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शिक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालय 

नेपाल सरकार (कायि र्वभाजन) तनयमावली, २०७४ बमोशजम मन्रालयको कायिके्षरमा शिक्षा, र्वज्ञान 
र प्रर्वतिसम्बन्िी नीति, योजना िथा कायिक्रमको िजजिमा, कायािन्वयन, अनजगमन र मूल्याङ्कन, शिक्षा र्वज्ञान 
िथा प्रर्वतिसम्बन्िी राश् िय िथा अन्िरािश् िय संस्थासँग सम्पकि  िथा समन्वय, र्वश् वर्वद्यालयहरू र नेपाल 
शिक्षा सेवाको सञ्चालनलगायिका कायिहरू रहेका छन ्। मन्रालय मािहि सरकारी कायािलय र संगठठि 
संस्थासमेि ४८८ तनकायबाट कायि सम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

1. सरकारी कायािलय - मन्रालय र मािहिसमेि ८४ सरकारी कायािलयको तनम्नानजसार रू.२५ अबि 
२९ करोड ४० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।  

(रू.लाखमा) 
र्वतनयोजन राजस्व िरौटी अन्य कारोबार जम्मा 

२३,९६,७५ ९८,०५ ८,१५ २६,४५ २५,29,40 

उशल्लशखि लेखापरीक्षण रकममा मन्रालयमा र्वतनयोजन भई अथि मन्रालय र गृह मन्रलयमा 
खर्ि भएको रकम रू.१२ अबि ६० करोड ६६ लाख यसमा समावेि छैन । यो वषि ६ संघीय 
तनकायको रू.३२ करोड ६२ लाख लेखापरीक्षण गनि बाँकी रहेको छ ।  

2. संगठठि र अन्य संस्था - यो वषि २२४ संस्थाको रू.१ खबि १५ अबि २४ करोड ३० लाखको लेखापरीक्षण 
सम्पन् न भएको छ । संगठठि संस्था १७४ तनकायको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको छ । 

3. प्रार्वतिक सहायिा - आतथिक कायिर्वति िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा सबै 
कारोबारको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनजपने व्यवस्था छ । अथि मन्रालयबाट 
प्रकाशिि प्रार्वतिक सहायिासम्बन्िी र्ववरणअनजसार २५ र्वकास साझेदारबाट यो वषि अमेररकी डलर १ 
करोड १५ लाखको हजने रू.१ अबि ३७ करोड ५८ लाख प्रार्वतिक सहायिा प्राप्त हजने उल्लेख भएकोमा 
प्राप्त सहयोगको र्वत्तीय र्ववरण ियार गरी लेखापरीक्षणका लातग पेस भएको छैन । ऐनको 
व्यवस्थाबमोशजम सबै कारोबारको लेखा राखी लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ ।   

4. बजेट िथा खर्ि - शिक्षािफि  रू.१ खबि ७१ अबि ७१ करोड बजेट र्वतनयोजन भएकोमा रकमान्िरबाट 
खजद बजेट रू.१ खबि ६३ अबि ६० करोड कायम भई रू.१ खबि ५२ अबि ७२ करोड (खजद बजेटको 
९३.३४ प्रतििि) खर्ि भएको छ । सरकारगि खर्िको अवस्था र्वश्लषेण गदाि संघीय सरकारले रू.३६ 
अबि ८८ करोड (३२.५४ प्रतििि), प्रदेि सरकारले रू.५ अबि १० करोड (२.९७ प्रतििि) र स्थानीय 
िहले रू.१ खबि १० अबि ७४ करोड (६४.४९ प्रतििि) खर्ि गरेको देशखन्छ । वार्षिक बजेटको 
उल्लेखनीय र्हस्सा स्थानीय िहबाट खर्ि हजने गरेकोमा िी तनकायले गरेको उपलशधि सम्बन्िमा मन्रालयले 
एकीकृि प्रतिवेदन ियार गरी अनजगमन गने गरेको देशखएन । शिक्षा क्षेरमा िीनै िहका सरकारबाट भएको 
खर्िको समग्र उपलशधि एकीकृि गरी मूल्याङ्कन गने प्रणाली ियार गनजिपदिछ । र्वद्यालय क्षेर र्वकास 
कायिक्रमले कज ल बजेटको िजलनामा शिक्षा क्षेरमा २०७६।७७ सम्म १७ प्रतिििि र २०७९।८० 
सम्म २० प्रतििि पजर् याउने लक्ष्य रहेको छ । र्वगि ३ वषिको र्वतनयोशजि बजेट र्वश्लषेषण गदाि कज ल 
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बजेटको िजलनामा शिक्षा क्षेरमा २०७५।७६ मा १०.२० प्रतििि, २०७६।७७ मा १०.७८ र 
२०७७।७८ मा ११.६४ प्रतििि र्वतनयोजन भएको छ । गजणस्िरीय शिक्षाको सजतनशिि गनि लशक्षि 
कायिक्रम सञ्चालनको लातग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी कायि योजना बनाएर खर्ि गनजिपदिछ । 

5. वार्षिक कायिक्रम र प्रगति  - स्वीकृि वार्षिक कायिक्रम िथा प्रगति र्ववरण अनजसार मन्रालय र 
अन्िगििका तनकायहरूको प्रगति तनम्नानजसार छ:    

(रू.हजारमा) 
क्र. 
सं. कायिक्रम खजद बजेट खर्ि खर्ि 

प्रतििि 
भौतिक प्रगति प्रतििि 

र्ालज पजँजीगि 
१ र्वद्यालय के्षर र्वकास कायिक्रम (केन्र) २,५७,३३,०६ ३८,७३,६८ ५१.५ २५ ९८ 
२ सबैका लातग शिक्षा शििज र्वकास कायिक्रम १,६०,०० ४७,१४ २९ ४५ - 
३ शिक्षा िथा मानवस्रोि र्वकास केन्र ७२,५०,४२ ८,२५,२३ ११ - 3८ 
४ शिक्षा र्वकास समन्वय इकाईहरू ६६,२४,७२ ४६,९८,३० ७३ - ३८ 
५ प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषद 

र्विेष कायिक्रम समेि १,४९,२५,०० ४८,६७,०५ ३३ ७५ - 

६ नेपाल र्वज्ञान िथा प्रर्वति प्रतिष्ठान 39,08,00 24,31,93 70.५ ७२ ८७ 
7 यजनेस्कोका तनतमत्त नेपाल रार्िय आयोग १,६६,०० १,२५,०० ७५ ९१ ० 
8 रार्िय परीक्षा बोडि ३०,००,०० ८,१७,९४ २७ ७८ - 
9 पजस्िकालय -३ १३,०७,०० ६,२२,५३ ६१ ९१ ३८ 

10 शिक्षाको लातग खाद्य कायिक्रम पररयोजना ४५,७८,०० ४१,७६,१२ ७०.५ १०० ७१ 

11 िैशक्षक गजणस्िर परीक्षण केन्र ४०,०० ३३,३७ १०० ८३ - 
12 व्यावसार्यक शिक्षा िथा िातलम अतभवृर्ि योजना–

दोस्रो २,८७,९४,०० १,१४,६६,७२ ६३ ८३ 81 

13 पढाई सीप प्रवििन कायिक्रम १२,४३,०० ० ० ० ० 

उशल्लशखि िातलकाअनजसार र्वद्यालय क्षेर र्वकास कायिक्रमिफि  51.५, शिक्षा िथा मानवस्रोि 
र्वकास केन्रिफि  ११, सबैका लातग शिक्षा शििज र्वकास कायिक्रमिफि  २९, प्रार्वतिक शिक्षा िथा 
व्यावसार्यक िातलम पररषद्िफि  ३३, रार्िय परीक्षा बोडििफि  २७ प्रतििि प्रगति देशखएको िथा पढाई 
सीप प्रवििन कायिक्रम सञ्चालन भएको छैन । सबै तनकायले र्वतनयोजन बजेट िथा स्वीकृि 
कायिक्रमअनजसार भौतिक प्रगति खजल्ने र्ववरण ियार गरेका छैनन ्। समयमा नै कायिक्रम सञ्चालन गरी 
लशक्षि नतिजा हातसल गनजिपदिछ । 

6. आवतिक योजना कायािन्वयन - पन्रौँ योजनामा शिक्षािफि  िोर्कएका सूर्कहरूलाई वार्षिक बजेटबाट 
सम्बोिन गरी कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ । यजवा साक्षरिा दर (१५ देशख २४ वषि), प्रारशम्भक 
बाल शिक्षा िथा र्वकास पूवि/प्राथतमक शिक्षामा कज ल भनाि दर, खजद भनाि दर, उच्र् शिक्षाको कज ल 
भनाि दर, र्वद्यालय छाड्ने दर, कक्षा ८ का र्वद्याथीको तसकाई उपलशधि, अनजसन्िान, र्वज्ञान िथा 
प्रर्वति, कज ल गाहिस््य उत्पादनको अनजपािमा अनजसन्िान र र्वकास खर्िका नतिजालगायिका सूर्कमा 
२०७७।७८ को लक्ष्यबमोशजम प्रगति हातसल भएको देशखएन ।  

क्र.  सं. सूर्क इकाई 
२०७७।७८ 
को लक्ष्य प्रगति 

१ यजवा साक्षरिा दर  (१५–२४ वषि) प्रतििि ९४ ९२ 
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क्र.  सं. सूर्क इकाई 
२०७७।७८ 
को लक्ष्य प्रगति 

२ प्रारशम्भक बाल शिक्षा िथा र्वकास/पूवि प्राथतमक शिक्षामा कज ल भनाि दर प्रतििि ९२ ८७.६ 
 खजद भनाि दर    
३ आिारभिू िह (१–८) प्रतििि ९९ ९४.७ 
४ माध्यतमक िह (९–१२) प्रतििि ५७ ५१.२ 
५ उच्र् शिक्षाको कज ल भनाि दर प्रतििि १८ १४.१ 
 र्वद्यालय छाड्न ेदर    
६ आिारभिू िह (१–८) प्रतििि २.९ ४.२ 
७ माध्यतमक िह (९–१२) प्रतििि १.८ ३.४ 
8 पेिागि िातलम प्राप्त शिक्षक स्कोर 86 -  * 

9 गजणस्िर सजतनशिििा िथा प्रत्ययन प्राप्त क्याम्पस प्रतििि ९० ६० 
10 इन्टरनटे सजर्विा पजगेका र्वद्यालय प्रतििि ५५ ४१ 
11 प्रदेिस्िरका र्वति र्वज्ञान प्रयोगिाला स्थापना प्रतििि ४ ३ 

* पेिागि िातलम प्राप्त शिक्षकहरूको लक्ष्य िोके पतन यस सम्बन्िी कायि प्रदेि सरकारले सम्पादन गने र सो 
सम्बन्िी ि्याङ्क प्राप्त नभएको कारण प्रगति देखाएको छैन । 

उपयजिक्त र्ववरणअनजसार उच्र् शिक्षाको कज ल भनाि दर, र्वद्यालय छाड्ने दर, इन्टरनेट सजर्विा 
पजगेका र्वद्यालय, प्रदेिस्िरका र्वतिर्वज्ञान प्रयोगिाला स्थापनालगायिका सूर्कमा न्यून प्रगति 
देशखएकोले आवतिक योजनामा उल्लेख भएका र्क्रयाकलाप तनिािररि समयावतितभर कायािन्वयन गरी 
तनिािररि लक्ष्य हातसल गनि थप र्क्रयािील हजनजपदिछ । 

7. नीति िथा बजेट कायािन्वयन - यस वषिको वार्षिक नीति िथा कायिक्रममा २४ शजल्लामा साक्षरिा 
कायिक्रम सञ्चालन गरी अतभयानकै रूपमा साक्षर नेपाल घोषणा गने उल्लेख छ । साक्षरिा अतभयान 
कायिक्रम २०६५।६६ मा िजरु भई हालसम्म रू.८ अबिभन्दा बढी रकम खर्ि भएको छ । यो वषि 
थप एक शजल्ला साक्षरिा घोषणा भए िापतन २३ शजल्ला साक्षरिा घोषणा भएको छैन ।  

साविजतनक र्वद्यालयलाई गजणस्िरीय शिक्षाको केन्र बनाइने, र्वद्यालय िथा शिक्षण संस्थाको 
नक्साङ्कन गरी भगूोल र न्यूनिम र्वद्याथी संख्याको आिारमा समायोजन गने घोषणाको कायािन्वयन 
भएको छैन । कक्षा ९ देशख १२ सम्मका र्वपन्न र अपाङ्ग भएका नागररकका बालबातलका, िर्हदका 
छोराछोरी र जेहेन्दार र्वद्याथीलाई छारवृशत्त र्विरण, जनसंख्याको बनोट र भौगोतलक अवस्थाको 
आिारमा र्वद्यालय िथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण कायिका लातग रू.४७ करोड, 
×शर्नौँ आफ्नो माटो, बनाऔ ँआफ्नै देि" अतभयानका लातग रू.१ अबि ५० करोड र्वतनयोजन भएकोमा 
कायािन्वयन हजनसकेको छैन । प्रत्येक स्थानीय िहमा न्यूनिम एक र्वद्यालयमा प्रार्वतिक िारका 
पठनपाठन सञ्चालनको कायिक्रम लागू गने उल्लेख भएकोमा २८ प्रतिििमार प्रगति भएको छ । 
बजेटले तनठदिष्ट गरेअनजरूपका कायिक्रम कायािन्वयन गनजिपदिछ । 

8. शिक्षा क्षरेको समग्र कायिक्रम –  यो वषि शिक्षा क्षेरमा रू.१ खबि ५२ अबि ७२ करोड बजेट खर्ि भए 
पतन बाल र्वकास क्षमिा अतभवरृ्ि, आिारभिू र्वद्यालय उमेरका सबै बालबातलकालाई र्वद्यालय भनाि, 
भनाि भएकालाई अध्ययन तनरन्िरिा, तनिःिजल्क माध्यतमक शिक्षालगायिका आिारभिू र्वषयको प्रगति 
सन्िोषजनक हजनसकेको छैन । बजारको माग र रोजगारीबीर् िालमेल नभएको, शिशक्षि बेरोजगार बढ्दै 
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गएको, उच्र् शिक्षा प्रतिस्पिी र अनजसन्िानमूलक नभएको, र्वज्ञान िथा प्रर्वतिमा आिाररि शिक्षा र 
प्रार्वतिक शिक्षाको पहजँर् र्वस्िार पयािप्त मारामा नभएको, शिक्षाको प्रर्क्रया तसकाइभन्दा परीक्षामजखी 
भएको, शिक्षकको पेिागि सक्षमिा, नैतिकिा र उत्प्ररेणा वरृ्ि हजन नसकेको, साविजतनक शिक्षामा स्थानीय 
समजदायको अपनत्व तसजिना नभएकोले तनजी क्षरेले बढी प्राथतमकिा प्राप्त गरेको, तनजी क्षेरमा िैशक्षक 
संस्था अतिक नाफामजखी भएका कारण िैशक्षक क्षेरमा सजिासन प्रवििन हजनसकेको छैन । साविजतनक 
शिक्षामा गजणस्िर अतभवरृ्ि र िैशक्षक क्षेर सजिारका लातग सरोकारवाला सबैको पेिागि जवाफदेर्हिा 
सजतनशिि गदै शिक्षा र रोजगार एक आपसमा पूरक हजने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ ।  

9. रािपति िैशक्षक सजिार कायिक्रम - यस कायिक्रम अन्िगिि यो वषि ४८४ र्वद्यालयमा कक्षा कोठा तनमािण, 
िौर्ालय तनमािण, खेलकज द मैदान, सूर्ना प्रर्वति ल्याब स्थापना, िैशक्षक सामग्री खररद िथा र्विेष 
र्वद्यालयलाई सञ्चालन अनजदान ठदने उदे्दश्यले रू.६ अबि बजेट र्वतनयोजन भएकोमा र्वतभन्न र्वद्यालयलाई 
रू.५ अबि ७ करोड ४१ लाख तनकासा भएको छ । अनजदान प्रदान गरेको रकमबाट तनिािररि कायिक्रमको 
कायिसम्पादन र्ववरण प्राप्त गरी एकीकृि नगरेका कारण उपयोगको सम्बन्िमा सजतनशिि हजने शस्थति देशखएन 
।समयमा नै बजेट तनकासा गरी खर्िको प्रतिवेदन तलएर कायिक्रम सम्पन्न गरेको यर्कन गनजिपदिछ । 

10. सम्बन्िन - र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा उच्र् शिक्षा सञ्चालन गने सम्बन्िी तनदेशिका, 
२०५९ मा मन् रालयबाट मनसायपर प्राप् ि गरेपतछ र्वश् वर्वद्यालयबाट सम्बन्िन प्राप् ि गरी अन्य 
मजलजकका िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गनजिपने व्यवस्था छ । र्वदेिी र्वश् वर्वद्यालयका िैशक्षक कायिक्रम 
सञ्चालन गनि मनसायपर प्राप् ि गरेका ६७  िैशक्षक संस्थाले अनजमतिका लातग तनवेदन गरेकोमा सम्बशन्िि 
र्वश्वर्वद्यालयले स्वीकृति ठदएको छैन । र्वदेिका र्वश् वर्वद्यालयमा अध्ययन गनि यो वषि २९ हजार ४६३ 
समेि र्वगि ८ वषिमा ३ लाख २७ हजार र्वद्याथीले तनजी खर्िमा र्वदेिमा अध्ययन गनि नो अधजेक्सन लेटर 
तलएका छन ्। र्वदेि अध्ययन गनि जाने र्वद्याथीले ठूलो िनरािी र्वदेिी मजरा सटही गरेको अवस्था छ। 
मनसायपर प्राप् ि गरेका िैशक्षक संस्थालाई सम्बन्िन ठदने सम्बन्िमा तनणिय हजनजपदिछ।  

11. शिक्षक र्वद्याथी अनजपाि - शिक्षा तनयमावली, २०५९ मा शिक्षक/र्वद्याथी अनजपाि र्हमालमा ४०, 
पहाडमा ४५ र िराईमा ५० हजनजपने उल्लेख छ । शिक्षा िथा मानवस्रोि र्वकास केन्रबाट प्रकाशिि 
प्रतिवेदनअनजसार र्वद्यालय-र्वद्याथी िथा शिक्षक-र्वद्याथी अनजपाि देहायबमोशजम रहेको छ: 

देि 
र्वद्यालय-र्वद्याथी अनजपाि शिक्षक-र्वद्याथी अनजपाि 

आिारभूि 
(१÷५) 

आिारभूि 
(६÷८) 

माध्यतमक 
(९÷१०) 

माध्यतमक 
(११÷१२) 

आिारभूि 
(१÷५) 

आिारभूि 
(६÷८) 

माध्यतमक 
(९÷१०) 

माध्यतमक 
(११÷१२) 

प्रदेि १ 80 89 89 155 1५ २९ २४ ३९ 
मिेस प्रदेि १८६ १७३ १६७ १५५ ३७ ६८ ५० ५९ 
वाग्मिी प्रदेि ९२ ९१ ७५ १८९ १४ २५ १५ ३९ 
गण्डकी प्रदेि ६२ ८१ ७५ ११६ १० २२ १७ २१ 
लजशम्बनी प्रदेि ११५ १२१ ११० १६३ १८ ३६ २८ ३६ 
कणािली प्रदेि ८९ ११२ ११६ १५१ २४ ४१ ४१ ३८ 
सजदूरपशिम प्रदेि ९७ १०८ १४६ ११० १९ ३५ ३२ ३२ 

कज ल १०१ १०६ ९८ १५८ १८ ३३ २४ ३५ 
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प्रतिवेदनअनजसार र्वद्यालय र्वद्याथी अनजपाि आिारभूि िहको कक्षा १-५ मा १०१ र कक्षा 
६-८ मा १०६, माध्यतमक िहको कक्षा ९-१० मा ९८ र कक्षा ११-१२ मा १५८ रहेको छ । 
त्यसैगरी शिक्षक र्वद्याथी अनजपाि कक्षा १-५ मा १८, कक्षा ६-८ मा ३३, माध्यतमक िहको कक्षा 
९-१० मा २४ र कक्षा ११-१२ मा ३५ रहेको छ । त्यस्िो अनजपाि सबैभन्दा कम गण्डकी 
प्रदेिमा रहेको छ । शिक्षाको गजणस्िर सजिार गनि तनिािररि मापदण्डबमोशजम सबै प्रदेिमा र्वद्यालय-
र्वद्याथी िथा शिक्षक-र्वद्याथी अनजपाि कायम हजनेगरी व्यवस्थापन गनजिपदिछ । 

12. कक्षा १० (एस.ई.ई.) को नतिजा - कक्षा १० को माध्यतमक शिक्षा परीक्षा (एस.ई.ई.) िैशक्षक सर, 
२०७६ मा कोरोना महामारीका कारण परम्परागि िररकाले भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गनि 
नसकी नेपाल सरकार मशन्रपररषद्को २०७७।२।२८ को तनणिय अनजसार र्वद्यालयहरूले मूल्याङ्कन 
गरेको प्राप्ताङ्कका आिारमा नतिजा प्रकािन गरेको छ । त्यसैगरी २०७७।७८ मा समेि सोही 
तनणियबमोशजम कज ल र्वद्याथी ४ लाख ८4 हजार 278 सहभागीमध्ये १5.०४८ प्रतिििले ३.६ 
देशख ४ जी.पी.ए.सम्म प्राप्त गरेका तथए। उक्त नतिजा िैशक्षक सर २०७6 को िजलनामा ७ प्रतिििले 
बढी छ । िैशक्षक वषि २०७6 िथा २०७7 को नतिजाको िजलनात्मक अवस्था तनम्नानजसार रहेको 
छिः 

तस .नं.  जी.पी.ए. २०७6 को 
नतिजा 

२०७7 को 
नतिजा 

कज लको िजलनामा 
२०७६ को 

जी.पी.ए.प्रतििि 

कज लको िजलनामा 
२०७७ को 

जी.पी.ए.प्रतििि 

२०७6को 
नतिजाको िजलना 

२०७7 को नतिजा 
प्रतििि 

१ नतिजा रोर्कएको १८१२६ 9132 ३.७५ 1.89 -४९.६२ 
२ ०.८ देशख १.१९ सम्म १२ 3 ०.०१ 0.001 -७५.०० 
३ १.२ देशख १.५९ सम्म ५३९ 13 ०.११ 0.003 -९७.५९ 
४ १.६ देशख १.९९ सम्म १७०८१ 620 ३.५४ 0.128 -९६.३७ 
५ २ देशख २.३९ सम्म ७९४०४ 19383 १६.44 4.002 -७५.५९ 
६ २.४ देशख २.७९ सम्म ११७४९९ 113017 २४.३३ 23.337 -३.८१ 
७ २.८ देशख ३.१९ सम्म ९५००३ 159648 १९.६७ 32.966 ६८.०५ 
८ ३.२ देशख ३.५९ सम्म ७७१५० 109590 १५.९७ 22.630 ४२.०५ 
९ ३.६ देशख ४ सम्म ७८१६९ 72872 १६.१८ 15.048 -६.७८ 
 जम्मािः ४८२9८३ 484278 १०० 100  

