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धतुिखेि नगरसभाको नवौं अतधवेशनमा नगर प्रमखु  
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धतुिखेि नगरपातिकाको नवौं नगर सभामा नगर प्रमखु श्री अशोक कुमार 
ब्र्ाञ्जु शे्रष्ठिे प्रस्ििु गनुय भएको बजेट नीति िथा कार्यक्रम 

 

शशक्षा िर्य को कार्यक्रम:- 

1. कोतभड १९ को महामारीका कारण प्रत्रे्क्ष ववतधबाट ववद्याथी तसकाइ सहजीकरण गनय 
सवकने अवस्था नरहेसम्मका िातग अनिाइनको पूवायधार/पहुुँच भएका ववद्याथीका िातग 
अनिाइन पद्धतिबाट र अनिाइनको पहुुँच नभएका ववद्याथीका िातग रेतडर्ो पाठशािा 
कार्यक्रम र तसर्जुी तसममार्य ि र्ोनइन कार्यक्रम सञ्चािन गरी तनर्तमि तसकाइ सहजीकरण 
गरी बािबातिकािे तसक्न पाउने हकको सतुनशिििा गरेको छु।  

2. ववद्यािर् शशक्षाको मखु्र् किाय शशक्षक भएकोिे उत्पेे्रररि शशक्षकबाट नै अब्बि तसकाइ हनेु 
हुुँदा उत्प्ररेणाका माध्र्मबाट आन्िररक अनशुासन अतभबवृद्ध गरी शशक्षा क्षेत्रको सशुासन 
प्रवयद्धनमा ठोस उपिशधध हातसि गररनेछ। र्सका िातग धतुिखेि शशक्षा ऐन २०७६ को 
दर्ा ३६ बमोशजम प्रधानाध्र्ापक तनर्कु्त गने र तनजसुँग नगरपातिकािे करार सम्झौिा 
गरी तसकाइ उपिशब्ध ववृद्धको सतुनशिििा गनय ववद्यािर्का प्रअहरुिाइ सचार सवुवधा िथा 
प्रदेश सरकारिे उपिब्ध गराउुँने प्रअ भत्ता बराबरको रकम थप ददने धर्वस्था तमिाएकोछु। 

3. शशक्षण संस्थाको नक्सांकन गरी भगूोि र न्रू्निम ववद्याथी संख्र्ाको आधारमा गि वर्य 
ववद्यािर् समार्ोजन र शशक्षक दरबन्दी तमिान सम्पन्न गररएको छ।  ववद्याथी शशक्षक 
अनपुािका आधारमा बवि भएको प्राथतमक शशक्षक दरबन्दी मध्रे् र्स वर्य २२ जना 
शशक्षकको दरबन्दी तमिान गररसवकएको छ त्र्सैगरी बाुँकी तमिानमा पठाउन ुपने शशक्षक 
दरबन्दी ररक्त भएको आधारमा क्रमशः पठाइने छ।  

4. माध्र्तमक िहको ववज्ञान गशणि र अङ्ग्रजेी ववर्र्को शशक्षक अभाव पूतिय गनय 
नगरपातिकाबाट गि आवदेशख गररएको धर्वस्थािाई तनरन्िरिा ददइएकोछ। र्स 
कार्यक्रमबाट शैशक्षक गणुस्िर सधुार हनेुछ।  

5. वैज्ञातनक एवं बािमैत्री तसकाई वक्रर्ाकिाप प्रवद्रधन गरी सामदुावर्क ववद्यािर्को शैशक्षक 
गणुस्िर सतुनिि गनय जमयन नेपाि सहर्ोग संघ र शैशक्षक सशशक्तकरण केन्द्रको साझेदारीमा 
वहकुक्षा वहसु्िर (MGML) शशक्षण पद्धति थप ६ ववद्यािर्मा ववस्िार गररने छ। र्सबाट 
सो शशक्षण पद्धतिको सबै ववद्यािर्मा िाग ुपगु्नेछ। 

6. ECD मा सहर्ोगी कार्यकिायहरुिाई थप प्रोत्साहन भत्ताको धर्वस्था गनय संघीर् सरकारिाई 
न्रू्निम पाररश्रतमक संघीर् बजेटमा धर्वस्था गनय ध्र्ानाकर्यण गराउुँदछु।  



