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देिेनद्र उपे्रिधी

परिचय  
वि.सं. २०४६ को रयाजनधीविक पररििमानपवि विद्यालय विक्याको “गभननेनस” प्रवरियया—विक्या 
ऐनको संिो्न र विद्यालय विक्या सु्याररया केवनरिि ्बृहि् पररयोजनया—को (अ)सफलियारया 
नयागररक सरयाजको एक वहससया विक्क संघ-संगठनको भूवरकयारयावि यो लेख केवनरिि ि ।1 
विश्वभर रयाजय र नयागररक्बधीच रधयसििया गनने नयागररक सरयाजकया अनय अियि जसितै 
विक्ककया पेसयागि संघ-संसियाले सरेि विक्याकया रूलभूि रुद्यारया रयाजय र नयागररक्बधीच 
“रधयसििया” गिमान् (रेयर र ्बैंड सन् २००१; हेकक सन् २०१४) । रधयसिियाको सिरूपरया 
भने संसयारभर प्रिसितै विवि्िया देवखनि । विक्ककया पेसयागि संघ-संसिया्बयारे भएकया केहधी 
अधययनले विक्या नधीवि ्बनयाउने र ितैवक्क सु्यार सम्बन्धी विवभनन योजनया कयाययामानियनरया 
उनधीहरूको रहत्िपूणमा प्रभयाि रहने देखयाएकया िन् (रोइ सन् २००३, २०११; कोहेन र 

1 केहधी सरयाज अधयेियाले रयाजय, पररियार र ्बजयारभनदया पृिक रहेर नयागररक िहरया सियापनया भई 
सयािमाजवनक वहिकया लयावग सवरिय सरूह/संसियालयाई नयागररक सरयाजको रूपरया वययाखयया गरेकया िन ्
(रेयर सन् २००१; कयालडर सन् २००३; कलयाकमा  सन् २००८; ्बसनेि सन् २०१२) । संयुक्त रयाष्ट्र 
संघले वनवचिि उद्ेशय, विचयार िया दिमानको विसियारकया लयावग सितैव्िक रूपले गवठि “एिोवसएिन 
अफ वसविजनस” लयाई नयागररक सरयाजकया रूपरया अरययामाएको ि । यसवभत्र पेसयागि संघ-संगठन, 
टे्रड युवनयन र गतैरसरकयारधी संसिया आवद पिमान् (संयुक्त रयाष्ट्र संघ सन् २००४) । यधी पररभयाषयाले 
पेसयागि हकवहिकया लयावग विक्कले गठन गरेकया संघ-संसियालयाई सरेि नयागररक सरयाजकया अंगकया 
रूपरया सिधीकयार गिमान् ।

अधययाय १५



390 | देिेनरि उपे्रिधी

सटं्रक सन् २०१४; गोवभनदर सन् २००८) । रयाजनधीविियास्तधी िेरधी यर रोइले अरेररकी 
विक्या प्रणयालधीवभत्र विक्क संघ-संगठनहरू “प्रभयािियालधी सरूह” भएको ्बियाउँदतै उनधीहरू 
सयािमाजवनक विक्या प्रणयालधीको सु्याररया ्बया्क ्बनेको िकमा  गरेकया िन् । उनकया अनुसयार 
अरेररकयारया िललो िहरया सयारूवहक सौदया्बयाजधी (कलेवकिभ ्बयागनेवनङ) रयाफमा ि र नधीवि वनरयामाण 
िहरया रयाजनधीविक पहुँचकया आ्याररया विनले सरग्र विक्या प्रणयालधीलयाई प्रभयाि पयारररहेकया िन ्
(रोइ सन् २००३, २०११, २०१७) । दवक्ण अवरिकयारया भएको एक अधययनले विक्ककया 
पेसयागि संघ-संसियाले विक्कको वनयुवक्त, सरुिया/्बढुियारया नयाजयायज ििरले द्बया्ब वदने 
गरेको विषयलयाई देखयाएको ि (रयारोकगोतसिया सन् २०१५) । तयसतै गरधी, भयारिरया विक्क 
संघ-संगठन पेसयागि भूवरकयारया रयात्र सधीवरि नभई दलधीय रयाजनधीवि (वििेष गरधी चुनयािकया 
सरय) रया सरेि संलगन देवखनिन (्ेबिेले, वकङ्डन र रुजयावमरल सन् २०१७) । 

अनय देिरया झतै ँनेपयालरया पवन विक्क र विनकया पेसयागि संघ-संगठन दलधीय रयाजनधीविरया 
सवरिय िन् (अययामाल २०६९; विश्वकरयामा २०७३; रयालधी २०७३) । यो िरयले नेपयालकया 
विक्क संघ-संगठन रयाजनधीविक रूपरया सतैद्यावनिक/वययािहयाररक वहसया्बले अभयसि (प्रविवक्ि 
पवन) नयागररक सरयाजकया अंग हुन भनने जनयाउँि । रयाजनधीविक रूपरया अभयसि संसियाले 
सरग्र विक्या प्रणयालधीरया के-कसिो प्रभयाि पयानमा सकिन् भनने अनुसन्यानको चयाखलयागदो 
विषय सरेि हो । 

