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क्णा्मली प्रदषेश सामाचिक चवकास मन्त्ालयलषे क्णा्मली प्रदषेशको उचि चशक्ाको ग्ुणसतर 
समबचन्ध अद्ययन अनसुंधान २०७८ प्रकाशन गन्म लागषेको िानकारी पाउँदा जयाद ैर्सुी लागषेको 
छ यस अनसुंधानलषे मन्त्ालय र अन्तग्मतका सबै चनकायहरुलषे क्णा्मली प्रदषेश सामाचिक चवकास 
मन्त्ालयलषे क्णा्मली उचि चशक्ा समबचन्ध चरियाकलापहरु समषेचटएकोलषे सरोकारवालाहरुलाई, 
सिूना प्राप्त गन्म,अनसुन्धान गन्म िहानषेका शभुचिन्तकहरुलाइ लाचग यो पसुतक महतवप्ूण्म स्ोत 
बन्नषे छ भन्नषे चवश्ास चलएको छु । 

 क्णा्मली प्रदषेशको उचि चशक्ाको ग्ुणसतर समबचन्ध अद्ययन अनसुंधानको तयारी तथा प्रकाशन 
गन्म संलगन कम्मिारीहरुलाई धन्यवाद चददं ैआगामी वर्महरुमा समषेत यस प्रकाशनलषे चनरन्तरता 
पाउनषे अपषेक्ाका साथ प्रकाशनको प्ूण्म सफलताको शभुकामना वयक्त गद्मछु ।

  
मन्त्री यज्ञ बहलादुर बुढला क्षषेत्री

सामाचिक चवकास मन्त्ालय
                                                          क्णा्मली प्रदषेश
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प्रकलाशकीय

सामाचिक चवकास मन्त्ालयबाट क्णा्मली प्रदषेशको उचि चशक्ाको ग्ुणसतर समबचन्ध अद्ययन 
अनसुंधान प्रकाशन गन्म पाउँदा मलाई धषेरै र्सुी लागषेको छ । सामाचिक चवकास मन्त्ालयको 
काय्मक्षेत् अन्तग्मत पनदे चशक्ा, सवास्थय, श्म तथा रोिगार, यवुा तथा र्षेलकूद, पोर्ण तथा 
सरसफाई, भारा संसकृचत, मचहला बालबाचलका, िषेष्ठ नागररक लगायत अपाङ्ग र लोपोन्मरु् 
तथा चसमान्तकृत समदुायको  चवकास  र तयससँग समबचन्धत चवरय पद्मछन ्। यस मन्त्ालयलषे 
आ.व.२०७८/०७९ मा माचथ उललषेचर्त क्णा्मली प्रदषेशको उचि चशक्ाको ग्ुणसतर समबचन्ध 
अद्ययन अनसुंधान प्रकाचशत गरी आम नागररकलाई िानकारी गराउनषे काय्मको थालनी गनु्म 
राम्ो हो । यस पचुसतकालषे मन्त्ालयलषे गरषेको काय्ममा पारचद्मश्मता लयाई सशुासनको अवसथालाई 
थप मिबतु बनाउन सघाउ पगुनषे चवश्ास चलएको छु । सरोकारवाला सबैलाई यस पचुसतकामा 
प्रकाशन गररएका सामग्ीहरु महतवप्ूण्म सिूना र श्ोत हुनषेछन ्भन्नषेमा म प्ूण्म चवश्सत छु । 

 क्णा्मली प्रदषेशको उचि चशक्ाको ग्ुणसतर समबचन्ध अद्ययन अनसुंधान प्रकाशन गन्म उतप्रषेर्णा 
तथा सललाह, सझुाव प्रदान गनु्म हुनषे यस मन्त्ालयका माननीय मन्त्ी यज्ञ बहादरु बढुाक्षेत्ीजय ू
प्रचत हाचद्मक आभार प्रकट गद्मछु।यस प्रकाशनमा लषेर् रिना उपलवध गराउनषे महानभुावहरु, 
लषेर् रिनाहरु समपादन गनदे समपादन सचमचतका संयोिक लगायत सदसयहरु र प्रकाशन गनदे 
काय्ममा संलगन यस मन्त्ालय र अन्तरगतका कम्मिारी चमत्हरुलाई हाचद्मक धन्यवाद चददं ै
प्रकाशनलषे चनरन्तरता पाउनषे चवश्ास चलएको छु ।

 

समिि, कृष्ण प्रसलाद कलाप्ररी
सामाचिक चवकास मन्त्ालय

                                                                 क्णा्मली प्रदषेश





क्णलाणा्री प्रदषेश उचि मशक्षलाको गु्णसिर 
समबन््री अधययन अनुसन््लान प्रमििषेदन

२०७८ (२०२१)
 

प्रमििषेदन ष्ेश गररएको मनकलाय  
सलामलामिक मिकलास मन्त्ला्य

क्णा्मली प्रदषेश सरकार
सरु्देत, नषेपाल

प्रमििषेदन ष्ेश गनने ससं्ला

सलामुदलामयक मिकलास कषे न्द्र नषे्ला्
वीरषेन्द्रनगर नगरपाचलका- ४, सरु्देत 





क्णलाणा्री प्रदषेश उचि मशक्षलाको गु्णसिर 
समबन््री अधययन अनुसन््लान प्रमििषेदन 

२०७८  

अधययन गनने ससं्ला:
सलामुदलामयक मिकलास कषे न्द्र नषे्ला्

वीरषेन्द्रनगर नगरपाचलका - ४, सरु्देत

अधययन समुह
प्रमुख अनुसन््लान किलाणाहरू:
श्ी रषेशम बहादरु चबष्ट 
श्ी रािन कुमार कंडषेल 
श्ी चबष्ण ुकुमार र्ड्का 
श्ी रषेशम र्त्ी 





कृिज्ञिला ज्ञला्न

 सामदुाचयक चबकास कषे न्द्र नषेपाल, चबरषेन्द्रनगर नगरपाचलका- ४, सरु्देतलषे संिालन 
गरषेको यस “उचि चशक्ाको ग्ुणसतर समबन्धी अधययन अनसुन्धान” शीर्मकको अधययन काय्म 
अनसुन्धान समहु (Research Team) का सदसयहरूलषे तयार गनदे रिममा प्रतयक् अप्रतयक्रुपमा 
थपैु्र वयचक्तहरूको संगलनता रहयो।प्रचतवषेदनको लाचग प्रश्ावली चनमा्म्ण, त्थयांक चवश्षेर्ण, र 
अधययन क्षेत्को नमनुा छनौटमा आवशयक पषृ्ठपोर्ण सचहत सहयोग पयुा्मउनषे सबै महानभुाब 
प्रचत आभारी छौ।क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे शचैक्क सँसथाहरूको ग्ुणसतर 
समबन्धी अधययन काय्ममा क्णा्मलीका चबकट भगूोलमा अवचसथत कयामपसहरूबाट त्थयांक 
संकलनमा सहयोग गनदे त्थयांक संकलकहरू सबैलाई धन्यबाद चदन िाहान्छौ । यो अधययनको 
महतवप्ूण्म पक् आवशयक त्थयांकको उपलबधता चथयो । आफनो महतवप्ूण्म समयका बाबितु 
पचन कयामपसका आचथ्मक, शचैक्क, भौचतक र प्रशासचनक त्थयांक संकलकलाई उपलबध 
गराई सहयोग गररचदनषे समबचन्धत कयामपसका कयामपस प्रमरु्हरूलाई हामी सध ैसचमझरहनषे छौ 
।अनसुन्धान समहुका तफ्म बाट आचथ्मक सहयोग गनदे क्णा्मली प्रदषेश सरकार सामाचिक चवकाश 
मन्त्ालयप्रचत हाचद्मक आभार बयक्त गद्मछौ ।

अधययन समुह 





अधययनको सलार
 मलुकुमा शचैक्क बषेरोिगारीको समसया बचढरहनषे तर चसप, दक्ता र चनप्ूण्मतालषे 
र्ाररएको भरपददो दक् िनशचक्तको अभाव भइरहनषे अवसथा झनझन पषेचिलो बन्द ै गइरहषेको 
छ । उचि चशक्ा हाचसल गरषेका चवद्याथथीहरू योगय, दक् र चनप्ुण िनशचक्तको रुपमा तयार हुन 
सकषे मात् यसतो समसयाको चनराकर्ण समभव छ। तसथ्म उचि चशक्ाको ग्ुणसतर सधुार गरी दक् 
िनशचक्त उतपादन गरर बिारीकर्ण गन्म सचकएमा मात् उचि चशक्ालषे साथ्मकता पाउनषे दषेचर्न्छ।   
क्णा्मली प्रदषेश चभत् रहषेका कयामपसहरू मधय सषेवा क्षेत्का आधारमा सबै चिलललाहरूबाट 
२२ ओटा कयामपसहरूलाई यस अधययनका लाचग छनौट गरर ग्ुणसतरको अवसथा, समसया, 
समधानका उपायमा कषे चन्द्रत भाई यो अधययन तय गररएको चथयो। िसकालाचग समबचन्धत 
कयामपसहरू बाट संकचलत त्थयांकहरूलाई  चवश्चवद्यालय अनदुान आयोग (University 
Grants Commission Nepal) लषे अच्तयार गरषेको उचि चशक्ाको ग्ुणसतर समबन्धी ८ 
ओटा उचि चशक्ाको आचथ्मक, भौचतक, शचैक्क तथा िनशचक्त वयसथापन समबन्धी मानंक 
तयस अन्तग्मतका कषे चह सिूकलाई आधारमाचन संकचलत त्थयांकलाई मलुयांकन गरर पररक््ण 
गररएको चथयो।त्थयांकहरूको प्रसोधनका र प्रसतचुतका लाचग IBM SPSS Version 26 
सफटवषेर पचन प्रयोग गररएको चथयो । 
 अधययनको परर्णाम अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका अचधकांश उचि चशक्ा 
प्रदायक संसथाहरूमा ग्ुणसतर बयवथापनको अवसथा सन्तोरिनक दषेचर्एन। कयामपस 
सथापनाको नीचतगत सपष्टता चबना नै क्णा्मलीमा कयामपसहरूको चवसतारलषे कयामपसको 
ग्ुणसतरमा िनुौती थचपएको दषेचर्न्छ।कयामपसहरूमा पाठयरिम, चशक््ण चसकाई, मलुयांकन, 
तथा शचैक्क कयालषेन्डरको प्रभाकारी काया्मन्वयन पक् एकदम कमिोर दषेचर्न्छ िसको परर्णचत 
क्णा्मलीका उचि चशक्ा प्रदान गनदे शचैक्क संसथाहरूमा शचैक्क ग्ुणसतर कायम हुन ्सकषे को 
छैन। पया्मप्त भौचतक तथा मानचवय िनशचक्तको अभाव र सधुारका लाचग दीघ्मकाचलन योिनाको 
अभावलषे क्णा्मली प्रदषेशका उचि चशक्ा प्रदान गनदे सँसथाहरूमा ग्ुणसतरको संकट दषेचर्न्छ 
। कयामपस सथापनाको मापदणड, शचैक्क र प्रशासचनक गचतचवचधको चनयमन तथा मलुयांकन 
प्र्णालीको बयवसथापन िसता गचतचवचधहरूमा प्रभावकारी दषेचर्दनैन।क्णा्मलीका सामदुाचयक 
कयामपसहरूलषे आचथ्मक वयवसथापनको ठुलो चहससा चवद्याथथीको शलुकबाट संिालन गरररहषेका 
छन। कयामपसमा ग्ुणसतरीय शचैक्क गचतचवचध संिालन गनदेका आवशयक भौचतक संरिनाहरू 
उपयकु्त कक्ा कोठा, पसुतकालय, फचन्मिर, प्राचवचधक उपकर्ण, इन्टरनषेट, कयाचन्टन, शौिालय 
तथा र्ानषेपानीको बयवसथापन सबै कयामपसहरूलषे राम्ो बयवसथापन गन्म सकषे का छैनन ् । 
कयामपसमा प्रचबचध मतै्ी पसुतकालय, चवद्याथथी सहायता कक्, चवद्याथथीका लाचग अचतररक्त 
चरियाकलाप, EMIS को बयवसथापन िसता काय्महरू संिालनमा दषेचर्दनैन। 



कयामपसका भौचतक, शचैक्क, प्रशासचनक, आचथ्मक लगायत चशक््ण चशकाई चरियाकलापहरू 
सधुार उन्मरु् भएपचन ग्ुणसतरकालाचग सन्तोरिनक अवसथा छैन । तयसैगरी ग्ुणसतरीय चशक्ाका 
लाचग प्राधयापकहरूको पषेशागत वचृति  चवकासको िरुरर पद्मछ िसका लाचग आवशयक ताचलम, 
काय्मशाला र सषेचमनारहरू समय समयमा संिालन गनदे काय्मरिमहरूको अबसथा सन्तोरिनक 
दषेचर्एन । कयामपसमा चबद्याथथी भना्मको सङ््यालाई बढाउनका लाचग कयापसहरूमा प्राचज्ञक 
वातावर्ण तयार गन्ममा कयामपसहरू िकुषे को दषेचर्न्छ ।
 उचि चशक्ामा ग्ुणसतरका लाचग अधययन अधयापनसंगै अनसुन्धानका गचतचवचधहरू 
पचन महतवप्ूण्म माचनन्छन ्। तर क्णा्मली प्रदषेशका उचि चशक्ा प्रदान गनदे संसथाहरू अनसुन्धानका 
गचतचवचधमा धषेरै पछाडी दषेचर्न्छन।अनसुन्धानका गचतचवचधका लाचग आवशयक आचथ्मक 
सहायता, चशक्क चवद्याथथीको सहभाचगताका उतप्रषेर्णा, कयामपसमा अनसुन्धान बयवसथापन 
इकाई (Resarach Managagement Cell) बयवसथापन िसता काय्महरू सन्तोरिनक 
दषेचर्दनै।भौगोचलक रूपमा चवकट, मानव चवकास सिूांकमा पछाडी रहषेको, चवकासका 
दृचष्टको्णबाट चपछचडएको क्णा्मली क्षेत्को चवकास र समचृधिको लाचग आवशयक पनदे िनशचक्त 
उतपादनमा महत्वप्ूण्म भचूमका चनवा्मह गन्मकालाचग यस प्रदषेशका कयामपसहरूलषे ग्ुणसतर चशक्ा 
प्रदान गनु्म प्रमरु् कत्मबय हुन्छ। क्णा्मलीका हरषेक कयामपसको भौचतक पवूा्मधार चवकासका साथै 
आवशयक पनदे मानव िनशचक्तको उचित वयवसथापन, ग्ुणसतरीय शचैक्क प्राचज्ञक काय्मरिम, 
राचषरिय तथा अन्तरा्मचषरिय समबन्ध चवकास र चवसतार, उतपाचदत िनशचक्तको उचित वयवसथापन, 
रोिगारोन्मरु् उचि चशक्ा प्रदान, चवकास र समचृधि उन्मरु् अधययन, अधयापन र अनसुन्धानमलुक 
गचतचवचधहरू आचद िसता सारभतू सवालमा क्णा्मलीका उचि चशक्ा प्रदायक संसथाहरूको 
धयान कषे चन्द्रत गनु्मपनदे आवशयकता छ।िसको सधुारका लाचग समबचन्धत संघीय, प्रादषेचशक र 
सथानीय  सरकारलषे तयसता संसथाको शचैक्क ग्ुणसतर सधुारका लाचग आवशयक नीचत, काय्मरिम 
तथा योिना चनमा्म्ण गनु्म वान्छनीय दषेचर्न्छ । क्णा्मलीको उचि चशक्ाको ग्ुणसतरसधुारका लाचग 
आबशयक ग्ुणसतरीय चशकाई, ग्ुणसतरीय चबरयबसत,ु ग्ुणसतरीय शचैक्क नषेततृव, ग्ुणसतरीय 
पवूा्मधार, ग्ुणसतरीय चशकारु, ग्ुणसतरीय चशक्क आचद िसता पक्हरूको सधुारका लाचग प्रदषेश 
सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूलषे उचि चशक्ाको नीचतगत, काय्मरिम तह र काया्मन्वनतहमा 
सधुारकालाचग आबशयक मापदणड बनाई ग्ुणसतर सधुारमा कषे चन्द्रत हुनपुनदे दषेचर्न्छ ।
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्ररच ष्ेद १: ्ररिय
 यस पररचछषेदमा अधययनको सामान्य पषृ्ठभचुम सचहत नषेपालमा रहषेका उचि चशक्ाको 
एचतहाचसक  अबसथा उललषेर् गररएको छ ।साथै नषेपालमा रहषेका चबचभन्न चबश्चबद्यालयमा 
रहषेका उचि चशक्ा प्रदायक संसथाहरूको चबबर्ण सचहत क्णा्मली प्रदषेशको उचि चशक्ाको 
वत्ममान अवसथाको ििा्म गररएको छ।यस अधययनको औचितय र उद्षेशयहरूलाई समषेत यसै 
र्णडमा उललषेर् गररएको छ।

१.१ अधययनको ्षृ्ठभूमम 
चवकास र समचृधिको प्रमरु् अवयवको रूपमा रहषेको उचि चशक्ा ग्ुणसतररय र 

रोिगार उन्मरु् हुन ुवत्ममान समयको प्रमरु् आवशयकता हो । तर नषेपालमा चवद्यमान चवद्यालय 
होस वा चवश्चवद्यालय चशक्ालषे सधैं ग्ुणसतर अभावको आलोिना र्षेचपरहन ुपरररहषेको छ 
। चशक्ाको ग्ुणसतरको चवरयमा नषेपाललषे चवश्का ठूला चवश्चवद्यालयसँग प्रचतसपधा्म गनदे 
अवसथामा छैनन । नषेपालको चवद्यमान उचि चशक्ालयहरूलषे दषेशको आवशयकता अनरुूपको 
रोिगारी सिृना गन्म नसकषे को यथाथ्मका बीि उचि चशक्ा सधुारका लाचग चबगत १० वर्म यता 
महतवप्ूण्म पररवत्मनहरू पचन भएका छन । नषेपालको चशक्ा क्षेत्को ग्ुणसतर सधुारका लाचग धषेरै 
बहस िलद ैआइरहषेका छन ्।
 सरकारलषे चवद्यालय तहको चशक्ाको ग्ुणसतर सधुार गन्म चवचभन्न काय्मरिम वरदेनी 
साव्मिाचनक गरषेको भएपचन चवश्चवद्यालय तहको चशक्ाको ग्ुणसतरलाई सधुार गन्म प्रभावकारी 
कदम िालन सकषे को छैन । चवश्चवद्यालय चशक्ालाई अन्तरा्मचषरिय सतरको बनाउन सन ्२००७ 
दषेचर् नै काय्मन्वयनमा आएको ग्ुणसतर परीक््ण सचुनचचिता (QAA) हाल प्रभावकारी रुपमा 
अचघ बढाइएको छ । कचतपय चशक्ाचवदल्षे नषेपालको उचि चशक्ाको ग्ुणसतर सधुार नहुनमुा 
चवद्यामान छररएर रहषेका उचि चशक्ा समबन्धी काननु कारक रहषेको बताउँद ै आएका छन ् । 
सरकारलषे नषेपालको उचि चशक्ाको ग्ुणसतरमा वयापक सधुार गनदे उद्षेशयलषे एकीकृत उचि 
चशक्ा ऐनको तयारीसमषेत गररसकषे को छ । उचि चशक्ा सधुार र वयवसथापन गन्म चबगतमा बनषेका 
चवचभन्न ऐन तथा चनयमलाई हटाएर छाता ऐनको रुपमा एकीकृत उचि चशक्ा ऐन लयाउन 
लाचगएको हो । उचि चशक्ा समबन्धी चवद्यामान काननुलाई संशोधन र एकीकर्ण गन्म बनषेको 
यो चवधषेयकलषे चवशषेरगरी उचि चशक्ाको ग्ुणसतर वचृधि र प्राचज्ञक क्षेत्लाई मया्मचदत बनाउनषे 
चवरयमा कषे चन्द्रत रहषेको छ । अन्तरा्मचषरिय शचैक्क ग्ुणसतर्णको तलुनामा नषेपालको उचि चशक्ा 
गन्तीमा नै आउँदनै । उचि चशक्ाको ग्ुणसतर श्षे्णी हषेनदे हो भनषे नषेपालको ग्ुणसतर चनराशािनक 
छ । नषेपालको सरकारी चवश्चवद्यालयको चवगत २ वर्मको चवश् वररयता हषेन्म हो भनषे कतै पचन 
भषेचटँदनै l



१.२ नषे्ला्मला उचि मशक्षलाको एमिहलामसक ्षृ्ठभूमम  
 नषेपालमा उचि चशक्ाको र्ासै लामो इचतहास छैन । चवरिम समबतको चबसौं 
शताबदीको पवूा्मधि (इसाको उन्नाइसौं शताबदीको अन्तचतर) दषेचर् र्ास गरीकन चछमषेकी भारतमा 
बषेलायती इष्ट इचणडया कमपनीको प्रभावमा अङ्ग्षेिीमलूक चशक्ा प्र्णालीको सथापना भइसकषे को 
र नषेपालका ततकालीन प्रधानमन्त्ी िङ्गबहादरु रा्णाको बषेलायत भ्रम्ण ( चव.सं. १९०६–०७ 
साल) पचछ दरबार सकुलको सथापना  चव.सं. १९१० मा प्रथम अङ्ग्षेिी सकुलको सथापनासँगै 
औपिाररक चशक्ाको सरुुवात भए पचन चव.सं. १९७५ मा चत्भवुन िन्द्र कलषेि (पचछ चत्िन्द्र 
कलषेिको नामाकर्ण भएको) को सथापना भएदषेचर् उचि चशक्ाको सरुुवात भएको माचनन्छ । 
सन ्१९२४ मा नै काठमाडौंमा एसएलसी परीक्ाको कषे न्द्र र्लुषे पचन चव.सं. १९९० सालमा मात् 
पटना चवश्चवद्यालयबाट मान्यता प्राप्त नषेपालको सवतन्त् परीक्ा बोड्म र्लुयो । शाही उचि चशक्ा 
आयोगको प्रचतवषेदन (२०४०) का अनसुार २००७ सालसमम िममा ११ माधयचमक चवद्यालय 
र ३ उचि चशक्ा मात् चथए, अचन माधयचमक तहमा १९८२ र उचि चशक्ामा २५० चवद्याथथी 
मात् चथए । सरकारी सतरमा दरबार कलषेि (२००८), पद्मकन्या कलषेि (२००८) र पाटन कलषेि 
(२०११) का साथै नषेपाल रािकीय संसकृत महाचवद्यालय (२००९), नषेशनल कलषेि (२००८), 
ठाकुरराम कलषेि (वीरगञि, २००९), ल कलषेि (काठमाडौं, २०११),  चत्भवुन कलषेि (पालपा, 
२०१२), धनकुटा कलषेि (२०१२), मोरङ कलषेि (२०१२), महषेन्द्र कलषेि (धरान, २०१२), 
पचबलक साइन्स कलषेि (पचछ अमतृ साइन्स कलषेि, २०१२), कलषेि अफ एिकुषे शन (२०१३), 
रामसवरुप रामसागर कलषेि (िनकपरु, २०१४), महषेन्द्र चवन्द्रषेश्री कलषेि (रािचवराि, २०१४), 
नाराय्ण इन्टर कलषेि (नषेपालगन्ि २०१४), माचव इन्टर कलषेि (दाङ, २०१५), पचबलक कमस्म 
कलषेि (काठमाडौं, २०१६) आचद कषे ही उचि चशक्ा प्रदान गनदे चशक्ालयहरू रहषे तापचन चव.सं. 
२०१२ ितै्मा रिाचन्त राजय लक्मी शाहबाट चवश्चवद्यालय योिना आयोगको गठन गरी चव.सं. 
२०१४ मा ततकालीन श्ी ५ मा चत्भवुनका समारकका रूपमा चवश्चवद्यालय सङ्गचठत भए पचछ 
चव.सं. २०१६ सालमा हालको चत्भवुन चवश्चवद्यालयको सथापना भयो (गन्तवय, चशक्ा आयोग 
प्रचतवषेदन चवशषेराङ्क, २०६६ पषे. ३३८–३४३) ।
 चव.सं. २०१६ सालमा हालको चत्भवुन चवश्चवद्यालयको सथापना भयो । तयसैगरी 
चव.सं. २०४३ सालमा महषेन्द्र संसकृत चवश्चवद्यालय (हाल नषेपाल संसकृत चवश्चवद्यालय), 
चव.सं. २०४८ साल मचंसर २५ गतषे काठमाडौं चवश्चवद्यालय, चव.सं. २०५१ सालमा पवूा्मञिल 
चवश्चवद्यालय, चव.सं. २०५४ मा पोर्रा चवश्चवद्यालय चव.सं. २०६२ साउन २० मा लचुमबनी 
बौधि चवश्चवद्यालय, चव.सं. २०६७ असार ३ गतषे कृचर तथा वन चवश्चवद्यालय, मधयपचचिम 
चवश्चवद्यालय, सदुरूपचचिमाञिल चवश्चवद्यालय र २०७४ मा रािरथीिनक चवश्चवद्यालय र 
र्लुला चवश्चवद्यालय सथापना भएका छन l साथै  गणडकी प्रदषेश सरकारलषे गणडकी चवज्ञान 
तथा प्रचवचध चवश्चवद्यालय ऐन पाररत गरी प्रचकया अगाडी बढाएसंगै हाल नषेपालमा १२ 
वटा चवश्चवद्यालय िसमा सरकारी चनचि सामदुाचयक आचंगक कयामपस रहषेका छन । ६ वटा 
प्रचतष्ठानहरू रहषेका छन ्। 
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चवश्चवद्यालय

कयामपसहरु चवद्याथथी सड््या
आचथ्मक वर्म २०७५/७६ आचथ्मक वर्म २०७६/७७ 

आ
ङ्च

गक

स ंम
बन्

धन
 

प्रा
प्त

आ
ङ्च

गक

सम
बन्

धन
 

प्रा
प्त

िम
मा

आ
ङ्च

गक

सम
बन्

धन
 

प्रा
प्त

िम
मा

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय ६२ १०८५ १५७१६९ २५८३१३ ४२५४८२ १४५९४७ २६९८३० ४१५७७७ 

काठमाडौ 
चवश्चवद्यालय ७ १५ ९९७१ ८४६५ १८४३६ ९१०० ९७६० १८८६० 

पवूा्मञिल 
चवश्चवद्यालय ८ ११५ २८९६ ४३२९४ ४६१९० ३५३९ ४५७२१ ४९२६० 

नषेपाल संसकृत 
चवश्चवद्यालय १४ ११ २२६१ ५३० २७९१ २३६३ २७१ २६४१ 

पोर्रा 
चवश्चवद्यालय ९ ५८ २४९९ २८२५० ३०७४९ ३१४३ २९४४१ ३२५८४ 

लचुमबनी बौधि 
चवश्चवद्यालय १ ५       ३५४ ३५९ ७१३ २४५     १८१    ५२६ 

कृचर तथा 
वन चवज्ञान 
चवश्चवद्यालय

८ ७ ३६९ ३५०२ ३८७१ २९०४ ४१९ ३३२३ 

सदुरु 
पचचिमाञिल 
चवश्चवद्यालय

१५ - १०११३ 0 १०११३ ८९१२ 0 ८९१२ 

मधयपचचिम 
चवश्चवद्यालय १६ १ ५४३१ २९० ५७२१ ९२७४ ४६१ ९७३५ 

र्लुा 
चवश्चवद्यालय १ - ६८० 0 ६८० १६५९  १६५९ 

रािचर्म िनक 
चवश्चवद्यालय १ - १९१ 0 १९१ १७४ 0 १७४ 

चवपी 
कोइराला 
सवास्थय 
चवज्ञान 
प्रचतष्ठान

१ - ९९८ 0 ९९८ ८५२ 0 ८५२ 



क्णा्मली 
सवास्थय 
चवज्ञान 
प्रचतष्ठान

१ – ३७७ 0 ३७७ ३५५ 0 ३५५ 

चिचतकसा 
चवज्ञान राचषरिय 
प्रचतष्ठान

१ - ११२४ 0 १११४ ८८८ 0 ८८८ 

पाटन सवास्थय 
चवज्ञान 
प्रचतष्ठान

१ - ७४८ 0 ७४८ ७३३ 0 ७३३ 

पोर्रा 
सवास्थय 
चवज्ञान 
प्रचतष्ठान

१          0 0    

राप्ती सवास्थय 
चवज्ञान 
प्रचतष्ठान

१  0 0 0    

गणडकी 
चवज्ञान तथा 
प्रचवचध 
चवश्चवद्यालय 

िममा ५३८१८४

स्ोि: चशक्ा मन्त्ालय, चत्भवुन चवश्चवद्यालय, महषेन्द्र संसकृत चवश्चवद्यालय, काठमाडौं 
चवश्चवद्यालय, पवूा्मञिल चवश्चवद्यालय, पोर्रा चवश्चवद्यालय, मधयपचचिम, 
सदुरुपचचिम,र्लुला, रािरथी िनक, सवास्थय चवज्ञान प्रचतष्ठानहरू र चवश्चवद्यालय 
अनदुान आयोग, २०७७।  

हाल उचि चशक्ा प्रदान गनदे १४०७ वटाकलषेिहरू संिालनमा रषेहषेका छन ् िसमधय 
आचंगक ९८ वटा, सामदुाचयक ५३२ र चनचि ७७७ वटा संिालनमा रहषेका छन ्। सङ््यातमक 
रूपमा उचि चशक्ा प्रदायक संसथाहरूको चवसतार भएको दषेचर्एता पचन उचि चशक्ाको पहुिँ र 
अवसर समतामलूक बन्न सकषे को छैन (उचिसतरीय राचषरिय चशक्ा आयोग प्रचतवषेदन ,२०७७) 
। चवश्चवद्यालय अनदुान आयोगबाट प्राप्त चववर्ण अनसुार शचैक्क सत् २०७६/२०७७ मा 
५३८१८४ चवद्याथथी अधययनरत दषेचर्न्छ । 

चवद्याथथी भना्म सङ््याको चहसावलषे चत्भवुन चवश्चवद्यालय सबैभन्दा बढी चवद्याथथी सं्या 
भएको चवश्चवद्यालय हो । चवश्चवद्यालय अनदुान आयोगको प्रचतवषेदन २०१९ अनसुार सन ्
२०१८/२०१९ मा िममा ४,४१,८१९ चवद्याथथी भना्म भएकोमा ३,३५,५४३ (७५.९५%) 
चवद्याथथी चत्भवुन चवश्चवद्यालयका हुन भनषे पोर्रा चवश्चवद्यालयका ३०,५४२(६.९१%), 



