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१.१

पृष्ठभूवि
नेपालमा कार्ाा न्वर्नमा िहे का सार्ाजननक नीनिहरुको प्रभार् अध्यर्न गने कार्ा क्रम अन्तगाि
प्रधानमन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपरिषद् को कार्ाा लर्ले र्स र्षा नर्नभन्न नीनिहरुको पिीक्षण गने क्रममा
र्ो "नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि 2061" पनन छनौट भइ पिीक्षण गने कार्ा भएको हो ।
िाष्ट्रको सर्ाा ङ्गीण नर्कासका लानग नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको नर्कास ि उपर्ोगको महत्वपूणा
भूनमका िहन्छ । नर्श्वमा नर्कनिि िाष्ट्रहरुको नर्कासको मु ल आधाि नै समर् सापे क्ष प्रनर्नधको
नर्कास ि सही रुपमा अर्लम्वन नै िहे को पाइन्छ । जहााँ नर्ज्ञान ि प्रनर्नधको नर्कास प्रर्र्द्ा न ि
उपर्ोग भएको छ त्यहााँ को नर्कासको दि उच्च िहदै िाष्ट्रमा अमन चै न सनहि समुन्नि पनन
भएको छ । नेपालको हकमा समर् सापेक्ष ि जनिाको समस्या सामाधान गना सक्ने नकनसमले
नर्ज्ञान ि प्रनर्नधको नर्कास ि प्रर्ोग हुन सनकिहे को

छै न् । त्यिी मात्र होइन िाज्यको

सर्ाा नङ्गण नर्कासको गनिलाई निव्रिा नदन, िानष्ट्रर् ि अन्तिाा नष्ट्रर् क्षे त्रमा उपलब्ध ज्ञान, नर्ज्ञान, ि
प्रनर्नधको समुनचि उपर्ोग गना सक्ने क्षमिाको समेि बृ न्त्रर्द् गनुा जरुिी दे न्त्रिन्छ ।
नर्ज्ञान ि प्रनर्नध क्षेत्रमा स्वदे िको मौनलक ि उपर्ुक्त प्रनर्नध ि नर्श्वका प्राप्त हुने नर्ज्ञान ि
प्रनर्नधक अर्सिलाई िाज्यको आर्श्यकिा ि उपर्ुक्तिाको आधािमा ग्रहण, उपर्ोग ि
प्रर्र्द्ा न गनाका लानग सिकािले व्यर्न्त्रथथि नीनि िर्ाि गिी अनुसिण गना जरुिी हुन्छ । र्सै
कुिालाई मन गदै २०४६ सालमा नेपालमा पनहलो नर्ज्ञान प्रनर्नध नीनिको रुपमा िानष्ट्रर् नर्ज्ञान
िथा प्रनर्नध नीनि, २०४६ िर्ाि गिी कार्ाा न्वर्नमा ल्याइएको नथर्ो त्यस अनुरुप नर्ज्ञान िथा
प्रनर्नधको क्षेत्रको नर्कासको लानग २०४९ सालमा ित्कानलन िाही नेपाल नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध
प्रनिष्ठान थथापना भई कार्ािि िहे कोमा कानूनी रुपमा २०५९ सालमा िाही नेपाल नर्ज्ञान िथा
प्रनर्नध प्रनिष्ठान ऐन, २०५९ आई हाल सोही अन्तगाि नक्रर्ानिल िहे को छ ।
सर्मको माग नर्श्वमा दे न्त्रिएको परिर्िान ि प्रनिस्पधाा त्मक अर्थथालाई ध्यानमा िािी २०४६
सालको िानष्ट्रर् नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनिलाई िािे ज गिी नर्ााँ दृनष्ट्कोण आर्श्यकिा उद्दे श्यका
साथमा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि, २०६१ नेपाल सिकािले िर्ाि गिी कार्ाा न्वनर्मा ल्याएको छ
। र्ो नीनि कार्ाा न्वनर्मा आएको पनन करिर् १२ र्षा भै सकेको छ । नीनिले िािेको उद्दे श्य
पूनिा कनि हदसम्म भर्ो र्सका नर्नर्ध नर्षर्को सान्दनभाकिाको नर्र्र् सनहि नीनि परिक्षण
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गना आर्श्यक दे न्त्रिदा ि प्रधानमन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपरिषद् को कार्ाा लर्को र्ो कार्ा उपर्ुक्त ि
उपर्ोगी हुने किामा दु ईमि िहदै न ।
1.2

नीवत परीक्षणको उद्दे श्य
नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि, २०४६ लाई िािे ज गिी ित्कालीन आर्श्यकिा ि परिर्ेिलाई
ध्यानमा िािी नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि, २०६१ ननमाा ण गिी कार्ान्वर्नमा ल्याइएको नथर्ो ।
कुनै पनन नीनि ननमाा ण गिे ि मात्र पुग्दैन त्यसको अथा पूणा ि प्रभार्कािी कार्ाा न्वनर्मा नै
महत्वपू णा कुिा हो िसथा प्रधानमन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपरिषद् को कार्ाा लर्ले हाल नेपालमा लागू भै
िहे को केही नीनिहरुको पिीक्षण गने आर्श्यकिा महसुस गिी र्ो नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि,
२०६१ को पनन पिीक्षण गना लानगएको हो । र्ो नीनि परिक्षणको उद्दे श्य ननम्नानुसाि िहे का
छनःक. नीनिले िािेका दु िदृनष्ट्, लक्ष्य िथा उद्दे श्य परिपूनिामा नीनि कार्ाा न्वर्नमा संलग्न ननकार्हरु
कनि सफल भएका छन् ि नीनिको पूणा सफलिाको लानग के कस्ता बाधाहरु िहे ि कस्तो
िरिकाले नि बाधा हटाउन सनकन्छ भन्ने कुिाको नर्श्लेषण गनुा नीनि पिीक्षणको प्रमुि
उद्दे श्य िहे को छ।
ि. नीनि ननमाा णको अर्थथामा नीनिमा उल्लेन्त्रिि ि अन्तिनननहि नर्षर्हरुको सान्दनभाकिा ि
परिमाजानको सम्वन्धमा नर्श्लेषण गनुा दोश्रो उद्दे श्यको रुपमा नलइएको छ ।
ग. नीनि कार्ाा न्वन गने ननकार्हरुले नीनि प्रनि गिे को व्यर्हाि ि प्राप्त उपलन्त्रब्धको
लेिाजोिा गनुा पनन नीनि परिक्षणको उद्दे श्य िहे को छ ।

1.3.

नीवत परीक्षणको क्षेत्र र अध्ययन प्रवक्रयााः
प्रस्तुि नीनि पिीक्षण गने क्रममा प्रधानमन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपरिषद् को कार्ाा लर्ले िर्ाि गिे को
कार्ा नर्र्िण Terms of Reference लाई नै प्रमुि क्षेत्रको रुपमा नलइएको छ । र्ो नर्ज्ञान िथा
प्रनर्नध नीनि, 2061 को कार्ाा न्वनर्को प्रमुि नजम्मेर्ाि ननकार् भनेको नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध
मन्त्रालर् नै हो । केही िणनीनि िथा कार्ानीनि कार्ाा न्वर्नको सोझै नजम्मेर्ाि ननकार् र्नह नै
हो भन्ने केही िणनीनि ि कार्ानीनि कार्ाा न्वर्नमा अथापूणा समन्वानर्क ननकार्को रुपमा पनन
र्ही मन्त्रालर् नजम्मेर्ाि िहने मान्यिामा प्रस्तु ि परिक्षणको क्षेत्र कार्म गरिएको छ । नर्ज्ञान
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िथा प्रनर्नध िथा अध्यर्न ि अनुसन्धानको नर्षर् सम्वर्द् नर्कासको अन्तिननकार् सम्वन्त्रन्धि
मुद्दा (Cross Cutting Issues) हो िापनन नीनिले प्रमुिि र्सै मन्त्रालर्लाई नजम्मे र्ाि ननकार्
बनाएको हुाँ दा र्स मन्त्रालर्ले ननमाा ण गिे का र्ोजना कार्ाक्रम िथा र्स मन्त्रालर् अन्तगािका
ननकार्हरुले गिे का ननमाा ण ि कार्ाक्रमकै आधािमा नीनि कार्ाा न्वनर्को मूल्यां कन गरिएकोछ
।

1.4

नीवत अध्ययनको प्रवक्रया
नीनि पिीक्षण प्रनक्रर्ामा नीनिले िािेको दू िदृनष्ट्, उद्दे श्य, लक्ष्य, िणनीनि ि कार्ानीनि सम्वर्द्
ननकार्ले आफ्नो कार्ा क्रमहरुमा कसिी प्रनिनर्न्त्रम्वि गिे का छन् भनी ननदान ि नमडान गरिने छ ।
नीनिमा उल्लेन्त्रिि कुिाहरुलाई कसिी िि् ननकार्ले कार्ाा न्वनर्मा ल्याएका छन् - िासगिी र्ानषाक
कार्ाक्रम िथा आर्नधक र्ोजनाहरुले कसिी समेटेका छन् भनन पिीक्षण प्रनक्रर्ा ि नर्नधका
सम्वन्धमा नर्द्वानहरुले नर्नभन्न उपार्हरु प्रस्तुि गिे का सानहत्य अध्यर्न Iiterature Review गिे
पश्चाि पनन जानकािी पााँ उछौ । र्हााँ नर्द्वान R.K.Supru ले उल्लेि गिे का नीनि मूल्यााँ कनका
आधािहरु लाई नै मुख्य केन्द्र नर्न्दु मा िािी र्ो परिक्षण गरिएको छ । अथाा ि निनै आधािलाई
पिीक्षण प्रकृर्ाको रुपमा ग्रहण गरिएको िथा प्राप्त कार्ानर्र्िण (TOR) दु र्ैलाई आधाि माननएको छ
।
नीनि पिीक्षणको क्रममा नीनि, आर्नधक, र्ोजना, र्ानषाक बजेट िथा कार्ाक्रम नीनिगि
सनमनिहरुको र्ैठकको ननणार्, मन्त्रालर् ि सम्वर्द् ननकार्को प्रगनि नर्र्िण िथा प्रकानिि सामग्री
अध्यर्न मन्त्रालर्का सम्वर्द् पदानधकािीहरु ि सिोकािर्ालासं ग छलफल लगार्ि नीनि मूल्यााँ कन
सम्वन्धी नर्द्वानहरुका धािण अध्यर्न गने जस्ता कार्ाहरु गरिएको ।