नेपयालधी सनदभमारया विद्यालय विक्याको “गभननेनस” प्रवरियया रूलि—विक्या नधीवि, 
विक्या ऐनको संिो्न र विद्यालय विक्या सु्याररया केवनरिि ्बृहि् पररयोजनयाको सफलिया/
असफलिया—रया विक्ककया पेसयागि संघ-संगठनको प्रभयाि के-कसिो ि भनने विषय ्ेरतै 
जविल र अनुत्तररि ि । यसअवघ भएकया सधीवरि अधययनले विक्या नधीवि ्बनयाउने प्रवरिययारया 
दयािृ वनकयायको भूवरकया रहत्िपूणमा हुने िकमा  गरेकया िन् (कयानने र विष्ट सन् २००९; ¥ययाफले 
सन् २०११; भट्ट सन् २०११; रेगरधी सन् २०१५) । सयाितै, केहधी अधययनरया दयािृ वनकयाय्बयाि 
सञचयावलि विक्या सु्यार पररयोजनयाले रयाम्ोसँग गवि वलन नसकनुरया विक्क संघ-संगठनको 
रयाजनधीवि/विरवि पवन एउिया कयारण रहने उललेख ि (भट्ट सन् २००५; सेररड सन् २००९; 
कयानने, विष्ट र एगगयामाडमा सन् २००९; खनयाल सन् २०११, सन् २०१२; पौडेल सन् २०१५) । 
यद्वप, यधी अधययनले विद्यालय विक्याको सरग्र सञचयालन प्रवरियया (विक्या ऐनको संिो्न 
र विक्या सु्यार पररयोजनया) रया विक्क संघ-संगठनकया भूवरकयालयाई सहधी रूपरया पवहलययाउन 
सकेको ितैन । वििेष गरधी २०४६ सयालको रयाजनधीविक पररििमानपवि विद्यालय विक्याको 
क्ेत्ररया प्रभयािियालधी देवखएकया विक्क संघ-संगठनको भूवरकया्बयारे गवहरो जयानकयारधीव्बनया 
नेपयालरया विक्या ऐन ्बनने/संिो्न हुने प्रवरियया ्बुझन कवठन ि । तयसकया लयावग विक्या 
सम्बन्धी नधीवि वनरयामाणरया उनधीहरूको संलगनिया र तयसले पयानने प्रभयाि्बयारे खोजधी गनुमा आिशयक 
ि । यो लेखको उद्ेशय तयसतैको खोजधी र विशे्षण गनुमा हो । 
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यो लेखरया शिक्षा ऐन, २०२८ को पविललया िधीन (सयािौ,ँ आठौ ँ र निौ)ँ संिो्नकया 
्ेबलयारया विक्क संघ-संगठनको भूवरकयाको लेखयाजोखया गररएको ि । तयसकया आ्याररया 
२०४६ सयालपवि विद्यालय विक्याको “गभननेनस” प्रवरिययारया विक्क संघ-संगठन िवक्तियालधी 
“खेलयाडधी” कया रूपरया रहेको ििया विनको सहरवि ्ेबगर विद्यालय विक्या सम्बन्धी ऐन 
कयानून ्बनयाउन रयात्र होइन विक्या केवनरिि पररयोजनया सञचयालन गनमा सरेि कवठन रहेको िकमा  
यहयँा गररएको ि । सयाितै, सयािमाजवनक क्ेत्र (यहयँा विद्यालय विक्या) रया हुने “अवनयवरििया” 
लयाई केिल आविमाक लेनदेन िया कयानूनधी अव्कयार दुरुपयोगको सयँाघुरो ्बुझयाइरया रयात्र 
सधीवरि नरयाखधी यसिो अवनयवरििया कसरधी नधीविगि वनणमाय िया कयानूनधी संिो्न रयाफमा ि हुने 
गिमा  भनने िरयलयाई सरेि यस लेखले उजयागर गिमा  । विद्यालय सञचयालन प्रवरिययाको रूल 
आ्यार “विक्या ऐन” भएकयाले सो ऐनरया भएकया पविललया िधीन ओिया संिो्नलयाई यहयँा 
“केस” कया रूपरया अधययन गररएको ि । 

यो अनुसन्यान गुणयातरक विव्रया आ्याररि ि । विक्क संघ-संगठनले आफनया्बयारे 
र अनयले िधी संघ-संगठन्बयारे प्रकयाविि/अप्रकयाविि गरेकया सयारग्रधी (्बतैठककया रयाइनयुि, 
पे्रस विज्ञवति, समझौिया-पत्र, पमफलेि र प्रवििेदन, आवद) लयाई यो अधययनको रिररया 
प्रयोग गररएको ि । सयाितै, विनको नेिृति गरेकया वयवक्त, विक्या रनत्रयालयकया पदयाव्कयारधी 
र विक्याविद्सँग असोजदेवख रंवसर २०७६ समरकया विवभनन वरविरया अनिियामाियामा गररएको 
ि । विद्यालय विक्या्बयारे यस अिव्रया पत्रपवत्रकया (वििेष गरधी शिक्क रयावसक, कषाश्तिपुर 
दतैवनक) रया प्रकयाविि भएकया सयारग्रधीको पवन अधययन गररएको ि । विक्या ऐन संिो्न्बयारे 
२०७४ सयालरया वयिसियावपकया संसद् रया भएको िलफलको “भ्बयामाविर” को अधययन सरेि 
गररएको ि । 

पररचय र वनष्कषमा ्बयाहेक यो लेखलयाई रुखय दुई खणडरया विभयाजन गररएको ि । 
लेखको पवहलो खणड २०५८ सयालरया विक्या ऐनको सयािौ ँसंिो्नरया “विद्यालय सरुदयायरया 
हसियानिरण” गनमासकने प्रयाि्यानप्रवि विक्क संघ-संगठन्बयाि भएको असहयोग/विरो्रया 
केवनरिि ि । यसतै खणडरया विश्व ्बैंकको सहयोगरया सञचयावलि विद्यालय सरुदयायरया 
हसियानिरण गनने प्रवरिययालयाई सहजधीकरण गनने उद्ेशयले सुचयारु गररएको “कमयुवनिधी सकूल 
सपोिमा प्रोजेकि” (सन् २००२–२००८) को कयाययामानियनरया विक्क संघ-संगठनको विरो् 
र यसले पररयोजनया सञचयालनरया लययाएको जविलिया्बयारे चचयामा गररएको ि । लेखको दोस्ो 
खणड विक्या ऐनको आठौ ँर निौ ँसंिो्नरया केवनरिि रहधी “असियायधी विक्कलयाई सियायधी” 
गनने प्रयाि्यानको विषयरया विक्क संघ-संगठनले खेलेको भूवरकया्बयारे विशे्षण गररएको ि । 

यो लेखकया केहधी सधीवरििया िन् । पवहलो, विक्क संघ-संगठनवभत्र विक्याकया विवभनन 
रुद्यालयाई ्बुझने सनदभमारया प्रिसितै विवि्िया िन् । यस विषय्बयारे लेखरया ्बहस गररएको 
ितैन । दोस्ो, २०४६ सयालको रयाजनधीविक पररििमानपवि नेपयालरया विक्ककया नययँा संघ-
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संगठन जवनरने, फुि्ने र जुि्ने प्रवरियया सयारयानय जसितै ्बनेको ि । यो पक्लयाई पवन लेखले 
सरेि्दतैन । िेस्ो, विक्या ऐनको निौ ँसंिो्नपवि संिोव्ि ऐनरया भएकया प्रयाि्यानलयाई वलएर 
विद्यािथी संघ-संगठनले गरेकया विरो् र ऐन कयाययामानियन नगनमा भनदतै सिवो्च अदयालिरया 
परेकया रुद्या्बयारे पवन यस लेखरया चचयामा गररएको ितैन । िधी कदरले ऐन कयाययामानियनरया ्बया्या 
नपयारेकयाले यहयँा चचयामा गनमा आिशयक नठयावनएको हो ।2 

विक्क सघं-सगंठन ि विक्या ऐनरया सयािौ ँसिंो्न, २०५८ 
२०४६ सयालपवि ्ेरतै पिक संिो्न हुने ऐनरया शिक्षा ऐन, २०२८ पवन पिमा  (व्बडयारधी 
२०७४) । व्बिेकया २५ िषमारया यो ऐन पयाँच पिक संिो्न भइसकेको ि ।3 पविललया िधीन 
(सयािौ ँ २०५८, आठौ ँ २०७३ र निौ ँ २०७४) संिो्नले भने यसको पक् र विपक्रया 
सयािमाजवनक ्बहसको वसजमानया सरेि ग¥यो । पविललया दुई दिकरया विद्यालय विक्या्बयारे 
भएकया ्बहस रूलि: विक्या ऐनको संिो्न िया संिो्नपवि उतपनन पररवसिविरया केवनरिि 
िन् ।4 ऐनको पविललया िधीन संिो्नलयाई वरवहन अधययन गदयामा यस्बयारे सरोकयारियालया 
(विक्क संघ-संगठन, जनप्रविवनव्, विक्याविद् र विद्यािथी) ्बधीच गवहरया रिभेद रहेको 
पयाइनि । वि.सं. २०५८ रया भएको विक्या ऐनको सयािौ ँसंिो्न्बयारे विक्क संघ-संगठनको 
विरो््बयारे िलफल गनुमाअवघ विक्या ऐन (सयािौ ँ संिो्न) को पृष्ठभूवर्बयारे िल संवक्ति 
चचयामा गररएको ि । 

