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मेडिकल कलेजहरुले डियम विपरीत मिलाग्दी शलु्क डलएको सम्बन्धी संक्षिप्त छािविि 
प्रडतिेदिको सारसंिेप 

१. उजरुीको व्यहोरााः 
(क) शैक्षिक शलु्कका िाममा लाखौं रुपैयााँ असलेुर विद्यार्थी/अडििािकलाई ठगी गिे मेडिकल कलेजलाई 

डिििुि विश्वविद्यालय कै उपकुलपडत तीर्थथराज खडियााँले संरिण गरेको । 

(ख) गण्िकी मेडिकल कलेज, यडुििसथल मेडिकल कलेज, िेसिल मेडिकल कलेज र क्षितिि मेडिकल 
कलेजहरुले MBBS र BDS अध्ययिरत विद्यार्थीहरुसाँग हरेक िर्थ लाखौं अडतररक्त रकम असलु्दै आएको 
। 

(ग) माडर्थ (क) र (ख) मा उल्लेख िएका उजरुीहरु समेतको कागजात संलग्ि गरी प्रधािमन्िी तर्था 
मक्षन्िपररर्दको कायाथलय (हेलो सरकार कि) को ि.िं. 03-2019-W62HIJ, डमडत २०७५।१२।१७ को 
पिबाट आिश्यक कारिाहीका लाडग यस केन्रमा प्राप्त िएको र केन्रको डमडत २०७५।१२।24 को 
डिणथयबाट छािविि टोली गठि गररएको ।  

२. कायाथदेशाः 
राविय सतकथ ता केन्रको डिणथय बमोक्षजम छािविि टोलीलाई तपडसल बमोक्षजमको कायाथदेश  प्रदाि िएको  
डर्थयो । 

(क) डिििुि विश्वविद्यालयमा रहेको अिगुमि डिदेशिालयले मेडिकल कलेजहरुलाई गिे अिगुमिका डबर्यहरु, 

अिगुमि डबडध, समय र उक्त डिदेशिालयिाट अिगुमि पश्चात पेश िएको प्रडतबेदिको कायाथन्ियिको 
अबस्र्था ।  

(ख) मेडिकल कलेजका विरुद्ध डि.वि.वि. डििको कायाथलय र डि.वि.वि. का अन्य डिकायहरुमा परेको उजरुी र 
उजरुीका डबर्यमा उक्त डिकायहरुिाट िएको कारिाहीको पडछल्लो अबस्र्था ।  

(ग) िेपाल सरकारिाट तोकेको शलु्क िन्दा बढी शलु्क डलिे कलेजलाई हिुे कारिाही, डि.वि.वि.ले हालसम्म 
डियम विपररत तोवकए िन्दा बढी शलु्क डलएका कलेजलाई गरेको कारिाहीको पडछल्लो अबस्र्था । 

(घ) उल्लेक्षखत डबर्य लगायतका अन्य डबर्यमा छािडबि सडमडतलाई उपयकु्त लागेका अन्य डबर्यहरु । 
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३. िपेाल सरकारले विडिन्न शैक्षिक िर्थमा MBBS अध्ययिका लाडग डिधाथरण गरेको शलु्कको वििरण 

 शै.ि. २०७३।७४ मा उपत्यका डििका मेडिकल कलेजहरुमा रु.३५,००,०००।- र उपत्यका बावहरका 
मेडिकल कलेजहरुमा रु.३८,५०,०००।– 

 शै.ि. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा उपत्यका डििका मेडिकल कलेजहरुमा रु.३८,५०,००० र 
उपत्यका बावहरका मेडिकल कलेजहरुमा रु.४२,४५,०००।- 