1.5

नीवत पररक्षण गदाा अपनाइएको िोडु ल
नीनि पिीक्षण गने सम्वन्धमा धेिै िरिका ि मोडु लहरु सम्वन्धमा नर्नभन्न नर्द्वानहरुले व्याख्या गिे का
छन् । नीनिको स्वरुप श्रोि ि महत्वका आधािमा र्सको पिीक्षण गनुापने हुाँ दा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध
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नीनि, २०६१ को पिीक्षण गना नर्द्वान आि के सप्रु ले व्याख्या गिे को आधािमा गने प्रर्ास गरिएको छ
। र्स अन्तगाि नीनिको, प्रभार्कािीिा, दक्षिा, प्रर्ाा प्तिा, समिा िथा उपर्ुक्तिाको मापदण्डलाई
ग्रहण गरिएकोछ ।
१.६

नीवत परीक्षणका वसिाहरु
र्ो नीनि परिक्षण केर्ल कार्ाा न्वर्न एं र् समन्वर् ि सहजकिाा को नजम्मेर्ािी भएको मन्त्रालर्को
नक्रर्ाकलापको अध्यर्न मात्रले पूणा िन्त्रस्वि नआई, नर्ज्ञान ि प्रनर्नधको क्षेत्रमा सं लग्न अन्यसिकािी,
अधा सिकािी ननकार्का साथै नननज क्षेत्रबाट सम्पानदि नीनि कार्ाा न्वर्नको कार्ा समेिलाई समेटनु
पने हो िि र्हााँ मन्त्रालर्को प्रगनि ि नाष्ट्को प्रगनिलाई मात्र हे ना सनकएको छ । त्यसै गिी
अनुसन्धान ि नर्कास Research and Development मा सलग्न अन्य ननकार्हरुबाट सम्पानदि
कार्ाहरु पनन र्स अध्यर्नको नर्श्लेषण गना नसनकएको अर्थथा छ । र्सै गिी िासमा सम्वर्द्
ननकार्को प्रनिनक्रर्ा उपलब्धीको लागि अध्यर्न गिी प्रभार्कािीिा ि दक्षिाको अध्यर्नमा पनन
जान नसकाएको छै न । र्ास्तर्मा नीनिको पिीक्षण हे ने लाभ लागि Cost Benefit को अध्यर्न पनन
हुनु जरुिी छ िि प्रस्तुि अध्यर्नमा र्ो पिीक्षणको आधािमा नलइएको छै न ।
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परिच्छे द-दु ई
2.1.1

विज्ञान तथा प्रविवि नीवतले प्रस्ताि गरे को प्रिुख प्राििानहरु
नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि, २०६१ ल्याउनुको मू ल उद्दे श्यमा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको अनुसन्धान
िथा नर्कास निक्षण प्रनिक्षण व्यर्थथापन सेर्ा प्रदान गने कार्ा मा संलग्न ननकार्हरुको
कृर्ाकलापलाई समन्वर्ात्मक ढगबाट अनि बढाई िानष्ट्रर् लक्ष्य हानसल गने िहे को छ । र्स
नीनिमा उल्लेिनीर् प्रार्धानहरु ननम्नानुसाि छन् (िुलना गना सहज हुने भएकोले)
क) दु िदृष्ट्ी (vision) मा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको समुनचि नर्कास िथा प्रर्ोग गिी जनिाको
जीर्नस्ति उकास्न प्रर्ोग गदै समुन्नि िाष्ट्र बनाउने
ि) र्सका २ र्टा उद्दे श्य िहे कोमा पनहलो, नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको क्षेत्रमा ज्ञान, सीप ि
क्षमिाको नर्कास गने ि दोश्रो उद्दे श्यमा िानष्ट्रर् श्रोिको नदगो उपर्ोग नर्ज्ञान ि प्रनर्नधको
माध्यमबाट गिी जनिालाई सेर्ा नदने िहे को छ ।
ग) र्सै गिी १६ र्टा नीनिहरु ८ र्टा िणनीनिहरु ि २४ र्टा कार्ानीनिहरुको व्याख्या गिे को
छ । त्यसै गिी सथथागि रुपमा नीनि कार्ाा न्वनर्को लानग एउटा सर्न्त्रको पनन व्याख्या
गिे को छ । र्सै गिी नीनिले कार्ाा न्वर्नको लानग केही औजाि (ऐन, ननर्म, ननदे निका)
बनाउने व्यर्थथापनन गिे को छ । साथै नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर्लाई एउटा नर्ज्ञान
प्रनर्नध क्षेत्रको ननर्मन ननकार्को रुपमा भूनमका ननर्ाा ह गने ननकार्को रुपमा थथानपि
गिे को छ ।

2.1.2

नीवत रणनीवत कायानीवत तथा वक्रयाकलपाहरु (नीवतिा उल्लेखखत)
नीनिमा उल्लेि भए अनुसाि दु िदृनष्ट् लक्ष्यहरुका सम्वन्धमा उल्लेि गरिर्ो र्सका अनिरिक्त
नीनिले परिलनक्षि गिे का सं थथागि व्यर्थथा कार्ानीनि िथा नक्रर्ाकलाप ननम्नानुसाि िहे का छन्
।
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क. नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध क्षेत्रको अल्पकालीन िथा दीिा कालीन अर्धािणा िर्ाि गिी सो को
आधािमा र्ोजना िजुा मा कार्ाा न्वर्न मूंल्याकन प्रभार्कािी रुपमा गरिने व्यर्थथा उल्लेि
छ।
ि. श्रोि साधनको अनधकिम उपर्ोग गना कृनष, र्न, जलश्रोि, निक्षा, स्वास्थ्य उद्योग,
र्ािार्िण सुचना प्रनर्नध इन्त्रन्जननर्रिङ्ग, जैनर्क प्रनर्नध, आन्तरिक्ष प्रनर्नध, पिमाणु नर्ज्ञान,
िगोल नर्ज्ञान आदी क्षेत्रमा हुने अध्यर्न अनुसन्धान नर्कास िथा प्रनिक्षण कार्ाहरु
समन्वर्ात्मक एर् प्रभार्कािी रुपमा संचालन गने ।
ग. क्षेत्रीर् ि थथानीर् स्तिमा आर्श्यक संथथागि नर्कासमाजोड नदने ।
ि. सन्दभा प्रर्ोगिाला Reference Laboratory को नर्कास गरिने ि केन्द्रीर् प्रर्ोगिाला
Central Laboratory को नर्कास गरिनेछ ।
ङ. नर्श्वनर्द्यालर्हरु ि नर्श्वनर्द्यालर् अनुदान आर्ोगसंग समन्वर्गिी नर्ज्ञान ि प्रनर्नध
निक्षाको गुणस्तििा सुधाि ि समर्ानुकुल नर्षर् समार्े ि गिी उच्चस्तिीर् जनिन्त्रक्त
उत्पादन गने ।
च. नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध सेर्ा छु ट्टै गठन गरिने छ ।
छ. प्रनिभा पलार्न िोक्न र्ािार्िण िर्ाि गरिने छ ।
ज. र्ुर्ा र्ैज्ञाननक प्रनिभा लाई नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको अध्यर्न अनुसन्धान ि नर्कासमा लानग
र्ृनि नर्कासको अर्सि नदने ।
झ. नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध सग सम्वर्द् उत्कृष्ट् सि सथथा र्ैज्ञाननक एर् प्रानर्नधकहरुलाई कदि एर्
पुिस्कृि गने ।
ञ. नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध क्षेत्रमा हुने अनु सन्धान िथा नर्कास कार्ा लाई एनककृि गिी िानष्ट्रर्
उद्दे श्य अनुरुप परिचालन गने ।
ट. अनुसन्धान िथा नर्कास कार्ालाई प्रानज्ञक सिकािी एर् ननजी संर्ुक्त सहभानगिालाई
प्रोत्साहन गना ।
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ठ. नर्दे िी संथथाले नेपालमा आई अध्यर्न अनुसन्धान गदाा नेपालको सम्वन्त्रन्धि ननकार् समे ि
अननर्ार्ा रुपमा सलग्न हुनु पने गिी व्यार्थथा नमलाउने ।
ड प्रनिस्पधाा त्मक अनुसन्धान प्रणाली नर्कास गने ।
ढ क्षेत्रगि कार्ानीनि कार्ाा न्वर्नको समन्वर्गिी जानकािी िाख्ने ।
ण र्ैज्ञाननक सूचना िथ्याङ्कको एनककृि व्यर्थथाको लानग केन्त्रन्द्रर् िथ्याङ्क केन्द्रको रुपमा
सम्वन्त्रन्धि ननकार्लाई नर्कनसि गने ।
ि. नर्ज्ञान ि प्रनर्नध केन्त्रन्द्रर् पु स्तकालर् िडा गिी अनुसन्धान कृनिहरुको एकीकृि अनभलेि
िाख्ने संथथागि व्यर्थथा गरिनेछ ।
थ. समन्वर् कार्ा गनाका लानग संिचना नर्कास गरिने छ ।
द नर्ज्ञान ि प्रनर्नध नर्कास कोष थथापना गरिनेछ ।
ध िानष्ट्रर् नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध परिषद् गठन गरिने छ ।
न र्ो नीनि कार्ाा न्वनर्न ि उद्दे श्य प्रान्त्रप्तका लानग नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर्ले सहजकिाा
ि प्रर्र्द्ा न ि ननणार्कािी भूनमका ननर्ाा ह गनेछ ।
प. आर्श्यकिानुसाि ऐन ननर्म ि ननदे निका र्नाइनुका साथै बौन्त्रर्द्क सम्पनि संिचनाको
लानग कानून बनाइनेछ ।
फ. नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधसंग सम्वन्त्रन्धि संि संथथाहरु संर्न्त्रन्धि ननकार्मा दिाा गदाा नर्ज्ञान प्रनर्नध
मन्त्रालर्को न्त्रस्वकृि नलनु पनेछ ।
२.२.

