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सम्माननीय सभामुख महोदय, 

 
आर्थिक वर्ि २०७९/८० का लार्ि सरकारको कूल बजेट १७ खबि ९३ अबि ८३ करोडमध्ये शिक्षा, 
ववज्ञान तथा प्रववर्ि मन्त्रालयबाट कायािन्त्वयन हुने नेपाल सरकार, प्रदेि र स्थानीय तहका लार्ि 
जम्मा १ खबि ९६ अबि ३८ करोड छुट्याइएको छ । यो वर्ि कूल ववननयोजनको १०.९५ प्रनतित 
शिक्षामा छुट्टाइएको छ । 
शिक्षा, ववज्ञान तथा प्रववर्ि क्षेरको बजेटमध्ये १ खबि २१ अबि १ करोड (६१.६२ प्रनतित) अन्त्तर 
सरकारी ववत्तीय हस्तान्त्तरण मार्ि त स्थानीय तहमा िैक्षक्षक व्यवस्थापनका लार्ि सोझै ववननयजजत 
भै जान्त्छ । प्रदेि तहमा प्रमुखरुपमा प्राववर्िक शिक्षा तथा व्यवसानयक ताशलम सञ्चालन र 
ववद्यालय शिक्षक ताशलम कायिक्रमका लार्ि जम्मा रु ५ अबि ३२ करोड (२.७१ प्रनतित) सोझै 
ववननयजजत भै जान्त्छ । मन्त्रालय तहमा जम्मा ७० अबि ५ करोड बजेट (३५.६७ प्रनतित) ववननयोजन 
भएको छ । मन्त्रालयमा ववननयोजन भएको बजेटमध्ये राष्ट्रपनत िैक्षक्षक सुिार कायिक्रम, माध्यशमक 
तहका ववद्याथीका लार्ि सीपमूलक ताशलम तथा कक्षा ६ का ववद्याथीका लार्ि ददवाखाजा कायिक्रम 
आददका लार्ि झण्ड ै११ अबि स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ । 

 

साविजननक शिक्षाको सुदृढीकरणका लार्ि नेपाल सरकार प्रनतवद्ि रहेको छ । नीनत तथा बजेट र 
कायिक्रममा ववद्यालय शिक्षा, प्राववर्िक शिक्षा तथा व्यावसानयक ताशलम र सीप ववकास र उच्च 
शिक्षा सुिारमा जोड ददइएको छ । ववद्यालय शिक्षा सुदृढीकरणका लार्ि ववद्यालय शिक्षा क्षेर 
योजना, उच्च शिक्षामा सुिारका लार्ि उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट्टता प्रवििन कायिक्रम तथा प्राववर्िक 
शिक्षा तथा व्यवसानयक ताशलम सुिारका लार्ि सीप ववकास कायिक्रम कायािन्त्वयनमा जोड ददइएको 
छ । 
 

सम्माननीय सभामुख महोदय, 

प्रस्ताववत बजेटबाट मन्त्रालयले देहायका ववर्यमा प्राथममकताका साथ काम िने लक्ष्य शलएको 
छः 
१. पुर्ााधार वर्कासः आिामी तीन वर्िमा सबै सामुदानयक ववद्यालयको न्त्युनतम भौनतक पुवाििार 

ववकास िनि कायिक्रम तय िररएको छ । भूकम्प प्रभाववत ३२ जजल्लामा ववद्यालय पुनः ननमािण 
कायि सम्पन्त्न िररनेछ । बााँकी ४५ जजल्ला लक्षक्षत िरी राष्ट्रपनत िैक्षक्षक सुिार कायिक्रमबाट 
ववद्यालय भौनतक ननमािण कायि सञ्चालन िररनेछ । उच्च शिक्षा प्रदायक त्ररचन्त्र कलेज 
लिायतका आंर्िक क्याम्पसको भौनतक ननमािण कायि िुरु िररनेछ । 
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२. शैक्षिक गुणस्तर सुधारः िुणस्तरयुक्त शिक्षाको ववकास सरकारको प्रमूख प्राथशमकताको क्षेर 
रहेको छ । िैक्षक्षक िुणस्तर अशभवदृ्र्िका लार्ि सबै माध्यशमक ववद्यालयमा ववज्ञान प्रयोििाला 
ववस्तार तथा सुदृढीकरण, सूचना प्रववर्ि प्रयोिािाला स्थापना तथा शिक्षण शसकाइमा सूचना 
प्रववर्िको प्रयोि, ववद्यालयमा ववर्यित शिक्षकको सुननजचचतताका लार्ि िणणत, ववज्ञान तथा 
अगें्रजी ववर्य शिक्षकको व्यवस्था िनि कायिक्रम प्रस्ताव िररएको छ ।   

