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डा. बिररधारी िमाा पौडेल
उपाध्यक्ष 

प्रदेि नीबि िथा योजना आयोि
१३ माघ २०७६ 

पथृ्वी नारायण क्याम्पस, पोखरा



यस प्रस्िबुिमा समािेस भएिा बिषय 
• उच्च शिक्षासँि सरिारिा अपेक्षा िे हनु ?

• बिश्व बिद्यालयिा उद्देस्य िस्िा छन ?

• नेपालमा उच्च शिक्षा ददने संस्था िबि छन र सरिारले शिक्षामा िबि लिाबन िछा?
• नेपालिा बिश्व बिद्यालयमा िबि बिद्याथी छन र िे बिषय पढ्छन?

• नेपालिा बिश्व बिद्यालयमा साधारण र प्राबिबधि बिषय पढने बिद्याथी िबि छन?

• उच्च शिक्षा सधुार िायाक्रमिा उपलशधध र िमजोरर िे हनु?

• उच्च शिक्षा बििासमा हाबमले िे िशति िरयौ?
• सरिारिा भाबि योजना िे छन र िी योजनासँि उच्च शिक्षालाई िसरी जोडने ?
• उच्च शिक्षा बििासिा भाबि चनुौबि िे हनु ?

• उच्च शिक्षा सधुारिा भाबि िायाददिा िे हनु ?

• सरिार र बिश्व बिद्यालय बिच िस्िो सम्िन्ध हनुे?
• उच्च शिक्षा सधुार िना अि िे िने ?



उच्च शिक्षासिँ सरिारिा अपेक्षा िे हनु ?

• शिक्षालाई सीपसँि

• सीपलाई उत्पादनसँि

• उत्पादनलाई िजारसँि

• िजारलाई रोजिार सँि र 

• रोजिारलाई प्रदेििो आबथाि कविास, समकृि र जनिािो सखुसँि 
जोड्न सक्ने जनिशि उत्पादन िना उच्च शिक्षासँि सरिारिा 
अपेक्षा हनु ।



बििासबसल देििा बिश्व बिद्यालयिा उदे्दस्य िस्िा छन ?

• बिभवून बिश्व बिद्यालय: “नेपालिो बििासिो लाबि दक्ष जनिशि 
उत्पादन िने”

• ढािा बिश्व बिद्यालय: “नयां ज्ञान आजान िने र आंफना बिद्याथी 
माफा ि समदुायमा लैजाने”

• ईशन्डयन ईन्सकिचिु अफ िेक्नोलोजी: “भारििो औद्योबििरणिो 
लाबि चाकहने प्राबिबधि जनिशि (ईशन्जबनयर) उत्पादन िने”



मध्यम आय भएिा देििा बिश्व बिद्यालयिा उदे्दस्य िस्िा छन ?

• यबुनभरबसकि अफ हङ्गिङ्ग: “बिद्याथीलाइ शजिन पयान्ि िामिाशज शिक्षा ददने र 

नबिनिम खोज र धयािस्थापन सदुृढ िने ”

• पेकिङ्ग बिश्व बिद्यालय: “आधबुनकििरण प्रिृयामा देिले माि िरेिो बिशिकििृि 
ज्ञान र धयािसायीि बसप भएिो जनिशि उत्पादन िने”

• मास्िो बिश्वबिद्यालय: “एप्लाईड बिज्ञानमा जोड ददएर देिलाइ चाकहने बिज्ञहरु 
उत्पादन िने”

• एबसयन इशन्सकिचिु अफ िेक्नोलोजी: “एबसयामा बििासिो नेितृ्व बलने 
धयािसायी नेिा उत्पादन िने र उबनहरुलाइ बिश्व िजारसंि जोडने”



उच्च आय भएिा देििा बिश्व बिद्यालयिा उदे्दस्य िस्िा छन ?

• बसङ्गापरु प्राबिबधि बिश्व बिद्यालय: “बसङ्गापरुलाइ चाकहने सिै प्राबिबधि 
जनिशि उत्पादन िने”

• िोकियो बिश्व बिद्यालय: “औद्योबिि प्रबिष्ठान, सरिार र शिक्षा क्षेििो लाबि 
चाकहने जनिशि उत्पादन िरी जनिािो आिांक्षा परुा िने”

• क्यामबिज बिश्व बिद्यालय: “शिक्षा, बसिाइ र अनसुन्धान वाि अन्िराकट्रियय 
िहमा पकहचान िनाउन सक्षम नेिा उत्पादन िने”

• हारभडा बिश्व बिद्यालय: “शिक्षा, बसिाइ र अनसुन्धान माफा ि बिबभन्न बिधािा 
नेिाहरुिो बििास िने जसले बिश्वलाइ फरि िनाउन मद्दि िदाछन”

• अक्फोडा बिश्व बिद्यालय: “शिक्षण, बसिाइ र अनसुन्धानिो बिश्व िेन्द्र  िन्ने”