नीवत, आिविक योजना र िावषाक कायाक्रि वििको तादम्यता
कुनै पनन क्षेत्रलाई दीिाकालमा कस्तो स्वरुपमा दे न्त्रिने हो भनी समनष्ट्गि दीिा कालीन र्ोजना नै
नीनि हो ि र्सले परिकल्पना गिे को दृनष्ट् लक्ष्य ि उद्दे श्य प्रान्त्रप्तका लानग िणनीनि कार्ानीनि सं र्न्त्र
िथा संथथागि िथा मूल्यााँ कन अनुगमनको समुच्च व्याख्या गरिएको

हुन्छ । र्स अनुसाि नर्ज्ञान

िथा प्रनर्नध नीनि २०६१ मा पनन नीनिको दु िदृनष्ट् (Vision) लक्ष्य (Goal) िथा उद्दे श्यहरु
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(Objectives)को उल्लेि गरिनुका साथै नि नर्षर् प्राप्तीका लानग कार्ानीनि िथा िणनीनिहरु पनन
बनाएको पनन छ ।साथै कार्ाा न्वर्न ि समन्वर्को लानग सर्न्त्रको व्यर्थथा पनन गिे को छ । नीनिको
र्ास्तनर्क कार्ाा न्वर्न गनाा का लानग अल्पकानलन िथा दीिाकानलन अर्धािणा (सोच) बनाई
त्यस्तालाई िानष्ट्रर् आर्नधक र्ोजनाहरुले प्रष्ट्रुपमा अनगकाि ि उजागि गनुा जरुिी हुन्छ ।
नेपालको सन्दभामा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि २०६१ आइसके पनछ आर्नधक र्ोजना ननम्नानुसाि
िर्ाि भएका छन् ।

क. दिौं पञ्चर्नषार् र्ोजना नर्च अर्नध

2058-2062/63

ि. नत्रर्नषार् अन्तरिम र्ोजना

2063/64-2065/66

ग. नत्रर्नषार् र्ोजना

2067/68-2069/70

ि. िेह्रो र्ोजना

2070/71-2072/73

उक्त आर्नधक र्ोजनाहरुमा उल्लेि भएका दु िदृनष्ट् िथा लक्ष्य ि उद्दे श्यहरुको संनक्षप्त
व्यहोिा ननम्नानुसाि छन् ।
क. दशै पञ्चिवषाय योजना
नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको नदगो नर्कास ि उपर्ोगद्वािा ने पाली जनिाको जीर्नस्ति बढाउने िथा
नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध क्षेत्रको (भौनिक, माननर्र्) को उपर्ोगद्वािा िानष्ट्रर् उत्पादन ि उत्पादकत्व
र्ृन्त्रर्द् गना दु िदृनष्ट् ि उद्दे श्य िहे को छ । त्यसैगिी उक्त कार्ा गनाका लानग ननधाा रिि कार्ानीनि
िथा कार्ा क्रमहरुमा र्स क्षे त्रमा थप पूर्ाधाि ि सं थथाहरुको नर्कास ि थथापना गने, र्ो क्षे त्रमा
नीनज क्षेत्रलाई परिचालन ि संलग्न गिाउने अनुसन्धान ि नर्कास का लानग समन्वर् संर्न्त्रको
थथापना गने, िानष्ट्रर् श्रोिको दीगो रुपमा उपर्ोग गने ,नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध क्षेत्रको उच्च निक्षाको
पाठ्यक्रम आर्श्यकिा ि समर् सापेक्ष बनाउने , जलिथा मौसम नर्ज्ञानको नर्कास ि नर्स्ताि
गने िहे को छन् । नर् नीनिका साथै कार्ाक्रमहरु नर्ज्ञान ि प्रनर्नध उनचि ि उपर्ोगी व्यर्थथापन
गना मानर्श्रोि नर्कास गने अध्यर्न अनुसन्धानको प्रर्र्द्न गने थथानीर् श्रोि साधनको उपर्ुक्त
प्रनर्नध िथा उच्च प्रनर्नध अर्लम्वन गने नर्ज्ञान प्रनर्नधको र्ेग्लै सेर्ा बनाउने, नर्ज्ञानको
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महत्वमा जनचेिना नर्कास गरिने आनद िहे का छन् िि र्सको गनणिीर् आकलन ि उपलब्ध
मापन गने परिपाटी भने मन्त्रालर्मा छै न ि िास प्रगनि पनन भएको छै न ।

ख. तीनिषे आन्तररि योजना
र्स र्ोजनाको पनन दु िदृनष्ट्मा नदगो रुपमा उपर्ुक्त नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको अनुसन्धान नर्कास
सुधाि नर्स्ताि िथा प्रर्ोगद्वािा नेपाली जनिाको जीर्नस्ति उत्थान गने िहे को ि उत्पादन ि
उत्पादकत्व नर्कास गने नै िहे को छ । उद्दे श्यको रुपमा िानष्ट्रर् उद्दे श्य पू निा मा र्ो क्षे त्रलाई पनन
प्रर्ाह गने सथथागि सुदृनढकिण प्रनिस्पधाा त्मक क्षमिा बृन्त्रर्द् गरिने िहे को छ । र्सका प्रमुि
कार्ाक्षेत्रहिमा नीनि ननमाा ण िथा सं थथागि सुदृढीकिण (र्ैज्ञाननक प्रोत्साहन, थथानीर् प्रनर्नध
प्रर्र्द्ा न जनचेिना आनद) नर्नभन्न र्ैज्ञाननक अनुसन्धान अध्यर्न ि जलर्ार्ु परिर्िा न, िे नडर्ो
धमी पिमाणु जौनर्क आनद) अन्तिाा नष्ट्रर् सहर्ोग सम्वन्ध जल िथा मौसम नर्ज्ञान सम्वन्त्रन्ध, नर्नध
नर्ज्ञान िथा प्लाननटोरिर्म िथा अब्जिभेटिी सम्वन्धी कुिा उल्लेन्त्रिि छन् िि प्रगनि भने नगन्य
छ।
ग. वत्रिवषाय योजना
र्स नत्रर्नषार् र्ोजनामा पनन नर्ज्ञान प्रनर्नध क्षेत्रको उनचि नर्कास अनुसन्धान ि उपर्ोग द्वािा
गरिनर् न्यूननकिण र्ािार्िण सं िक्षण प्राकृनिक नर्पनि जोन्त्रिम न्यू नीकिण िोजगाि र्ृन्त्रर्द् गिी
नेपाली जनिाको जीर्नस्ति उकास्ने कुिालाई परिलनक्षि गरिएको छ । र्स्का िणनीनि िथा
कार्ाक्रमहरुमा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध क्षेत्र (सूचना प्रनर्नध सनहि) लाई अनुसन्धान ि नर्कासमा
टे र्ा नदने , थथानीर् प्रनर्नध प्रर्र्द्ा न गना उपर्ुक्त ि स्वीकृि प्रनर्नधको उपर्ोग द्वािा आर्
िोजगािीमा बृन्त्रर्द् गने , नीनज साझेदािी नर्कास गने, प्रानर्नधक सूचना सर्ासाधिणमा सहजरुपमा
उपलब्ध गिाउने कानूनी ि सं थथागि नर्कास गने र्ो क्षेत्रसं ग सम्वन्त्रन्धि ननकार्लाई र्सै नभत्र
ल्याउने

जस्ता

कार्ा

नथए िि प्रगनि िफा हे दाा ननिािाजनक िहे का छन् ।
घ. तेह्र ं योजना
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िथा

िणनीनि

िहे का

र्ो र्ोजनाको सोचमा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको अनुसन्धान

नर्कास ि प्रर्ोगलाई सामानजक

आनथाक नर्कासका पक्षसं ग आर्र्द् िहे को नथर्ो । र्सका िणनीनिहरुमा, बैज्ञाननक ज्ञानको
अनभर्ृन्त्रर्द् िथा प्रर्ार्द्न गिी र्स क्षेत्रको नर्कास गने िथा र्ैज्ञाननक िथा प्रानर्नधकहरुको क्षमिा
नर्कासमा जोड नदने िहे को नथर्ो । र्स्का लानग र्ैज्ञाननक िथा प्रानर्नधकहरुलाईदे िमा
आकषा ण गना नर्िेष कार्ा क्रम सं चालन गने , िानष्ट्रर् सु िक्षामा र्स क्षे त्रको महत्व नदने प्रनर्नध
आर्ि ि अनुसन्धान प्रर्र्द्ा न गरिने अनुसन्धान ि नर्कासका लानग स्वदे िी औद्योनगक
प्रनिष्ठानहरुलाई प्रोत्साहन गने पिमाणु प्रनर्नध, अन्तरिक्ष प्रनर्नध, जैनर्क प्रनर्नध िथा नानो
प्रनर्नधहरुको नर्कास ि उपर्ोगका लानग व्यर्थथा गने , स्वदे िी श्रोि (जनडर्ुनट अनिसुक्ष्म
प्रनर्नध) को उपर्ोग नर्कास मा जोड नदने , दै नर्क प्रकोप जलर्ार्ु परिर्िान प्रभार्
न्यूननकिणको सुमुनचि व्यर्थथापन गने िहे को नथए । र्स र्ोजनाले िािेको कार्ाहरुमा जैनर्क
नर्नर्धिा अध्यर्न अनुसन्धान, मल्युकुलि र्ार्ोटे कनोलोजी अध्यर्न अनु सन्धान नेचुिल
अनुसन्धान, जलर्ार्ु िि र्ािार्िण अनुसन्धान भौनिक नर्ज्ञान सम्वन्धी अध्यर्न, र्स्तु नर्ज्ञान
िथा नानोटे क्नोलोजी अनुसन्धान, सौर्ा उजाा प्रनर्नध, र्ार्ु उजाा अनुसन्धान, इस्टु मेन्टेिन सेन्टि
थथापना, प्राकृनिक प्रकोप व्यर्थथापन ि न्यूनीकिण केन्द्र थथापना, र्ैन्त्रर्द्क सम्पनि अनधकाि
व्यर्थथा नर्ज्ञान प्रर्ोगिालाको क्षमिा अनभर्ृन्त्रर्द् ि नर्ज्ञान संग्रहालर् थथापना जस्ता िहे को नथए
। िि उल्लेन्त्रिि कार्ा मा नगन्य कार्ाक्रमहरु मात्र सुरु भएको ि अरु कुनै काम भएको छै न ।
मानथ उल्लेन्त्रिि ४ र्टा आर्िनधक र्ोजना नर्च नर्ज्ञान ि प्रनर्नध क्षेत्रको नर्कासमा क्रमर्ल ि
ननिन्तििाको सोच िहे को भने पाइदै न । नीनिले परिकल्पना गिे को नर्षर्लाई अर्धािणागि ि
कार्ाकािी रुपमा प्रनिनर्न्त्रम्वि हुनु पने आर्नधक र्ोजनाहरुमा पिे को एकरुपिा ि ननिन्तििा
छै न । एक र्ोजना ि अको र्ोजना र्ीचको िादम्यिा ि आर्नधक र्ोजना ि नीनि नर्चको
िादम्यिा नमलेको छै न ि र्ोजना ननमाा ण गदाा नीनिलाई पूणारुपले ग्रहण ि आत्मासाि गिे को
अनुभूि छै न ।
नीनिमा उल्लेन्त्रिि नर्षर्लाई आर्नधक र्ोजनाले ि आर्नधक र्ोजनामा उल्लेन्त्रिि कुिालाइ
र्ानषाक कार्ाक्रममा स्पष्ट् समार्ेि गिी कार्ाा न्वर्न भएमा नीनिको प्रभार्कािी कार्ाा न्वर्न
भएको मात्र सनकन्थ्यो । नीनि कार्ाा न्वनर्को प्रमुि नजम्मेर्ाि ननकार् नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध
मन्त्रालर्को अन्त्रथथि संचालन संिचनाका कािणले गदाा उक्त अर्नधमा सो कार्ाक्रमहरुको
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अनभलेि उक्त मन्त्रालर्मा िहे को पनन छै न । पनछल्लो पटक मन्त्रालर्को पू नगाठन भए
पनछका र्षाहरुमा िर्ाि गरिएको र्ानषाक कार्ाक्रमहरुलाई हे दाा जैनर्क नर्नर्धिा िथा
र्ािार्िण सम्वन्धी गोष्ट्ी नर्.नप कोइिाल प्लानेटोरिर्म िथा अब्जिभे टिी िथा नर्ज्ञान सं ग्राहालर्
भर्न ननमाा ण 2071/72 मा, नर्ज्ञान नर्षर्मा सर्ोिम अं क ल्याउने प्रर्निका पिीक्षामा
नर्द्याथीलाई पुिस्काि प्रदान, नर्ज्ञान नदर्स मनाउने , नफनजक्स ओलम्पीर्ाडमा सहभागी
हुनेलाई सहर्ोग नर्नभन्न क्षेत्रमा नर्ज्ञान अध्यर्न केन्द्र थथापना गना सहर्ोग िथा नर्ज्ञान
प्रर्ोगिाला थथापनामा सहर्ोग गने