 शलु्क डिधाथरण सम्बन्धमा डिििुि विश्वविद्यालय नि अिसुार िेपाल सरकारले तोकेको हकमा सोही बमोक्षजम 
हिुे र ितोकेको हकमा डि.वि.वि. कायथकारी पररर्द्ले तोक्ि सक्ि ेदेक्षखन्छ ििे काठमािौं विश्वविद्यालय नि 
अिसुार उक्त विश्वविद्यालयलाई कुिै पडि शलु्क डिधाथरण गिे अडधकार प्रदाि गरेको देक्षखाँदैि । 

 िेपाल सरकारले विडिन्न डमडतमा तोकेको शलु्क काठमािौं विश्वविद्यालयले डलिपुिेमा सरकारको डिणथय 
विपरीत तोकेको शलु्क िन्दा क्षशिण शलु्क ४९,९०,००० सम्म र अन्य विडिन्न शीर्थकमा शलु्क डिधाथरण 
गिथ कलेजहरुलाई पररपि गरेको देक्षखन्छ । 

 

मेडिकल कलेजहरुले अडतररक्त शलु्क डलएका विडिन्न शीर्थकहरु 
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मेडिकल कलेजहरुको शलु्क डिधाथरण सम्बन्धी व्यिस्र्थाहरु 

 क्षशिण शलु्क डिि सम्पूणथ शलु्क पिे, क्षशिण शलु्क डिधाथरण िइसकेपडछ अन्य विर्यमा शलु्क डलि िपाइिे 
अन्तराथविय मान्यता रहेको । 

 क्षिवकत्सा शास्त्र अध्यादेश (२०७४।७।२४ िेपाल राजपि अडतररक्तांक-28 को पररिार्ा खण्ि "त") 
अिसुार क्षशिण शलु्कमा सबै शलु्क समािेश हिुे उल्लेख िएको ।  

 राविय क्षिवकत्सा क्षशिा नि, २०७५ को दफा २- "क्षशिण शलु्क िन्नाले क्षशिण संस्र्थाले क्षिवकत्सा क्षशिाको 
अिडधिर डलिे ििाथ, क्षशिण, ल्याब, पसु्तकालय, सामदुावयक ताडलम िा परीिा शलु्क सम्झिपुछथ" िन्ने 
उल्लेख िएको । 

४. छािडबििाट प्राप्त तथ्यहरु 

(क)  डिििुि विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेज अिगुमि सडमडतको छािविि प्रडतिेदि सम्बन्धी केही तथ्यहरुाः 

 अिगुमि डिदेशिालयिाट शै.ि. 2०७४/७५ मा िेशिल मेडिकल कलेज, बीरगंज, वकष्ट मेडिकल कलेज, 

इमािोल, लडलतपरु, यडुििसथल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेज, िैरहिा, क्षितिि स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज 
प्रा.डल. िरतपरु, गण्िकी मेडिकल कलेज, कास्की, पोखराको अिगुमि गरेको देक्षखन्छ।  

 अिगुमिमा पश्चात प्राप्त प्रडतबेदिले औल्याएका कैवफयत कायाथन्ियिको लाडग अिगुमि डिदेशिालयको ि.िं. 
४२८ डमडत २०७४/१२/१६ को पििाट श्रीमाि उपकुलपडत, अध्यि, कायथकारी पररर्दको सक्षििालय, 

डि.वि.वि. कीडतथपरुलाई पेश गरेको, प्राप्त प्रडतबेदिहरु डि.वि.वि. कायथकारी पररर्दको डमडत 
२०७४/१२/२८ को डिणथय िं. १८५० िाट डिम्िािसुार डिणथय िै उक्त डिणथय कायाथन्ियि गिथ श्री 
योजिा डिदेशिालय, डि.वि.वि., कीडतथपरुलाई पठाई बोधार्थथ तर्था कायाथर्थथ िडि श्री क्षिवकत्साशास्त्र अध्ययि 
संस्र्थाि, डििको कायाथलय,  महाराजगंजलाई पिािार गरेको देक्षखएको ।  