बजेट नीति िथा कार्यक्रम 3 

 

7. साक्षर िथा नव साक्षरिाई तनरन्िर शशक्षा कक्षाको सञ्चािन गदै तसकाई केन्द्र मार्य ि 
तनर्तमि पिाई तसप ववकास गररने छ। 

8. साक्षर नगर घोर्णा भईसकेको सन्दभयमा सो को पवहचान स्वरुप उपर्कु्त नगरको उपर्कु्त 
स्थानमा साक्षरिा स्िम्भ राख्न ेधर्वस्था तमिाएको छु। 

9. गि शैशक्षक सत्रबाट िागू गनय खोशजएको भए िापतन कोतभड सङ्ग्क्रमणको ववर्म 
पररशस्थतिका कारण संभव बह ुप्रतिभा पवहचान र ववकास गरी ववद्याथीको चौिर्ी ववकासका 
िातग खेिकुद, सङ्गीि, किा, र्ोगा, हस्ि िेखन, शचत्रकिा सावहत्र् आददका ववधाागि कक्षा 
सञ्चािनका िातग र्ात्री शशक्षकको ब्र्वस्था गररने छ।  

10. ववद्याथीसंग मेर्र कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाइ तनरन्िर सञ्चािन गररने छ। साथै 
मेर्रसुँग ववद्यािर् धर्वस्थापन सतमतिका पदातधकारी र अतभभावक अन्िवक्रिर्ाको धर्वस्था 
तमिाएको छु।  

11. गि आवबाट सञ्चािन गररएको धतुिखेि नगरपातिका तभत्रका किेजमा उच्च शशक्षा अन्िगयि 
स्नािक िह अध्र्र्न गने धतुिखेि नगरपातिकाका स्थार्ी वातसन्दािाई मातसक पिाइ 
शलु्क पूणय तनःशलु्क र  अन्र् स्थानीर् िह÷शजल्िाबाट धतुिखेिमा अध्र्र्न गने ववद्याथीका 
िातग किेज र नगरपातिकाबाट िागि साझेदारीमा पचास प्रतिशि शलु्क तमनाहाको धर्वस्था 
र्स वर्यसमेि तनरन्िरिा ददएको छु। 

12. शैशक्षक गणुस्िर सधुारका िातग स्वच्छ प्रतिस्पधायको वािावरण कार्म गनय प्रत्रे्क वडामा 
कशम्िमा १/१ ववद्यािर्िाई नमूना ववद्यािर् बनाउने नीतििाई तनरन्िरिा ददुँदै बाुँकी ३ 
वटा ववद्यािर्िाई नमूना ववद्यािर्को रुपमा ववकास गने धर्वस्था तमिाएको छु। र्स वर्य 
वडामा कशम्िमा एक ववद्यािर् नगर नमूना ववद्यािर्को रुपमा ववकास हनेुछ। 

13. आवश्र्किा र औशचत्र्िाका आधारमा बाि ववकास केन्द्रिाई पनुः वविरणको ब्र्वस्था 
तमिाईने छ। सबै िहका शशक्षक धर्वस्थापनका िातग दरबन्दी तमिान र ववद्यािर् 
समार्ोजन िगार्िका धर्वस्थापकीर् कार्य तनर्तमि रुपमा गने धर्वस्था तमिाएको छु। 

14. ववद्यािर्को शैशक्षक वक्रर्ाकिापमा रहेको आधतुनक प्रववतधगि खाडि (Digital Gap)  
न्रू्नीकरणका िातग कम््रू्टर शशक्षकका िातग  ICT Based िातिम प्रशशक्षणको ब्र्वस्था 
तमिाइनेछ।  

15. उत्प्ररेरि ववद्याथीिे मात्र सहजरुपमा तसक्छन, सहज तसकाई वािावरण िर्ार गनय स्वउत्प्ररेरि 
शशक्षकिे मात्र तसकाउुँछने् भन्ने र्थाथयिाई आत्मसाथ गदै शशक्षकिाई स्वःउत्प्ररेणत्मक 
शैशक्षक जागरण कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ।  
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16. शशक्षक िातिमिाई खोज, अनसुन्धान िथा आवश्र्किामा आधाररि बनाई नववनिम प्रववधी 
मैत्री बनाइने छ। गणुस्िरीर् शैशक्षक कार्यक्रम सञ्चािनका िातग शशक्षकको पेशागि 
सधुारका िातग काठमाडौँ ववश्वववद्यािर्सुँग सहकार्य गरी कस्टमाइज्ड िातिमको धर्वस्था 
तमिाइनेछ। 