नर्द्यालर्हरुलाई गिे को पाइन्छ । मन्त्रालर् अन्तगाि

नर्ज्ञान ि प्रनर्नधसंग सम्वन्त्रन्धि पिमाणु उप नसनमि, नानो अध्यर्न उप सनमनि, जैनर्क
नर्नर्धिा उप सनमनि अन्तरिक्ष (िगोल) उप सनमनिहरु गठन भएका छन् िि काम के गिे का
छन् भने अनभलेि छै न ।त्यसै गिी र्स अर्नधमा ने पाल अन्तिाा नष्ट्रर् आणनर्क उजाा एजे न्सी
IAEA को सदस्य भै सो एजेन्सीले आर्ोजना गिे को गोनष्ट् िथा सहकार्ा मा नर्नभन्न सम्वन्त्रन्धि
ननकार्हरुमा स-साना आर्ोजनाहरु पनन संचालन गरि िहे कोछ। नेपाल ि अन्य दे िका
र्ैज्ञाननकहरुको भ्रमण आदान प्रदान पनन र्स अर्नधमा भएको छ ।
आणनर्क कानून Nuclear law ननमाा ण को अन्त्रन्तम चिणमा िहे को छ मौनलक प्रनर्नधको
अनुसन्धान प्रर्र्द्नका लानग थथानीर् ििे लु नर्कास सनमनिसंग नमनल प्रदा िन संचालन िथा
स्विः स्फूिा अनुसन्धानकिाा लाई प्रोत्साहन आदी कार्ा गिे कोछ ।
नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि कार्ाा न्वर्नको अको महत्वपूणा ननकार् नेपाल नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध
प्रनिष्ठानको र्ानषा क कार्ा हरु हे दाा , नर्नभन्न र्ैज्ञाननक अध्यर्न सोधर्ृनि प्रदान, नर्नभन्न
र्ैज्ञाननकहरुलाई पुिस्काि नर्ििण, अन्तिाा नष्ट्रर् ननकार्हरुसंग अध्यर्न अनु सन्धान संर्ुक्त
कार्ा, श्रव्य दृश्य प्रचाि प्रसाि पुस्तकालर् नर्द् र्ुनिर् सूचना प्रणाली संचालन नर्ज्ञान मेला
लगार्ि चेिना कार्ाक्रम, प्राकृनिक प्रकोप न्यूननकिण अध्यर्न, र्ार्ु उजाा अनुसन्धान जैनर्क
उजाा अनुसन्धान र्स्तु नर्ज्ञान िथा अनिसु क्ष्म प्रनर्नध अनुसन्धान (Martial Science and
Nanotechnology, EV-K@ GNR)र्ोजना संचालन फ्लोिा अफ नेपाल कार्ा क्रम सञ्चालन
भौनिक नर्ज्ञान अनुसन्धान जलर्ार्ु परिर्िान अनुसन्धान औषनध जन्य र्स्तु अनुसन्धान
अनुर्ां निक जैनर्क प्रनर्नध कार्ाक्रम जैनर्क श्रोि िर्ाि आदी कार्ाक्रम संचालन गिी िहे को
दे न्त्रिन्छ ।
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त्यसै गिी नर्.नप.कोइिाला प्लेनेटोिीर्म िथा अब्जिभेटिी ननकार्बाट पनन नर्ज्ञानसंग्राहालर्
थथापना ि संचालन र्ेदिाल संचालन िथा िगोल नर्ज्ञान अध्यर्नका नर्द्याथीहरुलाई
अनुसन्धान सहर्ोग नर्ज्ञान अध्यर्न अनभरुनच बढाउने कार्ाक्रम नर्ज्ञान सामग्री नर्ििण
लगार्िका कार्ाक्रम सं चालन गिी िहे को छ । नर्नध नर्ज्ञान प्रर्ोगिालाले नड.एन.ए पिीक्षण
लगाएि अन्य कानूनी प्रमाणहरुको भौनिक िथा िासार्ननक परिक्षण कार्ा गिे को, मौसम
नर्ज्ञान नर्भागले पनन, जलर्ार्ू मौसम िथा िापक्रम आदीको गणना गना ननदन प्रनर्नध
अगालेको प्रनिर्ेदन उल्लेि छ ।
र्हााँ उल्लेि गनुा पने कुिा के छ भने नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनिको लक्ष्य आर्नधक र्ोजनाहरुले
ननधाा िण गिे का लक्ष्य िथा उद्दे श्य मन्त्रालर् ि सम्वर्द् संथथाहरुले र्ानषाक रुपमा िर्ाि गने
बजेट िथा कार्ाक्रममा नि् ननिन्तििा छ न िादम्यिा नै छ । सर्ैले आ-आफ्नै नकनसमले
कार्ाक्रम िजुा मा ि कार्ाा न्वर्न गने गिे का छन् समन्वर्कािी भूनमका ननर्ाा ह गनुा पने नर्ज्ञान
िथा प्रनर्नध मन्त्रालर् ि िानष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको र्हााँ कमजोिी नै दे न्त्रिन्छ ।
२.३.

नीवत कायाान्वनय गने प्रिुख वनकाय र सहायक वनकायहरु
नेपाल सिकािले नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध क्षेत्रमा के कस्तो नीनि अर्लम्वन गिी कस्तो उपलब्धीको
अपेक्षा गरिएको नथर्ो भन्ने सम्वन्धमा र्ेग्लै नीनिगि ि संिचनागि सोचको थालनी ित्कानलन िाही
नेपाल नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध प्रनिष्ठान RONAST हाल नेपाल नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध प्रज्ञा प्रनिष्ठानको गठन
नमनि २०३९ साल मंनसि २० गिे गिी नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको क्षेत्रमा क्षेत्रगि कार्ाा िम्भ गिे को हो ।
िि् पश्चाि २०४६ सालमा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि िजुा मा गिी कार्ाा न्वनर्नमा ल्याइएको हो । त्यस
अनि सिकािको आर्नधक र्ोजनाहरुमा ससाना नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध सम्वन्त्रन्ध र्ुाँदागि कार्ाक्रमहरु
उल्लेि गरिने गिे को पाइन्छ । नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको नर्कास ि उपर्ोग नर्ना दे िको नर्कास
द्रुििि गनिमा हुन नसक्ने र्सलाई िानष्ट्रर् प्राथनमकिा नदनका लानग सं थथागि व्यर्थथा २०५३।२।२
मा एउटा र्ेग्लै नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर् िडा गरिर्ो । नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको महत्वलाई मनन्
गिी दे िकाल परिन्त्रथथनि अनुरुपको नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि २०६१ सालमा सिकािले प्रस्तु ि गर्ो ।
२०६१ सालमा नै नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर्लाई र्ािार्िण मन्त्रालर्मा गाभ्ने काम भर्ो ।
कार्ालाई स्पष्ट् नदिा नदन पु नः २०६६।३।२९ मा र्ािार्िण मन्त्रालर् ि नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर्
छु ट्याएि र्ेग्लै नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर् गठन गरिर्ो । पुनः िाजनैनिक ि अन्य कािणले
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२०६९।२।५ मा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर् ि र्ािार्िण मन्त्रालर् गानभन पु ग्यो । पुनः नमनि
२०७२।९।९ मा उक्त दु र्ै मन्त्रालर् छु टर्ाएि र्ेग्लै र्ेग्लै अन्त्रस्तत्वमा कार्ािि छन् । मन्त्रालर् गानभनु
र्ा छु नट्टनुको कुनै िका पूणा प्रनिउिि प्राप्त हुन भने सकेन । र्सिी एउटा संगठन िडा हुन गानभनु
छु नट्टनु पु नःगरिनु बाट पने समस्या हाल नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर्ले भोगी िहे को छ । जस्तो नक
कुनै संथथागि ननणार्का दस्तार्ेजहरु उपलब्ध गिाउन नसक्नु संथथागि स्मिणको अर्थथा नहुनु
नननि िथा कार्ाक्रमहरुमा सामन्जस्यिा ि ननर्नमििा नहुनुका सथै मन्त्रालर् अन्यौलमा िहने
अर्थथामा िहे को छ ।
मन्त्रालर् गठनको सु रुमा मन्त्रालर् अन्तगाि ननम्न ननकार्हरु नथए
१

जलर्ार्ू िथा मौसम नर्ज्ञान नर्भाग

२

नेपाल नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध प्रज्ञा प्रनिष्ठान

३

नर्नध नर्ज्ञान प्रर्ोगिाला

४

िानष्ट्रर् सू चना प्रनर्नध केन्द्र

५

उच्चस्तिीर् सूचना प्रनर्नध आर्ोग

६

नर्. नप. कोइिाला प्लानेटोरिर्म अव्जिभेटिी िथा नर्ज्ञान संग्राहालर्

७

र्ैकन्त्रल्पक उजाा प्रर्ा र्द्न केन्द्र

हाल अन्त्रन्तम पटक २०७२।९।९ मा मन्त्रालर् छु नटन पु ग्दा ननम्न नक्रर्ाकलाप ि ननकार्हरुमात्र
र्स मन्त्रालर् अन्तगाि िहन गएका छन्
१