शिक्षकको पेिाित सीप र क्षमता ववकासका लार्ि भचुिअल ववर्ि समेत प्रयोि िरी शिक्षक 
ताशलम कायिक्रम सञ्चालन,  शिक्षक दरवजन्त्द शमलान कायि सम्पन्त्न, प्रदेि शिक्षा ताशलम केन्त्रमा 
डडजजटल शसकाइ केन्त्र स्थापना तथा सञ्चालन र डडजजटल शसकाइ सामग्रीको उत्पादन, 

आवचयकताका आिारमा पाठ्यक्रममा सामनयक पररमाजिन तथा अद्यावर्िकरण, नमूना तथा 
उत्कृष्ट्ट ववद्यालय ववकास तथा सञ्चालन, उत्कृष्ट्ट ननतजा हाशसल िने ववद्यालयलाई प्रोत्साहन  
लिायतका कायिक्रम सञ्चालन िररनेछ । 

उच्च शिक्षामा िुणस्तर कायम िनि त्ररववववलाई उत्कृष्ट्टता केन्त्रको रुपमा ववकास िनि कायिक्रम 
प्रस्ताव िररएको छ साथै ववचवववद्यालय तथा क्याम्पसहरुको भौनतक तथा िैक्षक्षक पुवाििारका 
कायिक्रमहरु प्रस्ताव िररएको छ । 

३. वर्द्याथी प्रोत्साहन कायाक्रम: ववद्यालय शिक्षामा छारा, दशलत, अपाङ्िता भएका ववद्याथी तथा 
लक्षक्षत समूहका लार्ि  आवासीय तथा िैर आवासीय छारववृत्तको व्यवस्था, ववद्यालय ददवाखाजा 
कायिक्रम, ननःिुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, छाराका लार्ि सेनेटरी प्याड आददको व्यवस्था 
िररएको छ । उच्च शिक्षामा वपछडडएको समुदायका ववद्याथीका लार्ि छारववृत्त, र्चककत्सा तथा 
प्राववर्िक शिक्षा अध्ययनका लार्ि छारववृत्त लिायतका कायिक्रम प्रस्ताव िररएका छन ्। 

४. सहभागगता तथा समार्ेमशता: वविरे् आवचयकता भएका ववद्याथीका लार्ि आवासीय ववद्यालय 
सञ्चालन, आवासीय ववद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, ब्रेल पाठ्यपुस्तक लिायत शसकाइ र 
सहयोिी सामग्रीको व्यवस्थाका लार्ि कायिक्रम सञ्चालन िररनेछ । 

५. प्रावर्गधक तथा व्यर्साययक मशिा: सबै स्थानीय तहमा प्राववर्िक तथा व्यवसानयक शिक्षाको 
पहुाँच सुननचचतता, शसक्दै कमाउदै कायिक्रम ववस्तार, व्यावसानयक ताशलमको अवसर वदृ्र्ि िरी 
शिक्षालाई रोजिारमूलक र व्यावसानयक बनाउन जोड ददइएको छ । 

६. उच्च मशिामा सुधारः सञ्चालनमा रहेका ववचवववद्यालयको पुवाििार ववकास तथा िैक्षक्षक 
कायिक्रम सञ्चालन िरी उच्च शिक्षा सुिार िने लक्ष्य रहेको छ। त्ररभुवन ववचवववद्यालय 
अन्त्तिितका आंर्िक क्याम्पसको भौनतक पुवाििार ववकास, शिक्षण शसकाइमा िैक्षक्षक प्रववर्िको 
प्रयोि र शिक्षण शसकाइलाई अनुसन्त्िानमुखी बनाउन त्ररभुवन ववचवववद्यालयलाई Excellence 