ितैियाख २९, २०५८ रया ितकयालधीन रयावष्ट्रय योजनया आयोगकया सदसय वनरमालप्रसयाद 
पयाणडेको संयोजकतिरया पयँाच सदसयधीय विक्या सम्बन्धी उ्चसिरधीय कयायमासवरवि गठन 
गररयो ।5 सवरविले िययार पयारेको ८० पषृ्ठ लयारो प्रवििेदनरया सयाविककया सरकयारधी विद्यालयको 
सञचयालनरया विद्यालय वयिसियापन सवरवि (विवयस) को अि्यारणयालयाई िप प्रभयािकयारधी 
्बनयाउँदतै “विद्यालयको लयावग स्ोि सया्न जुियाउने, विद्यालयको भौविक विकयास, विसियार 
एिं ररमाि, समभयार कयायमारया सियानधीय सहभयावगिया पररचयालन गनने कयार सरुदयायको हुने” 

2 विक्या ऐनको निौ ँसंिो्न कयाययामानियन नगरधी विक्या ऐनको दसौ ँसंिो्न गनमा विद्यािथी संघ-
संगठनले ऐन संिो्न भएकतै  हतिया्बयाि आनदोलन गरेकया विए (कतै नधी २०७४; कयावनिपुर २०७४क) । 

3 शिक्षा (पषँाचौ ँ संिोधन) ऐन, २०४९; शिक्षा (छैटौ ँ संिोधन) ऐन, २०५५; शिक्षा (सषातिौ ँ
संिोधन) ऐन, २०५८; शिक्षा (आठौ ँसंिोधन) ऐन, २०७३ र शिक्षा (नवौ ँसंिोधन) ऐन, २०७४ ।

4 वििेष गरधी ियापया रयाधयरले शिक्षा ऐन, २०२८ को संिो्नको विषयलयाई रहत्िकया सयाि 
(सरयाचयार, समपयादकीय, विचयार लेख, अनिियामाियामा सवहि) प्रकयाविि गरेको पयाइनि । वििेष गरधी 
विद्यालय विक्यारया केवनरिि शिक्क मययागेवजनले यो विषयलयाई ्बयारम्बयार उठयाएको वियो ।

5 सवरविकया अनय सदसयरया रनप्रसयाद ियागले, वििरयाज लोहनधी, चुरयानवसंह ्बसनेि र रयारसरोिर 
दुिे विए ।
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भनने सुझयाि वदयो । सयाितै, यस प्रवििेदनले “सयारुदयावयक विद्यालय वयिसियापन सवरविले 
सरुदयायसँग वनकििर समपकमा रया रहधी कयायमा गननेि” भनेको वियो (पयाणडे २०५८ : ३६) । 
सो सवरविले सरकयार सरक् प्रवििेदन ्बुझयाएको (असयार १३, २०५८) करर्ब िधीन हतियापवि 
(सयाउन ३, २०५८) विश्व ्बैंकले सरेि नेपयालको विक्या सु्यारकया प्रयािवरकिया र रणनधीवि 
सम्बन्धी एक प्रवििेदन सयािमाजवनक ग¥यो (िलडमा ्बैंक सन् २००१) । करर्ब उहधी सरयरया 
सयािमाजवनक भएकया यधी दुितै प्रवििेदनले सयाविककया सरकयारधी विद्यालयलयाई सरुदयायरया 
हसियानिरण गनमा सुझयाएकया विए । र, यधी दुितै प्रवििेदनले प्रसियाविि शिक्षा (सषातिौ ँ संिोधन) 
शवधेयक, २०५७ रया रहेकया केहधी प्रयाि्यान (जसितै, विवयसकया कयार किमावय र अव्कयार) 
लयाई सरेि सरेिेकया विए (पयाणडे २०५८; िलडमा ्बैंक सन् २००१) ।6 सयाितै, प्रसतिषाशवति 
शिक्षा (सषातिौ ँ संिोधन) शवधेयक, २०५७ रया अवभभयािकले आफू रधये्बयाि वनियामाचन गरधी 
पठयाएको वयवक्त अधयक् र सदसय रहने विवयसको वयिसिया गरेको वियो (पयाणडे २०५८) ।7 
यसरधी प्रसियाविि विक्या वि्ेयक, विश्व ्बैंक र विक्या सम्बन्धी उ्चसिरधीय कयायमासवरविको 
प्रवििेदन स्बतैले सरकयारधी विद्यालयलयाई सरुदयायरया हसियानिरण गददै विद्यालय सञचयालन 
प्रवरिययारया सियानधीय सरुदयायलयाई सहभयागधी गरयाउने भनने रुद्यालयाई रहत्िकया सयाि उठयाएकया 
विए (कयानने र विष्ट सन् २००९) ।8 

सरकयारधी विद्यालयको सञचयालन प्रवरिययारया सरुदयायलयाई सहभयागधी गरयाउने प्रयाि्यान सवहि 
रयाघ २०५८ रया वयिसियावपकया संसद् ले विक्या ऐनको सयािौ ँ संिो्न ग¥यो ।9 संिोव्ि 

6 उ्चसिरधीय कयायमासवरविले ्बुझयाएको प्रवििेदन अनुसयार विक्या ऐनको सयािौ ँसंिो्न भएको 
्ेरतैको ्बुझयाइ रहे पवन २०५७ सयालरया नतै विक्या ऐन सयािौ ँ संिो्न वि्ेयक िययार भएको हुनयाले 
तयसिो ्बुझयाइ सहधी ठहददैन । ्बरु यो वि्ेयकले शवके्द्रीकरण तिथषा सवषायत्त िषासन ऐन, २०५५ 
को ररमालयाई आतरसयाि गरेको भनन सवकनि ।

7 विद्यालय वयिसियापन सवरविको अि्यारणया नेपयालरया वि.सं. २०२८ अवघदेवख नतै वियो । 
विक्या ऐनको सयािौ ँसंिो्नरया ि यहधी अि्यारणयालयाई ्बढधी प्रभयािकयारधी र वयिसियापन सवरविलयाई 
अव्कयार समपनन ्बनयाउन खोवजएको रयात्र हो ।

8 सरकयारले २०५५ सयालरया सियानधीय सियायत्त ियासन ऐन लययाएको वियो । विद्यालयलयाई 
सियानधीय सरुदयायरया हसियानिरण गनने योजनया लययाउनुरया यो ऐनको पवन प्रभयाि रहेको देवखनि । 
विद्यालय विक्यारया विकेनरिधीकरणको योजनया्बयारे हेनुमाहोस्, भट्ट (सन् २००५) ।

