्च
रुरु. हजारमाहजारमा

बार्षिक रवत्धीयबार्षिक रवत्धीय   
प्रगतिप्रगति  प्रतिशिप्रतिशि

बार्षिक भौतिकबार्षिक भौतिक 

प्रगतिप्रगति प्रतिशिप्रतिशि
कैररयिकैररयि

िालुिाल ु ४८,१२,३३,५१ ४२,४६,१३,८२ ८८.२ ९५ 

्ूजँधीगि्ूजँधीगि ३९,८५,१६ १५,८९,०९ ३९.८८ ६५ 

कूल ४८,५२,१८,६७ ४२,६२,०२,९१ ८७.८४ ९१ 

२.६ २.६  समग्रसमग्र आयोजनाहरूआयोजनाहरू िथािथा वजेटवजेट उ्शधी्षिकहरूकोउ्शधी्षिकहरूको प्रगतिप्रगति शसथतिः शसथतिः 

८० %८० % भन्दाभन्दा   बढीबढी  प्रगतिप्रगति भएकाभएका 
आयोजनाआयोजना िथािथा वजेटवजेट उ्शधी्षिकउ्शधी्षिक 

  ५० %५० % देिधीदेिधी ८० %समम८० %समम 
प्रगतिप्रगति भएकाभएका आयोजनाआयोजना िथािथा 
वजेटवजेट उ्शधी्षिकउ्शधी्षिक 

५० %५० % भन्दाभन्दा कमकम 
प्रगतिप्रगति भएकाभएका आयोजनाआयोजना 
िथािथा वजेटवजेट उ्शधी्षिउ्शधी्षि 

P1 १.राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार 
कायषिक्रम 
२.शशक्क सेवा तनवतृ् सरुविा 
३.शैशक्क गणुसिर ्रीक्ण केन्द्
४.शशक्ा िथा मानव स्ोि रवकास 
केन्द् 
५.शिरकतसा शशक्ा आयोग 
रवद्ालय ६.शशक्क रकिाविाना

१.रवद्ालय क्ेत् रवकास 
कायषिक्रम (केन्द्)
२.शशक्ा रवकास िथा 
समन्वय इकाई 
३.शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति 
मन्त्ालय

१.वयवसारयक शशक्ा 
िथा िातलम अतभवरृद्ध 
्ररयोजना- दोस्ो 
२.उचि शशक्ा सिुार 
्ररयोजना

P2 १.्ाठ्यक्रम रवकास केन्द् 
२. रवश्रवद्ालय अनदुान आयोग 
३. रारष्ट्रय ्रीक्ा वोडषि 
४. यनेुसकोको तनशमि ने.रा.आयोग 
५. शशक्क सेवा आयोग 

१. शशक्ा िथा वयवसारयक 
िातलम ्रर्द् 
२. ्सुिकालयहरु 
३. सवैका लातग शशक्ा शशश ु
रवकास कायषिक्रम 
४. शशक्ाको लातग िाद् 
कायषिक्रम 
५. ने्ाल रवज्ान िथा प्ररवति 
प्रज्ा प्रतिष्ान 

P2 का सबै 
उ्शधी्षिकमा ५० 
भन्दा मातथ प्रगति 
भएको 
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२.७ ८०%२.७ ८०% भन्दाभन्दा कमकम प्रगतिप्रगति भएकाभएका P1 आयोजनाहरूकोआयोजनाहरूको प्रगतिप्रगति, कमकम हनुकुाहनुकुा  कारणकारण रर समसयासमसया 
समािानकासमािानका लातगलातग गररएकागररएका प्रयासहरूःप्रयासहरूः

क्र.क्र.
संसं. 

आयोजनाआयोजना / वजेटवजेट 
उशशकोउशशको  नामनाम 

प्रगतिप्रगति कमकम हनुकुाहनुकुा कारणकारण समसयासमसया   समािानकासमािानका  लातगलातग 
गररएकागररएका  प्रयासप्रयास 

१ वयवसारयक शशक्ा िथा 
िातलम अतभवरृद्ध 
्ररयोजना- दोस्ो 

हालसमम ्तन केरह रव्यका 
सहभागधीहरूको तस् ्रीक्ण हनु 
नसकेकोले रवत्धीय प्रगतिमा कमधी 
हनु आएको । 

NSTB लगायि रवतभन्न 
सतमति िथा मन्त्ालयमा हनेु 
बैठकमा समसयाको बारेमा 
जानकारी गराई समािानका 
लातग ्हल गररएको.

२ रवद्ालय क्ेत् रवकास 
कायषिक्रम (केन्द्) 

-रव्न्न लशक्ि छात्वशृत् रवद्ाथधी 
्रहिान र प्ररक्रयामा समावेश 
गनषि समसया रहेको, सथानधीय िह 
सरक्रय नभएको 
-तडशजटल लतनषिङ सेन्टर 
सथा्नाका लातग कमषििारी 
क्मिामा कमधी र समयाभाव,  
 -मा्दणड र कायषिरवति समयमा 
जारी हनु नसकेको। 

- इतमसमा िथयाङ्क र रारम 
वयवशसथि गरी ्रहिान र  
सतया्न गररएको।
-कायषिरवति र बजेट प्रदेश 
िहमा हसिान्िरण गररएको।
-मन्त्ालयसँग समन्वय भै 
रहेको। 

३ उचि शशक्ा सिुार 
्ररयोजना

आव २०७८/७९  मा उचि 
शशक्ाको उतकृटििा प्रवद्धषिन 
कायषिक्रमको  ियारी र 
वयवसथा्न गनुषि ्रेको कारण 
्ररयोजना ्ूणषि रू्मा शरुु 
नभएको । 

समन्वय र सहजधीकरण भै 
रहेको।आव २०७९/८० 
देशि  प्रभावकारी रु्मा यो 
कायषिक्रम अशघ बढने गरी 
वयवसथा्न गररएको। 

२.८ बेरुजूको प्रगति रववरण२.८ बेरुजूको प्रगति रववरण:

प्रकारप्रकार रर्छ्यौटरर्छ्यौट  गनुष्ि नने बेरुजुगनुष्ि नने बेरुज ु रकम रकम
        (रु.रु. हजारमाहजारमा )

जेठसमम रर्छ्यौटजेठसमम रर्छ्यौट  भएको  भएको 
बेरुजुबेरुज ु रकम रकम (रु.रु. हजारमाहजारमा )

रर्छ्यौटरर्छ्यौट प्रतिशिप्रतिशि 

रवतनयोजन िरषि  २२४९१३३५ ३३१७६४० १४.७५

को्िरषि ८८६२७०९ २२९२३९ २.५९
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२.९ गनुासो वयवसथा्न:२.९ गनुासो वयवसथा्न:

क्र.संक्र.सं. आव २०७८/७९ मा हेलो सरकार मारषि ि प्राप्त गनुासाहरूआव २०७८/७९ मा हेलो सरकार मारषि ि प्राप्त गनुासाहरू सखया/प्रतिशि

१ मन्त्ालयको नाममा  प्राप्त कूल गनुासो संखया २८४

२ गनुासो रर्छ्यौट भएको संखया २०७

३ गनुासो रर्छ्यौट प्रतिशि ७२.८८

४ समािान भएको (मन्त्ालयबाट गनुासाे समािान भएकाे, प्रिानमन्त्धी 
िथा मशन्त््रर्द् कायाषिलयबाट रर्छाैट गनषि बाँकी)

४३

५ अनसुन्िानको क्रममा रहेका ३४

२.1० कायषिक्रम/२.1० कायषिक्रम/ तनकायगि वार्षिकतनकायगि वार्षिक प्रगतिप्रगति शसथति शसथति (८० प्रतिशि भन्दा मातथ८० प्रतिशि भन्दा मातथ)

क्र.क्र.
संसं. 

ब.उ.शधी.नंब.उ.शधी.नं. कायषिक्रम/कायषिक्रम/ तनकायकोतनकायको नामनाम 

प्रगति प्रतिशिप्रगति प्रतिशि

िालुिालु ्ूजँधीगि्ूजँधीगि

भौतिकभौतिक रवत्धीयरवत्धीय भौतिकभौतिक रवत्धीयरवत्धीय

१ ३५०००१०९ राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार 
कायषिक्रम

   ९२     ९४     

२ ३५०००१०११ शशक्ा िथा मानव स्ोि रवकास 
केन्द् 

   ९७ 
      

८०.७ ९० ८८ 

३ ३५०२१०१४ शिरकतसा शशक्ा आयोग ९६ ९३.२ १०० ७० 

४ ३५०००२०११ ्ाठ्यक्रम रवकास केन्द् ९५ ९१ ८१ ६९ 

५ ३५०००३०११ शैशक्क गणुसिर ्रीक्ण केन्द्    १००  ९७   

६ ३५०००४०११ रवद्ालय शशक्क रकिाविाना १०० ९७ १०० ९९ 

७ ३५००४०१२ शशक्क सेवा तनवतृ् सरुविा ९९ ९८ 

८ ३५०२१०१३ यूनेसकोका तनतमत् ने्ाल रारष्ट्रय 
आयोग 

९९ ९२.२ 

९ ३५०२१०११ रवश्रवद्ालय अनदुान आयोग ९४.६ 

१० ३५०३१०११ रारष्ट्रय ्रीक्ा बोडषि ९६ ८२.२ 

११ ३५०२१०१२ शशक्क सेवा आयोग १०० ९८.२ १०० १०० 
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२.1१ कायषिक्रम/तनकायगि वार्षिक२.1१ कायषिक्रम/तनकायगि वार्षिक प्रगति प्रगति  शसथति शसथति (५० देशि ८०५० देशि ८०%सममसमम)

तसतस.नंनं ब.उ.शधी.नंब.उ.शधी.नं. कायषिक्रम/कायषिक्रम/ तनकायकोतनकायको नामनाम 

प्रगति प्रतिशिप्रगति प्रतिशि

िालुिालु ्ूजँधीगि्ूजँधीगि

भौतिकभौतिक रवत्धीयरवत्धीय भौतिकभौतिक रवत्धीयरवत्धीय

१

३५००००११

शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालय 

(रारष्ट्रय रवति रवज्ान प्रयोगशाला 

रवर् कोइराला मेमोररयल 

पलानेटेररयम िथा अबजरभेटरी र 

रवज्ान संग्रहालय रवकास सतमति) 

८५ ७८.४ ८० ६० 

२
३५००००१२ 

 ्सुिकालयहरु-३ 

(तडललीरमण, केशर, रारष्ट्रय) 
९५     ९१ ० ४ 

३

३५०००१०१ 

शशक्ाको लातग िाद् 

कायषिक्रम(प्राथतमक रवद्ालय 

्ौरटिक आहार) 

८९ ७७.२ १०० ९८ 

४
३५०००१०२ 

सबैका लातग शशक्ा- शशश ुरवकास 

कायषिक्रम 
५१ ६४ 

५

३५०००१०८

रवद्ालय क्ेत् रवकास कायषिक्रम- 

केन्द् सिर 

(CEHRD, CDC,ERO) 

    ८४ ५३ ९२ ७९ 

६ ३५०००१०१३ शशक्ा रवकास िथा समन्वय इकाई ८२ ७७ १०० ६१ 

७

३५०४१०११

प्रारवतिक शशक्ा िथा वयवसारयक 

िातलम ्रर्द् (रवशे् कायषिक्रम 

समेि) 

८० ६० 

८
३५०६१०११

ने्ाल रवज्ान िथा प्ररवति प्रज्ा 

प्रतिष्ान 
९५ ८७ ६५ ४० 
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२.1२ सूिकगि२.1२ सूिकगि  प्रगतिप्रगति

     रवगि ५ व्षिको सूिकमा आिाररि संखयातमक प्रगति प्रसििु गररएको छ।     रवगि ५ व्षिको सूिकमा आिाररि संखयातमक प्रगति प्रसििु गररएको छ।

क्र.स.क्र.स. सूिकहरुसूिकहरु २०७४२०७४ २०७५२०७५ २०७६२०७६ २०७७२०७७ २०७८२०७८

११. आिारभिू शशक्ा प्रारशमभक बालरवकास/्ूवषिप्राथतमक शशक्ा समेिआिारभिू शशक्ा प्रारशमभक बालरवकास/्ूवषिप्राथतमक शशक्ा समेि

१.१ ्ूवषिप्राथतमक शशक्ामा कूल भनाषि दर  ८४.१ ८४.७ ८६.२ ८७.६ ८९.६

१.२ ्ूवषिप्राथतमक शशक्ामा अनभुव भई कक्ा 
१ मा नवप्रवेशधीको प्रतिशि

६६.३ ६६.९ ६८.६ ७०.२ ७४.९

१.३ कक्ा १ मा कुल प्रवेशदर १२८.६ १२३.९ 121.9 120.7 १२७.०

१.४ कक्ा १ मा िदु प्रवेशदर ९५.९ ९६.३ 96.9 97.3 ९६.३ 

१.५ कुल भनाषिदर (कक्ा १–५) १३२.३ ११८.८ 119..2 118..2 १२२.०

१.६ िदु भनाषिदर (कक्ा १–५) ९७.२ ९६.५ 97..1 97..4 ९६.९ 

१.७ कुल भनाषिदर (कक्ा १–८) १२०.२ १०९.३ ११०.४ ११३.२ ११८.०

१.८ िदु भनाषिदर (कक्ा १–८) ९२.३ ९२.७ ९३.४ ९४.७ ९५.१

१.९ कक्ा १–८ को िदु भनाषिदरमा लैंतगक 
समिा सूिकांक

१.००
०.९८ ०.९८ ०.९९

०.९९

१.१० कक्ा ८ मा रटकाउ दर ७७.४ ७७.९ ७९.३ ८२.२

१.११ आिारभिू शशक्ाको िह ्ूरा गननेको दर ७०.७ ७१.३ ७२.७ ७५.३ ७६.२

१.१२ ५-१२ व्षि उमेरका रवद्ालय बारहर 
रहेका बालबातलकाको प्रतिशि

८.७
७.३ ६.७ ५.४

४.९

१.१३ कक्ा ३ मा रवद्ाथधीको ्ठन सक्मिा 
प्रतिशि

१४.६ १४.६
४३.७१

२.२.  माधयतमक शशक्ा (कक्ा ९ माधयतमक शशक्ा (कक्ा ९–१२)१२)

२.१ कक्ा ९-१० कुल भनाषि दर ५९.६ ६०.६ ६६.२ ७९. ४ ७६.१

२.२ कक्ा ९-१२ िदु भनाषि दर ३८.९ ४३. ९ ४६.४ ४७.६ ५१.२

२.३ कक्ा १० सममको रटकाउ दर ४५.२ ५७.१ ५८.५ ६०.३ ६४.६

२.४ कक्ा १२ सममको रटकाउ दर १७.२ २२.२ २४.० २९.२

२.५ कक्ा ९-१२ मा लैरङ्क समिा 
सिुकांक

०.९८
०.९९ १.०१ १.०१

१.०१
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क्र.स.क्र.स. सूिकहरुसूिकहरु २०७४२०७४ २०७५२०७५ २०७६२०७६ २०७७२०७७ २०७८२०७८

३.३. साक्रिा दरसाक्रिा दर

३.१ साक्रिा दर ६+व्षि ७८ ७८ ७८ ७८ ७८

३.२ साक्रिा दर १५-२४ व्षि ८८.६ ८८.६ ८८.६ ८८.६

३.३ साक्रिा दर १५ व्षि ५७ ५७ ५७ ५७ ५७

४.४. शशक्क वयवसथा्नशशक्क वयवसथा्न

४.१ आिारभिू िहमा मरहला शशक्क प्रतिशि ४०.७ ४१.२ ४३.१ ४३.७ ४६.५

४.२ माधयतमक िहमा मरहला शशक्क 
प्रतिशि

१४.८
१६.१३ १७.४ १९.८

२०.४

२.1३ रव्य क्ेत्गि रू्मा भएका प्रमिु प्रगतिहरू २०७८/०७९२.1३ रव्य क्ेत्गि रू्मा भएका प्रमिु प्रगतिहरू २०७८/०७९

२.1३.1 नधीतिगि िथा कानूनधी सिुार २.1३.1 नधीतिगि िथा कानूनधी सिुार 

1. संघधीय शशक्ा ऐन  (रवद्ालय शशक्ा, उचि शशक्ा,  प्रारवतिक िथा वयावसारयक शशक्ा,  
रारष्ट्रय योगयिा प्रारु् र एरककृि सवासथय शशक्ा समबन्िधी) को मसयौदा ियार भई 
सहमतिका लातग कानून, न्याय िथा संसदीय वयवसथा मन्त्ालय र अथषि मन्त्ालयमा 
्ठाइएको,

2. शशक्क सेवा आयोग तनयमावलीको ११ औ ँसंशोिन गररएको,

3. दस व न्े रवद्ालय शशक्ा क्ेत् योजना सवधीकृि भई आतथषिक व्षि २०७९/८० देशि 
कायाषिन्वयन हनेु िरणमामा रहेको, 

4. लेटर ग्रतेडङ् तनदने शशका, २०७८, राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार कायषिक्रम अन्िगषिि ्ढदैँ 
कमाउदै कायषिक्रम सञ्ालन कायषिरवति, २०७८, रव्न्न लशक्ि छात्वतृ्धी कायाषिन्वयन 
मा्दणड, २०७८, रेतडयोिमधी ्दाथषि (उ्योग िथा तनयमन) तनयमावली, २०७८, 

तसकाइ िौिारी (Learning Portal) रवकास, सञ्ालन, प्रयोग र समभार कायषिरवति, 

२०७८  र ्रम्रागि शशक्ण सँसथा सञ्ालन िथा वयवसथा्न मा्दणड, २०७८ 
सवधीकृि भई कायाषिन्वयन भइरहेको,

5. प्रदेशशसथि शशक्ा िातलम केन्द्मा तडशजटल तसकाइ केन्द् सथा्ना, रवकास र 
सञ्ालन कायषिरवति, २०७८ जारी गरी कायाषिन्वयनमा लयाइएको।
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२.1३.2 २.1३.2 ्ूवाषििार रवकास ्ूवाषििार रवकास 

·	 	 5,980 सामदुारयक रवद्ालयमा कक्ाकोठा तनमाषिण भएको,

·	 	 2,181 रवद्ालयमा तडशजटल ्सुिकालय/ आईटी लयाव वयवसथा्न कायषि भएको,

·	 	 भकुम्बाट क्ति भएका ७,५८३ ओटा रवद्ालयमधये यस आ.व. मा थ् ६६१ 
ओटा रवद्ालयको तनमाषिण कायषि सम्न्न भई हालसमम कुल ७,२७५ ओटा रवद्ालयको 
तनमाषिण कायषि सम्न्न भएको,

·	 	 थ् १,०१२ ओटा रवद्ालयमा सूिना प्ररवति प्रयोगशाला सथा्नाका लातग सथानधीय 
िहमा रवत्धीय हसिान्िरण भएको,

·	 	 शशक्क अस्िाल तनमाषिणको लातग मशन्त््रर्दबाट सैद्धाशन्िक सहमति प्राप्त भै 
शििवन शजललामा तनमाषिण गनषि जगगा प्राप्त हनेु क्रममा रहेको,

२.1३.३ कोतभड 19 को समबोिन िथा सूिना प्ररवति२.1३.३ कोतभड 19 को समबोिन िथा सूिना प्ररवति

1. कोतभड १९ को कारण रवद्ाथधीको तसकाइमा ्रेको असरलाई कम गनषि शशक्ासँग 
समबशन्िि समाटषि लकडाउन कायषियोजना ियार गरी लागू गररएको, रवद्ालय जान 
न्ाएका रवद्ाथधीलाई लशक्ि गरी तसकाई ्ोटषिलको रवकास गरी  श्रवय िथा 
श्रवयदृषय ्ाठ उत्ादन कायषि शशक्ा िथा मानव स्ोि रवकास केन्द्मारषि ि जारी 
रहेको। श्रवयदृषय ्ाठ NTV+ बाट िथा Dishhome, Max TV, Mero TV, NET TV र 
Clear TV को School Education चयानलबाट र रेतडयो ने्ाल िथा देशभरका कररव 
२०१ वटा भन्दा बढी सामदुारयक रेतडयोहरूमारषि ि समेि श्रवय ्ाठहरुको प्रशारण 
तनयतमि रु्मा भई रहेको, 

2. िधीनका रवतभन्न रवश्रवद्ालयमा शिरकतसा शास्त्र अधययन गरेका िर कोतभडको 
कारण ररकषि न न्ाएका रवद्ाथधीहरूको समसया समािानका लातग िधीन रकषि नको 
लातग तनवेदन ददएका रवद्ाथधीहरूको रववरण ्रराष्ट्र मन्त्ालय मारषि ि िधीन सरकार 
समक् ्ठाइएकोमा ्रहलो िरणमा िधीन रकषि नका लातग २८१ जना रवद्ाथधीहरू 
भधीसाको प्ररक्रयामा रहेका,

3. आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा थ् १,०१२ ओटा रवद्ालयमा सूिना प्ररवति 
प्रयोगशाला सथा्नाका लातग सथानधीय िहमा रवत्धीय हसिान्िरण गररएको,

4. ७ वटा प्रदेशमा तडशजटल लतनषिङ सेन्टर सथा्नाको लातग रवत्धीय हसिान्िरण 
गररएको,
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२.1३.४ अनौ्िाररक शशक्ा िथा साक्रिा२.1३.४ अनौ्िाररक शशक्ा िथा साक्रिा

1. आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा (अछाम, काठमाडौं, िापलेजङु, बझाङ, सोलिुमुब ु, 

कैलाली,  बाजरुा) ७ शजलला र आ.व.२०७९/०८० बाँके शजलला साक्र घो्णा भई 
हालसमम ६१ शजलला साक्र घो्णा भएका, 

2. हालसमम गणडकी र वागमिधी प्रदेश ्ूणषि साक्र प्रदेश घो्णा भएका,

3. प्रदेश नं. १ का सबै शजलला साक्र घो्णा भई साक्र प्रदेश घो्णा हनेु िरणमा  
रहेको। 

२.1३.५ शशक्क तनयशुक्त२.1३.५ शशक्क तनयशुक्त, बढुवा र दरबन्दी तमलानबढुवा र दरबन्दी तमलान

1. शशक्क सेवा आयोगको ्दातिकारी तनयशुक्त गरी लामो समयदेशि रोरकएको शशक्क 
बढुवा (३,३०९ जना) र िलुा ्द्तुिषि (१७,२५१जना) को रवज्ा्न गरी ्रीक्ा 
सञ्ालन गरी नतिजा प्रकाशन िथा तसराररस प्ररक्रया समेि शरुु गररएको, 
तनमनमाधयतमक िथा माधयतमक िहको शशक्क अधया्न अनमुति ्त्को रवज्ा्न 
भई माधयतमक िहको नतिजा समेि प्रकाशन भइसकेको,

2. दरवशन्द तमलानका लातग सथानान्िरण हनु ु्नने १२,८३५ जना शशक्कमधये 
९,९८६ शशक्कको सथानधीय िहतभत् िथा शजललान्िर सरुवा गरी तमलान सम्न्न 
भएको, 

3. न्यनु शशक्क दरवन्दी आ्ूिधीका लातग माधयतमक िहमा गशणि, रवज्ान र अंग्रजेधी 
रव्यका ४,७५० जना र आिारभिू िह कक्ा ६-८ मा २,६०० जना गरी 
७,३५० जना शशक्क वयवसथाका लातग बजेट वयवसथा गररएको,

4. कूल २१,००० शशक्कका लातग सेवाकातलन ्ेशागि िातलम सञ्ालन गररएको,

 २.1३.६ ्ाठ्यक्रम२.1३.६ ्ाठ्यक्रम, ्ाठ्य्सुिक्ाठ्य्सुिक  िथा िथा  तसकाइ तसकाइ  सामग्रधी सामग्रधी  समबन्िधी समबन्िधी

1. कक्ा १० को ४,९६९ र कक्ा १२ को ८,०८० प्रमाण्त्लाई मान्यिा िथा 
समकक्िा प्रदान गररएको, 

2. कक्ा १ देशि १२ सममको १०२८ ्ाठ्यसामग्रधीको मूलयाङ्कन र ८११ वटा 
्ाठ्यसामग्रधी सवधीकृि भएको, 

3. कक्ा १-३ को ्ाठ्यक्रम िथा ्ाठ्य्सुिक र शशक्क तनदने शशकाको लैरङ्क ्रीक्ण 
कायषि सम्न्न भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको,
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4. मान्यिा िथा समकक्िा तनदने शशका, लेटर ग्रतेडङ तनदने शशका िथा लेटर ग्रतेडङ 
तनदने शशका सहयोगधी ्शुसिका ियार भई छ्ाइ भएको,

5. संसकृि िथा गरुुकुलिरषि   कक्ा ७ का ४ रव्य  र कक्ा ९का अतनवायषि संसकृि 
भा्ावयाकरण, कमषिकाणड र तसद्धान्ि जयोति् रव्यको ्ाठ्य्सुिक रवकास भएको,

6. गोन््ा शशक्ा १- ८ का ्ाठ्यक्रम रवकास गररएको, कक्ा ९ को गोन््ा शशक्ा र 
कक्ा ४ को रकराि मनु्िमु शशक्ाको ्ाठ्य्सुिक रवकास भएको, 

7. प्रारवतिक िथा वयावसारयक िार िरषि  माधयतमक िहका २१ वटा  र मदरसा शशक्ा 
कक्ा ११ र १२ का ३ ओटा ्ाठ्यक्रम रवकास भएको ,