17. कक्षा १₋३ को स्थानीर् पाठ्यक्रम गि शैशक्षक सत्रदेशख िागू भइसकेको र र्स शैशक्षक 
सत्रबाट कक्षा ४₋८ को स्थानीर् पाठ्यक्रम पाइिवटङको रुपमा िागू हनेुछ भने स्थानीर् 
पाठ्यक्रम अनसुार स्थानीर् आवश्र्किा अनरुुप धर्वहाररक र जीवनोपर्ोगी एवं सान्दतभयक 
पाठ्यपसु्िकको ववकास गररनेछ। 

18. तनरन्िर ववद्याथी मूल्र्ांङकनको प्रर्ोगिाई सदुृिीकरण गरी नगरस्िरीर् परीक्षािाई थप 
ववश्वसनीर् र प्रभावकारी बनाइने छ। मूल्र्ांङकनको  पद्दतििाई शशक्षण तसकाई सधुारका 
िातग प्रर्ोग गररने छ। 

19. नेितृ्वको सविीकरण, शशक्षण तसकाई प्रावक्रर्ामा सधुार, पेशागि नैतिकिाको प्रवयद्धन र 
प्रववतधको उच्चिम प्रर्ोग गरी सामदुावर्क ववद्यािर्को गणुस्िर अतभववृद्ध गररनेछ।  

20. तसकाई उपिशब्ध र कार्यसम्पादनका आधारमा शशक्षकिाई परुस्कृि गने नीति अविम्बन 
गररनेछ। नगर शशक्षा सतमति, ववद्यािर् धर्वस्थापन सतमति, शशक्षक िथा कमयचारीका क्षमिा 
ववकास गररनेछ। 

21. र्स नगरपातिका तभत्र रहेको काठमाण्डौ ववश्वववद्यािर्मा हनेु उच्च शशक्षाका िातग धतुिखेि 
नगर क्षेत्रका ववद्याथीहरुिाई अध्र्र्न कोटाको धर्वस्थािाई तनरन्िरिा ददईएको छ। 
ववश्वववद्यािर् र नगरपातिकाका बीचमा समुधरु सम्वन्ध स्थावपि गनय नीतिगि पहि 
तिइनेछ। सावयजतनक तनजी साझेदारीको अवधारणामा एक कृवर् िथा पर्यटनको धर्वसावर्क 
ववद्यािर् स्थापना र संचािन गनय पहि गररने छ।  

22. ववद्यािर्हरुमा न्रू्निम पूवायधारहरुको सतुनशिििा गररनेछ। र्स आवमा सञ्जीवनी मावव 
धतुिखेि र पूणय सञ्जीवनी िङ्ग्नामाई मावव धतुिखेिमा प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा स्कुि 
बस सञ्चािनको धर्वस्था तमिाएको छु त्र्सै गरी शङ्खेश्वर महािक्ष्मी मावव शङ्खुिाई तडशजटि 
प्रववतधर्कु्त ववद्यािर्को रुपमा ववकास गने धर्वस्था तमिाएको छु। 

23. धतुिखेि नगरपातिकािाई आकर्यक शैशक्षक हवका रुपमा ववकास गदै ितगने छ। साथै 
कृवर्, पर्यटन िगार्िका ववर्र्गि क्षेत्रका िातग आवश्र्क पने प्राववतधक सीपर्कु्त जनशशक्त 
िर्ारी गनय क्रमशः प्राववतधक ववद्यािर्को स्थापना र सञ्चािन गने धर्वस्था तमिाएको छु। 

24. ददगो ववकास िक्षिाइ हातसि गने गरर शशक्षाका सवै कृर्ाकिापहरुिाइ सचािन गने नीति 
अविम्बन गररने छ।  
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25. उपरोक्त नीतिहरुको कार्ायन्वर्नका िातग नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारको सशिय 
अनदुानका अतिररक्त नगरपातिकाबाट थप रु एक करोड पाुँचिाख वजेट ववतनर्ोजन गरेको 
छु। 

 