9 यस सम्बन्रया विश्व ्बैंक र विक्या सम्बन्धी उ्चसिरधीय कयायमासवरविले िययार पयारेकया 
प्रवििेदनकया सुझयाि विक्या ऐनरया सरेविएको भनने दया्बधी रहे पवन ियासिररया यधी िधीन ओितै दसियािेज 
उतपवि भएकया सियान र संलगन सरूह करर्ब एउितै हो । तयसतैले उ्चसिरधीय कयायमासवरविले िययार 
गरेकया प्रवििेदनकया सुझयािकया आ्याररया शिक्षा (सषातिौ ँसंिोधन) ऐन, २०५८ भयो भनने कुरया तयवि 
विश्वसनधीय ितैन । शिक्षा (सषातिौ ँसंिोधन) ऐन, २०५८ को वि्ेयक २०५७ सयालरया िययार भइसकेको 
वियो जसरया विद्यालय सरुदयायरया हसियानिरण गनने दफया विए ।
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विक्या ऐनरया विद्यालय सरुदयायरया “हसियानिरण” गनने प्रसि िबदरया उललेख नगरे पवन उक्त 
संिो्नको रूल उद्ेशय सरकयारधी विद्यालयलयाई सरुदयायरया हसियानिरण गनने प्रयाि्यान सरेि्न ु
नतै वियो । र, सयाविककया सरकयारधी विद्यालयलयाई “सयारुदयावयक विद्यालय” भनधी नयारयाकरण 
पवन यसतै ऐनले ग¥यो (वघवररे २०६४) । संिोव्ि ऐनरया विवयसको अधयक् सवहि ्बहुरि 
सदसय अवभभयािकरधये ्बयाि ियावनने प्रयाि्यान रयावखयो । सयाितै, ऐनले वनमन रयाधयवरक 
िहदेवख विद्यािथी/अवभभयािकसँग “िुलक” उठयाउन पयाउने र विवयसलयाई खुलया प्रविसप्यामाकया 
आ्याररया आनिररक स्ोिरया विक्क वनयुवक्त र विक्क सरुिया गनमासकने अव्कयार सरेि 
वदयो (नेपयाल कयानून आयोग २०५८) ।

विक्यारया सियानधीय सरुदयायको सहभयावगिया र सयाझेदयारधीलयाई ्बढयाउनकया लयावग भनेर 
सरकयारले लययाएको यस नधीविप्रवि विक्क संघ-संगठनहरूले िुरू्बयाितै विरो् जनयाउँदतै आएकया 
विए (सेररड सन् २००९) । सरोकयारियालया सँगको सहरविव्बनया विद्यालयलयाई सरुदयायरया 
हसियानिरण गनने संिोव्ि ऐनरया भएको प्रयाि्यान्बयारे नेपयाल विक्क संघकया ितकयालधीन 
अधयक् केििप्रसयाद भट्टरयाई भनिन् : 

सयारया सकूलको वयिसियापन सरुदयायलयाई सुमपनने नधीविगि वयिसिया र कयायमारिरअवघ सयाररँदया 
सरकयारले विक्कहरूसँग संसियागि रूपरया एकपिक पवन परयारिमा गरेन । विक्कहरूरयावि 
लयागू गररने कुनतै पवन वयिसिया उनधीहरूसँग िलफल नगरधी लययाउनु आफतै रया अप्रजयाियावनत्रक 
भएकयाले िुरूदेवख नतै यसको पक्रया विक्कहरूले रि जयाहेर गरेनन् । झन् सरकयारकया 
रनत्रधी र ठुलया सयानया हयावकरहरूले “विक्कलयाई िह लगयाउन” यो वयिसिया लययाइएको 
भनधी सयािमाजवनक रूपरया भयाषण गनमा ियाले ।...यसिो वयिहयारले विक्कहरूलयाई झन्-झन ्
हसियानिरणको विपक्रया उभययायो । (भट्टरयाई २०६४ : ३४)

विद्यालय विक्या सयारुदयायधीकरण गनने नयाररया सरकयार ितैवक्क वजमरेियारधी्बयाि पलयायन हुन 
खोजेको भनने विक्कहरूको रुखय िकमा  वियो (नेपयाल विक्क संघ २०७४ ) ।10 सयाितै, 

10 वि.सं. २०५० को दिकरया उदयारधीकरण/वनजधीकरण रयारलयारया िुलनयातरक खुलया रहेको 
नेपयालधी कयँागे्रस वनकि नेपयाल विक्क संघले सरेि विद्यालय सञचयालन सरुदयायरया हसियानिरण गनने 
नधीविलयाई “सरकयार ितैवक्क वजमरेियारधी्बयाि पलयायन हुन लयागेको” भनेको वियो । नेपयाल विक्क 
संघले यस्बयारे भनेको ि, “विद्यालय वयिसियापन सरुदयायरया हसियानिरण गनने नधीवि रयाजयले अिलम्बन 
गरेको ि । सरोकयारियालयाहरूसँग सहरवि ्ेबगर वनवरमाि नधीवि भएको हुनयाले यसरया हयाम्ो सरिमान रहेको 
ितैन । सरोकयारियालयाहरूको विरो्कया ्बया्बजुद अवघ ्बढयाइएकयाले यसको पररणयार रयाम्ो आएको 
ितैन । यो कयायमारिर्बयाि सरकयार ितैवक्क वजमरेियारधी्बयाि पलयायन हुन लयागेको प्रसि देखन सवकनि । 
तयसतैले विद्यालय वयिसियापन सरुदयायलयाई हसियानिरण गनने कयायमारिर ितकयाल रोवकनु पिमा” (नेपयाल 
विक्क संघ २०७४ : ११) । नेपयाल विक्क संगठनकया ितकयालधीन अधयक् रया्िप्रसयाद अव्कयारधी 
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विक्या ऐन सयािौ ँसंिो्नरया सरुदयायरया हसियानिरण भएकया विद्यालयरया पढयाउने विक्कलयाई 
विवयसको वसफयाररसरया सयाविक वजललया विक्या कयाययामालयले अनयत्र सरुिया गनमासकने नधीविगि 
प्रयाि्यान्बयारे सरेि विक्क संघ/संगठनको िधीव्र “असनिुवष्ट” वियो (वघवररे २०६४) । 
संिोव्ि ऐनरया रहेकया यधी प्रयाि्यानको खयारेजधीकया लयावग विक्क संघ-संगठनले तयवि ्ेबलया 
सडक आनदोलन सरेि गरेकया विए (पौडेल २०६८) । विक्ककया पेसयागि संघ-संगठनले 
तयवि ्ेबलया गरेकया आनदोलनलयाई कयाठरयाडौ्ँबयाि प्रकयाविि हुने एक रयावष्ट्रय दतैवनकले यसरधी 
उललेख गरेको वियो :