8. कक्ा ४ र ५ िथा कक्ा ६ देशि ८ समम २ वटा समावेशधी िथा अ्ाङ्मैत्धी 
मूलयाङ्कन ढाँिा रवकास  भएको, 

9. िलुा रवद्ालय िरषि  कक्ा ११ र १२ को एकव न्े संश्रे्ि ्ाठ्यक्रम (Condensed 

Curriculum) रवकास भएको,

10. शैशक्क सत् २०७९ मा कक्ा ९ सममका बालबातलकाहरूका लातग रंतगन 
्ाठ्य्सुिक रविरण गररएको, 

11. कक्ा ४, ७ र ९ मा शैशक्क सत् २०७९ बाट नयाँ ्ाठ्यक्रम िथा ्ाठ्य्सुिक 
कायाषिन्वयन गररएको, 

२.1३.७ प्रारवतिक िथा वयवसारयक शशक्ा र िातलम २.1३.७ प्रारवतिक िथा वयवसारयक शशक्ा र िातलम 

1. Event ्ररयोजनाबाट कूल १७,५०० जनालाई छोटो अवतिको र ९४० जनालाई 
लामो अवतिको िातलम सञ्ालन भएको

2. ५९ वटा सामदुारयक प्रारवतिक रवद्ालयलाई ICT Support Program रविरण 
गररएको,

3. कूल ५० रवद्ालयका १००० जनालाई Job Placement सहायिा प्रदान गररएको,

4. CTEVT  बाट लशक्ि समदुायका ५६० जना प्रशशक्ाथधीका लातग छात्वशृत्  रविरण  
गररएको,

5. कूल २,५२४ जना प्रशशक्क/कमषििारीलाई TITI द्धारा क्मिा अतभरवद्ध िातलम 
प्रदान गररएको,

6. ५८,७३७ जनाको सधी् ्रीक्ण गररएको,
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7. प्रारवतिक शशक्ा कायषिक्रम सञ्ालनका लातग ्ूवाषििार तनदने शशका रवकास गररएको,

8. रप्रतडपलोमा िहका ३ वटा र छोटो अवतिका १ वटा ्ाठ्यक्रम तनमाषिण िथा   
तडपलोमा िहका १४ वटा र रप्रतडपलोमा िहको ५ वटा ्ाठ्यक्रम ्ररमाजषिन 
गररएको,

9. सक्मिा ्ररयोजना अन्िरगि e-learning portal मा कूल ७३ वटा तसकाइ सामग्रधी 
Upload  गररएको,

10. ्ूवाषििार ्ूरा गरेका सिरोन्नतिका लातग तसराररस भई आएका सधी् रवकास 
िातलममा संलगन ६५ वटा संसथाहरूलारइ् सिरोन्नति ्त् ददइएको, 

२.1३.८ राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार कायषिक्रम२.1३.८ राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार कायषिक्रम

1. राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार कायषिक्रम अन्िगषिि १ हजार ३ सय १० सामदुारयक 
रवद्ालयमा २ कोठे भवन र १ हजार ६२ सामदुारयक रवद्ालयमा ४ कोठे भवन 
तनमाषिण, २१८१ सामदुारयक रवद्ालयमा तडशजटल ्सुिकालय/आईटी लयाव 
वयवसथा्नका लातग रवद्ालय छनौट भई कायषिक्रम कायाषिन्वयनका लातग सथानधीय 
िहमा रवत्धीय हसिान्िरण भई सथानधीय िह मारषि ि रवद्ालयहरूमा कायषिक्रम सञ्ालन 
भई रहेको,

2. राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार कायषिक्रम अन्िगषिि ्ढदैँ कमाउदै कायषिक्रम १४० 
रवद्ालयमा सञ्ालन भइरहेको,

२.1३.९ सेवा प्रवाह िथा २.1३.९ सेवा प्रवाह िथा  शैशक्क सशुासनशैशक्क सशुासन

1. तनवतृ् शशक्कहरूको तनवतृ्धीभरण अतिकार ् त्को ् ाना सरकएमा, हराएमा, ् ाररवाररक 
तनवतृ्धीभरण अतिकार ्त्  लगायि तनजले ् ाउने अन्य सेवा प्राप्त गनषि केन्द्मै िाउन ु
्नने समसयालाई समबोिन गनषि  समवशन्िि शजललाको को् िथा लेिा तनयन्त्क 
कायाषिलयबाट उक्त सेवा प्राप्त हनेु वयवसथा तमलाइएको,

2. कूल ४,७२६ जना शशक्कलाई अवकाश्तछ ्ाउने तनवशृत्भरण सरुविा भकु्तानधी 
िथा २५५ जनालाई उ्दान वा्िको रकम भकु्तानधी,

3. रवद्ालय भवनको सम्न्न हुँन बाँकी काममा तनरन्िरिा ददई सम्न्न गनने उद्ेशयकासाथ 
केन्द्ीय आयोजना कायाषिन्वयन इकाइ (शशक्ा) लाई रारष्ट्रय ्नुतनषिमाषिण प्रातिकरणबाट 
शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालय मािहिमा लयाइएको, 
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4. राजनधीतिक ्ूवाषिग्रह, द्वन्द्व िथा आन्दोलनका कारण हटाइएका  शशक्क िथा 
कमषििारीका रव्यमा गदठि जाँिबझु सतमति २०७३ ले २३३ जना शशक्कलाई 
्नुवषिहाली गनषि, १८ जनालाई तनयशुक्त गनषि,  ४१ जनालाई सेवा तनवतृ् सरुविा ददन 
र २८४ जनालाई असथायधी सरुविा प्रदान गनषि तसराररस गरेकोमा प्रतिवेदन 
कायाषिन्वयनका लातग ने्ाल सरकार मशन्त््रर्द्बबाट तनणषिय भई कायाषिन्वयन जारी 
रहेको,

5. रवद्ालय शैशक्क सेवा प्रवाह सिुारसमबन्िधी सिुारका प्राथतमकिाहरू िोकी 
कायाषिन्वयनको शरुुवाि गररएको,

6. रारष्ट्रय ्रीक्ा बोडषिको अधयक्, िलुला रवश्रवद्ालयको उ्कुल्ति र कुलसशिव, 
शशक्क सेवा आयोगका ्दातिकारी    तनयशुक्त गररएको,

7. रारष्ट्रय ्रीक्ा वोडषि (्रहलो संशोिन) तनयमावली,  २०७८ जारी गरी कक्ा १० को 
एसइइ ्रीक्ा प्रदेशगि रु्मा सञ्ालन िथा वयवसथा्न गररएको,

२.1३.१० उचि२.1३.१० उचि  शशक्ा  शशक्ा  समबन्िधीसमबन्िधी 

1. उचि शशक्ाको गणुसिर सिुारको लातग उचि शशक्ामा रवशशटििा प्रवद्धषिन कायषिक्रम 
सञ्ालनमा आएको,

2. आ.व. २०७८/०७९ मा थ् १० ओटा सरहि ७० वटा उचि शैशक्क संसथालाई 
गणुसिर सतुनशश्ििा िथा प्रतयायन प्रमाण्त् प्रदान गररएको,

3. वैदेशशक अधययनमा जान िाहने १,१४,१३४ जना रवद्ाथधीलाई वैदेशशक अधययन 
अनमुति ्त् प्रदान  गररएको,

२.1३.११ रवज्ान िथा प्ररवति२.1३.११ रवज्ान िथा प्ररवति

1. रारष्ट्रय रवति रवज्ान प्रयोगशालाबाट प्रदान गररने सेवालाई रवकेशन्द्ि गनषि सदुरु्शश्म 
प्रदेश, मिेश प्रदेश, लशुमबनधी प्रदेश र कणाषिली प्रदेशमा रवति रवज्ान प्रयोगशाला 
सथा्ना र संिालनको लातग सहमति प्राप्त भएकोमा यस अशघ नै मिेश प्रदेशको 
बददषिबासमा र सदूुर्शश्म प्रदेशको िनगढीमा सथा्ना भई सकेकोमा यस व्षि 
लशुमबनधी प्रदेशको रु्न्देहीमा रवति रवज्ान प्रयोगशाला सथा्ना भएको, 

2. जनमानसमा रवज्ान िथा प्ररवतिको साथषिक ज्ानलाई प्रवाह गनने उद्ेशय अनरुु् ने्ाल 
टेतलतभजनबाट आजको रवज्ान कायषिक्रम ्ाशक्क रू्मा प्रसारण भैरहेको,
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3. रवति रवज्ान समबन्िधी ्रीक्णका लातग प्रहरी िथा अदालि लगायिबाट प्राप्त भएका 
६ सय ८० केशका २ हजार ३ सय ५ नमूनाहरुको ् ररक्ण गरी ् रीक्ण प्रतिवेदन 
समबशन्िि तनकायमा  ्ठाइएको,

4. रेतडयोिमधी ् दाथषि (उ्योग िथा तनयमन) ऐनमा भएको वयवसथा बमोशजम तनयमनकारी 
तनकायको गठन गनषि संगठन संरिना ियार गरी सहमतिका लातग अथषि मन्त्ालयमा 
्ठाइएको,

5. रेतडयोिमधी ्दाथषि (उ्योग िथा तनयमन) ऐन, २०७७ िथा तनयमावली, २०७८ 
बमोशजम तनदने शशका ियार गररएको, PET-CT सञ्ालन िथा Industrial Radiological 
Facility सञ्ालनको लातग मा्दणड ियार गररएको, Nuclear Medicine Facility ( 
PET-CT) संयन्त्को इजाजि ्त् ्ूवाषिञ्ल कयान्सर हशस्टल, रविाषिमोड, Industrial 
Radiological Facility को इजाजि ्त् ह्ानतसन तसमेन्ट प्रातल र शशवम ् तसमेन्ट 
प्रातललाई प्रदान गररएको,

6. अशकसजन तसतलणडरको तनमाषिण र लोड कया्ातसटी ्रीक्ण कायषि सम्न्न भएको,

7. ने्ाली नानो–सयाटेलाइट (Nep SAT-1) प्रक्े्ण सम्न्न र दोस्ो सयाटेलाइट डाँरे 
प्रक्े्णका लातग कायषि जारी  रहेको, 

२.1३.१२ रवरवि२.1३.१२ रवरवि

1. रवद्ाथधीको सवाषिङ्धीण रवकासका लातग अति आवशयक ्ो्ण र िाद् उ्लबि 
गराउने क्रममा सथानधीय उत्ादनको उ्योगलाई प्राथतमकिा ददई ददवा िाजा 
कायषिक्रमलाई रवसिार गरी ७७ ओटै शजललाका कक्ा ५ सममका बालबातलकाको 
लातग ददवा िाजा कायाषिन्वयन हुँदै आएकोमा आतथषिक व्षि २०७९/८० मा  कक्ा 
६ समम रवसिार गरी कुल ४२ लाि ३९ हजार जना बालबातलकाहरूलाई ददवा 
िाजा उ्लबि गराउने वयवसथा गररएको,

2. शैशक्क सत् २०७९ मा कक्ा ९ सममका बालबातलकाहरूका लातग रंतगन 
्ाठ्य्सुिक उ्लबि गराइएको,

3. आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा थ् २० सथानधीय िहमा प्रारवतिक िारको शशक्ा 
रवसिार गरी कुल ६५५ वटा सथानधीय िहमा प्रारवतिक शशक्ाको ्हुँि ्युाषिइएको,

4. सामदुायरक रवद्ालयमा अधययनरि छात्ालाई तनःशलुक रु्मा सयातनटरी पयाड 
रविरण गररएको,
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5. कक्ा ४, ७ र ९ मा शैशक्क सत् २०७९ बाट नयाँ ्ाठ्यक्रम िथा ्ाठ्य्सुिक 
कायाषिन्वयन गररएको,

6. शैशक्क सत् २०७९ मा सामदुारयक रवद्ालयका माधयतमक िह कक्ा ९-१२ मा 
अधययनरि रव्न्न लशक्ि छात्वशृत् ्ाउन योगय रवद्ाथधीहरू छनौट गररएको,

7. शिरकतसा शशक्ा आयोगबाट शिरकतसा शशक्ा अन्िगषिि सनािक िथा सनािकोत्र 
िहको बयाि २०२२ का लातग एकीकृि प्रवेश ् रीक्ा सञ्ालन गरी नतिजा प्रकाशन 
गररएको,

8. ्सुिकालय ददवस, अन्िराषिरष्ट्रय साक्रिा ददवस, नवौँ रारष्ट्रय रवज्ान ददवस, रारष्ट्रय योग 
ददवस र अन्िराषिरष्ट्रय योग ददवस िलुला वािावरणमा भवयिाकासाथ  मनाइएको।
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3.१ शशक्ा िथा मानव स्ोि रवकास केन्द्3.१ शशक्ा िथा मानव स्ोि रवकास केन्द्

3.१.१ ्ररियः3.१.१ ्ररियः

शशक्ा मन्त्ालयद्वारा संिातलि नधीति, योजना िथा कायषिक्रमको प्रभावकारी कायाषिन्वयन र 
अनगुमन गनने तनकायको रु्मा रवक्रम समबि २०५६ सालमा शशक्ा रवभागको सथा्ना 
भएको हो।रवभाग सथा्नाको इतिहासलाई हेदाषि ितकातलन आिारभिू िथा प्राथतमक शशक्ा 
्ररयोजना र माधयतमक शशक्ा ्ररयोजनाको तनरन्िरिा िथा अथष्ि ूणषि कायाषिन्वयनका लातग 
शशक्ा रवभागको आवशयकिा महससु भएको देशिन्छ। मलुकुमा संघधीयिाको कायाषिन्वयनसंगै 
शैशक्क संरिनामा हेररेर भई ितकातलन शशक्ा रवभाग, अनौ्िाररक शशक्ा केन्द् र शैशक्क 
जनशशक्त रवकास केन्द् गातभएर हाल शशक्ा िथा मानव स्ोि रवकास केन्द् सथा्ना भई सोही 
केन्द् मारषि ि गातभएका िधीनवटै तनकायहरुको कायषि हुँदै आएको छ। रवद्ालय शशक्ासमबन्िधी 
आयोजनाहरुको कायाषिन्वयन गनने प्रमिु शजममेवारी  शशक्ा िथा मानव स्ोि रवकास केन्द्को 
रहेको छ।यस केन्द् मारषि ि सथानधीय िह िथा प्रदेशबाट सञ्ालन हनेु शैशक्क कायषिक्रमहरूको 
समन्वय, सहजधीकरण िथा प्रगति प्रतिवेदन ियारी समबन्िधी कायषिक्रमहरु सम्ादन हुँदै आएका 
छन।्शशक्क ्ेशागि रवकासका लातग आवशयक िातलम ्ाठ्यक्रम, िातलम पयाकेज रवकास 
िथा श्रवय िथा श्रवयदृषय तसकाइ सामग्रधीको रवकास केन्द्बाट हुँदै आएको छ। 

आिारभिू िथा गणुसिरीय शशक्ाको रवकास र रवसिारको माधयमबाट शशशक्ि, ससंुसकृि, 
समबदृ्ध र गतिशधील समाजको तनमाषिण र रवकासमा सहयोग गनुषि शशक्ा िथा मानवस्ोि रवकास 
केन्द्को प्रमिु उद्ेशय हो।

3.१.२ शशक्ा िथा मानवस्ोि रवकास केन्द्को कायषि रववरण3.१.२ शशक्ा िथा मानवस्ोि रवकास केन्द्को कायषि रववरण

1. रवद्ालय शशक्ासमबन्िधी दद्व्क्धीय र वहु् क्धीय रवकास साझेदारहरू र तनकायसँगको 
समन्वय । 

2. शशक्ासमबन्िधी रारष्ट्रय िथा अन्िराषिरष्ट्रय प्रतिवद्धिा िथा समझौिाअनरुु् रवद्ालय क्ेत् 
रवकास योजनालगायिका आयोजना िथा कायषिक्रमहरू कायाषिन्वयन िथा समन्वय । 

3. अतनवायषि आिारभिू शशक्ा र माधयतमक शशक्ा एवम ्रारष्ट्रय ्ठन तस्लगायिका 
रव्यमा नमनुा कायषिक्रम रवकास िथा कायाषिन्वयन ।
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4. मानव संसािन प्रक्े्ण, योजना िजुषिमा, तयसअनरुु् शैशक्क योजना, कायषिक्रम रवकास 
एवम ्मानव संसािन रवकास योजना ियार । 

5. रवद्ालय शशक्ाको गणुसिर सिुारका लातग अधययन अनसुन्िान गनने गराउने िथा 
रारष्ट्रय गणुसिर मा्दणड तनिाषिरण िथा अनगुमन ।

6. प्रदेश र सथानधीय िहबाट माग भएबमोशजम प्रारवतिक रव्यमा सहजधीकरण एवम ्
समन्वय । 

7. रवद्ालय शशक्ाको एकीकृि शैशक्क िथयाङ्क सङ्कलन, वयवसथा्न िथा  
प्रवोिधीकरण । 

8. रवद्ालय शशक्ाको लातग भौतिक सरुविासरहिको न्यूनिम तसकाइ अवसथाको योजना 
तनमाषिण िथा कायाषिन्वयनको,लातग आवशयक स्ोि वयवसथा्न एवम ्सहजधीकरण,

9. प्रारशमभक बालरवकास िथा शशश ुशशक्ासमबन्िधी नधीति िथा मा्दणड तनिाषिरण एवम ्
कायषिक्रम सञ्ालनको समन्वय, 

10. अतनवायषि आिारभिू शशक्ा कायाषिन्वयनका लातग आवशयक मा्दणड तनमाषिण िथा 
कायाषिन्वयनमा सहजधीकरण, 

11. माधयतमक शशक्ािरषि  सािारण िथा प्रारवतिक शशक्ाको लातग आवशयक नधीतिगि 
वयवसथा,

12. शशक्ण संसथाको सथा्ना र सञ्ालनको न्यूनिम रारष्ट्रय मा्दणड तनिाषिरण िथा 
आवशयक समन्वय, सहजधीकरण र अनगुमन, 

13. रवद्ालय शशक्ामा सूिना प्ररवतिको प्रयोगका लातग आवशयक स्ोि सािनको 
वयवसथा्न एवम ्सहजधीकरण,  

14. रवद्ालय शशक्ामा ्हुँि बढाउन छात्वशृत्, ददवा िाजालगायिका प्रोतसाहन कायषिक्रम 
िजुषिमा िथा कायाषिन्वयनमा सहजधीकरण,  

15. शशक्क वयवसथा्न िथा रवकासका लातग मा्दणड िजुषिमा िथा कायाषिन्वयनमा 
सहजधीकरण,

16. सेवाकालीन शशक्क िातलमको लातग ् ाठ्यक्रमको ढाँिा तनमाषिण एवम ्सवधीकृति, कोसषि 
िथा स्ोि सामग्रधी रवकास, प्रशशक्क ियारी, िातलम मा्दणड रवकास, िातलमको 
प्रमाणधीकरण िथा समकक्िा तनिाषिरण, 

17. प्रदेश अन्िरगिका शैशक्क िातलम कायषिक्रम िथा तनकायहरूको समबन्िन, प्रारवतिक 
सहयोग, समन्वय, अनगुमन िथा तनयमन,
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18. शशक्क िातलमसमबन्िधी नधीति, मा्दणड र सिरीकरण, ्ाठ्यक्रम प्रारु्, योगयिा 
तनिाषिरण, तस् ्रीक्णको मा्दणड िथा िातलम केन्द्सँग समन्वय, समावेशधी शशक्ा, 
लैरङ्क समरवकास, मािभृा्ा िथा रवशे् शशक्ा समबन्िधी कायषिहरू, 

19. रवद्ालयमा हनेु रव्द् जोशिम न्यूनधीकरणका लातग सरुशक्ि रवद्ालय नधीति िथा 
एकीकृि रवद्ालय सरुक्ा कायषिक्रमसमबन्िधी कायषिक्रमहरूको रवकास िथा कायाषिन्वयन,

20. नमनुा रवद्ालय रवकास, वयवसथा्न एवम ्सञ्ालनमा समन्वय र सहजधीकरण, 
21. ्रम्रागि (गरुूकूल, गमुबा, गोन््ा, मदरसा) लगायि वैकशल्क एवम ्िलुा शशक्ा 

िथा तनरन्िर तसकाइसमबन्िधी नधीति एवम ् मा्दणड तनिाषिरण िथा कायाषिन्वयनमा 
सहजधीकरण, 

22. रवतभन्न िहमा शैशक्क गणुसिर सिुारका लातग शैशक्क सामग्रधीको सूिधी रवकास, 

िातलम ्ाठ्यक्रम िथा सन्दभषि सामग्रधी रवकास र प्रमाणधीकरण, नमनुा िातलम सामग्रधी 
उत्ादन िथा रविरणसमबन्िधी कायषिहरू,

23. रवद्ालय शशक्ाका नमनुा ्रीक्ण कायषिक्रमहरू सञ्ालन र प्राप्त नतिजाका आिारमा 
आवशयक सिुारका नधीति िजुषिमा, 

24. भार्क, लैरङ्क, अ्ाङ्िा लगायिका रवरवििालाई वयवसथा्न गनषि समावेशधी शशक्ा 
नधीति अनरुू्का नमनुा कायषिक्रमहरू िजुषिमा एवम ्कायाषिन्वयन, 

25. रवद्ालय ् ो्ण, बालमैत्धी रवद्ालयसमबन्िधी सहजधीकरण िथा सवलीकरणका कायषिहरू,

26. शशक्क िथा शशक्ा प्रशासनमा कायषिरि जनशशक्तको क्मिा रवकाससमबन्िधी मा्दणड 
रवकास, कायषिक्रम िजुषिमा, कायाषिन्वयन र प्रमाणधीकरण, 

27. दूर शशक्ा र िलुा तसकाइ कायषिक्रमको लातग श्रवय िथा श्रवयदृषय सामग्रधी रवकास 
एवम ्प्रसारण कायषिक्रम सञ्ालन एवम ्समन्वय, 

28. सवदेशधी िथा रवदेशधी दािसंृसथा, सरकारी िथा गैह्र सरकारी संसथा एवम ्िातलम 
प्रदायक संसथाहरूसँग साझेदारी र सहकायषिमा शैशक्क गणुसिर सिुारसमबन्िधी 
कायषिक्रम िजुषिमा एवम ्कायाषिन्वयन,

29. अनौ्िाररक शशक्ा, तनरन्िर शशक्ा िथा सामदुारयक अधययन केन्द्को नधीति िजुषिमा 
योजना रवकास र तनयमन, 

30. केन्द्मा कायषिरि कमषििारीको वयवसथा्न, वशृत्रवकास, क्मिा रवकास र आन्िररक 
वयवसथा्नसमबन्िधी कायषिहरू, 

31. समावेशधी शशक्ा, लैरङ्क समरवकास िथा रवशे् शशक्ासमबन्िधी कायषिहरू,
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32. स्ोिकेन्द्को मा्दणड, नकसाड्ढन र स्ोिवयशक्तको छनौट िथा सेवा सिषि सरुविासमबन्िधी 
कायषिहरू, 

33. प्रदेश िथा सथानधीय िहको शैशक्क रव्यमा समन्वय गनषि िोरकएका अन्य कायषिहरू, 
34. शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालयले िोकेका अन्य कायषिहरू, 

3.१.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  शशक्ा िथा मानव स्ोि रवकास केन्द्द्वारा सम्ादन 3.१.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  शशक्ा िथा मानव स्ोि रवकास केन्द्द्वारा सम्ादन 
भएका कायषिहरुःभएका कायषिहरुः

1. राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार कायषिक्रमका लातग ४ कोठे भवन २ कोठे भवन र IT Lab 

सथा्नाका लातग सथानधीय िह मारषि ि प्रसिाव माग गरी मन्त्ालयबाट छनोट भई 
रवत्धीय हसिान्िरण भएको,

2. राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार कायषिक्रम अन्िगषिि ् ढदै कमाउँदै कायषिक्रमको लातग रवद्ालय 
छनौट र रवत्धीय हसिान्िरण गररएको,

3. Digital Learning Center सथा्ना, रवकास र सञ्ालन कायषिरवति सवधीकृि भई प्रदेश 
िहमा बजेट रवत्धीय हसिान्िरण भएको गररएको,

4. रवद्ालयको भौतिक सवनेक्ण कायषिक्रमका लातग रवद्ालय भौतिक ् ूवाषििार मा्दणडको 
मसयौदा अशन्िमधीकरण भइरहेको,

5. शशक्ा क्ेत्मा काम गनने रवतभन्न शैशक्क संसथाहरुसंग समझदारी (MOU) र नरवकरण 
िथा कायषिक्रम अनगुमन र प्रतिवेदन गररएको,

6. शशक्ाका रवतभन्न रव्य समबन्िधी ८ वटा मा्दणड र कायषिरवति मसयौदा ियार गरी 
सवधीकृतिका लातग ्ेश गररएको,

7. बे्ल ्ाठ्य्सुिक छ्ाइ गरी रवद्ाथधीलाई रविरण गररएको,

8. रव्न्न लशक्ि छात्वशृत्, शरहद ्ररवार र द्वन्दर्तडि बालबातलका छात्वशृत्, HIV 
एडस ्र वादी समदुायका बालबातलकालाई छात्वशृत् रविरण गररएको,

9. श्रवणरवरहनिा, दृटिधीरवरहनिा र दृरटि अ्ाङ्िा भएका बालबातलकाका लातग सामग्रधी 
रवकास गररएको,