एस.ई.ई.परीक्षाको नतिजामा २०७६ को िजलनामा २०७७ को नतिजा न्यून जी.पी.ए.प्राप्त गने 
िथा 3.6 देशख ४ सम्मको उच्र् जी.पी.ए.प्रातप्त गनेको संख्या पतन घटेको देशखयो । सबैभन्दा न्यून 
जी.पी.ए. ०.८ देशख १.१९ सम्म प्राप्त गने ७५ प्रतिििले घटेको िथा उच्र् जी.पी.ए. प्राप्त गने 6.78 
प्रतिििले घटेको देशखएको छ ।  

13. तनिःिजल्क शिक्षा  -  नेपालको संर्विानको िारा ३१ मा प्रत्येक नागररकलाई आिारभिू िहसम्मको शिक्षा 
अतनवायि र तनिःिजल्क िथा माध्यतमक िहसम्मको शिक्षा तनिःिजल्क हजने उल्लेख छ। अतनवायि िथा 
तनिःिजल्क शिक्षासम्बन्िी ऐन, २०७५ मा माध्यतमक िहको शिक्षा तनिःिजल्क गने व्यवस्था छ। 
माध्यतमक िह अन्िगिि रार्िय परीक्षा बोडिले रशजिेसन, परीक्षा, प्रमाणपर लगायिका िीषिकमा यो 
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वषि रू.३ करोड ९६ लाख िजल्क सङ्कलन गरेको छ । ऐन र्वपरीि िजल्क असजल गने कायिमा 
तनयन्रण गरी तनिःिजल्क शिक्षा उपलधि गराउने कानूनी व्यवस्थाको पालना हजनजपदिछ।  

14. उच्र् शिक्षा - मन्रालयबाट र्वश्वर्वद्यालयसम्बन्िी नीति, कानजनको तनमािण, मापदण्ड तनिािरण, अनजगमन 
लगायिका कायिसम्पादन हजने गरेको छ। नेपालमा ११ र्वश्वर्वद्यालय िथा ६ स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान 
सञ्चालनमा रहेका छन ्। िी र्वश्वर्वद्यालय मािहि १ हजार ४३७ क्याम्पसमा सेवा करारका ४७७ समेि 
१० हजार ८१० प्राशज्ञक जनिशक्त रहेको छ । सञ्चातलि र्वश्वर्वद्यालयमा अध्ययनरि कज ल ४ लाख ६६ 
हजार र्वद्याथीमध्ये तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयमा ७६ प्रतििि, अन्य १० र्वश्वर्वद्यालय र स्वास््य र्वज्ञान 
प्रतिष्ठानमा २४ प्रतििि रहेका छन ्। र्वश्वर्वद्यालयहरूमा अध्ययन गनेमध्ये सािारण र्वषय अध्ययन गने 
७७.८३ र प्रार्वतिक र्वषय अध्ययन गने २२.१७ प्रतििि रहेका छन ्। सािारण िारमा पतन ४३ प्रतििि 
व्यवस्थापन, १९ प्रतििि शिक्षा, १३ प्रतििि मानर्वकी संकायका रहेका छन ्। प्रार्वतिक िारमा 
र्वद्याथीको प्राथतमकिा रहे पतन र्वज्ञानमा ८ प्रतििि, इशन्जतनयररङमा ६.३८ र मेतडकलमा ५.९८ प्रतििि 
भनाि भएका छन ्। आतथिक क्षमिा र अन्य पहजँर्का कारणले अपेक्षा अनजरूपको अवसर उपभोग गनि 
नसकेको अवस्था छ ।  मन्रायलयले जनिशक्त प्रक्षेपण िथा मानव संसािन र्वकास योजना ियार नगरेको 
िथा सीपमूलक िैशक्षक कायिक्रमको न्यूनिाले गदाि िैशक्षक बेरोजगारको संख्यामा बढोत्तरी भई शिक्षािफि को 
लगानीबाट उशर्ि प्रतिफल प्राप्त गनि सर्कएको छैन। र्वश्वर्वद्यालयहरूबाट र्वश्व बजारको माग र नव 
प्रर्वतिमा आिाररि शिक्षा बायोमेर्िक्स, बायो इन्फमेसन, कम्प्यजटर केमेिी, मेतसन लतनिङ्ग, आर्टिर्फयल 
इन्टेतलजेन्स जस्िा र्वषय अझै कायािन्वयनमा आउन सकेको छैन । सीपयजक्त जनिशक्त उत्पादन गनि 
कायिक्रम सञ्चालनको दायरा बढाउनजपदिछ। 

15. अध्ययन अनजसन्िान - र्वश् वर्वद्यालयको कायिक्षेरमा अथि व्यवस्था, उत्पादन, रोजगार, आय आजिन, 
सामाशजक र्वकास, प्रर्वति र्वकास लगायिका र्वषयहरूमा र्विेष अध्ययन, अनजसन्िानसमेि गरी नयाँ 
ज्ञान, प्रर्वति र सीपको र्वकास गनजि समेि रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका ११ र्वश् वर्वद्यालयमा मौतलक 
ज्ञान र प्रर्वतिमा आएको पररवििनलाई आत्मसाि ्गरी रािको उन्नति िथा संमरृ्िमा सहयोग पजग्ने गरी 
नया ँपाठ्यक्रम िथा व्यावहाररक अभ्यासले प्राथतमकिा पाएको छैन।लेखन, अभ्यासस्थल पररयोजनासँग 
आबििा लगायिका सीपको र्वकास गनि अध्ययन अनजसन्िान गरेका छैनन।् र्वश् वर्वद्यालयहरूले िैशक्षक 
कायिक्रमहरूको अलावा अध्ययन अनजसन्िान कायिमा समेि जोड ठदनजपने देशखन्छ । 

16. पजस्िकालय व्यवस्थापन  - यो वषि उपत्यकाका ३ पजस्िकालयलाई रू.९० लाख अनजदान उपलधि 
गराएको छ । नेपालमा सरकारी िथा तनजी क्षेरबाट सञ्चातलि पजस्िकालयहरूमध्ये राश् िय पजस्िकालय, 
केिर पजस्िकालय, काठमाडौँ उपत्यका साविजतनक पजस्िकालय आठद सञ्चातलि छन ्। त्यस्िै मदन 
पजरस्कार पजस्िकालय, रत् न पजस्िकालय िथा र्वतभन् न क्याम्पस, र्वद्यालय एवम ्सामजदार्यक रूपमा कररब 
1 हजार 500 पजस्िकालय रहेका छन ्। पजस्िकालयहरूको व्यवशस्थि सञ्चालनको लातग गजरुयोजना 
िजजिमा गरी अतभलेख व्यवस्थापन र तडशजटलाइजेसनको कामसमेि हजनसकेको छैन । भौतिक रूपमा 
उपशस्थि भई अध्ययन गनजिपने र्वद्यमान अवस्थालाई तडशजटल पजस्िकालय (ई-लाइबे्ररी) को रूपमा 
रुपान्िरण गदै र्वश्वभर रहेका अन्य पजस्िकालयसँग आबि गनि हालका पजस्िकालयको संस्थागि संरर्नामा 
पजनरावलोकन गरी र्वद्यालय, र्वश्वर्वद्यालयको पठनपाठन र्वतिसमेि सजिार गनजिपदिछ ।  
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17. सम्बन्िन िरौटी - र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा उच्र् शिक्षा सञ्चालन गने सम्बन्िी तनदेशिका, 
२०५९ अनजसार सञ्चालन अनजमति प्राप्त गनि सञ्चालन भएको कायिक्रमहरूका लातग स्वीकृति प्राप्त 'क' 
वगिको वाशणज्य बैकको खािामा शिक्षण संस्थाकै नाममा िरौटी रकम दाशखला गनजिपने व्यवस्था छ। 
उक्त व्यवस्थाबमोशजम ८६ शिक्षण संस्थाको बैङ्क खािामा रू.२८ करोड २६ लाख िरौटी रहेको 
छ। करारको िििनामाबमोशजम कायि नगरेमा राजस्व खािामा सहज िवरले दाशखला गनि उक्त िरौटी 
रकम नेपाल सरकारकै िरौटी खािामा राख्न ेव्यहोरा औलं्याएपतछ रू.११ करोड ६९ लाख नेपाल 
सरकारको खािामा दाशखला भई रू.१६ करोड ५७ लाख शिक्षण संस्थाकै खािामा रहेकोले उक्त 
रकम िरौटी खािामा दाशखला गनजिपदिछ। 

18. छारवृशत्त  - र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा उच्र् शिक्षा सञ्चालन गने सम्बन्िी तनदेशिका, 
२०५९ मा सञ्चालन अनजमति प्राप् ि शिक्षण संस्थाले कज ल क्षमिाको कायिक्रमगि आिारमा १० 
प्रतििि कोटा छारवृशत्तको रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलधि गराउनजपने व्यवस्था छ । यस 
सम्बन्िमा देशखएका व्यहोरा तनम्नानजसार छन:् 

18.1. तनदेशिकानजसार प्राप् ि हजने छारवृशत्त कोटामा जेहेन्दार, र्वपन्न, मर्हला, जनजाति, मिेिी, दतलि, अपाङ्ग 
िथा र्पछतडएको क्षेर समेर्टने गरी छारवृशत्त ठदनजपने व्यवस्था छ । र्वदेिी शिक्षण संस्थाको 
सम्बन्िनमा उच्र् शिक्षा सञ्चालन गने शिक्षण संस्थाहरूमा राजश्व प्रयोजनका लातग पेस भएको 
र्ववरणअनजसार ८६ संस्थामा २२ हजार ४५३ र्वद्याथी रहेको र सोको १० प्रतिििले हजने २ हजार 
२४५ जनालाइि छारवृशत्त ठदनजपनेमा उपलधि गराएको देशखएन । तनदेशिकाबमोशजम छारवृशत्त 
उपलधि गराउनजपदिछ । 

18.2. सरकारलाई र्वतभन्न र्वश्वर्वद्यालय एवं तमररािहरूबाट प्राप्त हजने छारवृशत्तमा छनोट भएका 
र्वद्याथीहरूले अध्ययन अवति समाप्त गरेपतछ तनशिि समय सेवा गनेगरी कबजतलयिनामा गराउने 
व्यवस्था भए पतन शर्र्कत्सा शिक्षा बाहेक अन्यमा सो अनजसार कबजतलयि गराउने र शिक्षा पूरा 
गरेपतछ सेवा गराउने व्यवस्था तमलाएको छैन । तमररािहरूबाट प्राप्त छारवृशत्तमा अध्ययन पूरा गरे 
पिाि ्स्वदेि फके नफकेको अतभलेख राख्न ेिथा सेवा गराउने दजवै कायि भएको छैन ।  

छारवृशत्तको अतभलेख परीक्षण गदाि २०७१।७२ देशख २०७५।७६ सम्म छारवृशत्त प्राप्त 
गरी अध्ययन समाप्त गरेका र्वद्याथीहरू शर्र्कत्सा सेवामा १ हजार ७१८, इशन्जतनयररङमा ६६, कृर्ष 
िथा पिज र्वज्ञानमा १६ र अन्यमा ४२ रहेका छन ्। प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम 
पररषदबाट प्राप्त छारवृशत्तको हकमा अतभलेखसमेि राखेको छैन ।  

कायिसम्पादनमा संघीय सरकारदेशख स्थानीय िहसम्म प्रार्वतिक जनिशक्तको ररक्तिाले सेवा 
प्रवाहमा असर परेिापतन छारवृशत्तमा अध्ययन गरेका जनिशक्तलाई तनशिि अवतिको लातग सरकारले 
पररर्ालन गनिसकेको छैन । जनिशक्तलाई व्यावहाररक ज्ञान र साविजतनक सेवा प्रवाहमा सहजिा 
ल्याउन छारवृशत्तको अवसर प्राप्त गरेका र्वद्याथीलाई पररर्ालन गने नीति बनाई कायािन्वयनमा 
ल्याउनजपदिछ ।  
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19. नवीकरण  - र्वदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्िनमा उच्र् शिक्षा सञ्चालन गने सम्बन्िी तनदेशिका, 
२०५९ मा अनजमतिपर प्राप् ि गरी सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थाले प्रति र्वद्याथी रू.१ हजार ५०० 
का दरले प्रत्येक वषि माघ मसान्ितभर राजस्व दाशखला गरी अनजमति नवीकरण नगराएमा संस्थाको 
अनजमतिपर रद्द गरी िरौटी रकम जफि गनजिपने व्यवस्था छ । शिक्षण अनजमति प्राप् ि गने ८6 
र्वदेिी शिक्षण संस्थामध्ये 83 संस्थाले नवीकरणको लातग मन्रालयमा तनवेदन गरेकोमा सो सम्बन्िमा 
अनजगमन गरी आवश्यक तनणिय गरेको छैन ।  

िैशक्षक परामिि िथा भाषा शिक्षण तनदेशिका, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोशजम १ हजार 
४७३ िैशक्षक परामिि सेवा प्रदायक कम्पनी दिाि भएकोमा संघ र प्रदेिको क्षेरातिकार स्पष्ट नभएकोले 
२०७५।४।१४ को सशर्वस्िरीय तनणियबाट नवीकरण र नयाँ दिाि स्थतगि भएको छ। िी 
कम्पनीहरूको नवीकरण वापि प्रतिवषि रू.४४ लाख १९ हजारका दरले ४ वषिको रू.१ करोड ७६ 
लाख ७६ हजार प्राप्त हजनसकेको छैन । यस्िा संस्थाहरूले तनरन्िर कारोबार गरररहेको अवस्थामा 
अनजगमन गरी नवीकरण नगनेलाई कारबाहीसमेि गरेको छैन । तनदेशिकाको व्यवस्था अनजसार त्यस्िा 
संस्था नवीकरण गराउनजपदिछ । 

20. वैदेशिक िैशक्षक कायिक्रम - नेपालका र्वश्वर्वद्यालयहरूले अन्िरािर्िय मानक अनजसारका िैशक्षक 
कायिक्रम सञ्चालन एवं जनिशक्त उत्पादन हजनेगरी पाठ्यक्रम एवं िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गनि 
नसक्दा र्वदेिी र्वश्वर्वद्यालयबाट सम्बन्िन तलई नेपालमा सञ्चातलि कलेज र र्वद्याथीको संख्यामा 
तनरन्िर वरृ्ि भई र्वदेिी मजरा पलायन भएको शस्थति छ । यस्िो रकम र्वद्याथीले नेपालको कलेजमा 
बजझाई कलेज माफि ि ् र्वदेिका र्वश्वर्वद्यालय वा कलेजमा पठाउनजपनेमा र्वद्याथी माफि ि ् र्वदेिी 
मध्यस्िकिािको खािामा रकम पठाउने (िेस्रो पक्षलाई भ जक्तानी) प्रबन्ि नेपालका कलेजहरूले गरेका 
छन ्। उशल्लशखि अवस्थामा र्वश्वर्वद्यालय, कलेजले िोकेकोभन्दा बढी रकम तिनि र्वद्याथी बाध्य 
भएको र मजलजकले यस प्रकारको सेवामा प्राप्त गने मूल्य अतभवृर्ि कर सङ्कलनसमेि जोशखममा देशखएको 
छ । 

शिक्षण संस्थाको नवीकरण गदाि अनौपर्ाररक माध्यमबाट रकम र्वदेि पठाएको, र्वदेिी 
पाठ्यक्रमको के्रतडट आवर पजगे नपजगेको यर्कन गनजिपनेमा नवीकरण नै नगराई िैशक्षक संस्था सञ्चालन 
गनि ठदएको र्वषयमा छानतबन गरी यथाथििा यर्कन गनजिपदिछ । 

21. छारा शिक्षा कोष - छारा शिक्षा कोष कायािन्वयन कायिर्वति, २०६२ मा सामजदार्यक र्वद्यालयका कक्षा 
११/१२ र र्वश् वर्वद्यालय िहमा अध्ययन गने जेहेन्दार िथा र्वपन् न र्वद्याथीलाई छारवशृत्त उपलधि 
गराउने व्यवस्था छ । कोषमा रहेको रकम खर्ि नभई यो वषिसम्म रू.४६ करोड ८६ लाख ६९ 
हजार मौज्दाि रहेकोले उक्त रकम सशञ्चि कोष दाशखला गनि गि र्वगि वषिको प्रतिवेदनमा औलं्याएकोमा 
शस्थति यथावि ्छ । 

22. एकीकृि सेवा आयोग - र्वश्वर्वद्यालय र अन्िगििका आंतगक क्याम्पसहरूमा शिक्षक िथा कमिर्ारी 
तनयजशक्तको लातग प्रत्येक र्वश्वर्वद्यालयमा सेवा आयोग वा छनोट सतमति रहेको छ । र्वश्वर्वद्यालयहरूले 
अध्यापन गराउने र्वषयको गजणस्िरीयिा अतभवरृ्िको लातग अध्यापन गराउने शिक्षकसमेि योग्य हजनजपने 
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र  सोको लातग शिक्षक छनोट योग्यिामा आिाररि हजनजपदिछ । र्वश्वर्वद्यालयहरूको सेवा आयोगले 
समयमै र्वज्ञापन गरी तनयतमि रूपमा पदपूतिि गनि नसकेको एवं पदपूतििको क्रममा र्ववादसमेि आउने 
गरेको सन्दभिमा सबै र्वश्वर्वद्यालय र स्वास््य प्रतिष्ठानहरूमा शिक्षक िथा कमिर्ारी पदपूतििको लातग 
एकीकृि सेवा आयोगको व्यवस्था गरी पदपूतिि गने व्यवस्था गनजिपदिछ । 

र्वद्यालय शिक्षािफि  र्वद्यालयमा अध्यापन गने शिक्षकहरू शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हजने 
शिक्षक अनजमतिपर परीक्षामा उत्तीणि हजनजपने व्यवस्था छ । र्वश्वर्वद्यालय र अन्िगििका क्याम्पसमा 
अध्यापन गने शिक्षकहरूको लातग योग्यिा परीक्षामा छनोट हजनजपने व्यवस्था नभएका कारण  
र्वश्वर्वद्यालयले प्रदान गने शिक्षाको गजणस्िरमा पने असर मूल्याङ्कन भएको छैन । रार्िय योग्यिा परीक्षा 
वा यस्िै प्रकारका अन्य योग्यिा परीक्षाको व्यवस्था गने र सो परीक्षामा उत्तीणि उम्मेदवार मार 
र्वश्वर्वद्यालय र अन्िगििका क्याम्पसमा अध्यापन गराउनको लातग योग्य हजने व्यवस्था गनजिपदिछ । 

23. िोिग्रन्थ परीक्षण - र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोगले जारी गरेको र्वद्यावाररति उपातिको लातग न्यूनिम 
मापदण्ड िथा कायिर्वति २०७३ को बजदँा ४.२ मा िोिग्रन्थलाई सम्बशन्िि र्वश्वर्वद्यालयले अशन्िम 
स्वीकृति ठदनज पूवि िोि प्रबन्िकले र्वश्वर्वद्यालय वा आयोगले व्यवस्था गरेबमोशजमको परीक्षामा उत्तीणि 
हजनजपने उल्लेख छ । अन् िरािर्िय असल अभ्यासको मूल्याङ्कन गदाि १० प्रतिििसम्म साभार भएको 
िोिग्रन्थलाई मान्यिा ठदएकोमा नेपालमा २५ प्रतिििसम्म कायम गरेको देशखन्छ। आयोगले जारी 
गरेको कायिर्वतिमा सो सम्बन्िी कज नै व्यवस्था नभएको र र्वश्वर्वद्यालय एवं आयोगमा र्ोरी परीक्षण गने 
भरपदो व्यवस्था स्थार्पि हजनसकेको देशखँदैन । र्वश्वर्वद्यालय स्थापनाको उदे्दश्य र सञ्चातलि कायिक्रमलाई 
मध्यनजर राखेर भौतिक िथा मानवीय स्रोि (िोि तनदेिन ठदने प्राध्यापक) को र्वश्लषेण गदै र्वषयगि 
क्षेरमा मार र्वद्यावाररति कायिक्रम र्लाउनजपनेमा सो र्वषयको र्वश्लषेण भएको छैन। यस सम्बन्िमा 
र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोग एवं मन्रालयले नीतिगि सम्बोिन गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ । 

24. र्वज्ञान िथा प्रर्वति - इन्टरनेटको सहजिासँगै सरकारी सेवाहरूलाई तडशजटल मैरी प्रर्वतिमा रुपान्िरण 
गनि सरकारका र्वतभन्न तनकायले र्वतभन्न एशप्लकेिन र्वकास गरी प्रयोगमा ल्याएका छन।् स्वास््यसम्बन्िी 
जानकारी गराउन हाम्रो स्वास््य, करदािाको सूर्नाको लातग आईआरडी एप, भन्सार सूर्नाको लातग 
नेपाल कष्टम, कानजनसम्बन्िी जानकारीको लातग नेपाल ल एप, खररदसम्बन्िी सूर्नाको लातग ई.जी.पी.एप, 
वैदेशिक रोजगारीको लातग नेपाल काउशन्सलर, तभसासम्बन्िी जानकारीको लातग इतमग्रिेन एप, स्थानीय 
िहको जानकारीको लातग स्थानीय एप प्रयोगमा ल्याएका छन ्। सरकारले बेरा भसिनमा नागररक एप्स 
पतन सञ्चालन गरेको छ । यसरी र्वतभन्न एशप्लकेसन डाउन लोड गरी यजजर आई.डी.र पास वडि प्रयोग 
गनजि पदाि नागररक सेवामा सहजिा आएको छैन। एकल नागररक एप्सबाट सबैमा पहजँर् हजने नीतिगि 
तनणिय हजनसकेको छैन। सबै सरोकारवाला तनकायसँग समन्वय गरी एकल नागररक एप्सबाट यस्िा 
सूर्नामा पहजँर् हजने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ। 