 उक्त डिणथय कायाथन्ियिको लाडग डि.वि.वि. सिा तर्था कायथकारी पररर्दको ि.िं. ६६१ डमडत 
२०७४।१२।३० को पििाट श्री योजिा डिदेशिालय डि.वि.वि. कीडतथपरुलाई बोधार्थथ र कायार्थथ िडि श्री 
क्षिवकत्साशास्त्र अध्ययि संस्र्थाि, िीिको कायाथलय, महाराजगंजलाई पिािार गरेको संलग्ि कागजातिाट 
देक्षखन्छ । डिणथय कायाथन्ियि सम्बन्धी उक्त पि डि.वि.वि. को योजिा डिदेशिालयले फाइलमा फाइडलङ 
गरेर राखेको पाइयो । यस सम्बन्धमा सम्िक्षन्धत डिदेशिालयका प्रमखुसाँग जािकारी माग गदाथ उक्त 
डिदेशिको पि डिजसम्म िपगुी फाइडलङ िएको जािकारी छािडबि सडमडतलाई गराएको । 

 सो पिको कारिाहीको सम्िन्धमा डिि कायाथलयसंग जािकारी माग गदाथ िीिको कायाथलयलाई िढी शलु्क 
उठाएको डबर्यमा कारिाही गिे अडधकार ििएको जािकारी छािडबि सडमडतलाई गराएको । यस 
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सम्िन्धमा कारिाही गिे अडधकार डििको कायाथलयलाई ििएको र कारिाही गिुथपिे िए अडधकार 
प्रत्यायोजि गरीददिहुिु िने्न ब्यहोराको पिािार डि.वि.वि. लाई गरेको देक्षखन्छ ििे डि.वि.वि. ले यस 
डबर्यमा र्थप कारिाही गरेको देक्षखदैि ।  

 

(ख) मेडिकल कलेजहरुले अडतररक्त शलु्क उठाएको सम्बन्धी वििरणाः 

क्र.
सं. 

मेडिकल कलेजको िाम अडतररक्त रकम उठाएको 
शैक्षिक िर्थ 

कुल उठाएको जम्मा अडतररक्त 
रकम 

कैवफयत 

१. िेशिल मेडिकल कलेज, विरगंज शै.ि. ०१५ देक्षख ०१८ 
सम्म 

रु.३२,५५,९१,५००।-  

२. यडुििसथल कलेज अफ मेडिकल 
साइन्स, िैरहिा 

सि ् ०१५ देक्षख सि ्
०१८ सम्ममा 

रु.३२,७२,३०,०००।-  

3. गण्िकी मेडिकल कलेज वटक्षिङ 
हक्षस्पटल, पोखरा 

शै.ि.०१५-०१८ सम्ममा रु.४३,०४,९०,०००।- 

(डि.वि.वि.िाट अिगुमि टोलीले ददएको 
प्रडतिेदि अिसुार अडतररक्त रकम जम्मा 
रु.५१,९८,२९,०००।-) 

 

4. वकष्ट मेडिकल कलेज, लडलतपरु  रु.५,९९,३०,०००।-  
5. िेपालगंज मेडिकल कलेज, 

िेपालगंज  
२०१५/०१८ सम्म रु.२१,९१,२५,२००।-  

6. देिदह मेडिकल कलेज, रुपन्देही  ०१५ देक्षख १८ सम्म रु.३,८९,९४,०००।-  
7. लकु्षम्ििी मेडिकल कलेज, पाल्पा ०१५ देक्षख ०१८ सम्म रु.३२,९६,८४,०००।-  
8. मडिपाल कलेज अफ मेडिकल 

साईन्सेज, फूलिारी  
०१५ देक्षख ०१८ सम्म रु.१०,०९,००,०००।-  

9. डबराट मेडिकल कलेज, डबराटिगर  २०१५ देक्षख ०१८ सम्म रु.१९,०९,३३,२८९।-  
10. िोबेल मेडिकल कलेज वटक्षिङ 