पवूा्मन्िल चवश्चवद्यालयका २७,५२७ (६.२३%), र काठमाडौं चवश्चवद्यालयका १८,३५६ 
(४.१५%) चवद्याथथी रहषेका छन ् र बाँचक अन्य चवश्चवद्यालयमा अधययन गरषेको त्थयांक छ 
। िममा चवद्याथथी सं्याको ७६.९७% चवद्याथथी साधार्णधारको चशक्ा अधययन गछ्मन भनषे 
२३.०३% चवद्याथथी मात् प्राचवचधक धारको चशक्ा प्राप्त गनदे गरषेको त्थयांक छ । िस मधय 
वयवसथापन संकायमा ४६.३७%, चशक्ाशास्त्रमा १७.१९% र मानचवकी र सामाचिकशास्त्र 
संकायमा १०.५७%  चवद्याथथी अधययनरत रहषेका छन भनषे प्राचवचधक धारतफ्म  चवज्ञान तथा 
प्रचवचध सङ्काय ८.३८%, चिचकतसाशास्त्र तथा सवास्थय चवज्ञान सङ्काय तफ्म  ६.३८% र 
इचन्िचनयररङ सङ्काय तफ्म  ६.५७% चवद्याथथी अधययनरत रहषेको पाइन्छ । चवश्चवद्यालय 
अनदुान आयोगको त्थयांक, २०१९ अनसुार  उचि चशक्ामा कुल भना्मदर सनातक तहमा िममा 
१८.२१, र सनाकोतिर तहमा िममा ५.२२ रहषेको छ । नषेपालका समप्ूण्म चवश्चवद्यालयहरूमा 
प्राधयापन गनदे चशक्कहरूको सङ््या िममा ९,६७७ रहषेको छ िसमा ५२.७% उपप्राधयापक, 
२४.२% सहप्राधयापक र ८.७४% प्राधयापक रहषेका छन ्भनषे चशक्क-चवद्याथथी अनपुात चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय (१५.६१:१), काठमाडौ ँचवश्चवद्यालय (३३.२७:१), मधयपचचिम चवश्चवद्यालय 
(२५.८६:१), सदुरुपचचिम चवश्चवद्यालय (२७.८६:१), पोर्रा चवश्चवद्यालय (१७.२३:१), 
लचुमबनी बौधि चवश्चवद्यालय (१४.३५:१), नषेपाल संसकृत चवश्चवद्यालय (६.३७:१), कृचर तथा 
बन चवज्ञान चवश्चवद्यालय (२८.७०:१), नषेपाल र्लुला चवश्चवद्यालय (१९.४९:१), रािरथी 
िनक चवश्चवद्यालय (५.१०:१) आचद रहषेको पाइन्छ l 

चवश्चवद्यालयमा अधययनरत कुल चवद्याथथीको सबैभन्दा बढी ७८.८ प्रचतशत चवद्याथथी 
चत्भवुन चवश्चवद्यालय अन्तरगत अधययनरत दषेचर्न्छन ् भनषे तयसपचछ रिमशः पोर्रा 
चवश्चवद्यालयमा ७.२ प्रचतशत, पवूा्मञिल चवश्चवद्यालयमा ६.५ प्रचतशत, काठमाडौं 
चवश्चवद्यालयमा ४.६ प्रचतशत, मधयपचचिमाञिलमा ०.८ प्रचतशत, सदुरूपचशमाञिलमा ०.६ 
प्रचतशत, ए.एफ.य.ू मा ०.४ प्रचतशत, नषेपाल संसकृत चवश्चवद्यालयमा ०.४ प्रचतशत, वी. पी. 
कोईराला सवास्थय चवज्ञान प्रचतष्ठानमा ०.४ प्रचतशत, चप.ए.एि.एस. मा ०.१० प्रचतशत, एल.चब.
य.ू मा ०.०५ प्रचतशत, र एन.ए.एम.एस. ०.०२ प्रचतशत रहषेको दषेचर्न्छ । उललषेचर्त कयामपस 
तथा प्रचतष्ठानहरू कषे न्द्रीय वयवसथाचपका र सरकारमाफ्म त यी सबै चवश्चवद्यालयतथा संसथा 
सथापना भएका हुन ्। चतनीहरू मधय परुानो र सबै प्रदषेशहरूमा सषेवा संिालन गरषेको चवश्चवद्यालय 
चत्भवुन चवश्चवद्यालय हो । चवश्चवद्यालयहरूको प्रादषेचशकरुपमा उपचसथचत हषेनदे हो भनषे चत्भवुन 
चवश्चवद्यालयपचछ पबुाांिल दषेचर्न्छ । चवश्चवद्यालय बाहषेकका सवास्थयसँग समबचन्धत िार 
ओटा प्रचतष्ठानहरू काठमाणडौ, धरान र िमुलामा रहषेका छन ् । तयसता प्रचतष्ठानहरूलषे अन्य 
समबन्धन तथा आचंगक कयामपसहरू र्ोलन नपाइनषे प्रावधान भएकालषे एकल संिालनमा छन ्
। नषेपालमा चवद्यमान चवश्चवद्यालय र कयामपसको प्रदषेश अनसुार सं्यातमक चववर्ण तलको 
ताचलका प्रसततु गररएको छ । 
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राचषरिय सवास्थय चवज्ञान 
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पाटन सवास्थय चवज्ञान 
प्रचतष्ठान ० ० १ ० ० ० ० १

क्णा्मली सवास्थय चवज्ञान 
प्रचतष्ठान ० ० ० ० ० १ ० १

नषेपाल र्लुला चवश्चवद्यालय ० ० १ ० ० ० ० १

रािश्ी िनक चवश्चवद्यालय

िममा १९६ १२६ ६१४  १२४ २०० ६३ ११०    १४३२   

स्ोि: चवश्चवद्यालय योिना आयोगको प्रचतवषेदन, २०७४ र म.प. र स.ु प. चबश्चबद्यालयको बाचर्मक प्रचतवषेदन  
 नषेपालमा संिालनमा रहषेका चवचभन्न चवश्चवद्यालय र प्रचतष्ठानहरू अन्तग्मत सामदुाचयक, आचंगक र चनचि
गरर तीन प्रकृचतका उचि चशक्ा प्रदान गनदे संसथाहरू रहषेका छन । िसलाई तलको ताचलकामा प्रसततु गररएकोछ ।

िलाम्कला  ३ : मिश्वमिद्ला्य अनुसलार कयलाम्सको प्रकृमि

क्र.स. मिश्वमिद्ला्य ि्ला प्रमिष्ठलान सलामुदलामयक आंमगक मनमि  िममला 
१ चत्भवुन चवश्चवद्यालय ५२४ ६० ५७७ १,१६१ 

२ नषेपाल ससकृत चवश्चवद्यालय २ १४ २ १८ 



३ काठमान्डौ चवश्चवद्यालय ० ६ १५ २१ 

४ पबुा्मअिंल  चवश्चवद्यालय ६ ५ १२० १३१ 

५ पोर्रा चवश्चवद्यालय ० ४ ५८ ६२ 

६ लचुमबनी चवश्चवद्यालय ० १ ५ ६ 

७ कृचर तथा वनचवज्ञान चवश्चवद्यालय ० २ ० २ 

८ मधयपचचिम चवश्चवद्यालय ० ११ १ १२ 

९ सदुरुापचचिमांिल चवश्चवद्यालय ० १५ ० १५ 

१० चब.पी.कोइराल सवास्थय चवज्ञान प्रचतष्ठान ० १ ० १ 

११ राचषरिय सवास्थय चवज्ञान प्रचतष्ठान ० १ ० १ 

१२ पाटन सवास्थय चवज्ञान प्रचतष्ठान ० १ ० १ 

१३ क्णा्मली सवास्थय चवज्ञान प्रचतष्ठान ० १ ० १ 

१४ नषेपाल र्लुला चवश्चवद्यालय ० १ ० १ 

१५ रािश्ी िनक चवश्चवद्यालय - - - -

िममा ५३२ १२२ ७७८  १,४३२  

स्ोि : चवश्चवद्यालय योिना आयोगको प्रचतवषेदन, २०७४ र म.प. र स.ु प. चवश्चवद्यालयको 
बाचर्मक प्रचतवषेदन  
 नषेपालमा उचि चशक्ा प्रदान गनदे चशक््ण संसथाहरू मधय अतयन्तै न्यनू सङ््या 
िममा ४९ कयामपसहरूमात् ग्ुणसतर सचुनचचितता प्रतयायन (QAA) प्रमाच्णकर्ण भएका छन । 
चवश्चवद्यालय अनदुान आयोगको त्थयांक, २०१९ अनसुार बागमती प्रदषेशमा सबैभन्दा बढी 
२१ कयामपसहरू, तयसपचछ रिमश: लचुमबनी प्रदषेशमा ९, प्रदषेश न. १ र सदुरुपचचिम प्रदषेशमा ६/६ 
, गणडकी प्रदषेशमा ४, प्रदषेश नं. २ मा २ कयामपस QAA प्रमा्णीकर्ण भएका छन ्भनषे क्णा्मली 
प्रदषेशमा िममा १ कयामपस मात् ग्ुणसतर सचुनचचितता प्रतयायन (QAA) प्रमाच्णकर्ण भएको 
त्थयांक छ l िसमधयषे ३४ वटा सामदुाचयक कयामपस, १२ वटा आचंगक कयामपस, र ३ वटा 
चनचि कयामपसहरू (QAA) प्रमाच्णकर्ण भएका छन ्l 
१.३  क्णलाणा्री प्रदषेशको शैमक्षक अिस्ला 

राचषरिय िनग्णना २०६८ अनसुार नषेपालको साक्रता दर (५ वर्म वा सोभन्दा माचथको) 
६५.९ प्रचतशत रहषेको छ । प्रादषेचशक चववर्ण अनसुारको ५ वर्म वा सोभन्दा माचथको साक्रता दर 
हषेनदे हो भनषे क्णा्मली प्रदषेशमा परुुरको साक्रता दर  ७२.९, मचहलाको साक्रता दर ५३.२ िममा 
६२.८ रहषेको छ । नषेपालमा चवद्यालय चशक्ालाई पवू्म प्राथचमक (कक्ा १ भन्दा तलको चशक्ा), 
प्राथचमक (१ दषेचर् ५ कक्ा), चनमन माधयचमक (६ दषेचर् ८ कक्ा), माधयचमक (९ र १० कक्ा) र 
उचि माधयचमक (११ र १२ कक्ा) गरी पाँि तहमा चवभािन गरी औपिाररक चशक्ा प्रदान गददै 



आएकोमा हाल आएर नषेपाल सरकारलषे कक्ा १ दषेचर् ८ सममलाई आधारभतू चशक्ा र कक्ा ९ 
दषेचर् १२ सममलाई माधयचमक चशक्ा गरी दईु तहमा चवभािन गरषेको छ ।  नषेपालमा शचैक्क वर्म 
२०७४ मा कुल १,००,३६३ चवद्यालय रहषेको दषेचर्न्छ । प्रादषेचशक चववर्ण हषेदा्म कुल चवद्यालय  
क्णा्मली प्रदषेशमा िममा ७,८५८, िसमधयषे पवू्म प्राथचमक २७११, प्राथचमक ३,१६१, चनमन 
माधयचमक १,१८२, माधयचमक ५७४ र उचि माधयचमक २३० रहषेका छन (Flash I Report 
2074 (2017/18)  चशक्ा चबभाग, सानोचठमी भक्तपरु) ।  

चवद्यालय चशक्ामा चशक्क चशचक्काको अनपुात मचहलाहरू बढी तललो तहमा र परुुरहरू 
बढी माचथललो तहमा अधययापन गराउनषे गरषेको त्थयांकलषे समषेत पषु्टी गद्मछ । नषेपालमा चशक्क 
चशचक्काको चि.चप.आइ. हषेदा्म  क्णा्मली प्रदषेशमा  प्राथचमक तहमा  ०.५४, चनमन माधयचमकमा 
०.३१,  माधयचमकमा ०.१८ र उचि माधयचमक तहमा ०.१२ प्रचतशत रहषेको दषेचर्न्छ । नषेपालमा 
प्राथचमक तहमा एक चशक्क÷चशक्का बराबर १८ िना चवद्याथथी रहषेको दषेचर्न्छ भनषे सो को 
अनपुात तहको वचृधिसँग बढषेको दषेचर्न्छ । चनमन माधयचमक तहमा एक चशक्क÷चशक्का बराबर 
२९ िना चवद्याथथी, माधयचमक तहमा २५ िना चवद्याथथी र उचि माधयचमक तहमा ३९ िना 
चवद्याथथी रहषेको दषेचर्न्छ । प्रदषेशगत चववर्ण हषेनदे हो भनषे क्णा्मली प्रदषेशमा प्राथचमक तहमा २५, 
चनमन माधयचमक तहमा ३४, माधयचमक तहमा ३२ र उचि माधयचमक तहमा ३१ रहषेको दषेचर्न्छ 
(Flash I Report 2074 (2017/18)  चशक्ा चवभाग, सानोचठमी, भक्तपरु) चशक्ा चवभाग, 
सानोचठमी, भक्तपरु) ।

नषेपालमा शचैक्क वर्म २०७४ को कूल भना्म दर प्राथचमक तहमा १३२.३, चनमनमाधयचमक 
तहमा १०८.०, माधयचमक तहमा ८०.३ र उचि माधयचमक तहमा ४०.९ रहषेको दषेचर्न्छ । कूल 
भना्म दर प्रादषेचशक तहमा हषेदा्म क्णा्मली प्रदषेशमा प्राथचमक तहमा छात्ा १४०.५, छात् १२८.३ 
र िममा १३४.४, चनमन माधयचमक तहमा छात्ा १०९.७, छात् १०६.२ र िममा १०७.९, 
माधयचमक तहमा छात्ा ७९.०, छात् ८४.६ र िममा ८१.८, र उचि माधयचमक तहमा छात्ा 
३८.२, छात् ३५.९ र िममा ३७.० रहषेको दषेचर्न्छ । तयसै गरी नषेपालमा शचैक्क वर्म २०७४ को 
र्दू भना्म दर प्राथचमक तहमा ९७.२, चनमनमाधयचमक तहमा ८७.४, माधयचमक तहमा ६५.९ 
र उचि मधयचमक तहमा २२.० रहषेको दषेचर्न्छ । र्दू भना्म दर प्रादषेचशक तहमा हषेदा्म क्णा्मली 
प्रदषेशमा प्राथचमक तहमा छात्ा ९७.७, छात् ९८.१ र िममा ९७.९ , चनमन माधयचमक तहमा 
छात्ा ८६.८ छात् ९०.३ र िममा ८८.५, माधयचमक तहमा छात्ा ६१.२, छात् ६२.८ र िममा 
६२.०, र उचि माधयचमक तहमा छात्ा २०.५, छात् २३.६ र िममा २२.१ रहषेको दषेचर्न्छ 
(Flash I Report 2074 (2017/18) चशक्ा चवभाग, सानोचठमी भक्तपरु) । 

प्राचवचधक चशक्ामा हाल प्राचवचधक चशक्ा तथा वयवसाचयक ताचलम परररद ्(चसचटइचभटी) 
र चशक्ा चवभाग अन्तग्मत साधार्ण चवद्यालयहरूमा समषेत प्राचवचधक चशक्ाको अधययन 



भइरहषेको छ । हाल मलुकुभरका २०३ चवद्यालयमा प्राचवचधक चशक्ाको पढाइ हुदँ ैआएको 
छ । प्राचवचधक चशक्ा तथा वयवसाचयक ताचलम परररदल्षे ३४ आचंगक, १८५ सामदुाचयक 
चवद्यालय, ५ साझषेदारी चशक्ालयहरूमाफ्म त ् प्राचवचधक चशक्ाको प्राचवचधक एसएलसी, 
चडपलोमा, वयवसाचयक ताचलम सञिालन गददै आएको छ । चनिीसतरबाट समषेत १,१६८ गरी 
मलुकुमा चसचटइचभटीअन्तग्मत १,३९२ प्राचवचधक चशक्ालयहरूलषे चवचभन्न शचैक्क र ताचलमका 
काया्मरिमहरू सञिालन गददै आएका छन ् । हाल, चसचटइचभटीअन्तग्मत १९१ सथानीय तहमा 
२५.३७ प्रचतशतमा प्राचवचधक चशक्ाको पहुिँ पगुषेको दषेचर्न्छ । प्रदषेशगत रुपमा पचन एक नमबर 
प्रदषेशमा २२.६३, दईु नमबर प्रदषेशमा १९.८५, तीन नमबर प्रदषेशमा ३३.६१, िार नमबर प्रदषेशमा 
३१.७६, पाँि नमबर प्रदषेशमा ३७.६८, क्णा्मली प्रदषेशमा २६.५८ र सात नमबर प्रदषेशमा ३५.३२ 
गरी २८.९९ प्रचतशतमा प्राचवचधक चशक्ाको पहुिँ पगुषेको दषेचर्न्छ (क्षेत्ी गाउलषे, २०७५)। साथै 
एस.ई.ई. पचिात ्१८ मचहना अवचधको प्राचवचधक एस.ई.ई.तह, तीन बर्म अवचधको चडपलोमा 
तह एवम ्३९० दषेचर् १,६९६ घणटासममका वयावसाचयक ताचलमहरू सञिालनमा रहषेका छन ्। 
तयसतै आि प्राचवचधक एस.ई.ई. का २५, चडपलोमा तहका ३८ र वयावसाचयक ताचलमका १७४ 
वटा पाठ्यरिम तयार पारी काय्मरिम सञिालन गररएका छन ्(वागलषे, २०७४)। 

सरकारलषे दईु वर्मचभत् सबै सथानीय तहमा प्राचवचधक चशक्ालय र्ोलनषे तयारी गरररहदँा 
५ सय ३५ तह प्राचवचधक तथा वयावसाचयक चशक्ाको पहुिँबाचहर छन ् । मलुकुभर २ सय 
१८ सथानीय तहमा मात्ै प्राचवचधक चशक्ा प्रदान गनदे चशक्ालय र काय्मरिम सञिालनमा छन ्
। तीमधयषे अचधकांश सहर र नगरपाचलकाका वयापाररक कषे न्द्रमा छन ्। सीटीईभीटीका अनसुार 
७ वटा प्रदषेशमधयषे कुनैमा पचन प्राचवचधक चशक्ाको पहुिँ ३८ प्रचतशतभन्दा बढी छैन (कैनी, 
२०७५, काचन्तपरु दचैनक) । प्राचवचधक चशक्ा तथा वयावसाचयक ताचलम परररद ्(सीटीईभीटी) 
का अनसुार २० सथानीय तहमा प्राचवचधक चशक्ा र ५ तहमा वयावसाचयक ताचलम, चशक्ा 
चवभागअन्तग्मतको प्राचवचधक चशक्ा १३ तहसमम मात् पगुषेको छ । 
१.४  अधययनको औमितय 

क्णा्मली प्रदषेश अन्य प्रदषेशको तलुनामा सवास्थय, चशक्ा, र चवकासको सिूकमा पछाचड 
परषेको छ । नषेपाल सरकारलषे अच्तयार गरषेको पन्ध्ौ आवचधक योिनालषे चलएका लक्य 
प्राचप्तका लाचग उचि चशक्ाको ग्ुणसतर सधुार अचहलषेको आवशयकता हो साथै अन्य प्रदषेशको 
तलुनमा मानव चवकास सिूांकमा पछाडी परषेको क्णा्मलीको चवकास र समचृद्का लाचग पचन 
उचि चशक्ाको ग्ुणसतर कायम गरर चशक्ालाई रोिगारी र उतपादनमा िोड्न सकषे  मात् यस 
प्रदषेशको चवकाश र प्रगचतको संभवाना दषेचर्न्छ । क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका झन्डै पाँि दि्मन भन्दा 
बढी उचि चशक्ा प्रदान गनदे उचि चशक्ालयहरूलषे  अपषेक्ाकृत रोिगारी र उतपादनको क्षेत्लाई 
समषेट्न सकषे का छैनन ्। यसको प्रमरु् कार्ण भनषेको यस प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदाचयक 



संसथाहरूको ग्ुणसतरको अभाव नै प्रमरु् कार्ण हो । यस प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे 
संथाहरूको चवद्यमान ग्ुणसतरको अवसथा पचहिान गरर आगामी चदनमा थप सधुारका लाचग 
आवशयक नीचत चनयम, योिना र काय्मरिम तय गन्मका लाचग यो अधययन औचितयप्ूण्म रहषेको 
छ ।
१.५ अधययनकला उद्षेशयहरू 
उचि चशक्ाको ग्ुणसतर समबन्धी अधययन अनसुन्धान का मलुभतू उद्षेशयहरू तपचशल बमोचिम 
छन ्:

•	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि शचैक्क सँसथाहरूका शचैक्क ग्ुणसतर पचहिान गनदे, 
•	 क्णा्मली प्रदषेशका उचि शचैक्क सँसथाहरूलषे प्रदान गनदे ग्ुणसतर चशक्ाको सतरको 

मलूयाङ्कन गनदे,
•	 क्णा्मली प्रदषेशका उचि शचैक्क सँसथाहरूको ग्ुणसतर सधुारका समसया र िनुौती 

पचहिान गरर समाधानका लाचग आवशयक सझुाव प्रदान गनदे  । 
्ररच ष्ेद २: ्ूिणा अधययनको सममक्षला

उचि चशक्ाको ग्ुणसतर सचुनचचितता वा चवश्सनीयतासंग समबचन्धत चबश्चबद्यालय अनदुान 
आयोग लगायत उचि चशक्ासंग सरोकार रा्नषे चबचभन्न चनकायहरूका काय्मचवचध, प्रचतबषेदन 
र चनददेचशकाहरू लगायतका पवू्मकाय्महरूको सचमक्ा माफ्म त क्णा्मलीका उचि चशक्ा प्रदायक 
संसथाहरूको ग्ुणसतर समबचन्ध अधययनका लाचग अगाडीको चबन्दकुो र्ोचि गररएको छ ।
२.१. अधययनसगँ समबन््रीि ्ूिणाकलायणाहरूको सममक्षला 

ग्ुणसतर सचुनचचितता वा चवश्सनीयता भन्नालषे तोचकएको उचि चशक्ामा चनचहत ग्ुणसतरको 
चकचसम यथषेष्ट प्रमा्णहरूका साथ सचुनचचित वा पचृष्ट गनदे चरियाकलापहरू हो । तसतै, ग्ुणसतर 
प्रतयायन भन्नालषे उचि चशक्ाको ग्ुणसतरका समबन्धमा तोचकएको प्रचरिया पयुा्मई गररएको 
ग्ुणसतर परीक््ण तथा मलूयाकङन पचिात चनधा्मररत न्यनूतम ग्ुणसतर सफलताका साथ 
हाचसल गरषेको उचि शचैक्क संसथा वा शचैक्क काय्मरिमलाई ग्ुणसतर मापन गरी संसथागत 
वा काय्मरिमगत वा चवरयगत आधारमा सचमचत वा अन्य अच्तयारवाला चनकायबाट प्रदान 
गररएको शचैक्क ग्ुणसतर प्रतयायन भन्नषे बचुझन्छ । 

नषेपालको सन्दभ्ममा चवश्चवद्यालय अनदुान आयोगलषे नषेपालका उचि चशक्ाको ग्ुणसतर 
सचुनचचितता गन्मका लाचग चव.सं. २०६४ सालदषेचर् लाचग परषेको छ । ग्ुणसतर सचुनचचितता तथा 
प्रतयायन प्र्णाली नषेपालमा चव.सं. २०६४ सालदषेचर् सरुूवात भएता पचन चवगत कषे ही वर्मदषेचर् 
मात् चरियाचसल रहषेको छ । नषेपाल सरकारलषे राचषरिय चशक्ा नीचत, २०७६ माफ्म त ग्ुणसतर 



सचुनचचितता तथा प्रतययान प्र्णालीलाई महत्व चदएको छ । तयसैगरी, पन्धौ राचषरिय योिना 
(आचथ्मक वर्म २०७६/७७-२०८०/८१) लषे पचन ग्ुणसतर सचुनचचितता तथा प्रतयायन प्र्णालीलाई 
उचि चशक्ा प्रदायक संसथाहरूलषे प्रदान गनदे चशक्ालाई ग्ुणसतर कायम गनदे आधार मानषेको छ 
। यसै कार्णलषे चवश्चवद्यालय अनदुान आयोगलषे नषेपालका सबै उचि चशक्ा प्रदायक शचैक्क 
संसथाहरूलाई चछटो भन्दा चछटो ग्ुणसतर सचुनचचितता तथा प्रतयायन प्र्णालीमा िानपुनदे प्रावधान 
रार्षेको छ । साथै, चवश्चवद्यालय अनदुान आयोगलषे सबै उचि शचैक्क संसथाहरूलाई QAA 
प्र्णालीमा सहभागी हुन सहिीकर्ण पचन गरररहषेको छ ।

चवश्चवद्यालय अनदुान आयोगको HEQAAC Annual Report, 2076-2077 
(2019-2020) को प्रचतवषेदन अनसुार आचथ्मक वर्म २०७६/७७ समम नषेपालका ३५८ उचि 
शचैक्क संसथाहरूलषे QAA प्र्णालीमा सहभाचग भएका छन ् । यी शचैक्क संसथाहरू QAA 
प्र्णालीका चवचभन्न िर्णहरूमा छन ्। यी मधयषे १०७ उचि शचैक्क संसथाहरूको सव-अधययन 
प्रचतवषेदन (Self-Study Report) प्राचवचधक सचमचत (Technical Committee) बाट 
सवीकृचत भइसकषे को छ । तयसतै, ९६ उचि शचैक्क संसथाहरूको लाचग समकक्ी परीक््ण टोली 
(Peer Review Team) गठन भइसकषे को छ र ८५ उचि शचैक्क संसथाहरूको प्रारचमभक 
मलूयाङ्कन (Preparatory Assessment) समपन्न भइसकषे को छ । यी मधयषे ५३ उचि शचैक्क 
संसथाहरूलषे मलूयांकनको िर्ण (Assessment Cycle) परूा गरषेको छ भनषे हालसमम ४९ 
उचि शचैक्क संसथाहरूलषे QAA प्रमा्णपत् पाप्त गररसकषे का छन ् िसमधयषे ७ वटा शचैक्क 
संसथाहरूलषे पनू: प्रमा्णीकर्ण (Re-cycle) भएका छन ्। 

चवश्चवद्यालय अनदुान आयोगका चवचभन्न QAA समबन्धी काय्मचवधी तथा चनददेचशकाहरूमा 
ग्ुणसतर सचुनचचितता तथा प्रतयायन समबन्धी वयवसथाको उललषेर् गररएको छ । हालसमम 
चवश्चवद्यालय अनदुान आयगलषे चनन्नाचलचर्त काय्मचवधी तथा चवश्चवद्यालय अनदुान आयोग 
उचि चशक्ा ग्ुणसतर चवश्सनीयता तथा प्रतयायन चनददेचशका, २०६६, प्रकाशनमा लयाएको छ 
। QAA समबन्धी Quality Assurance and Accreditation for Higher Education 
in Nepal: A Brief Guideline. 2018, शचैक्क ग्ुणसतर सचुनचचितता तथा प्रतयायन 
चनयमावली, २०७४, Quality Assurance and Accreditation of Higher Education 
Institutions in Nepal: Handbook for Self Study and Peer Review, 2020 
आचदमा नीचतगत वयवसथा गररएको छ l यी काय्मचवधी तथा चनददेचशकामा दषेशचभत् सञिाचलत 
हुनषे उचि शचैक्क संसथाहरू ग्ुणसतरका न्यनूतम मापदणडहरू परूा गरी सञिाचलत छन ्भन्नषे 
सचुनचितताको प्रयोिनाथ्म चवश्चवद्यालय अनदुान आयोगलषे संसथागत प्रतयायन प्र्णाली लाग ू
गरषेको कुरा उललषेर् गररएको छ । संसथाहरूलषे आयोगबाट संसथागत प्रतययान प्राप्त गन्मका लाचग 
गनु्मपनदे प्रचरियाहरू संक्षेपमा यस प्रकार उललषेर् गररएको छ । 



1) ग्ुणसतर सचुनचचितता तथा प्रतयायन प्रचरियामा सामषेल हुन इचछुक संसथालषे आयोगलषे 
तोकषे को ढाँिामा, तोकषे को चववर्ण सचहत आशयपत् (Letter of Intent) पषेश गनदे,

2) आयोगलषे आशयपत्को समीक्ा गरी प्रचरियाको लाचग योगय भएका संसथालाई सव-
अधययन प्रचतवषेदन (Self-study Report) तयार गन्म अनमुचत चदनषे,

3) संसथालषे आयोगलषे ग्ुणसतरको लाचग तोकषे को ८ मापदणड (Criteria) र तयस अन्तग्मतका 
१२० सिूकको (Indicators) आधारमा सव-अधययन प्रचतवषेदन तयार गन्म शरुू गनदे,

4) आयोगलषे संसथाको आवशयकता अनसुार मरामश्म सहयोग गनदे,
5) संसथालषे सव-अधययन प्रचतवषेदन तयार गरी आयोगमा पषेश गनदे,
6) आयोगलषे संसथाको सव-अधययन प्रचतवषेदनको प्राचवचधक पक्को अधययन गरी संसथालाई 

सझुाव चदनषे,
7) संसथालषे आयोगमा अचन्तम सव-अधययन प्रचतवषेदन पषेश गनदे,
8) आयोग अन्तग्मतको उचि चशक्ा ग्ुणसतर सचुनचचितता तथा प्रतयायन परररदल्षे संसथाको 

अचन्तम सव-अधययन प्रचतवषेदनको प्राचवचधक अधययन गरी संसथाका सथलगत 
अधययनको लाचग चवज्ञहरूको एक समकक्ी परीक््ण टोली (Peer Review Team) 
गठन गनदे,

9) समकक्ी परीक््ण टोलीलषे संसथामा एक पवू्मतयारी (Pre-visit) भ्रम्ण गरी आवशयक 
सझुाव चदनषे,

10) टोलीलषे चदएका सझुावहरू अनरुूप गनु्मपनदे सधुारमा काय्महरू समपन्न गरी सहभागी उचि 
शचैक्क संसथालषे काय्मसमपन्नताको प्रचतवषेदन आयोग समक् पषेश गनदे,