10. Learning Portal  सञ्ालनमा आएको र सबै प्रदेशमा ४१४३ जनामा अतभमिुधीकरण 
सम्न्न भएको,

11. कक्ा ६ को सबै रव्यको  Full Text/E-Pub प्ररवतिमा तनमाषिण भएको,



46 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन-२०७८/७९

12. साक्र ने्ाल अतभयान अन्िगषिि साक्र ने्ाल व्षि कायषिक्रम सञ्ालन गरी आ.व. 
२०७८/७९ मा थ् ७ शजलला साक्र शजलला घो्णा भएको, 

13. दरवन्दी तमलान कायषि तनरन्िर भइरहेको, शजलला र सथानधीय िहबाट सथानान्िरण 
भएका १०४ समेि गरी हालसमम कूल जममा १४६६ िूद ् लु दरवन्दी सथानान्िरण 
भएको।

14. श्रबय्ाठ उत्ादनः कक्ा ६ का ६ रव्यका रव्यगि ३३८ ओटा श्रबय ्ाठका 
लातग नकसाङ्कन कायषि गरी शसक्रपट रवकास गररएकोमा १९९ ओटा ्ाठ रवकास (  
Recording & Editing) कायषि सम्न्न  भएको,

15. श्रबयदृषय ्ाठ उत्ादनः कक्ा १-११ सममका  ३०४६ ओटा श्रबयदृषय ्ाठ 
उत्ादन गररएको,

३३.२ ्ाठ्यक्रम रवकास केन्द् २ ्ाठ्यक्रम रवकास केन्द् 

३.२.१ ्ररियः३.२.१ ्ररियः

शशक्ाको रारष्ट्रय उद्ेशय प्रातप्तका लातग रवद्ालय शशक्ाको ्ाठ्क्रम, ्ाठ्य्सुिक र अन्य 
शैक्शणक सामग्रधीको रवकास गनने उद्ेशयले शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालय अन्िगषिि 
प्राशज्क केन्द्को रु्मा ् ाठ्यक्रम रवकास केन्द्को सथा्ना भएको हो। सरुुमा रव.सं. २०२८ 
सालमा ्ाठ्य्सुिक िथा सु् रीवेक्ण केन्द्को नामबाट संिातलि यस केन्द् रव.सं. २०५४ 
सालदेशि ्ाठ्यक्रम रवकास केन्द्को रु्मा सञ्ालनमा ररह आएको छ।

३.२.२ ्ाठ्यक्रम रवकास केन्द्को कायषिरववरणः३.२.२ ्ाठ्यक्रम रवकास केन्द्को कायषिरववरणः

्ाठ्यक्रम रवकास केन्द्को समग्र कायषिरववरण देहायबमोशजम उललेि गररएका छन।्

1. रवद्ालय शशक्ाका लातग रारष्ट्रय ् ाठ्यक्रम प्रारू् रवकास िथा ् ाठ्यक्रम, ् ाठ्य्सुिक, 

्ाठ्यसामग्रधी        एवम ्रवद्ाथधी मूलयाङ्कनसमबन्िधी गणुसिर, मा्दणड तनिाषिरणसमबन्िधी 
कायषि, 

2. रवद्ालय शशक्ाको योगयिा ्रीक्ण, मान्यिा िथा समकक्िा र प्रमाणधीकरणसमबन्िधी 
कायषि, 

3. रवद्ालय शशक्ाको ्ाठ्यक्रम िथा ्ाठ्यसामग्रधीसमबन्िधी योजना िथा कायषिक्रम 
रवकास, कायाषिन्वयन र मूलयाङ्कन समबन्िधी कायषि, 
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4. ्ाठ्यक्रम, ्ाठ्य्सुिक िथा ्ाठ्यसामग्रधी (तडशजटल ्ाठ्यसामग्रधी समेि) 
रवकाससमबन्िधी कायषि, 

5. थ् ्ाठ्यसामग्रधीको अनमुति, सवधीकृति िथा अनगुमनसमबन्िधी कायषि, 
6. ्ाठ्यक्रम कायाषिन्वयन, मूलयाङ्कन, तनयमन, अधययन अनसुन्िान िथा अनगुमनसमबन्िधी 

कायषि,
7. ्ाठ्यक्रम िथा ्ाठ्यसामग्रधी एवम ् रवद्ाथधी मूलयाङ्कनसमबन्िधी गोष्धी, सेतमनार िथा 

कायषिशाला   सञ्ालन गनने,

३.२.3 आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  ् ाठ्यक्रम रवकास केन्द्द्वारा सम्ादन भएका कायषिहरुः३.२.3 आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  ् ाठ्यक्रम रवकास केन्द्द्वारा सम्ादन भएका कायषिहरुः

1. कक्ा १० को ४,९६९ र कक्ा १२ को ८,०८० प्रमाण्त्लाई मान्यिा िथा 
समकक्िा प्रदान गररएको,

2. थ् ्ाठ्यसामग्रधीको मूलयाङ्कन िथा सवधीकृति गनने कायषिक्रम अन्िगषिि कक्ा १ देशि 
१२ सममको १०२८ ्ाठ्यसामग्रधीको मूलयाङ्कन र ८११ वटा ्ाठ्यसामग्रधी सवधीकृि 
भएको,

3. सािारण रवद्ालयिरषि का कक्ा ४, ७ र ९ का संसकृि रव्यका ् ाठ्य्सुिक रवकास 
भएको,

4. कक्ा १-३ को ्ाठ्यक्रम िथा ्ाठ्य्सुिक र शशक्क तनदने शशकाको लैरङ्क ्रीक्ण 
कायषि सम्न्न भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको,

5. मान्यिा िथा समकक्िा तनदने शशका, लेटर ग्रतेडङ तनदने शशका िथा लेटर ग्रतेडङ तनदने शशका 
सहयोगधी ्शुसिका ियार भई छ्ाइ भएको, 

6. ्ररमाशजषिि ्ाठ्यक्रमअनसुार कक्ा ९ को ऐशचछक रवज्ान रव्यको ्ाठ्य्सुिकको 
र्आरसधी रवकास भएको,

7. तनजधी क्ेत्का मदु्क िथा रविरकहरू नवधीकरण िथा सूिधीकरण गरी कक्ा १ देशि 
३ सममका ्ाठ्य्सुिकको मदु्णधीय क्धी (CRC) उ्लबि गराई मदु्णको काम 
सम्न्न भएको,

8. कक्ा ९-१० का ऐशचछक रव्य िाद्रवज्ान र वासिकुलाको ् ाठ्यक्रम र रवशशरटिकरण 
िातलका रवकास भएको,

9. ने्ाली र अंग्रजेधी रव्यको कक्ा ६ को श्रवय सामग्रधी रवकास ] भएको,
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10. संसकृि िथा गरुुकुलिरषि   कक्ा ७ का संसकृि भा्ा,  संसकृि वयाकरण, कमषिकाणड 
र नधीतिशास्त्र र कक्ा ९ का अतनवायषि संसकृि भा्ावयाकरण, कमषिकाणड र तसद्धान्ि 
जयोति् रव्यको ्ाठ्य्सुिक रवकास भएको।

11. गोन््ा शशक्ा १- ८ का ्ाठ्यक्रम रवकास गनने कायषि सम्न्न भएको,

12. कक्ा ९ को गोन््ा शशक्ा र कक्ा ४ को रकराँि मनु्िमु शशक्ाको ्ाठ्य्सुिक 
रवकास भएको,

13. कक्ा १२ को संसकृि भा्ा वयाकरण र संसकृि रिना ्ाठ्य्सुिक रवकास कायषि 
सम्न्न भएको

14. मदरसा शशक्ा कक्ा ११ र १२ का ्ाठ्यक्रम रवकास अन्िगषिि ३ ओटा ्ाठ्यक्रम 
रवकास भएको,

15. प्रारवतिक िथा वयावसारयक िार िरषि  माधयतमक िहका २१ वटा ् ाठ्यक्रम रवकास 
भएको,

16. प्रारवतिक िथा वयावसारयक िार अन्िगषिि कक्ा ११–१२ संगधीि रव्यका ३ वटा 
्ाठ्यक्रम रवकास भएको। 

17. बौरद्धक अ्ाङ्िा भएका बालबातलकाका लातग िेस्ो िहको श्रवयदृषय सामग्रधी रवकास,

18. कक्ा ४ र ५ िथा कक्ा ६ देशि ८ समम २ वटा समावेशधी िथा अ्ाङ्मैत्धी 
मूलयाङ्कन ढाँिा रवकास भएको,

19. िलुा रवद्ालय िरषि  कक्ा ११ र १२ को एकव न्े संश्रे्ि ्ाठ्यक्रम (Condensed 
Curriculum) रवकास भएको,

20. कक्ा ९ का अतनवायषि ५ रव्यका ्ाठ्य्सुिक बहरुङ्मा रवकास गनषि मदु्णधीय प्रति 
जनक शशक्ा सामग्रधी केन्द्लाई उ्लबि गराइएको, 

३.3 शशक्क सेवा आयोग ३.3 शशक्क सेवा आयोग 

३.3.1 ्ररियः३.3.1 ्ररियः

शशक्ा ऐन, २०२८ संशोिन सरहिको दरा ११ ि. मा "सामदुारयक रवद्ालयमा ने्ाल 
सरकारबाट सवधीकृि दरबन्दी अनसुार ररक्त शशक्क िथा कमषििारी ्दको तनयशुक्त िथा तयसिो 
्दमा तनयकु्त शशक्क िथा कमषििारीको बढुवाको लातग तसराररस गनषि एक शशक्क सेवा 
आयोग गठन हनेु छ" भन्ने वयवसथा भएबमोशजम सामदुारयक रवद्ालयका ने्ाल सरकारबाट 
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सवधीकृि दरबन्दीमा शशक्क िथा कमषििारीहरूको सथायधी तनयशुक्त र बढुवाको लातग रवज्ा्न 
प्रकाशन गरी िलुा िथा आन्िररक प्रतियोतगिातमक ्रीक्ाहरू सञ्ालन िथा वयवसथा्न गरी 
तनयशुक्तको लातग तसराररश गनषि शशक्क सेवा आयोगको गठन गररएको हो । 

शशक्ा ऐनमा भएको सािौं संशोिनले आयोगबाट अधया्न अनमुति ्त् नतलई कसैले ्तन 
शशक्क हनु न्ाउने वयवसथा गरे्तछ शशक्क ्दमा उममेदवार हनु आवशयक ्नने अधया्न 
अनमुति ्त् रविरण गनने शजममेवारीसमेि आयोगले ्रुा गददै आइरहेको छ । 

३.3.२ आयोगको काम किषिवय र अतिकार ३.3.२ आयोगको काम किषिवय र अतिकार 

शशक्क सेवा आयोग तनयमावली (संशोिन सरहि), २०५७ अनसुार आयोगको काम, किषिवय 
र अतिकार यस प्रकार रहेको छ । 

1. शशक्कको सथायधी तनयशुक्त िथा बढुवाको लातग तसराररश गनने,

2. रवद्ालयमा अधया्न गनषि िाहने शशक्कलाई अधया्न अनमुति ्त् ददने, 

3. अधया्न अनमुति ्त्का लातग तलइने ्रीक्ाको ्ाठ्यक्रम तनिाषिरण गनने िथा 
्रीक्ासमबन्िधी कायषि गनने,

4. शशक्कको सेवा, सिषि र सरुविासमबन्िधी रव्यमा मन्त्ालयलाई सझुाव ददने, 

5. शशक्कको तनयशुक्त िथा बढुवाको लातग तलइने ्रीक्ाको ्ाठ्यक्रम तनिाषिरण गनने 
िथा ्रीक्ासमबन्िधी अन्य कायषि गनने,

6. उजरुी ्रेको अवसथामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको एक व्ष्ि तछ ्रीक्ासमबन्िधी 
कागजाि िलुयाउने, 

7. ऐन वा यस तनयमावली बमोशजम आयोगले गनुष्ि नने काम कारवाहीको रव्यमा 
आवशयकिा अनसुार तनरीक्ण िथा जाँिबझु गनने, 

३.3.3 आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  शशक्क सेवा आयोगद्वारा सम्ादन भएका कायषिहरुः३.3.3 आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  शशक्क सेवा आयोगद्वारा सम्ादन भएका कायषिहरुः

1. शशक्क सेवा आयोग कायषि सञ्ालन कायषिरवति,२०७८ र शशक्क सेवा आयोग 
आिारसंरहिा २०७८ आयोगबाट सवधीकृि गरी वेबसाइटमा राशिएको,

2. अनलाइन प्रणाली मारषि ि दरिासि राराम भनने वयवसथा गररएको,

3. िधीनै िहको आन्िररक प्रतियोतगिातमक ् रीक्ा सञ्ालन गरी उत्धीणषिहरुलाई तनयशुक्तका 
लातग तसराररस गररएको, 
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4. शशक्क सेवा आयोग कायषि सञ्ालन कायषिरवति २०७८ बमोशजम अधया्न अनमुति्त् 
(तनमन माधयतमक र माधयतमक िह) को ्ाठ्यक्रम ्ररमाजषिन गररएको,

5. कायषिसम्ादन मूलयाङ्कनका आिारमा हनेु बढुवाको केही रवज्ा्नको नतिजा प्रकाशन 
गररएको,

३.4 शैशक्क गणुसिर ्रीक्ण केन्द् ३.4 शैशक्क गणुसिर ्रीक्ण केन्द् 

३.4.1 ्ररियः३.4.1 ्ररियः

शशक्ा मन्त्ालय ्द्धतिका तनकायलाई आफनो कायषिसम्ादन सिर िथा शशक्ण संसथाहरूलाई 
रवद्ाथधी उ्लशबि प्रति जवारदेही बनाउने उद्ेशयले शैशक्क तनकायको कायषिसम्ादन िथा 
रवद्ाथधीको तसकाइ उ्लशबिसिर ् रीक्णका लातग एक सविन्त् र सवायत् तनकायको संसथागि 
वयवसथाको ्ररकल्ना रवद्ालय क्ेत् सिुार योजना (२०६६–२०७२) ले गरेअनसुार ने्ाल 
सरकारबाट शशक्ा मन्त्ालय अन्िगषिि शैशक्क गणुसिर ्रीक्ण केन्द्को सथा्ना २०६६ साल 
कातिषिकमा भएको हो। 

३.4.2 शैशक्क गणुसिर ्रीक्ण केन्द्को कायषिक्ेत् ३.4.2 शैशक्क गणुसिर ्रीक्ण केन्द्को कायषिक्ेत् 

ने्ाल सरकार मािहिका शैशक्क तनकाय िथा रवद्ालयहरूलाई प्रमाणमा आिाररि भई 
्षृ््ो्ण प्रदान गनने उद्ेशयका साथ सथार्ि शैशक्क गणुसिर ्रीक्ण केन्द्का प्रमिु 
कायषिक्ेत्हरू देहायका रव्यवसिुसँग समबशन्िि छन् । 

1. रवद्ाथधीहरूको तसकाइ उ्लशबिको रारष्ट्रय ्रीक्ण 

2. रवद्ालय िथा शैशक्क तनकायहरूको कायषिसम्ादन ्रीक्ण 

3. प्रारशमभक कक्ा ्ठन तस् ्रीक्ण 

4. शैशक्क मदु्ाहरूमा रव्यगि अधययन÷अनसुन्िान 

5. प्रारशमभक बालरवकास केन्द् र बालबातलकाको ्रीक्ण

३.4.3 आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  शैशक्क गणुसिर ्रीक्ण केन्द्द्वारा३.4.3 आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  शैशक्क गणुसिर ्रीक्ण केन्द्द्वारा सम्ादन भएका सम्ादन भएका 
कायषिहरुः कायषिहरुः 

1. शशक्ाका लातग िाद् कायषिक्रम र प्रारवतिक नमनुा रवद्ालयहरुको कायषिसम्ादन 
्रीक्ण सािन र मागषिदशषिन रवकास गरी कायषिसम्ादन ्रीक्ण गररएको, 
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2. Policy Guideline ियार भई सवधीकृतिको िरणमा रहेको,

3. ्ठनसधी् रवकासको लातग Benchmark ियार गरी सवधीकृतिको प्रकृयामा रहेको,

4. NASA/PA कयापसलु ियारी भएको,

5. रवद्ालय कायषिसम्ादन ्रीक्ण र रारष्ट्रय रवद्ाथधी उ्लबिधी ्ररक्णको प्रभाव 
अनगुमन िथा सु् ररवेक्ण कायषि सम्न्न  भएको,

6. ७५० ओटा सामदुारयक माधयतमक रवद्ालयहरुको कायषिसम्ादन ्रीक्ण सम्न्न 
गररएको,

7. कायषिसम्ादन ्रीक्ण सम्न्न रवद्ालयहरुको समरटिगि प्रतिवेदन ियारी भएको,

8. कक्ा १० को NASA ्ूवषि ्रीक्ण कायषि सम्न्न भएको,

9. १८०० रवद्ालयका ४२,००० बालबातलकाहरुको सहभातगिामा कक्ा ५ को 
रारष्ट्रय रवद्ाथधी उ्लबिधी ्रीक्ण (NASA) कायषि  सम्न्न भएको,

10. २८ शजललाको २८० बालरवकास केन्द्हरुमा कायषिसम्ादन ्रीक्ण कायषि सम्न्न  
भएको,

11. ्ातलकाहरुको लातग सवमूलयाङ्कन सािन तनमाषिण भएको,

12. सेवाग्राही सन्िटुिधी सािन तनमाषिण गरी सोको प्रयोग गररएको,

13. Policy Linking कायषिशाला गोष्धी सम्न्न,

14. शैशक्क गणुसिर ्रीक्ण केन्द्को २५ देशि ३० तमनेट सममको डकुमेन्ट्ी ियारी 
िथा प्रशारण,

15. सिुार कायषियोजना ियार भई सवधीकृतिको प्रकृयामा रहेको,

16. सविन्त् रवज् ्त्कारहरुबाट ्रीक्ण र मूलयाङ्कनका समबन्िमा सथलगि रु्मा 
प्रभाव अधययन सम्न्न भएको,

३.5 रारष्ट्रय रकिाबिाना (शशक्क) ३.5 रारष्ट्रय रकिाबिाना (शशक्क) 

३.5.1 ्ररियः३.5.1 ्ररियः

सेवातनविृ शशक्कहरुलाई तनविृभरण, उ्दान लगायिका सेवा सरुविा ददने वयवसथा रव.सं 
२०३५ सालमा भए्तछ अतभलेि राख् ेर सेवा सरुविा प्रदान गनने कायषि सातबकको क्ेत्धीय 
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शशक्ा तनदनेशनालयबाट हुँदै आएकोमा अलगगै तनकायबाट उक्त कायषि संिालन गनने उद्ेशयले 
मशन्त््रर्दको तमति २०५४ माघ २ गिेको तनणषियबमोशजम शशक्ा तनयमावली, २०४९ को 
छैठौं संशोिन, २०५४ ले रवद्ालय शशक्क रकिाविाना सथा्ना भई यस कायषिलाई 
२०५४/११/१९ गिेदेशि शशक्ा तनयमावलीमा आवद्ध गररयो।यस्तछ तमति २०५४/१२/२६ 
गिेदेशि शशक्ा मन्त्ालय, केशरमहल ्ररसरको एक कोठाबाट आफनो कायषि आरमभ गरी 
रव.सं.२०५५ साल भाद् मरहनादेशि िाहािलशसथि सातबकको शजलला शशक्ा कायाषिलय 
काठमाडौंको भवनमा सथानान्िरण गररयो। रव.सं. २०६६ जेष्देशि रवद्ालय शशक्क 
रकिाविानाको आफनै भवन काठमाडौं महानगर्ातलका वडा नं. १३ मयूशजयम मागषि, छाउनधीमा 
तनमाषिण भए्तछ सोही सथानबाट सेवाप्रदान गददै आएको छ।

ने्ालको संरविान, २०७२ जारी भए्श्ाि मलुकु संघधीय संरिनामा गएसँगै ने्ाल सरकार 
मशन्त््रर्दको तमति २०७५ आ्ाढ ४ गिेको तनणषियानसुार संघधीय मातमला िथा सामान्य 
प्रशासन मन्त्ालय मािहि तनजामिधी रकिाबिाना, रवद्ालय शशक्क रकिाबिाना र प्रहरी 
रकिाबिानालाई गाभेर रारष्ट्रय रकिाबिाना बनाइएको छ।यस्तछ यस रकिाबिानाले रारष्ट्रय 
रकिाबिानाको रवद्ालय शशक्क माहाशािाको रु्मा कायषि गददै आएको छ।

३.5.2 रारष्ट्रय रकिाबिाना (शशक्क) का कायषिहरु३.5.2 रारष्ट्रय रकिाबिाना (शशक्क) का कायषिहरु

1. सथायधी शशक्कको वैयशक्तक िथा नोकरी रववरण (तसटरोल) दिाषि गरी तनयशुक्त, 

्दसथा्न, सरुवा, वढुवा, िातलम, शैशक्क योगयिा, ्रुसकार, रवभागधीय कारवाही, 
असािारण एवम ्अधययन रवदा, उ्िार ििषिको रकम जसिा शशक्कसँग समबशन्िि 
रववरणहरु वैयशक्तक िथा नोकरी रववरण (तसटरोल) राइलमा संलगन गरी 
अद्ावतिक गनने,

2. शशक्कको वार्षिक िलवधी प्रतिवेदन ्ाररि गनने,

3. ६ मरहना अगावै शशक्कलाई अतनवायषि अवकाशको जानकारी ददने समबन्िधी सूिना 
वयवसथा्न गनने,

4. सेवाबाट अलग भएका शशक्कको रवरामधी रवदा (असथायधीको समेि) उ्िार ििषि, 
उ्दानको रकम तनकासा ददने िथा तनवतृ्भरण, ्ाररवाररक तनवतृ्भरण, ्ाररवाररक 
वशृत्, शैशक्क भत्ा िथा सन्िति वशृत् जसिा सरुविा रकटान गरी तन.भ.अतिकार्त् 
(्ेन्सन्ट्ा) प्रदान गनने,

5. शशक्ा ऐन र तनयमावलीमा वयवसथा भएअनसुार सेवा अवति गणना गनने,

6. तनवतृ्भरण प्राप्त शशक्कलाई ्ररिय्त् प्रदान गनने,
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7. सथायधी शशक्कको सथायधी ठेगाना ्ररविषिन गनने,

8. शशक्कको अतभलेि िथा सरुविा समबन्िधी सूिना केन्द्को रु्मा काम गनने,

9. शशक्कको सम्शत् रववरणको वार्षिक रु्मा अतभलेि राख्,े

10. समबशन्िि तनकाय िथा शशक्कलाई शशक्कको अतभलेिअनरुु्का िथयाङ्कहरु 
तनयमानसुार उ्लबि गराउने, 

11. शशक्कको अतभलेिलाई तनरन्िर आितुनक प्ररवतिअनरुु् वयवशसथि एवम ्अद्ावतिक 
गददै जाने,

३.5.3 आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  रारष्ट्रय रकिाबिाना (३.5.3 आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  रारष्ट्रय रकिाबिाना ( शशक्कशशक्क )द्वारा सम्ादन भएका द्वारा सम्ादन भएका 
कायषिहरुः कायषिहरुः 

1. २०७३ साल श्रावण १ ्श्ाि सेवा तनवतृ् भएका र प्रारवतिक ग्रडे भकु्तानधी नभएका 
१२२९ शशक्कहरुको प्रारवतिक ग्रडे तनिाषिरण र भकु्तानधीको वयवसथा गररएको,

2. ४७२६ सेवा तनवतृ् शशक्कहरुको सेवा सरुविा तनिाषिरण गरी तनवतृ्भरण अतिकार 
्त् जारी र २५५ शशक्कहरुको उ्दान तनिाषिरण गररएको,

3. ६३२ ्ातलकाको िलबधी प्रतिवेदन ्ाररि गररएको,

4. तनवतृ्भरण अतिकार्त् जारी भएका सेवा तनवतृ् शशक्कहरुको दोस्ो कामहरु 
(तनवतृ्धीभरण अतिकार ् त्को ् ाना सरकएमा, हराएमा, ् ाररवाररक तनवतृ्धीभरण अतिकार 
्त् लगायि तनजले ्ाउने अन्य सेवा) समबशन्िि शजललाको को् िथा लेिा 
तनयन्त्क कायाषिलयबाट उ्लबि गराइएको,

5. 87,532 जना शशक्कहरुको आ.व.२०७७/७८ को सम्शत् रववरण दिाषि गररएको,

3.6 रारष्ट्रय ्रीक्ा बोडषि3.6 रारष्ट्रय ्रीक्ा बोडषि

3.6.1 ्ररियः3.6.1 ्ररियः

शशक्ा (आठौं संशोिन) ऐन, २०७३ को कायाषिन्वयन संगै उचि माधयतमक ्रीक्ा ्रर्द् 
िारेज भई रारष्ट्रय ्रीक्ा बोडषि सञ्ालनमा आएको छ।सारवकको उचि माधयतमक शशक्ा 
्रर्दबाट सम्ादन हुँदै आएका समबन्िन, रवद्ालय अनमुति, छात्वशृत् र रवद्ालय संिालन 
समबन्िधी कायषि सथानधीय िहबाट वयवसथा्न गररने र ्ाठ्यक्रम तनमाषिण, रवकास र समकक्िा 
समबन्िधी कायषि ् ाठ्यक्रम रवकास केन्द्बाट गररने गरी कायषिक्ेत् तनिाषिरण गरेबमोशजम रवद्ालय 
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शशक्ा ्रीक्ा (SEE) एवं माधयतमक शशक्ा उत्धीणषि ्रीक्ा (कक्ा १२)  समबन्िधी सम्ूणषि कायषि 
रारष्ट्रय ्रीक्ा बोडषिबाट हुँदै आएको छ।कक्ा १० को ्रीक्ा प्रादेशशक सिरमा सञ्ालन गनने 
र समग्र रवद्ालय शशक्ाको ्रीक्ा समेिलाई ददशातनदनेश गनने दारयतव रारष्ट्रय ्रीक्ा बोडषिको 
रही आएको छ।बोडषिका ७ वटा प्रदेश कायाषिलयहरु र ५ वटा शािा कायाषिलयहरूले 
शजललाशसथि शशक्ा रवकास िथा समन्वय इकाइसंग समन्वय गरी सेवा प्रवाह गरररहेका छन।्