Center बनाउन कायिक्रम तय िररएका छन ्। र्चककत्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर ववस्तारका 
लार्ि नयााँ मेडडकल कलेज ववकासका लार्ि कायिक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्ररभुवन 
ववचवववद्यालयका अनुसन्त्िान केन्त्रहरु (सेडा, सेररड, शसनास, ररकास्ट) लिायत अन्त्य 
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ववचवववद्यालयका अनुसन्त्िान केन्त्रहरु मार्ि त हुने अन्त्वेर्ण तथा अनुसन्त्िान कायि िने तय 
िररएको छ। 

७. वर्ज्ञान तथा प्रवर्गधमा जोडः ववज्ञान तथा प्रववर्ि ववकासका लार्ि ववशभन्त्न कायिक्रम सञ्चालनमा 
ल्याइएको छ । DNA ( Next Generation Sequencer) मेशिन  लिायतका उपकरण व्यवस्थापन, 

ववर्ि ववज्ञान प्रयोििाला प्रदेि तहमा ववस्तार, वववप कोईराला प्लानेटोररयम अव्जरभेटोरी तथा 
ववज्ञान संग्रहालय, वैज्ञाननक यन्त्र उपकरण व्यवस्थापन, रेडडयोिमी पदाथि सम्वन्त्िी ननयमनकारी 
ननकायको स्थापना, राजष्ट्रय महत्वका ववर्यमा नवप्रवद्ििनात्मक प्राववर्िक तथा वैज्ञाननक 
अन्त्वेर्ण तथा अनुसन्त्िान जस्ता कायिक्रम सञ्चालन िनि खोजजएको छ । 

  

सम्माननीय सभामुख महोदय, 

यस सम्माननत सदनमा माननीय सदस्यज्यूहरुबाट शिक्षासम्बन्त्िी नीनत तथा बजेट र कायिक्रममा 
िहन अध्ययन िरी महत्वपुणि सुझाव प्रदान भएका छन ्। माननीय सदस्यज्यूहरुबाट उठाइएका 
केही जजज्ञासा तथा सबालका सम्बन्त्िमा ववर्य क्षेरितरुपमा प्रष्ट्ट पाने जमको िरेको छु । 

 

 
क) यनःशुल्क पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वर्तरणः िैक्षक्षक सर २०७९ मा ववद्याथीका लार्ि ननःिुल्क 

पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन िनि कक्षा  १ देणख १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री 
केन्त्रबाट छपाइ तथा ववतरण हुने व्यवस्था भएतापनन कक्षा १-३ को पाठ्यपुस्तक नीजज 
प्रकािकबाट र कक्षा ११-१२ को साझा प्रकािन मार्ि त समेत छपाइ तथा ववतरण हुन ेव्यवस्था 
शमलाईएको छ । जनक शिक्षा  सामग्री केन्त्रबाट कक्षा ४-१० सम्मका ववद्याथीका लार्ि जम्मा 
१ करोड ९६ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ िरी ववतरण िनुि पनेमा हालसम्म १ करोड ७० 
लाख थान छपाइ तथा ववतरण भैसकेको छ भने बााँकी छपाइ सम्पन्त्न हुने क्रममा रहेको छ 
।नीजज प्रकािकवाट छपाइ एवं ववतरण काम भै रहेको छ। 

COVID-19 का कारणबाट िैक्षक्षक सर २०७८ मा ववद्यालय लामो समय बन्त्द रहेका र ववद्याथीको 
पढाइमा पुिेको क्षनत कम िरी उक्त सरमा हुनु पने पढाइलाई पुरा िनि िैक्षक्षक सर २०७९ 
असार पदहलो साताबाट हुने भननएको र सोही अनुसार छपाइका पुवि तयारी भएको अवस्थामा 
सरकारबाट जेठ १ बाट नयााँ िैक्षक्षक सर िुरु िने ननणिय हुाँदा एक मदहना अनि िैक्षक्षक सर 
िुरु भएको छ । यसै अवस्थामा रुस युके्रन युद्िका कारण कािज आपुतीमा समेत प्रभाव पदाि 
छपाइमा केही दढलाइ हुन िएता पनन मन्त्रालयको ननयशमत अनुिमन तथा ननदेिनका कारण 
पुस्तक छपाइ ननयशमत रुपमा हुन सकेको कुरा सम्माननत सदनमा अवित िराउदछु । साथ ै
वैिाख ३० मा सम्पन्त्न स्थानीय तहको ननवािचनका लार्ि समेत जनक शिक्षाले काम िनि परेको 
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हुाँदा तोककएको समयमा पाठ्यपुस्तक छपाईमा ववलम्ब हुन िएको हो । तर िैक्षक्षक सरमा 
पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकी पढाइमा बािा नपरोस भनी सामग्री उपलब्ि हुन ेवैकजल्पक व्यवस्था 
िररएको छ । पाठ्यसामग्री शिक्षा तथा मानव स्रोत ववकास केन्त्रको website: www. 