हाल नेपालमा उच्च शिक्षा ददन ेिबि संस्था संञ्चालनमा छन ? = १७
बिश्व बिद्यालय
१. बिभवून बिश्व बिद्यालय , २०१६
२. नेपाल संस्िृि बिश्व बिद्यालय, २०४३
३. िाठमाण्डौ बिश्व बिद्यालय, २०४८
४. पूिााञ्चल बिश्व बिद्यालय, २०५०
५. पोखरा बिश्व बिद्यालय, २०५५
६. मध्य पशिमाञ्चल बिश्व बिद्यालय, २०६७ 
७. सदुरु पशिमाञ्चल बिश्ि बिद्यालय, २०६७
८. िृकष िथा वन बिश्वबिद्यालय, २०६७
९. लशुम्िनी िौिमििु बिश्व बिद्यालय, २०६१
१०. खतुला बिश्व बिद्यालय, २०७३
११. राजकषा जनि बिश्व बिद्यालय, २०७४
१२.िण्डिी बिश्व बिद्यालय (िण्डिी प्रदेिले िाननु पास िरेिो), २०७६
१३. मनमोहन बिश्व बिद्यालय (प्रदेि १ ले िाननु पास िरेिो), २०७६
१४. मदन भण्डारी प्राबिबधि बिश्व बिद्यालय (िाननु बनमााणिो क्रममा)
१५ . प्रदेि ५ िो बिश्व बिद्यालय (िाननु बनमााणिो क्रममा) 
१६ . योिमाया आयरुिेद बिश्व बिद्यालय (छलफलिो क्रममा)

स्वास्थ बिज्ञान प्रबिष्ठान
१. बि. कप. िोईरला स्वास्थ बिज्ञान 

प्रबिष्ठान, धरान, २०४९
२. राकट्रियय शचकित्सा प्रबिष्ठान,

िाठमाण्डौ, २०६३
३. पािन स्वास्थ बिज्ञान प्रबिष्ठान,

लबलिपरु, २०६४
४. िणााबल स्वास्थ बिज्ञान प्रबिष्ठान,

जमु्ला, २०६८
५. पोखरा स्वास्थ बिज्ञान प्रबिष्ठान,

पोखरा, २०७२
६. रापबि स्वास्थ बिज्ञान प्रबिष्ठान, दाङ्ग

, २०७४



हाल नेपालमा िबि क्याम्पस छन ? = १४०८
• हाल देिभरमा ११ विा बिश्व बिद्यालय र १४०८ क्याम्पस संञ्चालनमा 
छन । 

• ११ विा बिश्व बिद्यालयिा ९९ आकङ्गि, ५३२ सामदुायीि र ७७७ 
बनजी क्याम्पसहरु छन । 

• बिभवुन बिश्व बिद्यायलिा माि ६० विा आकङ्गि, ११०१ सम्िन्धन 
प्राप्त िरी ११६१ क्याम्पस छन । 



नेपालिा उच्च शिक्षा ददने संस्थामा िबि बिद्याथी छन? = ४,८६,६२३

.

३९२४८१

१८२५७ २८४२८ ३७६५ २९४३१ ३२६९ ४३९६ ३०९२ ४०५ ८० ७१४ ३५३ ११३६ ८३० २८६
०

१०००००

२०००००

३०००००

४०००००

५०००००

आबथाि िषा २०७४/०७५मा नेपालिा उच्च शिक्षा ददन ेसंस्थामा बिद्याथी भनाा

८०.६%

३.८% ५.८% ०.८% ६.०% ०.७% ०.९% ०.६% ०.१% ०.०१% ०.१% ०.१% ०.१% ०.१% ०.१%



हाल नेपालिा उच्च शिक्षा ददन ेसंस्थामा िुन बिषयमा िबि बिद्याथी छन ?
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हाल नेपालिा उच्च शिक्षा ददन ेसंस्थामा साधारण र प्राबिबधि बिषयमा अध्यन 
िने बिद्याथीिो अनपुाि िस्िो छ ? = ८०:२०

.
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३८८८५८

०
५००००

१०००००
१५००००
२०००००
२५००००
३०००००
३५००००
४०००००
४५००००

प्राबिबधि साधारण

२०७४/०७५मा उच्च शिक्षा अध्यन िने बिद्याथीमध्य साधारण र प्रबिबधि बिषयिा बिद्याथीिो अनपुाि

२०% ८०%



हाल नेपालिा उच्च शिक्षा ददने संस्थामा िबि प्रबििि बिद्याथी िाकषाि पाि हनु्छन ? =१८.७ प्रबििि 

.
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नेपाल सरिारले शिक्षामा िबि लिाबन िछा ? = िाकषाि १ खिा ३४ अरि 
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बिदेस पढनजान शिक्षा मन्िालयिाि नो अधजेक्सन लेिर बलन ेबिद्याथीिो सं्या िबि छ?
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िुन िभरनेन्सिा क्याम्पसमा िढी बिद्याथी छन ? = बनजी 

• बनजी क्याम्पसमा        ३८.९ प्रबििि 

• सामदुाकयि क्याम्पसमा   २८.५ प्रबििि 

• सरिारी आकङ्गि क्याम्पसमा ३२.६ प्रबििि 

• बिभवून बिश्व बिद्यालयमा पबन िुल ३,९२,४०० बिद्याथी मध्य 
१,४२,२९३ बिद्याथी (३६ प्रबििि) माि आकङ्गि क्याम्पसमा पढछन 



िण्डिी प्रदेिमा िबि क्याम्पस  छन ? =१३९

• िण्डिी प्रदेिमा बनशज, सामदुाकयि र आकङ्गि िरी १३९ क्याम्पस छन।

• यी क्पाम्पसहरुमा अध्ययनरि २९,५०० बिद्याथी मध्य ३० प्रबििि माि 
प्राबिबधि शिक्षा अध्ययन िरररहेिा छन। 



उच्च शिक्षा सधुारिा प्रयास िे हनु ?