सिकािी एनककृि िथ्याङ्क केन्द्र सुचना प्रनर्नध केन्द्र

२

सूचना प्रनर्नध नर्भाग नर्ााँ गठन

३

प्रमानणकिण ननर्न्त्रणको कार्ाा लर्

४

नर्नध नर्ज्ञान प्रर्ोगिाला

५

नेपाल नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध प्रनिष्ठान

६

नर् नप कोइिाला प्लानेटोरिर्म अव्जिभेटिी िथा नर्ज्ञान प्रर्ोगिाला
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नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि, २०६१ ले दे िाएको उद्दे श्य पुिा गना सम्वन्त्रन्धि ननकार्हरुमा
सिकािका क्षेत्रगि कार्ानीनि कार्ाा न्वनर् गने ननकार्हरु Line Agenciesननम्नानुसाि िहे का
दे न्त्रिन्छ ।
१

कृनष नर्कास मन्त्रालर्

२

पिु पन्छी नर्कास मन्त्रालर्

३

उद्योग मन्त्रालर्

४

जलश्रोि मन्त्रालर्

५

र्न मन्त्रालर्

६

निक्षा मन्त्रालर्

७

र्ािार्िण मन्त्रालर्

८

स्वास्थ्य मन्त्रालर्

९

र्नस्पनि नर्भाग

१०

जल िथा िन्त्रक्त उजाा आर्ोग

११

नेपाल कृनष अनुसन्धान परिषद् (नाका)

१२

स्वास्थ्य नर्ज्ञान अनुसन्धान प्रनिष्ठान

१३

नर्श्वनर्द्यालर् अनुदान आर्ोग

१४

नर्श्वनर्द्यालर्हरु

१५

नीजी उद्योग प्रनिष्ठानहरु

र्स र्ाहे क पनन नेपाल अनुसन्धान ि अध्यर्न गने उद्दे श्यले िडा भएका संथथा सिकािी
गैिसिकािी र्ा ननजी जुनसुकै भएपनन ि उद्योग प्रनिष्ठानहरुको अनुसन्धान ि नर्कास
Research and Development प्रभाग र्ास्तर्मा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि, २०६१ को
कार्ाा न्वनर् गने ननकार् हुन् । समग्रमा र्ी क्षे त्र ि संथथाहरुको समन्वर्कािी िथा सहजकिाा को
भूनमका ननर्ाा ह गनुा पने दानर्त्व भने नीनिले नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर्लाई नदएको छ । िि
मन्त्रालर्को संगठनात्मक स्वरुप ि नक्रर्ाकलाप िथा कार्ा क्रमले भने र्ो दानर्त्वलाई समेटने
अर्थथा प्रष्ट् छै न ।
२.४

नीवत कायाान्वनय गने अन्तर वनकाय वििको सिन्वय
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मन्त्रालर्को संगठनात्मक स्वरुप उपलब्ध जनिन्त्रक्त िथा कार्ाभािको दार्िा लाई हे ने हो भने
समन्वर्ात्मक भूनमका लगार्ि मन्त्रालर्ले ननर्ाा ह गना सक्ने अर्थथा दे न्त्रिदै न नीनिको दफा ७ मा
गरिएको "िानष्ट्रर् नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध परिषद् को" गठन ि सम्पादन गने भनी िोनकएको कार्ाहरुले
भने केही हदसम्म दानर्त्व ननर्ाा ह गना सक्ने दार्िा िोलेको छ। प्रस्तुि अर्नधमा र्ो परिषदको
र्ैठक २०६१ दे न्त्रि २०७२ सम्ममा जम्मा २ पटक नमनि २०६२।९।२८ मा ि नमनि २०६८।११।२८ मा
र्सेको दे न्त्रिन्छ । मन्त्रालर्मा िहे को कागजाि व्यर्थथापन ि संथथागि स्मिणको दर्नीर्
अर्थथाका कािण उक्त दु र्ै र्ैठकमा ननणार् पुन्त्रस्तका पिीक्षणको समर्मा मन्त्रालर्ले उपलब्ध
गिाउन सकेन िि र्ैठकको अन्य कागजािका उल्लेन्त्रिि ननणार्का आधािमा पिीक्षण गदाा कुनै
महत्वपूणा ननणार् गरिएको पनन छै न ि सम्वर्द् ननकार्बाट उपर्ुक्त प्रनिनननधत्व पनन भएको छै न
र्सलाई उनचि समन्वर्को र्ािार्िण िहे को भन्न सनकएन । मन्त्रालर् गठन भए दे न्त्रि र्स
मन्त्रालर्ले स्विन्त्र मन्त्रीको नेिृत्व पाउने अर्सि धेिै कम पाएको हो ि प्रधानमन्त्रीनै नेिृत्व गरिने
गिे को दे न्त्रिन्छ । िि महत्व प्रधानमन्त्रीबाट भर्ो भन्ने कुिा नर्चािणीर् नै छ । समर्को नसमाले हो
र्ा प्राथनमकिाको नर्षर्ले हो र्ो परिषद् को अथापूणा र्ैठक हुन नसक्दा समन्वर्को काम
प्रभार्कािी भएको दे न्त्रिएन ।
कार्ागि नजम्मर्ािी ननर्ाा ह गना को नननमि नीनिगि व्यर्थथाले मात्र नपुग्ने कुिा सिकािका अन्य
कार्ाबाट पनन दे न्त्रिन्छ ि र्स्का लानग कानून प्रार्धानको आर्श्यकिा पदा छ ि नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध
कानूनको ननमाा णको थालनी र्ो अर्नधमा भएको छै न।
२.५

नीवतिा उल्लेखखत प्रिुख विषयहरुको उपलखिहरु र किी
नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि २०६१ ले र्स क्षेत्रको दु िदृनष्ट् (vision) लक्ष्य िथा उद्दे श्य (Goal and
Objectives) हरु ननधाा िण गिी त्यसलाई प्राप्त गने िणनीनि िथा कार्ानीनिहरुको अनिरिक्त केही
संिचनागि व्यर्थथा थथापना गने नक्रर्ाकलापकार्ाा न्वर्नको परिकल्पना गिे को छ। प्रस्तु ि बुाँदामा
नीनिले ननधाा िण गिे को संथथागि व्यर्थथाहरु ि त्यसको नक्रर्ानिलिा िथा संचालन गने भनर्ष्यमा
नक्रर्ाकलापहरुको कार्ाा न्वर्नको अर्थथाको सनमक्षा ि नर्श्लेषण गरिनेछ । र्सै बाट नीनिको
उपलन्त्रब्धको अर्थथाको पनहचान हुन सक्छ ।
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क नीवतगत व्यिस्था
नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि, २०६१ लाई प्रभार्कािी कार्ाा न्वर्नका लानग दीिाकानलन िथा
अल्पकानलन अर्धािणा िर्ाि गिी सोही आधािमा आर्नधक र्ानषाक र्ोजना िजुामा कार्ाा न्वर्न
िथा मूल्यां कन प्रभार्कािी र्नाउने कुिा व्यर्थथा गिे को छ। िि नीनि कार्ाा न्वर्नको नजम्मेर्ाि
ननकार्हरु किै पनन र्स्तो अल्पकानलन िथा दीिाकानलन अर्धािणा र्नेको छै न ि आर्नधक
कार्ाक्रम िदथाकािी िहे को दे न्त्रिन्छ ।
नर्श्वनर्द्यालर् अनु दान आर्ोग लगार्ि नर्श्वनर्द्यालर्हरुसंग समन्वर् गिी नर्ज्ञान नर्षर्को
समर्ानुकुल गुणस्ति सुधाि गिी र्स क्षेत्रमा उच्चस्तिीर् जनिन्त्रक्त उत्पादन गने भननएकोमा
सिकािको िफाबाट िासै कुनै पहल प्रनिनननधत्व ि प्रर्ासको थालनी भएको जानकािी छै न,
सिकािी सेर्ामा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध सम्वन्त्रन्ध छु ट्टै सेर्ाको व्यर्थथा गने कुिामा कुनै कुनै आर्नधक
र्ोजनामा उल्लेि गरिएको छ िि कुनै प्रगनि भएको छै न । त्यसैगिी र्ु र्ा र्ैज्ञाननकहरुलाई नर्ज्ञान
ि प्रनर्नध अध्यर्न लानग अर्सि ि र्ृनि नर्कासका लानग नेपाल नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध प्रज्ञा प्रनिष्ठान
िथा नर् नप कोइिाला प्लानेटोरिर्म अव्जिभेटिी िथा नर्ज्ञान संग्राहालर् बाट केही काम को
सुरुर्ाि गरिएिा पनन र्ैज्ञाननक प्रनिभा पलाएन िोक्ने सम्वन्धमा उपर्ुक्त अर्धािण बनाई
कार्ाा न्वनर्मा ल्याइएको छै न । नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधमा हुने अनुसन्धान िथा ननकार्लाई एनककृि
गिी त्यसलाई िानष्ट्रर् उद्दे श्य अनु रुप परिचालन गने सम्वन्धमा कुनै नीनिगि सं थथागि अर्धािणा
बनी कार्ाा न्वर्नमा ल्याइएको छै न । संथथाहरुले गने अनुसन्धान ि नर्कासमा कुनै क्षेत्रमा दोहोिोपन
ि कुनै अनि आर्श्यक क्षे त्रमा कुनै पनन अनुसन्धान पनन हुन सकेको छै न ि र्स्तो अनुसन्धानहरुको
एनककृि दस्तार्ेनजकिण पनन गरिएको छै न ि कसले गने सम्वन्धमा पनन प्रष्ट्िा छै न ।
अनुसन्धान ि नर्कासमा सिकािी ननजी साझेदािीको अर्थथा जनि हुन्छ त्यनि नै र्ो क्षेत्रको
उपलन्त्रब्धलाई प्रभार्कािी रुपमा उपर्ोग हुन जान्छ िि नीनिमा जसिी ननजी प्रानज्ञक साझेदािी
प्रार्धान िान्त्रिएिापनन कुनै नकनममको संर्न्त्र र्नेको ि कार्ाा न्वर्न भएको छै न । नर्दे िबाट नर्ज्ञान
प्रनर्नध क्षेत्रमा नेपाल अध्यर्न अनुसन्धान गना आउदा नेपालबाट स्वीकृि नलने ि नेपाली सम्वन्त्रन्धि
र्ैज्ञाननकलाई समार्ेि गिाउने भन्ने प्रार्धानका सम्वन्धमा पनन कार्ाा न्वर्न हुन नसक्नु मात्र होइन
र्ो कार्ा कुन ननकार्बाट हुने भन्ने सम्वन्धमा पनन कानू नी ि नीनिगि स्पष्ट्िा छै न ।
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ख