https://learning.cehrd.edu.np / पाठ्यक्रम ववकास केन्त्रको website: https://moecdc.gov.np  
बाट प्राप्त िरी प्रयोि िनि सककने व्यवस्था शमलाइएको व्यहोरा अनुरोि िनि चाहन्त्छु ।  

 
ख) बालवर्कास मशिक र वर्द्यालय कमाचारीको तलब र्दृ्गधः सरकारले बालववकास शिक्षक, प्रत्येक 

सामुदानयक ववद्यालयमा एक एक जना ववद्यालय सहयोिी कमिचारी र प्रत्येक माध्यशमक 
ववद्यालयमा थप एक जना सहायक कमिचारी िरी ३६ हजार कमिचारी व्यवस्था िनि एकमुष्ट्ठ 
अनुदान उपलब्ि िराउाँ दै आएको छ । चालु आव २०७८/७९ मा संिीय सरकारबाट रु ८ हजार 
र स्थानीय तहबाट रु ७ हजार िरी न्त्यनुतम माशसक १५ हजार उपलब्ि हुने व्यवस्था िररएको 
छ ।  

बालववकास शिक्षकको हकमा संिीय सरकारबाट रु २ हजार थप िरी १० हजार उपलब्ि िराउन 
बजेट व्यवस्था िररएको छ । हाल ववद्यालयमा कायिरत पुवि प्राथशमक शिक्षक, कमिचारीको 
वववरण अध्यावर्िक िरी कमिचारी व्यवस्थापनको सेवा िति ननिािरणका लार्ि कायि अनि 
बढाइएको छ । सेवा िति ननिािरण भए पचचात सोही अनुरुप कमिचारीको तलब ननिािरण हुने 
िरी अथि मन्त्रालयसाँि समन्त्वय िरी आवचयक व्यवस्था शमलाईनेछ ।  

ि) संघीय मशिा ऐन जारी गननः संिीय शिक्षा ऐन  (ववद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा,  प्राववर्िक तथा 
व्यावसानयक शिक्षा,राजष्ट्रय योग्यता प्रारुप र एकककृत स्वास््य शिक्षा सम्बन्त्िी) को मस्यौदा 
तयार भैसकेको छ । यस ववर्यमा सम्वजन्त्ित मन्त्रालयसाँि आवचयक छलर्ल भैरहेको छ । 
सहमनतका लार्ि कानून, न्त्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अथि मन्त्रालयसाँि आवचयक 
छलर्ल भैरहेको छ । सहमनत पचचात यस सम्माननत सदनमा प्रस्तुत िररने छ । 

घ) मशिणमा शैक्षिक प्रवर्गधको प्रयोगः आिारभूत तहमा हालसम्म २१ प्रनतित ववद्यालयमा 
इन्त्टरनेट सुत्रबिा पुिेको छ । आिारभूत ववद्यालयमा और्तमा ६ वटा कम्प्युटर शिक्षण शसकाइ 
कायिका लार्ि उपयोि िनि सककने अवस्था छ । माध्यशमक ववद्यालयमध्ये ६४ प्रनतित 
ववद्यालयमा इन्त्टरनेट सुत्रबिा पुिेको छ । साथ ै ८३ प्रनतित माध्यशमक ववद्यालयमा 
कम्प्युटरको उपलब्िता रहेको छ । माध्यशमक ववद्यालयमा और्तमा २१ वटा कम्प्युटर शिक्षण 
शसकाइमा प्रयोि िनि सककने अवस्था रहेको छ । 