• बिभवुन बिश्व बिद्यालय लशक्षि उच्च शिक्षा सधुारिा लाबि कवश्व िैंििो 
सहयोिमा सन ्१९९७ देशख सन ्२००२ सम्म पकहलो उच्च शिक्षा सधुार 
आयोजना ।

• सन ्२००७ देशख सन ्२०१४ सम्म दोस्रो उच्च शिक्षा सधुार आयोजना । 

• सन ्२०१४ देशख २०२० सम्म िेस्रो उच्च शिक्षा सधुार आयोजना सम्पन्न 
हदैुछ।



उच्च शिक्षा सधुार आयोजनाले िे मा सहयोि िछा ?
• नयाँ िैशक्षि िायाक्रम सरुु िना ।
• पाठ्यक्रम पररमाजान िना ।
• परीक्षाफल बछिो प्रिािन िना ।
• िैशक्षि संस्थािो िणुस्िर मापन िना ।
• िैशक्षि संस्थालाई स्वायत्तिामा रूपान्िरण िना ।  
• उच्च शिक्षािा अनसुन्धानलाई सहयोि िना । 
• िररि िथा कपछबडएिा कवद्याथीिो उच्च शिक्षामा समिामूलि पहुँच िकृि िना । 
• आयोजनािा लाबि कवश्व वैंििाि नेपाललाई ६५ बमबलयन अमेररिी डलर 
(लिभि छ अिा ५० िरोड नेपाली रुपैयाँ) सलुभ ऋण सहयोि ।



उच्च शिक्षा सधुार आयोजनािा मु् य उपलशधध िे हनु ?

• साना पूिााधार बनमााण

• पसु्ििालय बनमााण 

• ईन्िरनेि ईमेलिो पहँुँच िकृि 

• िररि जेहन्दार छाििबृि 

• शिक्षिहरुलाई अनसुन्धान सहयोि 

• उच्च िैशक्षि संस्थािो िणुस्िर मापन िथा सबुनशिििा (क्यएुए)प्रमाशणि

• िोध लेख अन्िरााकट्रियय जनालमा प्रिािन 



उच्च शिक्षा सधुार आयोजनाले नसमेिेिा पक्ष िे हनु ?

• िजारिो माि अनसुार उच्च शिक्षािा पाठ्यक्रम अद्याबिधि िने । 

• शिक्षण बिबध पररमाजान िरी सैिाशन्िि शिक्षावाि धयािहाररि 
शिक्षामा रुपान्िरण िने।

• शिक्षिहरुिो शिक्षण क्षमिा अबभिकृि िने । 

• साधारण बिषय पढाउने क्याम्पसलाई प्राबिबधि बिषयमा रुपान्िरण  

िने ।   



उच्च शिक्षा सधुारिारे लेशखएिा किप्पशणहरु िस्िा छन ?

१."बिबिबि र यसिा पदाबधिारीहरु बिबिबििो ठुलो साईजलाई समस्या होईन
िौरििो रुपमा हेछान र नयाँ बिश्व बिद्यालयलाई बिमािृ सन्िानिो धयिहार िछान ।
त्यसैले बिबिबििािै आकँङ्गि क्याम्पसहरु बििेशन्द्र ि र स्वायत्त हनुे पररितपना
मिृचररिा माि हो"
लोिरन्जन पराजलुी, देवेन्द्र उप्रिेी र प्रत्यूष वन्ि सन २०१५ http://teacher.org.np

२."अकहले बिश्व बिद्यालयहरुिो आन्िररि िभरनेन्स िी संस्थामा भएिो दलीयिरणले
िमजोर भएिो हो। बिश्व बिद्यालयिा बभबस, रेक्िर, रशजस्िार र शिक्षि िथा
िमाचारीहरुिो भनाा, सरुवा र िढुवामा दबलय भाििण्डाले बिश्व बिद्यालयिो प्राशज्ञि
वािावरण िमजोर भएिो हो "।
देिेन्द्र उप्रिेी, प्रमोद भट्ट, लोिरन्जन पराजलुी, र प्रत्यूष वन्ि सन २०१६
http://teacher.org.np

३.नेपालिा बिश्व बिद्यालयले उच्च शिक्षालाई उद्योि र उत्पादनसम्म पयुाउन सिेनन



उच्च शिक्षा बििासमा हाबमले िे ितिी िरयौं ?

१. सरिारले जनिशि प्रके्षपण िरी बिश्व बिद्यालयलाई िि 
किबसमिो जनिशि उत्पादन िर भनेन र बिश्व बिद्यालयहरुले 
पबन सरिार संि िस्िो जनिशि उत्पादन िरुँ भनेर सोधेनन र 
आफँनै किबसमले पाठयक्रम िनाइ पठन पाठन िरे । यसले 
िदाा सरिार र बिश्व बिद्यालय बिचिो सम्िन्ध िमजोर रहयो।
बिश्व बिद्यालयिा उत्पादन र िजारिो माि बिच समन्वय र 
सहिाया भएन । 



उच्च शिक्षा बििासमा हाबमले िे ितिी िरयौं ?

२. बिभवून बिश्व बिद्यालयपबछ क्रमस हाबमले अन्य बिश्व बिद्यालय
खोतदै ियौं िर बिश्व बिद्यालय शिक्षामा िासकिय सधुार र
िजारिो माि लाइ ध्यान ददएनौं। िेही अपिादलाइ छोडेर सिै
बिश्व बिद्यालयमा बिबिबि ढांचािो नक्कल भयो, संञ्चालि पबन
त्याहीवाि तयाइयो यसले बिश्व बिद्यालयमा सासकिय सधुार भएन,
अनसुन्धान र पठन पाठनिो िणुस्िर सधु्रने, र सिै बिश्व
बिद्यालय िररि एउिै ढांचामा सञ्चालन भय ।



उच्च शिक्षा बििासमा हाबमले िे ितिी िरयौं ?