संस्थागत व्यिस्था

नीनिमा एउटा उच्चस्तिीर् "िानष्ट्रर् नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध परिषद् " गठन गने प्रार्धान िहे को छ ि
र्समा क्षेत्रगि ि सम्वर्द् सं थथागि प्रनिनननधत्व िहने प्रर्धान पनन छ ।र्ो परिषद् गठन गरिएको
पनन छ । २०६१ साल दे न्त्रि हालसम्म २०७४ सम्म जम्मा २ पटक परिषद् को र्ैठक र्सेको छ । िि
महत्वपूणा ि अथापूणा ननणार् पनन छै न ि सामान्य ननणार् भएकोमा कार्ाा न्वर्न भएको छै न । प्रथम
र्ैठक २०६३।९।२८ माि दोश्रो र्ैठक २०६८।११।२८ मा र्सेकोमा सो र्ैठकको माइन्यूट लगार्िका
कागजाि नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर्मा एनककृि गिी िान्त्रिएको पाइएन । त्यसबाट पनन
मन्त्रालर्को नीनि कार्ाा न्वर्न प्रनिको संर्ेदननिलिा प्रष्ट् हुन्छ ।
त्यसै गिी "नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नर्कास कोष" थथापन गने , केन्द्रीर् दस्तार्े ज िहने केन्द्रीर्
पुस्तकालर् िोल्ने , नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध सम्वन्त्रन्ध सन्दभा प्रर्ोगिाला ि केन्द्रीर् प्रर्ोगिाला थथापना
गने, प्रार्धान िहे कोमा कुनै पनन कार्ा व्यर्न्त्रथथि र्ोजनार्र्द् ढं गले भए गिे को छै न । नर्ज्ञान िथा
प्रनर्नध नीनि कार्ाा न्वर्नका लानग नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर्ले सहजकिाा प्रर्र्द्ा क ि ननणाा र्क
भूनमका ननर्ाा ह गनेछ भनी नीनिमा उल्लेि भएिापनन के/कुन कार्ा कस्ले कसिी गने भन्ने
सम्वन्धमा कुनै अर्धािणा प्रनक्रर्ा मागादिान बनाइएको ि कार्ाा न्वर्न भएको पनन छै न् ।
ग

कानूनी व्यिस्था

नीनिले नीनि कार्ाा न्वनर्को लानग आर्श्यकिानुसाि ऐन ननर्म ि ननदे निका बनाइनेछ भननएकोमा
र्स नीनिको कार्ाा न्वर्नको लानग कुनै कानु नी दस्तार्े ज िर्ाि गिे को छै न । िानष्ट्रर् नर्ज्ञान िथा
प्रज्ञा प्रनिष्ठान ऐन र्ो नीनि आउनु अनि नै आएको ि प्रनिष्ठानले स्विन्त्र नकनसमले ऐनमा उल्लेन्त्रिि
कार्ा सम्पादन गदै आएको छ। नीनिले नर्ज्ञान प्रनर्नधको अनुसन्धान ि नर्कासका लानग र्ैन्त्रर्द्क
सम्पनि संिक्षण कानून बनाइने भननएकोमा हाल सम्म पनन र्स्तो कानून बनन नर्ज्ञान प्रनर्नधसंग
सम्वन्त्रन्धि र्ौन्त्रर्द्क सम्पनिको संिक्षण हुने कुिाको प्रत्याभूि हुने अर्थथा छै न । नेपाल नर्ज्ञान िथा
प्रनर्नधको क्षेत्रमा नर्दे िीहरुले अनुसन्धान अन्वेषण र्ा अध्यर्न गना नेपालको कुन ननकार्बाट
स्वीकृनि सहमनि नलनुपने हो ि त्यस्का ििाहरु के हुनेछन् िथा नर् संथथाहरु दिाा गने ननकार् ि
सहमनि ििा सम्वन्धमा नीनिगि ि कानुनी रुपमा स्पष्ट्िा किै बाट भएको छै न । नेपालमा नर्नभन्न
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संथथाले गिे को र्ैज्ञाननक अनुसन्धान भनन अननगन्त्रन्त प्रनिर्ेदन आफ्नो स्वाथा अनुकुल प्रसाि गने
गिे कोमा नेपालमा कानून ि नीनिगि अस्पष्ट्िाका कािण मुक दिाक मात्र र्न्न पुगेको छ ।
घ

प्रिर्द्ा नात्मक व्यिस्था

नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि, २०६१ ले गिे को प्रार्धान अनु साि नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध क्षे त्रमा अनुसन्धान
ि नर्कास गने संि सथथा एर्ं र्ैज्ञाननक ि प्रानर्नधकलाई कदि ि पुिस्कृि गने भन्ने प्रार्धान िहे कोमा
िानष्ट्रर् नर्ज्ञान प्रनर्नध प्रज्ञा प्रनिष्ठानले केही र्ै ज्ञाननकहरुलाई र्ानषा क रुपमा पुिस्काि नदने बाहे क
संि संथथाको पनहचान गिी र्ृहिि रुपमा अनुसन्धान ि नर्कासको र्ािार्िण सृजना गिे को महसुस
छै न । नीनिमा प्रनिस्पधी अनुसन्धान पर्द्नि र्साल्ने जस्ता कुिाहरुको व्यर्थथा गरिएकोमा कुनै
कार्ा भएको छै न।
र्ुर्ा र्ैज्ञाननकहरुलाई र्ैज्ञाननक ि प्रानर्नधक अनुसन्धान अन्वे षण ि नर्कासका लानग उपर्ुक्त
र्ािार्िण सहर्ोग िथा र्ृनि नर्कासको अर्सि नदइने कुिा नीनिमा उल्लेि भएिापनन कार्ा रुपमा
कुनै कार्ा भएको छै न् । र्स्का अनिरिक्त प्रनिभा पलार्नलाई िोक्ने नकनसमको कुनै अथापूणा
नक्रर्ाकलाप संचालनमा आएको छै न ।

ङ

सिन्वयात्मक काया व्यिस्था

नीनि अनुसाि श्रोि ि साधनको अनधकिम उपर्ोग गदै कृनष, र्न, जलश्रोि निक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग,
र्ािार्िण, सूचना प्रनर्नध, इन्त्रन्जननर्रिङ्ग, जैनर्क प्रनर्नध, अन्तिीक्ष प्रनर्नध, पिमाणु नर्ज्ञान, िगोल
नर्ज्ञानको क्षेत्रमा हुने अध्यर्न अनुसन्धान एर्ं प्रभार्कािी रुपमा संचालन गरिने छ भननएको छ िि
र्स्तो क्षेत्रमा के भएका छन ? कनि के नर्षर्मा अध्यर्न अनुसन्धान भएका छन् ि त्यसको समन्वर्
कुन ननकार्ले कसिी गिे को छ ि त्यस्को अनभलेन्त्रिकिण ि दस्तार्ेजीकिण कनह किैबाट भएको
छै न ।
नर्नभन्न सिकािी िथा स्वार्ि क्षेत्रगि ननकार्हरुले आफ्नो िणनीनि िथा कार्ानीनि बनाई
अनुसन्धान ि नर्कास को कार्ा गदाा समन्वर्ात्मक रुपले गरिने प्रार्धान नीनिमा छ िि त्यसको
समन्वर्को नजम्मेर्ाि ननकार् नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर्बाट र्ो कार्ा सम्पादन भएको छै न ।
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मानथ उल्लेन्त्रिि पााँ च र्टा क्षेत्रगि व्यर्थथाको आधािमा नै नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनिले परिलनक्षि
गिे को लक्ष्य िथा उद्दे श्य दु िदृनष्ट् ि समुध नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध क्षे त्रको नर्कास ि सर्ृन्त्रर्द्को अर्थथा
सृजना गने हो । र्स अर्थथालाइ हे दाा नीनिले भनेका कुनै पनन िणनीनि ि कार्ानीनिलाई सम्वन्त्रन्धि
ननकार्हरुले ग्रहण गिी कार्ाा न्वर्नमा ल्याएका छै नन् ।
२.६

नीवत कायाान्वयनको कायायोजना
र्ो नीनिको कार्ाा न्वर्नको मुख्य बुाँदाको रुपमा नीनिको बुाँदा न ५१ मा उल्लेि भए अनुसाि नर्ज्ञान
िथा प्रनर्नधको अल्पकानलन िथा दीिाकानलन अर्धािण िर्ाि गिी सो को आधािमा उल्लेि छ ।
र्ोजना िजुामा कार्ाा न्वनर् िथा मूल्यां कनको प्रभार्कािी व्यर्थथा गरिने भन्ने प्रष्ट् हुन्छ ।र्स बुाँदा
अनुसाि र्ी नीनि कार्ाा न्वर्न गना सर्ाप्रथम अर्धािणा पत्रको अपेक्षा ि महत्वलाई स्पष्ट् गिे को
दे न्त्रिन्छ नै ।

र्ो अर्धािणा नर्नभन्न ननकार्हरुको संलग्निा ि समन्वर्मा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध

मन्त्रालर् ि िानष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगले गनुा पने हो ि र्सै अर्धािणा पत्रको आधािमा सम्वन्त्रन्धि
ननकार् ि मन्त्रालर् एर्ं िानष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगले आर्नधक र्ोजना ि र्ानषा क कार्ाक्रम िर्ाि गिी
कार्ाा न्वर्न गनुा पने हो । िि अर्धािणा पत्र िर्ाि नगरिई र्ोजना िथा कार्ाक्रम िदथा नकनसमले
हुने ि नीनिलाई आधाि नमाननदा नीनिसंग सामन्जस्य भएको दे न्त्रिदै न । अर्धािणापत्र िर्ाि
गरिएपनछ सो आधािमा कार्ार्ोजना बनाई समन्वर्ात्मक नकनसमले कार्ाा न्वर्न गनुा पनेमा
कार्ार्ोजना पनन बनाइएको नहुाँ दा नीनिको कार्ाा न्वर्न प्रभार्कािी रुपमा हुन सकेको छै न ।
२.७