विवभनन सयाि सूत्रधीय ितैवक्क रयाग रयाखधी आनदोलनरि संयुक्त विक्क संघषमा सवरविले विक्या 
ऐन र वनयरयािलधी जलयाउने भएको ि । विक्या ऐनको सयािौ ँसंिो्नकया अव्कयांि दफयाहरू 
प्रविगयारधी भएकयाले तयसलयाई ििययात्रया सवहि दयाहसंसकयार गररने नेपयाल रयावष्ट्रय विक्क 
संगठनकया रहयासवचि ्बया्बुरयार अव्कयारधीले...्बियाउनु भयो । विक्या ऐन र वनयरयािलधीकया 
विक्क विरो्धी दफयाहरूको दयाहसंसकयार िुरि्बयार वदउँसो कयाठरयाडौकँो भूगोलपयाकमा रया गररने 
भएको ि । दफया अंवकि िि ्बनयाएर पद्ोदय रयाधयवरक विद्यालय्बयाि ििययात्रया िुरू हुने 
र प्रदिमानधीरयागमा, िवहदगेि र नयूरोडगेि हुँदतै भूगोलपयाकमा रया पुगेर उक्त प्रविकयातरक ििको 
दयाहसंसकयार गररने जयानकयारधी रहयासवचि अव्कयारधीले वदनुभयो । (अननपूणमा पोष्ट २०६०) 

संिोव्ि ऐनरया विद्यालय सरुदयायरया हसियानिरण गनने, विवयसले विद्यालयको आनिररक 
स्ोिरया विक्क रयाखनसकने र विद्यािथी/अवभभयािक्बयाि विद्यालयकया लयावग सहयोग िुलक 
उठयाउनसकने जसिया दफयाप्रवि उनधीहरूको आपवत्त वियो । सयाितै, यधी प्रयाि्यानलयाई विक्कहरूले 
“प्रविगयारधी” भनेकया विए । 

विद्यालय सरुदयायरया “हसियानिरण” गनने नधीविगि प्रयाि्यान िय गनमा विश्व ्बैंक लगयायि 
विक्यारया लगयानधी गनने अनय दयािृ वनकयायको प्रतयक् भूवरकया वियो (उपयाधययाय २०६४) ।11 
विद्यालय सरुदयायरया लतैजयाने कयायमारिरलयाई कयानूनधी आ्यार िय गनमा २०५९ सयालरया 
सरकयारले समुदषायद्षारषा वयवसथषापन हुने शवद्षालय सञचषालन कषाय्य (पशहलो संिोधन) 
शनददेशिकषा, २०५९ जयारधी ग¥यो । सरकयारले यो वनदनेविकया जयारधी गरे लगत्ततै विद्यालयलयाई 
सरुदयायरया हसियानिरण गनने कयार िुरू गरेको वियो । र, यहधी प्रवरिययालयाई सहयोग गनमा 

(वि.सं. २०५६–२०६२) ले विद्यालयरया लगयानधी ्बढयाउनुको सट्टया सरकयारले हयािहविययार वकननरया 
खचमा गरेको र विक्या्बयाि सरकयार भयागन खोजदया विक्कले यस पररयोजनयाको विरो् गरेको ्बियाएकया 
विए (वघवररे २०६४) ।

11 ितकयालधीन विक्यारनत्रधी आरोदप्रसयाद उपयाधययायले फयागुन २०६४ रया शिक्क रयावसकसँग 
कुरया गददै विश्व ्बैंककया नेपयाल प्रविवनव् केन ओहयासधीले ्बैंकको सहयोग पयाउन “विद्यालय सरुदयायरया 
हसियानिरण” गनने नधीवि लययाउनुपनने भनदतै द्बया्ब वदएको ्बियाएकया विए (उपयाधययाय २०६४) ।
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विश्व ्बैंकको आविमाक सहयोगरया सन् २००२ ्बयाि करर्ब ५० लयाख डलरको सयारुदयावयक 
विद्यालय सहयोग पररयोजनया सरेि िुरू भयो । विश्व ्बैंकको लगयानधीरया सञचयावलि यो 
पररयोजनया (सन् २००२–२००८) रया चयार ओिया कयायमारिर विए, जसरधये स्बतैभनदया ठूलो 
वहससया “विद्यालय सहयोग अनुदयान” (सकूल ग्रयानि) ले ओगिेको वियो । सकूल ग्रयानि 
पररयोजनया अनिगमाि ३६ लयाख अरेररकी डलर िुट््टययाइएको वियो, जुन यो पररयोजनयारया 
सरग्र योगदयानको करर्ब ७२ प्रवििि हो । पररयोजनयाको ्बयँाकी २८ प्रवििि अनुदयान भने 
ियात्रिवृत्त, रयाधयवरक विक्यारया क्रिया अवभिवृद् र अनुगरन ििया रूलययंाकन िधीषमाक अनिगमाि 
खचमा गनने भवनएको वियो । यसले पवन देखयाउँि वक यो अनुदयान सहयोगको उद्ेशय रूलि: 
सरकयारधी विद्यालयलयाई सयारुदयावयक विद्यालयरया जयान प्रोतसयावहि गनुमा वियो । यो पररयोजनया 
कयाययामानियन गनने वनकयायको रूपरया विक्या रनत्रयालय अनिगमाि रहेको विक्या विभयागलयाई 
िोवकएको वियो (िलडमा ्बैंक सन् २००३) ।

आिरणरया सरकयारधी विद्यालयरया सरुदयायको सहभयावगिया ्बढयाउँदतै विद्यालयलयाई 
सरुदयायप्रवि िप वजमरेियार पयानने, भने पवन यो नधीविको रूल धयेय विक्यारया ्बढ्दतै गएको 
सरकयारधी लयागि कर गनमा र सयािमाजवनक विक्यारया अवभभयािकको लगयानधी ्बढयाउने (विक्याको 
वनजधीकरण) वियो (उपयाधययाय २०६४) । सरकयारधी विद्यालय सरुदयायरया हसियानिरण गनने यसिो 
नधीविगि प्रयाि्यान िय गनमा विक्क संघ-संगठनले भनेजसितै सरकयारलयाई दयािृ वनकयाय (विश्व 
्बैंक) को वििेष द्बया्ब वियो (कयानने र विष्ट सन् २००९; भट्ट सन् २००५, सन् २०११; 
रेगरधी सन् २०१५) । दयािृ वनकयाय (विश्व ्बैंक) र सरकयारको विद्यालय सञचयालन प्रवरिययारया 
सरुदयायलयाई सहभयागधी गरयाउने नधीविलयाई विक्कहरूकया संघ-संगठनले रन परयाएकया विएनन् । 
अनिरयामावष्ट्रय दयािृ वनकयायलयाई खुसधी पयानमा सरकयारले तयस सम्बन्धी कयानूनधी प्रयाि्यान लययाएको 
हो भनने उनधीहरूको सयाझया ्बुझयाइ देवखनरयो (वघवररे २०६४; भट्टरयाई २०६४; नेपयाल विक्क 
संघ २०७४) । विद्यालय सरुदयायरया हसियानिरण गनने सरकयारधी कयायमारिरलयाई तयवि ्ेबलया 
विक्क संघ-संगठनले विरो् प्रदिमान, ितैवक्क संसिया ्बनद ििया अनय ितैवक्क गविविव्रया 
अिरो्, विद्यालय हसियानिरण गनमा नवदने जसिया विवभनन कयायमारिर आयोजनया गरधी देिवययापधी 
रूपरया कडया प्रविियाद गरेकया विए ।12 ितकयालधीन नेपयाल कमयुवनसि पयािथी रयाओियादधी सम्बद् 
विक्क संगठनले द्बया्ब वदएकया कयारण पयालपया, गुलरधी र रोरङ लगयायि केहधी वजललयारया 