https://learning.cehrd.edu.np/
https://moecdc.gov.np/
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सूचना प्रववर्िको उपयोि िरी शिक्षण कायि सञ्चालन िनि शिक्षकको क्षमता ववकासका लार्ि 
ताशलम कायिक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रदेि शिक्षा ताशलम केन्त्रमा डडजजटल शसकाइ 
केन्त्र स्थापना िररएको छ । उक्त केन्त्रबाट अनलाइन ववर्िबाट शिक्षक ताशलम सञ्चालन िने 
व्यवस्था शमलाउने काम रहेको छ । अनलाइन तथा भचुिअल शसकाइका लार्ि आवचयक डडजजटल 
शसकाइ सामग्री उत्पादन िररदैं आएको छ । पाठ्यक्रममा आिाररत थप डडजजटल शसकाइ 
सामग्रीको ववकास िने कायिक्रम रहेको छ । यस वर्ि अनलाइन र अर्लाइन ववर्िबाट ८० हजार 
बढी शिक्षकलाई सेवाकाशलन ताशलम तथा पाठ्यक्रम र सामनयक ववर्यमा अशभमुखीकरण 
सम्वन्त्िी ताशलमको कायिक्रम िररनेछ । 

ङ) प्रावर्गधक तथा व्यार्साययक मशिाः सरकारले व्यावसानयक तथा रोजिारमूलक शिक्षालाई 
प्राथशमकता दददैं कायिक्रम सञ्चालन िदै आएको छ । CTEVT मार्ि त हाल मुलुकभर ६३ वटा 
आंर्िक शिक्षालय, ५७२ ववद्यालयमा टेक्स कायिक्रम र कक्षा ९-१२ मा ४८४ प्राववर्िक िारका 
ववद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन ् । उक्त संस्थाहरुबाट हालसम्म ६५५ स्थानीय तह 
समेदटएको छ । सबै स्थानीय तहमा प्राववर्िक तथा व्यावसानयक शिक्षाको अवसर ववस्तार िन े
सरकारको नीनत अनुरुप यस वर्ि आवचयकताको आिारमा ववद्यालय सञ्चालन वा वैकजल्पक 
ववर्िबाट सबै स्थानीय तह समेटने िरी प्राववर्िक तथा व्यावसानयक ववर्य पठन पाठन िनि 
इच्छुक ववद्याथीलाई अध्ययनको अवसर प्रदान िने कायिक्रम रहेका छन ्।  

शिक्षालाई सीपसाँि, सीपलाई श्रमसाँि, श्रमलाई रोजिारीसाँि, रोजिारीलाई उत्पादनसाँि र 
उत्पादनलाई बजारसाँि जोडन ववद्यालय तह पुरा िदाि ववद्याथीमा कुनै प्रकारको व्यावसानयक 
सीप प्रदान िरी शिक्षालाई रोजिारमूलक बनाउन १ लाख ववद्याथीलाई सीपमूलक ताशलम प्रदान 
िररनेछ । युवालाई छोटो अवर्िको रोजिारमूलक ताशलम ददने कायिक्रम सञ्चालनका लार्ि 
बजेट व्यवस्था िररएको छ । ववद्यालय तहमा नै ववद्याथीलाई व्यवसाय प्रनत आकवर्ित बनाउन 
शसक्दै कमाउदै कायिक्रम चालु वर्ि १४० ववद्यालयमा िुरु िररएकोमा आिामी वर्ि थप १००  
ववद्यालयमा ववस्तार िनेिरी थप बजेट ववननयोजन िररएको छ। 

च) वर्श्र्वर्द्यालय सम्बन्धमा: ववचवववद्यालयहरुलाई क्रमि Centre of Excellence को रुपमा ववकास 
िनि आवचयक कायिक्रम सञ्चालन िने व्यवस्था शमलाईएको छ। त्ररभुवन ववचव ववद्यालयलाई 
उच्च शिक्षाको केन्त्र ववन्त्द ुबनाई राजष्ट्रय र अन्त्तराजष्ट्रय स्तरमा भएको महत्वलाई झल्कने 
कायि िुरु िररनेछ। हाल त्ररववमा देखापरेको समस्या समािान िनि त्ररवव व्यवस्थापन तथा 
ववद्याथी वीच छलर्ल भई समस्या समािान िररएको छ।  
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छ) मशिक दरर्न्दी ममलान तथा दरर्न्दी थपः शिक्षक दरवन्त्दी शमलान प्रनतवेदनका अनुसार प्रत्येक 
सामुदानयक ववद्यालयमा न्त्युनतम शिक्षक सुननजचचत िनिका लार्ि ५३ हजार शिक्षक दरवन्त्दी 
थप िनुि पने अवस्था रहेको छ । उक्त प्रनतवेदन अनसार १२८३५ शिक्षकको स्थान्त्तरण िरी 
शमलान िनुि पने हुन्त्छ । सो संख्यामध्ये ९४९६ जना शिक्षक सम्बजन्त्ित स्थानीय तहशभर न ै
शमलान हुने एवं ३३३९ जना शिक्षकको जजल्लान्त्तर सरुवाबाट शमलान हुने पने अवस्था छ । 
स्थानीय तहशभरनै शमलान हुनुपने संख्यामध्ये ८५०० जना शिक्षकको शमलान सम्पन्त्न भै सकेको 
छ र बााँकी ९९६ जना शिक्षकको शमलान चालु िैक्षक्षक सरमा नै शमलान िररसक्ने लक्ष्य रहेको 
छ । जजल्लान्त्तर सरुवाबाट शमलान हुनु पने संख्यामध्ये १४८६ जनाको जजल्लान्त्तर सरुवाबाट 
शमलान सम्पन्त्न भैसकेको छ भने बााँकी संख्या यसै िैक्षक्षक सरशभर सम्पन्त्न िने लक्ष्य रहेको 
छ ।  