11) समकक्ी परीक््ण टोली र संसथाको िर्णगत छलफल र सहमचतमा अचन्तम अधययन 
प्रचतवषेदन तयार गनदे,

12)  यसतो प्रचतवषेदनमा संसथालषे तरुून्त लाग ू गनु्मपनदे काय्महरूको बारषेमा टोलीलषे गरषेका 
चसफाररसहरू समावषेश हुनषेछन,्

13) समकक्ी परीक््ण टोलीलषे अधययनको अचन्तम प्रचतवषेदन संसथालाई हसतान्तर्ण गनदे र 
सो प्रचतवदषेन तथा सोको आधारमा ग्ुणसतरका प्रतयषेक सिूकमा गोपय अङ्क चदएको 
मलूयाङ्कन प्रचतवषेदन तयार गरी उचि चशक्ा ग्ुणसतर सचुनचचितता तथा प्रतयायन परररदमा 
पषेश गनदे,

14) सहभागी उचि शचैक्क संसथालषे समकक्ी परीक््ण टोलीलषे चदएका सझुावहरू अनरुूप 
गनु्मपनदे समप्ूण्म काय्महरू समपन्न गरी काय्मसमपन्नताको प्रचतवषेदन आयोग समक् पषेश गनदे,

15) आयोगलषे संसथाद्ारा चसफाररस गररएका सझुावहरू काया्मन्वयन अवसथाको अधययनको 
लाचग अनगुमन भ्रम्ण (Follow-up Visit) गनदे,



16) समकक्ी परीक््ण टोलीको मलूयाङ्कन प्रचतवषेदनमा चनधा्मररत उतिी्णा्मङ्क (समग्मा 
कचमतमा ५०% अङ्क) प्राप्त गरी प्राथचमक चसफाररस काया्मन्वयन गनदे संसथालाई 
परररदक्ो चसफाररसमा प्रतयषेक वर्म अनगुमन तथा मलूयाङ्कन हुनषेगरी आयोगद्ारा ५ 
वर्मको अवचधको लाचग मान्य रहनषे गरी संसथागत प्रतयायन प्रमा्णपत् प्रदान गनदे,

17) संसथालषे संसथाको प्रतयायन मान्य रहनषे अवचध समाप्त हुनअुचध पनुप्मतयायन (Re-
accreditation) को लाचग नयाँ प्रचरिया शरुू गनदे,

18) प्रतयषेक पाँि वर्ममा हुनषे पनुप्मतयायनको चनरन्तर प्रचरियाद्ारा ग्ुणसतर सचुनचचितता कायम 
रा्नषे । आयोगलषे ग्ुणसतर सचुनचचितता तथा प्रतयायन प्रचरियामा सहभागी हुन कुनै पचन 
शचैक्क संसथालषे चनमन आधार परूा गनु्म उललषेर् गरषेको छ ।
1) संसथा सञिालन भएको कमतीमा पाँि बर्म भएको हुनपुनदे ।
2) न्यनूतम ५०% चशक्कहरू प्ूण्मकालीन हुनपुनदे ।
3) संसथाका प्रमरु् तथा चवभागीय प्रमरु्हरू प्ूण्मकालीन हुनपुनदे ।
4) प्रोफषे सनल काय्मरिमहरू सञिालन गनदे संसथाहरूको हकमा समबन्धीत 

काउचन्सलहरूबाट मान्यता प्राप्त हुनपुनदे ।
5) न्यनूतम चवद्याथथी सं्या १०० िना हुनपुनदे तर यो वयवसथा कोटामा आधाररत 

काय्मरिम र चवश्चवद्यालयका सकूल तथा कषे न्द्रीय चबभागको हकमा लाग ूनहुनषे ।
6) समबन्धन प्राप्त कयामपसको हकमा एउटै प्राङ्ग्णचभत् एक भन्दा बढी चवश्चवद्यालयको 

समबन्धनमा काय्मरिम सञिालन गरषेको हुन नहुनषे ।
 ग्ुणसतर सचुनचचितता तथा प्रतयायनको लाचग आशयपत् िनुसकैु समय आयोगमा पषेश 
गन्म सकनषे सषेवा उपलबछ गराएको छ । आयोगबाट सव-अधययन प्रचतवषेदन लाचग सवीकृचत प्राप्त 
भएको चमचतलषे १ बर्म चभत् सव-अधययन प्रचतवषेदन बझुाउनपुनदे उललषेर् गरषेको छ । अन्यथा पनु: 
नयाँ आशयपत् पषेश गनु्मपनदेछ । यस समबन्धी चवसततृ िानकारीका लाचग आयोगलषे वषेवसाइट 
माफ्म त पचन सहिीकर्ण गनदे गरषेको छ । 

नषेपालको सन्दभ्ममा चवश्चवद्यालय अनदुान आयोगलषे उचि चशक्ाको ग्ुणसतर तथा 
प्रतयायनका लाचग चनददेचशका तथा काय्मचवधी चनमा्म्ण गनदे र तयसलाई लाग ूगनदे काम गरषेको 
छ । साथै आयोगलषे QAA प्र्णालीमा आउन िाहनषे उचि शचैक्क संसथाहरूलाई आशय पत् 
(Letter of Intent) तयार गरी बझुाउनषे दषेचर् Self-study Report तयार गनदे र पषृ्ठपोर्ण 
समावषेश गरषेर अचन्तम प्रचतवषेदन बझुाउनषे कुरामा सहिीकर्ण गद्मछ।

नषेपाल सरकारलषे राचषरिय चशक्ा नीचत-२०७६ माफ्म त ग्ुणसतर सचुनचचितता तथा प्रतयायनलाई 
चशक्ा क्षेत्को सधुारका लाचग महत्वप्ूण्म पाटोको रूपमा उललषेर् गररएको छ ।  ग्ुणसतर 
प्रतयायन र प्रमा्णीकर्ण चनकायमाफ्म त उचि चशक्ा संसथाहरूको ग्ुणसतर मापनका मापदणडका 
आधारमा ग्ुणसतरको प्रमा्णपत् चलनपुनदे वयवसथा गरषेको छ र सोको आधारमा थप अनदुान 



तथा अन्य सचुवधा प्रदान गनदे वयवसथा उललषेर् गरषेको छ । चनधा्मररत चनचचित मापदणड चनधा्मर्ण 
गरी हाल सञिालनमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदायक चशक््ण संसथाहरूलाई सवायति कलषेिको 
रूपमा चवकास गररनषेछ भन्नषे प्रावधान रार्षेको छ । तयसता कलषेिहरूमधय  चनधा्मररत मापदणड 
परूा गरषेका तथा ग्ुणसतर प्रतयायनमा अबबल भएकाहरूलाई माचनत चवश्चवद्यालयको रूपमा 
चवकास गनदे वयवसथा उललषेर् गरषेको छ । साथै यस नीचतमा ग्ुणसतर सचुनचचितताका लाचग एक 
राचषरिय ग्ुणसतर प्रारूप तयार गरी सोका आधारमा उचि चशक्ा आयोग अन्तग्मत रहनषे सवतन्त् 
ग्ुणसतर चनधा्मर्ण संयन्त्बाट ग्ुणसतर मापनको वयवसता गनदे उललषेर् गरषेको छ । तोचकएको 
समयावचधचभत् मापदणड अनसुार ग्ुणसतर सचुनचचित गन्म नसकषे का उचि चशक्ा प्रदायक चशक््ण 
संसथा सञिालनमा रोक लगाइनषे कुरा उललषेर् गरषेको छ । यस नीचतमा चवश्चवद्यालय अनदुान 
आयोगलषे गनदे गरषेको ग्ुणसतर सचुनचचितता र प्रतयायन (QAA) तथा शचैक्क ग्ुणसतर परीक््ण 
कषे न्द्रलषे गनदे गरषेको काय्मसमपादन परीक््ण पद्चतलाई अझ वयवचसथत, वयापक र प्रभावकारी 
बनाइनषे उललषेर् गररएको छ । साथै प्रतयषेक पाँि वर्ममा उचि चशक्ा प्रदायक सबै चशक््ण संसथा 
तथा चनकायहरूको ग्ुणसतर परीक््ण गनदे वयवसथा गररनषेछ । र अन्तमा नषेपालमा सञिालनमा 
रहषेका चवदषेशी चशक््ण संसथाको ग्ुणसतर सचुनचचितता तथा प्रतयायन संयन्त् माफ्म त ् ग्ुणसतर 
सचुनचचितता तथा प्रतयायन गराउन काननुी वयवसथा गररनषे उललषेर् गरषेको छ । नषेपाल सरकारलषे 
चवश्चवद्यालय अनदुान आयोग, उचि चशक्ा ग्ुणसतर चवश्सनीयता तथा प्रतयायन चनददेचशका 
ग्ुणसतर सचुनचचितता र प्रतयायनलाई चवशषेर महत्वका साथ उललषेर् गररनलुषे शचैक्क संसथाहरूको 
आन्तररक शचैक्क ग्ुणसतरमा सहयोग पयुा्मउनषे दषेचर्न्छ ।

प्रथम पञिवरथीय योिना (२०७६/७७-२०८०/८१), आधार-पत्, प्रदषेश सरकार, क्णा्मली 
प्रदषेश योिना आयोग, वीरषेन्द्रनगर, सरु्देत,तयतै क्णा्मली प्रदषेश सरकारलषे चशक्ामा ग्ुणसतर कायम 
गन्मका लाचग प्रथम पञिवरथीय योिना आधार-पत्मा ग्ुणसतर चशक्ाका बारषेमा उललषेर् गरषेको 
छ । यसमा र्णनीचतका रूपमा चशक्ामा ग्ुणसतर अचभवचृद् गनदे र काय्मनीचतका रूपमा ग्ुणसतरीय 
चशक्ामा सबैको पहुिँ सचुनचचित गददै चसकाइ उपलबधीमा उललषे्य सधुार लयाइनषे र पाठ्यरिम र 
पाठ्यपसुतकलाई समयानकुुल बनाउनका लाचग सहिीकर्ण गनदे र सथानीय पाठ्यरिम चनमा्म्णमा 
सहयोग गररनषे र सबै चशक्ालयहरूमा आवशयकता अनसुार भौचतक पवूा्मधार र तालीम प्राप्त दक् 
चशक्कका साथै अनलाइन चशक्ाको वयवसथा गररनषे उललषेर् गररएको छ । 

ग्ुणसतर सचुनचचितता र प्रतयायन समबन्धी वयवसथा पन्धौ योिना (आचथ्मक वर्म २०७६/७७-
२०८०/८१) मा पचन महत्वका साथ चलइएको छ । यस योिनामा ज्ञानको सथानान्तर्ण र 
चवकासका लाचग उचि चशक्ा प्रदायक चवश्चवद्यालय तथा चशक््ण संसथाहरूलाई प्रचवधीयकु्त 
चसकाई कषे न्द्रको रूपमा चवकास गददै ग्ुणसतर सचुनचचितता एवम ् प्रतयायन प्र्णाली (Quality 
Assurance and Accreditation System) लाई सवल एवम ्अचनवाय्म गराउनषे उललषेर् 
गररएको छ ।



उचि चशक्ाको ग्ुणसतर चनधा्मर्ण तथा प्रतयायन गन्म एक सवतन्त् ग्ुणसतर चनधा्मर्ण तथा 
प्रयययन प्राचधकर्ण रहनषेछ  र चनचचित मापदणडमा आधाररत सविाचलत प्र्णाली चवकास गरी 
उचि चशक्ा प्रादन गनदे संसथाहरूको ग्ुणसतर प्रतययन गररनषेछ भन्नषे कुरा उललषेर् गररएको छ । 
साथै उचि चशक्ा प्रदान गनदे संसथाहरूलाई प्रदान गनदे अनदुान तथा थप सचुवधालाई ग्ुणसतर 
मापदणडसँग आवद् गररनषे कुरा उललषेर् गररएको छ ।सबै चकचसमका शचैक्क काय्मरिमहरूलाई 
सिूना तथा सञिाल प्रचवचधलषे लयाएका अवसरको उपयोग गरी अधययन अनसुन्धान काय्ममा 
सहयोग गनदे कषे न्द्रीय डाटासषेन्टर बनाइनषेछ र ई-पसुतकालय सथापना तथा सँन्िालन गररनषे कुरा 
उललषेर् गररएको छ । 

अन्तयमा, नषेपाल सरकारलषे चवचभन्न चशक्ा नीचत प्रदषेश सरकारको योिना सँचघय 
सरकारको प्रन्ध वरदे योिना र चवश्चवद्यालय अनदुान आयोगका चवचभन्न काय्मचवधी तथा 
चनददेचशकालषे नषेपालका उचि शचैक्क संसथाहरूलाई ग्ुणसतर चशक्ा प्रादन गन्मका लाचग सहयोग 
गनदे दषेचर्न्छ।उललषेचर्त सन्दभ्ममा क्णा्मलीमा रहषेका उचि शचैक्क संसथाहरूको ग्ुणसतरको 
अबसथाका बारषेमा यो अधययन काय्म गनु्म उपयकु्त दषेचर्न्छ ।

्ररच ष्ेद ३: अधययन मिम्
प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ासंग समबचन्धत संसथाहरूको ग्ुणसतरको अनसुन्धानका लाचग 

समझौतामा चनचद्मष्ट अधययन पद्चतहरूको अबलमबन गरर यस पररचछषेदमा अधययनको ढांिा, 
नमनुा क्षेत्को छनौट, त्थयांक संकलन, संकचलत त्थयांकहरूको चबश्षेर्णका बारषे, अधययनका 
मानांकहरु र सरोकारवालाहरूसंगको छलफल िसता चवचधको ढांिा कषे  कसतो हुनषे भान्नषे बारषे 
उललषेर् गररएको छ । 
३.१ अधययनको ढलँािला

यस उचि चशक्ाको ग्ुणसतरको अनसुन्धानका लाचग Mixed-Method Research 
Design अनसुन्धानको ढाँिा तय गररएको चथयो । कयामपसबाट प्राप्त त्थयांकहरूलाई 
पररमा्णातमक चवचध द्ारा Descriptive Design को प्रयोग द्ारा चबश्षेष्णबाट तयार गररएको 
प्रारचमभक प्रचतबषेदनको मसयौदा माचथ समबचन्धत सरोकारवाला तथा चबज्ञहरू संग छलफल गरर 
प्राप्त त्थयहरूलाई ग्ुणातमक तररकालषे चबश्षेष्ण गरर समग्मा चमचश्त ढाँिाको प्रयोग गरर उचि 
चशक्ाको ग्ुणसतरको बारषे अधयायन गररएको छ।
३.२. अधययन क्षषेत्को ्नौट 

यस अधययनका लाचग क्णा्मली क्षेत्का १० चिललाहरूमा रहषेका सनातक र सनातकतह 
भन्दा माचथ शचैक्क काय्मरिम संिालन गरषेका उचि चशक्ा प्रदायक संसथाहरू अधययनका लाचग 
छनौट गररएको हो िसमा क्णा्मलीका १० चिलला चभत्का उचि चशक्ा प्रदान गनदे संसथाहरू यस 
अधययनको लाचग अधययन क्षेत् माचनएको चथयो ।    



३.३. अधययनको नमुनला ्नौट मिम् 
क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका १० चिललामा एउटा कषे न्द्र सरकारको मातहतमा रहषेको मधयपचचिम 

चवश्चवद्यालय र यस मातहातका १४ ओटा आचंगक कयामपस र चत्भवुन चवश्चवद्यालय 
अन्तग्मतका २ आचंगक र अन्य सामदुाचयक र चनचि कयामपसहरू ४० ओटा समषेत गरर िममा 
५६ ओटा उचि चशक्ा प्रदायक संसथाहरू र संघीय सरकारबाट संिाचलत एउटा सवास्थय 
चबज्ञान प्रचतष्ठान गरर िममा ५७ ओटा प्राचवचधक र गैरप्राचवचधक धारका उचि चशक्ा प्रदायक 
संसथाहरू रहषेका छन ्। िसमा कषे चह कयामपसहरू दता्म भएको तर संिालनमा नरहषेको पाइयो । 
प्रतयषेक चिललाबाट कचमतमा २ उचि चशक्ा प्रदान गनदे अप्राचवचधक संसथाहरू मधय चिललागत 
तयसता संसथाहरूको सं्याको आधारमा िममा २० वटा र एउटा प्राचवचधक धारका उचि चशक्ा 
प्रदायक संसथा गरर िममा २२ ओटा उचि चशक्ा प्रदान गनदे संसथाहरू यस अधययनका लाचग 
नमनुा छनौट गररएको चथयो । िसमा उचि चशक्ा प्रदायक संसथाहरूको शचैक्क काय्मरिम र 
संसथाको प्रकृचतका आधारमा उचि चशक्ा प्रदान गनदे संसथालाई Purposive Sampling 
चवचधका आधारमा छनौट गररएको चथयो ।

३.४ अधययन क्षषेत्बलाट  िथयलंाक सकं्न मिम् 
यस अनसुन्धानमा सँगलन क्षेत् भ्रम्णमा गएका वयचक्तहरूलषे अधययनका छनौटमा परषेका 

शचैक्क संसथाहरूमा सथलगत भ्रम्ण गरर अन्तरबाता्मका माधयमबाट त्थयांक संकलन गररएको 
हो।

 ३.५ अधययनको िै्िला, बयबहलाररकिला र मिश्वसमनयिलाको ्ररक्ष्ण 
यस अधययनका लाचग चवश्चवद्यालय अनदुान आयोग (University Grants 

Commission Nepal) लषे अच्तयार गरषेको उचि चशक्ाको ग्ुणसतर समबन्धी ८ ओटा उचि 
चशक्ाको आचथ्मक, भौचतक, शचैक्क तथा िनशचक्त वयसथापन समबन्धी मानंक तयस अन्तग्मतका 
कषे चह सिूकलाई आधार माचन संकचलत त्थयांकलाई मलुयांकन गरर पररक््ण गररएको चथयो । 
उचि चशक्ा गसुतर्णको बैधता, बयबहाररकता र चवश्सचनयताको पररक््ण गनदे प्रमरु् आधारनै 
उललषेचर्त सिूांकहरू हुन ।
३.६ सहलायक दसिलाबषेिको अधययन

नषेपाल सरकारका उचि चशक्ा समबन्धी ऐन र चनयम, चवश्चवद्यालयअनदुान आयोग नीचत 
चनयम, नषेपाल सरकारको गचठत उचि चशक्ा समबन्धी आयोगको प्रचतवषेदन, क्णा्मली प्रदषेशको 
चवकाश योिना लगायत अन्य पररयोिनासँग समबचन्धत दसताबषेिहरू सहायक दसताबषेिको 
रुपमा यस अधययनमा प्रयोग  गररएको चथयो ।
३.७  सरोकलारिला्लासगँको ््फ् ि्ला अन्िरमक्रयला 

क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेको मधयपचचिम चवश्चवद्यालयका प्रमरु् प्राचज्ञक अचधकारीहरू, 
सामाचिक चवकास मन्त्ालयको उचि चशक्ा समबधि अचधकाररहरू, प्राधयापक तथा चबद्याथथी 
संघ/ सँगठनका प्रमरु्हरू, चशक्ासषेवी, चशक्ाचवद, नागररक समाि, पत्कार लगाएतका 



सरोकारवाला सँग छलफल र अन्तरचरिया काय्मरिम संिालन गरर उचि चशक्ा प्रदायक 
संसथाहरूको ग्ुणसतर सधुारमा सझुाव संकलन गररएको चथयो ।
३.८ िथयलंाक प्रसो्न, मबश्षेष्ण र प्रसिुमि 

प्रथाचमक स्ोतको सथलगत सवदेक््ण र दृचतय स्ोतबाट संकचलत सिूना तथा 
िानकाररहरूलाई प्रसोधन गरर आवशयक ताचलका, सतमभ चित्, रषेर्ा चित्हरूमा प्रसततु 
गररएको छ । सारोकारवालाहरूबाट प्राप्त प्रचतचरियाका आधारमा प्रदषेशमा संिालन रहषेका उचि 
चशक्ा प्रदायक संसथाको ग्ुणसतर सधुारको अधययनमा प्रसततु गररएको छ। साथै संकचलत 
त्थयांकहरूको प्रसोधनका र प्रसतचुतका लाचग IBM SPSS Version 26 सफटवषेर पचन प्रयोग 
गररएको चथयो । 



्ररच ष्ेद ४: िथयलंाक प्रसिुिरीकर्ण, मिश्षेष्ण र ्रर्णलाम

चमश्ीत चबचधद्ारा संकचलत त्थयांकहरूलाई SPSS को प्रयोग बाट चबचभन्न शीर्मकमा प्रसततु 
गरर तयसको चबश्षेर्ण र प्राप्त परर्णामहरू यस पररचछषेदमा समाबषेश गररएको छ ।

४.१ क्णलाणा्री प्रदषेशको उचि मशक्षलाको अिस्ला
क्णा्मलीमा उचि चशक्ाको पहुिलाई हषेन्म हो भनषे यो तलुनातमक रुपमा अरु प्रदषेशको 

भन्दा कमिोर दषेचर्न्छ।यस प्रदषेशमा मधयपचचिम, चत्भवुन चवश्चवद्यालयका र कृचर वन 
चवज्ञान चवश्चवद्यालयका कषे चह आचंगक र समबन्धन प्राप्त कयामपसहरू रहषेका छ। मधयपचचिम 
चवश्चवद्यालयका कषे चह प्राचवचधक चवरय अधययन अधयापन हुनषे कयामपसहरू र कषे न्द्र सरकार 
द्ारा संिाचलत एउटा सवास्थय चवज्ञान प्रचतष्ठान बाहषेक अन्य सबै उचि चशक्ा प्रदान गनदे 
संसथानहरू गैर-प्राचवचधक धारका छन ्। क्णा्मली प्रदषेशमा हाल संिालनमा रहषेका प्राचवचधक 
तथा साधार्ण कयामपसहरूको चववर्ण तलको ताचलकामा प्रसततु गररएको छ ।  
िलाम्कला ४ : क्णलाणा्री प्रदषेशमला उचि मशक्षला प्रदलान गनने मशक्ष्ण ससं्लाहरूको मििर्ण
रि. 
स. चिलला

संिालनमा रहषेका कयामपसको चववर्ण कयामपसको प्रकृचत कैचफयत 
आचंगक सामदुाचयक चनचि िममा प्राचबचधक अप्राचवचधक 

सरु्देत

१० 
(मप)/ 

१ 
(चत्चब)

३ (चत्चव)
५ (चत्चव)

१(कृ. 
ब.चब.)

२० २ १७ 

िािरकोट १ (मप) १ (चत्चव) २ (चत्चव) ४ ४ ४ दता्म ३ 
संिालन

सलयान - ६ (चत्चव) १ (चत्चव) ७ ७

दलैषेर् १ (मप) ४  (चत्चव) - ५ ५ ६ दता्म ५ 
संिालन 

रुकुम 
पचचिम १ (मप) ६ (चत्चव) - ७ ७

िमुला २ 
(चत्चव) १ (चत्चव) - ३ १ २

मगु ु १ (मप) १ (चत्चव) - २ २ 
हुमला - २ (चत्चव) १ (चत्चव) ३ ३
डोलपा - २ (चत्चव) - २ २ 

काचलकोट १ (मप) २ (चत्चव) १ (चत्चव) ४ ४ 
६ दता्म 

संिालन 
४ 

िममा १८   २८ ११ ५७  ३ ५४ 



यो त्थयाङ्कलषे क्णा्मली प्रदषेशमा उचि चशक्ाको सं्या अन्य प्रदषेशको तलुनमा कम दषेचर्न्छ 
। लगानी न्यनू रहषेको र उचि चशक्ाको पहुिँ र ग्ुणसतरमा निरअन्दाि गरषेको अनमुान लगाउन 
सचकन्छ । राजयको उचि चशक्ामा क्षेत्ीय सन्तलुन, पहुिँ र ग्ुणसतर कायम गददै चवकासका लाचग 
चवश्चवद्यालय चशक्ालाई मतू्म रूप चदन चत्भवुन चवश्चवद्यालय र मधयपचचिम चवश्चवद्यालय 
कषे न्द्रीय चवश्चवद्यालयको रूपमा कषे न्द्र सरकार अन्तग्मत रहनषे गरी साधार्ण र प्राचवचधक धारको 
उचि चशक्ाका काय्मरिमहरूलाई सतरीय रूपमा सञिालन गनु्मपछ । 

चवश्चवद्यालयहरूबाट चशक्ाका काय्मरिमहरू काय्मन्वयन हुनषे भएकालषे सरकारलषे 
चयनीहरूमा कषे  कसता नीचत, काय्मरिम र बिषेटको वयवसथा गरषेको छ, सोचह अनरुुप दषेशको  चवकास 
र समचृधिको चदघ्मकाचलन रुपरषेर्ा प्रक्षेप्ण गन्म सचकन्छ । साथै उचि चशक्ाको आवशयकता 
परुा गन्मका लाचग चशक्ाको चवकषे चन्द्रकर्णको नीचत अनरुुप मयाचपङ्गका आधारमा उचि चशक्ा 
प्रदान गन्मका लाचग कयामपसहरू संिालन गनु्मपनदे हुन्छ । हरषेक प्रान्तमा कषे न्द्रीय चशक्ाको लक्य, 
उद्षेशय अनरुुपका नीचत र काय्मरिमसँगै आफनो मौचलकता र आवशयकतामा आधाररत चशक्ाको 
पनुसांरिना र पनुयदोिना हुन ुिरुरी छ । यसै सन्दभ्ममा नषेपालको संघीय संरिना अन्तग्मत चवचभन्न 
प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदायक संसथाहरूको ग्ुणसतर सधुारका लाचग समबचन्धत प्रदषेश र 
सथानीय सरकारलषे िासो दषेर्ाउन ुपनदे आवशयकता दषेचर्न्छ ।

क्णा्मलीमा उचि चशक्ाको पहुिलाई हषेन्म हो भनषे यो तलुनातमक रुपमा अन्य प्रदषेशको 
भन्दा कमिोर दषेचर्न्छ । यस प्रदषेशमा मधयपचचिम र चत्भवुन चबश्चबद्यालयका कषे चह आचंगक 
र समबन्धन प्राप्त कयामपसहरू रहषेका छन ् । यस प्रदषेशमा रहषेका १० चिललामा एउटा कषे न्द्र 
सरकारको मातहतमा रहषेको मधयपचचि चवश्चवद्यालय र यस मातहातका १४ ओटा आचंगक 
कयामपस र चत्भवुन चवश्चबदयालय अन्तग्मतका २ आचंगक र अन्य सामदुाचयक र चनचि 
कयामपसहरू गरर ४० ओटा गरर िममा ५७ ओटा उचि चशक्ा प्रदायक संसथाहरू छन ्। तयसै 
गरर संघीय सरकारबाट संिाचलत एउटा सवास्थय चवज्ञान प्रचतष्ठान पचन रहषेको छ। मधयपचचिम 
चवश्चवद्यालयका कषे चह प्राचवचधक चवरय अधययन अधयापन हुनषे कयामपसहरू र कषे न्द्र सरकारद्ारा 
संिाचलत एउटा सवास्थय चवज्ञान प्रचतष्ठान बाहषेक अन्य सबै उचि चशक्ा प्रदान गनदे संसथानहरू 
गैर-प्राचवचधक धारका छन। अचधकांश उचि चशक्ा प्रदायक संसथाहरूमा ग्ुणसतर सधुारको 
संकट दषेचर्न्छ । िसको सधुारका लाचग समबचन्धत संघीय, प्रादषेचशक र सथानीय सरकारलषे 
तयसता संसथाको शचैक्क ग्ुणसतर सधुारका लाचग आवशयक नीचत, काय्मरिम तथा योिना 
चनमा्म्ण गनु्म बान्छनीय दषेचर्न्छ।क्णा्मली प्रदषेशमा अवचसथत उचि चशक्ा प्रदान गनदे उचि शचैक्क 



सँसथाहरूका सामाचिक- िनसाङ्चर्कीय, आचथ्मक, उचि चशक्ा समभावना र चवद्मान अवसथा 
उललषेचर्त शीर्मकहरूमा चवश्षेर्ण गररएको छ ।  
४.२ उचि मशक्षला प्रदलान गनने कयलाम्सहरूको प्रकृमि
 प्राकृचतक चहसाबलषे उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूलाई आचंगक र समबन्धन 
प्राप्त गरी चवभािन गन्म सचकन्छ । क्णा्मली प्रदषेशमा उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरू चवचभन्न 
िारवटा चवश्चवद्यालयबाट समबन्धन प्राप्त तथा आङ्चगक गरी समबन्धन प्राप्त गरषेका छन। 
यसरी हषेदा्म चत्भवुन चवश्चवद्यालय र मधयपचचिम चवश्चवद्यालय तथा क्णा्मली सवास्थय चवज्ञान 
प्रचतष्ठानका आचंगक र समबन्धन प्राप्त चशक््ण कयामपसहरू दषेचर्न्छन ्भनषे कृचर तथा वनचवज्ञान 
चवश्चवद्यालयका समबन्धन प्राप्त कयामपसहरू यस प्रदषेशमा अवचसथत रहषेका दषेचर्न्छन ् । 
ताचलका गत रुपमा यो चववर्णलाई तलको बारचित्मा उललषेर् गन्म सचकन्छ ।

मित् 1: कयलाम्सको प्रकृमि
चित् न. १ मा उललषेर् भए बमोचिम क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे 

शचैक्क कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपसहरूको 
चवश्चवद्यालयसँगको आबधिताको प्रकृचत हषेदा्म ६३.७ % समबधन प्राप्त ( सामदुाचयक र चनचि) 
र १४% मात् आचंगक (सरकारी) दषेचर्न्छ । यो त्थयांकलषे क्णा्मली प्रदषेशमा सरकारी लगानीमा 
संिालनमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरू कम रहषेकोलषे उचि चशक्ामा सव्मसाधार्ण 
िनताको पहुिँ र ग्ुणसतर कायम गन्म आचंगक कयामपसहरू थप गनु्मपन्म दषेचर्न्छ । कचमतमा १० 
वटा चिललामा एक एक वटा आचंगक कयामपसहरू सथापना गन्म आवशयक दषेचर्न्छ ।
४.३ कयलाम्स सिंला्नको अिस्ला
  यसैगरी कयामपस सञिालनको अवसथा अथवा समबन्धनको अवसथाका चहसाबलषे 
उचि चशक्ा प्रदान गनदे शचैक्क कयामपसहरू साव्मिचनक सामदुाचयक र चनिी गरी चवभाचित 
भएको दषेचर्न्छ । यी कयामपसहरू मधयषे उक्त सञिालनको अवसथामा रहषेका कयामपस हरूलाई 
चनमनानसुार प्रसततु गन्म सचकन्छ । 