हक्षस्पटल, विराटिगर 
२०१५ देक्षख ०१८ रु.३५,४७,४४,११८।-  

11. काठमाण्िौ मेडिकल कलेज, 

डसिामंगल  
२०14 देक्षख ०18 सम्म रु.२७,८१,६५,१९०।-  

12. कलेज अफ मेडिकल साईन्स, 

िरतपरु क्षितिि  
०१५ देक्षख ०१८ रु.१०,६१,५७,०००।-  

     १२ िटा मेडिकल कलेजबाट उठाएको कुल जम्मा रु.२,85,13,16,297।-   
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उपरोक्त बमोक्षजम अडतररक्त शलु्क उठाउाँदा सबै कलेजहरुमा एक रुपता िएको देक्षखाँदैि । प्रडत विद्यार्थी 
प्रत्येक शैक्षिक िर्थमा रु.२,००,०००।- देक्षख रु.25,40,532।- सम्म अडतररक्त शलु्क उठाएको देक्षखि 
आयो। 

 

५.  सझुािहरुाः 
 कलेजहरुले िेपाल सरकारले तोकेको शलु्क िन्दा डबडिन्न डबर्यमा अडतररक्त शलु्क डलएको देक्षखएकोले यस 

सम्िन्धमा सम्िक्षन्धत डिकायिाट डियमािसुार कारिाही गिथ लेखी पठाउिे ।  

 काठमाण्िौ विश्वविद्यालय नि, २०४८ मा उक्त विश्वविद्यालयलाई शलु्क डिधाथरण गिे अडधकार रहेको 
देक्षखदैि तर उक्त विश्वविद्यालयले सरकारले तोके िन्दा बढी शलु्क उठाउि पररपि गरेको देक्षखाँदा यस 
सम्िन्धमा डियमािसुार कारिाही हिुपुिे देक्षखन्छ ।  

 डिििुि विश्वविद्यालय अन्तगथत रहेको अिगुमि डिदेशिालयिाट िएको अिगुमि पश्चात पेश िएको प्रडतिेदि 
सम्िक्षन्धत डिकाय/पदाडधकारीले कायाथन्ियि गरेको िपाइएकोले क्षजम्मेिार पदाडधकारीलाई काििु बमोक्षजम 
कारिाही गरी प्रडतबेदिमा उल्लेक्षखत कैवफयत कायाथन्ियि हिुपुिे । 

 डिजी कलेजहरुले ददएका उपयुथक्त सझुाि समेत कायाथन्ियि गरी शलु्क सम्िन्धमा पटक/पटक उठ्ि े
वििादको डिराकरण हिुपुिे र शलु्क तोक्दा डिजी मेडिकल कलेजलाई समेत संलग्ि गराइि ुउक्षित हिुे ।  

 कलेजहरु संगको छलफलको क्रममा बर्थमा २ पटक (६/६ मवहिा) डबद्यार्थी ििाथ गिे व्यिस्र्था हिु 
सरकारको तफथ िाट आिश्यक डिणथय हिु उक्षित हिुे र डबदेशी डबद्यार्थीको शलु्क कलेजलाई डिधाथरण गिथ 
ददिे हो ििे हाल तोकेको शलु्क िन्दा कममा समेत िेपाली डबद्यार्थीलाई पठि पाठि गिथ सवकि े िडि 
टोलीलाई जािकारी गराएकोले यसतफथ  सरकारको ध्याि जाि जरुरी देक्षखन्छ । 

 मेडिकल कलेजहरुले मिोमािी ढंगिाट शलु्क उठाइएको विर्यमा संघीय संसद, प्रडतडिडध सिा, क्षशिा तर्था 
स्िास्थ्य सडमडतिाट समेत छािडबि िैरहेकोले एक प्रडत छािडबि प्रडतिेदि तहााँ समेत पठाउि मिाडसि  
हिुे । 