25. पाठ्यक्रम िजजिमा, पररमाजिन र कायािन्वयन - बदतलँदो आन्िररक िथा र्वश्वपररवेि र उत्पाठदि जनिशक्तले 
बजारको मागलाई सम्बोिन गनिसक्ने गरी र्वश् वर्वद्यालयले  पाठ्यक्रम  िजजिमा पररमाजिन र कायािन्वयन 
गनजिपदिछ । र्वश् वर्वद्यालयहरूबाट र्वतभन् न संकायमा अध्यापन हजने र्वषयहरूको पाठ्यक्रम िजजिमा गदाि 
रार्िय शिक्षा नीति र आवतिक योजनामा उल्लेख भएका उच् र् शिक्षासम्बन्िी उदे्दश् य नीति र रणनीति 
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सम्बोिन हजने गरी पाठ् यक्रम िजजिमा नभएको, पाठ्यक्रम िजजिमा गदाि र्वषयवस्िज केशन्रि, र्वद्याथी केशन्रि 
र समस्या केशन्रि पाठ्यक्रमर्वतिलाई उपयजक्त सन्िजलन गनि नसकेको, बहजर्वश्वर्वद्यालय अविारणा 
बमोशजम उच्र् शिक्षाले समेट्नजपने र्वषय, पाठ्यभार, पाठ्पजस्िकको मानकीकरण एवम ् पाठ्यक्रम 
पररमाजिनको आिार संरर्ना ियार नभएको, र्वश् वर्वद्यालयमा अध्यापन हजँदै आएका उच्र् शिक्षाका 
पाठ्यक्रमहरुमा सामञ्जस्यिा नभएको, माध्यतमक शिक्षा र उच्र् शिक्षाबीर् आवििा हजने गरी पाठ्यक्रम 
िजजिमा नभएको, एवं पाठ्यक्रम िजजिमा गदाि अनजसन्िात्मक प्रर्क्रया अवलबम्बन नभएको अवस्था देशखन्छ। 

र्वश्वर्वद्यालयले लागू गरेका पाठ्यक्रम त्यसको व्यावहाररक उपयोग, सान्दतभिकिा र र्वषय 
पररवेिमा आएको पररवििन अनजरूप समयमै पररमाजिन गनि सबै र्वश्वर्वद्यालय र मािहिका संकाय र 
र्वषयगि सतमतिहरू अग्रसर नभएको, र्वश् वर्वद्यालयहरुले लागू गरेका कायिक्रमहरुमा र्वद्याथीको रुशर् 
र समाजको माग सम्बोिन हजन नसक्दा र्वद्याथी संख्या न्यून हजँदै गएको छ । र्वश्वव्यापी रूपमा आएका 
िैशक्षक पररवििनलाई स्थानीय आवश्यकिा अनजरूप आन्िररकीकरण गनि र्वषय सतमति िथा अभ्यासकिाि 
र अनजसन्िान तनकाय तनरन्िर ज्ञान तनमािणमा र्क्रयािील हजन नसकेका लगायिका कारण आवश्यकिा 
अनजसार पाठ्यक्रम पररमाजिन हजन सकेको छैन । 

पाठ्यक्रम कायािन्वयनका सैिाशन्िक कक्षा, मातमला अध्ययन, र्फल्ड कायि, समजदाय कायि, 
आयोजना कायि, प्रस्िाव ियारी, प्रयोगिाला कायि र प्रस्िजति लगायिका र्वति सन्िजतलि र व्यावहाररक 
रुपमा लागू नभएको लगायिका कारण पाठ्यक्रम कायािन्वयनको शस्थति कमजोर रहेको छ । समाशजक, 
आतथिक रुपान्िरणका लातग शिक्षामाफि ि तसजिनिील, दक्ष, प्रतिस्पिी, उत्पादिील र नवप्रवििनमजखी मानव 
स्रोिको र्वकास गनि पाठ्यक्रम समेि सोहीबमोशजम ियार गरी कायािन्वयनमा ल्याउनजपदिछ ।  

शिक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास केन्र 
नेपाल सरकार मशन् रपररषद्को 2075।2।6 को तनणियानजसार सार्वकको शिक्षा र्वभाग, िैशक्षक 

जनिशक्त र्वकास केन्र र अनौपर्ाररक शिक्षा केन्रलाई गाभेर शिक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास केन्र स्थापना 
भएको हो । केन्रको मजख्य कायि र्वद्यालय शिक्षा, अनौपर्ाररक शिक्षा र िैशक्षक जनिशक्त र्वकासलगायि 
र्वद्यालय शिक्षाको वार्षिक योजना िजजिमा, कायािन्वयन र व्यवस्थापन गने रहेको छ। 

26. न्यून प्रगति - यो वषि मजल ५ कायिक्रमको लातग रू.३ अबि ४८ करोड २७ लाख ४८ हजार र्वतनयोजन 
भएको छ । स्वीकृि कायिक्रममध्ये नेितृ्व क्षमिा र्वकास िातलम, प्रारशम्भक पढाई सीप कायिक्रम, भनाि 
अतभयान सञ्चालन, अंग्रजेी, गशणि र र्वज्ञान र्वषयमा शिक्षण स्वयंसेवक सेवा पररर्ालन, खजला र्वद्यालय 
सञ्चालनलगायिका १७ कायिक्रम सञ्चालन नभएको, ४ कायिक्रममा रू.४८ करोड ९९ लाख ४३ हजार 
(१५.७६ प्रतििि) र र्वद्यालय क्षरे र्वकास कायिक्रममा र्वतनयोशजि रू.२ अबि ४६ करोड ७६ 
लाखमध्ये रू.३१ करोड २३ लाख ४८ हजार (१२.६६ प्रतििि) मार खर्ि भएको छ । बजेटमा 
िोर्कएको कायिक्रम यथासमयमा सञ्चालन गनजिपदिछ। 

27. र्वद्यालय र र्वद्याथी संख्या - यो वषिको ि्याङ्क अनजसार पूवि प्राथतमक, आिारभिू र माध्यतमक िहका 
३५ हजार ६७४ र्वद्यालयमा ८३ लाख ३५ हजार र्वद्याथी अध्यनरि रहेका छन ्। िी र्वद्यालयहरूमा 
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कायिरि शिक्षकको संख्या ३ लाख ६३ हजार रहेको छ । िहगि रूपमा सामजदार्यक, संस्थागि र 
िातमिक र्वद्यालयमा अध्ययनरि र्वद्याथी, शिक्षक र र्वद्यालयको अनजपाि देहायअनजसार छन:् 

र्ववरण र्वद्यालयको प्रकार 
बाल र्वकास/पूवि 
प्राथतमक र्वद्यालय 

आिारभिू र्वद्यालय 
(कक्षा १-८) 

माध्यतमक र्वद्यालय 
(कक्षा ९-१२) कज ल जम्मा 

र्वद्यालय संख्या सामजदार्यक ३०१२६ २७६८४ ७४१८ २७८१२ 

संस्थागि ६५४३ ६४९० ३७६३ ६७३२ 

िातमिक ४६१ १२३४ ५० ११३० 

जम्मा ३७१३० ३५४०८ ११२३१ ३५६७४ 

सामजदार्यकको प्रतििि ८१.१३ ७८.१८ ६६.०५ ७७.९६ 

संस्थागिको प्रतििि १७.६२ १८.३३ ३३.५० १८.८७ 

िातमिकको प्रतििि १.२५ ३.४९ ०.४५ ३.१७ 

र्वद्याथी संख्या सामजदार्यक ५९३९१४ ४००९५२० १३२६३२३ ५९२९७५७ 

संस्थागि ५३६६०७ १३२९४३३ ४१८७१३ २२८४७५३ 

िातमिक ९७३४ १०८३४० १९१८ ११९९९२ 

जम्मा ११४०२५५ ५४४७२९३ १७४६९५४ ८३३४५०२ 

सामजदार्यकको प्रतििि ५२.०८ ७३.६० ७५.९२ ७१.१४ 

संस्थागिको प्रतििि ४७.०६ २४.४० २३.९६ २७.४१ 

िातमिकको प्रतििि ०.८६ १.८० ०.१२ १.४५ 

शिक्षक संख्या सामजदार्यक(कज ल शिक्षक संख्या) ६००४१ 152681 34745 274467 

संस्थागि 18167 68472 26867 113506 

िातमिक 452 1434 352 2238 

जम्मा ७८६६० 222587 61964 363211 

सामजदार्यकको प्रतििि  ७६.३३ ८१.८८ ७५.०२ ८०.०० 

संस्थागिको प्रतििि २३.०९ १७.६७ २४.८६ १९.५९ 

प्रति र्वद्यालय 
र्वद्याथीको 
अनजपाि 

सामजदार्यक २० १४३ १७९ १९२ 

संस्थागि ८२ २०५ १११ २६० 

िातमिक  २१ ८८ ३८ ९८ 

उशल्लशखि िातलकाअनजसार र्वद्यालय, र्वद्याथी र शिक्षकको कज ल संख्यामध्ये सामजदार्यकिफि  
र्वद्यालयको र्हस्सा ७७.९६ प्रतििि, र्वद्याथीको र्हस्सा ७१.१४ प्रतििि र शिक्षकको र्हस्सा ८० 
प्रतििि िथा संस्थागििफि  र्वद्यालय १८.८७ प्रतििि, र्वद्याथी २७.४१ प्रतििि र शिक्षक १९.५९ 
प्रतििि रहेको छ ।उक्त ि्याङ्कअनजसार पूवि प्राथतमकदेशख माध्यतमक िहसम्म प्रति र्वद्यालयमा र्वद्याथी 
संख्या सामजदार्यकमा १९२, संस्थागिमा २६० र िातमिकमा ९८ रहेको छ । सामजदार्यक र्वद्यालयको 
र्वद्याथी शिक्षक अनजपािको आिारमा शिक्षकको व्यवस्थापन गनजिपने िथा संस्थागि र सामजदार्यक 
र्वद्यालयबीर् िैशक्षक कायिहरूमा सह-सम्बन्ि कायम गरी िैशक्षक गजणस्िरमा सामञ् जस्यिा ल्याउन स्पष्ट 
नीति ल्याई कायािन्वयन गनजिपदिछ। 

28. र्वद्याथी भनाि - नेपाल सरकारले सबै बालबातलकालाई शिक्षामा पहजँर् सजतनशिि गने र माध्यतमक 
िहसम्मको शिक्षा अतनवायि र तनिःिजल्क गनि अतनवायि िथा तनिःिजल्क शिक्षासम्बन्िी ऐन, २०७५ 
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कायािन्वयनमा ल्याएको छ । र्वद्यालय जाने सबै उमेर समूहका बालबातलकालाई र्वद्यालय भनाि गरी 
तनिःिजल्क शिक्षा उपलधि गराउन तनिःिजल्क पाठ्यपजस्िक, छारवशृत्त, ठदवा खाजालगायिका कायिक्रममा 
बषेनी खर्ि बढाउँदै लगेको छ । िैशक्षक सूर्ना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रतिवेदन अनजसार र्वगि ६ 
वषिको आिारभिू िहको र्वद्यालयमा र्वद्याथी भनािको अवस्था देहायअनजसार छिः 

                    (संख्या हजारमा) 

वषि 
कक्षा १—५ को 
र्वद्याथीको संख्या 

कक्षा ६-८ को 
र्वद्याथीको संख्या 

आिारभिू र्वद्यालयको जम्मा र्वद्याथी 
संख्या सामजदार्यकको 

प्रतििि 

संस्थागिको 
प्रतििि 

सामजदार्यक संस्थागि सामजदार्यक संस्थागि सामजदार्यक संस्थागि जम्मा 
२०७२ ३६११ ६५४ १५६२ ३०१ ५१७३ ९५५ ६१२८ ८४.४० १५.६० 

२०७३ ३४५० ६८५ १५४० ३१९२ ४९९० १००५ ५९९५ ८३.२४ १६.७६ 

२०७४ ३३१२ ६५८ १५४५ ३२२ ४८५७ ९८० ५८३७ ८३.२१ १६.७९ 

२०७५ २७९३ ९३७ १३९४ ४३१ ४१८७ १३६९ ५५५५ ७५.४० २४.६० 

२०७६ २४७९ १०५५ १३१५ ४५७ ३७९५ १५१२ ५३०७ ७१.५० २८.५० 

२०७७ २६८८ ८३४ १३८१ ४३५ ४०६९ १२६९ ५३३९ ७६.२० २३.८० 

उशल्लशखि ि्याङ्क र्वश्लषेण गदाि आिारभिू िह (कक्षा १ देशख ८ सम्म) मा कज ल र्वद्याथी भनाि 
संख्या वषेनी घट्दै गएको र िैशक्षक वषि २०७७ मा भनाि भएका र्वद्याथीमध्ये २३.८० प्रतििि संस्थागि 
र्वद्यालयमा भनाि भएका छन ्। िैशक्षक वषि २०७२ को िजलनामा २०७७ मा कज ल र्वद्याथी संख्या 
१२.८७ प्रतिििले घटेको मध्ये सामजदार्यक र्वद्यालयमा २१.३४ प्रतिििले घटेको र संस्थागि 
र्वद्यालयमा ३२.८८ प्रतिििले बढेको देशखन्छ । सबै बालबातलकालाई र्वद्यालयमा भनाि अतनवायि र 
तनिःिजल्क शिक्षाको लातग शिक्षा क्षेरमा सरकारी अनजदान बसेतन बढेको छ । सामजदार्यक र्वद्यालयहरूमा 
अपेशक्षि रूपमा िैशक्षक गजणस्िर सजिार हजन नसकेका कारण र्वद्याथीको आकषिण घटेको अवस्था छ । 
सबैलाई अतनवायि शिक्षा र माध्यतमक िहसम्म तनिःिजल्क शिक्षाको कायिक्रम सफल बनाउन सामजदार्यक 
र्वद्यालयको िैशक्षक गजणस्िरमा सजिार ल्याउनजपदिछ। 

29. र्वपन्न लशक्षि छारवशृत्त - र्वद्यालय छारवशृत्त व्यवस्थापन तनदेशिका, २०७४ मा र्वज्ञान र्वषय अध्ययन 
गने र्वपन्न वगिका छारछारालाई वार्षिक रू.२४ हजार र अन्य र्वषय अध्ययन गनेलाई रू.१८ हजारका 
दरले छारवशृत्त र्विरण गने व्यवस्था छ । यो वषि र्वपन्न लशक्षि छारवशृत्त कायिक्रम सञ्चालन गनि कक्षा 
९ र १० का १४ हजार ५००, कक्षा ११ र १२ का ४६ हजार समेि ६० हजार ५०० र्वपन्न 
र्वद्याथी छनोट भए िापतन र्वज्ञान र्वषय अध्ययन गने ३७४ र अन्य र्वषय अध्ययन गने १२ हजार 
१२५ समेि १२ हजार ४९९ (२०.६६ प्रतििि) लाइि मार छारवशृत्त बापि रू.१८ करोड ८६ लाख 
र्विरण गरेको छ । छारवशृत्त छनोटसम्बन्िी कायिर्वतिमा पजनरावलोकन गरी र्वपन्न लशक्षि कायिक्रम 
प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गनजिपदिछ। 

30. अनलाइन डाटा - केन्रले कोतभड-१९ को महामारीमा उच्र् शिक्षा अध्ययनरि र्वपन्न र्वद्याथीहरूको 
समिामूलक पहजँर् िथा तनरन्िर शिक्षामा सहयोग पजर् याउन सामजदार्यक र्वद्यालयबाट कक्षा १२ उत्तीणि 
गरी स्नािक िहमा अध्ययनरि र्वपन्न वगिका र्वद्याथीहरूलाई र्वत्तीय सहयोग कायिक्रमबाट अनलाइन 
डाटा उपलधि गराउने तनणिय गरेको छ । सोही तनणियबमोशजम अनलाइनबाट र्वद्याथीहरूसँग आवेदन 
माग गरी छनोट भएका र्वद्याथीलाई डाटा िान्सफर गनि एक सेवा प्रदायकसँग सम्झौिा गरी नेपाल 
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टेतलकमबाट २ हजार ५० र्वद्याथीहरूको लातग रू.३ हजारको दरले, एनसेलबाट ९ सय ३५ 
र्वद्याथीको लातग रू.५ सय िथा स्माटि सेलबाट १२ र्वद्याथीको लातग समेि ३ हजार र्वद्याथीको 
लातग डाटा िान्सफरबापि यस वषि रू.६० लाख ४० हजार भ जक्तानी गरेको छ । प्रतिस्पिाित्मक 
खररद र्वति अवलम्बन नगरेको एवं २ हजार ९९७ अथािि ्४.९५ प्रतििि र्वद्याथीलाई मार यो 
सजर्विा उपलधि गराएकोले कायिक्रमको प्रभावकाररिा देशखएन । अतिकिम र्वद्याथी सहभागी गराई 
कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ । 

31. िजल्क अनजगमन - शिक्षा तनयमावली, २०५९ मा संस्थागि र्वद्यालयहरूले र्वद्याथीबाट तलने िजल्क 
सम्बन्िमा शिक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास केन्रबाट अनजगमन गने व्यवस्था  छ । मन्रालयले संस्थागि 
र्वद्यालय िजल्क अनजगमन कायिदल गठन गरेको र उक्त कायिदलले उपत्यकाका १८ संस्थागि र्वद्यालयले 
तलने गरेका िजल्कको अनजगमन गरी २०७५।३।१९ मा प्रतिवेदन पेस गरेको देशखन्छ । उक्त 
प्रतिवेदनमा िजल्कसम्बन्िी सजझावहरू र मापदण्ड पूरा नगरेका र्वद्यालयहरूलाई कारबाही गनजिपने व्यहोरा 
उल्लेख भएकोमा ३ वषिसम्म पतन उक्त प्रतिवेदन कायािन्वयन भएको देशखएन। सो सम्बन्िमा यो वषि 
कज नै पतन र्वद्यालयको अनजगमन गरेको देशखएन । संस्थागि र्वद्यालयको िजल्क तनिािरण सम्बन्िमा 
तनयतमि अनजगमन गरी कानजन र्वपरीि िजल्क तलने र्वद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनजपदिछ । 

32. संगठन संरर्ना - संवैिातनक व्यवस्था अनजसार आिारभिू र माध्यतमक िहको शिक्षाको शजम्मेवारी 
स्थानीय िहको अतिकारको सूर्ी अन्िगिि रहेको छ । सो अनजसार र्वद्यालयका शिक्षकको िातलम प्रदेि 
सरकारबाट र अनजगमन लगायिका कायि स्थानीय िहबाट भइरहेका छन ्। यो मन्रालय अन्िगिि ७७ 
शजल्लाका शिक्षा र्वकास िथा समन्वय इकाईमध्ये ६ शजल्लामा ९, ३५ शजल्लामा ८, २८ शजल्लामा 
६ र ८ शजल्लामा ५ कमिर्ारीको दरबन्दी स्वीकृि भएको छ । र्वद्यालयिहको अनजगमन मूल्याङ्कन 
लगायिका कायि गनि स्थानीय िहमा छज टै्ट इकाई रहेको छ । हालको सागंठतनक अवस्था िथा संघ, 
प्रदेि र स्थानीय िहबीर् समन्वयको अभावमा संघीय सरकारलाई आवश्यक पने शिक्षासम्बन्िी सूर्ना, 
ि्याङ्क, बजेट लगायिका र्वषयमा स्थानीय िहबाट जानकारी प्राप् ि गने कायिमा सहजिा आएको छैन। 
संघीयिा कायािन्वयनमा आइसकेको भएिापतन संघीय सरकारको प्रत्यक्ष समन्वयकारी तनकाय, अन्िर 
स्थानीय तनकाय समन्वय, संघीय सरकारको र्वशिष्टीकृि सेवा उपलधि गराउने कायिमा हजने अन्यौलिा 
हटाउन यस्िो संरर्नाको पजनरावलोकन हजनजपदिछ। 

33. नमूना र्वद्यालय - नमूना र्वद्यालय र्वकास एवं कायिक्रम सञ्चालन तनदेशिका, २०७४ अनजसार र्वद्यालयमा 
आवासीय सजर्विा, पजस्िकालय, खेलमैदान, वैकशल्पक र्वद्यजिीय व्यवस्था, घेराबारा िथा बगैंर्ा, प्रिासकीय 
भवन, शिक्षण भवन िथा कक्षाकोठा, प्रयोगिाला, खानेपानी िथा सरसफाई लगायिका कायि गनि 
छनोटमा परेका र्वद्यालयहरूमा नमूना र्वद्यालय घोषणा भई कायािन्वयनमा रहेको छ । देिभर २७ 
हजार ८१२ सामजदार्यक र्वद्यालय मध्ये ४२२ र्वद्यालयलाई नमूना र्वद्यालय कायिक्रम सञ्चालनको लातग 
स्थानीय िहमाफि ि ्गि वषि सम्म रू.३ अबि ८८ करोड ३६ लाख उपलधि गराएकोमा यस वषि रू.४ 
अबि ६४ करोड समेि रू.८ अबि ५२ करोड ३६ लाख उपलधि गराएको छ । उशल्लशखि सजर्विाहरू 
सबै र्वद्यालयमा आवश्यक पने अवस्थामा ४२२ अथािि ्१.५१ प्रतििि र्वद्यालय मार छनोटमा परेकोले 
न्यून र्वद्यालय समेटेको छ । केन्रले र्वद्यालय छनोटको पारदिी मापदण्ड नबनाएको र अनजदान प्रदान 
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गरेको रकमबाट िोर्कएबमोशजम खर्ि भएका कायिको प्रगति र्ववरण प्राप्त गरी एकीकृि र्ववरण ियार 
गरेको देशखएन । अििः र्विररि अनजदानको पूणि उपयोगको सम्बन्िमा सजतनशिििा गनजिपदिछ । 

पाठ्यक्रम र्वकास केन्र  
शिक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालय अन्िगिि र्वद्यालय शिक्षाको पाठ्यपजस्िक एवं अन्य िैशक्षक सामग्रीको 

र्वकास, पररमाजिन िथा सजिार गरी शिक्षाको राश् िय उदे्दश्य प्रातप्तमा ठोस सहयोग पजर् याउन केन्रको स्थापना भएको हो। 

34. पाठ्यपजस्िक िजजिमा  - नेपाल सरकारले एक स्थानीय िहमा एक प्रार्वतिक िारका र्वद्यालय स्थापना 
गने नीति अनजसार यो वषिसम्म २७८ र्वद्यालयमा प्रार्वतिक िारको र्वद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। 
कक्षा ९ देशख १२ सम्म लागू भएको प्रार्वतिक िारको लातग र्वतभन्न र्वषयका १५० भन्दा बढी 
पाठ्यक्रम लागू भएकोमा पाठ्यक्रमबमोशजमका पाठ्यपजस्िक तनमािण भएको छैन । यसैगरी सािारणिफि  
कक्षा ११ र १२ को ऐशच्छक र्वषयको पाठ्यपजस्िक समेि नभएको शस्थति छ । पाठ्यक्रम र्वकास 
केन्रले यो वषि पाठ्यक्रम िथा पाठ्यपजस् िक िजजिमा कायिमा रू.१० करोड ५३ लाख १५ हजार खर्ि 
गरेकोमध्ये बैठक भत्तामा मार रू.६ करोड ६ लाख २९ हजार खर्ि गरेको छ । अत्यावश्यक 
पाठ्यक्रम र पाठ्यपजस् िक िजजिमा नभएको अवस्थामा यस्िो खर्िमा तनयन्रण भएको छैन । 
पाठ्यपजस्िकको अभावमा सम्बशन्िि र्वषयको पठनपाठनमा असर गने भएकोले र्वद्यालय शिक्षाका सबै 
र्वषयहरूमा पाठ्यपजस्िक तनमािण गरी र्वद्याथीको तसकाइ प्रर्क्रयालाई सरल बनाउनजपदिछ । 