न्त्युन रहेको शिक्षक दरवन्त्दी आपूतीका लार्ि यसै वर्ि माध्यशमक तहमा िणणत, ववज्ञान र 
अगें्रजी ववर्यका ४७५० जना र आिारभूत तह कक्षा ६-८ मा २६०० जना िरी ७३५० जना शिक्षक 
व्यवस्थाका लार्ि बजेट व्यवस्था िररएको छ । उक्त संख्याका अनतररक्त प्राववर्िक ववर्यमा 
स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन िरेका ववद्याथीलाई इन्त्टनिका रुपमा पररचालन िनि 
बजेट व्यवस्था िररएको छ । 

ज) सार्ाजयनक वर्द्यालय सुदृढीकरणः ववद्यालयको भौनतक पुवाििार ववकास नभै िुणस्तरीय 
शिक्षाको वातावरण ननमािण िनि कदठन हुन्त्छ । िैक्षक्षक त्याङ्कका आिारमा अझै पनन २८ 
हजार भवन ननमािण िनि आवचयक रहेको छ । ववद्यालय पुनः ननमािण कायिक्रमबाट ७५८३ 
ववद्यालयको ननमािण कायि सम्पन्त्न भएको छ । राष्ट्रपनत िैक्षक्षक सुिार कायिक्रमबाट ३९८२ 
ववद्यालय भवन ननमािण भएका छन ् । आिामी ३ वर्िशभर अन्त्य ववद्यालयहरु ननमािण, 
सबलीकरण तथा पुनःननमािण िने कायिलाई प्राथशमकतामा राणखएको छ । 

िैक्षक्षक िुणस्तर सुिार लिायत िैक्षक्षक ववकासका लार्ि प्रस्ताववत कायिक्रमहरु साविजननक 
ववद्यालय सुदृढीकरणका लार्ि लक्षक्षत रहेका छन ्। ववद्यालय भौनतक पुवाििार ववकास, शिक्षक 
ताशलम, राष्ट्रपनत िैक्षक्षक सुिार कायिक्रम, ववशभन्त्न प्रकारका प्रयोििालाको स्थापना, शिक्षण 
शसकाइमा सूचना प्रववर्िको उपयोि, ववद्यालय व्यवस्थापन सशमनत तथा अशभभावकको क्षमता 
ववकासका कायिक्रमहरु समेटी ववद्यालय शिक्षा क्षेर योजना कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ । साथ ै
उच्च शिक्षामा सुिारका लार्ि उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट्टता प्रवििन कायिक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको 
छ । 
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झ) पाठ्यक्रम सुधारः पाठ्यक्रम सुिार तथा पररमाजिन िरी समसामनयक बनाउने कायि एउटा 
ननयशमत प्रकक्रया हो । शिक्षालाई व्यवहाररक,  सीपमूलक र व्यावसानयक बनाउन पाठ्यक्रम 
सुिार हुाँदै आएको छ । माननीय सांसदबाट औलं्याएका ववर्यप्रनत मन्त्रालयको ध्यानाकर्िण 
भएको छ र आवचयकता अनुसार थप सुिार िररनछे । शिक्षालाई व्यवहाररक, सीपमूलक तथा 
रोजिारमूलक र अन्त्तरािजष्ट्र स्तरको बनाउन ववशभन्त्न समयमा पाठ्यक्रम पररमाजिन हुाँदै आएको 
छ । शिक्षालाई सीपसाँि जोडन शसक्दै कमाउदै कायिक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको व्यहोरा मैले 
यस अनि नै उल्लेख िररसकेको छु ।  