मित् 2: कयलाम्स सिंला्नको अिस्ला
चित् न.२ को  िाट्म अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे शचैक्क 

कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपस हरूकोसंिालनको 
अवसथा हषेदा्म ५९.१ % सामदुाचयक, ४.५% चनचि र ३६% साव्मिचनक प्रकृचतको दषेचर्न्छ ।  
यसलषे क्णा्मली प्रदषेशमा साव्मिचनक चशक्ाको पहुिँलाई बढोतिरी गन्म अझ ैसरकारी सतरबाट 
ग्ुणसतरीय चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरू र्ोलनपुनदे आवशयकता दषेचर्न्छ ।
४.४  कयलाम्सको आम ण्ाक वयिस्ला्न

अकदोतफ्म  उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूको आचथ्मक वयवसथापन सरकारी अनदुान 
चवद्यालयको आफनै समदुायको तथा अन्य गरी चमलाइएको दषेचर्न्छ । तलको ताचलकालषे यो 



चववर्ण सपष्ट पान्म थप सषेवा पयुा्मउँछ ।
मित् 3: कयलाम्सको आम ण्ाक वयिस्ला्न

पाईिाट्म न. ३ अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे शचैक्क 
कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपसहरूको आचथ्मक 
वयवसथापनको अवसथा हषेदा्म ३१.८% सरकारी अनदुान, ४४.९% कयामपसको आफनै, १३.६% 
समदुायको, र ४.९% समदुाय र आफनै  प्रकृचतको दषेचर्न्छ ।यसलषे क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका 
अचधकांश उचि चशक्ा प्रदान गनदे ससथाहरू आफनै आचथ्मक वयवसथापनमा चनभ्मर रहन ुपरषेको र 
सरकारी क्षेत्मा उचि चशक्ामा लगानी अतयन्तै न्यनू रहषेको दषेचर्न्छ िसलषे गदा्म ग्ुणसतरीय उचि 
चशक्ा प्रदायनमाआचथ्मक वयवसथापनको दृचष्टलषे प्रतयक् प्रभाव पनदे दषेचर्न्छ ।
४.५  कयलाम्सको मिश्वमिद्ला्यसगँको आबद्धिला

चवश्चवद्यालयसँगकोआबधिताका चहसाबमा क्णा्मली प्रदषेशमा अवचसथत उचि शचैक्क 
ससथाहरूको चबभािन तलको ताचलकाबाट थप सपष्ट पान्म सचकन्छ l
मित् 4: कयलाम्सको मिश्वमिद्ला्यसगँको आबद्धिला

चित् ४ अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूको सथलगत 
अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपसहरूको चवश्चवद्यालयसँगको आवधिताको अवसथा 
हषेदा्म ६२.२% चत्भवुन चवश्चवद्यालय, २२.७% मधयपचचिम चवश्चवद्यालय, ४.५% क्णा्मली 
सवास्थय चवज्ञान प्रचतष्ठान र ४.५ % कृचर तथा वन चवज्ञान चवश्चवद्यालय सँगको दषेचर्न्छ । यसलषे 
चत्भवुन चवश्चवद्यालयबाट संिालनमा रहषेका साधार्ण धार तफ्म का शचैक्क काय्मरिमहरूको 
बढी र प्राचवचधक र वयवसाचयक धारका काय्मरिमहरू संिालन गनदे चवश्चवद्यालयहरूलषे 
क्णा्मलीमा आफना काय्मरिमहरू सन्िालनमा नलयाएको सङ्कषे त गद्मछ । यो त्थयांकलषे आगामी 
चदनमा अन्य चवश्चवद्यालयका प्राचवचधक र वयवसाचयक धारका काय्मरिमहरू थप गरी आफना 
काय्मरिमहरू क्णा्मली प्रदषेशमा चवसतार गन्म सकषे  यस क्षेत्का िनतालषे ग्ुणसतरीय चशक्ा प्राप्त गनदे 
अवसर पाउनषे दषेचर्न्छ ।
४.६ कयलाम्सको अिमस्मि

कयामपस रहषेको क्षेत्का चहसाबलषे कयामपसहरूलाई शहरी क्षेत्, अध्म शहरी क्षेत् र ग्ामी्ण 
क्षेत् गरी तीन भौगोचलक वग्ममा चवभािन गररएको छ। क्णा्मलीका अचधकांश भभूागहरू यवूाहरू 
ग्ामी्ण क्षेत् र कषे ही भभूागहरू मात् अध्म शहरी क्षेत्का रूपमा चिचत्त गररन्छ भनषे १५ ठाउँहरू 
मात् शहरी क्षेत्का रुपमा चिचनएका छन ् । कयामपसहरूको क्षेत्गत चवसतारलाई यस अनसुार 
प्रसततु गन्म सचकन्छ l
मित् 5: कयलाम्स अिमस्ि रहषेको क्षषेत्

पाईिाट्म ५ अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे शचैक्ककयामपसहरूको 



सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपसहरू अवचसथचत रहषेको क्षेत्को अवसथा 
हषेदा्म १८.२% शहरी क्षेत्, ४०.९% ग्ाचम्णक्षेत् र ४०.९% अध्म-शहरी क्षेत्मा दषेचर्न्छ । 
यसलषे क्णा्मली भ-ूवनोट अनसुार अचधकांश कयामपसहरू ग्ाचम्ण र अध्म-शहरी क्षेत्मा रहषेका 
दषेचर्न्छन िसलषे गदा्म पवूा्मधार चवकास र िनशचक्त वयवसथापनमा प्रतयक् प्रभाव पन्म गई यसको 
ग्ुणसतरीयता कायम गन्म समसया पनदे दषेचर्न्छ ।
४.७  कयलाम्सकला नरीमि मनयमहरूको अिस्ला 

कयामपसका नीचत चनयमहरूका चहसाबलषे क्णा्मली प्रदषेशका कयामपसहरूको  वत्ममान 
अवसथा चनमनानसुार चिचत्त गन्म सचकन्छ ।

िलाम्कला  ५: उचिमशक्षलासगँ समबन््रीि नरीमि मनयमहरूको कलायणान्ियनको अिस्ला

क्र
.स.

नरीमि ि्लामनयमहरू भएकला नभएकला कैमफयि

चदघ्मकाचलन  लक्य, उद्षेशय सचहतका कषे चह चलचर्त दसताबषेि 90.9% 9.1%

चवचभन्न चवभाग इकाई तथा काय्मरत प्राधयापक कम्मिारीको 
काय्म चववर्ण र्लुनषे दसतावषेि

72.70% 27.30%

प्राधयापक र कम्मिारीको चनचद्मष्ट काय्म चववर्णको मलुयांकन 
गनदे चलचर्त प्रचरिया

59.10% 40.90%

आन्तररक सधुारका लाचग बाह्य चनकायहरूको तीन वर्मयता 
चनयकु्त गनदे वयवसथा

9.10% 90.90%

ग्ुणसतर चनधार्ण र कयामपस गतबय वसथापनका लाचग 
चवद्याथथीहरूको सहभाचगता गनदे वयवसथा

77.30% 22.70%

कयामपसमा शचैक्क अचडट गनदेिलन 59.10% 40.90%
चशक््ण र अनसुन्धानलाई संगैलै िानषे कषे चह चवचशष्ट र्ालषे 
योिना

59.10% 40.90%

ताचलका ५ अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे शचैक्क कयामपसहरूको 
सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपस हरूकोउचि चशक््ण कयामपस का नीचत 
चनयमहरूको  अवसथा हषेदा्मचदघ्मकाचलन लक्य, उद्षेशयसचहतका कषे चह चलचर्त दसताबषेि भएका 
९०.९% र नभएका ९.१%, चवचभन्न चबभाग इकाई तथा काय्मरतप्राधयापक कम्मिारीको काय्म 
चववर्ण र्लुनषे दसतावषेि भएका ७२.७०% र नभएका २७.३०%, प्राधयापक र कम्मिारीकोचनचद्मष्ट 
काय्म चववर्णको मलुयांकन गनदे चलचर्त प्रचरिया भएका ५९.१०% र नभएका ४०.९०%, 
आन्तररक सधुारका लाचग बाह्य चनकायहरूको तीन बर्मयता चनयकु्त गनदे वयवसथा भएका ९.१०% 
र  नभएका ९०.९० %, ग्ुणसतर चनधार्ण र कयामपस गतवयवसथापनका लाचग चवद्याथथीहरूको 
सहभाचगता गनदे वयवसथा भएका ७७.३०% रनभएका २२.७०%, कयामपसमा शचैक्क अचडट 
गनदे िलन भएका ५९.१०% र नभएका ४०.९०% र चशक््ण र अनसुन्धानलाई संगै लैिानषे 
कषे चह चवचशष्ट र्ालषे योिना भएका ५९.१०% र नभएका ४०.९०% दषेचर्न्छ।यसलषे उचि चशक्ा 



प्रदायन गनदे कयामपसहरूमा नीचतगत वयवसथा र तयसको अचभलषेर्ीकर्ण सन्तोरिनक नभएको 
सङ्कषे त गद्मछ िो QAA को एक अचनवाय्म पक् माचनन्छ ।
४.८ कयलाम्सकला शैमक्षक कलायणाक्रमहरू

क्णा्मली प्रदषेशका उचिचशक्ा प्रदायक शचैक्ककयामपस हरूको शचैक्क काय्मरिमको  
अवसथालाई यसअनसुार प्रसततु गन्म सचकन्छ l
४.८.१ सनलािक िहकला शैमक्षक कलायणाक्रमहरू
मित् 6: सनलािक शैमक्षक कलायणाक्रमको सकंलायकला नलाम

पाईिाट्म न. ६ अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे शचैक्क कयामपस 
हरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपस हरूमा सनातक तहमासंिलानमा 
रहषेकाकाय्मरिमहरूको सङ्कायगत प्रकृचत चवश्षेर्ण गदा्म सबैभन्दा बढी चशक्ाशास्त्र सङ्काय 
(४०.९%), चशक्ा र वयवसथापन सङ्काय (२२.७%), चशक्ा, वयवसथापन र मानचवकी सङ्काय 
(१३.६%), वयवसथापन(४.५%), चशक्ा र मानचवकी (४.५%), मानचवकी र वयवथापन (४.५%), 
कृचर (४.५%) र सवास्थय चवज्ञान (४.५%) सङ्कायअन्तग्मतका काय्मरिमहरू संिालनमा रहषेका 
दषेचर्न्छन ।यस चहसाबलषे उचि चशक्ामा सबैभन्दा बढी चशक्ाशास्त्र र तयसपचछ चशक्ा सचहतका 
अन्य मानाचवचक र वयवसथापन सङ्काय अन्तग्मतका साधार्ण धारका काय्मरिमहरू संिालनमा 
रहषेका पाइन्छन ।यो त्थयांकलषे क्णा्मलीमाप्राचवचधक र वयवसाचयक धारका काय्मरिमहरूअतयन्तै 
न्यनू रहषेकालषे यसता काय्मरिमहरूलाई थप गनु्मपनदे र भइरहषेका काय्मरिमहरूलाई थप ग्ुणसतरीय 
बनाउन ु पनदे दषेचर्न्छ ।यसता काय्मरिमहरू अन्तग्मतका संिाचलत चवरयगत चवभागहरूको 
चववर्ण हषेदा्म नषेपाली, अगं्षेिी, अथ्मशास्त्र, िनसं्या, वयसथापन, गच्णत, सवास्थय आचद िसता 
परमपरागतचवरयहरूको बाहुलयता दषेचर्न्छ भनषे प्राचवचधक धारका काय्मरिमहरू िसतै कृचर, 
BPH र BMS मात् संिालनमा रहन ुचनराशािनक अवसथा हो ।
४.८.२ सनलािकोत्तर िहकला शैमक्षक कलायणाक्रमहरू

मित् 7: सनलािकोत्तर शैमक्षक कलायणाक्रमको सकंलायकला नलाम
पाईिाट्म ७ अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे शचैक्क कयामपसहरूको 

सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपसहरूमा सनातकोतिर तहमा संिलानमा 
रहषेका  काय्मरिमहरूको सङ्कायगत प्रकृचत चवश्षेर्ण गदा्म सबैभन्दा बढी चशक्ाशास्त्र सङ्काय 
(४०.९%), सवास्थय चवज्ञान (४.५%) र सनातकोतिर तहका काय्मरिम संिालनमा नरहषेका 
कयामपसहरू (५४.५%) रहषेको त्थयांक छ । यसलषे एकाचतर सनातकोतिर तहको काय्मरिम 
संिालनमा नै नरहषेका कयामपसहरू बढी हुन ु र भएकालषे पचन चशक्ाशास्त्रको काय्मरिम मात् 
संिालन गनु्मलषे चतनी कयामपसहरूको अवसथा अतयन्तै कमिोर छ भन्नषे त्थयलाई संकषे त गरषेको 



छ । यसरी संिालनमा रहषेका काय्मरिमहरूमाअगं्षेिी, नषेपाली, पाठ्यरिम, सवास्थय, िनसं्या 
चशक्ार क्णा्मली सवास्थय चवज्ञान प्रचतष्ठान अन्तग्मत MDGP, Anesthesia, Pediatric िसता 
काय्मरिमहरू संिालनमा रहषेका पाइन्छन ।
४.९ कयलाम्सको िनशमतिको मििर्ण

क्णा्मलीका चवचभन्न चशक््ण कयामपस हरूमा संलगन शचैक्क िनशचक्तहरू तथा प्रशासचनक 
िनशचक्तहरू चववर्णलाई प्राप्त त्थयांकअनसुार यसरी प्रसततु गन्म सचकन्छ  ।

िलाम्कला  6: ्ू्णणाकला्रीन र आंमशक शैमक्षक िनशमतिको मििर्ण

क्र.

स. मििर्ण 

िनिलािरी/
म्म््डरीएको 

क्षषेत्कला 
अन्य कु् 

िममला 
ममह्ला ्ुरुष ममह्ला ्ुरुष

कुल प्ूण्मकालीन चशक्क सं्या 7 25 36 160 228

Ph.D. योगयता भएका प्ूण्मकालीन चशक्क 14 14

M.Phil योगयता भएका प्ूण्मकालीन चशक्क 1 1

Masters योगयता भएका प्ूण्मकालीन चशक्क 7 25 35 146 213

Bachelors योगयता भएका प्ूण्मकालीन चशक्क 

कुल आचंशक चशक्कको सं्या 2 51 42 176 271
Ph.D. योगयता भएका आचंशक चशक्क 1 1
M.Phil योगयता भएका आचंशक चशक्क 1 2 3
Masters योगयता भएका आचंशक चशक्क 2 50 41 174 267
Bachelors योगयता भएका आचंशक चशक्क 

ताचलका 5 अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे शचैक्क कयामपसहरूको 
सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपसहरूमा काय्मरत रहषेका प्ूण्मकालीन 
चशक्कहरू मधयिनिाचत/चपछचडएका क्षेत्का मचहला ७, परुुर २५, अन्य क्षेत्का मचहला ३७ 
र परुुर १६० गरी िममा २२८ रहषेका छन ्l शचैक्क योगयताका चहसाबलषे सो सं्याको Ph.D. 
योगयता भएका प्ूण्मकालीन चशक्क िममा १४ (परुुर), M.Phil योगयता भएका प्ूण्मकालीन 
चशक्क १ (मचहला), Masters योगयता भएका प्ूण्मकालीन चशक्क (िनिाचत/चपछचडएका 
क्षेत्का मचहला ७, परुुर २५, र अन्य क्षेत्का मचहला ३५  र परुुर १४६) रहषेका छन ्।

तयसै गरी आचंशक चशक्कहरू मधय िनिाचत/चपछचडएका क्षेत्का मचहला २, परुुर ५१, 
अन्य क्षेत्का मचहला ४२ र परुुर १७६ गरी िममा २७१ रहषेका छन ्। शचैक्क योगयताका चहसाबलषे 
सो सं्याको Ph.D. योगयता भएका आचंशक चशक्क िममा १ (परुुर), M.Phil. योगयता भएका 
आचंशक चशक्क १ (मचहला) र २ (परुुर) गरी िममा ३, Masters योगयता भएका आचंशक 



चशक्क (िनिाचत/चपछचडएका क्षेत्का मचहला २, परुुर ५०, र अन्य क्षेत्का मचहला ४१  र 
परुुर १७४ गरी िममा २६७ रहषेका छन ्lचयनी माचथका त्थयहरूको आधारमा चवश्षेर्ण गदा्म 
उचि चशक्ामा प्राधयापन गनदे प्ूण्मकालीन भन्दा आचंशक चशक्कहरूको सं्या बढी हुन ुआफैमा 
ग्ुणसतरको लाचग राम्ो संकषे त मान्न सचकदनै भनषे तयसमा पचन चवद्यावाररचध (PhD) र एम.चफल. 
(M.Phil.) योगयता भएका चशक्कहरूको सं्या अतयन्तै न्यनू हुन ुआफैमा ग्ुणसतरको लाचग 
राम्ो होइन । यस चहसाबलषे अचधकांश कयामपसहरूमा पढाउनषे अचधकांश चशक्कहरूको शचैक्क 
योगयता सनातकोतिर तह मात् हुनलुषे यहाँका चशक्कहरूको पषेसागत चवकास गनदे अवसर कम 
भएकोलषे यो तफ्म  धयान पयुा्मउनपुनदे दषेचर्न्छ । 

िलाम्कला 7  : गैर-मशक्ष्ण िनशमतिको मििर्ण

क्र.स. मििर्ण
िनिलािरी/

म्म््डरीएको क्षषेत्कला 
अन्य 

कु् िममला 
ममह्ला ्ुरुष ममह्ला ्ुरुष

प्रशासचनक िनशचक्त 5 17 29 90 141
गैर- प्रशासचनक िनशचक्त 3 8 4 14 29

ताचलका ७ अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूको 
सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपसहरूमा काय्मरत रहषेका गैर-चशक््ण 
िनशचक्तको अवसथा चवश्षेर्ण गदा्म प्रशासचनक िनशचक्त िनिाचत/चपछचडएका क्षेत्का मचहला 
५, परुुर १७, अन्य क्षेत्का मचहला २९ र परुुर ९० गरी िममा १४१ रहषेका छन ्। तयसै गरी गैर-
प्रशासचनक िनशचक्त िनिाचत/चपछचडएका क्षेत्का मचहला ३, परुुर ८, अन्य क्षेत्का मचहला ४ 
र परुुर १४ गरी िममा २९ रहषेका छन ्।
४.१० कयलाम्समला मिद्ला्थीको  मििर्ण

पचछलला तीन वर्ममा क्णा्मलीका चवचभन्न चशक््ण कयामपसहरूमा चवद्याथथीको भना्म 
चववर्णलाई चववर्णलाई ताचलकामा यस अनसुार प्रसततु गन्म सचकन्छ: 

िलाम्कला 8: ्म्ल्ला िरीन शैमक्षक सत्कला मिद्ला्थी मििर्ण

चववर्ण 
२०१८ मा चवद्याथथी सं्या २०१९  मा चवद्याथथी सं्या २०२० मा चवद्याथथी सं्या 

सनातक सनातकोतिर िममा सनातक सनातकोतिर िममा सनातक सनातकोतिर िममा
भना्म 
भएका 
कुल 
चवद्याथथी 
सं्या 

५५५५ ५२७ ६०८२ ६१७२ ६२३ ६७९५ ६४७४ ७८१ ७२५५

बीिमा 
अधययन 
छोडषेका 

२८१ १५ २९६ ३४८ ४५ ३९3 २३९ ६३ ३०२



ताचलका ८ अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूको 
सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपसहरूमा सन ्२०१८ मा सनातक तहमा 
५५५५ र सनातकोतिर तहमा ५२७ गरी िममा ६०८२, सन ्२०१९ मा सनातक तहमा ६१७२ र 
सनातकोतिर तहमा ६२३ गरी िममा ६७९५ र सन ्२०२० मा सनातक तहमा ६३७४ र सनातकोतिर 
तहमा ७८१ गरी िममा ७२५५ चवद्याथथी भना्म भएको पाइन्छ भनषे सोचह अवचधमा सन ्२०१८ मा 
सनातक तहमा २८१, र सनातकोतिर तहमा १५ िना गरी िममा २९६, सन ्२०१९ मा सनातक 
तहमा ३४८ र सनातकोतिर तहमा ४४५ िना गरी िममा ३९३ िना र सन ्२०२० मा सनातक 
तहमा २३९ र सनातकोतिर तहमा ६३ िना गरी िममा ३०२ िना चवद्याथथीलषे चविमा अधययन 
छाडषेको त्थयांक छ । यो त्थयांकलषे एकाचतर क्णा्मली प्रदषेशका कयामपसहरूमा अधययन गनदे 
चवद्याथथीहरूको सङ््या न्यनू रहषेको दषेचर्न्छ भनषे अकदोचतर भना्म भएर पचन तह उतिी्ण्म नगरी 
चबिम ैछोड्नषे चवद्याथथी सङ््याको सङ््या पचन बचढरहषेको छ । चयनी दवुै र्ालको प्रवचृतलषे यस 
क्षेत्को उचि चशक्ाको ग्ुणसतरमाचथ प्रश् उबिाएको छ ।

४.११ कयलाम्सको शैमक्षक वयिस्ला्न
शचैक्क वयवसथापनको पाटो चशक्ाको ग्ुणसतरको पहुिँको सन्दभ्ममा महतवप्ूण्म माचनन्छ 

।  क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूको शचैक्क वयवसथापनको 
अवसथालाई तलको ताचलकामा प्रसततु गररएको छ : 

िलाम्कला  1 : गु्णसिररीय मशक्षलाकला ्लामग शैमक्षक वयिस्ला्नको अिस्ला

रि. स. चशक््ण चसकाई तथा वयाबहाररक वयवसथापन छ छैन

ग्ुणसतरीय चशक्ाका लाचग चवद्याथथीहरूलाई चसकाई क्मताको चसप 
चसकाउनषे गररएको 73.3% 22.7%

ग्ुणसतरीय चशक्ाका लाचग चवद्याथथीहरूलाई संिार चसप चसकाउनषे 
गररएको 57.1% 42.9%

ग्ुणसतरीय चशक्ाका लाचग चवद्याथथीहरूलाई गच्णतीय चसप चसकाउनषे 
गररएको 45.5% 54.5%

ग्ुणसतरीय चशक्ाका लाचग चवद्याथथीहरूलाई सिूना र प्रचवचधको 
चसप चसकाउनषे गररएको 71.4% 28.6%

ग्ुणसतरीय चशक्ाका लाचग चवद्याथथीहरूलाई समहू र एकलै गनदे 
कामको चसप चसकाउनषे गररएको

68.2% 31.8%

कयामपसलषे पचछललो ३–४ वर्ममा चवश्चवद्यालयको पाठ्यरिम 
चनमा्म्णमा सझुाव सललाह चदएको 22.7% 77.3%

कयामपस मा प्राज्ञ तथा कम्मिारीबाट सधुारका लाचग सझुाव चलनषे 
प्रवन्ध 57.1% 42.9%

कयामपस लषे नागररक दाचयतवपरुा गनदेका लाचग चवद्याथथीलाई 
सहभागी गराउनषे गरषेको 38.1% 61.9%



ताचलका ९ अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूको ग्ुणसतरीय चशक्ाका 
लाचग शचैक्क वयवसथापनको अवसथालाई चवचभन्न पक्बाट कषे लाउनषे प्रयास गररएको छ । 
शचैक्क कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपसहरूमा ग्ुणसतरीय 
चशक्ाका लाचग चवद्याथथीहरूलाई चसकाई क्मताको चसप चसकाउनषे गररएको छ (७३.३%) र 
छैन (२२.७%), ग्ुणसतरीय चशक्ाका लाचग चवद्याथथीहरूलाई संिार चसप चसकाउनषे गररएको 
छ (५७.१%) र छैन (४२.९%), ग्ुणसतरीय चशक्ाका लाचग चवद्याथथीहरूलाई गच्णतीय चसप 
चसकाउनषे गररएको छ (४५.५%) र छैन (५४.५%), ग्ुणसतरीय चशक्ाका लाचग चवद्याथथीहरूलाई 
सिूना र प्रचवचधको चसप चसकाउनषे गररएको छ (७१.४%) र छैन (२८.६%), ग्ुणसतरीय चशक्ाका 
लाचग चवद्याथथीहरूलाई समहू र एकलै गनदे कामको चसप चसकाउनषे गररएको छ (६८.२%), छैन 
(३१.८%), कयामपसलषे पचछललो ३–४ वर्ममा चवश्चवद्यालयको पाठ्यरिम चनमा्म्णमा सझुाव 
सललाह चदएको छ (२२.७%) र छैन (७७.३%), कयामपस मा प्राज्ञ तथा कम्मिारीबाट सधुारका 
लाचग सझुाव चलनषे प्रवन्ध छ (२२.७%) र छैन (७७.३%) र कयामपसलषे नागररक दाचयतवपरुा 
गनदेका लाचग चवद्याथथीलाई सहभागी गराउनषे गरषेको छ (३८.१%) र छैन (६१.९%) । चयनी 
त्थयहरूलषे क्णा्मलीका उचि चशक्ाका कयामपस हरूमा शचैक्क वयवसथापनका चवचभन्न पक्मा 
चवचवधता रहषेको पाइयो । चयनी त्थयहरूको वयवहाररक काया्मन्वनको पाटो थप अनसुन्धानको 
चवरय हो ।

यसका अचतररक्त चसकारु चवद्याथथीको सव्मपचक्य चवकासका लाचग कयामपसलषे चशक््ण 
चरियाकलाप, अन्तरचरिया, एकलै र समहुमा छलफल, अनसुन्धान प्रचतवषेदन लषेर्न, हाचिरी 
िवाफ, र्षेलकुद प्रचतयोचगता, Project Work, Motivational Classes, अचतररक्त 
काय्मरिमको आयोिना, छात्वचृत चवतर्ण, अचभमचुर्र्ण काय्मरिम, अचतररक्त चरियाकलाप 
काय्मरिम, शचैक्क भ्रम्ण, पररयोंिना तथा, चवद्यालय चशक््णमासहभागी गराउनषे, प्रयोगातमक 
काय्मलाई प्रभावकारी बनाउनषे, चनयचमत परामश्मका कम गररएको, चशक््ण चरियाकलाप, 
अन्तरचरिया, एकलै र समहुमा छलफल, अचतररक्त काय्मरिमको आयोिना, हाचिरी िवाफ, 
साचहत्य लषेर्न, र्षेलकुद, अनसुन्धान, िनिषेतना, अचभभावक भषेला, अतीररक्त चरियाकलाप, 
अनसुन्धानका लाचग भ्रम्ण तथा अवलोकन, सव-अधययनको वयवसथा, प्रयोगशालािसता 
चरियाकलाप गनदे गरषेको पाइयो । चयनी पक्हरू पचन कान्य्मन्वनको कडीमा कचत मिबुत छन ्र 
चतनको अचभलषेर्ीकर्णको अवसथा कसतो छ भन्नषे चवरय थप सथलगत प्रमा्णीकर्ण नभईकन 
यसको बारषेमा थप चवश्षेर्ण गन्म र बैधता पचुष्ट गन्म सचकनषे आधार दषेचर्दनै ।
४.१२ कयलाम्सको आम ण्ाक ्क्ष
क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदायक कयामपसहरूको आचथ्मक पक्लाई प्राप्त त्थयांकका 
आधारमा चनमनानसुार प्रसततु गन्म सचकन्छ :



िलाम्कला  १० : कयलाम्सहरूको आम ण्ाक गमिमिम्

मििर्ण
सखंयला मधयक न्युनिम अम्किम िममला 

उत्तरदलािला ्ुटलाएकला 

गत आचथ्मक 
वर्मको 
कयामपसको 
कुल बिषेट 
रू

17 5 38744142.95 2044900.00 362188000.00 658650430.21

गतवर्म 
यचुिसी/
नषेपाल 
सरकारबाट 
प्राप्त रकम

14 8 3793555.45 243500.00 20000000.00 53109776.27

ससथालषे 
गत वर्म 
अनदुानबाट 
प्राप्त रकम

9 13 1295092.97 15000.00 5000000.00 11655836.77

गत वर्म 
चवद्याथथीको 
शलुकबाट 
प्राप्त रकम

15 7 3488065.00 250000.00 12001762.00 52320974.98

ससथालषे 
गतवर्म अन्य 
श्ोतबाट 
प्राप्त रकम

5 17 1583671.00 55963.00 5396437.00 7918355.00

ससथालषे 
गतवर्म 
बैंकको 
बयािबाट 
प्राप्त रकम

9 13 324491.65 20000.00 1831345.21 2920424.89

ससथालषे 
गतवर्म 
यी सबै 
चशर्मकबाट 
िममा प्राप्त 
रकम

9 13 60747057.21 73627.00 503209727.00 546723514.91



ताचलका १० अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूको 
आचथ्मक गचतचवचधलाई उक्त कयामपसहरूको आचथ्मक वयवसथापनको स्ोतको आधारमा चवश्षेर्ण 
गनदे प्रयास गररएको छ । यसरी हषेदा्म िममा नमनूा सवदेक््णमा परषेका कयामपसहरू मधय कचतपय 
कयामपसहरूलषे उक्त चववर्ण उललषेर् गररएको पाइएन भनषे चववर्ण उललषेर् गरषेका कयामपसहरू 
मधय  गतवर्म यचुिसी/नषेपाल सरकारबाटप्राप्त  िममा रकम (53109776.27), ससथालषे गतवर्म 
अनदुानबाट प्राप्त िममा रकम (11655836.77), गत वर्म चवद्याथथीको शलुकबाट प्राप्तिममा 
रकम (52320974.98), ससथालषे गत वर्मअन्य श्ोतबाटप्राप्त  िममा रकम (7918355.00) र 
ससथालषे गत वर्म बैंकको बयािबाट प्राप्त िममा रकम (2920424.89) गरी ससथालषे गतवर्म यी 
सबै शीर्मकबाट िममा प्राप्त रकम (546723514.91) उललषेर् गरषेको पाइयो । यसका अचतररक्त 
एक दईु कयामपसहरूलषे मात् अनसुन्धानमा 0.5 दषेचर् 1% समम बिषेट छुट्ाइएको पाइयो । 
तयसैगरी पसुतकालयतफ्म  धषेरैिसो कयामपसहरूलषे थोरबहुत रकम छुट्ाइएको पाइयो । यसरी 
छुट्ाइएको रकम रु. 5000 दषेचर् कयामपसको बिषेटको 5% समम पाइयो । यस त्थयांकका 
अनसुार क्णा्मली प्रदषेशका उचि चशक्ाकाकयामपस हरू आचथ्मक रूपमा स्ोत वयवसथापनमा 
चनकै नै कमिोर र परचनभ्मरता भएको पाइन्छ । सरकारी क्षेत्बाट उचि चशक्ामा लगानी भएको 
दषेचर्एन । तयसतफ्म  आगामी चदनमा धयानाकर्म्ण गराउनपुनदे दषेचर्न्छ ।
४.१३ कयलाम्सको मशक्ष्ण मसकलाई