3.6.2 बोडषिको काम, किषिबय अतिकारः3.6.2 बोडषिको काम, किषिबय अतिकारः

1. मन्त्ालयले सवधीकृि गरेको ्रीक्ा समबन्िधी नधीतिको अतिनमा रही बोडषिको नधीति 
तनिाषिरण गरी कायाषिन्वयन गनने गराउने

2. बोडषिको दीघषिकातलन योजना ियार गरी कायाषिन्वयन गनने गराउने,

3. रवद्ालय शशक्ा ्रीक्ाको मयाषिदा र गणुसिर कायम भए नभएको समबन्िमा 
मूलयाङ्कन गनने गराउने,

4. बोडषिको वार्षिक बजेट िथा कायषिक्रम सवधीकृि गनने,

5. बोडषिको काम सिुारु रु्मा सञ्ालन गनषि आवशयक आतथषिक स्ोि जटुाउने,

6. बोडषिको मातसक, आवतिक िथा वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्ालयमा ्ेश गनने,

3.6.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  रारष्ट्रय ्रीक्ा बोडषिद्वारा सम्ादन भएका कायषिहरुः3.6.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  रारष्ट्रय ्रीक्ा बोडषिद्वारा सम्ादन भएका कायषिहरुः

1.  वयावहाररक अभयास (OJT) का लातग सािै प्रदेशमा Vertual Mode बाट अतभमिुधीकरण 
सम्न्न ,

2.  बैदेशशक बोडषि÷संसथासँग समन्वय र सदसयिा नवधीकरण (Council of Boards of 
School education in India (COBSE) को सदसय नरवकरण Annual Subscription to 
COBSE for 2021-2022) सम्न्न,

3.  कायषिक्रम प्रवषिद्धन एवं सूिना संप्रे् ण (रेतडयो÷रट.तभ. कायषिक्रमः ने्ाल टेतलतभजनबाट 
१६ एर्सोड सम्न्न),

4.  कक्ा १२ को ्रीक्ाका लातग प्रश्न्त् तनमाषिण र ्ररमाजषिन (६४ रव्यका १४६ 
सेट प्रश्न्त् तनमाषिण र ्ररमाजषिन कायषि सम्न्न),

5.  िातलम प्राप्त शशक्कबाट आइटम तनमाषिण िथा ्ररमाजषिन एवं Set Test कायषि सम्न्न 
गरी रवश्े् णको िरणमा रहेको),
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6.  केन्द्ाधयक्हरूको अतभमिुधीकरणका लातग मा्दणड तनिाषिरण कायषिशाला सम्न्न 
(सहभागधी संखया ७५ जना), 

7.  केन्द्ाधयक् गोष्धी सम्न्नः कक्ा १२ (७७ शजललामा), 

8.  केन्द्ाधयक्हरूको अतभमिुधीकरण कायषिक्रम सम्न्नः कक्ा १० (२००७ जना 
सहभागधी),

9.  कक्ा १२ को उत्र्शुसिका ्रीक्ण एवं सं्रीक्ण कायषिशाला सम्न्न (२६ 
पयाकेज),

 10. कक्ा १० को २०७८ सालको उत्र्शुसिका ् रीक्ण÷सम्रीक्ण कायषिशाला सम्न्न 
(१५७ जना सहभागधी),

 11. २०७७ सालको कक्ा १० (SEE) को कोरोनाका कारण सथतगि ्रीक्ाको निधीजा 
प्रकाशन (्रीक्ामा सहभागधी ्रीक्ाथधी संखया–४८४२७८ जना)

 12. २०७८ सालको कक्ा १२ को कोरोनाको कारणले सथतगि ्रीक्ा संिालन िथा 
नतिजा प्रकाशन (्रीक्ामा सहभागधी हनेु ्रीक्ाथधी संखया–३७४०१५ जना),

 13. २०७८ सालको कक्ा १२ को (कोरोना Response) ग्रडेबरृद्ध ्रीक्ा संिालन िथा 
नतिजा प्रकाशन (्रीक्ामा सहभागधी ्रीक्ाथधी संखया– ४२०४८ जना)

 14. २०७८ सालको कक्ा १२ को ्नुयवोगको नतिजा प्रकाशन (प्राप्त तनवेदनः ४७६५ 
मधये २६६ जनाको ग्रडे ्ररविषिन),

 15. २०७८ सालको कक्ा १० को वार्षिक ्रीक्ा संिालन िथा नतिजा प्रकाशन 
(्रीक्ामा सहभागधी ्रीक्ाथधी संखया– ४९५७५१ जना) 

 16. कक्ा १२ को वार्षिक ्रीक्ा समधीक्ा कायषिक्रम सम्न्न (११ पयाकेज), 

 17. आन्िररक सूिना प्रणाली (Virtual Private Network) सदुृढीकरण,

 18. EMIS रवकास (आवशयक सफटवेयर तनमाषिण कायषि सम्न्न),

 19. मेतसनरी औजार (कमयटुर, लया्ट्, रप्रन्टर र हेभधी ड्ुटी रप्रन्टर िररद कायषि 
सम्न्न),

 20. १८३ वटा नयाँ रवद्ालयको रवद्ालय नकशांकन (GIS Mapping) सम्न्न, 

 21. Ledger Digitization कायषि सम्न्नको अशन्िम िरणमा रहेको,
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 22. अधययन अनसुन्िानः (४वटा अनसुन्िानको ् रामशषिदािा छनौट ् श्ाि कायषि समझौिा 
भई काम अशन्िम िरणमा रहेको, 

 23. ग्रडेतसट÷माकषि  शसल्÷माकषि लेजरको छ्ाई कायषि सम्न्न,

 24. ् ोिराको भवन तनमाषिण (कायषि सम्न्नको अशन्िम िरणमा रहेको),

 25. शैशक्क प्रमाण्त् TMP छ्ाईः (कक्ा १२ को गि व्षिको छ्ाई कायषि सम्न्न 
िथा िाल ुआ.व.का लातग छ्ाईको बोल्त् आह्ान),

 26. उत्र्शुसिका छ्ाई कायषि सम्न्न 

 27. उत्र्शुसिका िलुाई (प्रयोग भईसकेका ९४ हजार के.जधी. उ.्.ु िलुाईसमबन्िधी 
बोल्त् भई कायषि सम्न्न),

3.७ वयावसारयक शशक्ा िथा िातलम अतभवरृद्ध ्ररयोजना 3.७ वयावसारयक शशक्ा िथा िातलम अतभवरृद्ध ्ररयोजना –दोस्ोदोस्ो (EVENT-II)

3.७.१ ्ररियः3.७.१ ्ररियः

ने्ाल सरकार शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालयद्वारा रवश् बैंकको आतथषिक सहयोगमा 
वयावसारयक शशक्ा िथा िातलम अतभवरृद्ध ्ररयोजना ्रहलो २३ अगटि २०११ देशि ३१ 
बकटुवर २०१५ समम सरलिा ्ूवषिक सम्न्न भई हाल दोस्ो िरणको रु्मा २५ सेपटेमबर 
२०१७ देशि १६ जलुाई २०२३ समम रवश् बैंकको ६० तमतलयन अमेररकी डलर ऋण 
सहयोगमा कायाषिन्वयनमा रहेको छ।सधी्यकु्त िथा रोजगारउन्मिु जनशशक्तको आ्ूतिषि बढाउन 
गणुसिरीय िातलमको ्हुँि अतभवदृ्ध गनुषि र ने्ालमा प्रारवतिक िथा वयावसारयक शशक्ा एवम ्
िातलम ्द्तिलाई सदुृढ गनुषि ्ररयोजनाको प्रमिु उद्ेशय रहेको छ।्ररयोजना कायाषिन्वयन 
संयन्त्लाई हेदाषि शशक्ा सशिवको अधयक्िामा ६ सदसयधीय ्ररयोजना कायाषिन्वयन सतमति, 

प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलम ् रर्दको सदसय सशिवको अधयक्िामा ९ सदसयधीय 
प्रारवतिक सहयोग सतमति र ्ररयोजना तनदनेशक (सहसशिव) सरहि १२ जना तनजामति सेवा 
र १६ जना सहायक िह (करार सेवा) गरी २८ जना कमषििारी दरबन्दीको ्ररयोजना 
सशिवालय रहेको छ।यसको कायाषिलय बदु्धनगर, काठमाणडौंमा रहेको छ।

3.7.2 आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  वयावसारयक शशक्ा िथा िातलम अतभवरृद्ध ्ररयोजना3.7.2 आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  वयावसारयक शशक्ा िथा िातलम अतभवरृद्ध ्ररयोजना–
दोस्ोद्वारा सम्ादन भएका कायषिहरुःदोस्ोद्वारा सम्ादन भएका कायषिहरुः

1. कोतभडका कारण रोरकएका २०७७/७८ समूहका ३६ हजार ८ सय २० कोटा 
छोटो अवतिका लातग िातलम सञ्ालन भएको,
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2. कोतभडका कारण रोरकएका २०७७/७८ समूहका ५सय कोटा कायषिसथलमा 
आिाररि िातलम (OJT) सञ्ालन भएको,

3. आव २०७८/७९ का िह १ र २ को छोटो अवतिको िातलम र OJT सरहिका 
िातलम सञ्ालन गररएको,

4. काठमाडौं रवश्रवद्ालयसंग अनगुमन समबन्िधी समझौिा सम्न्न गरी कायाषिन्वयनमा 
रहेको,

5. TSLC/Diploma िहका छात्वशृत् तनकासा भएको,
6. Job Placement Support Program सम्न्न गररएको,
7. सामदुारयक प्रारवतिक रवद्ालयमा ICT Support Program ५९ रवद्ालयलाई रविरण 

गररएको,
8. १६ ओटा प्रारवतिक रवद्ालयलाई गणुसिर सिुार अनदुान तनकासा गररएको,
9. २०७६/७७ समूहका छोटो अवतिका िातलमहरुको तस् ्रीक्ण कायषि सम्न्न 

भएको,
10. Project Restructuring समबन्िमा प्ररक्रया अगातड बढाइएकोमा १ व्षि No cost 

extension भै आएको,

३.८ केशन्द्य आयोजना कायाषिन्वयन इकाई३.८ केशन्द्य आयोजना कायाषिन्वयन इकाई

३.८.1 ्ररियः३.८.1 ्ररियः

२०७२ साल बैशाि १२ गिेको भकूम् र तयस ्तछका ्राकम्हरुबाट ्ूणषि िथा आंतसक 
रू्मा क्तिग्रसि भएका रवद्ालयहरूको ्नुतनषिमाषिण गनने कायषि रारष्ट्रय ्नुतनषिमाषिण प्रातिकरण 
अन्िगषिि केशन्द्य आयोजना कायाषिन्वयन ईकाइ (शशक्ा) ले सम्ादन गददै आएकोमा रवद्ालय 
भवनको सम्ादन हनु बाँकी कामलाई तनरन्िरिा ददई उक्त कायषि शजममेवारी सम्न्न गनने 
उद्ेशयका साथ आ.व.२०७८/७९ देशि केन्द्ीय आयोजना कायाषिन्वयन इकाईलाई शशक्ा, 
रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालय मािहिमा लयाइएको छ।

३.८.२ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा केशन्द्य आयोजना कायाषिन्वयन इकाईद्वारा सम्ादन ३.८.२ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा केशन्द्य आयोजना कायाषिन्वयन इकाईद्वारा सम्ादन 
भएका कायषिहरुःभएका कायषिहरुः

1. भकूम् अति प्रभारवि १४ शजललामा  ADB को सहयोगमा सञ्ातलि DRSP- 
(Disaster Resilient School Project) बाट १४१ रवद्ालय प्रबलीकरण (Retrofit) 
गनने क्रमागि कायषिक्रम अन्िरगि ५२ ओटा रवद्ालयको ८० प्रतिशि तनमाषिण कायषि 
सम्न्न भएको र ८९ ओटा रवद्ालयको ३० प्रतिशि तनमाषिण कायषि सम्न्न भएको,



58 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन-२०७८/७९

2. भकूम् अति प्रभारवि १४ शजललमा DRSP - (Disaster Resilient School Project) 
बाट २०७ रवद्ालय तनमाषिण गनने क्रमागि कायषिक्रम अन्िगषिि ९१ रवद्ालय तनमाषिण 
कायषि सम्न्न, ६८ रवद्ालयको ९० प्रतिशि तनमाषिण कायषि सम्न्न, १३ ओटा 
रवद्ालयको ५० प्रतिशि तनमाषिण कायषि सम्न्न र ३५ रवद्ालयको २० प्रतिशि 
तनमाषिण कायषि सम्न्न भएको,

3. भारिधीय अनदुान सहयोगबाट ७ शजललामा ७० रवद्ालय तनमाषिणको क्रमागि कायषिक्रम 
मधये ८ ओटा रवद्ालय हसिान्िरण भएको र ६२ ओटा रवद्ालयको ९० प्रतिशि 
तनमाषिण सम्न्न भएको िथा १ ्सुिकालय ्ूनतनषिमाण गनने कायषि ३५ प्रतिशि सम्न्न 
भएको,

4. साउदी रणडको सहयोगमा भकूम्बाट क्ति भएका २५ रवद्ालयको ्नुतनमाषिण 
सम्न्न गनने कायषिक्रम अन्िगषिि ४ रवद्ालयको कायषि सम्न्न भएको, १६ ओटा 
रवद्ालयको ८७ प्रतिशि तनमाषिण कायषि सम्न्न भएको ५ रवद्ालयको ५० प्रतिशि 
तनमाषिण सम्न्न भएको,

5. भकूम् अति प्रभारवि ६ शजललामा JICA को सहयोगमा सञ्ातलि ESRP (Emergency 
School Reconstruction Project) बाट २७४ रवद्ालय तनमाषिण गनने कायषिक्रम मधये 
२६० रवद्ालय भवन तनमाषिण सम्न्न भएको, १४ तनमाषिणातिन रवद्ालयको ७५ 
प्रतिशि कायषि सम्न्न भएको,

३.९ रवश्रवद्ालय अनदुान आयोग ३.९ रवश्रवद्ालय अनदुान आयोग 

३.९.1 ्ररियः३.९.1 ्ररियः

ने्ाल सरकारले तनिाषिरण गरेका उचि शशक्ाका उद्ेशय ्ूरा गददै राष्ट्रलाई आवशयक ्नने 
सािारण, वयावसारयक एवम ्प्रारवतिक क्ेत्का उचि िथा रवशशटि जनशशक्त उत्ादनको लातग 
सथार्ि रवतभन्न रवश्रवद्ालयहरूको सञ्ालन िथा रवकासको तनशमि रवतभन्न क्ेत्बाट प्राप्त 
अनदुानको रकम समशुिि िवरले रविरण गनषि िथा रवश्रवद्ालयहरूको शैशक्क सिर तनिाषिरण 
गरी गणुसिरयकु्त शशक्ा प्रदान गनषि प्रोतसाहन ददने समबन्िधी काम गनषि रवश्रवद्ालय अनदुान 
आयोगको सथा्ना र वयवसथा गनषि जरुरी देशिएकोले ने्ालमा तबक्रम समबि ्२०५० सालमा 
रवश्रवद्ालय अनदुान आयोग ऐनमारषि ि अरवशचछन्न उत्रातिकारवाला सवशातसि र सङ्दठि 
संसथाको रू्मा रवश्रवद्ालय अनदुान आयोगको सथा्ना भएको हो।

आयोगले रवश्रवद्ालयहरू तबि समन्वय, सरकारी अनदुान रविरण, नयाँ रवश् रवद्ालय सथा्नाथषि 
ने्ाल सरकारलाई राय सझुाव प्रदान, शैशक्क गणुसिर तनिाषिरण जसिा कायषिहरू गददै आएको 
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छ। उचि शशक्ा हातसल गनषि योगयिा र प्रवशृत्का आिारमा सबै रवद्ाथधीहरूको ्हुँि सतुनशश्ि 
गनषि, गणुसिर र सान्दतभषिकिामा अतभवरृद्ध गनषि, अनसुन्िान उन्मिु उचि शैशक्क संसकृतिको 
रवकास गरी उचि शैशक्क संसथाहरूको सञ्ालनमा सशुासन कायम गनषि, अधययन अधया्न र 
अनसुन्िानको अनकुुल वािावरण तनमाषिण गनषि, रवश्रवद्ालय िथा कयाम्सहरूलाई सञ्ालन 
िथा रवकास अनदुान, रवद्ाथधीहरूलाई छात्वशृत् िथा शोि सहयोग, अधययन अधया्न िथा 
वयवसथा्नमा संलगन शशक्क िथा कमषििारीहरूको तस्, दक्िा, क्मिा अतभवरृद्धका लातग 
्नुिाषिजगधीकरण, अनसुन्िान रवतिको प्रशशक्ण, रवद्विवशृत्, अनसुन्िान अनदुान आदद सञ्ालन 
गररएका छन।्सरकारले तलएको उद्ेशय अनरुु् उचि शशक्ालाई समानिा, समावेशधी र 
्हुँियोगय हनेु रकतसमले संसथागि िथा मानव श्रोि रवकासका करीब ३० वटा रवतभन्न 
कायषिक्रमहरु हाल आयोगबाट रवतिवि रु्मा संिालनमा रहेका छन।्

३.९.२ आयोगको काम३.९.२ आयोगको काम, किषिवय र अतिकारः किषिवय र अतिकारः 

रवश्रवद्ालय अनदुान आयोग ऐन,२०५०को दरा ६ मा उशललशिि आयोगका काम, किषिवय 
र अतिकार देहायबमोशजम छनः् 

1. रवश् रवद्ालय सथा्ना गनने समबन्िमा ने्ाल सरकारलाई ्रामशषि ददने , 

2. रवतभन्न क्ेत्बाट प्राप्त अनदुानको रकम रवश्रवद्ालयहरूलाई प्रदान गनने समबन्िमा 
नधीति तनिाषिरण गनने, 

3. रवश्रवद्ालयहरूलाई अनदुान ददने िथा थ् अनदुान माग गनने रवश्रवद्ालयहरूको 
लातग समबशन्िि तनकायहरूमा तसराररश गनने , 

4. रवश्रवद्ालयहरूमा सञ्ालन गररने शैशक्क कायषिक्रम सिरयकु्त बनाउन 
रवश्रवद्ालयहरूतबि समन्वय कायम गराउने, 

5. शैशक्क सिर वरृद्धका लातग उ्यकु्त कायषिक्रम िजुषिमा गनने, 

6. रवश्रवद्ालयहरूमा उ्यकु्त शैशक्क सिर तनिाषिरण गराउने समबन्िमा आवशयक 
वयवसथा गनने, 

7. ने्ालतभत् िथा बारहरका रवश्रवद्ालय िथा शैशक्क संसथाहरूतबि छात्वशृत्, 

रवद्धिवशृत् आदद आदानप्रदान गनने समबन्िमा आवशयक वयवसथा गनने,

8. रवश्रवद्ालयहरूतबि समन्वय कायम गनषिआयोगको काम कारवाहीको वार्षिक 
प्रतिवेदन ने्ाल सरकार समक् ्ेश गनने , 

9. आयोगको उद्ेशय ्ूतिषिको लातग िोरकएबमोशजमका अन्य कामहरू गनने ।
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३.९.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा रवश्रवद्ालय अनदुान आयोगद्वारा सम्ादन भएका ३.९.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा रवश्रवद्ालय अनदुान आयोगद्वारा सम्ादन भएका 
कायषिहरुः कायषिहरुः 

1. कायषिक्रम कायषिरवति, २०७८ िजुषिमा गरी कायाषिन्वयनमा लयाइएको, 
2. उचि शशक्ामा उतकृटििाको प्रवद्धषिन कायषिक्रम कायाषिन्वयन गनषि संिालन तनदने शशका 

िजुषिमा गररएको, 
3. आ.ब. २०७८÷७९ मा ४४ वटा उचि शैशक्क संसथाहरुलाई ] LOI (Letter of 

Intent) प्रदान गररएको,
4. २१ वटा उचि शैशक्क संसथाहरुको SSR (Self Study Report) सवधीकार गररएको,
5. हालसमम ७० ओटा शैशक्क संसथाहरुलाई गणुसिर सतुनशश्ििा िथा प्रतयायन 

प्रमाण्त् प्रदान गररएको,
6. १९ वटा PRT (Peer Review Team) गठन गररएको, 
7. देशभरका ४७२ वटा  सामदुारयक कयाम्सहरुलाई  तनयतमि अनदुान रु. 

६४,०६,९६,३०० र २६२ वटा  सामदुारयक कया्सहरुलाई भौतिक रवकास 
अनदुान रु. ५४,४४,७५,००० प्रदान गररएको,

8. गरामनधी कयाम्स रविाषिमोडको भवन तनमाषिणका लातग ३ करोड तनकाशा गररएको, 
9. उचि शशक्ामा उतकृटििाको प्रवद्धषिन कायषिक्रम कायाषिन्वयनको तसलतसलामा Standard 

Operation Procedure and Guideline for Collaborative Research and Innovation 
Grants, 2078 / Standard Operating Procedure and Guideline for Entrepreneurship 
and Self Employment, 2078 िजुषिमा गरी कायाषिन्वयनमा लयाइएको,

10. Standard Operating Procedure and Guideline for Performance Based Funding, 
2078 िजुषिमा गरी कायाषिन्वयनमा लयाइएको, 

11. आयोगको लेिा प्रणालीलाई थ् वयवशसथि र प्रभावकारी बनाउन लेिा नधीति िथा 
कायषिरवति तनदने शशका, २०७८ िजुषिमा गरर कायाषिन्वयनमा लयाइएको,  

12. रवदेशमा आयोजना हनेु सभा÷सममेलन÷गोष्धी जसिा कायषिक्रममा सहभागधी हनु प्रदान 
गररने आंतसक सहयोगका लातग भ्रमण अनदुानमा १५ जना, उचि शैशक्क संसथाहरुलाई 
छोटो अवतिका कायषिक्रम संिालन गनषि ्नुषििाजगधी िातलम १४ वटा, शैशक्क संसथा 
उद्ोगधी वयवसायधी संवाद १० वटा, अनसुन्िान रवति िातलम ४९ वटा, शशक्क िथा 
कमषििारीहरुको क्मिा अतभवरृद्ध ३९ वटा, रारष्ट्रय िथा सथानधीय सममेलनका लातग 
३६ वटा, अन्िरारष्ट्रय सममेलनका लातग १५ वटा संसथालाई अनदुान प्रदान गररएको, 
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13. ९ओटा रवश्रवद्ालय र ७ वटा सामदुारयक कयाम्सहरुको सथलगि अनगुमन 
गररएको, साथै आयोगबाट डेसक मतनटररङ तनरन्िर र प्रभावकारी रु्मा भैरहेको, 

३.१० शिरकतसा शशक्ा आयोग३.१० शिरकतसा शशक्ा आयोग

३.१०.१ ्ररियः३.१०.१ ्ररियः

ने्ालको संरविानले शशक्ा र सवासथयलाई नागररकका आिारभिू आवशयकिा एवम ्नैसतगषिक 
अतिकारका रू्मा सवधीकार गरी मौतलक हकको रु्मा रािेको छ। मानव अतिकारको 
रवश्वया्धी घो्णा्त्ले सलुभ र गणुसिरीय शशक्ा र सवासथयको अतिकारलाई सतुनशश्ि गरेको 
छ। तयसैको रलसवरु् ने्ाल सरकारले आवतिक योजना र वार्षिक कायषिक्रम िथा बजेटमा 
शशक्ा र सवासथयका रव्यलाई उचि प्राथतमकिामा रािेर नधीति िथा कायषिक्रम िजुषिमा गरी 
कायाषिन्वयन गददै आएको छ ।

रवतभन्न समयमा नागररक समाज संवाद, दवाव समूह एवम ् सरोकारवालाहरूबाट प्रसििु 
मागहरूको समबोिन एवम ्ने्ालको संरविान िथा काननुबाट प्रतयाभिू गणुसिरीय शिरकतसा 
शशक्ामा नागररकको सहज ्हुँि अतभवरृद्धका लातग शिरकतसा शशक्ाको क्ेत्मा समसामरयक 
सिुार गनषि ने्ाल सरकारले रवतभन्न समयमा रवतभन्न आयोग, कायषिदल र सतमतिहरू गठन गरी 
सझुाब प्रतिवेदनसमेि तलने कायषि भएको ्ाइन्छ। 