३. बिश्व बिद्यालयिा संञ्चालििो राजबनबिि बनयशुिले बिश्व
बिद्यालयमा िासकिय सधुार भएन। शिक्षण, बसिाइ र
अनसुन्धानमा उपयिु ध्यान िएन। अझ बिश्व बिद्यालयले बनशज
क्याम्पसलाइ सम्िन्धन ददने िायाले बिश्व बिद्यालयिो िासकिय
सधुारमा निारात्मि प्रभाि रहयो।



उच्च शिक्षा बििासमा हाबमले िे ितिी िरयौं ?

४. देि साक्षरिा प्राप्तीिो प्रारशम्भि चरण पार िरी उत्पादन यिुबिर प्रिेस
िरेिो छ । आयबिि सामान िेच्ने नाफामशुख अथािन्िवाि उत्पादनमशुख
आत्मबनभार अथािन्ि बनमााणिो चरणमा प्रिेस िरेिोछ । यस अिस्थामा
हाम्रा बिश्व बिद्यालयले िजारिो मािलाइ आत्मसाथ िना सिेिा छैनन।
पाठयक्रम परुानै छन, परम्परािि बिषयिो िाहूतय छ, बसप बिकहबनिो
सैिाशन्िि पढाइ अग्र भािमा छ । बिश्व बिद्यालय शिक्षा िजारिो माि
अनसुार पररमाजान हनु सिेिो छैन ।



सरिारिा भाबि योजना िे छन र िी 
योजनासँि उच्च शिक्षालाई िसरी जोडने



िण्डिी प्रदेििा k|yd k~raifL{o of]hgfsf p2]Zox? िे हनु ?

!= pTkfbg / pTkfbsTj j[l4 ub}{ ;dfhjfb pGd'v cfTdlge{/ cy{tGq lgdf{0f 

ug]{ . 

@= ko{6g, s[lif, pmhf{, pBf]u, k"jf{wf/ / dfgj ;+zfwgsf] ljsf; / ;'zf;gsf] 

dfWodaf6 ;dtfd"ns tyf km/flsnf] pRr cfly{s j[l4 xfl;n u/L ;d[4 

k|b]zsf] cfwf/zLnf lgdf{0f ug{] .

#= u'0f:t/Lo lzIff, :jf:Yo, vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf :jR5 jftfj/0fdf kx'Fr

k'/\ofO{ ;j} gful/snfO{ ;fdflhs ;'/Iff / ;'zf;gsf] cg'e"lt u/fpg] .



समकृििा लक्ष्य िे हनु र बिश्व बिद्यालयलाई िसरी जोडन े?
क्रम
सं्या

समकृििा सूचि ईिाइ राकट्रियय लक्ष्य िण्डिी प्रदेििा लक्ष्य स्थानीय 
िहिा 
लक्ष्यआधार िषा 

२०७५/७६
बि.सं 
२०८०/८१

बि.सं 
२१००

आधार िषा 
२०७५/७६

बि.सं 
२०८०/८१

बि.सं 
२०८७

बि.सं 
२१००

१ आबथाि वकृिदर (औसि) प्रबििि ६.८ ९.६ १०.५ ७.१ १०.२ १०.५ ११.०

२ प्रबिव्यशि िुल आय अ.डलर १०४७ १५९५ १२१०० १०४३ १९५६ ३७२१ १५७२९

३ िुल ग्राहस्थ उत्पादनमा िृकष 
क्षेििो योिदान

प्रबििि २७.० १९.४ ९.० २८.२ २३.७ १७.० ८.५

४ िुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योि 
क्षेििो योिदान

प्रबििि १५.२ १६.७ ३०.० १४.२ २२.४ ३०.० ५२.९

५ िुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा 
क्षेििो योिदान

प्रबििि ५७.८ ६४.२ ६१ .0५७.६ ५३.९ ५३.० ३८.६

६ आम्दानीमा माबथतलो १० र 
ितलो ४० प्रबििि जनसं्यािो 
अनपुाि (Palma Ratio)

अनपुाि १ .३ १ १ १.४ १ १ १

७ सम्पशत्तमा आधाररि शजनी िणुि 
(Gini Coefficient)

िणुि ०.३१ ०.२९ ०.२५ ०.३७ ०.२६ ०.२३ ०.२०



समकृििा लक्ष्य िे हनु र बिश्व बिद्यालयलाई िसरी जोडन े?
क्रम 
सं्या

समकृििा सूचि ईिाइ राकट्रियय लक्ष्य िण्डिी प्रदेििा लक्ष्य स्थानीय 
िहिा 
लक्ष्यआधार िषा 

२०७५/७६
बि.सं 
२०८०/८१

बि.सं 
२१००

आधार िषा 
२०७५/७६

बि.सं 
२०८०/८१

बि.सं 
२०८७

बि.सं 
२१००

८ अपेशक्षि आय ु(जन्म हुँदािो) िषा ६९.७ ७२ ८० ७१.७ ७७ ८० ८२
९ माि ृमतृ्यदुर (प्रबिलाख शजबिि 

जन्ममा)
सं्या २३९ ९९ २० २३९ ९९ ७० १५

१० पाँचिषा मबुनिा वाल मतृ्यदुर
(प्रबिहजार शजबिि जन्ममा)

सं्या ३९ २४ ८ २७ २२ १५ ६

११ िाक्षरिा दर (१५ वषा माबथ) प्रबििि ५८ ९० ९८ ५५.६ ९५ ९८ ९९.५

१२ यवुा िाक्षरिा दर         
(१५ देशख २४ वषा)