सिग्रिा नीवत प्रभािकारीताको अिस्था
नीनिको प्रभार्कािी अध्यर्न गदाा िैनक्षक नसर्द्ान्तले अंनगकाि गिे का नसर्द्ान्तहरुलाई ध्यानमा
िान्त्रि गरिने नसलनसलमा नीनि ननमाा णको आर्श्यकिा ि नीनि ननमाा णको परिन्त्रथथिी नर्श्लेषण
नीनिले प्रष्ट् गिे का दृनष्ट्कोण दु िदृनष्ट् िथा नक्रर्ाकलपाहरुको स्पष्ट् व्याख्या ि प्राप्त गना सक्ने
र्ािार्िण श्रोि ि अर्थथा नीनि कार्ाा न्वर्नको र्ािार्िण संथथागि संिचनागि व्यर्थथा कानून
ननदे निकाको ननमाा ण कार्ाा न्वर्नसंग सम्वन्त्रन्धि अन्ति ननकार् समन्वर् व्यर्थथा ि संचालनको
अर्थथा कार्ाा न्वर्न कार्ानीनि आर्नधक र्ानषाक र्ोजनामा नीनिको प्रनिनर्म्व ि समग्रमा नीनिले
भनेको कुिा प्राप्त भए नभएको सम्वन्धमा नर्श्लेषण साधन श्रोिको प्रर्ाा प्तिा ि दे न्त्रिएका
कनमकमजोिी सम्वन्धमा नर्श्लेषण गिी ननष्कषा ननकानलनु पने हुन्छ । र्सिी समग्रमा हे दाा नर्ज्ञान
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िथा प्रनर्नध नीनि २०६१ लाई सफल कार्ाा न्वर्न हुन सकेको नीनिको रुपमा नलन नसनकने कुिा
मानथका बुाँदाहरुबाट प्रष्ट् भएको छ ।
मानथ सम्वर्द् परिच्छे दहरुमा उल्लेि गरिएझै र्ो नीनिको स्वानमत्व ग्रहण गने ननकार्नै
सिकािको िानष्ट्रर् प्राथनमकिामा नपिे को ि साधन श्रोि मागादिा न िथा अनु गमनमा पनन
प्राथनमकिामा नपिे को कािणले र्ो नीनिको प्रभार् अपे नक्षि रुपमा कार्ाा न्वर्न प्राथनमकिामा पना
सकेको छै न ि र्स्का समस्या ि चुनौिी र्ेग्लै परिच्छे दमै छलफल गरिएको छ । समग्रमा नेपाल
सिकािले कार्ाा न्वर्नमा ल्याएको नीनिहरु मध्य कम प्रभार्कािी नीनिमा र्ो नीनि पदा छ ।
२.८

नीवत वनरन्तरताको सान्दवभाकता र पररिाजानको आिश्यकता
हाल कार्ाा न्वर्नमा िहे को नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि कार्ाा न्वनर्मा दे िापिे का समस्या र्स्को स्पष्ट्
दृनष्ट्कोण र्सको स्वानमत्व नलने सं थथागि व्यर्थथा िथा िाष्ट्रले अं नगकाि गिे का अन्य नीनि ि
नक्रर्ाकलापसं गको सं र्ोजनलाई दृनष्ट्गि गिी र्ो नीनिमा व्यापक परिर्िान ि परिमाजान गरिनु
आर्श्यक छ । र्ो नीनि हालकै स्वरुपमा कार्ाा न्वर्न प्रभार्कािी नहुनुको अनिरिक्त िानष्ट्रर्
प्राथनमकिा िथा िाज्य स्वरुप, संथथागि व्यर्थथा क्षमिाका आधािमा पु न लेिनको आर्श्यकिा
प्रष्ट् दे न्त्रिन्छ । नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर्बाट र्ो नीनि परिमाजान को सुरुर्ाि गिी सनकएको
पनन जानकािी प्राप्त भएको छ ।
ननम्न नलन्त्रिि कािणले र्ो नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनिलाई परिमाजानका पुनलेिन गनुा आर्श्यक
दे न्त्रिन्छ ।
१

नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको क्षेत्रमा २०६१ साल पनछ नर्श्वमा ठु लो परिर्िान भै सकेको परिपेक्ष्यमा
िि अनुरुप िानष्ट्रर् नर्ज्ञान प्रनर्नध नीनिको िर्ाि गनुा पने

२

िानष्ट्रर् परिप्रे क्ष्यमा पनन नर्ााँ नर्षर्हरु (आणनर्क नर्षर्, आन्तिीक्ष नर्षर्, नानो नर्षर् िथा
जैनर्क नर्नर्धिा र्ैकन्त्रल्पक ननर्किणीर् उजाा िथा उपर्ुक्त थथानीर् मौनलक प्रनर्नध
नर्कास नर्षर्) सन्दभामा पनन नीनिले मागाननदे ि गनुा पने हुाँ दा पनन नर्ााँ नीनिको
आर्श्यकिा छ ।

३

नर्द्यमान नीनिका ननमाा ण कमजोिी कार्ाा न्वर्न ि समन्वर्ात्मक कमजोिी ि संथथागि
कमजोिीलाई समेि सम्वोधन गरिनु पने िानष्ट्रर् नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध प्रज्ञा प्रनिष्ठानको ि
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नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर्को भूनमका ि दानर्त्व स्पष्ट् गिी दोहोिो पन हटाउन जरुिी
दे न्त्रिन्छ ।
४

नर्ज्ञान प्रनर्नधको उच्चस्तिीर् संर्न्त्र प्रभार्कािी बनाउन र्सको दानर्त्व िथा भूनमकालाई
नक्रर्ािीलिाका लानग उपर्ु क्त कार्ाकािी ननकार् श्रोि ि अनधकाि सम्पन्न बनाउनु पने

५

नीनिको कार्ाा न्वर्नको लानग कानू नको आर्श्यकिा पने ि त्यसको कानुन नीनिद्वािा
नननदा ष्ट् हुने हुाँ दा समर् सापे क्ष नीनि आर्श्यकिा महसु स गरिएको छ ।

६

र्ो नीनि अप्रभार्कािी हुनु का कािण प्रस्तुि अध्यर्न बाट प्रष्ट् हुने हुाँ दा सम्वर्द् ननकार्हरु
नर्च छलफल गिी सानो कार्ादल ननमाा ण गिी नीनिको परिमाजान र्ा पुनालेिन गना
उपर्ुक्त हुन्छ ।
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पररच्छे द तीन
३.१

नीवत कायाान्वयिा दे खा परे का बािा तथा सिस्याहरु
क

नीनि ननमाा णको क्रममा समस्याः सर्ाप्रथम ित्कानलन िाही नेपाल नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध प्रज्ञा
प्रनिष्ठान िडा भइ नर्ज्ञान प्रनर्नधको अध्यर्न अनुसन्धानको थालनी २०३९ मनसि बाट
भएको हो । सम्वि् २०५३ सालमासिकािले नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध क्षेत्रलाई नर्कास गने
लक्ष्यले नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर्को गठन गिे को हो । नमनि २०६१ सालमा र्ो नीनि
सिकाले बनार्ो िि नीनि ननमाा ण गने सम्वर्द् ननकार्को पनहचान, हाल र्स क्षेत्रमा कार्ािि
िहे को संथथा ि कार्ासम्पादन न्त्रथथनि, के कनि कमजोिी नथए त्यस्को मूल्यााँ कन गनुा पने नथर्ो
। एकानिि नाष्ट् आफै नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध क्षेत्रको स्विानसि संथथाको रुपमा कार्ािि नथर्ो
अको निि मन्त्रालर् बन्यो ि र्ी दु ई र्ीच कार्ा क्रम सं थथागि समन्वर् ि नीनिको
नर्स्तृिीकिण गिी कार्ाा न्वर्न गने अर्थथा पनन िहे न । नर् दु ई ननकार् नर्च, अदृश्य नर्च,
अदृश्य असहमनिहरुनै िहे को पाइर्ो ।

ि

नाष्ट् लगार्ि दे िमा िहे का अन्य अनुसन्धान अध्यर्न ननकार्हरु नीनिक्षेत्र िथा नीनि
कार्ाा न्वर्न सम्वर्द् ननकार्हरुको संलग्निा ि अन्तनक्रार्ा नगिी नीनि िर्ाि गने कार्ा भएको
हुाँ द सम्वर्द् पक्षहरु ि कार्ाा न्वर्न गने ननकार्हरु जस्तो नर्श्वनर्द्यालर्, नाका आनदले नीनि
प्रनि अपनत्व ग्रहण गना नसक्नु समस्या कै रुपमा दे न्त्रिन्छ।

ग

नीनि िजुा मा गिे ि मात्र पु ग्दैन। नननि कार्ाा न्वर्नको लानग आर्श्यक श्रोि

नर्द्यमान

जनिन्त्रक्त ि कार्ाा न्वनर् गना संथथागि व्यर्थथा ि आर्श्यकिाको सही मूल्याकन गिी
आर्श्यक व्याख्य ि व्यर्थथा हुन पनेमा त्यस्तो नर्श्लेषण भएको महसुस भएन । िसथा र्ो
पनन समस्याको रुपमा िहे को छ ।
ि

नीनि कार्ाा न्वर्नको लानग नीनिगि रुपमै नीनि कार्ार्ोजनाका साथे कानूनी व्यर्थथा
सनहिको समुच्च दृनष्ट्कोण िािेको अनुभूि भएन ।

सरकारको प्रवतिर्द्ता र प्राथविकता
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क

सिकािले नीनि ननमाा ण गदै मा त्यो क्षेत्रको स्वस्फुिा रुपमा नर्कास भैहाल्ने भन्ने होइन
।र्स्का लानग सिकािको त्यस क्षेत्र प्रनिको दृनष्ट्कोण प्रनिर्र्द्िा िथा प्राथनमकिा पनन
महत्वपूणा कुिा हो । दे िानसिीमा र्ा कसैको किकापमा नीनि बनाउने िि कार्ाा न्वर्न
इच्छािन्त्रक्त ि प्रनिर्र्द्िा नभएपनछ र्सका नर्षर् सिकािको प्राथनमकिामा पने कुिा भएन
। र्स नीनि मात्र होइन नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको क्षेत्र समु च्चमा सिकािको प्राथनमकिामै पना
नसकेको कुिा र्सलाई छु ट्टाइएको बजेट िटाइएको कमाचािी िथा िाजनैनिक
दृनष्ट्कोणबाट अनभूि हुन्छ । नाष्ट् नर् नप कोइिाला प्लाने टोरिर्म अर्ेजिभेटिी जस्ता संथथा
पनन जड ि पुिािन प्रर्ृनिमै रुमनलएको अर्थथामा छ ि र्स्लाई सुधाि गना कसै को कदम
र्ढे को छै न ।