शिरकतसा शशक्ाको क्ेत्मा राजयको लगानधी अतभवरृद्ध गनने, शिरकतसा शशक्ालाई ने्ालको रारष्ट्रय 
आवशयकिा अनरुू् रवकास गरी  शिरकतसा शशक्ाको तनयमनलाई एकीकृि िथा िसुि 
बनाउन, शिरकतसा शशक्ा समबन्िधी शशक्ण संसथाको सथा्ना र सञ्ालन समबन्िधी कायषिलाई 
वयवशसथि गनषि िथा शिरकतसा शशक्ामा गणुसिर, ्ेशाितमषििा, संसथागि जवारदेही, भौगोतलक 
सन्िलुन र सामाशजक न्याय कायम गरी, रव्न्न लगायि सबै रवद्ाथधीहरूको समान ्हुँि 
सतुनशश्ि गनषिका लातग  शिरकतसा शशक्ा सिुार गनने समबन्िमा रवतभन्न समयमा गदठि आयोग, 

सतमति िथा कायषिदलको प्रतिवेदनको ममषि र भावनासमेिलाई मधयनजर गरी शिरकतसा शशक्ा 
आयोगको सथा्ना र सञ्ालन गनषि रवक्रम संवि २०७५ रागनु १० मा रारष्ट्रय शिरकतसा 
शशक्ा ऐन जारी भयो। सोही ऐन बमोशजम शिरकतसा शशक्ा आयोग सञ्ालनमा रहेको छ।

३.१०.२ आयोगको काम३.१०.२ आयोगको काम, किषिवय र अतिकारकिषिवय र अतिकार

रारष्ट्रय शिरकतसा शशक्ा ऐन, २०७५ को दरा ६ मा शिरकतसा शशक्ा आयोगको काम, किषिवय 
र अतिकार तनमनानसुार हनेु वयवसथा छ।
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1. शिरकतसा शशक्ाको क्ेत्मा अवलमबन गनुष्ि नने रारष्ट्रय नधीति िय गनने,

2. सङ्घ िथा प्रदेश िहका शिरकतसा शशक्ाको सबै िह िथा रविाको मा्दणड समबन्िधी 
नधीति िथा मा्दणड तनिाषिरण गनने, 

3. एकीकृि प्रवेश ्रीक्ा (कमन इन्ट्ान्स) सञ्ालनका लातग नधीति िथा मा्दणड 
तनिाषिरण गनने,

4. प्रतयायनसमबन्िधी नधीति, आिार िथा मा्दणड तनिाषिरण गनने,

5. प्राशज्क उन्नयन िथा अनसुन्िानसमबन्िधी नधीति तनिाषिरण गनने,

6. शिरकतसा शशक्ाको रव्यमा रवश्रवद्ालय, प्रतिष्ान र ्रर्दलाई आवशयकिाअनसुार 
तनदनेशन ददने,

7. नेसनल बोडषि अर मेतडकल स्ेतसयातलरटजका लातग प्रतयायनका आिार सवधीकृि गनने,

8. आशय ्त्, समबन्िन र समबन्िन िारेजधी समबन्िधी नधीति र मा्दणड िय गनने, 

9. नेसनल बोडषि अर मेतडकल स्ेतसयातलरटजले तलएको ्रीक्ामा उत्धीणषि हनेु 
शिरकतसकलाई उ्ाति प्रदान गनने,

10. आयोगको वार्षिक बजेट िथा आयोगको लातग आवशयक कमषििारीको दरबन्दी 
सवधीकृि गनने,

11. शशक्ण संसथा सथा्नाका लातग नकसाङ्कन सवधीकृि गनने,

12. िोरकएबमोशजमका अन्य कायषि गनने ।

३.१०.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  शिरकतसा शशक्ा आयोगद्वारा सम्ादन भएका ३.१०.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  शिरकतसा शशक्ा आयोगद्वारा सम्ादन भएका 
कायषिहरुः कायषिहरुः 

1. शिरकतसा शशक्ा आयोगको ्क्धी भवनको तडर्आर ियार भएको,

2. सावषिजतनक शशक्ण संसथामा अधययन गनने शिरकतसा शशक्ा अन्िगषिि सनािक िहको 
जममा तसट संखयाको ७५ प्रतिशि तसटमा तनःशलुक छात्वशृत्मा रवद्ाथधीहरु (सन ्

२०२० को वयािमा ५३१ जना र सन ् २०२१ को वयािमा ११६५ जना) 
अधययन गरररहेका,
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३.११ प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलम ्रर्द् ३.११ प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलम ्रर्द् 

३.1१.1 ्ररियः३.1१.1 ्ररियः

आिारभिू िथा मधयमसिरीय प्रारवतिक जनशशक्त उत्ादन गनषि सतुनयोशजि रू्मा प्रारवतिक 
शशक्ा िथा वयावसारयक िातलमको वयवसथा गददै प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलमलाई 
सवुयवशसथि र सिरयकु्त गनषि एवम ्तयसिा िातलम ददने रवतभन्न तनकायहरूका तबि समन्वय 
कायम गनषि िथा तस्को सिर तनिाषिरण एवं प्रमाणधीकरण गनषिको लातग २०४५ साल कातिषिक 
२८ गिेका ददन प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलम ्रर्द् ऐन, २०४५ जारी गरी 
सोहीअनसुार प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलम ्रर्दको सथा्ना गररएको हो ।

३.1१.२ ्रर्दको काम३.1१.२ ्रर्दको काम, किषिवय र अतिकारः किषिवय र अतिकारः 

ऐनको दरा ६ ले वयवसथा गरेबमोशजम प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलम ्रर्दका 
काम, किषिवय र अतिकारहरूलाई तनमनानसुार उललेि गररएको छ।

1. प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलमको रवकास गनषिको लातग िोरकएबमोशजमका 
रवतभन्न शशक्ण प्रशशक्ण र अनसुन्िानको वयवसथा गनने र तयसको सञ्ालनको 
वयवसथा तमलाउने, 

2. तनजधी एवम ् गैरसरकारी क्ेत्मा सथा्ना वा सञ्ालन हनेु प्रारवतिक शशक्ा िथा 
वयावसारयक िातलमको अधया्न वा सञ्ालनको सवधीकृति ददने र तिनधीहरूले ्ाउने 
सतुबिा र सहयोगसमबन्िधी वयवसथा गनने,

3. प्रारवतिक शशक्ा एवम ्वयावसारयक िातलमको समबन्िमा सवदेशधी रवश्रवद्ालय वा 
शैशक्क संसथासँग समबन्ि कायम गनने र सिरयकु्त शशक्ा वा िातलममा जोड ददने,

4. प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलमसमबन्िधी नधीति तनिाषिरण गरी सभामा 
सवधीकृतिको लातग ्ेश गनने,

5. प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलम कायषिक्रमहरूको क्ेत् र सिर तनिाषिरण गनने,

6. आिारभिू िहको तस् िथा िातलम सञ्ालन गनने र मधयमसिरीय जनशशक्त उत्ादन 
गनने, 

7. बह–ुप्रारवतिक (्ोतलटेशकनक) शशक्ालय सथा्ना एवम ्सञ्ालन गनने गराउने, 

8. ने्ाल सरकारको सवातमतवमा रहेका सङ्दठि संसथा िथा गैर सरकारी सङ्दठि 
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संसथाद्वारा तस् रवकासको तनतमत् ददइने वयावसारयक िातलमको ्ाठ्यक्रम र 
्ाठ्य्सुिक तनिाषिरण सतमतिले तनिाषिरण गरेबमोशजम लागू गनने गराउने, 

9. रवतभन्न िातलमसमबन्िधी कायषिक्रमहरू तबि समन्वय कायम गनने गराउने, 

10. प्रारवतिक प्रशशक्कसमबन्िधी िातलम सञ्ालन गनने गराउने,

11. एप्रशेन्टसतस् िातलमसमबन्िधी आवशयक वयवसथा तमलाउने,

12. प्रारवतिक शशक्ालयको क्ेत्तभत् रवतभन्न सथानमा अल्कातलन वा घमुिधी िातलम 
कायषिक्रम सञ्ालन गनषि प्रशशक्ण केन्द्हरू, ्ाठ्यरव्य (टे्तनङ् पयाकेज) िथा िातलम 
ददने शशक्कसमबन्िधी आवशयक वयवसथा तमलाउने,

13. तस्को वगधीकरण, ्रीक्ण िथा प्रमाणधीकरणसमबन्िधी वयवसथा गनने गराउने,

14. तस् प्रमाशणका बनाउने र तस्को सिर तनिाषिरण गनने, 

15. सरकारी िथा गैरसरकारी तनकायहरूले सञ्ालन गरी आएका सेवाकालीन िथा ्ूवषि 
सेवाकालीन,  प्रारवतिक िथा वयावसारयक िातलम ्ाठ्यक्रममा सामजिसय लयाई 
तयसिा िातलमहरूको रारष्ट्रयसिरमा मूलयाङ्कन गरी सिर तनिाषिरण गनने र मान्यिा प्रदान 
गनने,

16. आिारभिू, मधयमसिरीय िथा उचिसिरीय प्रारवतिक जनशशक्त उत्ादन गनषि आवशयक 
कायषि गनने गराउने, 

17. सभाले ्ाररि गरेको कायषिक्रमको कायाषिन्वयन गनने गराउने,

18. रारष्ट्रय िथा अन्िराषिरष्ट्रय क्ेत्बाट सहयोग जटुाउने र प्राप्त सहयोगको सवुयवशसथि 
रू्ले  ्ररिालन गनने गराउने, 

19. ने्ाल सरकारलाई प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलमका लातग आवशयक 
्रामशषि ददने, 

20. ने्ाल सरकारको ्ूवषि सवधीकृति तलई सवदेशधी, रवदेशधी वा अन्िराषिरष्ट्रय संघ संसथासँग 
समझौिा वा  करार गनने, 

21. ्रर्दको वार्षिक बजेट, प्रगति प्रतिवेदन, लेिा ्रीक्ण र अन्य प्रतिवेदन सवधीकृि वा 
अनमुोदन  वा जानकारीको लातग सभामा ्ेश गनने,

22. यस ऐनको उद्ेशय कायाषिन्वयनको लातग आवशयक अन्य कायषिहरू गनने गराउने,
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३.११.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलम ् रर्दद्वारा ३.११.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलम ् रर्दद्वारा 
सम्ादन भएका कायषिहरुः सम्ादन भएका कायषिहरुः 

1. तडपलोमा इन योगा िथा नेिरुल थेरा्धी, तडपलोमा इन ररशजयोथेरा्धी, तडपलोमा इन 
रेसन तडजाइन, तडपलोमा इन एतग्रकलिर इशन्जतनयररङ्, तडपलोमा इन मेक्राटोतनकस,  

तडपलोमा इन आयुषिवेददक रामनेसधी, तडपलोमा इन नेिरुल एणड एरोमेरटकको ्ूवाषििार 
तनदने शशका तनमाषिण कायषि सम्न्न भएको,

2. तडपलोमा िह,  रप्र-तडपलोमा िह र तस् रवकास िातलमका ्ाठ्यक्रम तनमाषिण/
्ररमाजषिन/एकीकरणको रव्य एवं रविा ्रहिान िथा छनोटः ११ ओटा तडपलोमा 
िह, १ ओटा रप्र-तडपलोमा िह र ४ ओटा छोटो अवतिको रव्य छनोट गररएको,

3. तडपलोमा इन इलेकटोतनकस इशन्जतनयररङ् र तडपलोमा इन कुलनरी आटषिसको ् ाठ्रयक्रम 
्ररमाजषिन गररएको,

4. २५२४ जना  प्रशशक्क/कमषििारीहरूलाई क्मिा अतभवरृद्ध िालीम प्रदान गररएको,

5. देशभरी रहेका तस् ्रीक्ण केन्द्हरू मारषि ि तस् ्रीक्ण एवम ् प्रमाणधीकरण 
आरमभ भएको,

6. सिरोन्नतिका लातग तसराररस भएका ६५ वटा ससथाहरू मधये िरौटी रकम र 
समबन्िन शलुक जममा गरेका संसथाहरूलारइ् सिरोन्नति ्त्  ददइएको, 

7. ७ वटा नमनुा शशक्ालयहरू मधये कणाषिली र  इलामको भौतिक ्ूवाषििार रवकास 
कायषि सम्न्न भएको, बददषिवास, रटका्रु, माडधी, दाङ र गोिाषि शजललामा सम्न्न हनेु 
क्रममा रहेको,

8. तडपलो िहमा ५५ संसथाको लातग शिरकतसा शशक्ा आयोगबाट तसट तनिाषिरण गनषि 
आवशयक रववरण माग गररएको,

३.१२ ने्ाल रवज्ान िथा प्ररवति प्रज्ा प्रतिष्ान३.१२ ने्ाल रवज्ान िथा प्ररवति प्रज्ा प्रतिष्ान 

३.१२.1 ्ररियः३.१२.1 ्ररियः

मलुकुको िौिरफी रवकासमा रवज्ान िथा प्ररवतिको अहम ्भतूमका रहने भएकोले रवज्ान िथा 
प्ररवतिको माधयमबाट देश रवकास गनने उद्ेशयले २०३९ साल मङ्सधीर २० गिे ने्ाल 
राजकीय रवज्ान िथा प्ररवति प्रज्ा प्रतिष्ानको सथा्ना भएको हो।रव.सं.२०६३ सालको 
राजनधीतिक ्ररविषिन ्श्ाि राजसंसथाको अन्तय्तछ ने्ाल राजकीय रवज्ान िथा प्ररवति प्रज्ा 
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प्रतिष्ान ऐन,२०४८ को दोस्ो संशोिन (तमति२०६४/०६/१५) बाट “ने्ाल रवज्ान िथा 
प्ररवति प्रज्ा प्रतिष्ान” नामाकरण भएको हो।राष्ट्रको सवाषिङ्धीण रवकासका लातग देशमा रवज्ान 
िथा प्ररवतिको रवकास गनुषि गराउन,ु सवदेशधी प्ररवतिको संरक्ण र आितुनकीकरण गनुषि, गराउन,ु 

रवज्ान िथा प्ररवतिसमबन्िधी अनसुन्िान गनुषि, गराउन ुर देशको लातग उ्यकु्त रवदेशधी प्ररवति 
्रहलयाउन ुर सो को हसिान्िरणको लातग सहयोग ्¥ुयाउन ुप्रज्ा प्रतिष्ानको मूलभिू उद्ेशय 
रहेको छ।

३.१२.२ ने्ाल रवज्ान िथा प्ररवति प्रज्ा प्रतिष्ानको काम३.१२.२ ने्ाल रवज्ान िथा प्ररवति प्रज्ा प्रतिष्ानको काम, किषिवय र अतिकार किषिवय र अतिकार 

ऐनको दरा ६ मा उशललशिि प्रज्ा–प्रतिष्ानका काम, किषिवय र अतिकार देहायबमोशजम छन।् 

1. रवज्ान िथा प्ररवतिका रवतभन्न रव्यहरूमा प्राथतमकिाको आिारमा अधययन, 

अनसुन्िान िथा रवकास र प्रवद्धषिन गनने। 

2. प्ररवति हसिान्िरणसमबन्िधी नधीति िजुषिमा र कायाषिन्वयन गनने समबन्िमा ने्ाल 
सरकारलाई सहयोग ्¥ुयाउने।

3. सवदेशधी िथा रवदेशधी वैज्ातनक िथा प्ररवतिसमबन्िधी तनकायहरूतसि समन्वयातमक 
ढङ्ले कायषिक्रमहरू सञ्ालन गनने। 

4. रवज्ान िथा प्ररवतिसमबन्िधी केन्द्ीय प्रलेि िथा सूिना प्रणालीको रवकास गरी सेवा 
प्रदान गनने । 

5. रवज्ान िथा प्ररवति रव्यहरूमा गोष्धी, सममेलन आदद आयोजना गनने, गराउने िथा 
रवज्ान िथा प्ररवतिसमबन्िधी रवतभन्न प्रकाशन गनने, गराउने। 

6. रवज्ान िथा प्ररवतिसमबन्िधी क्ेत्धीय वा अन्िराषिरष्ट्रय र अन्य रवदेशधी सङ्घसंसथातसि 
समबन्ि सथा्ना, रवसिार र सदुृढ गरी ्ारस्ररक सहयोग आदानप्रदान गनने। 

7. प्रज्ा–प्रतिष्ानको सञ्ालन िथा रवज्ान िथा प्ररवतिसमबन्िधी कायषिका लातग रारष्ट्रय िथा 
अन्िराषिरष्ट्रय तनकायबाट रवत्धीय, प्रावतिक िथा अन्य सहयोग प्राप्त गनने र ्ररिालन 
गनने। 

8. रवज्ान िथा प्ररवतिको रवकास, प्रवद्धषिन वा प्रयोगमा उतकृटि योगदान ददने वयशक्त वा 
संसथालाई कदर गनने र प्रोतसारहि गनने। 

9. रवज्ान िथा प्ररवतिको उ्योतगिा र उ्ादेयिाबारे जनमानसमा जागरुकिा अतभवरृद्ध 
गनने, गराउने र रवज्ान िथा प्ररवतिको प्रयोग बढाउन अनकूुल वािावरण सजृना गनने। 
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10. रवज्ान िथा प्ररवतिसमबन्िधी रारष्ट्रय तनकायहरूको कायषिक्रम र उ्लशबिबारे अधययन 
गरी आवतिक प्रतिवेदन ियार गनने। 

11. रवज्ान िथा प्ररवति रवकास कायषिक्रम समबन्िमा ने्ाल सरकारलाई सझुाब ददने। 

12. रवज्ान िथा प्ररवतिको अनसुन्िान िथा रवकासका लातग नयाँ तनकाय वा प्रयोगशाला 
सथा्ना गनने समबन्िमा ने्ाल सरकारलाई राय ददने। 

13. देशतभत् रहेको रवज्ान िथा प्ररवतिसँग समबशन्िि कुनै प्रयोगशाला वा तनकायको 
रवकासका तनतमत् िोरकएबमोशजम रवत्धीय वा प्रारवतिक सहयोग प्रदान गनने। 

14. रवज्ान िथा प्ररवतिसमबन्िधी उतकृटि आरवषकार िथा नमनुाहरूको प्रदशषिन कक् 
सथा्ना गनने। 

15. प्रज्ा–प्रतिष्ानको उद्ेशय ्ूतिषि गनषि अन्य आवशयक कामहरू गनने गराउने। 

३.१२.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा ने्ाल रवज्ान िथा प्ररवति प्रज्ा प्रतिष्ानद्वारा सम्ादन ३.१२.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा ने्ाल रवज्ान िथा प्ररवति प्रज्ा प्रतिष्ानद्वारा सम्ादन 
भएका कायषिहरुःभएका कायषिहरुः

1. जंगली िाद्रलको मलुय अतभबरृद्ध गनने उद्ेशयले अमला, गुंयेलो र रकमकुो रलको 
जसुको एशन्टअशकसडेन्ट क्मिा ्रीक्ण गरको र ने्ालका जंगली िाद् रल (Wild 
Edible Fruits of Nepal) समबन्िधी ्सुिक प्रकाशन गररएको

2. जतडबटुी समबन्िधी बहृि जानकारीको लातग भाग–१ रकिाब लेशिएको 

3. से–रोकसनु्डो रारष्ट्रय तनकुन्ज, डोल्ाका ३० वटा रहमशििवुाका ददशाका नमनुाहरुको 
fragment analysis गररएको।

4. लालीगरुाँसको १२ वटा ढुसधीहरुको कलिर गरी २ वटा ढुसधीका नमूनाहरुको 
मूसाहरुमा रव्ाक्तिा ्रीक्ण गररएको ।

5. १२४ वटा गोबे् सललाका ्ािका नमनुाहरु संकलन गरी िधी मधये १० वटाको 
DNA extraction गररएको

6. Cladia aggregate को LCMS को रवतिबाट ५ वटा compound ्रहिान गरेको ।

7. जतडबटुीहरु (plumeria rubra, nycthanthus arbortritis, tagetes erecta, lindera 
nitseana) बाट सगुशन्िि िेल तनकाली गणुसिर मा्न गररएको 

8. १७ वटा जंगली वनस्तिहरुका वधीउहरु संकलन, भणडारण गरी ्रीक्ण viability 
गररएको ।
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9. ३ वटा अति शकु्म वसिहुरुको संश्े् ण गरी तयसका गणुहरुको ्रीक्ण र 
उ्योतगिाहरुको अधययन गररएको ।

10. सप्तरी शजललाको सरुुङ्ा र गोिाषिको तसरानिोक, जौबारीमा चयाउको वधीउ उत्ादन 
गनने प्रयोगशालाको सथा्ना र संिालन गरी ६०० र ३४० पयाकेट कन्ये चयाउको 
वधीउ उत्ादन गरी कृ्कहरुलाई रविरण गररएको।सथानधीयलाई चयाउ िेिधी िातलम 
प्रदान गनुषिका साथै जौबारीमा तसिाके चयाउ उत्ादन रामषि सथा्ाना गररएको ।

11. जलवाय ु्ररविषिन समबन्िधी उ्लबि प्रकाशनहरु केन्द् एवं CDP मा अद्ावतिक 
गनुषिका साथै उ्लवि प्रकाशनहरु online-catalogue (http://librarycatalog.ncckmc.

nast.gov.np/) मा राशिएको ।

12. तनमनानसुार रवश्े् णातमक सेवातनमनानसुार रवश्े् णातमक सेवा (Analytical Service) प्रदान गररएको प्रदान गररएको

·	 ६५० वटा सनु्िलाका नमूनाहरुको HLB रोग ्रीक्ण 

·	 ९०० वटा ्ानधीका नमूनाहरुको ्रीक्ण 

·	 १२६ वटा (रसायन, िाद्वसि ुआदी) को नमूनाहरु ्रीक्ण 

·	 ३० वटा नमनुाहरूको DNA sequencing 

13. वायोतडजेल तनमाषिण गरी इशन्जनमा, fuel property ्रीक्ण गररएको ।

14. वायोिार उत्ादन गरी रोरेट र नाइट्ोजनको सिर घटाउन बागमिधी नदीको 
्ानधीमा वायोिार सम्न्न गररएको ।

15. रारष्ट्रय नवप्रविषिन सिुांक र ढाँिा ियार भएको ।

16. तनमनानसुार वशृत्हरू प्रदान गररएकोतनमनानसुार वशृत्हरू प्रदान गररएको

·	 ११ जनालाई सहायक अनसुन्िान वशृत् (ARF) 
·	 १ जनालाई अनसुन्िान वशृत् (RF) 
·	 ९ जनालाई अनसुन्िान सहायक वशृत् (RA) 
·	 ५ जनालाई रवद्ावाररिधी शोिवशृत् 
·	 १० जनालाई अनसुन्िान अनदुान प्रदान
·	 २२ जनालाई िोरकएको रविामा सनािकोत्र शोि अनदुान प्रदान 

17. १३ वटा रविाका १९ जनालाई रवज्ान िथा प्ररवति समबन्िधी ्रुसकार प्रदान 
गररएको ।
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18. १२ वटा संसथालाई आतथषिक सहयोग, १ ओटा संसथालाई अन्िराषिरष्ट्रय जनषिल प्रकाशन 

शलुक र ३० वटा जनषिल कृति प्रकाशन प्रोतसाहन ्रुसकार प्रदान गररएको ।

19. अन्िराषिरष्ट्रय ३ वटा र रारष्ट्रय १५ वटा संघसंसथाहरुसँग समझदारी ्त् (MoU) मा 
हसिाक्र भएको ।

३.१३ रारष्ट्रय रवति रवज्ान प्रयोगशाला रवकास सतमति३.१३ रारष्ट्रय रवति रवज्ान प्रयोगशाला रवकास सतमति

३.१३.१ ्ररियः३.१३.१ ्ररियः

घटनाहरुको सतय िथय ्त्ा लगाउन भौतिक प्रमाणको प्रशोिन गनने उद्ेशयले रवश्का रवतभन्न 
देशहरुमा सरुविा सम्न्न रवति रवज्ान प्रयोगशाला सथा्ना गररएको हनु्छ।ने्ालमा ्तन 
आितुनक रकतसमको सािन सरुविा सम्न्न, सविन्त् रवति रवज्ान प्रयोगशालाको आवशयकिा 
महससु गरी सन ्१९८३ मा काननु सिुार आयोगको तसराररसबमोशजम सवषिप्रथम ने्ालमा 
रारष्ट्रय रवति रवज्ान प्रयोगशाला सथा्ना भई ने्ाल रवज्ान िथा प्ररवति प्रज्ा प्रतिष्ान (NAST) 
अन्िगषिि सन ् १९८६-१९९५ समम सञ्ालन भएको ्ाइन्छ।सन ्१९९५-२००० समम 
रारष्ट्रय रवति रवज्ान प्रयोगशाला कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्ालय अन्िगषिि 
सञ्ालनमा रहयो भने हाल ने्ाल सरकारको तनणषिय बमोशजम शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति 
मन्त्ालय अन्िगषिि सविन्त् संसथाको रू्मा रारष्ट्रय रवति रवज्ान प्रयोगशाला सञ्ालनमा रहेको 
छ।

३.१३.२ रारष्ट्रय रवति रवज्ान प्रयोगशाला रवकास सतमतिको कायषिरववरणः३.१३.२ रारष्ट्रय रवति रवज्ान प्रयोगशाला रवकास सतमतिको कायषिरववरणः

1. रवति रवज्ान (Forensic Science)सँग समबशन्िि रवतभन्न रव्य क्ेत्हरूमा अधययन, 
अनसुन्िान, ्रीक्ण िथा रवश्े् ण गनने गराउने, 

2. अ्राि अनसुन्िान िथा न्याय सम्ादनमा सहयोग ् युाषिउन रवतभन्न भौतिक प्रमाणहरू 
(Physical Evidences) रव्ादी, लागू औ्ि, तड.एन.ए., वन्यजन्िकुा अिेटो्हार  
रववाददि तलिि आददको वैज्ातनक ्रीक्ण गनने, 