35. सामग्री मौज्दाि - साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ३ मा सामान खररद गनजि अगावै 
खररद आवश्यकिाको पर्हर्ान गरी पररमाण यर्कन गनजिपने व्यवस्था छ । केन्रको शजन्सी तनरीक्षण 
प्रतिवेदन अनजसार रू.९८ लाख ८७ हजार मूल्यका र्वतभन्न मािभृाषाका २६१ प्रकारका १ लाख ४४ 
हजार थान पाठ्यपजस्िक िथा पाठ्य सामग्री मौज्दाि रहेको देशखन्छ । आवश्यकिाको पर्हर्ान नगरी 
छपाई िथा खररद गदाि वषेनी मौज्दाि बढ्दै गएको छ । मौज्दािमा रहेकामध्ये कतिपय पाठ्य 
पजस्िक हाल असान्दतभिक भई उपयोग हजन नसक्ने अवस्था छ ।आवश्यकिा र उपयोग सजतनिि 
हजनेगरी खररद िथा छपाइ कायि गनजिपदिछ । 

शर्र्कत्सा शिक्षा आयोग  
शिक्षण संस्थाको तनयमन गनि िथा शर्र्कत्सा शिक्षालाई गजणस्िरीय बनाउनको लातग आयोगको स्थापना 

भएको हो । 

36. र्वद्याथी भनाि - रार्िय शर्र्कत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ मा आयोगले प्रत्येक वषि शिक्षण 
संस्थाको लातग तनशिि सीट संख्या िोक्ने र प्रवेि परीक्षाबाट छनोट भएका र्वद्याथीलाई म्याशर्ङ प्रणाली 
अनजरूप भनाि गनजिपने उल्लेख छ । यो वषि स्नािक िहिफि  र्वतभन्न १३ कायिक्रमको लातग मेतडकल र 
प्यारा मेतडकल समेि तनिािररि ८ हजार २५१ सीटको लातग ३२ हजार ६६९ र्वद्याथी प्रवेि परीक्षामा 
सामेल भई ९ हजार ९५४ उत्तीणिमध्ये ४ हजार ३२८ अध्ययनको लातग भनाि भएको देशखन्छ। यसैगरी 
स्नािकोत्तर िहिफि  र्वतभन्न ११ कायिक्रमको लातग स्वीकृि १ हजार ५६५ तसटको लातग ७ हजार 
६८३ र्वद्याथी प्रवेि परीक्षामा सामेल भई ३ हजार ८३९ उत्तीणिमध्ये १ हजार 367 अध्ययनको 
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लातग भनाि भएको देशखन्छ । प्रवेि परीक्षा ठदने र उत्तीणि हजनेको संख्या उल्लेख्य भएिापतन आयोगले 
तनिािरण गरेको सीटमध्ये स्नािक िहमा ३ हजार ९२३ र स्नािकोत्तर िहमा १९८ तसटमा र्वद्याथी 
भनाि नभएको कारण िी सीट खेर गएको देशखन्छ । र्वतभन्न कायिक्रमको लातग तनिािररि सीटमा र्वद्याथी 
भनाि नहजनाको कारण पर्हर्ान गरी आवश्यक सजिार गनजिपदिछ ।  

37. छारवशृत्त िथा तन:िजल्क शिक्षण - रार्िय शर्र्कत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ को उपदफा ७ र 
८ मा साविजतनक शिक्षण संस्थाले स्नािक िहको कायिक्रममा उपलधि सीट संख्याको कम्िीमा ७५ 
प्रतििि तसट तनिःिजल्क छारवशृत्तको लातग व्यवस्था गनजिपने र सोबापि नेपाल सरकारले शिक्षण संस्थालाई 
एकमजष्ट अनजदान प्रदान गने उल्लेख छ । आयोगले यो वषि अनजदानबापि र्वतभन्न ११ शिक्षण संस्थालाई 
रू.३६ करोड ९६ लाख ८२ हजार अनजदान प्रदान गरेको छ । 

सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा २ख मा साविजतनक शिक्षण संस्थामा स्नािकोत्तर िहिफि  
आिारभिू शर्र्कत्सा र्वज्ञान वा शक्लतनकल र्विा (मेतडकल िथा डेण्टल) अध्ययन गदाि नेपाली र्वद्याथीबाट 
शिक्षण िजल्क नतलने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोशजम उक्त िहको अध्ययन हजँदै आएकोमा स्नािक 
िहमा जस्िै आयोगमाफि ि ्अनजदान जाने व्यवस्था नभएकोले यसरी तनिःिजल्क शिक्षण गराएबापि पनि 
गएको लागि यर्कन हजनसक्ने अवस्था देशखएन ।  

38. शिक्षण िजल्क - रार्िय शर्र्कत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोशजम २०७७।१०।९ मा 
२०७६।७७ र २०७७।७८ को लातग स्नािक िहिफि  १३ र स्नािकोत्तर िहिफि  १८ कायिक्रमको 
िजल्क तनिािरण गरेको देशखन्छ । आयोगले तनिािरण गरेको िजल्कअनजसार एमबीबीएसिफि  उपत्यकातभर 
रू.४० लाख २३ हजार र उपत्यका बार्हर रू.४४ लाख ३६ हजार रहेको छ । 

ऐनको दफा २क. मा शिक्षण िजल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले शर्र्कत्सा शिक्षाको अवतिभरमा 
तलने भनाि, शिक्षण, ल्याब, पजस्िकालय, सामजदार्यक िातलम वा परीक्षा िजल्क सम्झनज पने र सो िधदले 
आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले तलने अन्य िजल्कलाई समेि जनाउने उल्लेख छ । शिक्षण 
संस्थामा भनाि भएका र्वद्याथीसँग शिक्षण संस्थाले र्वश्वर्वद्यालय रशजिेसन िजल्क, आन्िररक िथा 
र्वश्वर्वद्यालय परीक्षा िजल्क, फरेशन्सक पोर्ष्टङ, र्फल्ड तभशजट, इन्टनििीप िजल्क, आवेदन िजल्क, सम्बन्िन 
िजल्क, काउशन्सल रशजिेसन िजल्कलगायिका िीषिकमा अतिररक्त िजल्क तलएको भनी आयोगमा समेि 
तनवेदन गरेको सन्दिभमा आयोगले २०७८।9।५ मा र्वज्ञतप्त जारी गरी यस्िा अतिररक्त िीषिकहरू 
िैशक्षक र्क्रयाकलापजन्य िजल्क समेि समावेि हजने भएकोले थप िजल्क नलाग्ने एवं होस्टल, 
मेसलगायिका िजल्क ऐशच्छक हजने जनाएको छ । उशल्लशखि अवस्थाबाट शर्र्कत्सा शिक्षा र्विेषि 
एम.बी.बी.एस.िफि  िैशक्षक संस्थाहरूले अतिररक्त िजल्क माग गरेको देशखन्छ ।  

मेतडकल कलेजहरूले तनयम र्वपरीि िजल्क तलएको सम्बन्िी उजजरीमा रार्िय सिकि िा केन्रले 
छानतबन गरी ियार गरेको प्रतिवेदनमा र्वतभन्न १२ मेतडकल कलेजले प्रति र्वद्याथी प्रत्येक िैशक्षक वषिमा 
२ देशख २५ लाखसम्म अतिररक्त िजल्क उठाएकोले सोसम्बन्िी प्रतिवेदन ियार गरी कारबाहीको लातग 
सम्बशन्िि तनकायमा पठाउन २०७६।७।७ मा तनणिय गरेकोमा सो प्रतिवेदनको कायािन्वयन भएको 
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छैन । तनयामक तनकायको रूपमा रहेको आयोगले यस सम्बन्िमा सर्क्रयिा अपनाई ऐनको दफा १४ 
बमोशजम कारबाही गरी शर्र्कत्सा शिक्षा िजल्कमा देखापने समस्याको समयमा नै समािान गनजिपदिछ ।  

39. एकीकृि प्रवेि परीक्षा - रार्िय शर्र्कत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ६(ग) बमोशजम आयोगले 
एकीकृि प्रवेि परीक्षा सञ्चालन गदै आएको छ । यो वषि स्नािक र स्नािकोत्तर िहको एकीकृि परीक्षा 
सञ्चलानमा रू.८१ लाख १० हजार र रू.६२ लाख १० हजार खर्ि भएको देशखन्छ । र्वतभन्न िहको 
एकीकृि प्रवेि परीक्षाको लातग पयािप्त मारामा र्वज्ञ रोष्टर सूर्ीकृि हजन नआएको, प्रश्नपर बैङ्क ियार 
गरेर छनोट गने संयन्र नबनाएको, परीक्षा प्रणालीबारे परीक्षाथीलाई जानकारी हजने सूर्ना सम्प्रषेण 
नगरेको एवं प्रवेि परीक्षामा फेस ररडर समेिको बायोमेर्िक प्रणाली लागू नभएको लगायिको शस्थति 
देशखएको छ । परीक्षा प्रणालीलाई व्यवशस् थि र समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक सजिार गनजिपदिछ । 

शिक्षक सेवा आयोग  
सामजदार्यक र्वद्यालयमा सरकारबाट स्वीकृि दरबन्दीअनजसार ररक्त शिक्षक िथा कमिर्ारीको तनयजशक्तको 

लातग परीक्षा सञ्चालन िथा त्यस्िो पदमा तनयजक्त शिक्षक िथा कमिर्ारीको बढजवाको लातग तसफाररि गनि आयोगको 
स्थापना भएको हो । 

40. कायिक्रम र प्रगति - आतथिक कायिर्वति िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व तनयमावली, २०७७ को तनयम ३६ 
मा बजेट िथा कायिक्रम कायािन्वयन गने तनकायबाट प्राप्त र्ौमातसक प्रगति र्ववरणको समीक्षा गरी 
कायिक्रमअनजसार प्रगति हातसल गनजिपने उल्लेख छ ।आयोगको स्वीकृि कायिक्रममध्ये आइटम बैङ्क 
तनमािण, परीक्षा सञ्चालन, र्वतभन्न र्वषयको पाठ्यक्रम तनमािणलगायिका र्क्रयाकलाप सञ्चालन भएको 
छैन। यो वषि रू.१६ करोड ४८ लाख र्वतनयोजन भएकोमा रू.५ करोड ४५ लाख (३३ प्रतििि) 
मार खर्ि भएको छ। र्वतनयोशजि बजेट िथा स्वीकृि कायिक्रमअनजसार कायिसम्पादन गरी िोर्कएको 
प्रगति हातसल गनजिपदिछ । 

41. अध्यापन अनजमति पर - शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(९) मा आयोगबाट अध्यापन अनजमति पर 
नतलई शिक्षक पदको उम्मेदवार हजन नपाउने व्यवस्था छ । आयोगले २०७० देशख २०७६ सम्म १ 
लाख १५ हजार जनालाई अध्यापन अनजमतिपर प्रदान गरेको छ । पतछल्लो केही वषिदेशख अध्यापन 
अनजमतिपरको लातग परीक्षा हजन नसकेका कारण शिक्षण पेिामा लाग्न र्ाहनेहरूलाई असर परेको 
अवस्था छ । िसथि आयोगले तनयतमि रूपमा यस्िो परीक्षा सञ्चालन गनजिपदिछ । 

42. उम्मेदवारको योग्यिा - शिक्षक सेवा आयोग तनयमावली, २०५७ मा अध्ययन अनजमतिपर वा शिक्षक 
पदको लातग तलइने परीक्षामा उम्मेदवार हजन आवश्यक िैशक्षक योग्यिा िथा िातलमसम्बन्िी व्यवस्था 
िोर्कएको छ । अध्ययन अनजमतिपर प्राप्त गनि िथा र्वद्यालय िहमा शिक्षक हजनका लातग शिक्षा संकायमा 
सम्बशन्िि र्वषयको उपाति हातसल गरी १० मर्हने शिक्षक िातलम तलएको हजनजपने व्यवस्था छ । 
देिभर रहेका ६ हजार ७३२ संस्थागि र्वद्यालयमा शिक्षक भनािसम्बन्िी योग्यिाको कारण गशणि, 
र्वज्ञान, लेखा, अंग्रजेीलगायि र्वषयमा शिक्षकको अभाव हजन गएको छ । शिक्षकको अभाव, िैशक्षक 
गजणस्िर समेिलाई ध्यान ठदई उम्मेदवारको योग्यिामा पजनरावलोकन हजनजपदिछ।  
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व्यावसार्यक शिक्षा िथा िातलम अतभवरृ्ि पररयोजना 
नेपालमा प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक सीप प्रदान गरी रोजगारीमाफि ि ्गरीबी तनवारणमा टेवा 

पजर् याउने उदे्दश्यले नेपाल सरकार र र्वश्व बैङ्कबीर् 2074।१०।7 मा भएको सम्झौिा अनजसार व्यावसार्यक 
शिक्षा िथा िातलम अतभवरृ्ि पररयोजना सञ्चालनमा रहेको छ । र्वश्व बैङ्कबाट एस.डी.आर. ४ करोड २७ लाख 
ऋण उपलधि हजने यस पररयोजनाको अवति २०७९।३।३१ सम्म रहेकोमा कोतभड-१९ को कारण कायिक्रम 
सञ्चालन हजन नसकेकोले २०८०।३।३० सम्मको लातग अवति थप भएको छ । यो वषि रू.२ अबि ८७ करोड 
९४ लाख र्वतनयोजन भएकोमा रू.१ अबि १४ करोड ६६ लाख ७२ हजार खर्ि भएको देशखन्छ । 

43. कायिक्रम िथा प्रगति - दािसंृस्थासँग भएको सम्झौिाअनजसार पररयोजनाले ५ वषिको अवतिमा रू.६ अबि 
खर्ि गने लक्ष्य रहेकोमा ५ वषि व्यतिि हजँदा रू.3 अबि 5 करोड 75 लाख (४६.३७ प्रतििि) मार 
खर्ि भएको छ । पररयोजना अवतिमा १ लाख १५ हजार ५०० यजवालाई छोटो अवतिको िातलम 
प्रदान गने लक्ष्य रहेकोमा यो वषिसम्म ६३ हजार (६४.६२प्रतििि) यजवालाई िातलम प्रदान भएको 
देशखन्छ । अपेशक्षि उदे्दश्य हातसल गने गरी कायियोजना बनाई कायिसम्पादन गनजिपदिछ । 

यस वषि स्वीकृि भएको िह १ को नतिजामा आिाररि िातलमको लातग स्वीकृि बजेट रू.१ 
अबि १० करोडमध्ये ३२.८३ प्रतििि, भौर्रमा आिाररि िातलममा रू.४० करोड ४७ लाख ५० हजार 
स्वीकृि बजेटमध्ये ३.०४ प्रतििि मार खर्ि भएको छ । यो वषि स्वीकृि कायिक्रममध्ये नतिजामा 
आिाररि िथा भौर्रमा आिाररि छोटो अवतिको िातलमको सीप परीक्षण र छारवशृत्तका लातग छनोट 
भएका र्वद्याथीको भौतिक सत्यापनलगायिका कायिक्रम सञ्चालन भएको छैन । स्वयं तसकाइ भएका 
यजवाहरूको सीप परीक्षणमा २४.६६ प्रतििि, छोटो अवतिको िातलम र नयाँ पाठ्यक्रम तनमािण िथा 
पररमाजिनमा ४७.८३ प्रतििि र प्रार्वतिक र्वद्यालयको गजणस्िर सजिार अनजदानमा ५० प्रतििि मारै 
भौतिक प्रगति भएको छ । िोकेको लक्ष्य प्राप् ि गने गरी समयमै कायिक्रम सञ्चालन गनजिपदिछ । 

44. सीप परीक्षण - पररयोजना कायािन्वयन पजशस्िकामा उशल्लशखि प्राविानबमोशजम िातलम िथा रोजगार 
प्रदायक संस्थाहरूलाई दोस्रो र्कस्िाको रकम भ जक्तानी गदाि रार्िय सीप परीक्षण सतमतिको सीप परीक्षणमा 
सहभागी भएको िथा संयजक्त अनजगमन टोलीको तसफाररसबमोशजम भ जक्तानी गने व्यवस्था छ । आयोजनाले 
४ प्रकारका सीपमूलक िातलम सञ्चालन गनि 110 संस्था छनोट गरी यो वषि रू.१ अबि १४ करोड 
६६ लाख समेि हालसम्म रू.३ अबि १० करोड ६९ लाख भ जक्तानी गरेको छ । पररयोजनाले र्वतभन् न 
िातलम कायिक्रममा सहभागीहरूको सीप परीक्षण नगरी िातलम प्रदायक संस्थाहरूलाई दोस्रो र्कस्िा 
वापि रू.२० करोड १२ लाख भ जक्तानी गरेको छ । सीप परीक्षणमा सहभागी भएको, सीप तसकेपतछ 
उक्त सीप अनजसार रोजगारी प्राप्त एवं स्वरोजगार भएको सजतनशिि हजने व्यवस्था तमलाएको छैन । 

45. िातलमको गजणस्िररयिा - सेवा प्रदायकसँग भएको सम्झौिामा पररयोजनाबाट सञ्चालन हजने िातलम न्यूनिम 
३९० घण्टा िथा ८० ठदन अवतिमा गजणस्िरीय िातलम प्रदान गनजिपने उल्लेख छ । िातलम प्रदायक 
संस्थासँग भएको सम्झौिाको अनजसूर्ी-जी मा ८० प्रतििि प्रशिक्षाथी सीप परीक्षणमा सहभागी हजने र 
न्यूनिम ६० प्रतििि उिीणि हजनजपने उल्लेख छ । िातलम सञ्चालन गनि २०७४।७५ मा सम्झौिा भई 
िातलम तलएकामध्ये नतिजामा आिाररि िातलममा सहभागी ११ हजार ६८५ मध्ये ९ हजार ५३१ र 
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भौर्रमा आिाररि िातलममा सहभागी ४ हजार १६० मध्ये ३ हजार ९० सीप परीक्षणमा उत्तीणि भएका 
तथए । त्यसैगरी २०७५।७६ मा सम्झौिा भई तबतभन्न ४ प्रकारका िातलम तलएकामध्ये २० हजार 
६०९ प्रशिक्षाथीले सीप परीक्षण गरेकोमा १४ हजार ३४७ उत्तीणि भएका र २०७६।७७ मा सम्झौिा 
भई र्वतभन् न ३ प्रकारका िातलम तलएका मध्ये १७ हजार ५३८ प्रशिक्षाथी सीप परीक्षणमा सहभागी 
भएकोमा ६ हजार ४४६ मारै उत्तीणि भएकोले िातलम प्राप्त गरेपतन प्रमाणपरबाट वशञ्चि हजनजपने अवस्था 
रहेको छ। सम्झौिाबमोशजम गजणस्िरीय िातलम ठदई नतिजामूलक उपलशधि हातसल गने पररयोजनाको 
लक्ष्य रहे पतन सीप परीक्षणको नतिजा र्वश्लषेण गदाि िातलमको गजणस्िर सम्बन्िमा आश्वस्ि हजनसक्ने 
अवस्था छैन । सेवा प्रदायकले गजणस्िरीय िातलम सञ्चालन गरेको र्वषयमा पररयोजनाले ध्यान पजर् याएको 
नदेशखँदा कायिक्रम सञ्चालनमा संलग्न पदातिकारी र सेवा प्रदायकलाई शजम्मेवार बनाई कायिक्रमको 
नतिजा र्वश्लषेण गरेर मार सेवा प्रदायकलाई फरफारक ठदनजपदिछ । 

मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास आयोजना 
46. जग्गा प्रातप्त - एक प्रदेि एक मेतडकल कलेज स्थापना गने नीतिअनजरूप २०७५।७६ मा कणािली 

प्रदेिको वीरेन्रनगर (सजखेि), लजशम्बनी प्रदेिको तिलोत्तमा (रूपन्देही) र मिेि प्रदेिको बठदिबास (महोत्तरी) 
मा मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास आयोजना सञ्चालनमा आएको छ । यस सम्बन्िमा 
तनम्नानजसार देशखएको छिः 

46.1. मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास आयोजना, रूपन्देहीको स्वीकृि गजरुयोजनाअनजसार २०७७ 
असारबाट तनमािण कायि िजरु गरी पर्हलो र्रणमा सम्वि ्२०८० बाट ३०० िय् याको अस्पिाल सञ्चालन 
गने उल्लेख भएकोमा जग्गा प्रातप्त टजंगो नलागेकोले र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन स्वीकृि भएको छैन । 
आयोजनामा यो वषि कायािलय सञ्चालनमा रू.१ करोड ५७ लाख ६७ हजार खर्ि भएको छ । 

सजखेि मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास आयोजनमा गि वषि र यो वषि रू.९६ लाख १० 
हजार खर्ि भएको छ । जग्गा प्रातप्तको अभावमा हालसम्म पूवाििार तनमािण सम्बन्िी कायि िजरु भएको 
छैन । 

46.2. बठदिबासको मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास आयोजनको लातग वन क्षरेको जग्गा पर्हर्ान 
गरेकोमा सो प्राप्त नहजँदै पूवाििार तनमािणको लातग गजरुयोजना, माटो परीक्षण, वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
आयोजनाको र्वस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन र लागि अनजमान ियारी लगायिमा यस वषिसम्म रू.५ करोड 
३४ लाख १५ हजार खर्ि भएको छ । वन क्षरेको जग्गामा कायि अगातड नबढाउन अन्िररम आदेि 
समेि भएकोले उपयजक्त र्वकल्पको पर्हर्ान गरी पूवाििार तनमािण गनजिपदिछ ।  