क्णा्मलीका कयामपसहरूमा चशक््ण चसकाइ तथा मलुयांकन तथा कक्ा सञिालन र र 
परीक्ा वयवसथापन तथा शचैक्क िनशचक्त अनपुात िनशचक्त अनपुातको अवसथालाई चनहालदा 
अधययनमा प्राप्त त्थयांक अनसुार अचधकांश कयामपसहरूमा प्रचतवर्म १४५-१५० चदन, प्रचत 
सषेमषेसटर ४५-४८ चदन, प्रचत हप्ता ६ चदन पठन पठन गनदे गरषेको पाइयो । तयसतै प्ूण्मकालीन 
चशक्कको प्रचत हप्ता कक्ाभार १५- १८ चपररयड र आचंशक को १ दषेचर् १२ चपररयड पाइयो । 
आगन्तकु कक्ा भनषे एक दईु कयामपसहरूमा चवरलै मात् हुनषे गरषेको पाइयो । सबै कयामपसहरूमा 
चवद्याथथी अचभमरु्ीकर्ण काय्मरिमहरू पचन हुनषे नगषेरषेको पाइयो । िममा ४१.2% कयामपसहरूमा 
मात् अचभमरु्ीकर्ण काय्मरिमहरू हुनषे गरषेको त्थयांक प्राप्त भयो ।
४.१४ कयलाम्समला अधययन अनुसन््लानकला मक्रयलाक्ला् 

चशक््ण संगै उचि चशक्ामा अनसुन्धान काय्म अचभन्न अगंको रुपमा रहषेको हुन्छ । 
क्णा्मलीमा अवचसथत कयामपसहरूमा हाल प्रयोगमा रहषेको अधययन तथा अनसुन्धानको 
चरियाकलापहरूलाई चनमनानसुार प्रसततु गन्म सचकन्छ : 



िलाम्कला  ११ : कयलाम्सकला अनुसन््लान समबन््री मक्रयलाक्ला्

मििर्ण 
सखंयला  

्ुटलाएकला  
मधयक 

 
न्यूनिम

 
अम्किम 

 
िममला 

 उत्तरदलािला 
पचछललो तीन वर्ममा कयामपस गत 
तहमा शचैक्क/अनसुन्धानमलुक 
काय्मशालामा सहभागीको सं्या

16 6 5.5000 0.00 22.00 88.00

तीन वर्ममा कयामपस गत तहमा 
शचैक्क/अनसुन्धानमलुक 
काय्मशाला गएका ररसोस्म 
वयचक्तको सं्या

16 6 1.1250 0.00 10.00 18.00

तीन वर्ममा कयामपस गत तहमा 
कयामपस आयोिक भएका 
शचैक्क/अनसुन्धानमलुक 
कय्मशाला सं्या

16 6 1.6250 0.00 14.00 26.00

पचछललो तीन वर्ममा राचषरिय 
तहमा शचैक्क/अनसुन्धानमलुक 
कय्मशालामा सहभागीको सं्या

16 6 0.6875 0.00 3.00 11.00

तीनवर्ममा राचषरिय तहमा शचैक्क/
अनसुन्धानमलुक काय्मशाला 
गएका ररसोस्म वयचक्तको सं्या

16 6 0.1875 0.00 2.00 3.00

तीनवर्ममा राचषरिय तहमा कयामपस 
आयोिक भएका शचैक्क/
अनसुन्धानमलुक काय्मशाला 
सं्या

16 6 0.3125 0.00 4.00 5.00

चशक््ण/अनसुन्धान ग्ुणसतरका 
लाचग राचसरिय/अन्तराचष्टय 
समबन्धसथापनाका प्रायसहरू

21 1 1.8095 1.00 2.00 38.00

सनातकर सनाकोतिर तहका 
चवद्याथथीलाई अनसुन्धानातमक 
पररयोिनामा लगाउनषे काय्म

19 3 1.3158 1.00 2.00 25.00

चशक्कलाई अनसुन्धानका लाचग 
अधययन चबदा चदनषे काय्म

17 5 1.5882 1.00 2.00 27.00

चशक्कलाई अनसुन्धानका लाचग 
चबउ पिूीको वयवसथा गनदे प्रयास 

17 5 1.8824 1.00 2.00 32.00

अनसुन्धान सचमचतको वयवसथा 
गनदे काय्म गररएको

19 3 1.5789 1.00 2.00 30.00



चवद्याथथीलाई अनसुंधानातमक 
काय्मका लाचग आचथ्मक सहायता 
गनदे वयवसथागनदे प्रयास

18 4 1.7778 1.00 2.00 32.00

बाहय चनकायबाट अनसुन्धानका 
काय्मका लाचग सहयोग भएको

21 1 1.9524 1.00 2.00 41.00

पचछललो तीन वर्ममा कयामपसको 
प्रकाशन

22 0 1.7727 1.00 2.00 39.00

ताचलका १० अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूको 
सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपसहरूमा पचछललो तीन वर्ममा कयामपस 
गत तहमा शचैक्क/अनसुन्धानमलुक काय्मशालामा सहभागीको सं्या िममा ८८, कयामपस 
गत तहमा शचैक्क/अनसुन्धानमलुक काय्मशाला गएका ररसोस्म वयचक्तको िममा सं्या १८, 
कयामपसगत तहमा कयामपस आयोिक भएका शचैक्क/अनसुन्धानमलुक काय्मशाला िममा 
सं्या २६, राचषरिय तहमा शचैक्क/अनसुन्धानमलुक काय्मशालामा सहभागीको िममा सं्या 
११, शचैक्क/अनसुन्धानमलुक काय्मशालामा सहभागी ररसोस्म वयचक्तको िममा सं्या ३, 
चशक््ण/अनसुन्धान ग्ुणसतरका लाचग राचषरिय/अन्तराचषरिय समबन्ध सथापनाका प्रायसहरू िममा 
३८, सनातक र सनाकोतिर तहका चवद्याथथीलाई अनसुन्धानातमक पररयोिनामा लगाउनषे काय्म 
िममा २५, चशक्कलाई अनसुन्धानका लाचग अधययन चबदा चदनषे काय्म िममा २७, चशक्कलाई 
अनसुन्धानका लाचग चबउपिूीको वयवसथा गनदे प्रयास िममा ३२, अनसुन्धान सचमचतको 
वयवसथा गनदे गररएको काय्म िममा ३०, चवद्याथथीलाई अनसुंधानातमक काय्मका लाचग आचथ्मक 
सहायता गनदे वयवसथा गनदे प्रयास िममा ३२, बाहय चनकायबाट अनसुन्धानका काय्मका लाचग 
सहयोग भएको िममा ४१ र पचछललोतीन वर्ममा कयामपसको प्रकाशन िममा ३९ भएको 
पाइयो । यो त्थयांकलषे उचि चशक्ाको एक अचनवाय्म पक् र ग्ुणसतरको एक महतवप्ूण्म मानक 
अनसुन्धानको काय्ममा कयामपस, चशक्क र चवद्याथथी सहभाचगता कमिोर भएको दषेचर्न्छ । 
यसका साथै तयसतफ्म  बिषेटदषेचर् काय्मरिम समममा ससथागत पहलकदमी समषेत कमिोर दषेचर्न ु
कमिोर ग्ुणसतरको आधार हो भन्नषे चनषकर्ममा पगुन सचकन्छ ।  

तीन वर्ममा कयामपस गत तहमा कयामपस सचममचलत शचैक्क/अनसुन्धानमलुक 
काय्मशालाका नामहरू उक्त ससथाहरूलषे उललषेर् गरषे बमोचिम यस प्रकार रहषेका छन:् पाठ्यरिम 
अचभमरु्ीकर्ण, चशक््ण अभयास, नषेपाली भारा गोष्ठी, अनसुन्धानमा आधाररत िनिषेतना 
कयामपहरू, सरु्देत चिललाका सामदुाचयक कयामपसहरूको ररसि्म समबन्धी भषेला, थषेचसस 
अचभमरु्ीकर्ण, काय्मपत् अचभमरु्ीकर्ण आचद । तयसै गरी तीन वर्ममा राचषरिय तहमा कयामपस 
सचममचलत शचैक्क/अनसुन्धानमलुक काय्मशालाहरू शोधपत् तथा प्रयोगातमक परीक्ा लषेर्न, 
उचि चशक्ा योिना चवकास, िमुली र्स भाराको व्ण्म चनधा्मर्ण, वयाकर्ण लषेर्न आचद रहषेका 
छन ्भनषे अन्तराचषरिय सतरका कुनै पचन काय्मरिम गरषेको पाइएन । कयामपसमा काय्मरत धषेरैिसो 
कयामपसहरूमा न्यनुतन २% दषेचर् अचधकतम सतप्रचतशत समम चशक्कहरू अनसुन्धान 



र प्रकाशनमा संलगन छन ् । तयसतै चवद्याथथीहरूलाई पचन अनसुन्धानमा सहयोग गनदे कुनै कुनै 
कयामपसहरूलषे रु.३००० दषेचर् अनसुन्धानको प्रकृचत हषेरी कषे चह रकम उपलबध गराउनषे गरषेको 
पाइयो । अनसुन्धान समबन्धी थप िानकारी ताचलका ११ बाट पाउन सचकन्छ । 

िलाम्कला १२ : अनुसन््लान समबन््री वयिस्ला
क्र.स. कयलाम्स ष्े गनने गरषेको मििर्ण ् ्ैन कैमफयि

सनातक र सनाकोतिर तहका चवद्याथथीलाई अनसुन्धानातमक 
पररयोिनामा लगाउनषे काय्म गररएको 68.4% 31.6%

चशक्कलाई अनसुन्धानका लाचग चबउ पिूीको वयवसथा 
गनदेकाय्म गररएको 11.8% 88.2%

अनसुन्धान सचमचतको वयवसथा गनदे काय्म गररएको 42.1% 57.9%
चवद्याथथीलाई अनसुंधानातमक काय्मका लाचग आचथ्मक 
सहायता गनदे वयवसथा 22.2% 77.8%

ताचलका १२  अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूको 
सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपसहरूमा पचछललो तीन वर्ममा सनातक 
र सनाकोतिर तहका चवद्याथथीलाई अनसुन्धानातमक पररयोिनामा लगाउनषे काय्म गररएको छ 
(६८.४%) र छैन (३१.६%), चशक्कलाई अनसुन्धानका लाचग चबउपिूीको वयवसथा गनदेकाय्म 
गररएको छ (११.८%) र छैन (८८.२%), अनसुन्धान सचमचतको वयवसथा गनदे काय्म गररएको 
छ (४२.१%) र छैन (५७.९%), र चवद्याथथीलाई अनसुंधानातमक काय्मका लाचग आचथ्मक 
सहायता गनदे वयवसथा छ (२२.२%) र छैन (७७.८%) रहषेको पाइयो । यो त्थयलषे चनयचमत 
रूपमा अचनवाय्म रूपमा गनदै वयवसथा भए बमोचिमका शोध काय्ममा चवद्याथथी र चशक्क सहभागी 
भएको भए पचन अनसुन्धान पररयोिना चनमा्म्ण गरी आचथ्मक वयवसथापन सचहतको काय्मरिचमक 
रूपमा वयवसथापन गररएको अवसथा भनषे कमिोर नै दषेचर्न्छ ।
४.१५ कयलाम्सको भौमिक सरंिनलाको अबस्ला 

भौचतक पक्को चवकास र चवसतारलषे कुनै पचन शचैक्क संसथाको चदगोपना र शचैक्क 
काय्मरिमको सफलताको चनधा्मर्ण गरषेको हुन्छ ।सचुवधासमपन्न भवन, कक्ाकोठा, र्ानषेपानी, 
र्षेलकुद मदैान, शचैक्क उपकर्ण, र्षेलकुद सामग्ी, पसुतक, पत् पचत्का तथा शौिालय 
आचदको उचित वयवसथापन हुन सकयो भनषे चवद्याथथीको शारीररक तथा मानचसक दबैु पक्को 
चवकासमा योगदान पगुदछ । भौचतक संरिना कयामपसको उचतिकै महतवप्ूण्म अगंको रुपमा रहषेको 
हुन्छ । वत्ममान अवसथामा क्णा्मली प्रदषेशमा अवचसथत कयामपस हरूका भौचतक संरिना तथा 
वयवसथापनलाई प्राप्त त्थयांकका आधारमा यसरी दषेर्ाउन सचकन्छ : 



िलाम्कला  १३ : कयलाम्सहरूको भौमिक सरंिनलाको अिस्ला

मििर्ण
सखंयला 

मधयक न्युनिम अम्किम िममला 
उत्तरदलािला ्ुटषेकला 

शचैक्क भवनहरूको सं्या 22 0 2.5909 1.00 5.00 57.00
प्रसाशचनक भवनहरूको सं् या 22 0 1.0455 0.00 4.00 23.00
पसुतकालय भवनहरूको 
सं् या 22 0 0.5000 0.00 1.00 11.00

शौिालयहरूको सं्या 20 2 3.2500 1.00 15.00 65.00
कयाचन्टन सं्या 22 0 0.2727 0.00 1.00 6.00
र्ानषेपानी धारा सं्या 16 6 3.7500 1.00 30.00 60.00
होसटषेल सं्या 22 0 0.1818 0.00 3.00 4.00
बषेन्ि/डषेसकको सं्या 21 1 219.8095 25.00 773.00 4616.00
कुिथीको सं्या 22 0 42.0909 10.00 139.00 926.00
टषेबलुको सं्या 22 0 17.1364 2.00 50.00 377.00
वहाइटबोड्म/कालोपाटीको 
सं्या 22 0 13.1364 0.00 53.00 289.00

लयापटप/कमपयटुरको 
सं्या 22 0 13.9091 1.00 114.00 306.00

चप्रन्टरकोसं्या 19 3 5.3158 1.00 40.00 101.00
पावरबयाक चससटमको 
सं्या 14 8 2.3571 0.00 15.00 33.00

चसचसचटभीको सं्या 10 12 3.8000 0.00 10.00 38.00
मलटीमषेचडयाको प्रोिषेकटर 
सं्या 17 5 2.7647 0.00 7.00 47.00

कमपयटुरको पहुि भएका 
चवद्याथथी सं्या 13 9 81.7692 0.00 250 1063.00

कमपयटुरको पहुि भएका 
चशक्कको सं्या 16 6 10.3750 2.00 24.00 166.00

इन्टरनषेटको पहुि भएका 
चवद्याथथी सं्या 15 7 247.9333 0.00 2000.00

इन्टरनषेटको पहुि भएका 
चशक्कको सं्या 16 6 14.3750 0.00 40.00 230.00

ताचलका १३  अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूको 
सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपसहरूका भौचतक संरिना तथा 
वयवसथापनको अवसथालाई चवश्षेर्ण गदा्म न्यनुम १ र अचधकतम ५ समम गरी िममा ५७, 



प्रशासचनक भवनहरूको सं्या अचधकतम ४ सचहतिममा २३, पसुतकालय भवनहरूको सं्या 
अचधकतम १ सचहत िममा ११, शौिालयहरूको सं्या न्यनुतम १, अचधकतम १५ सचहत 
िममा ६५, कयाचन्टनसं्या अचधकतम १ सचहत िममा ६, र्ानषेपानीधारा सं्या न्यनुतम 
१, अचधकतम ३० सचहत िममा ६०, होसटषेल सं्या अचधकतम ३ सचहत िममा ४, बषेन्ि/
डषेसककोसं्या न्यनुतम २५, अचधकतम ७७३ सचहत िममा ४६१६, कुिथीको सं्या न्यनुतम 
१० अचधकतम १३९ सचहत िममा ९२६, टषेबलुको सं्या न्यनुतम २, अचधकतम ५० 
सचहत िममा ३७७, वहाइटबोड्म/कालोपाटीको सं्या अचधकतम ५३ सचहत २८९,लयापटप/
कमपयटुरको सं्या न्यनुतम १, अचधकतम १४४ सचहत िममा ३०६, चप्रन्टरकोसं्या न्यनुतम 
१, अचधकतम ४० सचहत िममा १०१, पावरबयाक चससटमको सं्या अचधकतम १५ सचहत 
िममा ३३, चसचसचटभीको सं्या अचधकतम १० सचहत ३८, मलटीमषेचडयाको प्रोिषेकटर सं्या 
अचधकतम ७ सचहत िममा ४७, कमपयटुरको पहुि भएका चवद्याथथी सं्या अचधकतम २१५ 
सचहत िममा १०६३, कमपयटुरको पहुि भएका चशक्कको सं्या न्यनुतम २, अचधकतम 
२४ सचहत िममा १६६, इन्टरनषेटको पहुि भएका चवद्याथथी सं्या अचधकतम २००० सचहत 
िममा ३७१९, इन्टरनषेटको पहुि भएका चशक्कको सं्या अचधकतम ४० सचहत िममा २३० 
रहषेको पाइयो । यसलषे एकाचतर अतयावशयक भौचतक संरिना चनमा्म्णमा उचि चशक्ा प्रदान 
गनदे कयामपसहरूको अवसथा कमिोर दषेचर्न्छ भनषे अकदोतफ्म  आधचुनक प्रचवचधमा चवद्याथथी र 
चशक्कको पहुिँ भएकोलषे चयनी भौचतक संरिनाहरूको वयवसथापन गन्म अचनवाय्म हुनषे दषेचर्न्छ 
। त्थयांक अनसुार 68.4% कयामपसहरूलषे भौचतक संरिनाहरूको चनयचमत सतर उन्नचत गनदे 
वयवसथा भएको बताए भनषे 31.6% लषे तयसतो वयसथापन नीचत नभएको िानकारी गराए । 
यसैगरी कयामपस प्रसासनलषे कयामपसलाई सफा, हराभरा र प्रदरु्ण रचहत बनाउन गरीएको प्रयास 
यसरी उललषेर् गरषे : डसटचबन रार्ी फोहोर संकलन र प्रतयषेक हप्ता िलाएर चवसि्मन गनदे गरषेको, 
र्ानषेपानी, वकृ्ारोप्ण, फोहर संकलन तथा चबसि्मन, कयामपस सरसफाई िनिषेतना मलूक 
काय्मरिम, तारबार, फुलबारी चनमा्म्ण, पाचकां गको वयवसथा आचद । चयनी वयवसथापन गन्मसकषे  
कयामपसको भौचतक पवूा्मधार चवकास हुनगई उचि चशक्ाको ग्ुणसतर चवकास हुनषे समभावना 
दषेचर्न्छ ।
४.१६ कयलाम्समला ्ुसिकला्यको मििर्ण 

यसैगरी पसुतकालयको अवसथा र पसुतकालयलषे प्रदान गनदे सषेवा पचन चशक््ण कयामपसको 
मटुुको रुपमा रहषेको हुन्छ । यस अधययनमा प्राप्त त्थयांकअनसुार प्रदषेशमा अवचसथत उचि 
क्मताका पसुतकालयहरूको यथाथ्म चववर्ण यस प्रकार प्रसततु गन्म सचकन्छ ।



िलाम्कला १४ : ्ुसिकला्यसगँ समबमन््ि मििर्ण

 
चववर्ण 

चकताबको 
सं्या 

नषेपाली 
िन्मलको 
सं्या 

चबदषेशी 
िन्मलको 
सं्या 

रषेचरिड 
िन्मलको 
सं्या 

सन्दभ्म 
सामग्ीसँग 
समबचन्धत 
चकताब 
सं्या 

पाठ्यरिमसँग 
समबन्धीत 
चकताब 
सं्या 

पसुतकालयमा 
अनलाईन 
सचुबधा

सं्या उतिरदाता 16 22 22 22 14 14 18

 छुटषेका 6 0 0 0 8 8 4

न्यनुतम  200.00 0.00 0.00 0.00 31.00 38.00 1.00

अचधकतम  6370.00 5550.00 50.00 50.00 4000.00 5500.00 2.00

िममा  43895.00 6278.00 129.00 65.00 10371.00 27004.00 31.00

ताचलका १४ अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूको 
सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपसहरू सबै (१००%) कयामपसहरूमा 
आफनै पसुतकालय रहषेको पाइयो । ती मधयषे 13.6% को मा चवद्याथथीहरूलाई पसुतकालयको 
अनलाइन  पहुि भएको पाइयो । यी पसुताकलयहरू मधयषे 27.8% मा अनलाइन सचुबधा भएको 
पाइयो भनषे ७२.2% मा नभएको पाइयो । चतनी पसुतकालयहरूमा रहषेका चकताबको िममा सं्या 
४३,८९५, नषेपाली िन्मलको िममा सं्या ६,२७८, चबदषेशी िन्मलको िममा सं्या १२९, रषेचरिड 
िन्मलको िममा सं्या ६५, सन्दभ्म सामग्ीसँग समबन्धीत चकताब िममा सं्या १०,३७१, 
पाठ्यरिमसँग समबन्धीत चकताब िममा सं्या २७,००४ र पसुतकालयमा अनलाईन सचुवधा 
िममा ३१ रहषेको पाइयो । यो त्थयांकलषे सबै कयामपसहरूमा पसुतकालय हुन ुराम्ो पक् भए पचन 
अनलाइन सचुवधामा सचहतको प्रयाप्त अधययन सामग्ी र सन्दभ्म सामग्ी सचहतको आधचुनक 
पसुतकालयको भनषे अभाव नै दषेचर्यो । अतयाधचुनक पसुतकालय चवनाका उचि चशक्ा प्रदायन 
कयामपसहरूलाई ग्ुणसतरीयतामा प्रश् उठाउन सचकनषे आधार रहन्छ ।
४.१७ कयलाम्समला मिद्ला्थी सहलायिला समबन््री मििर्ण  

सहायता तथा परामश्म पचन कयामपसका चवशषेरताहरूलषे ओगट्नषे कुराहरू हुन ्क्णा्मलीमा 
अवचसथत चवचभन्न कयामपसहरू िसलषे उचि चशक्ा प्रदान गरी चशक्ा प्रदान गरी आवशयक दक् 
िनशचक्त उतपादन गनदे लक्य चलएका हुन्छन ्चतनीहरूको चवद्याथथीलाई प्रदान गनदे सवायतिताको 
सहायताको चसथचत तथा चनचि कयामपसहरूबाट चवचभन्न चडग्ी बाट चवभचूरत चवद्याथथीहरूलषे प्राप्त 
गरषेको हो रोिगारीको चववर्ण सचहतको यथाथ्म चित् चनमनानसुार प्रसततु गन्म सचकन्छ ।

िलाम्कला १५ : मिद्ला्थी सहलायिला समबन््री वयिस्ला
क्र. स. कयलाम्स ष्े गनने गरषेको मििर्ण ् ्ैन कैमफयि

१. चवद्याथथीलषे पचछललो तीन वर्ममा लोकसषेवा आयोगको 
परीक्ा उचत्ण्म गरषेको रषेकड्म 50% 50%



२. चवद्याथथीलषे पचछललो तीन वर्ममा रोिगारी समबन्धी परीक्ा 
उचत्ण्म गरषेको रषेकड्म 42.9% 57.1%

३. चवद्याथथीलषे पचछललो तीन वर्ममा अन्तराचषरिय चव.चव.का 
प्रवषेश परीक्ा उचत्ण्म गरषेको रषेकड्म 4.5% 95.5%

४. चवद्याथथीलषे  पचछललो तीन वर्ममा अन्य कुनै परीक्ा उचत्ण्म 
गरषेको रषेकड्म 4.5% 95.5%

कयामपसलषे चनयचमत प्रोसपषेकटस प्रकासन गनदे गरषेको 23.8% 76.2%
अधययन सकषे का चवद्याथथीको सचिलोका लाचग रोिगार 
एकाईको वयबसथा गररएको 9.1% 90.9%

कयामपसमा अन्तराचसरिय चवद्याथथीहरू अधययन गनदे गरषेको 4.5% 95.5%
मनोरंिन र र्ाचल समय चबताउनका लाचग इन्डोर र्षेलको 
सचुवधाहरू उपलबध गराएको 50% 50%

मनोरंिन र र्ाचल समय चबताउनका लाचग आउटडोर 
र्षेलको सचुवधाहरू भएको ७२.७% २७.३%

चवद्याथथीको मनोरंिन र र्ाचल समय चबताउनका लाचग 
चडबषेट कलवहरू भएको १३.६% ८६.४%

चवद्याथथीको मनोरंिन र र्ाचल समय चबताउनका लाचग 
पत्पचत्काको सचुवधाहरू भएको ५४.५% ४५.५%

चवद्याथथीको मनोरंिन र र्ाचल समय चबताउनका लाचग 
संसकृचतक काय्मरिमहरू गरषेको ५४.५% ४५.५%

चवद्याथथीको मनोरंिन र र्ाचल समय चबताउनका लाचग 
श्वयदृशयसामग्ी वयवसथा गरषेको २२.७% ७७.३%

चवद्याथथीको मनोरंिन र र्ाचल समय चबताउनका लाचग 
अरु कुनै सचुवधाहरू गराएको १८.२% ८१.८%

 ताचलका १३ अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा 
छनोटमा रहषेका कयामपसहरूलषे चवद्याथथीलाई प्रदान गनदे सवायतिताको सहायताको चसथचत तथा 
चनचि कयामपसहरूबाट चवचभन्न चडग्ीबाट चवभचुरत र रोिगारीको चववर्ण आचद पक्ाट चवश्षेर्ण 
गदा्म उक्त कयामपसहरूको पचछललो अवसथा यस प्रकार रहषेको पाइयो । चवद्याथथीलषे पचछललो तीन 
वर्ममा लोकसषेवा आयोगको परीक्ा उचत्ण्म गरषेको रषेकड्म छ (५०%) र छैन (५०%), चवद्याथथीलषे 
पचछललो तीन वर्ममा रोिगारी समबन्धी परीक्ा उचत्ण्म गरषेको रषेकड्म छ (४२.२९%), छैन 
(५७.१%), चवद्याथथीलषे पचछललो तीन वर्ममा अन्तराचषरिय चवश्चवद्यालयका प्रवषेश परीक्ा उचत्ण्म 
गरषेको रषेकड्म छ (४.५%) र छैन (९५.५%), चवद्याथथीलषे  पचछललो तीन वर्ममा अन्य कुनै परीक्ा 
उचत्ण्म गरषेको रषेकड्म छ (४.५%) र छैन (९५.५%), कयामपसलषे चनयचमत प्रोसपषेकटस प्रकसन गनदे 
गरषेको छ (२३.८%) र छैन (७६.२%), अधययन सकषे का  चवद्याथथीको सचिलोका लाचग रोिगार 
एकाईको वयवसथा गररएको छ (९.१%) र छैन (९०.९%); कयामपसमा अन्तराचषरिय चवद्याथथीहरू 



अधययन गनदे गरषेको छ (४.५%) र छैन (९५.५%); इन्डोर र्षेलको सचुवधाहरू उपलबध गराएको 
छ (५०%) र छैन (५०%); आउटडोर र्षेलको सचुवधाहरू भएकोछ (७२.७%) र छैन २७.३%); 
चवद्याथथीको चडबषेट कलवहरू भएको छ (१३.६%) र छैन (८६.४%); पत्पचत्काको सचुवधाहरू 
भएको छ (५४.५%) र छैन (४५.५%); संसकृचतक काय्मरिमहरू गनदे गरषेकोछ (५४.५%) र 
छैन (४५.५%); श्वयदृशयसामग्ी वयवसथा गरषेको छ(२७.७%) र छैन (७७.३%) रचवद्याथथीको 
मनोरंिन र र्ाचल समय चबताउनका लाचग अरु कुनै सचुवधाहरू गराएको छ (१८.२%) र 
छैन (८१.८%) भन्नषे त्थयांक रहषेको पाइयो । यो त्थयांकलषे अन्तराचषरियसतरका चवद्याथथी भना्म, 
रोिगार रषेकड्म, अन्तराचषरिय सतरका चवश्चवद्यालयमा भना्म रषेकड्म आचद पक्मा कमिोर अवसथा 
रहषेपचन अन्य पक्को अवसथा सन्तोरिनक भएको मान्न सचकन्छ ।
४.१८ कयामपसमा त्थयांक वयवसथापन तथा सिूना प्रवाहको अवसथा 
 त्थयांक वयवसथापन र सिूनाका प्रवाह प्र्णालीका चहसाबलषे पचन कयामपसहरूको 
ग्ुणसतर मापन गन्म सचकन्छ । अकदो शबदमा भन्दा ग्ुणसतरीय प्रदान गनदे कयामपसलषे सिूनाहरूको 
सही वयवसथापन तथा समप्रषेर्ण गनु्मपनदे हुन्छ । अधययनमा प्राप्त त्थयांकअनसुार क्णा्मलीमा 
अवचसथत कयामपसहरूको सिूना तथा त्थयाङ्क वयवसथापन र समप्रषेर्ण ढाँिालाई तपचसल 
बमोचिम प्रसततु गन्म सचकन्छ : 
िलाम्कला  १६ : वयिस्ला्न ि्ला सिूनला प्रिलाहको अिस्ला

क्र. स. मशक्ष्ण मसकलाई ि्ला वयलाबहलाररक वयिस्ला्न ् ्ैन कैमफयि
कयामपसमा शचैक्क लगायत अन्य समप्ूण्म त्थयांक रा्नषे 
वयवसथा 90.9% 9.1%