3. अदालिबाट माग भएका रववरण उ्लबि गराउने वा रवशे्ज्लाई अदालिमा 
उ्शसथि गराई बयान वा बक्त् गराउने, 

4. प्रयोगशालाको सेवा प्राप्त सरकारी, अिषिसरकारी िथा गैरसरकारी संसथामा कायषिरि 
वयशक्तलाई रवति रवज्ान समबन्िमा आवशयक िातलम ददने,
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३.१३.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा रारष्ट्रय रवति रवज्ान प्रयोगशालाद्वारा सम्ादन भएका ३.१३.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा रारष्ट्रय रवति रवज्ान प्रयोगशालाद्वारा सम्ादन भएका 
कायषिहरुःकायषिहरुः

1. रवति रवज्ान समबन्िधी ्रीक्णका लातग प्रहरी िथा अदालि लगायिबाट प्राप्त भएका 
६ सय ८० केशका २ हजार ३ सय ५ नमूनाहरूको ् रीक्ण गरी ् रीक्ण प्रतिवेदन 
समबशन्िि तनकायमा  संप्रे् ण 

2. रारष्ट्रय रवति रवज्ान प्रयोगशालाबाट प्रदान गररने सेवालाई रवकेशन्द्ि गनषि लशुमबनधी 
प्रदेशको रु्न्देहीमा रवति रवज्ान प्रयोगशाला सथा्ना, 

3. DNA Kits, Forensic Voice Analysis System, Electric Transformer लगायिका 
प्रयोगशाला सामग्रधी िथा िथा उ्करण िररद प्ररक्रयामा रहेको,

4. रवतभन्न ररक्त ्दहरूको अन्िरवािाषि नतिजा प्रकाशन भई िातलमका लातग आवशयक 
वयवथुा भएको,

३.१४ रव.्धी. कोइराला मेमोररयल पलानेटेररयम िथा अबजरभेटरी र रवज्ान सङ्ग्रहालय३.१४ रव.्धी. कोइराला मेमोररयल पलानेटेररयम िथा अबजरभेटरी र रवज्ान सङ्ग्रहालय

३.१४.१ ्ररियः३.१४.१ ्ररियः

रवश्मा अन्िररक् रवजयको महा–अतभयानको प्रारमभ सँगै िन्द्मा िथा अन्य आकाशधीय र्णडहरू 
लगायि अन्िररक्को अन्वे्ण िथा शाशन्ि्ूणषि प्रयोग समबन्िधी सशन्ि-समझौिामा ने्ाल १६ 
अकटोवर १९६७ मा ्क् राष्ट्र रहन गएको सन्दभषिमा ने्ालमा पलानेटेररयम, बेिशाला िथा 
रवज्ान सङ्ग्रहालयको सथा्ना, सञ्ालन िथा रवकास गरी जनमानसमा वैज्ातनक िेिना िथा 
संसकारमा अतभबरृद्ध गनषि, िगोल रवज्ान, िगोल भौतिक रवज्ान, अन्िररक् रवज्ान िथा जयोतिषि 
रवज्ानमा अधययन अनसुन्िान गनषि, रवज्ान िथा प्ररवतिको साथषिक ज्ानलाई जनमानसमा 
प्रवारहि गनषि रवकास सतमति ऐन, २०१३ बमोशजम वधी.्धी. कोईराला मेमोररयल पलानेटेररयम 
िथा अबजरेभटरी र रवज्ान सङ्ग्रहालय रवकास सतमतिको सथा्ना भएको हो ।

३.१४.२ रव.्धी. कोइराला मेमोररयल पलानेटेररयम िथा अबजरभेटरी र रवज्ान सङ्ग्रहालय ३.१४.२ रव.्धी. कोइराला मेमोररयल पलानेटेररयम िथा अबजरभेटरी र रवज्ान सङ्ग्रहालय 
रवकास    सतमतिको कायषिरववरणःरवकास    सतमतिको कायषिरववरणः

१.  बेिशाला, पलानेटेररयम िथा रवज्ान सङ्ग्रहालयको सथा्ना एवम ्सञ्ालन। 

२.  िगोल एवम ्अन्िररक् रवज्ानमा अधययन अनसुन्िान गनने गराउने। 

३.  रारष्ट्रय अन्िररक् रवज्ान िथा प्ररवति अनसुन्िान केन्द्को सथा्ना गनने।
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४.  आम जनमानस र रवद्ाथधीहरूमा रवज्ानको प्रवद्धषिन गनने िथा आम जनमानसमा 
्युाषिउनलाई राष्ट्र रवकासमा सहयोग गनने।

३.१४.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा रव.्धी. कोइराला मेमोररयल पलानेटेररयम िथा ३.१४.३ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा रव.्धी. कोइराला मेमोररयल पलानेटेररयम िथा 
अबजरभेटरी र रवज्ान सङ्ग्रहालयद्वारा सम्ादन भएका कायषिहरुः अबजरभेटरी र रवज्ान सङ्ग्रहालयद्वारा सम्ादन भएका कायषिहरुः 

1. साइन्स तसटीको रवसििृ अधययन अनसुन्िानको कायषि सम्न्न भएको,

2. रवज्ान संग्रहालय ्ररसरमा ८१८ रीट कम्ाउणड वाल सटील रेशन्सङ तनमाषिण 
कायषि सम्न्न भएको,

3. जनमानसमा बैज्ातनक िेिना िथा संसकारको प्रादभुाषिव गनषि ने्ाल टेतलतभजनबाट 
्ाशक्क रू्मा आजको रवज्ान नामक कायषिक्रम संिालन भइरहेको,

4. अन्िरारष्ट्रय सिरको जनषिल Scientific World Volume 15, िथा २०७९ को 
Astronomical कयालेन्डर प्रकाशन भएको,

5. रवज्ान संग्रहालय सवषिसािारणको लातग िलुा रहेको र सकूल कलेजका रवद्ाथधीहरुको 
समूह र सवषिसािारणहरूले तनरन्िर रु्मा रवज्ान संग्रहालयको अधययन भ्रमण गरी 
लाभ तलइरहेका,

6. नगरकोट रारष्ट्रय वेिशालाबाट सनािकोत्र िथा सनािक िहमा अधययनरि 
रवद्ाथधीहरुले तनरन्िर रु्मा अनसुन्िान कायषि गरररहेका,

३.१५ ३.१५  यनेुसकोका तनतमत् ने्ाल रारष्ट्रय आयोगयनेुसकोका तनतमत् ने्ाल रारष्ट्रय आयोग

३.१५.1 ्ररियः३.१५.1 ्ररियः

दोस्ो रवश्यदु्ध ्श्ाि रवश्लाई आ्सधी शाशन्ि मैत्धी र रवकासको माधयमबाट समनु्नि गनने 
अतभप्रायले सथार्ि संयकु्त राष्ट्र संघको बहआुयातमक ् हल मधये रवश् शाशन्िमा शशक्ा, रवज्ान, 
संसकृति, सञ्ार र सामाशजक िथा मानवधीय क्ेत्मा अनसुन्िान सशशक्तकरण र रवकास गनने 
उद्ेशय सरहि रवशशरटिकृि संसथाको रू्मा सथार्ि यनेुसको संयकु्त राष्ट्र संघको रवशशटिकृि 
संगठन हो।यसको सथा्ना सन ्१९४५ नोभेमबर १६ मा भएको हो।यसको प्रिान कायाषिलय 
फ्ान्सको ्ेररसमा रहेको छ।सन ्१९५३ देशि ने्ाल यनेुसकोको सदसय भएको हो।

यनेुसकोका प्रतयेक सदसय राष्ट्रले आफनो देशमा रारष्ट्रय आयोग गठन गरी सोही आयोग मारषि ि 
सरकार र यनेुसको बधीि सञ्ार िथा समन्वय गनने गराउने, यनेुसकोबाट सदसय राष्ट्रले प्राप्त गनने 
सहयोगमा अतभवदृ्ध गनने गराउने साथै यनेुसको समबद्ध कायषिक्रम कायाषिन्वयन गनने गदषिछन।्ने्ाल 
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्तन उक्त संगठनको सदसय राष्ट्र भएकोले यसै सन्दभषिमा यनेुसकोका तनतमत् ने्ाल रारष्ट्रय 
आयोगको सथा्ना भएको हो।यनेुसकोको प्रिान कायाषिलयसंग समन्वय गरी यनेुसको समबद्ध 
कायषिहरुलाई सहजिा प्रदान गनषि ्ेररसशसथि ने्ाली दिुावासलाई ने्ाल सरकारको सथायधी 
प्रतितनतिको रु्मा कायषि गनषि िोरकएको छ। 

३.१५.२ यनेुसकोका तनतमत् ने्ाल रारष्ट्रय आयोगको उद्ेशयः३.१५.२ यनेुसकोका तनतमत् ने्ाल रारष्ट्रय आयोगको उद्ेशयः

1. शैशक्क, बैज्ातनक िथा सांसकृतिक कायषिक्रमको माधयमबाट ने्ाली जनिाको आतथषिक, 
सामाशजक एवम ्बौरद्धक रवकासमा सहयोग ्युाषिउन,ु

2. शशक्ा, संसकृति, रवज्ान, आमसञ्ार िथा सामाशजक क्ेत्मा अधययन अनसुन्िान, 
िातलम, गोष्धी, सभा, सममेलन आदद गनने गराउने,

3. आफनो देशको गौरवमय संसकृतिको वैभवलाई रवश्का अन्य राष्ट्रहरूमा ्ररशिि गनने 
गराउने,

4. यनेुसकोको उद्ेशय एवम ्कायषिक्रमहरूको प्रिारप्रसार गरी सवषिसािारण समक् ् युाषिउने,
5. यनेुसकोको सहयोगमा सञ्ातलि रारष्ट्रय िथा क्ेत्धीय रवकास आयोजना एवम ्

कायषिक्रमहरूको कायाषिन्वयनमा सहयोग ्युाषिउने,
6. आयोग अन्िगषिि गठन हनेु रवतभन्न रव्य िथा रवशे् सतमति, यनेुसको कलवहरूको 

रारष्ट्रय महासंघ र यनेुसको समबद्ध ्ररयोजना सजिाल (ASPnet ) हरूको समन्वय र 
सहकायषिमा सहयोग ्युाषिउने,

३.१५.3 आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा यनेुसकोका तनतमत् ने्ाल रारष्ट्रय आयोगद्वारा सम्ादन ३.१५.3 आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा यनेुसकोका तनतमत् ने्ाल रारष्ट्रय आयोगद्वारा सम्ादन 
भएका कायषिहरुःभएका कायषिहरुः

1. यनेुसकोका नवप्रवषििनहरूको प्रिार प्रसार समबन्िधी रक्रयाकला् सञ्ालनः यनेुसकोका 
उद्ेशय, आदशषि िथा अविारणाहरूलाई सथानधीय िहसमम ्¥ुयाउने, यनेुसकोका 
नरवनिम अविारणाहरूको प्रिार प्रसार गनने Global Citizenship Education को 
अविारणा र सरोकारवाला ् क्हरूको भतूमकाको वारेमा जानकारी गराउने लगायिका 
उद्ेशयले यनेुसकोका रव्यक्ेत् र रक्रयाकला्हरूका समबन्िमा सथानधीय 
सरोकारवालाहरुमा सिेिना अतभवरद्ध गनषि र यनेुसकोका नरवनिम अविारणाहरू 
सथानधीय िहसमम प्रिार गररएको,

2. ददगो रवकासका लातग शशक्ा समबन्िधी रक्रयाकला्को प्रवद्धषिन गनने उद्ेशयले 
सरोकारवालाहरू तबि रौिहटको िन्द््रु नगर्ातलका¸ तसराहा नगर्ातलका र 
दोलिाको िररकोट नगर्ातलकामा दईुददवसधीय कायषिशाला गोष्धीको सञ्ालन गररएको,
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3. सांसकृतिक सम्दा (भौतिक/अभौतिक) संरक्ण एवम ् समबद्धषिनमा यवुा अतभयान 
रव्यमा बाराको गढीमाई, भक्त्रुको िागनुारायण, िोटाङको हलेसधी र नवल्रासधीको 
मौलाकातलका क्ेत्मा अतभमिुधीकरण कायषिक्रम सञ्ालन,

4. रवज्ान िथा प्ररवतिसंग समबशन्िि बाल प्रतिभा िोजधी कायषिक्रम अन्िगषिि भक्त्रुमा 
रारष्ट्रय प्रतियोतगिा सम्न्न गररएको,

5. भमुणडलीय नागररक शशक्ा िथा जलवाय ु ्ररविषिन शशक्ालाई सथानधीय िहसमम 
्युाषिउन सिेिनामूलक कायषिशाला गोष्धी सञ्ालन गररएको,   

३३.१६ केशर ्सुिकालय१६ केशर ्सुिकालय

३३.१६१६.१ ्ररियः१ ्ररियः 

केशर समशेरले आफनो तनजधी ्सुिकालय ने्ाल सरकारलाई हसिान्िरण गरे्तछ रव.सं. 
२०२६ सालदेशि केशर ्सुिकालयको रू्मा सञ्ालन हुँदै आएको छ। यो ्सुिकालय हाल 
शशक्ा, रवज्ान िथा प्ररवति मन्त्ालय अन्िरगि एक सरकारी ्सुिकालयको रू्मा सञ्ालन 
भैरहेको छ।उक्त ् सुिकालयमा महतव्ूणषि ् सुिक, कागजाि िथा अन्य महत्व्ूणषि संकलनहरू 
रहेका छन।्

३३.१६१६.२ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  केशर ्सुिकालयद्वारा सम्ादन भएका कायषिहरुः  २ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  केशर ्सुिकालयद्वारा सम्ादन भएका कायषिहरुः  

1. नयाँ ्सुिकहरुको  Acquision, Accessioning, Classification & Cataloguing 
समबन्िधी कायषि गररएको,

2. ्सुिकहरूको संरक्ण िथा समबद्धषिन समबन्िधी कायषि गररएको,

3. रप्र फयाव भवनमा साररएका न्यू कलेकसनका ्सुिक र जनषिलहरू ्सुिकालय 
रवज्ानको तनयमानसुार सेलतभङ् कायषि गररएको,

4. ्सुिकालयमा रहेका रोटोहरू िथा ्रुािाशतवक वसिहुरूको रारष्ट्रय ्नुतनषिमाषिण 
प्रातिकरणको सहकायषिमा संरक्ण र समबद्धषिनको लातग ममषिि समबन्िधी कायषि र ्रुाना 
्सुिकहरूको सरसराई कायषि गररएको,

5. ई -्सुिकालय सफटवेयरमा e -Resource हरू अ्लोड गररएको,

6. ्सुिकालयमा रहेका महतव्ूणषि ्सुिकहरूको Digitization समबन्िधी कायषिहरू 
गररएको,
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7. ्रुाना िथा महतव्ूणषि ्ठन सामग्रधीहरुको साथै ्त््तत्काहरूको वाइशन्डङ् गरी 
्सुिकालय रवज्ानको तनयमानसुार वयवसथा्न गररएको,

8. ्सुिकालयमा भौतिक रु्मा ्ाठक सेवा िथा अनलाईन ्ाठ्यसामग्रधी िोजन सहज 
्हुँिका लातग तनःशलुक इन्टरनेट सेवा प्रदान गररएको,

३३.१७१७ तडललीरमण कलयाणधी रेगमधी ्सुिकालयतडललीरमण कलयाणधी रेगमधी ्सुिकालय

३३.१७१७.१ ्ररियः१ ्ररियः 

डा. तडललीरमण रेगमधीले आफनो अधययन अनसुन्िानको क्रममा संकलन गरेका ्सुिक, 
्त््तत्का साथै ्रुािाशतवक वसिकुो संकलनलाई रव.सं. २०३७ सालमा आफनो तनशज 
्सुिकालय संग्रहालय र भवनहरु ने्ाली जनिालाई अधययन अनसुन्िान गनषि ्ाउने गरी 
आफनो शे््तछ ने्ाल सरकार शशक्ा मन्त्ालयलाई बकस ्त् गररददन ुभएको तथयो।उहाँको 
इचछानसुार उहाँको देहबसान ्तछ ने्ाल सरकार शशक्ा मन्त्ालयद्वारा "तडललीरमण कलयाणधी 
रेगमधी समारक ्सुिकालय रवकास सतमति" गठन (आदेश) २०६० जारी गरी सञ्ालन र 
वयवसथा्नका लातग ७ सदसयधीय सतमतिको वयवसथा गररएको छ। रव सं २०६१ साल ्ु्  
३ गिेबाट यो ्सुिकालय सवषिसािारणका लातग िलुा गररएको हो।हाल यस ्सुिकालयमा 
३५ हजार भन्दा बढी ्सुिक ्त््तत्का र जनषिलहरु रहेका छन।्

३३.१७१७.२ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  तडललीरमण कलयाणधी रेगमधी समारक ्सुिकालयद्वारा २ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  तडललीरमण कलयाणधी रेगमधी समारक ्सुिकालयद्वारा 
सम्ादन भएका कायषिहरुः सम्ादन भएका कायषिहरुः 

1. डा. तडललीरमण रेगमधीको १०९औ ंजन्मजयन्िधी कायषिक्रमको उ्लक्यमा ८३० थान 
नयाँ ्सुिक िररद गररएको र ९४ थान उ्हार प्राप्त भएको।

2. यस अवतिमा ४,५७५ जनालाई ्सुिकालय सेवा प्रदान गररएको।

3. डा. तडललीरमण रेगमधी रारष्ट्रय िथा अन्िरारष्ट्रय शाशन्ि ्रुसकार २०७८ प्रदान 
गररएको।

३३.१८ ने्ाल रारष्ट्रय ्सुिकालय१८ ने्ाल रारष्ट्रय ्सुिकालय

३३.१८१८.१ ्ररियः१ ्ररियः

ने्ाल रारष्ट्रय ्सुिकालयको सथा्ना ने्ाल सरकारबाट रव.सं. २०१३ साल ्सु मरहनामा 
भएको तथयो। सवषिप्रथम राजगरुु  हेमराज ् ाणडेको तनजधी ् सुिकहरू िरीद गरेर ् सुिक सङ्कलन 
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कायषि सरुू गररएको तथयो। तयस समयमा यो ्सुिकालय  तसंहदरबार तभत्को तसक्री ढोका भन्ने 
भवनमा रहेको तथयो। तसंहदरबारमा रहेको केन्द्ीय सशिवालयको ्सुिकालय गाभेर यसलाई 
अझ ठूलो बनाइएको तथयो।रव.सं.२०१७ सालमा यसलाई  तसंहदरबारबाट हररहर भवनमा 
साररएको तथयो भने हाल सानोदठमधी, भक्त्रुमा रहेको छ।

३३.१८१८.२ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  ने्ाल रारष्ट्रय ्सुिकालयद्वारा सम्ादन भएका २ आतथषिक व्षि २०७८/७९ मा  ने्ाल रारष्ट्रय ्सुिकालयद्वारा सम्ादन भएका 
कायषिहरु कायषिहरु 

1. ने्ाल रारष्ट्रय ्सुिकालयबाट ३०० थान नयाँ ्सुिक िररद गररएको,

2. ्सुिकहरूको तडशजटल आकाषिइतभङ् समबन्िधी कायषि गररएको,

3. ९० ओटा शधी्षिकलाई ISSN( International standard Serial Number) प्रदान 
गररएको,

4. ्सुिकहरूको Accessioning,  Cataloguing & Classification कायषि भइरहेको,
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४४.१ समसया िथा िनुौिधीहरूः १ समसया िथा िनुौिधीहरूः  (समग्रमासमग्रमा )

1. संघधीय शशक्ा समबन्िधी ऐन काननु जारी भई नसकेकोले िधीनै िहका सरकार बधीिको 
शजममेवारीको स्टििा हनु बाँकी,

2. शशक्क दरवन्दी तमलानको कायाषिन्वयन ्श्ाि न्गु हनेु रव्यगि शशक्क दरबन्दी 
सजृना गनषि नसरकन,ु

3. सथानधीय िथा प्रदेश िहबाट शैशक्क िथयाङ्क संकलन िथा प्रतिवेदन हनु कदठनाइ,

4. शैशक्क क्ेत्मा जनशशक्त वयवसथा्न, वशृत्रवकास र प्रोतसाहन वयवसथा गनषि नसरकन,ु

5. कोतभड १९ का कारण भएको शैशक्क क्ति ्रर्ूरणका लातग वैकशल्क ्द्धतिबाट 
शशक्ण तसकाइ कायषिक्रम सञ्ालनको प्रयत्न भएिा्तन सवै बालबातलकाको ्हुँिमा 
इन्टरनेट कनेशकटतभटी नहनु ुर तसकाइका लातग सहयोगधी अन्य सञ्ारका माधयमको 
्हुँि नभएका सथानका बालबातलकालाई शैशक्क सेवा प्रदान गनषि कदठनाइ हनु,ु  

6. रवद्ालय क्ेत् रवकास कायषिक्रम ्श्ािको लातग रवकास भइरहेको १० व न्े शैशक्क 
योजना र प्रारवतिक शशक्ा िथा वयावसारयक िातलमको क्ेत् रवकास योजना िजुषिमा 
र कायाषिन्वयनमा संघ, प्रदेश र सथानधीय िहबधीि समन्वय, सहकायषि र साझेदारीको 
मोडातलरट रवकास र कायाषिन्वयन, 

7. रवद्ालय शशक्क रकिाविानालाई रारष्ट्रय रकिाविानामा एकीकृि गनने तनणषिय 
भएिा्तन कायषि प्रकृति र सेवाग्राही ररक भएकोले एकीकृि रू्मा सेवा सञ्ालनमा 
अन्यौलिा रहेको,

8. स्ोिको सतुनशश्ििा नगरी सथानधीय िहबाट थ् रवद्ालयको अनमुति ददइदा संघधीय 
िहमा आतथषिक दारयतव बढन,ु 

9. संघधीयिा कायाषिन्वयनमा आउन ु्ूवषिको अनगुमन संयन्त् अशसितवमा नरहेको र नयाँ 
भर्दवो/प्रभावकारी संयन्त् तनमाषिण र ्ररिालन गनने प्रबन्ि हनु नसकन ु,

10. साक्र ने्ाल घो्णा कायषिक्रम अझै ्ूरा नहनु,ु

11. आवशयकिा अनसुार प्रारवतिक रव्य ्ढाउने प्रशशक्क, शशक्कको दरबन्दी 
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वयवसथा्न,

12. रवद्ालयमा तनयतमि रू्मा शशक्ण तसकाइको सु् रीवेक्ण गरी ्षृ््ो्ण उ्लबि 
गराउने लगायिका कायषि वयवशसथि हनु नसकेको,

13. रवगिमा सवै शजललामा शशक्कलाई िातलम ददने संयन्त् रहेकोमा संघधीयिा कायाषिन्वयन 
्श्ाि  शशक्क िातलम िथा क्मिा रवकास  सञ्ालनमा कदठनाई हनु,ु

14. तत्भवुन रवश्रवद्ालयका अनसुन्िान केन्द्लाई राष्ट्रको आवशयकिाका रवरवि रव्यमा 
अनसुन्िान गनने उतकृष्िा केन्द्कोरु्मा रवकास गनषि नसकन,ु

15. उचि शशक्ामा गणुसिर सतुनशश्ििा िथा  प्रतयायन प्रणालीको प्रभावकारी कायाषिन्वयन 
नहनु।ु

16. ने्ाल सरकारको घोर्ि नधीति अनसुार सथा्ना हनेु रवश्रवद्ालय िथा मेतडकल 
कलेजहरुको जगगा प्रातप्त, गरुुयोजना तनमाषिण, तडर्आर ियारी, ् वुाषििार रवकास कायषि 
र यसका लातग लगानधी जटुाउने कायषिमा कदठनाइ हनु,ु

17. उचि शशक्ा, प्रारवतिक िथा वयवसारयक शशक्ा, रवद्ालय शशक्ा र अनौ्िाररक 
शशक्ामा रारष्ट्रय योगयिाप्रणालीको कायाषिन्वयनका लातग संयन्त् रवकास र स्ोि 
वयवसथा्नमा समसया,

18. प्रारवतिक शशक्ालयहरुको लातग आिारभिू भौतिक ्ूवाषििार तनमाषिण, उ्करण, 
प्ररवति र दक् प्रशशक्क िथा जनशशक्तको प्रवन्ि गनषि नसरकन,ु

19. वयशक्तको रुिधी र श्रम बजारको आवशयकिाका आिारमा गणुसिरीय प्रारवतिक िथा 
वयावसारयक शशक्ा र सधी्रवकास िातलममा ्हुँि रवसिार नहनु,ु

20. रारष्ट्रय वयावसारयक योगयिा प्रारु् (NVQS) रवसििृधीकरण र  कायाषिन्वयन गनषि 
नसरकन।ु

४४.२  समसया िथा िनुौिधीहरूः २  समसया िथा िनुौिधीहरूः (आयोजना/कायषिक्रम समबद्धआयोजना/कायषिक्रम समबद्ध )

1. िोरकएको समयमा िोरकएका माइलसटोनहरूको काम सम्न्न हनु नसकन ु। 

2. रवत्धीय हसिान्िरण भएका कायषिक्रमहरूको समयमै प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहनु ु।

3. राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार कायषिक्रम अन्िगषििका कायषिक्रमहरू समयमा नै सम्न्न हनु 
नसकन।ु

4. ्ूजँधीगि  ििषि लक्य अनसुार नहनु ु।
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5. भौतिक प्रगति भएका कायषिक्रममा अ्ेशक्िसिरमा रवत्धीय प्रगति हनु नसकन ु। 

6. प्रतिवेदन गनने कायषिमा सिुार आए ्तन अझै सविसरूिषि रू्मा समयमै प्रतिवेदन हनु 
नसकन ु। 

7. संरिनातमक ियारी (जगगा  प्रातप्त,  सतमति  गठन,  कानूनधी  आिार  तनमाषिण) 
समबन्िधी कायषिहरू समयमा सम्न्न नहनु,ु

४४.३ रु्ान्िरणकारी आयोजनाका समसयाहरूः३ रु्ान्िरणकारी आयोजनाका समसयाहरूः

1. छुटै् कायषिक्रम, वजेट वा कायषिन्वयन संयन्त् नभएको,

2. रवतभन्न तनकायबाट सञ्ालन भएको,

3. सबै सथानधीय िहमा प्रारवतिक िथा वयावसारयक शशक्ाको ्हुँि ्युाषिउन स्ोिको 
सतुनशश्ििा नभएको,

४४.४ समसया समािानका लातग गररएका कायषिहरु/प्रयासहरुः४ समसया समािानका लातग गररएका कायषिहरु/प्रयासहरुः

1. उचि िह वयवसथा्न समूह बैठक (SMT Meeting) मा छलरल र समधीक्ा गनने 
गररएको

2. मन्त्ालय सिरीय रवकास समसया समािान सतमिl (MDAC) को बैठकमा छलरल 
एवम ्समधीक्ा गनने गररएको,

3. समसया समािानका लातग समन्वयातमक कायषि गनने गररएको,

4. तनकायहरूलाई प्रभावकारी कायाषिन्वयनको लातग तनदनेशन एवम ्सहजधीकरण गनने 
गररएको,

5. मन्त्ालयसिरबाट समािानमा कठनाई हनेु रव्यलाई रारष्ट्रय रवकास समसया 
समािान सतमति (NDAC) को बैठकमा ्ेस गररएको,

6. बैठकका तनणषियहरूलाई जानकारी िथा आवशयक कायाषिन्वयनका लातग समबद्ध 
िथा मािहिका तनकायहरूमा ्ठाइएको,

7. तनरन्िर प्रतिवेदन गनने, रलोअ् गनने िथा ्षृ््ो्ण तलने ददने कायषि गररएको, 
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अनसूुिधी-१

२०७८/०७९ माइलसटो२०७८/०७९ माइलसटो को तनकायगि समग्र प्रगतिको तनकायगि समग्र प्रगति रववरणरववरण

वजेट वजेट 
बुदँा नं.बुदँा नं.