47. बजेट र्फिाि - सििि कायिक्रमको लातग र्वतनयोशजि बजेटमध्ये वषािन्िमा खर्ि नभएको रकम र्फिाि 
गनजिपनेमा मेतडकल कलेज पूवाििार आयोजना महोत्तरीले रू.६ करोड २ लाख ९९ हजार, रूपन्देहीले 
रू.५ करोड ३४ लाख ४२ हजार, सजखेिले रू.२ करोड २० लाख ९१ हजार, मेतडकल कलेज पूवाििार 
र्वकास सतमति कैलालीले रू.४ करोड ९ लाख ४० हजार र मदन भण्डारी र्वज्ञान िथा प्रर्वति 
र्वश्वर्वद्यालयले रू.२२ करोड २६ लाख २९ हजार समेि रू.३९ करोड ९४ लाख १ हजार र्वर्वि 
खािामा मौज्दाि राखेको छ । उक्त रकम संघीय सशञ्चि कोषमा र्फिाि गनजिपदिछ । 
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संगठठि संस्था, सतमति र अन्य संस्था 

नेपाल र्वज्ञान िथा प्रर्वति प्रज्ञा प्रतिष्ठान 

नेपालमा र्वज्ञान िथा प्रर्वतिको र्वकास, अनजसन्िान र प्रवििन प्रार्वतिक र्क्रयाकलापको लातग उपयजक्त 
वािावरण तसजिना गनि २०३९ सालमा प्रतिष्ठान स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ ।  

48. बजेट िथा कायिक्रम - नेपाल र्वज्ञान िथा प्रर्वति प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ बमोशजम प्रतिष्ठानले र्वज्ञान 
िथा प्रर्वति के्षरको र्वकास, अनजसन्िान र प्रवििन िथा प्रार्वतिक र्क्रयाकलाप सञ्चालनमा केशन्रि 
रही स्वीकृि वार्षिक बजेट िथा कायिक्रमअनजसार खर्ि गनजिपदिछ । र्वगि ३ वषिमा प्रतिष्ठानको कायिक्रम 
सञ्चालन अवस्था देहायबमोशजम छ: 

(रकम रू.लाखमा) 

तस. नं. आतथिक वषि कज ल 
बजेट कज ल खर्ि 

कज ल खर्ि मध्ये 
प्रिासतनक िथा अन्य र्वज्ञान, प्रर्वति र अनजसन्िान 
खर्ि प्रतििि खर्ि प्रतििि 

१ २०७५।७६ ३३१६ २३९१ १८३२ ७६.६२ ५५९ २३.३८ 
२ २०७६।७७ ४३२४ २२१९ १५७९ ७१.१६ ६४० २८.८४ 
३ २०७७।७८ ३९०८ २४३२ १८२६ ७५.०८ ६०६ २४.९२ 

प्रतिष्ठानको कज ल खर्िमध्ये िलब, भत्ता, ज्याला एवं प्रिासतनक िथा अन्य खर्ि २०७5।७6 
मा 76.62 प्रतििि, २०७6।७7 मा ७1.16 प्रतििि र २०७7।७8 मा ७5.08 प्रतििि र 
अध्ययन अनजसन्िान खर्ि कज ल खर्िको िजलनामा क्रमििः 23.38 प्रतििि, २8.८4 प्रतििि र 
२4.92 प्रतिििमार रहेको छ । प्रतिष्ठानले प्रिासतनक कायिमा बढी िथा अनजसन्िान कायिमा कम 
खर्ि गदाि र्वज्ञान िथा प्रर्वतिको क्षेरमा अपेशक्षि प्रगति हजनसकेको छैन। अििः अध्ययन, अनजसन्िान 
कायिलाई प्राथतमकिामा राखी कायिक्रम सञ्चालन र खर्ि व्यवस्थापन गनजिपदिछ। 

49. उपकरणको उपयोग - प्रतिष्ठानले यस वषि जैर्वक प्रर्वतिबाट इथानोल उत्पादन गने बायोरेक्टर उपकरण 
रू.१९ लाख २१ हजारमा र भाइरोलोजी प्रयोगिाला स्थापना गरी र्वतभन्न संस्थासँगको सहकायिमा 
भ्याशक्सनसम्बन्िी अनजसन्िानसमेिको कायि गनि रू.२६ लाख ८३ हजारमा खररद गरेको आर.टी.र्प.सी. 
आर. उपकरण उदे्दश्यअनजसार उपयोगमा आएको छैन । आवश्यक व्यवस्था तमलाई खररद भएका 
उपकरणहरू अनजसन्िानात्मक कायिमा प्रयोग गनजिपदिछ ।  

50. कायिसम्पादन – र्वज्ञान र प्रर्वतिको यजगमा अगातड बढ्दै जाँदा मजलजकको गतिर्वति रार्िय िथा अन्िरािर्िय 
रूपमा अध्ययन गने कायि वैज्ञातनकहरूको हो । र्वगिमा नेपालले तनमािण गरी परीक्षणसमेि गरेको भ-ू
उपग्रह परीक्षण गरेको ३ वषिमा अन्िररक्षबाट जतमनमा खतससकेको अवस्थामा सोमा भएका कमी 
कमजोरी र तसक्नजपने पाठ र्वश्लषेण गरेर अगातड बढ्नजपनेमा प्रतिष्ठानले ित्पिाि ्कज नै कायिक्रमको थालनी 
गरेको छैन । सौयि उजाि परीक्षण गने प्रयोगिाला तनमािण गने कायिक्रमको िजरुवाि नगरेको, रुख तबरुवा 
हजकि न असर गने र्वतभन्न झारले अतिकािं जंगली भाग ढाकेकोमा सोको प्रयोग र पररर्ालनसम्बन्िी 
अध्ययन नगरेको, तनयतमि रूपमा अनजसन्िान गने र्वद्यावाररतियजक्त वैज्ञातनकहरूको समूह व्यवस्थापन 
नभएको, अनजसन्िान कायिको आिारभिू अनजसन्िान सामग्री प्रकािन गरी पारदशिििा नगरेको, र्ीन 
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सरकारको सहयोगमा जडान गरेको इजी वातनिङ्ग तसष्टमको सभिर कास्की र रौिहटमा रहेिापतन सोका 
सूर्कहरू शर्नीयाँ भाषामा मार रहेकोले रािले अपनत्व नतलएको, शज.र्प.एस.स्टेिनको नतिजा मूल्याङ्कन 
नभएको लगायिको र्वषयमा सजिार गनि बाँकी छ । प्रतिष्ठानको मजख्य िथा सहायक कायि छजट्याई 
र्वज्ञान र प्रर्वतिको क्षेरमा प्रभावकारी एवं नतिजामूलक कायि गनजिपदिछ । 

र्वश्वर्वद्यालय अनजदान आयोग 

51. अनजदान र्विरण शस्थति - आयोगको कायि व्यवस्था तनयमावली, २०६० को तनयम ६.१ मा आयोगको 
कोषबाट र्वश्वर्वद्यालयलाई िोर्कएको आिारमा अनजदान र्विरण गने व्यवस्था छ । आयोगले यो वषि 
११ र्वश्वर्वद्यालयमा रू.१२ अबि ३० करोड ४२ लाख ७० हजार अनजदान ठदएको छ । 

 (रू.हजारमा) 

क्र. सं. र्वश्वर्वद्यालय र्वद्याथी २०७६।७७ को 
अनजदान रकम 

२०७७।७८ को 
अनजदान रकम 

वरृ्ि प्रतििि 
प्रतिर्वद्याथी अनजदान 

२०७७।७८ 

१ तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय ३८७८७० ९२३७५८६ ९१३३१७८ (१.१३) २३.५५ 
२ नेपाल संस्कृि र्वश्वर्वद्यालय २८२८ ६८०८०४ ७२७३९४ ६.८४ २५७.२१ 
३ काठमाडौं र्वश्वर्वद्यालय १८६४३ १४०००० १७१५०० २२.५ ९.२० 
४ पजवािञ्चल र्वश्वर्वध्यालय ३०५२७ २००४०० २१०००० ४.७९ ६.८८ 
५ पोखरा र्वश्वर्वद्यालय ३२५८४ १२०००० १३०००० ८.३३ ३.९९ 
६ लजशम्वनी बौध्द र्वश्वर्वद्यालय ६९५ १३७००० १७०००० २४.०९ २४४.६० 
७ कृर्ष िथा वन र्वश्वर्वद्यालय  ४४२८ ६९४१०८ ७२४७९८ ४.४२ १६३.६८ 
८ मध्य पशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालय ९७५४ ३०३१०० ४०६१०० ३३.९८ ४१.६३ 
९ सजदूर पशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालय १००९७ २७०४०० ३४६४०० २८.११ ३४.३१ 

१० राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालय १८६ १२४१०० १३१४०० ५.८८ ७०६.४५ 
११ नेपाल खजल्ला र्वश्वर्वद्यालय ११६४ १४३५०० १५३५०० ६.७० १३१.८७ 

  जम्मा ४९८७७६ १२०५०९९८ १२३०४२७० २.१० २४.६७ 

51.1. आयोगले यो वषि ११ र्वश्वर्वद्यालयलाई गि वषिको िजलनामा औसिमा २.१० प्रतििि वरृ्ि गरी अनजदान 
र्विरण गरेको छ । तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयमा मार १.१३ प्रतिििले घटेको देशखन्छ। प्रति र्वद्याथी 
अनजदान रकम राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालयलाई रू.७ लाख ६ हजार र सबैभन्दा कम पोखरा 
र्वश्वर्वद्यालयलाई रू.४ हजार रहेको र्ववरणबाट देशखएको छ । र्वद्याथीको अनजपाि, सञ्चातलि 
कायिक्रमलाई आिार बनाई मापदण्डका आिारमा अनजदान ठदने नीति बनाउनजपदिछ । 

51.2. र्वश्वर्वद्यालयिफि  कज ल र्वद्याथीको ७७ प्रतििि भार रहेको तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयले कज ल अनजदानको ७४ 
प्रतििि (रू.९ अबि १३ करोड ३२ लाख) प्राप्त गरेको देशखन्छ । कज ल र्वद्याथीको  सबैभन्दा कम 
०.०४ प्रतििि भार रहेको राजर्षि जनक र्वश्वर्वद्यालयले कज ल अनजदानको १.०७ प्रतििि रू.१३ करोड 
१४ लाख प्राप्त गरेको देशखन्छ । र्वश्वर्वद्यालयलाई ठदएको अनजदान रकम िोर्कएको कायिमा खर्ि 
भएको सम्बन्िमा प्रगति प्रतिवेदन तलई आयोगबाट अनजगमन गरेको देशखएन । अनजदान रकम उपयोग 
सम्बन्िमा अनजगमन हजनजपदिछ । 
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52. सामजदार्यक क्याम्पसलाई अनजदान -  आयोगको कायि व्यवस्था तनयमावली, २०६० को तनयम ६.२ मा 
सम्बन्िन प्राप् ि िैशक्षक संस्थालाई अनजदान र्विरण गनि सक्ने व्यवस्थाअनजसार र्वगि ५ वषिमा सम्बन्िन 
प्राप् ि सामजदार्यक क्याम्पसहरूलाई आयोगले देहायअनजसारको अनजदान तनकासा ठदएको छ: 

(रू. हजारमा) 

आतथिक वषि 
तनयतमि अनजदान पजजँीगि अनजदान 

जम्मा रकम 
क्याम्पस संख्या अनजदान रकम क्याम्पस संख्या अनजदान रकम 

२०७३।७४ ४७४ ३२६१२८ १३५ ११३३८५ ४३९५१३ 

२०७४।७५ ४७७ ३१९३९६ १६८ १४५५६५ ४६४९६१ 

२०७५।७६ ४५७ ३७७०८४ २०१ १४४९०० ५२१९८४ 

२०७६।७७ ४६० ३८३४३८ १४३ २४१७५० ६२५१८८ 

२०७७।७८ ४५९ ४३५१६८ १८२ ३५०८८० ६६०५४५ 

औसि वार्षिक  ४६५ ३६८२४३ १६६ १९९२९६ ५४२४३८ 

वरृ्ि प्रतििि -0.22 13.49 27.27 45.14 5.66 

यो वषिको अनजदान २०७३।७४ को िजलनामा ५०.२९ प्रतििि िथा गि वषिको िजलनामा 
५.६६ प्रतिििले बढेको छ । अनजदान रकमको उपयोग सम्बन्िमा आयोगबाट तनयतमि अनजगमन हजन 
सकेको छैन । तनयतमि एवं प्रभावकारी अनजगमन गरी अनजदान उपयोगको सजतनशश् र्ििा गनजिपदिछ । 

53. समकक्षिा तनिािरण -  तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय संगठन िथा िैशक्षक प्रिासनसम्बन्िी तनयम, २०५० को 
पररच्छेद-१४ को व्यवस्था अनजसार र्वदेिी िथा नेपालकै अन्य र्वश्वर्वद्यालयबाट आजिन गरेको र्वषयगि 
र अन्िर र्वषयगि दजवै प्रकारका िैशक्षक उपाति समकक्षिा तनिािरण गने कायि तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय 
पाठ्यक्रम र्वकास केन्रबाट हजँदै आइरहेको छ । आवश्यक ज्ञान िथा जनिशक्तको अभाव, नीतिगि 
रूपमा स्पष्ट व्यवस्था, नयाँ र्वषयमा गनजिपने तनणियमा र्वज्ञिाको कमी िथा र्वषय समेि नखजलाई समकक्षिा 
प्रमाणपर ठदने कारणले कतिपय परीक्षाथीले समस्या भोग्नजपने अवस्था समेि रहेको छ । परीक्षाथीको 
योग्यिा र र्वज्ञिासमेि नखजलेको प्रमाणपरले रोजगारीमा समेि असर गने गदिछ ।िसथि सम्पूणि 
र्वश्वर्वद्यालयको छािा संगठनको रूपमा रहेकोले समकक्षिा तनिािरणसम्बन्िी व्यवस्था पजनरावलोकन 
हजनजपदिछ ।  

54. गजणस्िर सजतनशिििा - र्वश्वर्वद्यालयबाट सम्बन्िन प्राप्त वा आर्ङ्गक क्याम्पसहरूले गजणस्िर सजतनशिििा 
गने व्यवस्था गरे पतन यसलाई अतनवायि नगरी स्वैशच्छक सहभातगिाको लातग आयोगमा अनजरोि गने 
व्यवस्था छ । क्याम्पसहरूको िैशक्षक गजणस्िर सजिार, भौतिक िथा मानवीय स्रोि सािनको पररर्ालन 
गनि आयोगले र्वतभन्न ८ सूर्कको आिारमा १२० नतिजालाई आिार तलई मूल्याङ्कन गने व्यवस्था 
तमलाएको छ । यसप्रकारको गजणस्िर आश्वस्ििाको लातग आंतगक िथा सम्बन्िन प्राप्त १ हजार ४२६ 
क्याम्पसले कायियोजना बनाएर आयोगमा पेस गरेका छैनन ्। यो वषि ५७ अथािि ्३.९१ प्रतििि 
क्याम्पसको मार गजणस्िर आश्वस्ििा परीक्षण भएको देशखएकोले स्वैशच्छकको सट्टा जोशखममा आिाररि 
पिति अवलम्बन गरी गजणस्िर आश्वस्ििा परीक्षण गने र उक्त परीक्षणबाट सन्िोषजनक नतिजा प्राप्त 
तनकायलाई अनजदान ठदने र्वषयमा नीतिगि रूपमै पजनरावलोकन हजनजपदिछ।  

55. सम्बन्िन - संघीय पररवेिमा उच्र् शिक्षाको स्वरूप सञ्चालन, व्यवस्थापन र तनयमनको कायि व्यवशस्थि 
गनि आयोगले समसामर्यक रूपमा कानजन िजजिमा गरी व्यवस्थापन गनजिपनेमा २०७३।७४ मा नै अनजदान 
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आयोग ऐन िजजिमा गने उल्लेख गरेकोमा हालसम्म र्वियेक प्रस्िजि भएको छैन । आयोगले २०७४ 
मा गरेको एक अध्ययनको आिारमा तरभ जवन, खजल्ला, कृर्ष िथा वन, नेपाल संस्कृि र लजशम्बनी 
र्वश्वर्वद्यालयलाई केन्रीय र्वश्वर्वद्यालयको रूपमा राखी केन्रीय र्वभाग र आर्ङ्गक क्याम्पसबाट कायिक्रम 
सञ्चालन गने, बाँकी पूवािञ्चल, पोखरा, मध्यपशिमाञ्चल, राजर्षि जनक िथा सजदूर पशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालयले 
प्रादेशिक र्वश्वर्वद्यालयको रूपमा सञ्चालन भई प्रदेितभरका क्याम्पसहरूको सम्बन्िन र सजपररवेक्षण गने 
उल्लेख भएिापतन सो कायि हजनसकेको छैन । र्वतभन्न र्वश्वर्वद्यालयहरूले आ–आफ्नो भौगोतलक क्षरे 
बाहेक अन्यरका कलेजलाई सम्बन्िन ठदँदा प्रिासतनक िथा पूवाििार व्यवस्थापन, अनजगमन तनरीक्षण 
लगायिमा प्रभावकाररिा आउने पक्षमा अध्ययन र्वश्लषेण भएको छैन । क्षरेातिकार, जनिशक्त र 
आवश्यकिाका आिारमा सम्बन्िन ठदने र्वषयमा आयोगले प्रभावकारी भतूमका तनवािह गनजिपदिछ ।  

56. क्याम्पसहरूको सजिासन - उच्र् शिक्षाको गजणस्िर सजिार गनि अध्यापनमा गजणस्िरीय जनिशक्त, आवश्यक 
पूवाििार एवं उपयजक्त अध्ययन वािावरणको आवश्यकिा पदिछ । हाल क्याम्पसहरूको पठनपाठनमा 
र्वद्याथीको उपशस्थति अतभलेख नराखेको र्वद्याथी र कक्षा सञ्चालनको र्वश्लषेण नगरी र्वतभन् न शिक्षक 
तनयजशक्त गरेको, आन्िररक स्रोि एवं शिक्षण िजल्क समयसापेक्ष बनाउन नसर्कएको, क्याम्पसहरूमा 
पजस्िकालय लगायिका पूवाििारको न्यूनिा रहेको, शिक्षक र्वद्याथीका पोिाक लगायिका िैशक्षक गतिर्वति 
झल्कने संर्हिा नबनाएको, अध्यापन अनजमतिको व्यवस्था नगररएको लगायिका कारणले िैशक्षक नतिजा 
औसिमा २९ प्रतििि मार रहेको छ । बजारको मागअनजसार िैशक्षक जनिशक्त उत्पादनलाई सामञ्जस्य 
गनि समेि सर्कएको छैन । क्याम्पसहरूको सजिासन अतभवृर्िको नतिजालाई समेटेर अनजगमन गने र 
सोलाई अनजदानमा आबि गने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ । 

57. उच्र् शिक्षा सजिार पररयोजना - आयोगले यस पररयोजनाअन्िगिि कोतभड-१९ संकट व्यवस्थापनका कायि 
गनि रू.१६ करोड ६२ लाख ८२ हजार, गजणस्िर सजतनशिििा िथा प्रत्यत्यनमा संलग्न िैशक्षक 
संस्थाहरूलाई रू.३४ करोड ३६ लाख ५४ हजार, पाठ्यक्रम पीरमाजिन िथा नया ँथप िैशक्षक कायिक्रम 
सञ्चालन अन्िगिि रू.२१ करोड ७ लाख १५ हजार, िेसर स्टतडज, स्रोि पररर्ालन, र्वद्याथी उत्तीणि 
प्रतििि, दतलि िथा उपेशक्षि वगिको भनाि संख्या, िैशक्षक व्यवस्थापन प्रणाली सजदृढीकरणमा रू.४८ 
करोड २८ हजार, तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयबाहेकका ८ र्वश्वर्वद्यालयको िैशक्षक िथा परीक्षा सजिार, प्राशज्ञक 
उत्कृष्टिाबापि रू.९ करोड ८८ लाख, अनजसन्िान, संस्थागि सहयोग, प्रकािन सहायिा, र्वद्याथी र्वत्तीय 
सहायिा कोष र्वकास सतमति र  तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय कायिक्रम कायािन्वयन इकाईलाई रू.२८ करोड 
७३ लाख ३१ हजार समेि रू.१ अबि ४८ करोड ६८ लाख १० हजार अनजदान तनकासा गरेको छ। 
अनजदान रकम िोर्कएबमोशजमको कायिमा उपयोग भएको सम्बन्िमा अनजगमन गरी प्रतिवेदन गरेको छैन 
।अनजदानको उपयोग प्रभावकारी रूपमा भएको सजशिििा हजनजपदिछ । 

58. नक्साङ्कन र र्वलय - आयोगले ियार गरेको प्रतिवेदन अनजसार गि वषिसम्म देिभर १५२ आंतगक, 
५३६ सामजदार्यक र ७४९ तनजी समेि १ हजार ४३७ क्याम्पस रहेकामध्ये १०० भन्दा कम र्वद्याथी 
भएका क्याम्पस ५१० रहेका छन ् । आयोगले देिभरमा रहेका क्याम्पसहरूको नक्साङ्कन गरी 
क्याम्पसहरूलाई एक आपसमा र्वलय हजन प्रोत्साहन गने नीति ल्याएको छैन । न्यून र्वद्याथी भएका 
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क्याम्पसहरूको नक्साङ्कन गरी र्वलय गराउँदा सञ्चालनको लातग आवश्यक स्रोि सािनमा वरृ्ि भई 
गजणस्िर सजिारमा समेि सहयोग पजग्ने देशखएकोले यस सम्बन्िमा नीतिगि पजनरावलोकन हजनजपदिछ। 

राश् िय परीक्षा बोडि 
शिक्षा ऐन, २०२८ अनजसार २०७३।३।१५ मा गठन भएको राश् िय परीक्षा बोडिले कक्षा ९ देशख 

१२ सम्मको परीक्षा सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापनलगायिका कायि गदै आएको छ । बोडि अन्िगिि ७ प्रदेि 
परीक्षा कायािलय, ५ िाखा कायािलय र कक्षा १० (एस.ई.ई) परीक्षा तनयन्रण कायािलयसर्हि १३ कायािलयमा 
३८१ कमिर्ारी कायिरि रहेका छन ्। बोडिले यस वषि रू.१ अबि ८७ लाख खर्ि गरेको छ। 