पाठ्यसामग्रीमा एकरुपता ल्याई ननजी ववद्यालयमा प्रयोि हुने सामग्रीमा ननयमन िररनेछ ।  

ञ) वर्द्यालय ददर्ाखाजाः ववद्याथीको ववद्यालयमा ननयशमतता तथा शसकाइमा सुिार ल्याउन पुवि 
प्राथशमक कक्षादेणख कक्षा ५ सम्म अध्ययन िने सामुदानयक ववद्यालयका ३१ लाख ववद्यार्थिका 
लार्ि ददवाखाजा कायिक्रम सञ्चालन िदै आएको छ । आिारभूत तह कक्षा ८ सम्मका 
ववद्याथीलाई ददवा खाजा उपलब्ि िराउने सरकारको नीनत रहेकोमा बजेट सीशमतताका कारण 
आिामी आव देणख कक्षा ६ सम्म अध्ययन िने ववद्याथीका लार्ि ददवाखाजा कायिक्रम सञ्चालन 
िररनेछ । ददवा खाजा कायिक्रम सञ्चालन िदाि ववद्याथीको शसकाइ सुिारका अनतररक्त स्थानीय 
तहमा नै उत्पादन हुने पौजष्ट्टक तथा ताजा खानेकुरा प्रयोि हुन,े ववद्याथीको स्वास््य सुिार 
हुनुका साथ ैस्थानीय आर्थिक िनतववर्िमा वढोत्तरी भै िररबी न्त्युनीकरणमा समेत योिदान पुग्ने 
देणखन्त्छ । 

ट) ववज्ञान प्रववर्िको ववकासः वववप कोईराला प्लानेटोररयम अव्जरभेटोरी तथा ववज्ञान संग्रहालय, 

वैज्ञाननक यन्त्र उपकरण व्यवस्थापन, रेडडयोिमी पदाथि सम्वन्त्िी ननयमनकारी ननकायको 
स्थापना, राजष्ट्रय महत्वका ववर्यमा नवप्रवद्ििनात्मक प्राववर्िक तथा वैज्ञाननक अन्त्वेर्ण तथा 
अनुसन्त्िान एवं नाष्ट्टको क्षेरीयस्तरमा कायािलय स्थापना िने महत्वपूणि कायिक्रम रहेका छन ्। 

 

अन्त्तमा, 

ववननयोजन वविेयकसम्बन्त्िी छलर्लमा भाि शलई मन्त्रालयलाई महत्वपणूि सुझाव ददनु भएकोमा 
हाददिक आिार व्यक्त िदिछु । माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त भएको सुझावहरु कायािन्त्वयन िनि 
मन्त्रालय प्रनतवद्ि रहेको छ । 

शिक्षा मुलुक ववकासको पुवाििारको पनन पुवाििार हो । सबै नािररकलाई िुणस्तरीय, सीपमूलक तथा 
व्यावहाररक शिक्षाको प्रत्याभूती निरी देिका लार्ि आवचयक जनिजक्त आपूती हुन सक्दैन । 
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ववद्यालय शिक्षालाई िुणस्तरयुक्त बनाउन,े प्राववर्िक शिक्षाको पहुाँच ववस्तार तथा सुदृदढकरण  र 
उच्च शिक्षालाई अनुसन्त्िानमूलक बनाउने कायिमा मन्त्रालय प्राथशमकताका साथ लार्िरहेको छ । 
िैक्षक्षक सुिारका लार्ि उपलब्ि बजेटको उच्चतम उपयोि िने प्रयास िररएको छ । शिक्षा सुिारका 
लार्ि बजेट वदृ्र्ि िदै लैजाने प्रनतवद्िता व्यक्त िदिछौं । माननीय सदस्यज्यूहरुले ददनु भएका 
सुझावहरु सिैं ग्रहणयोग्य भई कायािन्त्वयनमा पुनः एकपटक प्रनतपद्िता व्यक्त िदिछु।  

                            

िन्त्यवाद 

शमनत २०७९।२।३१ 
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