 शलु्क डिधाथरण गदाथ शै.ि. शरुु हिु ुिन्दा अगाबै डिधाथरण गरी के के डबर्यमा कडत शलु्क डलिे हो स्पष्ट 
हिुपुिे र शलु्कका सम्िन्धमा डियडमत अिगुमि समेत हिुपुिे । 

 कलेजले उपलब्ध गराउिे क्षशिाको स्तर र स्िास्थ्य सेिाको सम्िन्धमा िौडतक पूिाथधारको अबस्र्था र 
गणुस्तर समेतलाई मध्यिजर गरी कलेजको स्तर डिधाथरण गिथ मिाडसि देक्षखन्छ ।  

 कडतपय मेडिकल कलेजहरुले डबद्यार्थीहरुिाट उठाएको रकमको कुिै विल िरपाई िददई हातहातै अबैध 
तरीकािाट रकम डलि,े यसरी रकम िददए पररिय पि िििाईददिे, लाईबे्ररी कािथ िददि,े आन्तररक परीिामा 
फेल गराउिे ििी धम्की ददिे िने्न जािकारी अध्ययिरत डबद्यार्थीहरुिाट खलु्ि आएकोले यस्तो हुाँदा 
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एकातफथ  िपेाल सरकारलाई डतिुथपिे कर छली िैरहेको देक्षखन्छ ििे डबद्यार्थी र अडििािकले कडत रकम 
डतरीयो र कडत डतिथ बााँकी छ? के िापत रकम डलएको हो? िन्न सक्िे अबस्र्था देक्षखदैि । यस सम्िन्धमा 
सम्िक्षन्धत डिकायिाट डियडमत अिगुमि हिुपुिे तर्था मेडिकल कलेज संिालक तर्था डिजहरुका िक्षजकका 
िातेदारको सम्पक्षि तर्था लगािी समेत सम्पक्षि शवुद्धकरण अिसुन्धाि वििागिाट छािडबि गराई प्राप्त तथ्य र 
प्रमाणका आधारमा कारिाही प्रकृया अगाडि बढाउि मिाडसि हिुे देक्षखन्छ । 

 डिििुि विश्वविद्यालय, क्षिवकत्साशास्त्र अध्ययि संस्र्थाि डििको कायाथलयिाट डिजी मेडिकल कलेजमा परीिा 
संिालि तर्था अिगुमि डिरीिणको क्रममा तोवकए बमोक्षजमको योग्यता िपगेुका ब्यक्षक्तहरु समेत संलग्ि 
िएको िने्न मेडिकल कलेज संिालक तर्था प्राप्त कागजातहरुिाट देक्षखएको/बकु्षझएकोले यसमा मिोियि गिे 
र मिोियि िई जािेले पदको दरुुपयोग गरेको देक्षखाँदा छािडबि िई कारिाही हिुपुिे देक्षखन्छ ।  

 अिगुमि तर्था परीिा संिालि गिथ डििको कायाथलयिाट सम्िक्षन्धत कलेजमा खवटई जािे कमथिारीको सम्पूणथ 
खिथ कलेजले ब्यहोिे, पडछ डििको कायाथलयिाट दैडिक भ्रमण ििा तर्था अन्य खिथको वििरण वहसाि गरी 
सम्िक्षन्धत कलेजमा पठाउिे र कलेजले पडि वहसाि बमोक्षजमको रकम पठाउिे गरेको (यस प्रकारको खिथ 
एउटा मेडिकल कलेजको बावर्थक करोिौ रकम देक्षखन्छ) देक्षखाँदा यस सम्िन्धमा सही रुपले काम ियो/हिु 
सक्छ िन्न सवकिे अबस्र्था देक्षखदैि । यस सम्िन्धमा उक्षित कारिाही हिु मिाडसि देक्षखन्छ । 