प्रबििि ८५ ९९ १०० ८६ ९९ ९९.० १००

१३ आधारभिू िहमा  (१ देशख ८
िक्षामा) खदु भनाा दर 

प्रबििि ९२.३ ९९.५ १०० ९४.८ ९९.५ ९९.८ १००

१४ श्रमिशि सहभाबििा दर प्रबििि ३८.५ ४८.५ ७२ ३५.७ ५० ६० ७५

१५ िेरोजिारी दर प्रबििि ११.४ ६ ३ ९ ४ २ १



समकृििा लक्ष्य िे हनु र बिश्व बिद्यालयलाई िसरी जोडन े?
क्रम
सं्या

समकृििा सूचि ईिाइ राकट्रियय लक्ष्य िण्डिी प्रदेििा लक्ष्य स्थानीय 
िहिा 
लक्ष्यआधार िषा 

२०७५/७६
बि.सं 
२०८०/८१

बि.सं 
२१००

आधार िषा 
२०७५/७६

बि.सं 
२०८०/८१

बि.सं 
२०८७

बि.सं 
२१००

१६ रोजिाररमा औपचाररि क्षेििो 
अंस

प्रबििि ३६.५ ५० ७० ३९.९ ५५ ६५ ७५

१७ राशरट्रियय/प्रादेशिि लोिमािा 
(िालोपिे)

किबम ६९७९ १५००० ३३००० ९३७ ३४५० ६९५० १२९३७

१८ दिुा लोिमािा (पोखरा 
दशुम्िवास)

किबम ७६ ७६ २००० ० ० ७० १००

१९ रेलमािा किबम ४२ २०० २२०० ० ८० १८० २००

२० ३० बमनेििो दरुरमा 
यािायाििो पहुँच भएिा घर
पररवार 

प्रबििि ७८.९ ९५ ९९ ८० ९६ ९८ ९९

२१ बिद्यिुमा पहुँच पिुेिा
घरपररवार

प्रबििि ९०.७ ९९ १०० ८२.५ १०० १०० १००



समकृििा लक्ष्य िे हनु र बिश्व बिद्यालयलाई िसरी जोडन े?
क्रम
सं्या

समकृििा सूचि ईिाइ राकट्रियय लक्ष्य िण्डिी प्रदेििा लक्ष्य स्थानीय 
िहिा 
लक्ष्यआधार िषा 

२०७५/७६
बि.सं 
२०८०/८१

बि.सं 
२१००

आधार िषा
२०७५/७६

बि.सं 
२०८०/८१

बि.सं 
२०८७

बि.सं 
२१००

२२ आधारभिु खानपेानीिो
पहुँच पिेुिा घरपररवार 

प्रबििि ९४.९ ९९ १०० ९१.१ १०० १०० १००

२३ ईन्िरनिे प्रयोिििाा प्रबििि ५५.४ ७५ १०० ४८ ८० ९० १००
२४ जलकवद्यिु उत्पादन जबडि 

क्षमिा 
मेिावाि १०२० ५००० ४०००० ४४८.५ ३००० ६००० ९०००

२५ प्रबिधयाशि कवद्यिु खपि किलोवा
ि घण्िा

१९८ ७०० ३५०० १९० ७५० १७०० ३८००

२६ िृकष उत्पादित्व (प्रमखु 
िाली: धान, मिै र िहुँ)

िन 
हेक्िर

२.९७ ४ ६ २.८ ४ ५ ६



सुुःखिा लक्ष्य िे हनु र बिश्व बिद्यालयलाई िसरी जोडने ?
क्रम
सं्या

सखुिा सूचि ईिाइ राकट्रियय लक्ष्य िण्डिी प्रदेििा लक्ष्य स्थानीय 
िहिा 
लक्ष्यआधार िषा 

२०७५/७६
बि.सं 
२०८०/८१

बि.सं 
२१००

आधार िषा 
२०७५/७६

बि.सं 
२०८०/८१

बि.सं 
२०८७

बि.सं 
२१००

१ िररिीिो रेखामनुी रहेिो 
जनसं्या ( बनरपेक्ष िररिी)

प्रबििि १८.७ ११ १ १४.९१ ७.४ २ ०

२ िहआुयबमि िररिीमा रहेिो 
जनसं्या

प्रबििि २८.६ १३ ३ १४.२ ७.२ २ ०

३ ५ वषा मबुनिा िम िौल
भएिा वालवाबलिा

प्रबििि २७ १५ २ २९ १७.३ १ १

४ मानव कविास सूचिाङ्क सूचिाङ्क ०.५७ ०.६२ ०.७
६

०.५९ ०.६५ ०.७० ०.७
८

५ आफँ्नै स्वाबमत्विो आवासमा 
िसोिास िने पररवार 

प्रबििि ८५.३ ८९ ८१.७ ८६ ९५ ९५

६ जीवनिालमा िारीररि वा
मानबसि वा यौन कहंसा
पीबडि मकहला

प्रबििि २६.३ १३ १६.९ १० १ १



सुुःखिा लक्ष्य िे हनु र बिश्व बिद्यालयलाई िसरी जोडने ?
क्रम
सं्या

सखुिा सूचि ईिाइ राकट्रियय लक्ष्य िण्डिी प्रदेििा लक्ष्य स्थानीय 
िहिा 
लक्ष्यआधार िषा 

