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राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग 
त िंहदरिार, काठमाण्डौ 

 
 

शिक्षा क्षते्रको योजना (२०78-२०87)  म्िन्धमा राय/ झुाि  

  

तमति : २०७8/02/०5 गिे बधुबार  

 
शिक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रितध मन्त्रालयबाट राय/ झुािका लातग प्राप्त भएको शिक्षा क्षेत्रको योजना 
(२०78-२०87) को मस्यौदामा देहायबमोशजमका राय/ झुाि उपलव्ध गराइएको छ :   

1. प्रस्िाष्ट्रिि मस्यौदामा य  आयोगको काययक्षेत्र उल्लेख गनुयपदाय नेपालको  िंष्ट्रिधानको धारा 
६०(३), धारा २५१ र प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ 
बमोशजमको व्यिस्था उल्लेख गनुयपने। 

2. नपेालको  िंष्ट्रिधान बमोशजम  ङ्घ, प्रदेि र स्थानीय िहको एकल अतधकारका ष्ट्रिषयमा 
ित्ति ्िहबाट कायायन्ियन हनु ेगरी मस्यौदामा व्यिस्था गनुयपने र  ाझा अतधकारका 
ष्ट्रिषयहरू पररपूरक रूपमा कायायन्ियन हनुे व्यिस्था  मािेि गनय उपयकु्त हनु।े 

3. ष्ट्रितभन्न िहका अतधकार क्षेत्र बमोशजमका काययक्रम कायायन्ियनका लातग खर्यको मापदण्ड 
 ङ्घबाट ियार गने र  म्भाव्य स्रोिको उपलब्धिाका आधारमा नतिजा  तुनशिि हनु ेगरी 
काययक्रम कायायन्ियनको प्राथतमकीकरण गने व्यिस्था तमलाउन।े 

4. तनयतमि प्रकृतिका काययहरू ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान िा राजस्ि बााँडबााँटिफय को 
स्रोिबाट  म्पादन गने र  ालब ाली  म्पादन गनुयपने बाहेकका काययहरू मात्र  ििय 
अनदुानबाट गने गरी शिक्षा  धुार योजनामा व्यिस्था गनय उपयकु्त हनु।े 

5. नेपालको  िंष्ट्रिधानका अन ूुर्ीहरूमा प्रत्याभिू गररएबमोशजम प्रदेि र स्थानीय िहको एकल 
अतधकार बमोशजमका कायायत्मक शजम्मिेारी परुा गनय आन्िररक आय, राजस्ि बााँडफााँट र 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानबाट स्रोि व्यिस्थापन गने गरी कायययोजना िजुयमा गनुयपने। 
राष्ट्रिय नीति िथा काययक्रम, मानक, पूिायधारको अिस्था अन ुार प्राथतमकिाप्राप्त आयोजना 
िथा काययक्रम  म्पादन गनयका लातग  मात्र प्रदेि र स्थानीय  रकारलाई प्रदान गररने 
अनदुानबाट ित्ति ्ष्ट्रिषयक  ििय िफय का काययक्रमहरू  ञ्चालन गने गरी योजना िजुयमा 
गनुय उपयकु्त हनु।े प्रदेि र पातलकाका लातग शिक्षा क्षेत्रको लागि तनधायरण गदाय 
 िंष्ट्रिधानको अन ूुर्ीले प्रत्याभिू गरेको शजम्मिेारी बमोशजमका कायय म्पादन गनय आिश्यक 
खर्यको गणना गनुयपने।  
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6. िैदेशिक  हायिाबाट स्रोि व्यिस्थापन हनु े काययक्रममा  म्बशन्धि िहको ष्ट्रिशिष्ट 
आिश्यकिालाई  म्बोधन हनुे गरी योजना िजुयमा गनय उपयकु्त हनु।े 

7. स्रोिको आिश्यकिाको गणना गदाय  ाियजतनक क्षते्र र तनजी क्षेत्र (घर पररिार  मिे)को 
योगदानको  मिे गणना गने। 

8. तनजी िथा  ाियजतनक क्षेत्रबाट लशक्षि िगयका लातग उपलब्ध गराइने छात्रिृशत्त र अन्य 
 षु्ट्रिधाको ष्ट्रििरणमा पारदशियिा  तुनशिि गने  िंयन्त्र  मिे योजनामा उल्लेख गनय उपयकु्त 
हनुे। 

9. रणनीति खण्डमा उशल्लशखि िीनै िहका  रकारको आनपुातिक लगानीका ष्ट्रिषयमा थप 
स्पष्ट पानुयपने देशखएको। 

10. प्रदेि िथा स्थानीय िह ाँग  मेि पयायप्त  मन्िय र परामिय गरी शिक्षा क्षेत्रको योजनालाई 
अशन्िम रूप ददन उपयकु्त हनुे। 
 

 
 
 

      
 