 माडर्थ तथ्य खण्िमा उल्लेख िए अिसुार डबडिन्न मेडिकल कलेजहरुले अिगुमि क्रममा खटी गएको टोलीले 
माग गरेको कागजात उपलब्ध िगराउिे, टोली वपच्छे फरक फरक डबिरण/गलत विबरण उपलब्ध गराउिे 
गरेको सारै्थ संसदीय सडमडतलाई समेत वििरण ढााँटेको देक्षखएकोले सम्िक्षन्धत कलेजलाई सम्िक्षन्धत 
नि/डियम अिसुार कारिाही गिथ सम्िक्षन्धत डिकायमा लेक्षख पठाउिे । 

 प्रायाःजसो मेडिकल कलेजहरुले िौडतक पूिाथधार, अस्पताल तर्था क्षशिाको गणुस्तर आदद मापदण्ि परुा गरी 
डबद्यार्थी कोटा प्राप्त गरेको अबस्र्थामा हाल आएर कोटा कावटाँदा मेडिकल संिालकहरुले अिािश्यक रकम 
खिथ गरररहि ुपरेको देक्षखाँदा यस सम्िन्धमा मापदण्ि हेरी मापदण्ि अिसुारको विद्यार्थी संख्या डिधाथरण गररि ु
पिे ।  

 डि.वि.वि. कायथकारी पररर्दको डिणथय िं. १८५०- डि.वि अिगुमि डिदेशिालयिाट क्षिवकत्साशास्त्र अध्ययि 
संस्र्थाि अन्तगथत सम्िन्धि प्राप्त कलेजहरुमा शै.ि. ०७४/७५ का लाडग डिधाथररत MBBS र BDS को शलु्क 
सम्िन्धमा वकष्ट मेडिकल कलेज, िेशिल मेडिकल कलेज, क्षितिि मेडिकल कलेज, यडुििसथल मेडिकल कलेज 
र गण्िकी मेडिकल कलेज गरी ५ िटा कलेजहरुमा डबशेर्ज्ञको टोलीद्वारा स्र्थलगत अध्ययि गरी पेश 
िएको प्रडतबेदि उपर छलफल हुाँदा डिििुि डबश्वडबद्यालय नि, २०४९ को दफा १४ (ि) ले विद्यार्थी 
शलु्क (Tuition Fee) डिधाथरण गिे अडधकार डि.वि.वि. कायथकारी पररर्दको रहेको र कायथकारी पररर्दकै 
डिणथयािसुार MBBS र BDS तफथ को शलु्क डिधाथरण िइसकेको हुाँदा आविक तर्था सम्िन्धि प्राप्त 
क्याम्पसिाट तोवकएको शलु्क माि डलई अध्यापि गिे ब्यबस्र्था डमलाउि डिि कायाथलयलाई डिदेशि ददिे।  
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६. राविय सतकथ ता केन्रको डमडत २०७६ काडतथक ७ गतेको डिणथयाः  

मेडिकल कलेजहरूमा िएको अडियडमतता सम्बन्धमा छािविि गरी प्रडतिेदि पेश गिथ गदठत 
छािविि टोलीबाट पेश िएको छािविि प्रडतिेदिका सम्बन्धमा छलफल गदाथ प्रडतिेदिमा उल्लेक्षखत 
सझुािहरू कायाथन्ियि गिथ डिििुि विश्वविद्यालय, काठमािौं विश्वविद्यालयलाई डिदेशि ददि, आिश्यक 
कारिाहीका लाडग प्रडतिेदिको छााँया प्रडत सम्पक्षि शदु्धीकरण तर्था अिसुन्धाि वििागमा लेखी पठाउिे तर्था 
प्रडतिेदिको छााँया प्रडत क्षशिा, विज्ञाि तर्था प्रविडध मन्िालय र प्रधािमक्षन्ि तर्था मक्षन्िपररर्द्को कायाथलयमा 
पठाई उजूरीको लगत कट्टा गिे डिणथय गररयो ।  

 

 