२०७५/७६
बि.सं 
२०८०/८१

बि.सं 
२१००

आधार िषा 
२०७५/७६

बि.सं 
२०८०/८१

बि.सं 
२०८७

बि.सं 
२१००

७ दिाा भएिा लैंबिि कहंसा 
लिायििा अपराधिा घिना र 
अनसुन्धानिो अनपुाि

प्रबििि ९६.५ १०० १०० ८२.७ १०० १०० १००

८ आधारभिू सामाशजि सरुक्षामा 
आिि जनसं्या

प्रबििि १७ ६० १०० १७ ६० ८० १००

९ हेलो सरिारमा/हेलो 
मु् यमन्िीमा प्राप्त उजरुीिो  
फछ यौि

प्रबििि ४८.१३ ९८ ९९ ५३ ९९ ९९ ९९

१० राकट्रियय  पररचयपि प्राप्त िरेिा 
नेपाली नािररि

प्रबििि ० १०० १०० ० १०० १०० १००

११ पाँच वषामबुनिा िालिाबलििो 
जन्म दिाा

प्रबििि ५६ १०० १०० ६०.१ १०० १०० १००

१२ आधारभिू खाद्य सरुक्षािो 
शस्थबिमा रहेिा घरपररवार 

प्रबििि ४८.२ ७० १०० ५६ ८० ९० १००



उच्च शिक्षा बििासिा भाबि चनुौबि िे हनु ?

१. साक्षरिा अबभयानिो समयमा खलेुिा हाम्रा बिश्व बिद्यालय र क्याम्पसहरुलाइ
उत्पादन यिुिा बिश्व बिद्यालय र क्याम्पसमा िसरी रुपान्िरण िने ?

२. बिश्व बिद्यालयिा उत्पादन र िजारमा जनिशििो माि बिचिो खाडलालाइ
िसरी सांघरुो िनाउने ?

३. सरिार र बिश्व बिद्यालय बिचिो सहिाया िसरी समुधरु र सदुृढ िनाउने ?
४. राजबनबिि संक्रमणले बसबथल बिश्व बिद्यालय र क्यापसहरुिो िासकिय सधुार
िरी िसरी यीबनहरुलाइ शिक्षण, बसिाई र अनसुन्धान िने प्राशज्ञि संस्थामा
रुपान्िरण िने र बििासिो नेितृ्व िना सक्षम जनिशि उत्पादन िने ?



राकट्रियय शिक्षा नीबि २०७६ ले उच्च शिक्षािारे िे धयिस्था िरेिो छ?
लक्ष्य
• शिक्षालाई प्रबिसपधी, प्रबिबधमैिी, रोजिारमलुि र उत्पादनमशुख िनाई देििो

आिश्यििा अनरुुपिो मानि संसाधन बििास िने ।
उद्देस्य
• उच्च शिक्षािो पहँचु र िणुस्िर अभिकृि िरी बिबभन्न क्षेिहरुमा निेतृ्व प्रदान िना

सक्ने योग्य, दक्ष, िैज्ञाबनि, निप्रििानात्मि र अन्िराकट्रियय स्िरमा प्रबिसपधी र
अनसुन्धानमखुी मानि संसाधन बििास िने ।

रणनीबि
• उच्च शिक्षा प्रदायि संस्थाहरुिो िणुस्िर अबभिकृि िरी उच्च शिक्षालाई राकट्रियय

आिश्यििा एिं अन्िराकट्रियय मान्यिा र प्रचलन अनरुुप हनुिेरी सान्दबभाि िनाउने ।



उच्च शिक्षा सधुारिा भाबि िायाददिा िे हनु ?

• िजारमा जनिशििो माि आफैँ बिश्लषेण िने र रुपान्िरणिो िािो पकहचान िने
बिश्व बिद्यालयिो स्वयत्तिा लाई सम्मान िने ।

• आफँ्ना बििास योजना अनसुार जनिशििो माि सरिारले प्रक्षपेण िने र बिश्व
बिद्यालयलाइ आिश्यि जनिशि उत्पादन िना उत्प्ररेीि िने।



उच्च शिक्षा सधुारिा भाबि िायाददिा िे हनु ?

• सरिार र बिश्व बिद्यालय बिच अन्िरकक्रया िढाउने ।
• सरिारिा अनसुन्धानिा िाम बिश्व बिद्यालयलाइ ददने ।
• बिश्व बिद्यालयलाइ सरिारले आिश्यि जनिशि उत्पादन िना िोिा ददने ।
• बिश्व बिद्यालय छािा एैन िनाई िरुुन्िै लािु िने ।
• बिश्व बिद्यालयिो धयािस्थापन िैरराजबनबिि न्याबसि÷संरक्षण पररषद माफा ि िने

धयािस्था बमलाउने ।
• बिश्व बिद्यालय र िलेजिो अनदुान बिश्व बिद्यालय अनदुान आयोिले प्रदेििा

सामाशजि बििास मन्िालय माफा ि ददने धयािस्था िने ।



सरिार र बिश्व बिद्यालय बिच िस्िो सम्िन्ध बििास िने ?