सरोकारवालाहरूबाट प्रचतचरिया र सझुाव संकलन गनदे 
वयवसथा 77.3% 22.7%

कयामपसका िानकारी आम सरोकारवालाहरूसँग पयुा्मउनका 
लाचग िनसमपक्म  इकाई 45.5% 54.5%

ताचलका १५ अनसुार क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे शचैक्क कयामपसहरूको 
सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका कयामपस हरूकोत्थयांक वयवसथापन र सिूनाका 
प्रवाह प्र्णालीलाई चवश्षेर्ण गदा्म कयामपसमा शचैक्क लगायत अन्य समप्ूण्म त्थयांक रा्नषे 
वयवसथा छ (९०.९%) र छैन (९.१%); सरोकारवालाहरूबाट प्रचतचरिया र सझुाव संकलन गनदे 
वयवसथा छ (७७.३%) र छैन (२२.७%) र कयामपसका िानकारी आम सरोकारवालाहरूसँग 
पयुा्मउनका लाचग िनसमपक्म  इकाई छ (४५.५%) र छैन (५४.५%) भन्नषे त्थयाकं रहषेको पाइयो 
। तयसै गरी 45.5%  कयामपसहरूमा िनसमपक्म  एकाई भएकोमा चतनीहरू मधय 10% लषे 
प्रशासचनक सिूनाहरू मात् प्रभाव गनदे गरषेकोमा बाँचक 90% लषे भनषे शचैक्क, प्रशासचनक, र 
आचथ्मक सबै सिूना प्रभाव गनदे गरषेको पाइयो । तयसैगरी 90.9% चशक््ण कयामपसहरूलषे आफना 
सिूनाहरू पत्पचत्काहरूमा छापनषे गरषेको भषेचटयो भनषे 4.5% लषे आफनै कयामपसको पचत्कामा 



मात् प्रवाह गनदे गरषेको पाइयो भनषे बाँचक 4.5% पत्पचत्का र कयामपसको आफनै पचत्कामा 
प्रकाशन गनदे गरषेको पाइयो । 
४.१९ अधययनबलाट प्रलाप्त िथयहरू
	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका 

कयामपसहरूको चवश्चवद्यालयसँगको आबधिताको प्रकृचत हषेदा्म ६३.७% समबन्धन प्राप्त 
(सामदुाचयक र चनचि) र १४% आचंगक (सरकारी) कयामपस भएको पाइयो ।

	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका 
कयामपसहरूको संिालनको अवसथा हषेदा्म ५९.१% सामदुाचयक, ४.५% चनचि र३६% 
साव्मिचनक प्रकृचतको भएको पाइयो ।

	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका 
कयामपसहरूको आचथ्मक वयवसथापनको अवसथा हषेदा्म ३१.८% सरकारी अनदुान, ४४.९% 
कयामपसको आफनै, १३.६% समदुायको,  र४.९% समदुाय र आफनै स्ोत भएको पाइयो ।

	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका 
कयामपसहरूको चवश्चवद्यालयसँगको आवधिताको अवसथा हषेदा्म ६२.२% चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय, २२.७% मधयपचचिम चवश्चवद्यालय, ४.५% क्णा्मली सवास्थय चवज्ञान 
प्रचतष्ठान र १.५% कृचर तथा वन चवज्ञान चवश्चवद्यालयसँगको भएको पाइयो ।

	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका 
कयामपसहरू अवचसथचत रहषेको क्षेत्को अवसथा हषेदा्म १८.२% शहरी क्षेत्, ४०.९% 
ग्ाचम्णक्षेत् र ४०.९% अध्म-शहरी क्षेत्मा भएको पाइयो ।

	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका 
कयामपस हरूको उचि चशक््ण कयामपसका नीचत चनयमहरूको  अवसथा हषेदा्म दीघ्मकाचलन 
लक्य, उद्षेशयसचहतका कषे चह चलचर्त दसताबषेि भएका ९०.९% र नभएका ९.१%, 
चवचभन्न चवभाग इकाई तथा काय्मरत प्राधयापक कम्मिारीको काय्म चववर्ण र्लुनषे दसतावषेि 
भएका ७२.७०% र नभएका २७.३०%, प्राधयापक र कम्मिारीको चनचद्मष्ट काय्म चववर्णको 
मलुयांकन गनदे चलचर्त प्रचरिया भएका ५९.१०% र नभएका ४०.९०%, आन्तररक 
सधुारका लाचग बाह्यचनकायहरूको तीन वर्मयता चनयकु्त गनदे वयवसथा भएका ९.१०% र 
नभएका ९०.९०%, ग्ुणसतर चनधार्ण र कयामपस गतबय बसथापनका लाचग चवद्याथथीहरूको 
सहभाचगता गनदे वयवसथा भएका ७७.३०% रनभएका २२.७०%, कयामपसमा शचैक्क 
अचडट गनदेिलन भएका ५९.१०% र नभएका ४०.९०% र चशक््ण र अनसुन्धानलाई 
संगैलैिानषे कषे चह चवचशष्ट र्ालषे योिना भएका ५९.१०% र नभएका ४०.९०%भएको 
पाइयो ।

	 उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका 



कयामपसहरूमा सनातक तहमा संिलानमा रहषेका  काय्मरिमहरूको सङ्कायगत प्रकृचत 
चवश्षेर्ण गदा्म सबैभन्दा बढी चशक्ाशास्त्र सङ्काय (४०.९%), चशक्ा र वयवसथापन 
सङ्काय (२२.७%), चशक्ा, वयवसथापन र मानचवकी सङ्काय (१३.६%), वयवसथापन 
(४.५%), चशक्ा र मानचवकी (४.५%), मानचवकी र वयवथापन (४.५%), कृचर (४.५%) 
र सवास्थय चवज्ञान (४.५%) सङ्कायअन्तग्मतका काय्मरिमहरू र सनातकोतिर तहमा 
चशक्ाशास्त्र सङ्काय (४०.९%), सवास्थय चवज्ञान (४.५%) र सनातकोतिर तहका काय्मरिम 
संिालनमा नरहषेका कयामपसहरू (५४.५%) रहषेको भएको पाइयो ।

	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका 
कयामपसहरूमा काय्मरत रहषेका प्ूण्मकालीन चशक्कहरू मधयषे िनिाचत/चपछचडएका क्षेत्का 
मचहला ७, परुुर २५, अन्य क्षेत्का मचहला ३७ र परुुर १६० गरी िममा २२८ रहषेका छन ्
। शचैक्क योगयताका चहसाबलषे सो सं्याको PhD. योगयता भएका प्ूण्मकालीन चशक्क 
िममा १४ (परुुर), M.Phil. योगयता भएका प्ूण्मकालीन चशक्क १(मचहला), Masters 
योगयता भएका प्ूण्मकालीन चशक्क (िनिाचत/चपछचडएका क्षेत्का मचहला ७, परुुर २५, 
र अन्य क्षेत्का मचहला ३५  र परुुर १४६) रहषेका पाइयो । तयसै गरी आचंशक चशक्कहरू 
मधयषे िनिाचत/चपछचडएका क्षेत्का मचहला २, परुुर ५१, अन्य क्षेत्का मचहला ४२ र परुुर 
१७६ गरी िममा २७१ रहषेका छन ् । शचैक्क योगयताका चहसाबलषे सो सं्याको PhD. 
योगयता भएका आचंशक चशक्क िममा १ (परुुर), M.Phil योगयता भएका आचंशक 
चशक्क १(मचहला) र २ (परुुर) गरी िममा ३, Masters योगयता भएका आचंशक चशक्क 
(िनिाचत/चपछचडएका क्षेत्का मचहला २, परुुर  ५०, र अन्य क्षेत्का मचहला ४१  र परुुर 
१७४ गरी िममा २६७ रहषेका पाइयो । साथै गैर-चशक््ण िनशचक्तको अवसथा चवश्षेर्ण 
गदा्म प्रशासचनक िनशचक्त िनिाचत/चपछचडएका क्षेत्का मचहला ५, परुुर १७, अन्य 
क्षेत्का मचहला २९ र परुुर ९० गरी िममा १४१ र गैर- प्रशासचनक िनशचक्त िनिाचत/
चपछचडएका क्षेत्का मचहला ३, परुुर ८, अन्य क्षेत्का मचहला ४ र परुुर १४ गरी िममा २९ 
रहषेको पाइयो ।

	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका 
कयामपसहरूमा सन ्२०१८ मा सनातक तहमा ५,५५५ र सनातकोतिर तहमा ५२७ गरी 
िममा ६०८२, सन ्२०१९ मा सनातक तहमा ६१७२ र सनातकोतिर तहमा ६२३ गरी िममा 
६७९५ र सन ्२०२० मा सनातक तहमा ६,३७४ र सनातकोतिर तहमा ७८१ गरी िममा 
७,२५५ चवद्याथथी भना्म भएको पाइन्छ भनषे सोचह अवचधमा सन ्२०१८ मा सनातक तहमा 
२८१, र सनातकोतिर तहमा १५ िना गरी िममा २९६, सन ्२०१९ मा सनातक तहमा ३४८ 
र सनातकोतिर तहमा ४४५ िना गरी िममा ३९३ िना र सन ्२०२० मा सनातक तहमा 
२३९ र सनातकोतिर तहमा ६३ िना गरी िममा ३०२ िना चवद्याथथीलषे बीिमा अधययन 



छाडषेको त्थयांक रहषेको पाइयो ।
	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको ग्ुणसतरीय चशक्ाका लाचग शचैक्क वयवसथापनको 

अवसथालाई हषेदा्म चवद्याथथीहरूलाई चसकाई क्मताको चसप चसकाउनषे गररएको छ (७३.३%) 
र छैन (२२.७%), ग्ुणसतरीय चशक्ाका लाचग चवद्याथथीहरूलाई संिार चसप चसकाउनषे 
गररएको छ (५७.१%) र छैन (४२.९%), ग्ुणसतरीय चशक्ाका लाचग चवद्याथथीहरूलाई 
गच्णतीय चसप चसकाउनषे गररएको छ (४५.५%) र छैन (५४.५%), ग्ुणसतरीय चशक्ाका 
लाचग चवद्याथथीहरूलाई सिूना र प्रचवचधको चसप चसकाउनषे गररएको छ (७१.४%) र छैन 
(२८.६%), ग्ुणसतरीय चशक्ाका लाचग चवद्याथथीहरूलाई समहू र एकलै गनदे कामको चसप 
चसकाउनषे गररएको छ (६८.२%), छैन (३१.८%), कयामपसलषे पचछललो ३–४ बर्ममा 
चवश्चवद्यालयको पाठ्यरिम चनमा्म्णमा सझुाव सललाह चदएको छ (२२.७%) र छैन 
(७७.३%), कयामपसमा प्राज्ञ तथा कम्मिारीबाट सधुारका लाचग UGC सझुाव चलनषे 
प्रबन्ध छ (२२.७%) र छैन (७७.३%) र कयामपसलषे नागररक दाचयतवपरुा गनदेका लाचग 
चवद्याथथीलाई सहभागी गराउनषे गरषेको छ(३८.१%) र छैन (६१.९%) भन्नषे अवसथा रहषेको 
पाइयो ।

	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको आचथ्मक गचतचवचधलाई उक्त कयामपसहरूलषे 
आथथीक वयवसथापनको स्ोतको आधारमा चवश्षेर्ण गदा्म िममा नमनूा सवदेक््णमा परषेका 
कयामपसहरू मधयषे कचतपय कयामपसहरूलषे उक्त चववर्ण उललषेर् गररएको पाइएन भनषे 
चववर्ण उललषेर् गरषेका कयामपसहरू मधयषे गत वर्म  र नषेपालसरकारबाट प्राप्त  िममा रकम 
(53109776.27), ससथालषे गतवर्म अनदुानबाट प्राप्त िममा रकम (11655836.77), गत 
वर्म चवद्याथथीको शलुकबाट प्राप्त िममा रकम (52320974.98), ससथालषे गत वर्म अन्य 
श्ोतबाट प्राप्त िममा रकम (7918355.00) र ससथालषे गत वर्म बैंकको बयािबाट प्राप्त 
िममा रकम (2920424.89) गरी सँसथालषे गत वर्म यी सबै चशर्मकबाट िममा प्राप्तरकम 
(546723514.91) उललषेर् गरषेको पाइयो । यसका अचतररक्त एक दईु कयामपसहरूलषे मात् 
अनसुन्धानमा 0.5 दषेचर् 1% समम बिषेट छुट्ाइएको पाइयो । तयसैगरी पसुतकालयतफ्म  
धषेरैिसो कयामपसहरूलषे थोर बहुत रकम छुट्ाइएको पाइयो । यसरी छुट्ाइएको रकम रु. 
5000 दषेचर् कयामपसको बिषेटको 5% समम पाइयो ।

	 क्णा्मली प्रदषेशका अचधकांश कयामपसहरूको प्रचतवर्म १४५-१५० चदन, प्रचत सषेमषेसटर 
४५-४८ चदन, प्रचत हप्ता ६ चदन पठन पठन गनदे गरषेको पाइयो ।  तयसतै प्ूण्मकालीन 
चशक्कको प्रचत हप्ता कक्ाभार १५- १८ चपररयड र आचंशक को १ दषेचर् १२ चपररयड 
पाइयो । आगन्तकु कक्ा भनषे एक दईु कयामपसहरूमा चवरलै मात् हुनषे गरषेको पाइयो । सबै 
कयामपसहरूमा चवद्याथथी अचभमरु्ीकर्ण काय्मरिमहरू पचन हुनषे नगषेरषेको पाइयो । िममा 



४१.2% कयामपसहरूमा मात् अचभमरु्ीकर्ण काय्मरिमहरू हुनषे गरषेको त्थयांक प्राप्त भयो । 
	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका 

कयामप हरूका भौचतक संरिना तथा वयवसथापनको अवसथालाई चवश्षेर्ण गदा्म न्यनुम १ र 
अचधकतम ५ समम गरी िममा ५७,प्रसाशचनक भवनहरूको सं्या अचधकतम ४ सचहतिममा 
२३, पसुतकालय भवनहरूको सं्या अचधकतम १ सचहत िममा ११,शौिालयहरूको 
सं्या न्यनुतम १, अचधकतम १५ सचहत िममा ६५, कयाचन्टन सं्या अचधकतम १ सचहत 
िममा ६, र्ानषेपानीधारा सं्या न्यनुतम १, अचधकतम ३० सचहत िममा ६०, होसटषेलसं्या 
अचधकतम ३ सचहत िममा ४, बषेन्ि/डषेसककोसं्या न्यनतम २५, अचधकतम ७७३ सचहत 
िममा ४६१६, कुिथीको सं्या न्यनुतम १० अचधकतम १३९ सचहत िममा ९२६, टषेबलुको 
सं्या न्यनुतम २, अचधकतम ५० सचहत िममा ३७७, वहाइटबोड्म/कालोपाटीको सं्या 
अचधकतम ५३ सचहत २८९, लयापटप/कमपयटुरको सं्या न्यनुतम१, अचधकतम १४४ 
सचहत िममा ३०६, चप्रन्टरको सं्या न्यनुतम १, अचधकतम ४० सचहत िममा १०१, 
पावरबयाक चससटमको सं्या अचधकतम १५ सचहत िममा ३३, चसचसचटभीको सं्या 
अचधकतम १० सचहत ३८, मलटीमषेचडयाको प्रोिषेकटर सं्या अचधकतम ७ सचहत िममा 
४७, कमपयटुरको पहुि भएका चवद्याथथी सं्या अचधकतम २१५ सचहत िममा १०६३, 
कमपयटुरको पहुि भएका चशक्कको सं्या न्यनुतम २, अचधकतम २४ सचहत िममा 
१६६, इन्टरनषेटको पहुि भएका चवद्याथथी सं्या अचधकतम २००० सचहत िममा ३७१९, 
इन्टरनषेटको पहुि भएका चशक्कको सं्या अचधकतम ४० सचहत िममा २३० रहषेको 
पाइयो l

	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका 
कयामपसहरू सबै (१००%) कयामपस हरूमा आफनै पसुतकालय रहषेको पाइयो ।ती मधयषे 
१३.६% कोमा चवद्याथथीहरूलाई पसुतकालयको अनलाइन  पहुि भएको पाइयो । यी 
पसुताकलयहरू मधयषे २७.८2% मा अनलाइन सचुबधा भएको पाइयो भनषे ७२.2% मा 
नभएको पाइयो । चतनी पसुतकालयहरूमारहषेका चकताबको िममा सं्या ४३,८९५, 
नषेपाली िन्मलको िममा सं्या ६२७८, चबदषेशी िन्मलको िममा सं्या १२९, रषेचरिड 
िन्मलको िममा सं्या ६५, सन्दभ्म सामग्ीसँग समबन्धीत चकताब िममा सं्या १०३७१, 
पाठ्यरिमसँग समबचन्धत चकताब िममा सं्या २७,००४ र पसुतकालयमा अनलाईन 
सचुबधा िममा ३१ रहषेको पाइयो ।

	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका 
कयामपसहरूमा चवद्याथथीलषे पचछललो तीन वर्ममा लोकसषेवा आयोगको परीक्ा उचत्ण्म गरषेको 
रषेकड्म छ (५०%) र छैन (५०%), चवद्याथथीलषे पचछललो तीन वर्ममा रोिगारी समबन्धी 
परीक्ा उचत्ण्म गरषेको रषेकड्म छ (४२.२९%), छैन  (५७.१%), चवद्याथथीलषे पचछललो तीन 



वर्ममा अन्तराचषरिय चवश्चवद्यालयका प्रवषेश परीक्ा उचत्ण्म गरषेको रषेकड्म छ (४.५%) र 
छैन (९५.५%), चवद्याथथीलषे  पचछललो तीन वर्ममा अन्य कुनै परीक्ा उतिी्ण्म गरषेको रषेकड्म 
छ (४.५%) र छैन (९५.५%), कयामपसलषे चनयचमत प्रोसपषेकटस प्रकासन गनदे गरषेको छ  
(२३.८%) र छैन (७६.२%), अधययन सकषे का  चवद्याथथीको सचिलोका लाचग रोिगार 
एकाईको वयवसथा गररएको छ (९.१%) र छैन (९०.९%); कयामपसमा अन्तराचसरिय 
चवद्याथथीहरू अधययन गनदे गरषेको छ (४.५%) र छैन (९५.५%); इन्डोर र्षेलको सचुवधाहरू 
उपलबध गराएको छ (५०%) र छैन (५०%); आउटडोर र्षेलको सचुवधाहरू भएको छ 
(७२.७%) र छैन २७.३%); चवद्याथथीको चडबषेट कलवहरू भएको छ (१३.६%) र छैन 
(८६.४%); पत्पचत्काको सचुवधाहरू भएको छ (५४.५%) र छैन (४५.५%); संसकृचतक 
काय्मरिमहरू गनदे गरषेको छ (५४.५%) र छैन (४५.५%); श्वयदृशयसामग्ी वयवसथा गरषेको 
छ(२७.७%) र छैन (७७.३%) र चवद्याथथीको मनोरंिन र र्ाचल समय चबताउनका लाचग 
अरु कुनै सचुवधाहरू गराएको छ (१८.२%) र छैन (८१.८%) भन्नषे त्थयांक रहषेको अवसथा 
पाइयो ।

	 क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको सथलगत अधययन गदा्म नमनूा छनोटमा रहषेका 
कयामपसहरूको त्थयांक वयवसथापन र सिूनाका प्रवाह प्र्णालीलाई चवश्षेर्ण गदा्म 
कयामपसमा शचैक्क लगायत अन्य समप्ूण्म त्थयांक रा्नषे वयवसथा छ (९०.९%) र छैन 
(९.१%); सरोकारवालाहरूबाट प्रचतचरिया र सझुाव संकलन गनदे वयवसथा छ (७७.३%) 
र छैन (२२.७%) र कयामपसका िानकारी आम सरोकारवालाहरूसँग पयुा्मउनका लाचग 
िनसमपक्म  इकाई छ (४५.५%) र छैन (५४.५%) भन्नषे त्थयाकं रहषेको पाइयो । तयसै गरी 
45.5% चशक््ण कयामपस हरूमा िनसमपक्म  एकाई भएकोमा चतनीहरू मधयषे 10% लषे 
प्रशासचनक सिूनाहरू मात् प्रभाव गनदे गरषेकोमा बाँचक 90% लषे भनषे शचैक्क, प्रशासचनक, 
र आचथ्मक सबै सिूना प्रभाव गनदे गरषेको पाइयो ।  तयसैगरी 90.9% कयामपसहरूलषे 
आफना सिूनाहरू पत्पचत्काहरूमा छापनषे गरषेको भषेचटयो भनषे 4.5% लषे आफनै कयामपसको 
पचत्कामा मात् प्रवाह गनदे गरषेको पाइयो भनषे बाँचक 4.5% पत्पचत्का र कयामपसको आफनै 
पचत्कामा प्रकाशन गनदे गरषेको पाइयो । 



्ररच ष्ेद-५: क्णलाणा्रीकला उचि मशक्षला 
प्रदलायक ससं्लाहरूको SWOT मबश्षे ष्ण

क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका प्राचबचधक र साधार्ण गरर चबचभन्न चबश्चबद्यालय अन्तग्मतका 
आचंगक र समबन्धन प्राप्त (सामदुाचयक र चनचि) उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूका सवल, 
कमिोरी, अबसर र िनुौतीहरू तपचशल बमोचिम छन :
 सि््क्षहरू (Strengths)

	 कयामपसहरूमा पया्मप्त िचमन, शान्त र प्रकृचतक बातावर्ण 
	 कक्ाकोठामा चवद्याथथीको (५० भन्दा कचम) बयबसथापन राम्ो 
	 कयामपसहरूलषे आफनै भौचतक संरिना चनमा्म्ण गरररहषेका 
	 समदुायसंगको सहकाय्ममा कयामपसहरू संिालनमा रहषेका 
	 कयामपसहरू आफनै िचमनमा संिालन भएका  

 कमिोररीहरू (Weakness)
	 अचधकांश कयामपसहरुमा चशक्ा र वयबसथापन चबरयहरूमा मात् संिालनमा छन 

बिारको माग बमोचिम सचिलै बिारीकर्ण हुनषे िनशचक्त उतपादन गनदे चबरयहरू 
संिालनमा नहुन ु
	 कयामपसहरुमा क्ात्बास, अचथचत गहृ, प्रयोगशाला, प्राप्त र्षेलमदैान, प्रचवचधको 

पहुि िसता भौचतक स्ोत साधनहरूको वयबसथापनको कचम 
	 प्राधयापनरत चशक्कहरूको पषेशागत बदृ्ीचबकाशका लाचग अनसुन्धान लगायत 

काय्ममा सहभागीतामा कमिोरी 
	 चवद्याथथीलाई अधययन अधयापनको अचतररक्त चबचभन्न शचैक्क काय्मशाला, 

सषेचमनार, शचैक्क भ्रम्णिसता काय्मरिमहरू संिालनको अबसथा कमोिोर 
	 उपयकु्त सथान र िनसं्या चबतर्णका आधारमा उचि चशक्ा संिालन गनु्मको साटो 

रािनीतक पहुिका आधारमा पहुिवाला वयचक्तको छनौटमा कयामपसहरू सथापना 
हुन ु
	 सरकारी भन्दा चनचि लगानीमा संिाचलत उचि चशक्ा प्रदान गनदे संसथाहरू भौचतक 

र मानचबय िनशचक्तका चहसाबलषे श्ोत साधन समपन्न हुन ु
	 कयामपसहरूमा उपयकु्त अनलाईन लाइबषेरी र प्रयाप्त पठायसामाग्ीको अभाब हुन ु

अबसरहरू (Opportunities)
	 क्णा्मली प्रदषेशको आबशयकता र बिार अनरुुप शचैक्क काय्मरिम संिालन गन्म 

सचकनषे 
	 आधचुनक प्रचबचध मतै्ी शचैक्क चरियाकलाप संिालनको अबसर 



	 क्णा्मलीका उचि चशक्ा संसथाहरूलाई ग्ुणसतरीय शचैक्क कषे न्द्रकोरुपमा चबकास 
गन्म सचकनषे 
	 अन्तराचषरिय चबश्चबद्यालयहरू संग सहकाय्मको अबसर 
	 प्रदषेशमा रहषेका चबचभन्न बैंक तथा चवचतय संसथा, उदधोग, कलकारर्ाना, गैर-

सरकारी स-ससथाहरूमा उचि चशक्ा हाचसल गरषेका चबद्याचथ्महरूको Internship 
गनदे सकनषे  अबसर 
	 प्रदषेशको आफनै प्राचबचधक धारको चबश्चबद्यालय सथापना गन्म सचकनषे अबसर 
	 प्रदषेशका कयामपसहरूलाई दषेशकै नमनुा कयामपसका रुपमा चबकाश गनदे सचकनषे 
	 राचषरिय तथा अन्तराचषरिय दाताहरूसंग सहयोग, सहकाय्म र िलदाबलदा शचैक्क 

मदु्ाहरूमा चबिार आदान प्रदानको अबसर 
	 सामाि हरषेक बग्मका माचनसहरूको चशक्ामा पहुि प्रदान गन्म सचकनषे अबसर 

िुनौिरीहरू (Threats/Challenges)
	 दषेशको चवद्यमान अचसथर सरकारी नीचत र चबश्चवद्यालयका शचैक्क पात्ोहरूको 

प्रभावकारी काय्मन्वयन नहुन ु
	 सामदुाचयक कयामपसहरू संिालनमा कुनै पचन तहका सरकारको चिममषेवारी नहुन ु
	 उचि चशक्ाको अधययन पचिात चवद्याथथीलाई उपयकु्त रोिगारीको अबसर प्राप्त नहुन ु
	 क्णा्मलीको गररबीलषे सबैलाई उचि चशक्ाको अबसरबाट बचन्ित गनु्म 
	 उचि चशक्ाको ग्ुणसतर सधुारका लाचग आम माचनसको अपषेक्ाकृत सहयोग नहुन ु
	 उचि चशक्ा संिालनमा असवसथ सथानीय रािनीचतको दबाब हुन ु
	 उचि चशक्ाको चनिीकर्ण हुन ु
	 कयामपसहरूको सषेवा क्षेत् बयापक हुन तर चवद्याथथीका लाचग आवास र यातायात 

िसता भौचतक सचुबधा नहुन ु



्ररच ष्ेद ६: अधययनकला मनषकषणा र सझुलाब 

यस पररचछषेद अन्तग्मत अधययनको ग्ुणातमक र पररमा्णातमक दवुै चबचधबाट चलएका  
त्थयांकहरू बाट प्राप्त त्थयहरूका आधारमा अधययनको चनिोड चनकाचलएको छ साथै 
क्णा्मलीको उचि चशक्ाको ग्ुणसतर सधुारका लाचग क्णा्मली प्रदषेश सरकार र अन्य चशक्ा 
समबधि सरकारी र गैरसरकारी संसथाहरुलषे र्षेलन ुपनदे भचूमकालाई सझुाबका रुपमा उललषेर् 
गररएको छ।
६.१ अधययनको मनषकषणा 

क्णा्मलीमा उचि चशक्ाको पहुिलाई हषेन्म हो भनषे यो तलुनातमक रुपमा अन्य प्रदषेशको 
भन्दा कमिोर दषेचर्न्छ।यस प्रदषेशमा मधयपचचिम, चत्भवुन चवश्चवद्यालय र कृचर तथा वनचवज्ञान 
चवश्चवद्यालयका कषे चह आचंगक र समबन्धन प्राप्त कयामपसहरू रहषेका छन।समबन्धन प्राप्त 
कयामपसहरू चनचि तथा सामदुायमा आधाररत भई संिालन भएका छन।क्णा्मलीका धषेरै उचि 
चशक्ा प्रदान गनदे सँसथाहरू साधार्ण चशक्ा प्रदान गनदे प्रकृचतका छन।्तयसता संसथाहरूलषे 
ग्ुणसतरका लाचग परुा गनु्म पनदे न्यनुतम आधारहरूपचन परुा गन्म सकषे का छैनन।अचधकांश उचि 
चशक्ा प्रदायक संसथाहरूमा ग्ुणसतरको संकट दषेचर्न्छ। िनशचक्तको उचित वयवसथापन चवना 
नै चबसतार गररएका धषेरै िसो उचि चशक्ा प्रदान गनदे क्णा्मलीका संसथाहरू कुन क्षेत्का लाचग 
कुन योगयता र क्मताको िनशचक्त आवशयक पछ्म तयसको लाचग नीचतगत सपष्टता चवना नै 
कयामपसहरूको चवसतारलषे कयामपसको ग्ुणसतरमा िनुौती थचपएको दषेचर्न्छ।पाठयरिम, चशक््ण 
चसकाई, मलुयांकन, तथा कयालषेन्डरको प्रभाकारी काया्मन्वयन पक् एकदम कमिोर दषेचर्न्छ 
िसको परर्णचत क्णा्मलीका उचि चशक्ा प्रदान गनदे शचैक्क संसथाहरूमा शचैक्क ग्ुणसतर कायम 
हुन सकषे को छैन ्। पया्मप्त भौचतक तथा मानचवय िनशचक्तको अभाव र सधुारका लाचग दीघ्मकाचलन 
योिनाको अभावलषे क्णा्मली प्रदषेशका उचि चशक्ा प्रदान गनदे सँसथाहरूमा ग्ुणसतरको संकट 
दषेचर्न्छ।कयामपस सथापनाको मापदणड, शचैक्क र प्रशासचनक गचतचवचधको चनयमन तथा 
मलुयांकन प्र्णालीको वयवसथापन िसता गचतचवचधमा समबचन्धत सरोकारवालाहरूको धयान 
िान ुपनदे दषेचर्न्छ। कयामपसहरूमा आवशयक भचैतक अवसथा सधुारका लाचग सरकारी लगानीको 
अचतररकति गैर सरकारी लागाचनको र्ोचि गरषेर कयामपसमा चभर्या्मई सामदुाचयक कयामपसलाई 
आतमचनभदेर बनाउनषे प्रयतनमा कयामपस वयवसथापन सचमचत चरियाशीलता आवशयक दषेचर्न्छ ।

उचि चशक्ा प्रदान गनदे संसथाहरूको शार् भनषेकै ग्ुणसतरीय चशक्ा सँग िोचडएको हुन्छ। 
तयसता संसथाको ग्ुणसतरीय चशक्ाका लाचग प्राधयापकहरूको पषेशागत बचृद् चवकासको िरुरी 
पद्मछ िसका लाचग  आवशयक ताचलम, काय्मशाला र सषेचमनारहरू समय समयमा संिालन गनदे 
काय्मरिम प्रचत कयामपस प्रशासनको चवशषेर धयान चदनपुनदे दषेचर्न्छ । समाि र उचि चशक्ा प्रदान 
गनदे संसथाको समधरु समबन्ध तयसता सँसथाको गचतशीलताका लाचग महतवप्ूण्म हुनषे भएकालषे 