12 उदयाहरणकया लयावग रंवसर र पुस २०६४ रया विवभनन वजललयारया विक्क संघ-संगठनले गरेकया 
आनदोलन्बयारे कयाठरयाडौ्ँबयाि वनकलने एक रयावष्ट्रय दतैवनकरया प्रकयाविि केहधी सरयाचयार (कयावनिपुर 
२०६४क, २०६४ख, २०६४ग, २०६४घ) हेनमा सवकनि । तयसितै आनदोलनको रिररया कयासकीको 
लुमलेवसिि ज्ञयानोदय प्रयाविको वयिसियापन सरुदयायरया हसियानिरणकया लयावग अनुरो् गनमा वजललया 
विक्या कयाययामालय गएकया विक्क ििया अवभभयािकलयाई विक्क संघ-संगठनकया वजललया नेियाले ्मकी 
वदएकया विए (वघवररे २०६४) । 
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सरुदयायरया हसियानिरण भइसकेकया केहधी विद्यालयले उनधीहरूको वयिसियापन पुन: वजललया 
विक्या कयाययामालयरया वफियामा गनमाकया लयावग वनिेदन सरेि वदएकया विए (वघवररे २०६४) ।

विक्या सयािौ ँ ऐन संिो्न रयाफमा ि विद्यालय सरुदयायरया हसियानिरण गनने कयायमारिर 
िुरू भएको करर्ब २० िषमापवि पवन विक्क र विनकया संघ-संगठन विद्यालय विक्या 
सरुदयायरया लतैजयाने नधीविप्रवि सकयारयातरक देवखँदतैनन् । उदयाहरणकया लयावग पररयोजनया सरयाति 
भएको एक दिकपवि (असोज-कयावत्तक २०७६ रया) यस अनुसन्याियाले सयारुदयावयक 
विद्यालय सहयोग पररयोजनयाको विषयरया कयाभ्ेपलयाञचोक, ्बवदमायया, वचििन, विरयािनगररया 
अिवसिि (पूिमा) प्रअ ििया विक्क संघ-संगठन आ्बद् पदयाव्कयारधी (जो यस पररयोजनया 
सञचयालनको सरयरया विद्यालयरया विक्क विए) सँग गरेकया िलफलले यसलयाई िप पुवष्ट 
गिमा  । कयाभ्ेपलयाञचोकवसिि एक विद्यालयकया पूिमाप्रअले “ितकयालधीन वजविकया [वजललया 
विक्या कयाययामालय] र पररयोजनयारया आ्बद् वयवक्तले अनुरो् गदयामा पवन ‘पररयोजनया’ लयाई 
विद्यालयरया पसन नवदएको” ्बियाएकया विए । पररयोजनयाको धयेय विक्यारया “वनजधीकरण” 
लयाई ्बढिया वदँदतै र विद्यालय विक्यारया रयाजयको लगयानधी वनरुतसयावहि गनने भएकयाले विद्यालय 
सरुदयायरया हसियानिरण गनने कयायमारिर सयािमाजवनक वहिरया नभएको उनको वजवकर वियो । 
्बवदमाययारया भएको िलफलकया सहभयागधीले सो पररयोजनया दयाियाद्यारया वनदनेविि भएकयाले विक्क 
संघ-संगठनले यसिो पररयोजनयाको विरो् गनुमा सियाभयाविक भएको ्बियाए । वचििनरया भएको 
एक िलफलकया सहभयागधी (पूिमा रहयासवचि, नेपयाल रयावष्ट्रय विक्क संगठन) ले विद्यालय 
सरुदयायरया हसियानिरण गनने पररयोजनया “विक्क संघ-संगठनले सहयोग नगदयामा असफल 
भएको” ्बियाएकया विए ।13 ितकयालधीन नेपयाल कमयुवनसि पयािथी (एरयाले) कया नेिया ििया 
ितकयालधीन विक्यारनत्रधी प्रवदप नेपयालले विश्व ्बैंकको सहयोगरया विद्यालयलयाई सरुदयायरया 
वफियामा गनमा खेलेको भवूरकयाकतै  कयारण आफूहरूले “उनको रयाजनधीवि सवकवदएको” विरयािनगरकया 
विक्क संगठनकया एक नेियाले कुरयाकयानधी रिररया ्बियाएकया विए (रयाविमान चौियारधी २०७६) ।14 
तयवि ्ेबलया स्बतै दल वनकि विक्क संघ-संगठनले संसियागि रूपरया नतै यो पररयोजनयाको 
विरो् गरेकया विए (नेपयाल विक्क संघ २०७४) । 

विक्क संघ-संगठनको विरो्कया कयारण विद्यालय सरुदयायरया हसियानिरण गनने 
पररयोजनयाले आियािधीि सफलिया नपयाएको विषयलयाई सियं विश्व ्बैंकले पवन आफनो 
एक प्रवििेदनरया सिधीकयार गरेको ि । विश्व ्बैंकले सन् २००६ को अनिसमर (पररयोजनया 

13 कयाभ्ेपलयाञचोकरया ररेि पौडेल, वचििनरया ररयाकयानि सयापकोिया र विरयािनगररया ्रयामाननद 
खरेलसँग २०७६ को असोज िेस्ो हतिया र कयावत्तक पवहलो हतियारया कुरयाकयानधी गररएको वियो ।

14  प्रवदप नेपयालले पवन विक्क र विनकया पेसयागि संघ-संगठनको असहयोगले पवहलो 
संवि्यानसभयाको वनियामाचन (वि.सं. २०६४) रया आफू परयावजि भएको आफनो एक संसररणरया 
उललेख गरेकया िन् (नेपयाल २०६५) ।
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अिव् सन् २००२–२००८) विक्क संघ-संगठनको विरो् र वहंसयातरक रयाजनधीविले गदयामा 
पररयोजनया सञचयालनरया सरसयया भएको ्बियाएको ि । पररयोजनया अिव् भररया १५ सय 
विद्यालय सरुदयायरया हसियानिरण गनने योजनया भए पवन पररयोजनया सवकन करर्ब िषमावदन 
्बयँाकी रहँदया जमरया १५० जवि विद्यालयरयात्र सरुदयायरया हसियानिरण भएको उक्त प्रवििेदनरया 
जनयाइएको ि (िलडमा ्बैंक सन् २००९) । सयाितै, विक्क संघ-संगठनको विरो् झेलनुपनने 
भयले सरकयारले ऐन संिो्न गरे पवन यसको कयाययामानियनरया रुवच नरयाखदया पररयोजनया 
अगयावड ्बढ्न नसकेको दया्बधी सरेि यसतै प्रवििेदनले गरेको ि । विश्व ्बैंक, सेकिोरल 
इभययालयुएिन वडवभजन, इवनडपेनडेनि इभययालयुएिन ग्रुपले सयािमाजवनक गरेको पररयोजनया 
रूलययंाकन प्रवििेदनरया सरेि पररयोजनया िुरू गदयामा पररयोजनया सञचयालन गनने प्रवरिययारया 
“विक्क युवनयन” ्बयाि हुनसकने अिरो् र रयाजनधीविक पररवसिवि्बयारे सहधी आकलन गनमा 
नसकेको भनदतै पररयोजनयाले आियािधीि सफलिया नपयाउनुरया विक्कको विरो्लयाई रखुय कयारण 
रयानेको ि । सयाितै, रूलययंाकन प्रवििेदनरया उक्त पररयोजनयाको सरग्र “्बैंक पफमा रनेनस” लयाई 
“अनसययाविसफेकिरधी” र पररयोजनयाको िुरूआिधी अिसियालयाई “हयाइलधी अनसययाविसफेकिरधी” 
रयानेको ि (िलडमा ्बैंक सन् २०१०) । 