• सरिार र बिश्व बिद्यालय बिच अन्िरकक्रया िढाउने ।
• बिश्व बिद्यालयले आफँ्नो अनसुन्धान क्षमिा िकृि िने ।
• उच्च उत्पादन र उत्पादित्व प्राप्त िना सहायि हनुे प्रबिबध बििास िना बिश्व

बिद्यालयले सघाउने ।
• बिश्व बिद्यालयले आिश्यि जनिशि उत्पादन िना सरिार संि िोिा र स्रोि

माि िने ।
• बिश्व बिद्यालय र उद्योििो सम्िन्ध बििास िने ।



उच्च शिक्षा सधुार िना िे िने ? बिश्व बिद्यालय िबिािरण र सदुृकढिरण िने
क्रम 
सं्या

िबिािरण हालिा बिशश्वद्यालय बिश्व बिद्यालय शिक्षा
अनिुमन र मूतयािंन िने 
बनिाय

१ िेशन्द्र य
बिश्व 
बिद्यालय । 

संघीय 
सरिारिो 
प्रिक्ष्य
सहयोि र 
समन्वयमा 
संञ्चालन
हनुे ।  

१. बिभवून बिश्व बिद्यालय िीबिापूर ।
२. प्रस्िाबिि योिमाया आयरुिेद बिश्व 

बिद्यालय ।
३. प्रस्िाबिि मदन भण्डारी बिश्व 

बिद्यालय (ईशन्जबनयररयङ्ग शिक्षा)
४. खतुला बिश्व बिद्यालय । 
५. राकट्रियय स्वास्थ बिज्ञान प्रबिष्ठान ।  

िेशन्द्र य बिश्व बिद्यालय शिक्षा 
अनिुमन िथा मूतयांिन सबमबि 
िठन िने । 

यो सबमबिलाई िेशन्द्र य बिश्व 
बिद्यालिो िणुस्िरिो साथै बिश्व 
बिद्यालय र क्याम्पसिो सं्या 
िथा पठन पाठनिा बिषय 
थपघििो धयािस्था िना सक्ने 
अबधिार भएिो हनुे ।   



उच्च शिक्षा सधुार िना िे िने ? बिश्व बिद्यालय िबिािरण र सदुृकढिरण
क्रम
सं्या

िबिािरण हालिा बिशश्वद्यालय बिश्व बिद्यालय शिक्षा अनिुमन र 
मूतयािंन िने बनिाय

२ िण्डिी 
प्रदेि

संघीय 
सरिारिो 
अबभभािित्व
र प्रदेि 
सरिारिो 
प्रिक्ष्य 
सहयोि र 
समन्वय

१. बिभवून बिश्व बिद्यालय पोखरा । 
यसमा हालिा िण्डिी प्रदेि 
बभििा बिबिबििा सिै क्याम्पस 
समेिने । 

२. पोखरा बिश्व बिद्यालय । 
यसिा अबिररत्त बिबिबि िाहेि अन्य 
बिश्व बिद्यालयिो सम्िन्धनमा संञ्चाबलि 
िलेजिो सम्िन्धन पबन पोखरा बिश्व 
बिद्यालयमा साने।  

३. िण्डिी प्रदेि बिश्व बिद्यालय । 
४. पोखरा स्वांस्थ बिज्ञान प्रबिष्ठान । 

प्रदेि स्िररय बिश्व बिद्यालय 
शिक्षा अनिुमन िथा मूतयांिन 
सबमबि िठन िने। 

यो सबमबिलाई बिश्व बिद्यालय 
शिक्षािो िणुस्िर, प्रदेि बभि 
बिश्व बिद्यालय र क्याम्पसिो 
सं्या र पठन पाठनिा बिषय 
थपघििो धयािस्था िना सक्ने 
अबधिार भएिो हनुे ।   



उच्च शिक्षा सधुार िना िे िने ? बिश्व बिद्यालय िबिािरण र सदुृकढिरण
क्रम 
सं्या

िबिािरण हालिा बिशश्वद्यालय बिश्व बिद्यालय शिक्षा 
अनिुमन र मूतयािंन िने 
बनिाय

३ प्रदेि एि

संघीय सरिारिो
अबभभािित्व  र
प्रदेि सरिारिो
प्रिक्ष्य सहयोि र 
समन्वय 

१. बिभवून बिश्व बिद्यालय बिराठनिर । 
यसमा हालिा प्रदेि १ बभििा
बिबिबििा सिै क्याम्पस समेिने। 

२.पूिााञ्चल बिश्व बिद्यालय ।यस अन्िरिि 
हाल बिबिबि िाहेि अन्य बिश्व
बिद्यालयलिो सम्िन्धनमा खलेुिा 
िलेजिो सम्िन्धन पूिााञ्चल बिश्व 
बिद्यालयमा स्थान्िरण िने ।

३. बिकप िोईरला स्वास्थ बिज्ञान 
प्रबिष्ठान ।

४. मनमोहन बिश्व बिद्यालय ।

बिश्व बिद्यालय शिक्षा 
अनिुमन र मूतयांिन
िने बनिाय िण्डिी
प्रदेििो जस्िै हनुे ।



उच्च शिक्षा सधुार िना िे िने ? बिश्व बिद्यालय िबिािरण र सदुृकढिरण िने
क्रम 
सं्या

िबिािरण हालिा बिशश्वद्यालय बिश्व बिद्यालय शिक्षा 
अनिुमन र मूतयािंन िने 
बनिाय

४ प्रदेि २

संघीय सरिारिो
अबभभािित्व  र
प्रदेि सरिारिो
प्रिक्ष्य सहयोि र 
समन्वय 

१ बिभवून बिश्व बिद्यालय जनिपरु । 
यसमा हालिा प्रदेि २ बभििा बिबिबििा 
सिै क्याम्पस समेिने । यसिा अबिररत्त 
अन्य बिश्व बिद्यालयिो सम्िन्धनमा 
संञ्चाबलि िलेजिो सम्िन्धन पबन बिभवून 
बिश्व बिद्यालयमा जनिपरुमा साने।

२ राजकषा जनि बिश्व बिद्यालय ।

बिश्व बिद्यालय शिक्षा 
अनिुमन र मूतयांिन
िने बनिाय िण्डिी
प्रदेििो जस्िै हनुे ।



उच्च शिक्षा सधुार िना िे िने ? बिश्व बिद्यालय िबिािरण र सदुृकढिरण िने
क्रम 
सं्या