कयामपसको छचब उिो बनाउन र कयामपस प्रचत सबैको अपनतव कायम गन्म  समािका सबै पक् 
एवम ्शचैक्क सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकाय्म गरर कयामपसका समग् गचतचवचधहरू 
अगाडी बढाउन ु पनदे दषेचर्न्छ । कयामपसमा चबद्याथथी भना्मको सङ््यालाई बढाउनका लाचग 
समबचन्धत सरोकारवाला बयचक्त र चनकायहरूसँग आवशयक परामश्म र छलफल गरर चवद्याथथीको 
आकर्म्ण बढाउन हरषेक कयापसहरूमा प्राचज्ञक वातावर्ण तयार गन्ममा चवशषेर धयान चदन ु
आवशयक छ । चवकास र समचृधिको प्रमरु् अवयवको रूपमा रहषेको मानव संसाधन चवकासको 
मु् य कारर्ानाका रुपमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे संसथालाई प्राचज्ञक मलूय र मान्यता 
अनरुूप अधययन, अधयापन र अनसुन्धानको एक उतकृष्ट कषे न्द्र बनाई भौगोचलक रूपमा 
चवकट, मानव चवकास सिूांकमा चनमन सतरमा रहषेको, चवकासका दृचष्टको्णबाट चपछचडएको 
क्णा्मली क्षेत्को चवकास र समचृधिको लाचग आवशयक पनदे िनशचक्त उतपादनमा महत्वप्ूण्म 
भचूमका चनवा्मह गन्मकालाचग यस प्रदषेशका कयामपसहरूलषे ग्ुणसतर कायम गनु्म प्रमरु् कत्मबय हुन 
आउछ।क्णा्मलीका हरषेक कयामपसको भौचतक पवूा्मधार चवकासका साथै आवशयक पनदे मानव 
िनशचक्तको उचित वयवसथापन, ग्ुणसतरीय शचैक्क प्राचज्ञक काय्मरिम, राचषरिय तथा अन्तरा्मचषरिय 
समबन्ध चवकास र चवसतार, उतपाचदत िनशचक्तको उचित वयवसथापन, उपलबध प्राकृचतक स्ोत 
साधनमा आधाररत रोिगारोन्मरु् उचि चशक्ा प्रदान, चवकास र समचृधि उन्मरु् अधययन, 
अधयापन र अनसुन्धानमलुक गचतचवचधहरू, हरषेक चवधाका प्राज्ञ र चवज्ञहरूको उतपादन आचद 
िसता सारभतू सवालमा उचि चशक्ा प्रदाचयक संसथाहरूको धयान कषे चन्द्रत गनु्मपनदे आवशयकता 
छ।िसको सधुारका लाचग समबचन्धत संघीय, प्रादषेचशक र सथानीय  सरकारलषे तयसता संसथाको 
शचैक्क ग्ुणसतर सधुारका लाचग आवशयक नीचत, काय्मरिम तथा योिना चनमा्म्ण गनु्म बान्छनीय 
दषेचर्न्छ । 
६.२ सरोकलारिला्लाहरू सगंको ््फ्बलाट प्रलाप्त सझुलािहरू 
 "उचि चशक्ाको ग्ुणसतर समबन्धी अधययन अनसुन्धान” प्रचतबषेदनको प्रारचमभक 
मशयौदालाई अचन्तमरुप चदन ुभन्दा अगाडी प्रचतबषेदनलाई प्रसकृत गन्मका लाचग आयोिना 
गररएको छलफलमा चशक्ा समबद् सरोकारवाला चशक्ाचवद, प्राज्ञ, र अधययताहरुलषे चदएका 
सझुाबहरू :   
1) प्रदषेशमा नयाँ चवश्चवद्यालय सथापना तथा सञिालनका लाचग संभावना र आवशयक्ता 

उललषेर् गनु्म पनदे। 
2) कयामपसहरूको शचैक्क ग्ुणसतरका लाचग कयामपसहरुलाई अनसुन्धान तथा उतपादनसँग 

िोड्न ुपनदे।  
3) प्रदषेश सरकारलषे प्राचवचधक धारका कयामपसहरू सथापना गनदेका लाचग िोड चदन ुपनदे  ।
4) कयामपसहरूमा अधययनरत चवद्याथथीलषे नागररक दाचयतवका काय्ममा सहभाचगताका बारषे 



उललषेर्  हुन ुपनदे ।
5) क्णा्मलीको माटो चिन्नषे चशक्ालाई अगाचड बढाउन समबचन्धत सरोकारवालाको धयान 

िानपुनदे। 
6) उचि चशक्ाको सधुार तथा ग्ुणसतरका  लाचग कुनकुन सरकारलषे कषे  कसता सहयोग गनु्मपनदे 

हो ठोस रुपमा चशफाररस हुनपुनदे । 
7) नीचतगत रुपमा कुन कुन ठाउँमा कषे  कसतो सधुार तथा नीचत अवलमवन गनु्मपनदे उप्त पक् 

प्रचतबषेदनमा सपष्टरुपमा आउन ुपनदे ।
8) उचि चशक्ाको Policy, Programme र Practice तहमा गनु्म पनदे सधुार तथा नीचत 

चनमा्म्णका पक् बारषे सपष्ट नीचतगत सझुाब चदन ुपनदे। 
9) क्णा्मली प्रदषेश सरकारलाई उचि चशक्ाको ग्ुणसतर सधुारका लाचग साधार्ण भन्दा 

चबचशष्ठ र्ालषे सझुाब सचहतको चशफाररस गनु्म पनदे ।
10)  उचि चशक्ा प्रदायक ससंथा हरुलषे आतमचनभ्मर बनाउनषे बारषे  समभावनाको र्ोचिको बारषे 

उललषेर् गनु्म पनदे ।
11) उचि चशक्ाबाट उतपाचदत चवद्याथथीहरुलाई बिारीकर्ण गनदे  कोर्महरु पढाउनषे समभावना र 

अभयास कसतो छ भन्नषेबारषे उललषेर् गनु्म पनदे ।
12) उचि चशक्ा हाचसल गरषेका चवद्याथथीहरुलाई अन्तरा्मचषरिय बिारमा प्रचतसपधथी बनाउन 

गनु्मपनदे र गररएका प्रयासहरु यसका समभावना र अभयासहरुबारषे उललषेर् गनु्म पनदे। 
६.३  क्णलाणा्रीको उचि मशक्षलाको गु्णसिर सु् लारकला ्लामग मसफलाररस र सझुलािहरू 

क्णा्मली प्रदषेशमा उचि चशक्ा संसथाहरूलषे प्रदान गनदे ग्ुणसतरयकु्त चशक्ा लाचग यो 
अधययनको चनषकर्म पचिात क्णा्मली प्रदषेश सरकार लगायत अन्य सरोकारवाला चनकायलषे 
र्षेलन ुपनदे भचूमकालाई 3P का आधारहरू : नीचतगत (Policy), काय्मरिम (Program) र 
काय्मन्वयन (Practice) तहमा तपचशल बमोचिमका सझुाब तथा चसफाररसहरू तय गररएको 
छ ।
६.2.1 नरीमिगि मसफलाररस (Policy Level Recommendations)
1) क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे कयामपसहरूको चवश्चवद्यालयसँगको 

आबधिताको प्रकृचत अधययन गदा्म ६३.७% समबन्धन प्राप्त (सामदुाचयक र चनचि) र १४% 
आचंगक (सरकारी) कयामपस, प्राचवचधक धारका आचंगक (सरकारी) कयामपसहरूको 
सं्या एकदम ैन्यनू दषेचर्एकालषे क्णा्मली प्रदषेशका सबै चिललामा कचमतमा सरकारी तहबाट 
संिाचलत चवश्चवद्यालयका एक-एक वटा आचंगक कयामपस र हरषेक चिललामा कचमतमा 
पचन एक-एक वटा प्राचवचधक धारका काय्मरिमहरू संिालन गनदे नीचतगत वयवसथा गनु्मपनदे 
दषेचर्न्छ ।



2) क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूको दीघ्मकाचलन लक्य, उद्षेशयसचहतका चलचर्त 
दसताबषेि, चवचभन्न चवभाग इकाई तथा काय्मरत प्राधयापक कम्मिारीको काय्म चववर्ण 
र्लुनषे दसतावषेि, प्राधयापक र कम्मिारीको चनचद्मष्ट काय्म चववर्णको मलुयांकन गनदे चलचर्त 
नीचतगत कागिातहरू सपष्ट रूपमा सबै कयामपसहरू नदषेचर्एकोलषे उक्त कागिातहरू 
अचनवाय्म रूपमा चडचिटल र हाड्म कापीमा बनाएर वषेबसाइटमा रा्नषे नीचतगत वयवसथा 
तयार गनु्मपनदे हुन्छ ।

3) क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका कयामपसहरूका शचैक्क सधुारका लाचग चवचभन्न चरियाकलापमा 
चवद्याथथी सहभाचगता, शचैक्क अडीट, चशक््ण तथा अनसुन्धानलाई संगै लैिानषे चवचशष्ट 
र्ालषे योिनाहरूप्रयाप्त नदषेचर्एकोलषे  समबचन्धत कयामपसहरुलषे उललषेचर्त काय्महरू 
र्णनीचतक योिना चनमा्म्ण गरर वयवसथा गनु्मपनदे दषेचर्न्छ।

4) क्णा्मली प्रदषेशका कयामपसमा काय्मरत अचधकाँश प्राधयापकहरूको शचैक्क योगयता 
सनातकोतिर भएकोलषे र पषेशागत उनन्यको अबशथापचन कमिोर दषेचर्एकालषे  एमचफल 
र चवद्यावाररचध तह अधययन चबदा लगायतको अवसरको वयवसथा, ग्ुणसतरीय शचैक्क 
तथा अनसुन्धानका लाचग समय समय नषेततृव क्मता चवकास ताचलम, चवशषेर प्रोतसाहन 
प्रदान गनु्मका साथै शचैक्क वयवसथापनमा चिममषेवार बनाउन चशक्कहरूलाई राचषरिय तथा 
अन्तराचषरिय काय्मशाला र सषेचमनारहरूमा सहभागी गराउनषे नीचतगत वयवसथा गनु्म पनदे 
आबशयकता दषेचर्न्छ।

5) क्णा्मली प्रदषेशका कयामपसमा चवद्याथथीहरूलाई अचभमरु्ीकर्ण र अचतचथ कक्ाको 
वयवसथा प्रयाप्त नपाइएकोलषे ज्ञानको दयारालाई फराचकलो बनाउनका लाचग चवरय 
अनसुारको समय समयमा चबज्ञहरूको आगन्तकु कक्ा र कयामपस शरुु हुन ुभन्दा अगाडी 
अचभमरु्ीकर्ण काय्मरिमहरू संिालन गनु्म पनदे नीचतगत वयवसथा गनु्मपनदे दषेचर्न्छ ।

6) क्णा्मली प्रदषेशका धषेरै िसो कयामपसहरूमा ग्ुणसतरीय शचैक्क गचतचवचध संिालन गन्मका 
लाचग  आवशयक भौचतक संरिनाहरू उपयकु्त कक्ा कोठा, पसुतकाल, फचन्मिार, प्राचवचधक 
उपकर्ण, इन्टरनषेट,  कयाचन्टन, शौिालय तथा र्ानषेपानी, कोर्मसँग समबचन्धत पया्मप्त 
चकताब, िन्मल  र अन्य सन्दभ्म सामाग्ीहरूको कचम, प्रचबचधमतै्ी पसुतकालयको वयवसथा 
नभएको, र्षेलकुद, अचतररकति चरियाकलाप, वयायम, योग, धयान, कयामपसम ै रोिगार 
इकाई, चडबषेट कलब, र अन्य सांसकृचतक काय्मरिमहरूको कचम, कयामपसका शचैक्क 
तथा प्रशासचनक चववर्ण सचहत चनयमत प्रोसपषेटस र शचैक्क पात्ो, िनसमपक्म  इकाईको 
सथापना, सिूनाहरूलाई EMIS माफ्म त रषेकड्म रा्नषे िसता काय्महरू न्यनू भएकोलषे उक्त 
िसता पवूा्मधारहरू समाबषेश गरर वयवसथापकीय नीचतगत प्रबन्ध गनु्मपनदे दषेचर्न्छ l 

7) क्णा्मली प्रदषेशका कयामपसहरूका चशक्कहरूलाई पाठ्यरिममा आधाररत सघन ताचलम 



तथा अचभमरु्ीकर्णको वयवसथा, बैदषेचशक ताचलम तथा अधययन भ्रम्णको अवसर, 
शचैक्क ग्ुणसतर सधुारको थालनी र पठनपाठन प्रचबचधमा सिूना तथा सञिार प्रचवचध तथा 
चडचिटल शचैक्क सामग्ी प्रयोग, तोचकएको ढाँिामा नगाररक बडापत् रा्नषे र साव्मिचनक 
सनुवुाई प्रभावकारी बनाउनषे, दगु्मम तथा चहमाली क्षेत्मा आवासीय सचुवधासचहतका 
कयामपस सञिालन तथा चवसतार गनदे, आइचसटी पवूा्मधार चवकास, चडचिटल सामग्ी 
उपलबध गराई प्रचवचधमतै्ी चशक््ण चसकाइमा िोड चदनषे, पाठ्यरिममा क्णा्मली प्रदषेशका 
चवरयवसत ु िसतै िडीबटुी, पय्मटन, िल, इचतहाँस, सँसकृचत, लोक साचहतय र अन्य 
प्राकृचतक स्ोतहरूको सदपुयोग, वयवसथापन, पाठ्यरिम चनमा्म्ण र लाग ूगन्म सपष्ट नीचतगत 
वयवसथा गनु्मपनदे दषेचर्न्छ ।

8) क्णा्मली प्रदषेशमा संिाचलत उचि चशक्ा प्रदान गनदेअचधकांस संसथाहरूमा चवश्चवद्यालय 
अनदुान आयोग (UGC) नषेपाल लषे चनधार्ण गरषेका ग्ुणसतर समबचन्ध न्यनुतम मापदणड 
चबना नै संिालन भएको पाइएकोलषे सरकारलषे यस प्रदषेशमा संिाचलत उचि चशक्ा प्रदायक 



सँसथाहरूलषे प्रदान गनदे चशक्ालाई ग्ुणसतरीय बनाउन चवश्चवद्यालय अनदुान आयोग 
(UGC) नषेपाल र अन्य उचि चशक्ा ग्ुणसतर मापन समबचन्ध चनददेचशका लाई आधार मानषेर 
समबचन्धत कयामपसहरुलषे  काय्मचवचध बनाउँन ुपनदे दषेचर्न्छ।

६.२.३ कलायणाक्रमसगं समबमन्् मसफलाररस (Program Related 
Recommendations)
प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदायक शचैक्क ससथालषे ग्ुणसतर सचुनचचितताका लाचग 
काय्मरिमतहमा  तल उललषेचर्त सझुावहरू चसफाररस गररएको छ : 

1. उचि मशक्षलामला ्हुिँ: उचि मशक्षलामला क्णलाणा्री प्रदषेशको ्हुिँ (२६.५८%) 
न्यून रहषेको िथयमला आ्लाररि भएर क्णलाणा्रीकला िनिलाको ्हुिँ समुनमचिि 
गनणाकला ्लामग ि्मस्कला कलायणाक्रमहरू मसफलाररस गररएको ् :  

1) क्णा्मली प्रदषेशमा ग्ुणसतरीय एवं प्राचवचधक र वयवसाचयक  उचि चशक्ाको सचुनचचित 
गन्म यो संग िोचडएका चबचबध पक्को सकु्म चवश्षेर्ण गरषेर "एकीकृत क्णा्मली उचि 
चशक्ा सहयोग काय्मरिम" (Integrated Karnali Higher Education  Support 
Program-IKHESP) बनाएर लाग ूगनदे बान्छनीय दषेचर्न्छ l  

2) क्णा्मली प्रदषेश सरकारद्ारा यस क्षेत्मा उपलबध प्राकृचतक स्ोत साधन र मौचलक 
ज्ञान, सीप र भारा ससकृचतमा आधाररत भएर अधययन, अनसुन्धान गनदे धयषेयलषे 
सथाचपत गन्म लाचगएको पव्मतीय चवज्ञान तथा प्रचवचध चवश्चवद्यालयलाई बहुप्राचवचधक 
चवश्चवद्यालयको रूपमा चवकास गददै ऐन अचबलमब पाररत गरषेर हरषेक चिललामा एक 
एक वटा प्राचवचधक र वयवसाचयक उचि चशक्ा प्रदान गनदे शचैक्क संसथा संिालन 
गन्म आवशयक छ l यसको लाचग एक चिलला एक प्राचवचधक चशक्ालय काय्मरिम 
(One District, One Technical Institution Program – ODOTIP) 
बनाएर क्णा्मली प्रदषेश सरकारलषे संघीय सरकार र समबचन्धत चिललाका सथानीय 
सरकारको समन्वय र सहकाय्ममा संिालन गनु्म उपयकु्त हुन्छ l  

3) यस क्षेत्मा अवचसथत रहषेको मधयपचचिम चवश्चवद्यालय र क्णा्मली सवास्थय चवज्ञान 
प्रचतष्ठानका काय्मरिमहरूलाई अझ ै पहुिँ योगय बनाउन प्रदषेश सरकारलषे सहयोग 
गनु्मपनदे दषेचर्न्छ भनषे चत्भवून चवश्चवद्यालय, कृचर तथा बन चवज्ञान चवश्चवद्यालयका 
काय्मरिमहरूलाई पचन समसाचयक रूपमा चवकास र ग्ुणसतरीय बनाउन उक्त 
चवश्चवद्यालयसंग आवधि भएका कयामपसहरूमा पहुिँ सचुनचचित गन्म सहयोगका 
काय्मरिम बनाउनपुनदे दषेचर्न्छ l यसको लाचग संघीय सरकार, क्णा्मली प्रदषेश सरकार 
र सथानीय सरकारलषे एकीकृत कोर बनाएर "क्णा्मली उचि चशक्ा पहुिँ काय्मरिम 
"(Karnali Higher Education Access Program – KHEAP) लाग ुगन्म 



उपयकु्त दषेचर्न्छ l 
4) क्णा्मली प्रदषेशका चवद्याथथीहरूको उचि चशक्ामा पहुिँ सचुनचचित गन्म सबै 

चवश्चवद्यालय अन्तग्मतका कयामपसहरूमा अधययन गन्म आउनषे क्णा्मलीका दश 
चिललाका चवद्याथथीहरूलाई लचक्त गरषेर समावषेशी चसधिान्त समषेतलाई अवलमबन 
गददै क्णा्मली प्रदषेश सरकारको संयोिन र समन्वयमा संघीय सरकार, सथानीय सरकार, 
चनचि क्षेत्, गैर-सरकारी क्षेत्, समदुाय र दाताहरूको समषेत सहयोग र सहकाय्ममा 
चनचचित मापदणड र काय्मचवचध बनाइ उचि चशक्ामा क्णा्मलीका चवद्याथथीहरूको पहुिँ 
सचुनचचितता गन्म "एकीकृत क्णा्मली उचि चशक्ा छात्वचृत काय्मरिम" (Integrated 
Karnali Higher Education Scholarship Program-IKHESP) संिालन 
गनु्म बान्छनीय दषेचर्न्छ l  

2. उचि चशक्ामा ग्ुणसतर सचुनचचितता :  उचि चशक्ाको ग्ुणसतरमा अनषेकन 
पक्बाट प्रश्हरू उठषेका छन l अझ ैक्णा्मली प्रदषेशका उचि चशक्ाको ग्ुणसतरको 
समबन्धमा झन ् बढी िनुौती र समसयाहरू छन ् l यो अधययनलषे पचन ग्ुणसतरका 
चबचबध पक्मा कषे लाउद ैगदा्म ग्ुणसतरसंग िोचडएको उचि चशक्ा प्रदायक संसथाको 
भौचतक संरिनाको अवसथा, िनशचक्तको अवसथा, अधययन अनसुन्धान, उतपाचदत 
िनशचक्तको वयवसथपन र बिारीकर्ण, पसुतकालय, पाठ्यरिम र पाठ्यसामग्ी 
आचदमा क्णा्मलीको उचि चशक्ा प्रदायन संसथाको हालको अवसथा सन्तोरिनक 
छैन l यसको लाचग तपचसलका काय्मरिम बनाइ लाग ु गन्म सकषे  क्णा्मलीमा उचि 
चशक्ाको ग्ुणसतर सचुनचचितता गराउन मद्त पगुनषे दषेचर्न्छ l 
1) चवश्चवद्यालय अनदुान आयोग (UGC) को ग्ुणसतर सचुनचचितता प्रतयायन 

(Quality Assurance and Accreditation)  मापदणड र आधारलाई 
मानक मानी चवश्चवद्यालय अनदुान आयोग (UGC) लषे प्रमा्णीकर्ण गन्म 
आवशयक पनदे पक्मा सधुार र सतरोन्नचतका लाचग समदुाय, चनचि, सहकारी, 
गैर-सरकारी र सरकारी क्षेत्बाट समबचन्धत कयामपसलाई सहयोग र सहकाय्म 
गनदे वातावर्ण वनाउन उतप्रषेररत काय्मरिमहरू सिंालन गनु्म पनदे दषेचर्न्छ l 

2) यस प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ामा रहषेका उचि चशक्ा संसथाहरूमा अधयापन 
हुनषे काय्मरिमहरू परमपरागत काय्मरिमहरूलाई ग्ुणसतर सचुनचचित गन्म र नयाँ 
एवं समसामचयक बनाउनका लाचग क्णा्मली प्रदषेश सरकार "क्णा्मली उचि 
चशक्ा सधुार काय्मरिम (Karnali Higher Education Reformation 
Program-KHERP) बनाएर लाग ुगनु्म उपयकु्त हुन्छ l 

3) उचि चशक्ाको ग्ुणसतरको एक महतवप्ूण्म पक् पसुतकालय, अधययन कषे न्द्र 
आचद भएकोलषे क्णा्मली प्रदषेश सरकारलषे एक अतयाधचुनक र सबै प्रकारका 



पसुतक र अधययन सामग्ीहरूलषे समपन्न चडचिटल पहुिँ भएको ई पसुतकालय 
समषेत भएको "क्णा्मली प्रदषेश पसुतकालय" (Karnali Province Library) 
अचबलमब सथापना गरी तयसको पहुिँ क्णा्मली प्रदषेशका उचि चशक्ा प्रदायन 
ससथाहरूलाई चदनषे, तयसको एक यचुनट सबै कयामपसहरूमा सथापना गन्म र 
यस क्षेत्मा रहषेका चवश्चवद्यालय एवं कयामपसहरुका पसुतकालयलाई अझ 
समधृि बनाउन प्रदषेश सरकारलषे सहयोग गन्म "क्णा्मली पसुतकालय सहयोग 
काय्मरिम" (Karnali Library Support Program-KLSP) बनाएर 
लाग ुगनु्म उपयकु्त दषेचर्न्छ l 

4) उचि चशक्ाको ग्ुणसतर सचुनचचितताको लाचग उचि चशक्ा प्रदायन संसथाको 
भौचतक पवूा्मधार र आचथ्मक अवसथा मिबतु हुन ुआवशयक छ l यो अधययनलषे 
उक्त अवसथा क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदायन संसथाको अतयन्तै 
कमिोर रहषेको दषेर्ाएको छ l यसको लाचग समदुाय, चनचि, सहकारी, 
गैर-सरकारी र सरकारी क्षेत्बाट यस क्षेत्मा अवचसथत चवश्चवद्यालय र 
कयामपसलाई सहयोग गनदे वातावर्ण वनाउन आवशयक छ l यसको लाचग 
क्णा्मली प्रदषेश सरकारको समन्वयमा संघीय सरकार र पाचलका सरकार 
समषेतलाई सहभागी बनाइ "क्णा्मली उचि चशक्ा पवूा्मधार सहयोग काय्मरिम" 
(Karnali Higher Education Infrastructure Support Program-
KHEISP) काय्मचवचध र चनचचित मापदणड बनाएर लाग ुगन्म आवशयक छ l   

5) आिको सिूना प्रचवचधको िरम चवकासको यगुमा उचि चशक्ाको अधययन, 
अधयापन र अनसुनधानमा इन्टरनषेट र प्रचवचधको प्रयोगबाट चवश् ज्ञान र 
सीपलाई डाउनलोड र सथानीय ज्ञान र सीपलाई अपलोड गददै चवश्चवद्यालय 
चशक्ा चवश्वयापी हुनषे र चवश्का िनुसकैु उचि चशक्ा प्राप्त चवद्याथथीसँग 
प्रचतषपधा्म गन्म सकनषे बनाउन सो अवसरकको चसि्मना गनु्म आवशयक छ l 
चशक्ा आदानप्रदानका परमपरागत चवचध र प्रचबचधहरूको सतरोन्नचत गददै 
सिूना प्रचवचधमा पहुिँ र प्रयोग सचुनचसित गन्म गराउन उचि चशक्ा प्रदायक 
शचैक्क सँसथाहरूको क्मता चवकास गन्म क्णा्मली प्रदषेश सरकारलषे "क्णा्मली 
सिूना प्रचवचध चशक्ा सहयोग काय्मरिम" (Karnali  Information 
Technology Education Support Program-KITESP)  बनाएर 
लाग ुगनु्म आवशयक छ l 

3. उचि मशक्षला र मिकलास : क्णलाणा्रीको मिकलास र समृमद्धको ्लामग उचि 
मशक्षला्लाई मिकलास र समृमद्धसगँ िो््डनु् ण्ा  l उचि मशक्षला्लाई सरी् र 



श्रमसगँ िो््डदै सिरोिगलार उन्मुख र आम ण्ाक समृमद्ध प्रलामप्तको सला्क बनलाउन 
ि्मस्कला कलायणाक्रमहरू मसफलाररस गररएको ् : 
1) उचि चशक्ा माफ्म त क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका प्राकृचतक स्ोत साधनहरू (िल, 

िङ्गल, िडीबटुी, िचमन र िैचवक चवचवधता) र सासकृचतक मौचलकता र 
सभयता (भारा, साचहतय, संसकृचत, सभयता आचद) मा आधाररत भएर अधययन 
अधयापन र अनसुन्धान काय्मलाई प्रवध्मन गन्म पाठ्यरिम चनमा्म्ण गरी मौचलक 
काय्मरिमलाई प्रोतसाहन गन्म चवश्चवद्यालयहरूमा रहषेका यसता काय्मरिमहरूलाई 
सहयोग र आवशयक सहकाय्म गनदे गरी "क्णा्मली स्ोत र सभयता चवकास 
काय्मरिम" (Karnali Resources and Civilization Development 
Program-KRCDP)  बनाएर लाग ुगन्म आवशयक छ l 

2) क्णा्मलीमा रहषेका उचि चशक्ा संसथाहरूमा अधयानरत चवद्याथथीको आचथ्मक 
अबसथा कमिोर भएका कार्ण धषेरै उचि चशक्ा समम नपगुनषे र पगुषेकाहरूको 
पचन Drop out  गनदे को दर धषेरै दषेचर्एकालषे क्णा्मली प्रदषेश सरकार र सथानीय 
सरकारलषे कमिोर आचथ्मक अवसथाका चवद्याथथीको हकमा क्णा्मलीका 
चवद्याथथीको उचि चशक्ामा पहुिका लाचग "िषेहषेन्दार चवद्याथथी छात्वचृत 
काय्मरिम" लाग ुगनु्म उपयकु्त दषेचर्न्छ l

५.२.४  कलायणान्ियनसगं समबमन्् मसफलाररस (Practice Related 
Recommendations)
 प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदायक शचैक्क ससथालषे ग्ुणसतर सचुनचचितताका लाचग  
 काय्मरिम काय्मन्वयन तहमा  तल उललषेचर्त सझुावहरू चसफाररस गररएको छ : 

1) क्णा्मलीको कुनै पचन उचि चशक्ा प्रदायक संसथा अचहलषे समम ग्ुणसतर प्रतयायन 
प्रमा्णपत् (Quality Assurance and Accreditation Certificate) प्राप्त 
नगरषेकालषे आबशयक प्रचरियाको काय्मन्वयनका लाचग समबचन्धत कयामपसको 
सचरियतामा सथानीय र प्रदषेश सरकारलषे आचथ्मक सहयोग गरर प्रगचत चबबर्णको 
चनयचमत अनगुमन गनु्म पनदे दषेचर्न्छ l

2) क्णा्मलीको भगूोलमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदान गनदे संसथाहरु सथानीय िनशचक्तको 
आबशयकता अनरुुप संसथाहरू र्ोलन ुभन्दा साधार्ण चवरयहरू पढाई हुनषे संसथाहरूमा 
संिालनमा रहषेको पाइएकालषे श्म बिारमा कषे  कसतो िनशचक्तको आबशयकता छ 
भन्नषे चबरयमा अधययन अनसुन्धान Skill Mapping गरषेरमात् समबचन्धत चनकायलषे 
आबशयक प्रचरिया परुा गरषे पचिात क्णा्मली प्रदषेश सरकारलषे कयामपस र्ोलनषे अनमुचत 
चदन ुउपयकु्त दषेचर्न्छ l 



3) प्रदषेशमा प्राचबचधक र बयबसाचयक धारका उचि चशक्ा प्रदान गनदे संसथाहरूको 
सङ््या न्यनू रहषेको र तयसता शचैक्क संसथाहरुको लगानीको श्ोत समषेत चदगो 
नरहषेकोलषे तीनै तहका सरकारको सयकु्त लगानीमा प्राचबचधक तथा बयबसाचयक 
चशक्ा र चसप चबकाश कोर संिालन गरर प्राचबचधक र बयबसाचयक चशक्ालाई 
प्रदषेशमा चबसतारै चनशलुक बनाउद ैलैिानषे नीचतलाई काय्मन्वयन गनु्म पनदे दषेचर्न्छ l

4) प्रदषेशका अचधकांस उचि शचैक्क संसथाहरूमा पाठ्यरिम, चशक््ण, अनसुन्धानातमक 
काय्म, प्रयोगातमक  काय्म, परीक्ा र मलुयानाकन, शचैक्क कयालषेन्डर िसता चबरयहरुको 
सतर, मापदणड र काया्मन्वयन पक् अबयबचसथत दषेचर्एकोलषे तयसता संसथालाई 
आचथ्मक लगायत अन्य सहयोग गदा्म समबचन्धत चबचभन्न तहका सरकारहरुलषे 
उललषेचर्त काय्महरू अचनबाय्मरूपमा िसुतदरुुसत भएको चबबर्णको सचुनचचितता  
पचिात मात् सहयोग गनु्म उपयकु्त दषेचर्न्छ l  

5) क्णा्मली प्रदषेश सरकार र सथानीय सरकारको आचथ्मक सहयोगमा अधययन गरषेका 
चवद्याथथीलषे अचनबाय्मरुपमा तोचकएको समय अबचधभर अधययन गरषेको क्षेत्संग 
समबचन्धत रहषेर सषेवा गनदे प्रबन्ध गनु्म पनदे दषेचर्न्छ l  
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अनुसिूरी : १

प्रश्लाि्री
यो प्रश्ावली क्णा्मली प्रदषेश सरकार सामाचिक चबकाश मन्त्ालय उचि चशक्ा महाशार्ा 

द्ारा आचथ्मक बर्म २०७७/०७८ को चनयचमत काय्मरिम अन्तरगतको “उचि चशक्ाको ग्ुणसतर 
समबन्धी अधययन अनसुन्धान” काय्मरिमका लाचग तयार गररएको हो । सामाचिक चबकाश 
मन्त्ालयको आचथ्मक सहयोगमा यो काय्मरिमलाई सामदुाचयक चबकास कषे न्द्रलषे संिालन गददैछ 
। क्णा्मली प्रदषेशमा रहषेका उचि चशक्ा प्रदायक संसथाहरूको ग्ुणसतर समबन्धमा िानकारी 
हाचसल गनदेका लाचग तयार गररएका प्रश्ावलीको लाचग सतयत्थय िानकारी प्रदान गरर सहयोग 
गररचदन समबधि संसथाको कयामपस प्रशासनलाई हादथीक अनरुोध गद्मछौ । 
 कयामपसको चववर्ण 
कयामपसको संसथागत चववर्ण 
कयामपसको नाम : ......................................
ठषेगाना  ...............................
वषेबसाइट :................................  फोन न :   इमषेल :
कयामपसको प्रकचत :
आचंगक   समबन्धनप्राप्त  
कयामपसको संिालनको अवसथा  :
साब्मिचनक      सामदुाचयक      चनचि     अन्य  
कयामपसको आचथ्मक वयवसथापन : 
सरकारी अनदुान   कयामपस आफनै   समदुायको   अन्य कुनै भए 
उललषेर् गनदे  
  कयामपस सथापनाको चमचत :.................................... 
सनातक/सनाकोतिर  काय्मरिम संिालन भएको चमचत: ........................
चवश्चवद्यालयसँगको अबदता : ............................
कयामपसको क्षेत्फल :........................
 कयामपस रहषेको क्षेत्:  
शहरी क्षेत्   अध्म-शहरी क्षेत्   ग्ामी्ण क्षेत् 

आ्लार १ : कयलाम्सकला नरीमि मनयमहरू
1. कयामपसको चदग्मकाचलन लक्य, उद्षेशय सचहतका कषे चह चलचर्त दसताबषेि छन ?