59. प्रार्वतिक िार - सामजदार्यक र्वद्यालयहरूले इशन्जतनयररङका ५ र फाइन आटि समेि ६ प्रार्वतिक िार 
सञ्चालन गरेका छन ्। यो वषिसम्म २७८ सामजदार्यक र्वद्यालयले प्रार्वतिक िार सञ्चालन गनि अनजमति 
स्थानीय िहबाट तलए पतन यो वषि नेपाल सरकारले रू.१० अबि ७६ करोड १४ लाख बजेट तनकासा 
गरेको छ । प्रार्वतिक िार सञ्चालन गने र्वद्यालयहरूमा आवश्यक शिक्षक जनिशक्त, प्रयोगिाला 
लगायिका भौतिक पूवाििारको यथोशर्ि र्वकास भएको छैन । पूवाििार एवं स्रोि र सािनको र्वश्लषेण 
बेगर स्वीकृति ठदइएको, कक्षा ९ र १० को प्रार्वतिक िार नभएकोमा समेि कक्षा ११ र १२ को 
प्रार्वतिक िार ठदइएको, प्रार्वतिक िार सञ्चालनबाट परीक्षा उत्तीणि गरेका र्वद्याथीहरूले व्यावहाररक 
सीपको कारणले सम्बशन्िि प्रार्वतिक र्वषयमा रोजगारी एवं स्वरोजगारी प्राप्त गनि नसकेकोले यो व्यवस्था 
मागमा आिाररि देशखएको छैन। िसथि प्रार्वतिक िार सञ्चालनमा स्रोि र सािन एवं पूवाििारको अनजगमन 
गरेर स्वीकृति एवं तनयमन गने िथा प्रार्वतिक िारबाट उत्पाठदि जनिशक्तको परीक्षा सञ्चालन र उपयोग 
सम्बन्िमा छज टै्ट नीति बनाई कायािन्वयनमा लैजानजपदिछ। 

60. कक्षा १२ को परीक्षाफल – नेपाल सरकारको २०७८।२।१६ को तनणियानजसार कोतभड-१९ 
महामारीको कारणबाट कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गदाि परीक्षाथीलाई भौतिक रूपमा उपशस्थति भई 
परीक्षा सञ्चालन हजन नसक्ने अवस्था रहेको जनाई र्वद्यालयहरूको आन्िररक मूल्याङ्कनलाई आिार मानी 
बोडिले परीक्षाफल प्रकािन गरेको छ ।  

जी.पी.ए. २०७६ २०७७ 
२०७६ को आिारमा 

प्रतििि 
२०७८ 

२०७६ को आिारमा 
प्रतििि 

३.६१-४.० ३०६७ ६९१६ १२५.५० ७०६३ १३०.२९ 

३.२१-३.६० १६२०४ ३८४८० ३७.४७ ४८२३९ १९७.७० 

२.८१-३.२० ३१०६२ ७६८४१ १४७.३८ ७०००१ १२५.३६ 

२.४१-२.८० ५६५०३ १०९३१२ ९३.४६ ९९५३७ ७६.१६ 

२.०१-२.४० ८६२२७ ५२४२७ (३९.२०) ७५०८८ (१२.९२) 
१.६१-२.०० ६२६१९ ७१६४ (८८.५६) २४५१५ (६०.८५) 
१.२१-१.६० १९५८६ ३३३ (९८.३०) ३८७५ (८०.२२) 
०.८१-१.२० ३५२४ ४ (९९.८९) २९६ (९१.६०) 
०.०-०.८१ १३३६२ १८८३९ ४०.९९ १००७३ (२४.६१) 
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परीक्षा बोडिले २०७६ मा परीक्षा सञ्चालन र पररणाम प्रकािन गरेको संख्याको आिारमा 
र्वद्यालयहरूले आन्िररक मूल्याङ्कन गदाि ३.६१ देशख ४.०० सम्म शज.र्प.ए.ल्याउने संख्या २०७७ र 
२०७८ मा क्रमििः १२५.५० प्रतििि र १३०.२९ प्रतिििले बढेको देशखन्छ । त्यसैगरी ३.२१ 
देशख ३.६० सम्म जी.पी.ए.ल्याउने संख्या २०७७ र २०७८ मा क्रमििः १३७.४७ र १९७.७० 
प्रतििि र २.८१ देशख ३.२० सम्म जी.पी.ए.ल्याउने संख्या १४७.३८ र १२५.३६ प्रतिििले बढेको 
देशखन्छ। र्वद्यालयहरूको आन्िररक मूल्याङ्कनबाट 2.40 भन्दा कम जी.पी.ए.ल्याउने र्वद्याथीको संख्या 
र प्रतििि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । यो नतिजाबाट िैशक्षक गजणस्िर वरृ्ि भएको देशखए पतन 
र्वद्यालयको आन्िररक मूल्याङ्कनलाई नमूना परीक्षण गरी यसको र्वश्वसनीयिा सजतनशिि गरेको छैन । 
अििः परीक्षाको नतिजालाई र्वश्वसनीय बनाउन परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र मूल्याङ्कन गने प्रणालीमा 
सजिार हजनजपदिछ। 

प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषद् 

प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलमलाई स्िरयजक्त बनाउने, िातलम ठदने तनकायहरूबीर् समन्वय 
कायम गने िथा सीपको स्िर तनिािरण एवं प्रमाणीकरण गने उदे्दश्यले पररषद्को स्थापना भएको देशखन्छ । 
पररषद्अन्िगिि केन्रीय कायािलय, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, परीक्षा तनयन्रण कायािलय, सीप परीक्षण सतमति, ७ प्रदेि 
कायािलय, 63 आर्ङ्गक शिक्षालय र २ पररयोजना सञ्चालनमा रहेका छन ्। पररषद्को लातग यो वषि रू.६ 
अबि ८३ करोड  ३१ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा रू.३ अबि ८६  करोड ९३ लाख खर्ि भएको छ । 

61. लक्ष्य प्रगति ÷ पररषद्को तनयमावली, २०५१ मा वार्षिक कायिक्रमको रैमातसक प्रगति र्ववरण तलई 
समीक्षा गने व्यवस्था छ । यो वषि केन्रीयस्िरका 6 कायिक्रमको लातग रू.2 अबि 49 करोड 53 
लाख बजेट स्वीकृि भएकोमा रू.१ अबि ३० करोड ३९ लाख (५२ प्रतििि) खर्ि गरी ६२ प्रतििि 
भौतिक प्रगति भएको देशखन्छ। 

ठदगो िथा सम्मातनि रोजगारीका लातग सीप पररयोजना (इन्स्योर) ले 28 प्रतििि, रार्िय 
सीप परीक्षण सतमतिले 31 प्रतििि र सक्षमिा पररयोजनाले ३८  प्रतििि खर्ि गरी क्रमििः ७९, ५६ 
र ७८ प्रतििि भौतिक प्रगति गरेको छ । परीक्षा तनयन्रण कायािलयले ७४ प्रतििि र केन्रीय 
कायािलयले ७० प्रतििि खर्ि गरी क्रमििः ४१ र ३१ प्रतििि मार भौतिक प्रगति गरेको छ । खर्ि र 
भौतिक प्रगतिबीर् िालमेल हजने कायिक्रम सञ्चालन गरी िोर्कएको लक्ष्य हातसल गनजिपदिछ। 

62. सम्बन्िन िथा नवीकरण ÷ प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यवसार्यक िातलम पररषद् तनयमावली, २०५१ मा 
तनजी क्षेरमा प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम सञ्चालन गनि र्ाहने संस्थालाई पररषद्ले २ 
वषिसम्म अस्थायी र सो अवतिपतछ िोकेको ििि पूरा गरेमा स्थायी सम्बन्िन ठदनसक्ने, िी संस्थाले 
प्रत्येक वषि नवीकरण गनजिपने र ििि पालना नगरेमा सम्बन्िन स्थगन वा रद्द गनिसक्ने व्यवस्था छ । 
पररषद्ले यस वषिसम्म प्रार्वतिक शिक्षा कायिक्रम सञ्चालन गनि ४२९ तनजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्िन 
र ५72 सामजदार्यक र्वद्यालयलाई अनजमति ठदएको छ । र्वगि ३ वषिमा आंतगक, साझेदारी, सामजदार्यक 
र सम्बन्िन प्राप्त गने तनजी संस्था देहायअनजसार रहेका छन:् 
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शिक्षालय वा संस्था 
शिक्षालय, र्वद्यालय र तनजी संस्था संख्या वरृ्ि प्रतििि 

२०७5।७6 
सम्मको 

२०७6।७7 
मा थप 

२०७7।७8 
मा थप 

२०७7।७8 
सम्म जम्मा २०७6।77 २०७7।७8 

आंतगक शिक्षालय 45 14 2 61 31 ३ 
साझेदारी शिक्षालय 6 14 18 38 233 ९० 

सामजदार्यक र्वद्यालय 397 137 38 572 35 ७ 

तनजी र्वद्यालय/संस्था 429 ० ० 429 ० ० 

जम्मा र्वद्यालय 877 165 58 1100 19 3 

62.1. आंतगक शिक्षालय, साझेदारी र सामजदार्यक र्वद्यालयको संख्या २०७५।७६ सम्म क्रमििः४५, ६ र 
३९७ रहेकोमा २०७७।७८ सम्म ६१, ३८ र ५७२ पजगेकोमा तनजी र्वद्यालयको संख्या ४२९ रहेको 
छ । सम्बन्िनको लातग २०६९ सम्म १ हजार ७१८ तनजी र्वद्यालयले प्रस्िाव पेस गरेकोमा पररषद्ले 
िी प्रस्िाव उपर ९ वषिसम्म पतन छानतबन गरी टजङ्गो लगाएको छैन ।  

62.2. िैशक्षक सर २०७७।७८ को तनयतमि अनजगमन प्रदेि कायािलय माफि ि ् सजर्ारु रहेको अवस्थामा 
कोतभड-१९ को कारण देिमा बन्दाबन्दी भएकोले पररषद् कायािलयको २०७८।२।३ को परबाट 
सािवटै प्रदेि कायािलयलाई तनयतमि अनजगमन हजन नसकेका शिक्षालयहरूको स्वमूल्याङ्कन माफि ि ्
अनजगमन गराई प्रतिवेदन पेस गनि परार्ार भएको छ । बन्दाबन्दी अशघ १५९ शिक्षालयको तनयतमि 
अनजगमन सम्पन्न भएको र बन्दाबन्दी पिाि ्२१७ शिक्षालयले अनलाइन माफि ि ्स्वमूल्याङ्कन फाराम 
भरी प्रदेि कायािलयबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आिारमा ३७६ तनजी शिक्षालयको नवीकरणका लातग स्िर 
तनिािरण पररषदमा पठाएको देशखन्छ । सोमध्ये ३७४ शिक्षालयको २०७७।७८ का लातग नवीकरण 
गरेको छ। पररषदबाट स्थलगि अनजगमन गरी संस्थाहरूको मूल्याङ्कनलाई यथाथिपरक बनाउनजपदिछ । 

63. र्वद्याथी भनाि ÷ पररषद् अन्िगििका आंतगक, साझेदारी, सामजदार्यक र सम्बन्िन प्राप् ि तनजी र्वद्यालय 
समेि १ हजार १०० शिक्षालयमा कृर्ष, इशन्जतनयररङ, स्वास््य, होटल व्यवस्थापन लगायिका र्वषयको 
र्प्र÷तडप्लोमा र तडप्लोमा िहमा ३ वषिमा सम्बन्िन प्राप् ि र्वद्यालय स्वीकृि कोटा र भनाि संख्या 
देहायअनजसार छ: 

आतथिक वषि शिक्षालय/र्वद्यालय 
र्वद्याथी संख्या भनाि 

प्रतििि र्प्र तडप्लोमा तडप्लोमा कज ल भनाि क्षमिा भनाि संख्या 
२०७5।७6 ८७७ ३३७६७ २८२४८    ६२०१५ ५१८३२ ८४ 

२०७6।७7 १०४२ ३५८८७ ३८९७६ ७४८६३ ४७४४९ ६३ 

२०७7।७8 ११०० ३७९०५ ४५३४८ ८३२८९ ४४६८२ ५४ 

63.1. उशल्लशखि ि्याङ्कअनजसार कोटा संख्या २०७5।७6 को िजलनामा २०७6।७7 मा १८.८१ प्रतििि 
र २०७7।७8 मा २४.४२ प्रतिििले बढेकोमा भनाि हजने र्वद्याथी संख्या क्रमििः ८.४६ प्रतििि र 
१३.७९ प्रतिििले घटेको छ । यो वषिसम्म र्प्र÷तडप्लोमा िहमा २ लाख ४२ हजार र तडप्लोमा िहमा 
१ लाख समेि ३ लाख ४२ हजार प्रार्वतिक जनिशक्त उत्पादन भएको देशखन्छ । सामजदार्यक र्वद्यालयमा 
अनजमति प्राप्त कोटा संख्याको िजलनामा ५० प्रतििि मार भनाि भएको देशखयो । त्यस्िै पररषद्ले गि वषि 
२५ हजार ४६० जनिशक्त उत्पादन गरेकोमा यो वषि २६ हजार ८८७ उत्पादन गरेको छ । र्वद्यालयमा 
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भनाि हजने र्वद्याथी संख्या घट्दै गएकोले प्रार्वतिक जनिशक्तको माग र आपूतििको र्वश्लषेण गरी िातलम 
प्रदायक संस्थालाई सम्बन्िन िथा अनजमति ठदनजपदिछ। 

63.2. यो वषिको कज ल भनाि क्षमिामध्ये तनजी संस्थामा ४३.७४, सामजदार्यक र्वद्यालयमा ४०.८० र आंतगक 
िथा साझेदारी संस्थामा १५.४६ प्रतििि रहेको छ । पेिागि आिारमा र्वद्याथी भनाि दर इशन्जतनयररङमा 
३८.६०, स्वास््यमा २७.६३, कृर्षमा २९.८८ र होटल व्यवस्थापन िथा अन्यमा ३.८९ प्रतििि 
रहेको छ । प्रार्वतिक जनिशक्त उत्पादनमा पररषद्अन्िगििका आर्ङ्गक िथा साझेदारी शिक्षालयको र्हस्सा  
न्यून रहेको छ | 

64. भवन तनमािण कायि - साविजतनक खररद ऐन िथा तनयमावलीमा खररद गजरुयोजना ियार गरी खररद कायि 
गनजिपने र एउटै कायिलाई टजक्रागरी खररद गनि नहजने व्यवस्था छ । पररषद् ले यो वषि ७ पोतलटेशक्नक 
संस्थामा भवन िथा पूवाििार तनमािण कायिको लातग रू.२९ करोड ६३ लाखको लागि अनजमान ियार गरी 
७ तनमािण व्यवसायीसँग ३ मर्हना देशख १ वषि सम्ममा कायिसम्पन्न गने गरी रू. २३ करोड १७ लाख 
४९ हजारको सम्झौिा गरी यो वषि रू.५ करोड ३३ लाख भ जक्तानी गरेको छ । 

पररषद्ले गजरुयोजना ियार नगरी र्वतभन् न पोतलटेशक्नक इशन्स्टच्यजटमा भवन तनमािण िजरु गरेको 
र र्वगि वषिदेशख एउटै भवन तनमािणको लातग २ देशख ४ सम्म ठेक्का व्यवस्थापन गरेको पाइयो । यो 
वषि सम्झौिा भएकामध्ये श्रीराम तमतथला पोतलटेशक्नक ईशन्स्टच्यजट िनजषा, तनमिल लामा पोतलटेशक्नक 
इशन्स्टच्यजट बठदिबास र िर्हद कृ्ण सेन इच्छजक ईशन्स्टच्यजट दाङले एउट भवनको लातग २ ठेक्का लगाउँदा 
कज नै पतन सम्पन्न भएका छैनन ्। एउटा भवन तनमािण गनि एकभन्दा बढी ठेक्का व्यवस्थापन गरेकोले 
ठेक्कामा दोहोरोपना भई समय बढी लाग्ने, लागि वरृ्ि हजने र गजणस्िरमा समेि असर पने देशखएकोले 
एकमजष्ट लागि अनजमान ियार गरी ठेक्का सम्झौिा गनजिपदिछ ।  

65. वैदेशिक सहायिाको लेखापरीक्षण ÷ आतथिक कायिर्वति िथा र्वत्तीय उिरदार्यत्व ऐन, २०७६ को 
दफा ३५मा सबै कारोबारको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट गराउनजपने व्यवस्था 
छ। तनजी क्षेरको सहकायिमा सजर्विा र्वहीन वगिका यजवाहरूलाई िातलम उपलधि गराई बेरोजगारी कम 
गराउने उदे्दश्यले पररषद्, स्वीस सरकार र एक अन्िरािर्िय गैरसंस्थाबीर् २०७२।१२।२२ मा सम्झौिा 
गरी ठदगो िथा सम्मातनि रोजगारीका लातग सीप पररयोजना (इन्स्योर) सञ्चालन भएको छ । सम्झौिा 
अनजसार दोस्रो र्रण २०७८।३।१ सम्म शस्वस फ्रयान्क 13.4 तमतलयन अनजदान प्राप् ि हजने र सहायिा 
रकमको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कायािलय वा व्यावसार्यक लेखापरीक्षकबाट हजने व्यवस्था छ । 
पररयोजनाले २०७७।७८ को रू. ९ करोड ५९ लाख समेि २०७४।७५ देशख २०७७।७८ सम्म 
रू.३८ करोड ३२ लाख खर्ि गरेकोमा सोको लेखापरीक्षण व्यावसार्यक लेखापरीक्षकबाट गराएको छ । 
कानजनमा भएको व्यवस्थाअनजसार लेखापरीक्षण गराउनजपदिछ । 

66. मस्यौट – आतथिक कायिर्वति िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ३० र ५४ मा सरकारी रकम 
मस्यौट र दजरूपयोग गरेमा आवश्यक कारबाही गरी शजम्मेवार व्यशक्तबाट सरकारी बाँकी सरह असजल उपर 
गररने व्यवस्था छ । पररषद्को प्रदेि नं.१ कायािलय, इटहरीमा कायिरि लेखा अतिकृिले 20७७ श्रावणदेशख 
२०७८ जेष्ठसम्मको िलब र्विरण गदाि जोडजम्मा फरक पारेको, बजेटभन्दा बढीको रकम रे्क काटी सो 
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रकम आफैँ ले प्रयोग गरेको, कमिर्ारीबाट कट्टा गरेको सापटी रकम आफैँ ले प्रयोग गरेको, पेश्की फस्यौट 
हजँदा प्राप्त नगद आफैँ ले प्रयोग गरेको, कट्टी भएको अतग्रम कर बैङ्क जम्मा नगरेको समेि रू.३५ लाख ८८ 
हजार र्हनातमना मस्यौट गरेकोमा हालसम्म कानूनी कारबाही गरी मस्यौट गरेको रकम असजल गरेको छैन। 
तनज कमिर्ारी िथा शजम्मेबार व्यशक्तको कायिसम्पादन उपर थप छानतबन िथा कानजनबमोशजम आवश्यक 
कारबाही गरी उक्त रकम सरकारी बाँकी सरह व्याज सर्हि असजल गनजिपदिछ ।  

67. सम्बन्िन प्राप्त संस्थालाई अनजदान – प्रार्वतिक शिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम पररषद्ले आर्ङ्गक 
पोतलटेशक्नकल इशन्स्टच्यूटहरूलाई मार साविजतनक कोषबाट अनजदान ठदनजपनेमा तनजी िथा साझेदारी रूपमा 
सञ्चातलि शिक्षालयलाई समेि अनजदान ठदएको देशखयो । यसप्रकारको अनजदान २०७४।७५ देशख 
२०७६।७७ सम्म ५ संस्थालाई रू.६५ करोड ७४ लाख ६६ हजार ठदएकोमा २०७७।७८ मा १६ 
पोतलटेशक्नकल इशन्स्टच्यजटलाई रू.९ करोड २६ लाख २० हजार अनजदान ठदएको छ । तनजी िथा साझेदारी 
संस्थालाई अनजदान ठदने रकममा क्रमििः वरृ्ि भएको देशखयो । 

तनजी िथा साझेदार संस्थाको दैतनक कारोबार सञ्चालनलाई समेि अनजदान ठदने नीति औशर्त्यपूणि 
देशखँदैन । सामजदार्यक रूपमा दिाि भएका संस्थाहरू आफ्नै स्रोिबाट सञ्चालन हजनेगरी सम्बन्िन तलएको 
अवस्थामा तनरन्िर अनजदान ठदने कायिमा पजनरावलोकन गनजिपदिछ ।  

तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय 

उच्र् शिक्षाको क्षेरमा अध्ययन, अनजसन्िान गरी नयाँ ज्ञान, प्रर्वति र सीपको र्वकास गनि उच्र् शिक्षा 
र ज्ञानसर्हिको जनिशक्त उत्पादन गरी समजन्नि समाजको तनमािणमा टेवा पजयािउने उदे्दश्यले स्वायत्त संस्थाको 
रूपमा २०१६ सालमा र्वश् वर्वद्यालय स्थापना भएको हो । र्वश् वर्वद्यालय अन्िगिि ५ अध्ययन संस्थान, ४ 
संकाय, ४ अनजसन्िान केन्र, ६२ आर्ङ्गक क्याम्पस, ४० केन्रीय र्वभाग ४ शिक्षण स्कूल र १ हजार ६0 
सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन ्। र्वश् वर्वद्यालयअन्िगिि 143 खर्ि इकाईमध्ये १२१ इकाईले यो वषि 
रू.13 अबि २६ करोड ७१ लाख खर्ि गरेका छन ्। 

68. र्वत्तीय र्ववरण - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक व्यवस्थापन िथा खररद सम्बन्िी तनयम, २०५० मा 
र्वश्वर्वद्यालयले सबै आतथिक कारोबारको केन्रीय आतथिक र्ववरण ियार गरी महालेखापरीक्षक समक्ष 
पेस गनजिपने व्यवस्था छ । र्वश्वर्वद्यालयले केन्रीय आतथिक र्ववरण ियार गरी पेस गरेको छैन । 
र्वश्वर्वद्यालय मािहिका तनकायहरूले पेस गरेको र्वत्तीय र्ववरणमा भवन, सवारी सािन, फतनिर्र, 
उपकरण लगायि पजजँीगि सम्पशत्तको ह्रास कट्टी नगरेको, जग्गाको मूल्याङ्कन नराखेको, िरौटी िथा अन्य 
दार्यत्व एउटै िीषिकमा राखेको, र्वत्तीय र्ववरणमा िजलनात्मक कारोबार नदेखाएको लगायिका कारणले 
प्रस्िजि र्वत्तीय र्ववरणले समग्र कारोबारको यथाथि शर्रण गरेको छैन । सम्पशत्त िथा दार्यत्वसमेिको 
यथाथि कारोबार देशखने गरी र्वत्तीय र्ववरण ियार गनजिपदिछ ।  