िबिािरण हालिा बिशश्वद्यालय बिश्व बिद्यालय शिक्षा 
अनिुमन र मूतयािंन िने 
बनिाय

५ प्रदेि ३

संघीय सरिारिो
अबभभािित्व  र
प्रदेि सरिारिो
प्रिक्ष्य सहयोि र 
समन्वय 

१. बिभवून बिश्व बिद्यालय िाठमाण्डौ । 
यसमा हालिा प्रदेि ३ बभििा
बिबिबििा सिै क्याम्पस समेिने । 

२. िाठमाण्डौ बिश्व बिद्यालय ।
यसिा अबिररत्त बिबिबि र िृकष िथा 
वन बिद्यालयिा िाहेि अन्य अन्य
बिश्व बिद्यालयिो सम्िन्धनमा संञ्चाबलि 
िलेजिो सम्िन्धन पबन िाठमाण्डौ
बिश्व बिद्यालयमा साने।  

३. िृकष िथा वन बिश्व बिद्यालय ।
४. पािन स्वांस्थ बिज्ञान प्रबिष्ठान । 

बिश्व बिद्यालय शिक्षा 
अनिुमन र मूतयांिन
िने बनिाय िण्डिी
प्रदेििो जस्िै हनुे । 



उच्च शिक्षा सधुार िना िे िने ? बिश्व बिद्यालय िबिािरण र सदुृकढिरण िने
क्रम 
सं्या

िबिािरण हालिा बिशश्वद्यालय बिश्व बिद्यालय शिक्षा 
अनिुमन र मूतयािंन 
िने बनिाय

६ प्रदेि ५

संघीय 
सरिारिो 
अबभभािि
त्व  र प्रदेि 
सरिारिो 
प्रिक्ष्य 
सहयोि र 
समन्वय 

१. बिभवून बिश्व बिद्यालय ििुवल ।यसमा 
हालिा प्रदेि ५ बभििा बिबिबििा सिै 
क्याम्पस समेिने । यसिा अबिररत्त िौि 
बिश्व बिद्यालय र नेपाल संस्िृि बिस्ि 
बिद्यालय िाहेि अन्य बिश्व बिद्यालयिो 
सम्िन्धनमा संञ्चाबलि िलेजिो सम्िन्धन 
पबन बिभवून बिश्व बिद्यालयमा ििुवलमा साने।  

२. लशुम्िनी िौि बिश्व बिद्यालय ।
३. महेन्द्र  संस्िृि बिस्ि बिद्यालय ।
४. रापिी स्वास्थ बिज्ञान प्रबिष्ठान । 
५. प्रदेि बिश्व बिद्यालय ।

बिश्व बिद्यालय शिक्षा 
अनिुमन र मूतयांिन 
िने बनिाय िण्डिी
प्रदेििो जस्िै हनुे । 



उच्च शिक्षा सधुार िना िे िने ? बिश्व बिद्यालय िबिािरण र सदुृकढिरण िने
क्रम 
सं्या

िबिािरण हालिा बिशश्वद्यालय बिश्व बिद्यालय शिक्षा 
अनिुमन र मूतयािंन िने 
बनिाय

७ िणाली प्रदेि

संघीय 
सरिारिो 
अबभभािित्व
र प्रदेि 
सरिारिो 
प्रिक्ष्य 
सहयोि र 
समन्वय 

१. बिभवून बिश्व बिद्यालय सखेुि ।यसमा 
हालिा िनााली प्रदेि बभििा बिबिबििा 
सिै क्याम्पस समेिने । 

२. मध्य पशिम बिश्व बिद्यालय । 
यसिा अबिररत्त बिबि िाहेि अन्य बिश्व 
बिद्यालयिो सम्िन्धनमा संञ्चाबलि िलेजिो 
सम्िन्धन पबन मध्य पशिम बिश्व बिद्यालयमा   
साने।  

३. िनााली स्वास्थ बिज्ञान प्रबिष्ठान । 

बिश्व बिद्यालय शिक्षा 
अनिुमन र मूतयांिन
िने बनिाय िण्डिी
प्रदेििो जस्िै हनुे । 



उच्च शिक्षा सधुार िना िे िने ? बिश्व बिद्यालय िबिािरण र सदुृकढिरण िने
क्रम 
सं्या

िबिािरण हालिा बिशश्वद्यालय बिश्व बिद्यालय शिक्षा 
अनिुमन र मूतयािंन िने 
बनिाय

८ सदुरु पशिम 
प्रदेि

संघीय 
सरिारिो 
अबभभािित्व
र प्रदेि 
सरिारिो 
प्रिक्ष्य 
सहयोि र 
समन्वय 

१ बिभवून बिश्व बिद्यालय धनिकढ । यसमा 
हालिा सदुरुपशिम प्रदेि बभििा बिबिबििा 
सिै क्याम्पस समेिने । 

२ सदुरुपशिम बिश्व बिद्यालय ।यसिा अबिररत्त 
बिबि िाहेि अन्य बिश्व बिद्यालयिो 
सम्िन्धनमा संञ्चाबलि िलेजिो सम्िन्धन 
पबन सदुरु पशिम बिश्व बिद्यालयमा   
साने।  

बिश्व बिद्यालय शिक्षा 
अनिुमन र मूतयांिन
िने बनिाय िण्डिी
प्रदेििो जस्िै हनुे । 



धैयापूिाि सबुनददन ुभएिोमा धन्यवाद