विक्या ऐन सिंो्नरया पेसयागि सघं-सगंठन
शिक्षा (सषातिौ ँसंिोधन) ऐन, २०५८ पयाररि भए लगत्ततै विक्क संघ-संगठनकया पदयाव्कयारधीले 
संिोव्ि ऐनकया “अव्कयांि दफयाहरू प्रविगयारधी भएकयाले” यधी दफया खयारेज गनमा रयाग गरेकया 
विए (अननपूणमा पोष्ट २०६० : ४) ।15 यस िरयले विक्या ऐनको सयािौ ँ संिो्न लगत्ततै 
आठौ ँ संिो्नको ्बहस िुरू भइसकेको देखयाउँि । यद्वप, सयािौ ँ संिो्न भएको करर्ब 
१५ िषमापवि २०७३ सयालरया रयात्र विक्या ऐनको आठौ ँ संिो्न भयो । िर आचियमाजनक 
रूपरया आठौ ँ संिो्न भएको १६ रवहनया नपुगदतै पुन: यस ऐनको निौ ँ संिो्न सरेि हुन 
पुगयो । उललेखनधीय के ि भने विक्या ऐनकया यधी दुितै संिो्न नेपषालको संशवधषान (२०७२) 
जयारधी भएपवि गररएकया विए । र, नेपषालको संशवधषान (२०७२) को अनुसूचधी ८ रया विद्यालय 
विक्यालयाई सियानधीय सरकयारको क्ेत्रयाव्कयारवभत्र पयाररएको ि । 

15 नेपयाल विक्क संघ, सूचनया, सञचयार, प्रकयािन विभयाग्बयाि ियावषमाक रूपरया प्रकयािन हुने 
शिक्क आवषाज (२०७४) रया “नेपयालधी विक्कहरूको पेसयागि आनदोलनलयाई एकीकृि र ितै्यावनक 
रूप्बयाि अवघ ्बढयाउन २०५७ सयालरया विक्या ऐनरया नेपयाल विक्क युवनयनको प्र्बन् गनमा रयाजयलयाई 
्बयाधय पयाररयो” भवनएको ि । विक्या सयािौ ँ संिो्नरया “सयारुदयावयक विद्यालयकया विक्कहरूको 
पेसयागि हकवहिकया सम्बन्रया कयायमा गनमा एक विक्क युवनयन रहनेि” र यसिो युवनयन “केनरिधीय ििया 
वजललया सिररया गठन गनमा सवकनेि” भनने प्रयाि्यान रहेको वियो (नेपयाल कयानून आयोग २०५८) । 
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पविललो दिकरया “असियायधी विक्क” को वयिसियापन विद्यालय विक्यारया देवखएको 
प्ररुख सरसययारधये एक वियो । यो पक्लयाई रयाजनधीविकरथी, विक्याविद,् विक्क संघ-संगठन, 
विक्या रनत्रयालयकया अव्कयारधी र विक्यारया सरोकयार रयाखने स्बतैले सिधीकयार गरेको देवखनि । 
िर “असियायधी विक्क” को सियायधी वयिसियापन कसरधी गनने भननेरया स्बतैरया एक प्रकयारको 
अलरल वियो । यसो हुनुकया केहधी जयायज कयारण विए । पवहलो, २०७२ सयालसमर आइपुगदया 
सयारुदयावयक विद्यालयरया पढयाउने असियायधी विक्कको संखयया करर्ब २६ हजयार पुवगसकेको 
वियो । िधीरधये करर्ब आ्याजवि विक्कले ि असियायधी रूपरया विक्ण गरेको एक दिकभनदया 
पवन ्बढधी भइसकेको वियो (रयाजेनरि दयाहयाल २०७४) । दोस्ो, यो पररवसिविको वनरयामाण रयाजय 
सिंयले गरेको वियो अियामाि् विक्या ऐनको सयािौ ँ संिो्नपवि वनयवरि खुलनु पनने विक्या 
सेिया आयोग विवभनन कयारणले वनयवरि रूपरया खुलन सकेको विएन ।16 यसले असियायधी 
विक्कको सरसययालयाई िप जविल ्बनयाएको वियो (लमसयाल २०७४) । िेस्ो, वििेष गरधी 
२०५५ सयालपवि रयावि सिधीकृि भएकया ग्रयारधीण भेगकया अव्कयांि विद्यालयरया रयावि िह 
असियायधी विक्कले ्यानेकया विए (परयाजुलधी, उपे्रिधी र गुरुङ २०७६) । उनधीहरूको असहयोगले 
विद्यालय सञचयालनरया कवठनयाइ उतपनन हुनसकरयो । र चौिो, पविललया दिकरया असियायधी 
विक्क वयिसियापनको विषय विक्या रनत्रयालयको प्रियासवनक विषयरया रयात्र सधीवरि नभई 
रयाजनधीविक दलको सरेि रुद्या ्बवनसकेको वियो । र, यो सरसययालयाई रयाजनधीविक रुद्याको 
रूपरया रूपयानिरण गनमा विक्क र विनकया पेसयागि संघ-संगठन सफल भइसकेकया विए ।17 

विक्या ऐन आठौ ँ र निौ ँ संिो्न रूलि: “असियायधी विक्कको वयिसियापन” रया 
केवनरिि वियो ।18 “विक्करतैत्रधी” रयावनएकया विक्या ऐनको आठौ ँ र निौ ँ संिो्न कसरधी 