र्वश्वर्वद्यालयले आन्िररक आयलाई ननअ्परेर्टभ खािामा जम्मा गरी सो खािाबाट तनकासा तलने 
नगरेको, िरौटी र्हसाब छज टै्ट खािामा नराखेको, अतिकांि तनकायले बैङ्क र्हसाब तमलान नगरेको, सम्पशत्तको 
भौतिक परीक्षण नगरेको, आम्दानी िथा असजलीको मूल्याङ्कन नगरेको र वार्षिक लक्ष्य िथा प्रगति प्रतिवेदन 
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ियार नगरेको लगायिका व्यहोरा गि र्वगि वषिदेशख औलँ्याउँदै आए िापतन सजिार गरेको छैन । 
प्रर्तलि लेखाप्रणाली िथा ढाँर्ामा सजिार गरी आतथिक कारोबारलाई पारदिी बनाउनजपदिछ । 

69. दरबन्दी िथा पदपूतिि - र्वश्वर्वद्यालयको शिक्षक, कमिर्ारी सेवा सम्बन्िी तनयम, २०५० को तनयम ४ 
मा शिक्षक िथा कमिर्ारीहरूको दरबन्दी कायिकारी पररषद्ले िोकेबमोशजम हजने उल्लेख छ । 
र्वश्वर्वद्यालय र अन्िगििका आंतगक क्याम्पसमा शिक्षक ७ हजार ९३८ र कमिर्ारी ८ हजार १२४ 
समेि १६ हजार ६२ दरबन्दी रहेकोमा क्रमििः शिक्षक ५ हजार 134 िथा कमिर्ारी ५ हजार 362 
समेि १० हजार 496 कायिरि रही शिक्षक ३५.32 प्रतििि र कमिर्ारी 33.99 प्रतििि ररक्त 
रहेको देशखन्छ । कायिरि कमिर्ारीमध्ये शे्रणीर्वहीन कमिर्ारी 1 हजार 947 छन ्। सबै केन्रीय 
तनकाय र क्याम्पसहरूको सार्वकको दरबन्दीमा आवश्यकिा र औशर्त्यको आिारमा पजनरावलोकन 
हजनजपदिछ । 

70. आन्िररक आय-व्यय - र्वश्वर्वद्यालयले यो वषि सरकारी अनजदान रू.१० अबि ४५ करोड ४९ लाख र 
आन्िररक आय रू.११ अबि ४१ करोड ६ लाख समेि रू.२१ अबि 86 करोड 45 लाख प्राप्त गने 
अनजमान गरेकोमा अनजदान रू.10 अबि 59 करोड 4८ लाख र आन्िररक आय रू.५ अबि ४ करोड 
१२ लाख (लक्ष्यको 4४.1८ प्रतििि) समेि रू.१५ अबि ६३ करोड ६० लाख प्राप्त गरी रू.१3 अबि 
26 करोड 71 लाख खर्ि गरेको छ । आन्िररक आयले ३८ प्रतिििमार खर्ि िानेको शस्थति छ । 

र्वश्वर्वद्यालयको आर्ङ्गक क्याम्पस ६2 मध्ये खर्िको िजलनामा िंकरदेव क्याम्पसले 86.64 
प्रतििि, पशव्लक यजथ क्याम्पसले 70.73 प्रतििि, नेपाल ल क्याम्पसले 68.05 प्रतििि आन्िररक 
आय प्राप्त गरेिापतन तसिनाथ क्याम्पसले खर्िको िजलनामा 2.62 प्रतििि, महेन्र र्वन्देश्वरी क्याम्पसले 
3.9 प्रतििि र 12 क्याम्पसले खर्िको िजलनामा 10 प्रतिििभन्दा न्यून आन्िररक आय प्राप्त गरेको 
देशखन्छ । खर्िको अनजपािमा आम्दानी कम भएको कारण सरकारी व्ययभार बढ्दै गएको छ। लामो 
अवतिदेशख शिक्षण िजल्क नबढाएको र थप आयस्रोिको व्यवस्था गनि नसकेका कारण आम्दानी बढ्न 
सकेको छैन । िर खर्ि भने िान्नै नसक्ने गरी बषेनी बढ्दै गएको देशखन्छ । र्वद्याथीको अनजपािमा 
शिक्षक िथा कमिर्ारीको संख्या कायम गरी खर्ि तनयन्रण गनजिपने र आन्िररक आय वरृ्ि गरी सरकारी 
अनजदान मातथको तनभिरिा घटाउनजपने देशखएको छ । 

71. अध्ययन तबदाको अतभलेख ÷ र्वश्वर्वद्यालयको शिक्षक, कमिर्ारी सेवा सम्बन्िी तनयम, २०५० को तनयम 
३० मा शिक्षक िथा कमिर्ारीलाई बढीमा ५ वषिसम्म अध्ययन तबदा ठदन सर्कने, ३ वषिसम्म अध्ययन 
तबदा पूरा गरेकाले कम्िीमा ३ वषि र सोभन्दा बढी अध्ययन तबदा उपभोग गरेकाले कम्िीमा ५ वषि 
सेवा गनजिपने व्यवस्था छ । यो वषि 13 शिक्षकलाई छारवशृत्तमा र 56 शिक्षकलाई आफ्नै खर्िमा 
अध्ययन तबदा ठदएको र्ववरण उपलधि गराएको छ । र्वश्वर्वद्यालयले आफ्नै खर्िमा अध्ययन गनि जाने 
शिक्षकहरूलाई समेि िलबी अध्ययन तबदा ठदएको छ । गि र्वगि वषिमा र्वद्यावाररति, एम.र्फल.र 
स्नािकोत्तर िहमा अध्ययन गनि अध्ययन तबदामा रहेकामध्ये तबदा सर्कएपतछ अध्यापनमा फकेका र 
नफकेकाको र्ववरण अद्यावतिक गरेको छैन । अध्ययन तबदामा बसेका शिक्षकहरूको अतभलेख 
अद्यावतिक गरी तबदा सर्कएपतछ र्वश्वर्वद्यालयको काममा फके नफकेको अनजगमन गनजिपदिछ। 
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72. र्वद्याथी भनाि ÷ र्वश्वर्वद्यालयको आर्ङ्गक क्याम्पस ६२ र सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पस १ हजार ६0 मा 
र्वगि ५ वषिमा अध्ययनरि र्वद्याथीको संख्या देहायअनजसार छन:्  

 क्र.सं. अध्ययन संस्थान संकाय २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 
१ इशन्जतनयररङ १३२०६ १३५८६ २६२५६ २७५७७ ३२४८८ 
२ कृर्ष िथा वन र्वज्ञान १८२४ १९६५ २७९८ १६६२ ४२३६ 
३ शर्र्कत्सािास्त्र ९४०२ ५०६४ १०८८५ ७५१९ ८८८९ 
४ वन र्वज्ञान ९०० १८२८ १९९३ ११४२ १४७६ 
५ र्वज्ञान िथा प्रर्वति २२०९३ २७५६७ ३७४४६ ३५०१८ २७१४७ 
 प्रातबतिकिफि  जम्मा ४७४२५ ५००१० ७९३७८ ७२९१८ ७४२३६ 
६ कानजन १२२१६ ९७९५ १५७७६ ८५४४ १९४६१ 
७ व्यवस्थापन १६६११३ १७७५३७ १८४४५७ १९४६०८ १७९८७१ 
८ शिक्षािास्त्र ६८८९५ ७६९९२ ७४३१० ८२५१६ ८८४६९ 
९ मानर्वकी ७२७७८ ७८०९६ ६१५६१ ५७१९१ ६०६१६ 
  सािारणिफि  जम्मािः ३२०००२ ३४२४२० ३३६१०४ ३४२८५९ ३४८४१7 
  कज ल जम्मा ३६७४२७ ३९२४३० ४१५४८२ ४१५७७७ ४२२६५३ 

कज लमध्ये 

आतँगक क्याम्पसिफि  १३८५२१ १४६५१३ १५७१६९ १४५९४७ १६१३४१ 
सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पस २२८९०६ २४५९१७ २५८३१३ २६९८३० २६१३१२ 

  अनजपाि 
आतँगक क्याम्पसिफि  ३८ ३७ ३८ ३५ ३८ 

सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पस ६२ ६३ ६२ ६५ ६२ 

कज ल र्वद्याथी संख्या २०७3।७4 मा ३ लाख ६7 हजार रहेकोमा २०७7।७8 मा ४ लाख 
23 हजार पजगेको छ । कज ल र्वद्याथीमध्ये प्रार्वतिक शिक्षािफि  १७.५6 प्रतििि र सािारण शिक्षािफि  
८२.४4 प्रतििि रहेको छ । आंतगक र सम्बन्िन प्राप् ि क्याम्पसमा अध्ययनरि र्वद्याथीको प्रतििि 
२०७3।७4 मा 38 र 62 रहेकोमा २०७ ७।7 8 मा सोही अनजपाि  रहेको छ । उच्र् शिक्षामा 
िैशक्षक गजणस्िरमा सजिार गरी र्वद्याथीको आकषिण बढाउन जरुरी देशखएको छ ।  

73. जनिशक्त उत्पादन  - र्वश् वर्वद्यालयबाट र्वगि ३ वषिमा देहायअनजसारको र्वद्याथी (जनिशक्त) उत्पादन 
भएको देशखन्छ: 

क्र. सं. अध्ययन संस्थान र संकाय 
कज ल र्वद्याथी उत्पादन संख्या २०७6।७7 

मा वरृ्ि प्रतििि 

२०७7।७8 मा 
वरृ्ि प्रतििि २०७5।७6 २०७6।७7 २०७7।७8 

1 

अध्ययन  संस्थान 

इशन्जतनयररङ २९७२ २८४३ 826 -४.३४ -70.94 

2 कृर्ष र पिज र्वज्ञान ५०५ ३८९ 462 -२२.९७ 18.77 

3 वन र्वज्ञान २६४ २३० 279 -१२.८८ 21.30 

4 शर्र्कत्सािास्त्र २१७५ १९२२ 1810 -११.६३ -5.83 

5 र्वज्ञान िथा प्रर्वति ६४३३ ६१२७ 2974 -४.७५ -51.46 

    प्रार्वतिकिफि  जम्मा 12349 ११५११ 6351 -६.७९ -44.82 

1 

संकाय 

कानजन १६६६ 1915 880 १४.९५ -54.04 

2 व्यवस्थापन २२८४५ 19330 8343 -१५.३९ -56.84 

3 शिक्षािास्त्र २०००६ 14812 7118 -२५.९६ -51.94 

4 मानर्वकी १३६९५ 9615 7507 -२९.७९ -21.92 

    सािारणिफि   जम्मा ५८२१२ 45672 23848 -२१.५४ -47.78 

    कज ल जम्मा ७०५६१ 57183 30199 -१८.९६ -47.18 
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कज ल उत्पाठदि जनिशक्त २०७5।७6 मा ७0 हजार 561, २०७6।७7 मा 57 हजार 
183 र २०७7।७8 मा 30 हजार १99 रहेको छ । सोअनजसार समग्रमा अशघल्लो वषिको िजलनामा 
क्रमििः १८.९६ र 47.18 प्रतिििले घटेको छ भने प्रार्वतिकिफि  वन र्वज्ञानमा 21.30 प्रतििि 
बढेको, इशन्जतनयररङ्गमा 70.94 प्रतििि र औसिमा 44.82 प्रतििि घटेको र सािारण शिक्षािफि  
21.92 देशख 56.84 प्रतिििसम्म औसिमा 47.78 प्रतििि घटी रहेको छ । र्वश्वर्वद्यालयको 
लातग नेपाल सरकारले गि वषि रू.7 अबि ७8 करोड र यो वषि रू.९ अबि १३ करोड ३२ लाख 
अनजदान ठदएको छ । सरकारी लगानीको िजलनामा जनिशक्त उत्पादनमा अपेशक्षि उपलशधि प्रातप्त भएको 
देशखँदैन। 

74. कायिसम्पादन - तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयले आफ्नो स्वीकृि कािक्रम अनजसार कायिसम्पादन गरी 
सरोकारवालामा प्रतिफल पजर् याउनजपनेमा िद्अनजसार हजनसकेको छैन । र्वश्वर्वद्यालयको आिारभिू कायि 
िैशक्षक गजणस्िर अतभवरृ्ि गरी समयमा परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकािनलगायिका रहेका छन ् । 
र्वश्वर्वद्यालयमा र्वतभन्न सरोकारवालाले र्वतभन्न माग राखी मूल ढोकामा २०७८।९।७ मा लगाएको 
िाला १६९ ठदन पतछ मार खोलेको अवस्था छ । प्रिासतनक कायि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको 
कारणले र्वश्वर्वद्यालयले सञ्चालन गरेका कतिपय परीक्षाको नतिजा एक वषिसम्म पतन प्रकािन भएको 
छैन । स्नािक दोस्रो वषिको परीक्षा २०७८ बैिाखमा सम्पन्न भए पतन २०७९ बैिाख अन्त्यसम्म 
सोको नतिजा प्रकािन भएको छैन । यो अवस्था सेमेष्टर प्रणाली लागू भएका िैशक्षक क्षरेमा पतन रहेको 
छ । जसबाट अध्ययन कायि समाप्त भई आफ्नो वशृत्तपथको योजना बनाएका छारछाराको भावी 
योजनामा असर परेको छ ।  

कायिसम्पादनमा प्रभावकाररिा ल्याउन आफ्नो कायिसञ्चालन योजनाको खाका ियार नगरेको, 
द्वन्द व्यवस्थापनका औजार प्रयोग गनि नसकेको, बन्द अवतिमा वैकशल्पक व्यवस्थाबाट कायिसम्पादन 
गरेको उल्लेख गरे पतन सरोकारवालाले समयमा प्रतिफल प्राप्त गनि नसकेको पक्षमा यथाथििा यर्कन 
गरी र्वश्वर्वद्यालयको सेवा सञ्चालन र् जस्ि, दजरुस्ि र प्रभावकारी बनाउनजपदिछ । 

75. अवकाि सजर्विा खर्ि - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक व्यवस्थापन िथा खररद तनयमावली, २०५० को तनयम 
४ अनजसार स्थापना भएको उपदान िथा तनवशृत्तभरण कोषमा वषािन्िमा रू.३ अबि 52 करोड 76 लाख 
मौज्दाि छ । यो वषि र्वश्वर्वद्यालयको कज ल आन्िररक आय रू.५ अबि ४ करोड १२ लाख रहेकोमा 
उपदान, औषति उपर्ार, पेन्सनलागायि अवकाि सजर्विामा रू.२ अबि ८५ करोड ८ लाख (कज ल 
आयको ५६.५५ प्रतििि) खर्ि भएको छ । र्वश्वर्वद्यालयको कज ल खर्िमध्ये २०७५।७६ मा २६.६२ 
प्रतििि, २०७६।७७ मा २१.२९ प्रतििि अवकाि सजर्विामा खर्ि भएको छ । उक्त खर्ि 
२०७६।७७ मा अशघल्लो वषिको िजलनामा २५.९० प्रतििि बढेकोमा यो वषि ३.०९ प्रतिििले घटेको 
छ । यो वषि कज ल तनवशृत्तभरण प्राप्त गनेको संख्या ६ हजार ३७५ रहेको छ । यसरी अवकाि सजर्विा 
भ जक्तानीको दार्यत्व बषेतन बढ्दै गएको भए पतन कोषमा पयािप्त रकम नभएकोले र्वश्वर्वद्यालयले प्रत्येक 
वषि बजेट र्वतनयोजन गरी खर्ि गदै आएको छ । 
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आतथिक वषि पेन्सन प्राप्त गनेको 
संख्या 

कज ल खर्ि 
(रू.लाखमा) 

अवकाि खर्ि 
(रू.लाखमा) खर्ि प्रतििि वरृ्ि प्रतििि 

२०७५।७६ ५७७५ ९४१९६ २५०७१ २६.६२ ९.७५ 

२०७६।७७ ६२२५ १४८२५२ २९४१९ 21.29 २५.९० 

२०७७।७८ ६३७५ १३२६७१ २८५०८ 21.४८ (३.०९) 

अवकाि सजर्विाको दार्यत्व वषेनी बढ्दै गएकोले सरकारी व्ययभार अझै बढ्ने देशखन्छ । आंतगक 
क्याम्पसहरूले आन्िररक आयको १० प्रतििि यस कोषमा पठाउनजपने व्यवस्था भए पतन अतिकािं 
क्याम्पसहरूले पठाएका छैनन ् । अवकाि रकम भ जक्तानी गनिको लातग कोषको उपयजक्त व्यवस्था 
गनजिपदिछ । 

76. पेश्की - र्वश्वर्वद्यालयको आतथिक व्यवस्थापन िथा खररदसम्बन्िी तनयम, २०५० मा िोर्कएको म्यादतभर 
पेश्की फस्यौट नगरेमा कारबाही गरी धयाजसमेि असजल गने व्यवस्था छ । र्वश्वर्वद्यालय र अन्िगििका 
१२१ तनकायको र्ववरण प्राप्त भएकोमध्ये ११2 तनकायका पदातिकारी, कमिर्ारी र अन्य संस्थाको 
नाममा यस वषिसम्म रू.2 अबि 22 करोड 20 लाख ९२ हजार पेश्की बाँकी रहेको छ । तनयमको 
व्यवस्थाबमोशजम कारबाही गरी पेश्की फस्यौट गराउनजपदिछ। 

77. जग्गाको उपयोग र संरक्षण - र्वश्वर्वद्यालय र अन्िगििका तनकायहरूको भौतिक सम्पशत्तको खोज, सङ्कलन 
िथा जगेनाि गनि र समजशर्ि िवरले अतभलेखीकरण गनि गठठि सतमतिको प्रतिवेदन अनजसार र्वश्वर्वद्यालय 
र मािहिका तनकायको पूणि स्वातमत्वमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वगितमटर  जग्गा रहेको, ९ 
लाख ९९ हजार वगितमटर जग्गाको भोगातिकार रहेको र अन्य ६ लाख ५३ हजारसमेि १ करोड ४७ 
लाख ८९ हजार वगितमटर (१ हजार ४७९ हेक्टर) जग्गा रहेको उल्लेख छ । जग्गाको संरक्षण 
सम्बन्िमा देशखएका व्यहोरा देहायअनजसार छन:् 

77.1. सतमतिले िी जग्गामध्ये सीमा अतिक्रमण गरी कव्जा गरेको, तनयतमि रूपमा कूि िथा भाडा नउठेको, 
भोगर्लनमा रहेिापतन पूणि स्वातमत्वमा नल्याएको, र्वश् वर्वद्यालयको जग्गामा अन्य तनकायले तनमािण 
गरेका भौतिक संरर्नाहरूको हकभोग हस्िान्िरण नभएको, तनतमिि संरर्नाहरूको स्वातमत्व स्पष्ट नभएको, 
अतभलेख व्यवशस्थि नभएको, र्वतभन् न तनकायबीर् समन्वय नभएको लगायिका समस्या समािान गनि 
ठदएका सजझावहरू हालसम्म कायािन्वयन भएको छैन । 

77.2. र्वश् वर्वद्यालयको केन्रीय कायािलय पररसरमा रहेको ११३ रोपनी जग्गा एक आवासीय र्वद्यालयलाई 
२०५७।४।१३ मा १५ वषिको लातग उपलधि गराएकोमा सम्झौिा अवति सर्कएपतछ जग्गा खाली 
गनि पटक-पटक िाकेिा गदाि पतन सो र्वद्यालयले नछाडेको, वाग्मिी नदीको र्कनारामा रहेको १३ 
रोपनी जग्गा एक संस्थाले भोगर्लन गरररहेको, एक क्लबलाई २०७२।१।२८ देशख ३ रोपनी र एक 
संघलाई २०७२।३।२ मा १० रोपनी जग्गा प्रयोग गनि ठदएकोमा िी जग्गाबाट र्वश्वर्वद्यालयले कज नै 
आम्दानी प्राप्त गरेको छैन । र्वश् वर्वद्यालयको सम्पशत्त िैशक्षक प्रयोजनमा उपयोग गरी संरक्षण गनजिको 
अतिररक्त सरकारी जग्गा दिाि िथा तलजमा उपलधि गराउने सम्बन्िी (दोस्रो संिोिन) कायिनीति, 
२०७१ बमोशजम तलजमा ठदने व्यवस्था तमलाउनजपदिछ । 
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77.3. र्वश्वर्वद्यालयको स्वातमत्वमा भरिपजर महानगरपातलका १५ मा रहेको २९४ तबगाह १५ कट्ठा १ िजर 
जग्गामा कृर्ष िथा वन र्वज्ञान र्वश्वर्वद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । उक्त जग्गामध्ये २० 
तबगाह ६ कट्ठामा अन्िरािर्ियस्िरको र्क्रकेट मैदान तनमािण गनि भरिपजर महानगरपातलकालाई उपलधि 
गराउने नेपाल सरकारको २०७४।१।७ को तनणियको आिारमा तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालय, भरिपजर 
महानगरपातलका र कृर्ष िथा वन र्वज्ञान र्वश्वर्वद्यालयबीर् २०७५।६।७ मा सम्झौिा गरेको उल्लेख 
गरी र्क्रकेट मैदान तनमािण गनि जग्गा उपलधि गराएकोमा सम्झौिामा तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयको िफि बाट 
हस्िाक्षर गरेको देशखएन । उक्त सम्झौिामा महानगरपातलकाले स्रोि जजटाई ३ वषितभर र्क्रकेट मैदान 
तनमािण कायि सम्पन्न गने उल्लेख भएकोमा हालसम्म खेल मैदान तनमािण कायि सम्पन्न भएको छैन । 

77.4. तरपजरेश्वरशस्थि सार्वकको जनप्रिासन क्याम्पसको १० रोपनी १३ आना जग्गामा व्यापाररक केन्र भवन 
तनमािण गरी ३२ वषि प्रयोग गनेगरी तलजमा ठदन एक व्यवसायीसँग २०५९।१०।२ मा सम्झौिा 
भएको देशखन्छ । सम्झौिा अनजसार प्रत्येक मर्हनाको घर भाडा मर्हना िजरु भएको १५ ठदनतभर बजझाई 
सक्नजपने र समयमा नबजझाएमा २० प्रतिििका दरले र्वलम्ब िजल्क लाग्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीले 
२०६४ बैिाख देशख २०७8 आषाढसम्म रू.१ करोड 67 लाख बजझाउन बाँकी देशखएको छ । 
सम्झौिाअनजसार कारबाही गरी उक्त रकम र्वलम्ब िजल्कसर्हि असजल हजनजपदिछ ।  