बजेट वक्तवयको वयहोराबजेट वक्तवयको वयहोरा मखुय रक्रयाकला्मखुय रक्रयाकला् माइलसटोनमाइलसटोन प्रगतिको अवसथाप्रगतिको अवसथा कायाषिन्वयन गनने शजममेवार कायाषिन्वयन गनने शजममेवार 
तनकायतनकाय 

214 राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार कायषिक्रमलाई 
शैशक्क क्ेत्को ्ूवाषििार तनमाषिणमा केन्द्ीि 
गररनेछ। िधीन व्षितभत् सबै िहका 
सामदुारयक रवद्ालय र कयाम्सको कक्ा 
कोठा, प्रयोगशाला, ्सुिकालय, िाने्ानधी 
िथा शौिालयलगायि वैकशल्क तसकाई 
रवति अनकूुलका भवन िथा ्ूवाषििार 
तनमाषिण गररनेछ।आगामधी व्षि प्राथतमकिाको 
आिारमा१ हजार ५ सय सामदुारयक 
रवद्ालय र कयाम्सको भौतिक ्ूवाषििार 
तनमाषिण प्रारमभ गररनेछ। यस कायषिक्रमको 
कायाषिन्वयनबाट शैशक्क ्ूवाषििार तनमाषिणमा 
क्राशन्िकारी ्ररविषिन हनेु, देश सहुाउँदो 
दक् जनशशक्त उत्ादन गरी सामाशजक 
न्याय सरहिको आतथषिक-सामाशजक 

रु्ान्िरण गनषि महतव्ूणषि योगदान ्गुने 
रवश्ास तलएको छु।राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार 
कायषिक्रमका लातगरु.88771 लाि 
रवतनयोजन गररएको।-्ररमाशजषिि्ररमाशजषिि बजेटका बजेटका 
आिारमा प्रसिारवि कायषिरवति सवधीकृति आिारमा प्रसिारवि कायषिरवति सवधीकृति 
्श्ाि रवद्ालय छनौट र तनमाषिण्श्ाि रवद्ालय छनौट र तनमाषिण कायषि गनने कायषि गनने 
गराउने)गराउने)

सामदुारयक रवद्ालयको 
भौतिक ्ूवाषििार रवकास 
िथा गणुसिर सिुार गनने।

सावषिजतनक रवद्ालयको भौतिक िथा शैशक्क 
गणुसिर सिुारका लातग प्ररवति िथा ्ूवाषििार 
रवकासको रवसििृ अधययन र योजना ियारी

सम्न्न शशमास्ोरवके

राष्ट्र्ति शैशक्क सिुार कायषिक्रम कायाषिन्वयन 
कायषिरवति ्ररमाजषिन 

सम्न्न शशमास्ोरवके

रवद्ालय भवनको प्रोटोटाइ् तडजाइन ियारी सम्न्न शशमास्ोरवके

३०७६ वटा कक्ा कोठा तनमाषिण गनषि 
सावषिजतनक रवद्ालय छनौट र बजेट तनकासा

सम्न्न शशमास्ोरवके

शशक्ा िथा मानव स्ोि 
रवकास केन्द्मा तडशजटल 

तसकाइ केन्द् सथा्ना, 
वयवसथा्न र सञ्ालन 
गनने।

तडशजटल तसकाइ केन्द् सथा्ना, वयवसथा्न 
िथा सञ्ालन समवन्िधी रवसििृ प्रारवतिक 
मागषिदशषिनको ियारी

सम्न्न शशमास्ोरवके
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वजेट वजेट 
बुदँा नं.बुदँा नं.

बजेट वक्तवयको वयहोराबजेट वक्तवयको वयहोरा मखुय रक्रयाकला्मखुय रक्रयाकला् माइलसटोनमाइलसटोन प्रगतिको अवसथाप्रगतिको अवसथा कायाषिन्वयन गनने शजममेवार कायाषिन्वयन गनने शजममेवार 
तनकायतनकाय 

तडशजटल तसकाइ केन्द् सञ्ालन 

सहजधीकरणका लातग जनशशक्त वयवसथा्न
तडशजटल तसकाइ केन्द् सञ्ालन 
प्रदेशसिरमा हनेु। प्रदेशमा रवत्धीय 

हसिान्िरण भई कायषिक्रम 
कायाषिन्वयनको प्ररक्रयामा रहेको । 

शशमास्ोरवके

तडशजटल तसकाइ केन्द्मा कायषिरि 

जनशशक्तको क्मिा रवकास
प्रदेशमा रवत्धीय हसिान्िरण भई 
कायषिक्रम कायाषिन्वयनको प्ररक्रयामा 
रहेको । 

शशमास्ोरवके

 तसकाइ सहजधीकरणका तनतमत् मोवाइल 
एपस रवकास िथा प्रयोग

बजेट िथा कायषिक्रम ्ररमाजषिन 
हुँदा यो कायषिक्रम हटेको।

शशमास्ोरवके

साि ओटै प्रदेशका शशक्ा 
िातलम केन्द्मा तडशजटल 
तसकाइ केन्द् सथा्ना 
गनने।

तडशजटल तसकाइ केन्द्को सथा्ना रवकास 
िथा सदुृढीकरणका लातग आवशयक यन्त् 
उ्करण, सूिना प्ररवति प्रयोगशाला 
लगायिको वयवसथा्नका लातग रवत्धीय 

हसिान्िरण

सम्न्न शशमास्ोरवके/प्रदेश 
सामाशजक रवकास 
मन्त्ालय

Digital Learning सञ्ालन िथा 
वयवसथा्नका गनषि प्रारवतिक जनशशक्त 
वयवसथानका लातग रवत्धीय हसिान्िरण 

सम्न्न शशमास्ोरवके/प्रदेश 
सामाशजक रवकास 
मन्त्ालय

तडशजटल तसकाइ सामग्रधी वयवसथा्न -इ 
लाईवे्री)का लातग रवत्धीय हसिान्िरण

सम्न्न शशमास्ोरवके/प्रदेश 
सामाशजक रवकास 
मन्त्ालय

प्रारवतिक शशक्ाको ्हुँि 
रवसिार गनने।

प्रारवतिक शशक्ाको ्हुँि रवसिार िथा लयाव 
सरहिको यन्त् उ्करण वयवसथा्नका 
लातग (स्ेतसररकेशन सरहि) रवद्ालय 
छनौट र रवत्धीय हसिान्िरण।

सम्न्न शशमास्ोरवके
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वजेट वजेट 
बुदँा नं.बुदँा नं.

बजेट वक्तवयको वयहोराबजेट वक्तवयको वयहोरा मखुय रक्रयाकला्मखुय रक्रयाकला् माइलसटोनमाइलसटोन प्रगतिको अवसथाप्रगतिको अवसथा कायाषिन्वयन गनने शजममेवार कायाषिन्वयन गनने शजममेवार 
तनकायतनकाय 

तडशजटल ्सुिकालय िथा 

आइटी लयाव वयवसथा्न 

गनने

तसकाइसँगै कमाइ कायषिक्रम सञ्ालनमा 

रवद्ालयहरुका लातग सहयोग कायषिक्रम 

(्रीक्णको रु्मा)का लातग रवद्ालय छनौट 

र रवत्धीय हसिान्िरण

सम्न्न शशमास्ोरवके

२२१८ वटा सामदुारयक रवद्ालयमा 

तडशजटल ्सुिकालय वयवसथा्नका 

लातग(स्ेतसररकेशन सरहि) रवद्ालय छनौट 

र रवत्धीय हसिान्िरण

सम्न्न शशमास्ोरवके

२२१८ वटा सामदुारयक रवद्ालयमा आईटी 

लयाव वयवसथा्न (प्रोजेकटर,समाटषि वोडषि, 

रटभधीसेटलगायिका सामग्रधी ) का लातग ( 

रवद्ालय छनौट, स्ेतसररकेशन ियारी िथा 

रवत्धीय हसिान्िरण

सम्न्न शशमास्ोरवके

२१५ आगामधी शैशक्क सत्मा आिारभिू िहमा 

रवद्ाथधी भनाषिदर शिप्रतिशि ्युाषिई  अतनवायषि 

र तनःशलुक आिारभिू शशक्ा सतुनशश्ि 

गररने। गरुूकुल, मदरसा र गमुवा जसिा 

्रम्रागि शशक्ा रवतिलाई औ्िाररक 

शशक्ा प्रणालीमा आवद्ध गनने।

छात्वशृत् रविरण गनने । छात्वशृत्का लातग रवत्धीय हसिान्िरण सम्न्न शशमास्ोरवके

तनःशलुक ्ाठ्य्सुिकको 

रविरण गनने ।

तनःशलुक ्ाठ्य्सुिकका लातग रवत्धीय 

हसिान्िरण

सम्न्न शशमास्ोरवके

्रम्रागि रवद्ालयलाई 

सञ्ालन अनदुान उ्लबि 

गराउने ।

सथानधीय िहमा रवत्धीय हसिान्िरण सम्न्न शशमास्ोरवके
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216 प्रारशमभक बालरवकास केन्द्का शशशक्का र 
रवद्ालय कमषििारीलाई ने्ाल सरकारले 
तनिाषिरण गरे बमोशजम रू. १५ हजार 
न्यूनिम मातसक ्ाररश्रतमक उ्लबि 
गराइनेछ। ने्ाल सरकारले हाल उ्लवि 
गराउदै आएको मातसक ् ाररश्रतमकमा वरृद्ध 
गरी रू. ८ हजार ्युाषिएको छु। न्यूनिम 
्ाररश्रतमक भन्दा कम हनु आउने रकम 
समबशन्िि सथानधीय िहले वयहोनने वयवसथा 
तमलाइनेछ।

बालरवकास शशक्क र 
रवद्ालय कमषििारीका लातग 
िलब उ्लबि गराउने ।

प्रारशमभक बालरवकास शशक्क र रवद्ालय 
कमषििारीका लातग संघधीय सरकारले वयहोनने 
रकम सथानधीय िहमा  रवत्धीय हसिान्िरण 

सम्न्न शशमास्ोरवके

217 बालबातलकाको ्ो्ण सिरमा सिुार 
लयाउन र शैशक्कसत् ्ूरा नगरी बधीिमा नै 
कक्ा छोडने समसया समािान गनषि 
सावषिजतनक रवद्ालयका कक्ा ५ सममका 
सबै बालबातलकालाई ददवािाजा कायषिक्रम 
सञ्ालन गनने।

कक्ा ५ सममका सबै 
रवद्ाथधीलाई ददवा िाजा 
उ्लबि गराउने।

सथानधीय िहमा रवत्धीय हसिान्िरण सम्न्न शशमास्ोरवके

218 शशक्क-रवद्ाथधी अनु् ािको आिारमा 
शशक्कको दरवन्दी तमलान गररने। 
प्राथतमक िहमा बढी हनेु दरवन्दी 
माधयतमक िहमा रु्ान्िरण गरी बढी 
भएको दरवन्दी िारेज गररने। माधयतमक 
िहका रवद्ालयमा रवद्ाथधी संखयाको 
अनु् ािमा रवज्ान, गशणि र अंग्रजेधी रव्यका 
शशक्क वयवसथा गनने। 

दरवन्दी तमलानमा 
सहजधीकरण गनने ।

 दरवन्दी तमलान कायषि जारी राख्े िदु ्लुमा रहेका सथानधीय िहबाट 
थ् हनेु सथानधीय िहमा दरवन्दी 
सथानान्िरण गनने क्रममा   १३६२ 
िदु ्लु दरवन्दी सथानान्िरण 
भएको। साथै शजलला र सथानधीय 
िहबाट सथानान्िरण भएका १०४ 

समेि गरी हालसमम कूल जममा 
१४६६ िदु ्लु दरवन्दी 
सथानान्िरण भएको । 

शशमास्ोरवके/ सथानधीय 
िह
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दरवन्दी तमलान योजना अनसुार मातथललो 
िहमा रु्ान्िरण हनेु दरवन्दीलाई थ् हनेु 
सथानधीय िहमा रविरण

दरवन्दी तमलान योजना अनसुार 
मातथललो िहमा दरवन्दी थ् हनेु 
रवद्ालयका लातग िललो िहको 
दरवन्दी कटौिधी हनेु अवसथा भएमा 
थ् हनेु दरवन्दी बरावरको िललो 
िहको दरवन्दीलाइ ्लु कायम 
गररएको । 

शशमास्ोरवके

शून्य दरवन्दी र एक मात् दरवन्दी भएका 
मारवलाई रवज्ान, गशणि र अंग्रजेधी शशक्क 
वयवसथा गनषि शशक्ण सहयोगका लातग 
सथानधीय िहमा रवत्धीय हसिान्िरण 

सम्न्न शशमास्ोरवके

219 आगामधी दईु व्षितभत् सबै सामदुारयक 
रवद्ालयमा तनःशलुक ब्ोडबयाणड इन्टरनेट 
सेवा ्युाषिउने उद्ेशयका साथ आगामधी 
आतथषिक व्षिको अन्िसमममा मलुकुभरका 
६० प्रतिशि रवद्ालयमा सेवा रवसिार 
गररने।

सबै माधयतमक रवद्ालय र 
आिारभिू िह (कक्ा 
६-८) का रवद्ालयलाई 
इन्टरनेट शलुक उ्लबि 
गराउने ।

इन्टरनेट शलुकका लातग सथानधीय िहमा 
रवत्धीय हसिान्िरण

सम्न्न शशमास्ोरवके

थ् १०१२ रवद्ालयमा 
सूिना प्ररवति प्रयोगशाला 
सथा्ना गनने ।

सूिना प्ररवति प्रयोगशाला सथा्ना गनषिका 
लातग रवद्ालय छनौट 

सम्न्न शशमास्ोरवके

सथानधीय िहमा रवत्धीय हसिान्िरण सम्न्न शशमास्ोरवके

220 वैकशल्क शशक्ण तसकाइ कायषियोजनाको 
प्रभावकारी कायाषिन्वयन गररने। रवद्ालय 
जान न्ाएका रवद्ाथधीलाई लशक्ि गरी 
तसकाई ्ोटषिलको रवकास िथा ने्ाल 
टेतलतभजन मारषि ि शैशक्क चयानल सञ्ालन 
गनने वयवसथा तमलाउने। 

श्रवय िथा श्रवयदृषय ्ाठ 
उत्ादन गनने।

उत्ादन गनषि बाँकी ्ाठको रववरण ियारी, 
रव्यवसिकुो नकशांकन र ्ाठ्यक्रममा 
आिाररि थ् श्रवय िथा श्रवयदृषय ्ाठ 
उत्ादन आरमभ

सम्न्न शशमास्ोरवके
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शैशक्क टेतलतभजन चयानल 

प्रशारण गनने

व्षिभरी प्रशारण गररने ्ाठका आिारमा 

ने्ाल टेतलतभजनसँग समझौिा, टेतलतभजनलाई 

सामग्रधी उ्लबििा र श्रवयदृषय ्ाठ प्रशारण 

आरमभ

सम्न्न शशमास्ोरवके

221 सावषिजतनक रवद्ालयमा कक्ा नौसमम 

अधययन गनने बालबातलकालाई रङ्धीन 

्ाठ्य्सुिक छ्ाई गरी शैशक्क शत् शरुू 

हनु ुअगावै तनःशलुक रविरण गररने। कक्ा 

१२ सममका छात्छात्ालाई तनःशलुक 

्ाठ्य्सुिक र छात्ालाई तनःशलुक 

सयातनटरी पयाड रविरण गनने।

कक्ा-९का अतनवायषि 

रव्यका ्ाठ्य्सुिक 

वहरंुगमा रवकास गनने।

रंतगन ्ाठ्य्सुिकको मदु्णधीय प्रति ियारी सम्न्न ्ारवके

रंतगन ्ाठ्य्सुिक छ्ाइ सम्न्न जशशसाके

्ाठ्य्सुिक रविरण  जशशसाके

सबै छात्ाहरूलाई सेनेटरी 

पयाड रविरण गनने ।

सेनेटरी पयाडको रकम सथानधीय िहमा रवत्धीय 

हसिान्िरण

सम्न्न शशमास्ोरवके

222 जोशिममा ्रेको अल्संखयक, लो्ोन्मिु, 

सधीमान्िकृि समदुाय िथा रव्न्न वगषिका 

बालबातलकाका लातग िापलेजङु्, रसवुा, 

मसुिाङ, मगु,ु दाि ुषिला लगायिका 13 

रहमाली शजललामा माधयतमक िहका 

आवासधीय रवद्ालय सञ्ालन गररने।

आवासधीय रवद्ालय सञ्ालन 

गनने ।

हाल सञ्ालनमा रहेका रहमाली िथा अन्य 

आवासधीय रवद्ालय सञ्ालनका लातग 

सथानधीय िहमा रवत्धीय हसिान्िरण

सम्न्न शशमास्ोरवके

थ् आवासधीय रवद्ालय सञ्ालनका लातग 

छात्वशृत् िथा भौतिक सतुबिा रवसिार 

आरमभ

१७ शजललाका २७८ जना वादी र 

HIV प्रभारवि वालवातलकाहरूका 

लातग आवासधीय छात्वशृत् वा्ि 

४० हजारका दरले हनु आउने 

रकम समवशन्िि सथानधीय िहमा 

रवत्धीय हसिान्िरण गररएको।

शशमास्ोरवके
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223 िे्ाङ्, राउटे,  बादी,  माझधी,  मसुहर लगायि 
आतथषिक सामाशजक रु्मा सधीमान्िकृि र  
लो्ोन्मिु समदुाय,  अ्ाङ्िा भएका 
वयशक्त,  सरहद ्ररवार, द्वन्द्व र्तडि, 

कोतभड- 19 को संक्रमणबाट मतृय ुभएका 
्ररवारका छात्छात्ा िथा एिआईतभ 
एडस संक्रतमि बालबातलकाको शशक्ा 
प्रातप्तको अतिकारको संरक्ण गनषि छात्वशृत् 
प्रदान गनने।  दतलि, मशुसलम मरहला िथा 
मकु्त कमलरी मरहला रवद्ाथधीका लातग सबै 
रव्यमा उचि शशक्ासमम छात्वशृत् प्रदान 

गनने र तनःशलुक शशक्ा सतुनशश्ि गनने 
वयवसथा तमलाउने।

लो्ोन्मिु िथा अति 
सधीमान्िकृि समदुायका 
रवद्ाथधी एवम ्कोतभड- 19 

को संक्रमणबाट मतृय ु

भएका ्ररवारका 
छात्छात्ा, एिआईतभ एडस 
संक्रतमि, द्वन्द्वर्तडि, अ्ाङ्, 

मकु्त कमलरी, राउटे वादी 
लगायिका रवद्ाथधीका 
लातग छात्वशृत् रविरण 
गनने।

छात्वशृत्का लातग सथानधीय िहमा रवत्धीय 
हसिान्िरण

सम्न्न शशमास्ोरवके

उचि शशक्ा अधययनरि 
मशुसलम मरहला िथा मकु्त 

कमलरीलाई छात्बशृत् 
प्रदान गनने।

छात्वशृत् तनदने शशका ियार सम्न्न रवअआ

छात्वशृत् आवेदनका लातग सूिना प्रकाशन सम्न्न रवअआ

३२० जना रवद्ाथधीलाई छात्वशृत् रविरण अ्ांगिा भएका, दतलि िथा 
आतथषिक रु्ले रव्न्न, मकु्त 
कमलरी, मशुसलम मरहला रवद्ाथधी, 
सहीद िथा द्धन्द्ध ् धीतडि ् ररवारका 
छोराछोरीलाई उचि शशक्ा अधययन 
गनषिका लातग १५७५ जनालाई 
छात्वशृत् प्रदान गररएको।

रवअआ

224 दृरटिरवरहन बालबातलकालाई बे्ल 
्ाठ्य्सुिक लगायि आितुनक प्ररवतिको 
सहायिाबाट शशक्ा प्राप्त गनने वयवसथा 
तमलाइनेछ। वौरद्धक अ्ाङ्िा भएका 
रवद्ाथधीका लातग आवासधीय सरुविा सरहि 
प्रतयेक प्रदेशमा एक-एक रवशे् रवद्ालय 
सथा्ना गरी सञ्ालनमा लयाउने।  

दृरटिरवहीन रवद्ाथधीलाई बे्ल 
्ाठ्य्सुिक रविरण गनने ।

बे्ल ्ाठ्य्सुिक छ्ाई गनने संसथासँग 
समझौिा

सम्न्न शशमास्ोरवके

बे्ल ्ाठ्य्सुिक छ्ाई सम्न्न शशमास्ोरवके

बे्ल ्ाठ्य्सुिक रवद्ाथधीलाई रविरण सम्न्न शशमास्ोरवके

प्रतयेक प्रदेशमा रवशे् 
रवद्ालय सथा्ना गरी 
सञ्ालनमा लयाउने।

रवशे् रवद्ालयको रु्मा छनौट भएका 
रवद्ालयको भौतिक तनमाषिणका लातग प्रदेशमा 
रवत्धीय हसिान्िरण

सम्न्न शशमास्ोरवके
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225 एक रवद्ालय - एक सवासथयकमधी नधीति 
अवलमबन गरी रवद्ालयमा सवासथय 
सिेिना अतभवरृद्ध गररनेछ। प्रतयेक शैशक्क 
सत्को शरुूमा सबै रवद्ाथधीको अतनवायषि 
रू्मा आिँा, कान लगायिका आिारभिू 
सवासथय ्रीक्ण गनने वयवसथा कायाषिन्वयन 

गनने। 

सवासथय सिेिना अतभवरृद्ध 
र रवद्ाथधीको आिारभिू 
सवासथय ्रीक्ण गनने।

रवद्ालय नशजकको सथानधीय सवासथय 
संसथाबाट शैशक्क सत्को शरुुमा रवद्ाथधीको 
सवासथय ्रीक्ण

रवद्ालयको संयोजन र सथानधीय 
िहमा भएका सवासथय 
सँसथाहरूसँगको समन्वयमा 
रवद्ाथधीहरूको सवासथय ्रीक्ण 
भइरहेको । 

सथानधीय िह र 
प्रदेश सा रव मन्त्ालय

२२६ माधयतमक िहका रवद्ाथधीलाई दैतनक 
्ठन्ाठनको अतिररक्त ने्ाल सकाउट, 

जतुनयर रेडक्रस सकषि ल,  िेलकुद र सङ्धीि 
लगायिका अतिररक्त रक्रयाकला्मा 
सहभागधी हनु प्रोतसारहि गनने। 

रवद्ालयमा सह/अतिररक्त 
रक्रयाकला् सञ्ालन गनने 
।

रवद्ालय िहको ्ाठ्यक्रम िथा 
्ाठ्य्सुिकमा सह िथा अतिररक्त 
रक्रयाकला् समबन्िधी रव्यवसि ु थ् िथा 
अद्ावतिक 

सम्न्न ्ारवके

२२७ रवश्रवद्ालय अनदुान आयोगलाई रारष्ट्रय 
योगयिा ्रीक्ण, मा्दणड तनिाषिरण िथा 
रवश्रवद्ालयको अनगुमन र तनयमन गनने 
सवल र सक्म तनकायमा रवकास 