छ     छैन 
2. कयामपका चवचभन्न चवभाग इकाई तथा काय्मरत प्राधयापक कम्मिारीको काय्म चववर्ण र्लुनषे 

आचधकाररक कुनै दसताबषेि छ ?
छ     छैन 



3. कयामपका चवचभन्न चबभाग इकाई तथा काय्मरत प्राधयापक कम्मिारीको चनचद्मष्ट काय्म 
चववर्णको मलुयांकन गनदे चलचर्त प्रचरिया छ ?
छ     छैन 

4. कयामपसको आन्तररक वयवसथापन सधुारका लाचग कुनै बाह्य चनकायहरूको पचछललो 
चतन वर्म यता कुनै चनयकु्त गररएको छ ?
छ     छैन 

5. कयामपसलषे ग्ुणसतर चनधार्ण र संसथागत वयवसथापनका लाचग चवद्याथथीहरूको सहभाचग 
गनदे गरषेको छ ?
छ     छैन 

6. कयामपसमा शचैक्क अचडट गनदे गररन्छ ?
छ     छैन 

7. चशक््ण र अनसुन्धानलाई संगै लैिानषे कषे चह चवचशष्ट र्ालषे योिना कयामपससँग छ ?
छ     छैन 

आ्लार-२: कयलाम्सको शैमक्षक र आम ण्ाक ्क्ष
8. कयलाम्समला सिंलाम्ि शैमक्षक कलायणाक्रम 

शैमक्षक कलायणाक्रम
शैमक्षक कलायणाक्रमको 

सखंयला
सकंलायकला नलाम 

र  सखंयला
मिभलागकला नलाम 

र  सखंयला
प्रमा्णपत् तह (उचि माचव /
चसटीइभीटीका काय्मरिम)  
सनातक 
सनाकोतिर 
एम.चफल. 
पी.एि.डी. 
अन्य कुनै   
िममा 

9. ्ू्णणाकलाम्न र आंमशक शैमक्षक िनशमतिको मििर्ण :

मििर्ण 

िनिलािरी/
म्म््डरीएको क्षषेत्कला 

अन्य कु् 
िममला 

ममह्ला ्ुरुष ममह्ला ्ुरुष 
प्ूण्मकालीन चशक्क सं्या  
Ph.D. योगयता भएका चशक्क  
M.Phil योगयता भएका चशक्क  



Masters योगयता भएका चशक्क  
Bachelors योगयता भएका चशक्क  
आचंशक चशक्कको सं्या 
Ph.D. योगयता भएका आचंशक 
चशक्क  
M.Phil योगयता भएका आचंशक 
चशक्क  
Masters योगयता भएका आचंशक 
चशक्क  
Bachelors योगयता भएका चशक्क  

10.  कयलाम्समला रहषेकला गैर-मशक्ष्ण िनशमतिको मििर्ण :

मििर्ण 
िनिलािरी/म्म््डरीएको 

क्षषेत्कला
अन्य

कु् िममला 
ममह्ला ्ुरुष ममह्ला ्ुरुष 

प्रशासचनक िनशचक्त 
गैर प्रशासचनक 

11. ्म्ल्ला िरीन शैमक्षक सत्कला मिद्ला्थी मििर्ण:

मििर्ण 

दोस्ो शैमक्षक सत् िषेस््रो शैमक्षक सत् 
्मह्ो शैमक्षक 

सत् :
२०१८ मला 

मिद्ला्थी सखंयला 
....................

२०१९  मला मिद्ला्थी 
सखंयला 

....................

२०२० मला मिद्ला्थी 
सखंयला 

....................

सन
लाि

क
 

सन
लाक

ोत्त
र 

ि
मम

ला 

सन
लाि

क
 

सन
लाक

ोत्त
र 

ि
मम

ला 

सन
लाि

क
 

सन
लाक

ोत्त
र 

ि
मम

ला 

भना्म भएका कुल चवद्याथथी सं्या 
बीिमा अधययन छोडषेका 
अचन्तम परीक्ामा सहभागी 
चवद्याथथीकोसं्या 

अचन्तम परीक्ामा सफल हुनषेको 
सं्या 

कुल चवद्याथथीमा परीक्ामा  उतिी्ण्म 
प्रचतसत 



कुल चवद्याथथीमा Distinction वा 
सो सरहमा उतिी्ण हुनषेको प्रचतसत  

प्रथम श्षे्णी वा सो सरहमा उतिी्ण 
हुनषेको प्रचतसत 

द्रोसो श्षे्णी वा सो सरहमा उतिी्ण 
हुनषेको प्रचतसत

ततृीय श्षे्णी वा सो सरहमा उतिी्ण 
हुनषेको प्रचतसत

परीक्ा बाट चनषकाचशत हुनषे 
चवद्याथथीको सं्या 

12.  कयलाम्समला मिद्ला्थी ्लाई गु्णसिररीय मशक्षलाकला ्लामग ि्कला मधय कुन कुन मस् 
मसकलाउनषे गररन््?  

 क  . चसकाई क्मता  
र्. संिार चशप  
ग. गच्णतीय चशप  
घ. सिूना र प्रचवचधको प्रयोग  
ड. समहु र एकलै गनदे काम  

13.   शैमक्षक ससं्ला ष्े ् म्ल्ो 3-4 िषणामला ् लाठ्यक्रम मनमलाणा्णमला कषे मह सझुलाि सल्लाह 
मदएको ्? 
 छ      छैन 

14. शैमक्षक ससं्लामला प्रज्ञ ि्ला कमणािलाररीबलाट सु् लारकला ्लामग सझुलाि म्नषे प्रबन्् ् ?
 छ      छैन 

15. शैमक्षक ससं्ला ष्े नलागररक दलामयति्ुरला गननेकला ्लामग मिद्ला्थी्लाई सहभलागरी 
गरलाएको ् ? 
 छ     छैन  छ भनषे तयसता चरियाकलापहरू कषे  छन?

16. चशकारू चवद्याथथीको सब्मपचक्य चवकासका लाचग शचैक्क संसथालषे कसता प्रयास गरषेको 
छ ? 
.................................................................................................................
आम ण्ाक ्क्ष 

17. गि आम ण्ाक िषणाको कयलाम्सको कु् बिषेट रू................................................



18. ससं्ला ष्े गििषणा कुन कुन श्रोि बलाट आम ण्ाक श्रोिको वयिस्ला्न गय्रो ?
कोरको श्ोत रकम (रू)

यचुिसी/ नषेपाल सरकार     

अनदुान 
पवु्म चवद्याथथी समाि 
अनसुन्धान र परामश्म 
चवद्याथथीको शलुक 
फोटोकापीबाट प्राप्त रकम 
संसथाको भवनको भाडा  
ताचलमबाट प्राप्त रकम
अचतिररक्त कक्ाबाट प्राप्त रकम 
अन्य श्ोत  
बैंकको बयाि  
िममा 

19. कयामपसको कुल बिषेटको रू. ............/-................%   प्रचतसत बिषेट अनसुन्धान मा 
र्छ्म भएको छ. 

20. कुल बिषेटको कचत प्रचतसत बिषेट कयामपसलषे पसुतकालयका लाचग छुट्याएको छ ? 
रू............/-................% प्रचतसत  

आ्लार-३: मशक्ष्ण मशकलाई र मुलयलंाकन

21. पचछललो चतन बर्मलाई आधार मानषेर तलको ताचलका परुा गनु्महोस 
प्रचत सषेमषेसटर वा प्रचत बर्म पठन पाठन हुनषे चदन: -------------------
प्रचत हप्ता पठन पाठन हुनषे चदन: ---------------   
प्रचत हप्ता काय्मभार  (प्ूण्मकाचलन चशक्कको) ------------------  
प्रचत हप्ता काय्मभार  (आचशकं चशक्कको ) ---------------------     
प्ूण्मकाचलन र आचंशक चशक्क चबिको अनपुात : -------------     
चशक््ण र गैर चशक््ण िनशचक्त चबिको अनपुात : ----------------
कुल कक्ामा प्ूण्मकालीन िनशचक्तलषे अधयापन गरषेको कक्ाको प्रचतसत : ------------
--- 
आगन्तकु कक्ाको सं्या:------------------------------ 

22. शचैक्क संसथालषे शचैक्क काय्मरिम, मलुयांक चवचध, लगायत अन्य संसथागत मलूयमान्यता 
र आवशयक वयवसथाका बारषेमा चवद्याचथलाई अचभमरु्ीकर्ण काय्मरिम गछ्म? 
गछ्म     गददैन    गछ्म भनषे प्रमा्ण कषे  छ ?



23. पचछललो तीन वर्ममा शचैक्क तथा अनसुन्धानसँग समबचन्धत गोचष्ट सषेचमनार/ काय्मशालामा 
सहभागी चशक्कको चववर्ण: 

कलायणाक्रमको िह 
कयलाम्सबलाट 
सहभलागरीको 

सखंयला 

कयलाम्सबलाट 
ररसोसणा वयमतिको 

सखंयला  

कयलाम्स 
आयोिक भएकला 

कलायणाक्रमको 
सखंयला  

कलायणाक्रमको 
नलाम 

संसथागत तहमा 
राचषरिय तहमा 
अन्तराचषरिय तहमा

24. चशक््ण चशकाई वा अनसुन्धानलाईको ग्ुणसतरका लाचग राचसरिय तथा अन्तराचष्टय 
समबन्धहरू सथापनका प्रायस छन ्?
छ      छैन 
छन ्भनषे उललषेर् गनु्महोस ..............................................................................

आ्लार-४: कयलाम्सकला अधययन अनुसन््लानकला मक्रयलाक्ला्
25. कयामपसमा अनसुन्धानलाई प्रबधि्मन गन्मका लाचग तलका मधय कुन कुन काय्म गररएको छ ?
	 सनातक र सनाकोतिर तहका चवद्याथथीलाई अनसुन्धानातमक पररयोिनामा लगाउनषे 
	 चशक्कलाई अनसुन्धानका लाचग अधययन चबदा चदनषे 
	 चशक्कलाई अनसुन्धानका लाचग चबउ पिूीको वयवसथा गनदे 
	 अनशुन्धान सचमचतको वयवसथा गनदे 

26.  कयामपसमा काय्मरत.............प्रचतसत चशक्क चनयचमत अनसुन्धान तथा प्रकाशनका 
काममा लाचगरहषेका छन  ।

27. कयामपसमा अधयानरत चवद्याथथीलाई अनसुंधानातमक काय्मका लाचग आचथ्मक सहायता 
गनदे वयवसथा छ ?
छ          छैन           छ भनषे कचत िनालषे 

कचत रकम पाएका छन ? 
28. बाहय चनकायबाट अनसुन्धानका काय्मका लाचग सहयोग भएको छ ? 

छ        छैन           छ भनषे तलको ताचलका भनु्महोस ्

अनुदलान मदनषे मनकलाय रकम (रू) अबम् (कमह ष्े हो )
यमद सहकलायणामला हो 
भनषे को सगँ हो ?



29. पचछललो तीन वर्ममा कयामपसको प्रकाशन कषे  छ ? 
छ          छैन            छ भनषे प्रकाचशत 
िन्मल/ पसुतकको नाम सचहत प्रकाशन साल उललषेर् गनु्महोस.
..................................................................................................................... 

अ्लार-५ : भौमिक सरंिलान र ्ुसिकला्य
क. भौमिक सरंिनला 
30. कयामपसमा शचैक्क काय्मरिम संिालनका लाचग कषे  कसता भौचतक पवूा्मधारहरूका सचुबधा छन?

मस.न. सरंिनलाको नलाम  सखंयला  
१ शचैक्क भवन 
२ प्रसाशचनक भवन 
३ लाइब्षेरीइ  
४ शौिालय 
५ कयाचन्टन 
६ र्ानषेपानीका धारा 
७ होसटषेल 
८ अरू कषे चह .................................

31. कयलाम्समला रहषेकला फमनणािरको मििर्ण उल ष्ेख गनुणाहोस 
सरी.न. फमनणािलारको नलाम  सखंयला   

१ बषेन्ि/डषेकस 
२ कुिथी  
३ टषेबलु 
४ वहाइट बोड्म/ कालो पाटथी 

32.  कयलाम्सकला मब्ुमिय उ्कर्णको मििर्ण उल ष्ेख गनुणाहोस 
मस.न. मब्ुमिय ऊ्कर्ण सखंयला 

१ लयापटअप/ कमपयटुर 

२ चप्रन्टर 

३ पावर बयाक चससटम  

४ चसचस टी भी 

५ मचलटचमचडया प्रोिषेकटर  

33. भौचतक संरिनाको चनयचमत सतर उन्नचत गनदे वयवसथासँग समबचन्धत नीचत कयामपसमा छ चक छैन ?
      छ           छैन          

34.  कयामपस प्रसासनलषे कयामपसलाई सफा, हराभरा र प्रदरु्ण रचहत बनाउन कषे  कसतो प्रयास गरषेको छ ?
a. .....................................................



b. ............................................................
c. .................................................... 

35.  कयामपसमा उपलबध कमपयटुर र इन्टरनषेटको चशक्क र चवद्याथथीमा पहुि कषे  कसतो छ 
उललषेर् गनु्महोस ? कमपयटुरको पहुि भएका चवद्याथथी सं्या ...............

कमपयटुरको पहुि भएका चशक्कको  सं्या ..............
इन्टरनषेटको पहुि भएका चवद्याथथीको  सं्या..............
इन्टरनषेटको  भएका चशक्ाको सं्या.........................        

ख. ्ुसिकला्य 
36.    कयलाम्सको आफनै ्ुसिकला्य ् ? 

 छ        छैन              छ भनषे तलको चववर्ण भनु्महोस ्
	  कापदेट गरषेको पसुतकालयको क्षेत्फल  (बग्म चम.)  [.............................  ]    
	  चवभागीय पसुतकालयको सं्या [ .............................  ]                  

   
	  पसुतकालयको पढषेर बसनषे क्षेत्फल [ .............................  ]        
	  चवद्याथथीलाई पसुतकालयको अनलाइन पहुछ छ? [ .............................  ]                                  

37. ्ुसिकला्यमला मििर्ण भनुणाहोस ्
	 चकताबको सं्या                                
	 िन्मलको सं्या 

	 नषेपाली                 

	 चबदषेशी                  
	 ररचफररड िन्मल सं्या                     

	 सन्दभ्म सामाग्ी सँग समबन्धीत चकताब सं्या   

	 पाठ्यरिमसँग समचबधत चकताब सं्या   

	 अनलाईन सचुबधा 

आ्लार-६:  मिद्ला्थी सहलायिला
कयामपसमा अधययन गरषेका मधय कचत िना चवद्याथथीलषे पचछललो चतन वर्ममा उललषेचर्त परीक्ा 
उचत्ण्म गन्म सफल भए भन्नषे कुनै अचफचसयल रषेकड्म छ ?

छ         छैन 
o लोक सषेवा आयोग को परीक्ा  
o रोिगारी सँग समबन्धीत अन्य चनकायका परीक्ा 



o अन्तराचषरिय चबश्चबद्यालयका प्रवषेश परीक्ा 
o अन्य कुनै

38.  कयलाम्स ष्े मनयममि प्रोस ष्ेकटस ्प्रकलासन ग ण्ा  ?
 गछ्म          गददैन    

39. कयामपसमा अधययनरत चवद्याथथीलषे पचछललो चतन बर्ममा कचत िनालषे अधययन छात्वतृी 
प्राप्त गरषेका छ  ? 

40.  कयापसमा अधयायन सकषे र िानषे चवद्याथथीका लाचग िाचगर प्राप्त गन्म सचिलोको लाचग 
उनीहरूलाई िानकारी चदनषे उद्षेशयलषे रोिगार इकाई को वयवसथा गररएको छ ? 
 छ       छैन 

41.  तपाइको कयामपसमा अन्तराचष्टय चवद्याथथी अधययन गद्मछन ? 
 छन       छैनन  

42. कयामपसलषे चवद्याथथीको मनोरंिन र र्ाचल समय चबताउनका लाचग तलका मधय कुन कुन 
सचुवधाहरू उपलबध गराएको छ?
इन्डोर र्षेल   आउट डोर र्षेल     चडबषेट कलब   
पत्पचत्काको वयवसथा सांसकृचत काय्मरिम        श्बय दृशय 
सामाग्ीको वयवसथा     अरु कुनै  --------------

आ्लार-७ : सिुनला िलानकलाररीको प्रबन््
43. कयामपसमा शचैक्क लगायत अन्य समप्ूण्म त्थयांक रा्नषे वयवसथा छ चक छैन ?

        छ                            छैन        
44.  सरोकारवालाहरू बाट कयामपसको सषेवा समबन्धी प्रचतचरिया र सझुाव संकलन गनदे वयवसथा 

कयामपसमा छ चक छैन ?
        छ                          छैन   

कयामपसका िानकारी आम सरोकारवालाहरूसँग पयुा्मउनका लाचग िनसमपक्म  इकाई छ ?         
छ                          छैन       
छ  भनषे कसता सिूना प्रबाह गछ्म उललषेर् गनु्महोस 
शचैक्क     प्रशासचनक     आचथ्मक       सबै 

45.  कयामपससँग समबचन्धत उललषेचर्त सिुनाहरू कहाँ छाचपन्छन ?
पत्पचत्का     कयामपसको आफनै पचत्का 

िथयलंाक उ््ब् गरलाइमदनुभई सहयोग गनुणा भएकोमला ष्ेरै ष्ेरै ्न्यिलाद !



अनुसिूरी : २
अधययनमला ्नौट गररएकला कयलाम्सहरूको मििर्ण

कयलाम्सको नलाम
कयलाम्सको 

प्रकृमि
समबन््नको 

अिस्ला
आम ण्ाक 

वयिस्ला्न
सिंलाम्ि 

िह
मिश्वमिद्ला्य क्षषेत्

िनिषेतना 
बहुमरु्ी कयामपस, 
सान्नी चत्वषे्णी-६, 
मषेहषेलमडुी, 
काचलकोट

समबन्धन 
प्राप्त

सामदुाचयक
कयामपसको 
आफनै

सनातक 
मात्

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

ग्ामी्ण 
क्षेत्

चतला क्णा्मली 
बहुमरु्ी 
कयामपस, 
र्ादिरि 
न.पा.-३, 
ताडी,काचलकोट

आचंगक साव्मिचनक

सरकारी 
अनदुान र 
कयामपसको 
आफनै

सनातक 
मात्

मधयपचचिम 
चवश्चवद्यालय

अध्म-
शहरी 
क्षेत्

रारा बहुमरु्ी 
कयामपस , 
छायांनाथरारा 
न.पा.-५

आचंगक साव्मिचनक
सरकारी 
अनदुान

सनातक 
मात्

मधयपचचिम 
चवश्चवद्यालय

ग्ामी्ण 
क्षेत्

डोलपो कयामपस, 
ठुचलभषेरी-३,दनैु 
डोलपा

समबन्धन 
प्राप्त

सामदुाचयक
कयामपसको 
आफनै

सनातक 
मात्

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

अध्म-
शहरी 
क्षेत्

कपरुकोट बहुमरु्ी 
कयामपस धनवांग, 
कपरुकोट सलयान

समबन्धन 
प्राप्त

सामदुाचयक
कयामपसको 
आफनै

सनातक 
मात्

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

अध्म-
शहरी 
क्षेत्

िनकलया्ण 
कयामपस 
बागिौर-२, 
थारमारषे, सलयान

समबन्धन 
प्राप्त

सामदुाचयक
कयामपसको 
आफनै

सनातक  र 
सनातकोतिर

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

अध्म-
शहरी 
क्षेत्

चहमजयोती 
बहुमरु्ी कयामपस 
साकदे गाड, हुमला

समबन्धन 
प्राप्त

सामदुाचयक
कयामपसको 
आफनै

सनातक 
मात्

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

ग्ामी्ण 
क्षेत्

राडीजयलूा 
चशक्ा कयामपस, 
आठचबसकोट 
नगरपाचलका 
रुकुम पचचिम

समबन्धन 
प्राप्त

सामदुाचयक
कयामपसको 
आफनै

सनातक 
मात्

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

ग्ामी्ण 
क्षेत्



कयलाम्सको नलाम
कयलाम्सको 

प्रकृमि
समबन््नको 

अिस्ला
आम ण्ाक 

वयिस्ला्न
सिंलाम्ि 

िह
मिश्वमिद्ला्य क्षषेत्

मचुसकोट र्लंगा 
बहुमरु्ी

आचंगक साव्मिचनक
सरकारी 
अनदुान

सनातक र 
सनातकोतिर

मधयपचचिम 
चवश्चवद्यालय

अध्म-
शहरी 
क्षेत्

चशक्ाशास्त्र 
कषे न्द्रीय कयामपस, 
सरु्देत

आचंगक साव्मिचनक
सरकारी 
अनदुान

सनातक र 
सनातकोतिर

मधयपचचिम 
चवश्चवद्यालय

शहरी 
क्षेत्

ब्ाइट मधयपचचिम 
कृचर तथा बन 
चबज्ञान कयामपस 
सरु्देत

समबन्धन 
प्राप्त

चनिी
कयामपसको 
आफनै

सनातक 
मात्

कृचर तथा 
बन चबज्ञान 
चवश्चवद्यालय

शहरी 
क्षेत्

चशतल कयामपस 
िौरिहारी रुकुम 
पचचिम

समबन्धन 
प्राप्त

सामदुाचयक
कयामपसको 
आफनै

सनातक 
मात्

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

अध्म-
शहरी 
क्षेत्

चसम्तु ुकयामपस 
चत्बषे्णी -२, रुकुम

समबन्धन 
प्राप्त

सामदुाचयक
कयामपसको 
आफनै

सनातक 
मात्

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

ग्ामी्ण 
क्षेत्

भषेरी ज्ञानोदय 
बहुमरु्ी कयामपस 
भषेरी न. पा.-३, 
िािरकोट

आचंगक साव्मिचनक
सरकारी 
अनदुान

सनातक र 
सनातकोतिर

मधयपचचिम  
चवश्चवद्यालय

अध्म-
शहरी 
क्षेत्

िन ज्ञानकुन्ि 
कयामपस 
छषेडागाड-३, 
िािरकोट

समबन्धन 
प्राप्त

सामदुाचयक

सरकारी 
अनदुान, 
कयामपसको 
आफनै र 
समदुायको

सनातक 
मात्

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

ग्ामी्ण 
क्षेत्

िमुला बहुमरु्ी 
कयामपस 
िन्दननाथ िमुला

आचंगक साव्मिचनक
सरकारी 
अनदुान

सनातक र 
सनातकोतिर

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

अध्म-
शहरी 
क्षेत्

क्णा्मली सवास्थय 
चबज्ञान प्रचतसठान 
िन्दननाथिमुला

आचंगक साव्मिचनक
सरकारी 
अनदुान

सनातक 
मात्

क्णा्मली 
सवास्थय 
चबज्ञान 
प्रचतष्ठान

अध्म-
शहरी 
क्षेत्

चसमताबहुमरु्ी 
कयामपस चसमता-
६, राकम सरु्देत

समबन्धन 
प्राप्त

सामदुाचयक समदुायको
सनातक 
मात्

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

ग्ामी्ण 
क्षेत्



कयलाम्सको नलाम
कयलाम्सको 

प्रकृमि
समबन््नको 

अिस्ला
आम ण्ाक 

वयिस्ला्न
सिंलाम्ि 

िह
मिश्वमिद्ला्य क्षषेत्

सरु्देत कयामपस 
(चशक्ा), 
चबरषेन्द्रनगर, 
सरु्देत

आचंगक साव्मिचनक
सरकारी 
अनदुान

सनातक र 
सनातकोतिर

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

शहरी 
क्षेत्

सलयान बहुमरु्ी 
कयामपस शारदा 
न.पा.३, सलयान

समबन्धन 
प्राप्त

सामदुाचयक

सरकारी 
अनदुान, 
कयामपसको 
आफनै र 
समदुायको

सनातक र 
सनातकोतिर

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

शहरी 
क्षेत्

सयापू्म बहुमरु्ी 
कयामपस 
बचफकोट-४, 
रुकुम पचचिम

समबन्धन 
प्राप्त

सामदुाचयक समदुायको
सनातक 
मात्

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

ग्ामी्ण 
क्षेत्

िामणुडा कलषेि 
िामणुडा 
चबन्द्रसैनी  दलैषेर् 

समबन्धन 
प्राप्त

सामदुाचयक समदुायको
सनातक 
मात् 

चत्भवुन 
चवश्चवद्यालय

ग्ामी्ण 
क्षेत्

अनुसिूरी : ३
"उचि चशक्ाको ग्ुणसतर समबन्धी अधययन अनसुन्धान” को मसयौदा प्रचतबषेदन माचथ 
सरोकारवाला संगको छलफल २०७८ िषेष्ठ २१ गतषेको काय्मरिममा सहभागीहरूको चबबर्ण
कलायणाक्रमकला सभला्मि:   श्ी महषेन्द्र प्रसाद र्नाल, सामदुाचयक चबकास कषे न्द्र नषेपाल, 
अधयक् 
श्ी कृष्ण प्रसाद काचप्र, सिीव सामाचिक चबकास मन्त्ालय 
श्ी मातकृा प्रसाद र्नाल, माननीय मु् य महान्यायचधबक्ता, क्णा्मली प्रदषेश 
श्ी चदपा हमाल, चन. चनददेशक, चशक्ा चबकास चनददेशनालय सरु्देत 
श्ी चबष्ण ुप्रसाद अचधकारी, उपसचिव, सामाचिक चबकास मन्त्ालय क्णा्मली  प्रदषेश
श्ी िवाहरलाल हमाल, उपसचिव, सामाचिक चबकास मन्त्ालय
श्ी हषेमराि पोर्रषेल, उपसचिव, चशक्ा चबकास चनददेशनालय सरु्देत
श्ी माधव प्रसाद र्नाल, कयामपस प्रमरु्, चत्.चब. सरु्देत कयामपस चशक्ा 
श्ी चपतामबर ढकाल, पबु्म चडन, मानचवकी र सामाचिकशास्त्र संकाय मपचब, सरु्देत
डा.सशुील कु.शाही, डाइरषेकटर, मसुमु म प चब चब
डा.आनन्द सवुषेदी, प्रमरु्, पररक्ा बयबसथापन काय्मलाय, मप चब चब सरु्देत
काय्मरिम संिालन: श्ी चवष्ण ुकुमार र्ड्का, सहायक डीन, चशक्ाशास्त्र संकाय, मपचब, सरु्देत



चवरय प्रवषेश: श्ी रषेशम बहादरु चबष्ट, उपप्राधयापक मानचवकी र सामाचिकशास्त्र संकाय मपचब, 
सरु्देत
अधययन मसयौदाको प्रसतचुत:  श्ी रािन कुमार कँडषेल, उपप्राधयापक, सरु्देत (चशक्ा) कयामपस
मु् य चटपप्णी कता्महरु: प्रा. डा. उतिम गौली, मोग्मन चबश्चबद्यालय, बाचलटमोर अमषेररका  
डा. चललाधर चतवारी, डीन, मानचवकी र सामाचिकशास्त्र संकाय मपचब, सरु्देत 
श्ी चधरषेन्द्र प्रसाद शमा्म, उपसचिव (चशक्ा) भषेरीगंगा नगरपाचलका, सरु्देत 
धन्यवाद ज्ञापन: श्ी रमषेश र्त्ी, उपप्राधयापक चशक्ा कषे चन्द्रय कयामपस, मपचब, सरु्देत