ि

र्ो मन्त्रालर्को गठन, थथानान्तिण, स्विन्त्र प्रभागको रुपमा मन्त्रीको कार्ाभाि,
अर्थथाबाट पनन र्स क्षे त्र प्राथनमकिामा नपिे कै अनुभूनि हुन्छ । एउट मन्त्रालर् छु नटने
जोनडने हुाँ दा पनन कार्ाक्रमको ि दृनष्ट्कोणको ननिन्तििा ि संथथागि स्मिणको अर्थथा
ज्यादै कमजोि हुन्छ जनु हाल नर्ज्ञान प्रनर्नध मन्त्रालर्ले भोनगिहे को छ ।

ग

सिकािको प्राथनमकिामा नपिे को कुिा बजेट र्ााँ डफााँ डबाट पनन दे न्त्रिन्छ ।

ि

नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध समुच्च गठन गने दृनष्ट्कोण नीनिले िािे पनन र्ो समूह गठन हुन सकेन
। उच्चिहमा पदथथापन भएका दे न्त्रि िलका िहमा कार्ािि कमाचािीको प्राथनमकिामा र्ो
मन्त्रालर् पिे को दे न्त्रिदै न । र्ो मन्त्रालर्को कार्ा प्रकृनि हे दाा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध ि सूचना
प्रनर्नधमा कमाचािी र्ाहुल्यिा हुनु पनेमा प्रिासन से र्ाका फानलएका माननसकिा र्ा
काठमाडौं र्स्न सुनर्धा र्ु क्त भएकाहरुको र्ाहुल्यिाका कािण कार्ाििको मनोर्ल ि
उत्प्रेिणा नर्चािणीर् नै िहे को दे न्त्रिन्छ ।

ङ

नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर् र्ो नीनि कार्ाा न्वर्नको प्रमुि ननकार् हो िि नीनिले
दे िाएका कुिा ि कार्ाक्रम भन्दा श्रोि ि अर्सि भएकाहरुको अन्य कार्ा का कार्ा मा
रुमनलएि िहे को दे न्त्रिन्छ ।
संस्थागत सिन्वय
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"नाष्ट्", "नाका", नर्श्वनर्द्यालर् अनुदान आर्ोग, नर्श्वनर्द्यालर्हरु अनुसन्धान ि अध्यर्नमा
संलग्न नीनज क्षेत्र जसको भूनमका नीनि कार्ाा न्वर्नमा अहम िहन्छ संगको संथथागि
समन्वर् भएको दे न्त्रिदै न ।
नीनिमा उल्लेि भए अनुसािको उच्च सनमनिको र्ैठक पनन िाम्री हुन् नसक्नु ि भएको
र्ैठकमा पनन महत्वपूणा ि अथापूणा एजेण्डा ि ननणार् हुन नसक्नु अको समस्याको रुपमा
िहे को छ ।

ि

मन्त्रालर्को आफ्नो कार्ाा न्वर्न गने नर्भाग छै न । र्स अन्तगाि स्वार्ि ननकार्हरु छन्
निनीहरु आफैको कार्ा प्रगनि िफा हे दाा समन्वर्मा कार्ा हुने अर्थथा भने दे न्त्रिदै न ।

ग

िानष्ट्रर् नीनिको आधािमा आर्नधक र्ोजना ननमाा ण िर्ा श्रोिको सनह र्ााँ डफाड गने ि
त्यसैका आधािमा र्ानषाक कार्ाक्रम िर्ाि गने कार्ा को नर्गि र्षाहरुमा (हाल परिर्िान
भएको) िानष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगले समन्वर् गनुा पनामा त्यस्तो गरिएको अनुभूि भएन । नीनि
एउटा िे िार्ाट जाने ि आर्नधक र्ोजना अको बाटोबाट जाने गिे को पाइर्ो ।

ि

नीनि कार्ाा न्वर्नको प्रमुि औजाि भनेको कानून हो । र्स नीनिले पनन कानूनहरु
दस्तार्ेजहरु िर्ाि गनुा पने कुिा उल्लेि गिे को नथर्ो । िि हाल सम्म र्स सम्वर्द् न कुनै
र्ोजना ि कार्ाा न्वनर् अर्धािणा र्न्यो न कुनै कानु न र्ा ननदे निका र्ा आदे ि आर्ो ।
कनिपर् कुिाहरु आदे िबाट कार्ाा न्वर्न हुन सक्ने उदाहिणका लानग नेपालमा नर्ज्ञान ि
प्रनर्नधको क्षेत्रमा अध्यर्न अनुसन्धान गने नर्दे िी व्यन्त्रक्त र्ा संथथाले मन्त्रालर्बाट स्वीकृनि
नलने ि त्यस्का प्रकृर्ा एर् नेपाली र्ैज्ञाननकको संलग्निाको लानग ननर्म र्ा आदे ि द्वािा
ननर्नमि गिाउन सनकन्थ्यो त्यस्तो दस्तार्ेज पनन बनाइएन ।

ङ

मन्त्रालर्को थथानर्त्व (केर्ल टु नक्रने गानभने क्रममा िह्यो) नहुाँ दा र्स क्षेत्रमा भएका केही
कामहरुलाई पनन एनककृि रुपमा दस्तार्ेनजकिण गरिएको पनन छै न ि िे कडा पनन छै न ।
र्ही परिक्षणको नसलनसलामा र्ानषाक कार्ा प्रगनि ि उच्चस्तिीर् परिषद् को ननणा र्पुन्त्रस्तका
समेि मन्त्रालर्बाट उपलब्ध गिाउन सकेका छै नन ।

३.२

नीवत परीक्षणको वनष्कषााः-
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नीनि ननमाा ण भै कार्ाा न्वर्नमा आएपनछ नीनिले प्राप्त गना िोजेको लक्ष्य प्राप्त भएन, प्रनक्रर्ा नठक
छन् छै न आदीको सम्वन्धमा ननर्नमि पिीक्षण गरिनु पछा ि सिकािले पनन नीनि परिक्षण गने एउटा
केन्द्रीर् संर्न्त्र बनाउनु पछा । समग्र नननिहरुको कार्ाा न्वर्न को मूल्यां कनबाट िाष्ट्रको नहडाइ ि
गनि एनकन गना सनकन्छ । िसथा र्ो नीनि कार्ाा न्वनर्मा आएको १२ र्षा पछी परिक्षण गरिनु
सान्दनभाक छ । िि ननर्नमि ि थथानर् सं र्न्त्रबाट नभइ िदथा रुपमा हुन हुदै न ।
प्रस्तुि नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि, २०६१ को परिक्षणको सन्दभामा भन्ने हो भने नीनिको प्रमुि
नजम्मेर्ाि ननकार् नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध मन्त्रालर्को भूनमका ननिासाजनक नै दे न्त्रिन्छ । कार्ाा न्वर्न
समन्वर्कािी िथा सहजकािी भूनमका कुनै पनन ननर्ाा ह गना सकेको ि इच्छु क िहे को पनन दे न्त्रिएन्
। नर्ज्ञान प्रनर्नध नीनि कार्ाा न्वर्नको अर्धािण कार्ाा न्वर्न कार्ानीनि मात्र बने को भएपनन एउटा
नननश्चि नदिामा जाने नथर्ो ि कार्ाा न्वर्न संलग्न ननकार्को भुनमका प्रष्ट् हुने नथर्ो । र्ो हुन सकेको
छै न । सिकािीको प्राथनमकिा र्ो क्षेत्र पिे को पनन छै न ि अर् प्रस्तिु नीनिको सान्दनभा किा (िासमा
नर्षर् Content) को पनन परिमाजान र्ा पुनालेिन हुनु जरुिी छ । नीनिको ढााँ चागि रुपमा पूणािा
नदइनु पछा । नीनि ननमाा ण गदाा सम्वर्द् ननकार् ि नीनज क्षेत्र संगको सहकार्ामा उननहरुले समेि
स्वानमत्व ग्रहण गने नकनसमले िर्ाि गरिनु पछा ि नीनिमा अमूिा नभइ गना ि हुनु सक्ने कुिालाई
मात्र समेटने नकनसमको हुनु पछा ।
र्ो नीनि कार्ाा न्वर्नको दृनष्ट्ले नर्फल नकिामा पने ि र्स्को पाठ नसकेि नर्ााँ नीनि िर्ाि
गना जरुिी छ ।
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३.३

सुझािहरु
प्रस्तुि नीनि परिक्षण पश्चाि ननम्नानुसाि सुझार्हरु प्रस्तुि गरिएको छःक. हालको दे िको िाजनै निक ि ढााँ चागि नहसार्ले िथा नर्षर् र्स्तु प्राथनमकिा िथा िानष्ट्रर्
आर्श्यकिालाई ध्यानमा िान्त्रिको नीनिलाई प्रनिथथापन गरिनु पछा ।
ि. नीनि ननमाा णका साथ साथै र्स्को कार्ाा न्वर्नको लानग कानून व्यर्थथा (ऐन बनाउने) संथथागि
स्पष्ट् भूनमकागि व्यर्थथा, कार्ाा न्वर्नको लानग आर्श्यक श्रोिको व्यर्थथा हुनु पछा ।
ग. नेपाल नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध प्रज्ञा प्रनिष्ठान ऐनलाई परिमाजा न गरिनु पछा र्ा र्ेग्लै नर्ज्ञान प्रनर्नध
छािा ऐनको अन्तगाि परिमाजान गरिनु पछा ।
ि. नर्श्व परिर्ेिमा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको क्षेत्रमा दे िापिे का परिर्िा न ि नर्कनसा ि
प्रनर्नधसंगआत्मासाि गनुा एकानिि जरुिी छ भने अको निि दे िमा नर्द्यमान उपर्ु क्त ि मौनलक
प्रनर्नधको पनन जगेनाा गनुा छ र्ी दु र्ै कुिाको सन्तुलन हुने गिी नर्ााँ नीनि ननमाा ण गनुा पछा ।
ङ. नर्ााँ नीनि ननमाा ण गदाा प्राथनमकिा, िानष्ट्रर् आर्श्यकिा साथै िानष्ट्रर् सामथ्या लाई ध्यानमा िान्त्रि
िजुामा गरिनु पछा ।
अन्तमा नर्ज्ञान िथा प्रनर्नध नीनि आएपनछ नर्ज्ञान िथा प्रनर्नधको क्षे त्रमा आएको िानष्ट्रर्
चेिना, मौनलक, भौनिक प्रनर्नध ि अन्तिाा नष्ट्रर् स्तिमा द्रुिि गनिमा र्स क्षे त्रमा भएको प्रगनिलाई
केही मात्रामा भएपनन ने पालले ग्रहण गिे को छ ि िानष्ट्रर् ननस्कृर्िाको परिणाम नीनिले भनेका
कुिाहरु भने ज्यादै कम मात्र लागु हुन सकेको छ ।
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