78. सम्बन्िन िथा नवीकरण - र्वश्वर्वद्यालयको संगठन िथा िैशक्षक प्रिासन सम्बन्िी तनयम, २०५० को 
तनयम ३८० मा क्याम्पसलाई िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गनि कायिकारी पररषद्ले बढीमा २ वषिका 
लातग अस्थायी सम्बन्िन ठदनसक्ने र तनयम ३८१ मा स्थायी सम्बन्िन ठदनसक्ने वा अस्थायी सम्बन्िनको 
अवति २ वषि थप गनिसक्ने व्यवस्था छ । स्थायी सम्बन्िन प्राप्त नगरेका वा अस्थायी सम्बन्िनको 
अवति सर्कएका क्याम्पसहरूले िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन गनि नपाउने व्यवस्था छ । र्वश्वर्वद्यालयले 
सम्बन्िन ठदएका सामजदार्यक िथा तनजी क्याम्पसहरू १ हजार ६२ मध्ये एक क्याम्पसले अन्य 
र्वश्वर्वद्यालयको सम्बन्िन तलएको र दजई क्याम्पस आपसमा गातभएकोले हाल सम्बन्िन प्राप्त क्याम्पस 
१ हजार ६० रहेका छन ्। र्वश्वर्वद्यालयले िीमध्ये हालसम्म बीरगञ्जको एक मेतडकल कलेजलाई मार 
स्थायी सम्बन्िन ठदएको र बाँकी सबै क्याम्पसलाई अस्थायी सम्बन्िन मार ठदएको छ । अस्थायी 
सम्बन्िनको अवति समाप्त भएका क्याम्पसको अवति थप गनि र स्थायी सम्बन्िन तलने व्यवस्था 
तमलाउनजपदिछ ।  

79. अनजसन्िान केन्र - र्वश्वर्वद्यालयको संगठन िथा िैशक्षक प्रिासन सम्बन्िी तनयम, २०५० को तनयम 
३३ मा र्वश्वर्वद्यालयमा अनजसन्िानात्मक कायिसम्पादन गनि गराउन नेपाल र एतसयाली अनजसन्िान केन्र, 
व्यावहाररक र्वज्ञान िथा प्रर्वति अनजसन्िान केन्र, आतथिक र्वकास िथा प्रिासन अनजसन्िान केन्र र 
शिक्षा र्वकास िथा अनजसन्िान केन्र समेि ४ अनजसन्िान केन्र सञ्चालनमा रहेका छन ्। िी अनजसन्िान 
केन्रहरूले यो वषि रू.27 लाख 76 हजार आम्दानी गरेको र रू.६ करोड 38 लाख खर्ि गरेको 
देशखए पतन र्वश्वर्वद्यालयको लातग गि र्वगिदेशख अनजसन्िानात्मक कायिहरू गरेको देशखएन । उदे्दश्य 
अनजरूप अनजसन्िान कायिमा केशन्रि हजनजपदिछ । 
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अन्य र्वश् वर्वद्यालयहरू  
80. सम्बन्िन िजल्क - पूवािञ्चल र्वश्वर्वद्यालय तनयमावली, २०५३ को पररच्छेद-१५क मा सम्बन्िनसम्बन्िी 

व्यवस्था छ । कायािलयले उपलधि गराएको र्ववरणअनजसार र्वश्वर्वद्यालयबाट ११७ क्याम्पसले 
सम्बन्िन तलएकोमा ११४ सञ्चालनमा रहेका र ३ सञ्चालनमा नरहेको उल्लेख छ । सम्बन्िन तलएका 
क्याम्पसहरू मध्ये आतथिक वषिको अन्त्यसम्म ५२ क्याम्पसबाट रू.२ करोड ९6 लाख  सम्बन्िन 
िजल्क असजल हजन बाँकी रहेको छ । सो रकममध्ये ७ क्याम्पसबाट मार रू.२ करोड २८ लाख असजल 
हजन बाँकी रहेको देशखन्छ । उक्त रकम र्वश्वर्वद्यालयको तनयमानजसार असजल गनजिपदिछ। 

81. खर्ि रकम िरौटीमा सारेको - पूवािञ्चल र्वश्वर्वद्यालयको र्वत्तीय व्यवस्था तनयमावली¸ २०७४ को तनयम 
२२(१०) मा बजेट तनकासा भएको रकम सम्बशन्िि आतथिक वषिको अन्िमा स्वि: फ्रीज भएको मातनने 
व्यवस्था छ । सोही तनयमावलीको तनयम ३४ मा आतथिक वषिको अन्त्यसम्ममा काम हजन नपाई केवल 
बजेट फ्रीज हजन नठदने उदे्दश्यले मार कसैलाई पेश्की ठदन वा िरौटी खािामा जम्मा गनि नहजने व्यवस्था  
छ । केन्रीय कायािलय आफैले यस वषि बस र कार खररद बापि २ आपूििकलाई भ जक्तानी ठदने 
प्रयोजनको लातग रू.८६ लाख बजेट खर्ि लेखी िरौटी खािामा सारेकोले उक्त खर्ि तनयमसम्मि देशखएन । 
तनयमावलीको प्राविानअनजसार आतथिक कारोबार सञ्चालन हजनजपदिछ । 

82. जग्गाको सीमाङ्कन - पूवािञ्चल र्वश्वर्वद्यालयलाई नेपाल सरकारबाट मोरङ्ग शजल्लाको सार्वक इन्रपजर, 
मगृौतलया र सजन्दरपजर गाउँ र्वकास सतमति अन्िगििको ८०५ र्वगाहा जग्गा भोगर्लनको लातग २०५५ 
सालमा स्वीकृति प्राप्त भएको उल्लेख छ । उक्त जग्गामध्ये ८० र्वगाहा जग्गा घेरा पखािल लगाई 
िैशक्षक िथा प्रिासकीय भवनहरू बनाई प्रयोग गदै आएको छ । र्वश्वर्वद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा 
परेको जनाई कंर्क्रट र्पलर तनमािण गनि एक तनमािण व्यवसायीसँग २०७४।२।२० मा खररद सम्झौिा 
भएकोमा हालसम्म सीमा छजट्याउने काम सम्पन्न भएको देशखएन । नापी िाखा बेलबारीले 
२०७७।११।४ मा लेखेको परमा िोर्कएको र्ार र्कल्लातभर सार्वक नापीका बखि नापनक्सा 
नभएको, नक्सा िथा र्फल्डबजक समेि कायािलयमा नभएको उल्लेख गरेको देशखन्छ । यसरी तबतभन्न 
कारणले जग्गाको सीमाङ्कन नहजँदा अतिक्रमण भएको देशखँदा जग्गाको उशर्ि संरक्षण र उपयोग गनजिपदिछ। 

83. जग्गा अतिक्रमण ÷ नेपाल संस्कृि र्वश्वर्वद्यालयको केन्रीय कायािलय र १२ आर्ङ्गक क्याम्पसको 
स्वातमत्वमा िराईमा १ हजार ७१८ तबगाह १८ कट्ठा र पहाडी क्षेरमा १०२ रोपनी ९ आना जग्गा 
रहेको छ । उक्त जग्गामध्ये ४०८ तबगाहमा मोही कायम रहेको र १२ तबगाहमा स्वातमत्व र्ववाद 
रहेको उल्लेख छ । दाङको बेलझजण्डी क्षेरमा रहेको ३२६ तबगाह जग्गा २०५८ देशख अतिक्रमणमा 
परेको कारण भोगर्लन गनि र आय आजिनमा उपयोग हजन सकेको छैन । र्वश्वर्वद्यालयले सम्पशत्तको 
उशर्ि संरक्षण गरी उपयोग गनजिपदिछ । 

पोखरा र्वश्वर्वद्यालय आतथिक तनयमावली, २०५५ को तनयम २९(५) मा र्वश्वर्वद्यालय र 
अन्िगििका तनकायहरूमा रहेको घरजग्गा सवारी सािनलगायिका अन्य सम्पशत्तहरूको केन्रीय लगि 
राख्न े व्यवस्था तमलाउने उल्लेख छ । कायािलयले र्वश्वर्वद्यालय अन्िगििका तनकायहरूमा रहेको 
सम्पशत्तहरूको केन्रीय लगि राखेको देशखएन । र्वश्वर्वद्यालयको स्वातमत्वमा रहेका पोखरा 
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महानगरपातलका वडा नं.१२, १३, १४ का जग्गा १ हजार ३७२ रोपनी १४ आनामध्ये ६२५ 
रोपनीभन्दा बढी जग्गा सजकज म्बासीहरूले अतिक्रमण गरेको र्ववरण प्राप्त भएकोमा र्वश्वर्वद्यालयले 
सम्पशत्तको केन्रीय लगि राखी संरक्षण िथा सदजपयोगको उशर्ि व्यवस्था तमलाउनज पदिछ । 

84. सम्पशत्त व्यवस्थापन - सजदूर पशिमाञ्चल र्वश्वर्वद्यालय आतथिक प्रिासन तनयमावली, २०६९ तनयम ९३(७) 
मा र्वश्वर्वद्यालयको नाममा प्राप्त हजन आएका सम्पतिको मूल्य, सम्पति रहेको स्थान, खररद िथा प्रातप्त 
तमति खजल्ने गरी राख्नजपनेमा िद्अनजसार राखेको छैन । र्वश्वर्वद्यालयको भवन, फतनिर्र मेतसनरी िथा 
वैज्ञातनक सम्पशत्तलगायिका शस्थर सम्पशत्तको मूल्य रू.२१ करोड १४ लाख देखाएकोमा भवन 
मूल्याङ्कनको स्पष्ट आिार तलएको छैन भने मािहिका तनकायहरूको सम्पशत्त समावेि गरेको छैन । 
र्वश्वर्वद्यालयअन्िगििका सम्पूणि तनकायहरूमा सम्पशत्तको वास्िर्वक मूल्याङ्कनको आिारमा अतभलेख 
राख्नजपदिछ । 

मेतडकल कलेज पूवाििार तनमािण र्वकास सतमति, कैलाली 
शर्र्कत्सा शिक्षाको र्वकास िथा प्रवििन गनि मध्यम िथा उच्र् स्वास््य प्रार्वतिक जनिशक्त उत्पादन 

गरी गजणस्िरीय िथा र्विेषज्ञ स्वास््य सेवा सजतनशिि गनि कैलालीको गेटामा मेतडकल कलेज स्थापना गनि 
आवश्यक पूवाििारहरू तनमािण गने उदे्दश्यले यो सतमति गठन भएको देशखन्छ । सतमतिले यो वषि रू.१० करोड 
९७ लाख खर्ि गरेको छ । 

85. गजरुयोजना  - सतमतिले मेतडकल कलेजको मापदण्डअनजसार अस्पिाल, छारावास भवन लगायिका संरर्ना 
तनमािण गनि रू.८ अबि ७४ करोड १२ लाखको गजरुयोजना ियार गरेको छ । गजरुयोजना अनजसार 
पर्हलो र्रणमा अस्पिाल भवन, कलेज भवन, छारावास, आवासगहृ, लण्री, मर्िरी, रोड एक्सेस 
लगायिका कायि २०७३।७४ सम्म सम्पन्न गने र दोस्रो र्रणमा बाँकी रहेको तसतभल वक्सि र अन्य 
संरर्ना तनमािण कायि २०७६।७७ देशख २०८०।८१ सम्म सम्पन्न गने उल्लेख छ । सतमतिले यस 
वषिसम्म रू.४ अबि २८ करोड ८८ हजार खर्ि गरेकोमा तनमािण कायि सम्पन्न गरेको छैन । गजरुयोजना 
अनजसार पर्हलो र्रणमा गनजिपने कायिमध्ये रू.२३ करोड १९ लाख लागि अनजमान भएको खानेपानी 
िथा ढल व्यवस्थापन लगायिका ७ तनमािण कायि हालसम्म सम्पन्न नभएको र दोस्रो र्रणको कायि िजरु 
भएको छैन ।  

86. तनमािण कायिको प्रगति - खररद सम्झौिामा िोर्कएको अवतितभर कायििातलकाअनजसार तनमािण कायि सम्पन्न 
गनजिपदिछ । सतमतिबाट  ७ तनमािण कायिका लातग रू.३ अबि ९३ करोड ३५ लाखमा खररद सम्झौिा 
भएकोमा रू.२ अबि ६५ करोड १९ लाख (६७.४१ प्रतििि) खर्ि गरेको छ । सोमध्ये र्वतभन्न ५ 
तनमािण कायिमा २०७७ आषाढसम्म िजरु अवतिको ७९ देशख ४८० प्रतिििसम्म अवति व्यिीि भए 
पतन भौतिक प्रगति ३३ देशख ७३ प्रतिििमार भएको देशखन्छ। 

सबै प्याकेजको तनमािण कायि िोर्कएको समयमा सम्पन्न हजन नसकी ३५० प्रतिििसम्म म्याद 
थप भएको छ।िी तनमािण कायिहरू संिोतिि कायििातलकाबमोशजम कायि सम्पन्न नगरेको िथा पटक 
पटक म्याद थप गदाि पतन कायि सम्पन्न नभएको अवस्था रहेकोले खररद तनयमावली िथा सम्झौिाको 
िििबमोशजम तनमािण कायि सम्पन्न गनजिपदिछ । 
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जनक शिक्षा सामग्री केन्र तलतमटेड 

नेपाल सरकारको रार्िय शिक्षा पिति योजनाको उदे्दश्य पररपूतििका तनतमत्त आवश्यक िैशक्षक सामग्री, 
पाठ्यपजस्िक, शिक्षक तनदेिन पजशस्िका,  िैशक्षक नक्सा, र्ाटि, र्फल्म आठदको उत्पादन िथा प्रकािन गरी 
तनिािररि मूल्यमा उपलधि गराउने मजख्य उदे्दश्य रहेको यस केन्रको स्थापना कम्पनी ऐन, २०२१ अनजसार 
२०३५।६।८ मा भएको हो ।हाल केन्र कम्पनी ऐन , २०६३ अनजसार सञ्चालनमा रहेको छ । 
केन्र अन्िगिि ८ िाखा कायािलयमा समेि ३५८ कमिर्ारी कायिरि रहेका छन् । 

87. र्वत्तीय शस्थति िथा सञ्चालन नतिजा - केन्रको २०७८ आषाढ मसान्िमा िेयर पजजँी रू.४५ करोड ६४ 
लाख, सशञ्चि नोक्सानी रू. १अबि ५३ करोड ३१ लाख, अन्य जगेडा रू. ५ अबि २७ करोड ७१ 
लाख र दार्यत्व रू.४ अबि ४० करोड ४८ लाख रहेको छ । गैर र्ालज सम्पशत्त रू.७ अबि ७७ करोड 
४७ लाख र र्ालज सम्पशत्त रू. ८३ करोड ५ लाखसमेि सम्पशत्त रू. ८ अबि ६० करोड ५२ लाख 
रहेको छ । केन्रको गि वषि रू.१३ करोड ३५ लाख नोक्सान रहेकोमा यो वषि रू.१० करोड ६७ 
लाख नाफा रहेको छ ।  

88. शस्थर सम्पशत्तको मूल्याङ्कन - व्यवस्थापनले वार्षिक रूपमा सम्पशत्तको मूल्याङ्कनलाई पजनरावलोकन गने 
लेखा नीतिमा उल्लेख गरेिा पतन केन्रको शस्थर सम्पशत्तमा र्वगि वषिदेशख मूल्याङ्कनबाट थप भएको 
रकमसमेि समावेि गरेको छ ।नेपाल लेखामान १६ को बजदँा ३४ बमोशजम  मूल्यांकन गरी सम्पशत्त 
प्रस्िजि गदाि कम्िीमा ३ वा ५ वषिमा पजनिमूल्याङ्कन गनि सर्कने उल्लेख छ ।केन्रको लेखा नीतिमा 
जग्गाको ४ वषिको अन्िरालमा मूल्याङ्कन गररने उल्लेख भए िापतन २०७४ आषाढ पिाि ्पजनमूिल्याङ्कन 
गरी प्रस्िजि गरेको छैन । सम्पशत्तको आवतिक पजनमूिल्याङ्कन हजनजपदिछ ।  

89. लक्ष्य प्रगति - केन्रले िैशक्षक सर २०७८ का लातग कक्षा १ देशख १२ सम्मका १ करोड ९० लाख 
थान पजस्िक छपाइ गने लक्ष्य राखेकोमा १ करोड ६५ लाख ३४ हजार १५३ पजस्िक छपाइ गरेको 
छ । देिको संघीय संरर्ना अनजसार प्रदेिको आवश्यकिानजसार पाठ्यपजस्िक तबक्री र्विरणको ियारी 
हजन नसकेको, केन्रमा रहेको िैशक्षक सजरक्षण मजरणलाई प्रभावकारीरूपमा स्िरोन्नति गरी नेपाल सरकारको 
सजरक्षण छपाइ सम्बन्िी कायिमा र्वकास गने लक्ष्यमा प्रगति नभएको, आन्िररक राजस्व र्वभागको 
अन्ििःिजल्क शस्टकर छपाइको कामको छज टै्ट सजरक्षण मजरणको व्यवस्था गने लक्ष्यमा प्रगति नभएको, 
केन्रको पजराना मेतसनहरुको प्रतिस्थापन नभएको अवस्था छ । लक्ष्यअनजसार प्रगति हातसल गरी सेवा 
प्रवाहमा सजिार ल्याउनजपदिछ । 

90. शजन्सी अतभलेख - िैशक्षक सामग्री तबक्री र्विरण तनदेशिका, २०७० ले पजस्िकहरूको तन्कासन, 
भण्डारण, प्रातप्त र नोक्सानीलाई लेखाङ्कन गने सम्बन्िमा व्यवस्था गरेको छ । केन्रले प्रत्येक वषि 
भौतिक परीक्षणबाट कायम भएको पजस्िकको संख्या र मूल्य पतछल्लो वषिलाई शजम्मेवारी साने गरेको छ 
। केन्रले संरक्षणमा पयािप्त ध्यान नपजर् याएका कारण यो वषि २० हजार ६२ थान पजस्िक क्षति भएको 
अवस्था छ । त्यस्िै, भौतिक परीक्षणमा भण्डारबाट तन्कासन एवं प्रातप्त हजँदा ४८ हजार १२५ थान 
र्किाब बढी र १४ हजार ३२५ थान घटी मौज्दाि देशखएको छ । केन्रको मजख्य कायि नै पजस्िक 
छपाइ र र्विरण भएकोले सोको पररमाणगि र्हसाब यथाथिपरक िवरले राख्न ेप्रबन्ि गनजिपदिछ ।  



शिक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्रालय 

 490 महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔ ँवार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ 

 

91. खररद िथा उत्पादन नम्सि - केन्रले वार्षिक कायिक्रम िथा बजेट ियार गदाि कागज खपिको पररमाण 
अनजमान गने गरेकोमा कागजको खपि र सोअनजसार ियार हजने पजस्िकको पषृ्ठ संख्या सम्बन्िी नम्सि 
ियार गरेको देशखएन । केन्रमा गि वषि २ हजार ७४८ मेर्िकटन कागज मौज्दाि रहेकोमा यो वषि 
७ हजार १५२ मेर्िकटन खररद िथा ६ हजार ८४० मेर्िकटन तन्कासन गरी ३ हजार ६० मेर्िकटन 
कागज मौज्दाि रहेको देशखन्छ। केन्रले मौज्दाि सम्बन्िी मापदण्ड समेि बनाएको छैन। कागजको 
उत्पादन, खपि, खररद िथा मौज्दािको नम्सि एवम ्मापदण्ड ियार गरी व्यवशस्थि गनजिपदिछ । 

अनजगमन िथा बेरुजू 

• अनजगमन — गि र्वगिका प्रतिवेदनमा र्वद्यालय भौतिक भवन तनमािण िथा ममिि सजिार समयमा नभएको, खर्ि 
भई बाँकी रकम र्फिाि नगरेको, पजजँीगि सम्पशत्तको उशर्ि संरक्षण िथा व्यवस्थापन नभएको, संस्थागि 
र्वद्यालयको िजल्क अनजगमन, तरभ जवन र्वश्वर्वद्यालयका केही तनकायको समयमै लेखापरीक्षण नगराएको 
लगायिका व्यहोरा औलं्याइएकोमा यो वषि पतन सजिार भएको छैन ।  

आतथिक कायिर्वति िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ को दफा ३२ मा लेखापरीक्षण िथा 
आन्िररक तनयन्रण सतमति रहने व्यवस्था भए पतन मन्रालयले िद्अनजसारको सतमति बनाएको छैन । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िथा सरोकारवालाले उठाएका र्वषयहरूमा सजिार गरी स्वर्ातलि रूपमा िैशक्षक 
प्रिासन सञ्चालन गनि उक्त सतमति गठन गरी सजझावहरू कायािन्वयन गनजिपनेमा यस्िो कायि हजनसकेको 
छैन। गि र्वगि वषिको लेखापरीक्षणमा िोर्कएको सीमाभन्दा बढी वषािन्िमा रकमान्िर गरेको, 
सरोकारवालाको गजनासो र सजझाव सङ्कलन गरी कायािन्वयन गनि हेलो सरकार कायिक्रम अशघ बढाएकोमा 
कायािन्वयन नगरेको, छारवशृत्तको अनजगमन नगरेको, र्वदेिी संस्थाबाट सम्बन्िन तलएका शिक्षण 
संस्थाहरूले पालना गनजिपने कायि नगरेकोमा कारबाही नगरेको, नयाँ िैशक्षक कायिक्रम सञ्चालन अनजमति 
तलएकाले पतन नवीकरण नगदाि कारबाही नगरेको लगायिका व्यहोरा यो वषि पतन दोहोररएका छन ्। 
र्वगिका व्यहोरा पजनरावशृत्त नहजने गरी कायिसम्पादन गनजिपदिछ । 

• बेरुजू शस्थति — यो वषि मन्रालय र मािहिसमेिका तनकायको लेखापरीक्षणबाट देशखएको बेरुजूको शस्थति 
देहाय अनजसार छिः 

➢ सरकारी कायािलयिफि  ५२ तनकायमा रू.१ अबि ८ करोड ३२ लाख ९४ हजार बेरुजू देशखएकोमा 
प्रारशम्भक प्रतिवेदन उपलधि गराएपतछ ४ तनकायले रू.७३ लाख ७६ हजार फस्यौट गरेकोले रू.१ 
अबि ७ करोड ५९ लाख १८ हजार बेरुजू बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रू.५९ लाख ९९ हजार म्याद 
नाघेको पेश्की रहेको छ । यस सम्बन्िी र्ववरण अनजसूर्ी 15 मा छ । 

➢ संगठठि, अन्य संस्था र सतमति १४१ िफि  रू.८ अबि ९३ करोड २६ लाख ३३ हजार बेरुजू 
देशखएकोमा प्रारशम्भक प्रतिवेदन उपलधि गराएपतछ ४ तनकायले रू.३ अबि ७३ करोड ८८ लाख ८६ 
हजार फस्यौट गरेकोले रू.५ अबि १९ करोड ३७ लाख ४७ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये 
रू.३८ करोड ४८ लाख ७ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । यस सम्बन्िी र्ववरण अनजसूर्ी 
16 मा छ ।  