गररनेछ।रवश्रवद्ालयलाई प्रदान गररने 
अनदुान कायषिसम्ादनमा आिाररि 

बनाइनेछ।रवश्रवद्ालयअनदुान आयोग 
मारषि ि रविरण हनेु अनदुान वरृद्ध गरी रू 
१८ अबषि १८करोड रवतनयोजन गररएको।

रारष्ट्रय योगयिा ्रीक्ण 
िथा मा्दणड तनिाषिरण 
गनने।

रारष्ट्रय योगयिा ्रीक्ण िथा मा्दणड 
ियारी 

रारष्ट्रय योगयिा ्रीक्ण िथा 
मा्दणड तनमाषिणका लातग 

रवश्रवद्ालय अनदुान आयोगबाट 
नै कायषि शरुु गनने गरी आयोग 
बाट तनणषिय भएको।रारष्ट्रय योगयिा 
्रीक्ण िथा मा्दणड ियारीका 
लातग सतमति गठन भएको।

रवअआ

मा्दणड अनसुार योगयिा 
्रीक्ण गनने।

रवज्ान िथा प्ररवतिसँग समबशन्िि रव्यका 
उचि शैशक्क तनकायका शशक्कहरूको 
योगयिा ्रीक्ण प्रारमभ

रारष्ट्रय योगयिा ्रीक्ण िथा 
मा्दणड तनमाषिण ्श्ाि कायषि 
अनदुान आयोगबाट योगयिा 
्रीक्णको कायषि अशघ बढाइने।

रवअआ

सामदुारयक 
कयाम्सहरुलाई भौतिक 

्ूवाषििार रवकास अनदुान 
उ्लबि गराउने।

समबन्िन प्राप्त सामदुारयक कयाम्सहरूलाई 
अनदुान ददने तनदने शशका, २०७३ संसोिन

सम्न्न रवअआ
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सामदुारयक कयाम्सहरूको छनौट, सूशि 
प्रकाशन र अनदुान तनकासा

समबन्िनप्राप्त सामदुारयक 
कयाम्सहरूलाई अनदुान ददने 
तनदने शशका, २०७८ दोश्रो संसोिन 
बमोशजम ६० वटा लगायि  ४72 

वटा कयाम्सहरूलाई रू. 
६४,०६,९६,३०० अनदुान 
तनकासा गररएको।

रवअआ

कयाम्सहरूलाई 
कायषिसम्ादनमा आिाररि 
अनदुान रविरण गनने।

अनदुानका लातग सावषिजतनक सूिना प्रकाशन सम्न्न रवअआ

अनदुान रविरण समबन्िनप्राप्त सामदुारयक 
कयाम्सहरूलाई अनदुान ददने 
तनदने शशका, २०७८ दोश्रो संसोिन 
बमोशजम ४७२ वटा कयाम्सलाई 
अनदुान तनकासा गररएको।

रवअआ

२२८ सत्री प्रतिशि प्रारवतिक र िधीस प्रतिशि 
सािारण शशक्ाको अविारणा कायाषिन्वयन 
गररनेछ। महोत्रीको जलेश्रमा 
इशन्जतनयररङ् कलेज सथा्ना गररनेछ। 
कृर् िथा वन रवश्रवद्ालयका आरङ्क 
कयाम्स रवसिार गररनेछ।

 ्हुँि न्गेुका प्रदेश िथा 
शजललाहरुमा रवज्ान िथा 
प्रारवतिक  कयाम्सको 
रवसिार गनने।

संभावयिा अधययन सम्न्न रवअआ

रवश्रवद्ालयबाट सवधीकृति प्रदान समभावयिा अधययन प्रतिवेदनको 
सझुाव िथा तसराररसका आिारमा 
उक्त कायषिक्रम अगाडधी बढने 
िरणमा रहेको।

रवअआ

रवद्मान प्रारवतिक 
कायषिक्रहरुमा कोटा थ्, 

नयाँ कायषिक्रम िथा रव्य 
रवसिारका माधयमबाट 
लागि साझेदारीका 
आिारमा प्रारवतिक िार 
रवसिार गनने।

७ वटा शैशक्क संसथाको भौतिक संरिनाको 
रवकास आरमभ   

सम्न्न रवअआ

८ वटा प्रारवतिक कायषिक्रमहरुमा कोटा थ्, 

नयाँ कायषिक्रम िथा रव्य रवसिार 
कायषिक्रमको तनरन्िरिा 

७ ओटा प्रारवतिक कायषिक्रमहरुमा 
कोटा थ्, नयाँ कायषिक्रम िथा 
रव्य रवसिार गररएको।

रवअआ
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२२९  मदन भणडारी प्रौद्ोतगक रवश्रवद्ालय 
आगामधी दईु व्षितभत् सञ्ालनमा लयाइनेछ। 

आगामधी व्षि रवश्रवद्ालयको ्ूवाषििार 
तनमाषिण प्रारमभ गनषि बजेट वयवसथा गरेको 
छु।

मदन भणडारी प्रौद्ोतगक 
रवश्रवद्ालयको ्ूवाषििार 
तनमाषिण कायषि प्रारमभ गनने।

रविेयकको मसयौदा ियार रविेयकको प्रारशमभक मसयौदा 
ियार भएको।

मप्रौरवरव रवकास सतमति

भौतिक संरिना ियार गनषि जगगा वयवसथा्न प्रारशमभक प्ररक्रयामा रहेको। मप्रौरवरव रवकास सतमति

रवसििृ ्ररयोजना प्रतिवेदन ियार  मप्रौरवरव रवकास सतमति

वािावरणधीय अधययन सम्न्न प्रारशमभक प्रतिवेदन प्राप्त भएको। मप्रौरवरव रवकास सतमति

भौतिक संरिनाको रवकास प्रारमभ 
 मप्रौरवरव रवकास सतमति

२३० दईु व्षितभत् योगमाया आयवुनेददक 
रवश्रवद्ालय सञ्ालनमा लयाउने गरी 
्ूवाषििार तनमाषिणको कायषि प्रारमभ गनषि बजेट 
छुट्ाएको छु।

योगमाया आयवुनेद 
रवश्रवद्ालयको ्ूवाषििार 
तनमाषिण कायषि प्रारमभ गनने।

भौतिक संरिना ियार गनषि जगगा वयवसथा्न भौतिक संरिना ियार गनषि जगगा 
िररदको कायषि प्ररक्रयामा रहेको।

योआरवरव रवकास सतमति

रवसििृ ्ररयोजना प्रतिवेदन ियार  योआरवरव रवकास सतमति

वािावरणधीय अधययन सम्न्न 
 योआरवरव रवकास सतमति

भौतिक संरिना तनमाषिण आरमभ  योआरवरव रवकास सतमति

२३१  प्रसिारवि ने्ाल रवश्रवद्ालयको सथा्ना 
िथा सञ्ालनको लातग आवशयक 
सहजधीकरण गररनेछ।

ने्ाल रवश्रवद्ालयको 
सथा्ना िथा सञ्ालनको 
लातग आवशयक सहजधीकरण 
गनने।

रविेयकको मसयौदा ियार  रविेयकको प्रारशमभक मसयौदा 
ियार भई ्ररमाजषिनका लातग 
सतमति गठन भएको।

 शशरवप्रम  (उशशम)

भौतिक संरिना ियार गनषि जगगा वयवसथा्न जगगा वयवसथा्नका लातग 
छलरल भै रहेको।

 शशरवप्रम  (उशशम)

रवसििृ ्ररयोजना प्रतिवेदन ियार वािावरणधीय अधययन कायषि भै 
रहेको।यस ्श्ाि रवसििृ 
्ररयोजना प्रतिवेदन ियारीको कायषि 
सरुु गररने।

 शशरवप्रम  -(उशशम)

वािावरणधीय अधययन सम्न्न वािावरणधीय अधययन कायषि भै 
रहेको।

 शशरवप्रम  (उशशम)

भौतिक संरिना तनमाषिण आरमभ  
 शशरवप्रम  (उशशम)
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२३२ आगामधी व्षि सदुरु्शश्म प्रदेशको गेटामा 
तनमाषिणातिनमेतडकल कलेज सञ्ालनमा 
लयाइनेछ। बटुवलमेतडकल कलेजको 
रवसििृ ्ररयोजना प्रतिवेदन ियार गरी 
तनमाषिण कायषि प्रारमभ गररनेछ। प्रदेश नं २ 
को बददषिबास र कणाषिली प्रदेशको सिुनेिमा 
मेतडकल कलेज सथा्ना गनषि जगगा प्राप्तधी 
र रवसििृ ्ररयोजना प्रतिवेदन ियार 
गररनेछ।

गेटा मेतडकल कलेज 
सञ्ालनका लातग अस्िाल 
सञ्ालन गनने।

तनमाषिणािानधीन अस्िाल भवन िथा सो संग 
समवशन्िि अन्य भौतिक संरिनाहरुको 
तनमाषिण सम्न्न

सम्न्न गेमेक्ूरवस/ रवअआ

आवशयक सवासथय उ्करण िररदको लातग 
बोल्त् आवहान

आवशयक सवासथय उ्करणको 
सूशि ियार भएको।बोल्त् 
आवहानको कायषि हनु नसकेको।

गेमेक्ूरवस/ रवअआ

बोल्त् मूलयाङ्कन बोल्त् आवहानको कायषि हनु 
नसकेको।

गेमेक्ूरवस/ रवअआ

सामग्रधी िररद सामग्रधी िररदको कायषि हनु 
नसकेको।

गेमेक्ूरवस

आवशयक जनशशक्त वयवसथा्न जनशशक्त वयवसथा्नको कायषि हनु 
नसकेको।

गेमेक्ूरवस/ रवअआ

गेटा मेतडकल कलेज 
सञ्ालनको काननुधी प्रारु् 

िजुषिमा गनने।

मशन्त््रर्द्ा रविेयकको मसयौदा ्ेश एकीकृि सवासथय शशक्ा प्रतिष्ान 
समबन्िधी रविेयकको मसयौदा 
सहमतिका लातग अथषि मन्त्ालय र 
काननु, न्याय िथा संसदीय वयवसथा 
मन्त्ालयमा ्ठाइएको।

गेमेक्ूरवस/ रवअआ

बददषिबास मेतडकल कलेजको 
अशन्िम रवसििृ ्ररयोजना 
प्रतिवेदन ियारी र जगगा 
प्रातप्त गनने।

अशन्िम प्रतिवेदन ियार अशन्िम प्रतिवेदन ियार भई स्ोि 
सतुनशश्ििाको लातग अथषि मन्त्ालय 

्ठाइएको।

बमेक्ूतनरवस /रवअआ

बददषिबास मेतडकल कलेजका लातग जगगा 
प्रातप्त 

बददषिबास मेतडकल कलेजका लातग 
जगगा प्रातप्तको प्ररक्रया अशन्िम 

िरणमा ्गेुको।

बमेक्ूतनरवस /रवअआ

वटुवल मेतडकल कलेजको 
अशन्िम रवसििृ ्ररयोजना 
प्रतिवेदन ियार गनने।

अशन्िम प्रतिवेदन ियार अशन्िम प्रतिवेदन ियार भई स्ोि 
सतुनशश्ििाको लातग अथषि मन्त्ालय 

्ठाइएको।

बमेुक्ूतनरवस/रवअआ
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वजेट वजेट 
बुदँा नं.बुदँा नं.
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वटुवल मेतडकल कलेजको 
जनरल हशस्टल भवन 
तनमाषिण कायषि सञ्ालन गनने।

बोल्त्/ठेक्ा सूिना प्रकाशन ्नुरावलोकन सरहिको रवसििृ 
्ररयोजना प्रतिवेदन सवधीकृि भए 
्श्ाि बोल्त् आवहानको प्ररक्रया 
अशघ बढने।

बमेुक्ूतनरवस/रवअआ

तनमाषिणकिाषि छनौट िथा समझौिा र साइट 
शकलयरेन्स

बोल्त्/ठेक्ा ्श्ाि मात् 
तनमाषिणकिाषि छनौट िथा समझौिा 
हनेु िथा साइट शकलयरेन्सका लातग 
कायषि भैरहेको ।

बमेुक्ूतनरवस/रवअआ

तनमाषिण कायषि आरमभ  रवसििृ ्ररयोजना प्रतिवेदन 
सवधीकृि भए ्श्ाि थ् कायषि अशघ 
बढने।

बमेुक्ूतनरवस/रवअआ

सिुनेि मेतडकल कलेजको 
रवसििृ ्ररयोजना प्रतिवेदन 
ियार गनने।

्रामशषि सेवाको सूिना प्रकाशन सम्न्न समेुक्ूरवतनस/रवअआ

्रामशषि दािा छनौट िथा समझौिा सम्न्न समेुक्ूरवतनस/रवअआ

सु् रतभजन कायषि आरमभ सम्न्न समेुक्ूरवतनस/रवअआ

सिुनेि मेतडकल कलेजको 
IEE/EIA ियारी गनने

सूिना प्रकाशन सम्न्न समेुक्ूरवतनस/रवअआ

्रामशषिदािा छनौट िथा समझौिा सम्न्न समेुक्ूरवतनस/रवअआ

IEE/EIA प्रतिवेदन ियार प्रतिवेदन ियारीको कायषि  
भइरहेको ।

समेुक्ूरवतनस/रवअआ

सिुनेि मेतडकल कलेजको 
लातग जगगा प्रातप्त गनने।

जगगा प्रातप्त सिुनेि मेतडकल कलेजको गरुु 
योजना सवधीकृि भएको।जगगा 
प्रातप्तको लातग प्रारशमभक कायषि सरुु 
गररएको।

समेुक्ूरवतनस/रवअआ



91 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन-२०७८/७९

वजेट वजेट 
बुदँा नं.बुदँा नं.
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२३३  रवश्रवद्ालय शशक्ालाई अनसुन्िानमा 
आिाररि बनाइनेछ।तत्भवुन रवश्रवद्ालय 
अन्िगषििका सेडा, तसनास, सेररड र 
ररकासटलाई अनसुन्िानको अग्रणधी संसथाको 
रू्मा रवकास गनषि बजेट वयवसथा गरेको 
छु।

रारष्ट्रय प्राथतमकिा क्ेत्मा 
अनसुन्िान गनने।

अनसुन्िानको कायषिरवति संसोिन सम्न्न रवअआ

अनसुन्िान प्रसिाव आह्ान सम्न्न रवअआ

अनसुन्िान कायषि आरमभ आयोगबाट तत्भवुन रवश्रवद्ालय 
अन्िरगिका सेडा, तसनाम, सेररड र 
ररकासटलाई एकमटुि रु्मा बजेट 
तनकासाको कायषि अशन्िम िरणमा 
रहेको।आयोगबाट ियार भएको 
अनसुन्िान कायषिरवति अनसुार उक्त 
संसथाहरूमारषि ि अनसुन्िान 
समबन्िधी कायषिहरू सञ्ालन हनेु।

रवअआ

२३४ सथानधीय रवशे्िा र आवशयकिाका 
आिारमा सधी्यकु्त दक् जनशशक्त ियार 
गनषि सबै सथानधीय िहमा प्रारवतिक शशक्ालय 
सञ्ालन गररनेछ । प्रारवतिक शशक्ा िथा 
वयावसारयक िातलम ् रर्दको समबन्िन र 
समबशन्िि सथानधीय िहको वयवसथा्नमा 
प्रारवतिक शशक्ालय सथा्ना गनषि सशिषि 
अनदुान उ्लवि गराइनेछ।प्रारवतिक 
शशक्ा िथा वयावसारयक िातलम 
्रर्दलाई्ाठ्यक्रम रवकास, दक् प्रशशक्क 
उत्ादन, शशक्ालयको गणुसिर 
तनिाषिरण,तसकाई प्रमाणधीकरण र तनयमन 

कायषिमा केन्द्ीि गररनेछ।

प्रारवतिक शशक्ा िथा 
वयावसारयक िातलम 

प्रदायकहरूको संसथागि 
्हँूि न्गेुका सबै 
सथानधीयिहमा प्रारवतिक 
शशक्ा सञ्ालन गनने।

प्रारवतिक शशक्ाका कायषिक्रम सञ्ालनका 
लातग ्ूवाषििार तनदने शशका अधयावतिक

सम्न्न तसरटइतभरट

सथानधीय िहहरूलारइ् लशक्ि गरी सथानधीय 
िहको वयवसथा्नमा कायषिक्रम सञ्ालन गनषि 
प्रसिावना माग (्टक)

सम्न्न। तसरटइतभरट
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्ूवाषििार तनरीक्ण प्रतिवेदनको आिारमा 
समबन्िन/सवधीकृति प्रदान आरमभ

सम्न्न तसरटइतभरट

प्रारवतिक शशक्ाको 
्ाठ्यक्रम ्ररमाजषिन, तनमाषिण 
िथा एकीकरण गनने।

तडपलोमा िह, रप्र-तडपलोमा िह र सधी् रवकास 
िातलमका ्ाठ्यक्रम तनमाषिण/्ररमाजषिन/
एकीकरणको रव्य एवं रविा ्रहिान िथा 
छनोट

सम्न्न तसरटइतभरट

उद्ोगधी, वयावसायधी, रोजगारदािाहरूको 
प्रतयक् संलगनिामा रव्य रवज्, 

प्रशशक्कहरूको सहयोगमा ्ाठ्यक्रम 
तनमाषिण/्ररमाजषिन/एकीकरण

उद्ोगधी, वयावसायधी, 
रोजगारदािाहरूको प्रतयक् 
संलगनिामा रव्य रवज्, 

प्रशशक्कहरूको सहयोगमा 
्ाठ्यक्रम तनमाषिण/्ररमाजषिन/
एकीकरणको यस आवको कायषि 
सम्न्न भएको।

तसरटइतभरट

प्रशशक्क/कमषििारीहरूको 
क्मिा अतभवरृद्ध िातलम 

सञ्ालन गनने।

मागको आिारमा प्रादेशशक िहमा िातलम 
सञ्ालन (जना)

सम्न्न तसरटइतभरट

छोटो अवतिको िातलम 
िथा ्ूवषि तसकाइको सधी् 
्रीक्ण िथा प्रमाणधीकरण 
गनने।

छोटो अवतिको िातलम िथा ्ूवषि तसकाइको 
सधी् प्रमाणधीकरणका लातग सावषिजतनक सूिना 
प्रकाशन  (्टक)

सम्न्न तसरटइतभरट

देशभरी रहेका सधी् ्रीक्ण केन्द्हरूमारषि ि 
सधी् ्रीक्ण र प्रमाणधीकरण आरमभ 

सम्न्न तसरटइतभरट

प्रारवतिक शशक्ालयको 
गणुसिर तनिाषिरण गनने।

गणुसिर सतुनशश्ििा मा्दणड, 2077 

अद्ावतिक
सम्न्न तसरटइतभरट
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७ वटा नमनुा शशक्ालयहरूको भौतिक 
्ूवाषििार रवकास आरमभ

 ७ ओटै नमनुा शशक्ालयहरूको 
भौतिक ्ूवाषििार रवकास जारी 
रहेको।कणाषिली र इलाम प्रारवतिक 
शशक्ालयको तनमाषिण कायषि सम्न्न 
भएको।

तसरटइतभरट

इ-लतनषिङ् शैशक्क तसकाइ सामग्रधीहरूको 
रवकास आरमभ

सम्न्न तसरटइतभरट

२३५ इतिहासको अधययन, अन्वे्ण र िोज गरी 
भौगोतलक, राजनधीतिक, साँसकृतिक एवम ्
सामाशजक ्क्मा प्रामाशणकिा सथार्ि गनषि 
रक्रयाशधील रहेको इतिहास संसोिन 
मणडललाई सवल बनाउन रकम उ्लबि 
गराइनेछ। काठमाणडौको जगडोलमा 
यनेुसको ग्राम तनमाषिण गररनेछ।

इतिहास संसोिन मणडलको 
सवलीकरण गनने

प्रसिाव माग र सवधीकृति सम्न्न इतिहास संशोिन मंडल

रकम तनकासा सम्न्न शशरवप्रम(आप्र शािा)

प्रतिवेदन प्रातप्त प्रतिवेदन ियारीको कायषि  
भइरहेको ।

इतिहास संशोिन मंडल

यनेुसको ग्राम तनमाषिण गनने यनेुसको ग्राम तनमाषिण आरमभ यनेुसको ग्राम तनमाषिणका लातग 
प्रारशमभक कायषिहरू सरुु गररएको।

यनेुराआ

२३६  समाजसँग रवज्ान र उत्ादनसँग प्ररवति 
िथा नवप्रविषिन आवद्ध गरी वैज्ातनक िेिना 
अतभवरृद्ध गररनेछ।रवज्ान र प्ररवति 

समबन्िधी कायषिलाई एकीकृि र 
समन्वयातमक रु्मा सञ्ालन गनषि रवज्ान 
प्ररवति िथा नवप्रविषिन ्रर्द् गठन 
गररनेछ।

रवज्ान प्ररवति िथा 
नवप्रविषिन ्रर्द् गठन 
गनने।

रवज्ान प्ररवति िथा नवप्रविषिन ्रर्द् गठन १० व न्े रवज्ान प्ररवति िथा 
नवप्रविषिन रणनधीतिक कायाषिन्वयन 

कायषियोजनाको मसयौदामा रारष्ट्रय 
रवज्ान ्रर्द् गठन गनने रव्य 
समेि समावेश गररएको।उक्त 
मसयौदा रायको लातग १५ वटा 
मन्त्ालयमा ्ठाइएकोमा 1३ वटा 
बाट राय प्राप्त भएको।अथषि 
मन्त्ालयबाट ्नु संशोिन गरी 
्ेश गनषि सझुाव प्राप्त भएको।

शशरवप्रम(रवप्रम)
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२३७  रवज्ान िथा प्ररवतिका क्ेत्मा रवश्सिरको 
जनशशक्त उत्ादन गनषि सथार्ि मदन 
भणडारी रवज्ान िथा प्ररवति रवश्रवद्ालय 
आगामधी व्षि सञ्ालनमा लयाइनेछ। 
मकवान्रुको शितलाङ्मा इशन्जतनयररङ् 
संकायको ्ूवाषििार तनमाषिण कायषि सम्न्न 
गररनेछ। काभ्रकेो ्ाँििालमा ्ूवाषििार 
तनमाषिणको रवसििृ ्ररयोजना प्रतिवेदन 
ियार गरी तनमाषिण कायषि आरमभ 
गररनेछ।यसका लातग रु.१अबषि ५५ 
करोड रकम रवतनयोजन गरेको छु।

मदन भणडारी रवज्ान िथा 
प्ररवति रवश्रवद्ालय 

संिालन गनने।

शितलाङ्मा ्ूवाषििार तनमाषिण सम्न्न शितलाङ्मा ् ूवाषििार तनमाषिणको कायषि 
९५ प्रतिशि सम्न्न भएको

मभरव िथा प्ररवति 
रवकास सतमति

काभ्रकेो ्ाँििालमा जगगा प्रातप्त सम्न्न मभरव िथा प्ररवति 
रवकास सतमति

वािावरणधीय अधययन शितलाङ्को वािावरणधीय 
अधययनको कायषि सम्न्न भएको

मभरव िथा प्ररवति 
रवकास सतमति

रवसििृ ्ररयोजना प्रतिवेदन ियार काभ्रकेो ्ाँििालमा ्ूवाषििार 
तनमाषिणका लातग गरुू योजना ियार 
भएको।

मभरव िथा प्ररवति 
रवकास सतमति

२३८ ने्ाल रवज्ान िथा प्ररवति प्रज्ा प्रतिष्ानको 
्नुसंरिना गररनेछ। रव्धी कोइराला 
मेमोररयल रवज्ान संग्रहालयलाई रव्धी 
कोइराला रारष्ट्रय रवज्ान ्ाकषि मा रवकास 
गररनेछ।

ने्ाल रवज्ान िथा प्ररवति 
प्रज्ा प्रतिष्ानको ्नुसंरिना 
गनषिका लातग ऐन ्ररमाजषिन 

गनने।

मशन्त््रर्द्ा रविेयकको मसयौदा ्ेश ने्ाल रवज्ान िथा प्ररवति प्रज्ा 
प्रतिष्ानको ्नुसंरिना गनषिका 
गदठि मसयौदा सतमतिबाट  

प्रारशमभक मसयौदा ियार भई 
छलरलको क्रममा रहेको।

नासट

साइन्स तसटीको रवसििृ 
अधययन अनसुन्िान गनने।

बोल्त् आह्ान सम्न्न रवर्कोमेरवसं

समझौिा र कायाषिदेश सम्न्न रवर्कोमेरवसं

साइन्स तसटीको रवसििृ अधययन 

अनसुन्िानको प्रतिवेदन ियार
साइन्स तसटीको रवसििृ अधययन 
अनसुन्िानको प्रतिवेदन ियार 
भएको।

रवर्कोमेरवसं

४१५ देशभरका शशक्कहरुलाइ तनवतृ्भरण 
अतिकार ्त्  लगायि तनजले ्ाउने अन्य 
सेवा सरुविाहरु अगामधी श्रावण 1 गिे देशि 

समवशन्िि शजललाको को् िथा लेिा 
तनयन्त्क कायाषिलयबाट रविरण गनने 
वयवसथा तमलाउने ।

तनवशृत्भरण अतिकार ्त् 
कायषिरवति ियार गरी 
कायाषिन्वयन गनने।

कायषिरवति तनमाषिण र कायषि आरमभ सम्न्न रारकशश/कोलेतनका