16 विक्क िनोि सवरविले २०५२ सयालरया वलएको वलवखि परधीक्याको नविजया २०६० 
सयालरया वनकयालयो । विक्क सेिया आयोगले रंवसर १५, २०६१ रया विज्ञयापन खोलयो । रयाघ २५, 
२०५८ समर कयायमारि रधयेकया आ्या विक्कलयाई रयात्र सियायधी गनने गरधी रंवसर १५, २०६१ रया 
भएको विज्ञयापनको परधीक्या विक्क सेिया आयोगले असयार २०६२ रया वलयो । रयाघ १७, २०६२ 
रया ितकयालधीन रयाजया ज्ञयानेनरिको प्रतयक् ियासन कयालरया सरकयारले असियायधी विक्क रयात्र उमरेदियार 
हुन पयाउने गरधी एक पिककया लयावग विज्ञयापन खोलयो । रयाघ २५, २०५८ अवघकया असियायधी रधये 
५० प्रवििि विक्कलयाई सियायधी गनमा रंवसर २०६१ रया वलइएको परधीक्याको नविजया २०६३ रया 
आयो । उक्त नविजया्बयाि कवि संखययारया असियायधी विक्क सियायधी भए भनने िरययंाक विक्क सेिया 
आयोगले अवहलेसमर सयािमाजवनक गरेको ितैन (देिकोिया २०७५) ।

17 यो अनु्िेद असियायधी विक्क केनरिधीय आनदोलन सवरविकया पूिमाअधयक् वनरेनरि कँुिरसँग 
रंवसर िेस्ो हतिया, २०७६ रया गररएको कुरयाकयानधीरया आ्याररि ि ।

18 पुस १४, २०६३ रया संिो्न भएको शिक्षा ऐन, २०२८ रया असियायधी, वलयन, पररयोजनया 
र विसियावपि विक्कलयाई असियायधी विक्क सरह रयानधी पररभयावषि गरेको वियो । रंवसर ८, २०६३ 
को सहरविलयाई कयाययामानियन गनमा संसद् ले ितैियाख १०, २०६३ समर कयायमारि असियायधी, वलयन, 
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समभि भयो ? यधी ऐनको संिो्न प्रवरिययारया विक्क संघ-संगठनको भूवरकया्बयारे अधययन 
नगरधी विद्यालय विक्याको सरग्र सञचयालन प्रवरिययालयाई ्बुझन कवठन ि ।19 सयाितै, विक्या 
ऐनको आठौ ँसंिो्न (२०७३) र यो संिो्न कयाययामानियनरया नतै नआई विक्या ऐनको निौ ँ
संिो्न (२०७४) वकन भयो भनने्बयारे संवक्ति चचयामा यसपवि गररएको ि ।

 
शिक्षा (आठौ ँसिंोधन) ऐन, २०७३
असियायधी विक्कको एक सरूहले २०५५ सयालरया “असियायधी विक्क आनदोलन केनरिधीय 
सवरवि” गठन गरधी पेसयागि हकवहिकया लयावग भनेर आनदोलन िुरू गरे (क्ेत्रधी २०७३) ।20 
विवभनन चरणरया असियायधी विक्कले गरेकया आनदोलनलयाई सम्बो्न गनमा रंवसर १७, 
२०६१ रया विक्या रनत्रयालयको रनत्रधी सिरधीय वनणमायले विक्या रनत्रयालयकया ितकयालधीन 
सहसवचि रहेश्वर िरयामाको संयोजकतिरया असियायधी विक्कको सरसयया सरया्यानकया लयावग 
सुझयाि वदन एक सवरवि गठन ग¥यो । यो सवरविले “सयाउन २१, २०६१ समरकया असियायधी 
विक्कलयाई आनिररक प्रविसप्यामा गरयाउने र सियायधी हुनेहरूकया लयावग समपूणमा असियायधी सेिया 
अिव् गणनया गनने सयाितै परधीक्यारया असफल हुनेहरूकया वनवमि औष्धी उपचयारको सुवि्या 
सवहि उपदयान वदने वयिसिया गनने” सुझयाि ितकयालधीन विक्यारनत्रधी विरलेनरि वनव्लयाई 
वदयो । िर रनत्रयालयले यो सुझयािलयाई कयाययामानियनरया लगेन (क्ेत्रधी २०७३) । रनत्रयालयले 
असियायधी विक्कसँग गरेको समझौिया कयाययामानियन नगरेको भनधी पुन: असियायधी विक्कले 
आनदोलन चकयामाए । आनदोलन चककं दतै गएपवि रंवसर ८, २०६३ रया आठ रयाजनधीविक दलकया 
प्रविवनव्को रोहिररया ितकयालधीन विक्यारनत्रधी र असियायधी विक्क्बधीच ियाियामा भयो । यो 
ियाियामारया “ितैियाख १०, २०६३ समर वनयुवक्त पयाई कयायमारि असियायधी, वलयन, पररयोजनया 
र विसियावपि विक्कहरूले असियायधी विक्कहरूको ररक्त दरिनदधीरया प्रवियोवगिया गनने र 
असियायधी सेिया अिव् गणनयाको प्रवरियया िुरू गनने सहरवि” भयो ।21 

पररयोजनया र विसियावपि विक्क सरेिले भयाग वलन पयाउने गरधी िोवकए ्बरोवजर िुट्टतै प्रवियोवगिया 
गनने र असियायधी विक्कको हकरया उरेरको हद नलयागने ििया यो प्रवियोवगिया्बयाि सियायधी हुन नसकेकया 
रधये पयँाच िषमाभनदया ्बढधी असियायधी सेिया अिव् हुने विक्कलयाई नेपयाल सरकयारले िोके ्बरोवजरको 
सुवि्या वदनसकने वि्ेयक पयाररि ग¥यो ।

19 नेपयाल विक्क रहयासंघकया रहयासवचि विलक कँुिरले विक्या ऐनको आठौ ँ संिो्नलयाई 
“विक्करतैत्रधी संिो्न” भनेकया िन् (कँुिर २०७३) ।

20 नेपयालरया असियायधी विक्कको सरसयया २०३० सयालदेवख नतै देवखँदतै आएको ि । िर यो 
लेखले २०४६ सयालपविको अिसियालयाई रयात्र सरेि्ि ।

21 हेनुमाहोस्, www.edukhabar.com/news/1788; रयाघ १२, २०७६ रया हेररएको । 
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वििेष गरधी २०६२–२०६३ सयालको रयाजनधीविक पररििमानपवि ितकयालधीन नेपयालधी 
कयँागे्रस (नेकयँा) सरविमाि नेपयाल विक्क संघ र नेपयाल कमयुवनसि पयािथी (एरयाले) सरविमाि 
नेपयाल रयावष्ट्रय विक्क संगठनले पवन विक्या ऐनरया संिो्न गरधी “असियायधी विक्क” 
लयाई आनिररक प्रविसप्यामाकया आ्याररया सियायधी गनुमापनने विषयलयाई रुद्या ्बनयाए । यसअवघ 
असियायधी विक्कको रयाग्बयारे खयासतै गमभधीर/वचवनिि नदेवखएकया नेकयँा र नेकपया (एरयाले) 
सँग वनकि यधी संघ-संगठनलयाई यो पररवसिविरया भने असियायधी विक्कको रयाग उठयाउनतैपनने 
“रयाजनधीविक ्बयाधयिया” सरेि आइप¥यो ।22 यवद यसो नगरेको खणडरया नेपयाल कमयुवनसि 
पयािथी-रयाओियादधी सरविमाि अवखल नेपयाल विक्क संघले असियायधी विक्कको रयागलयाई 
प्ररुख रुद्या ्बनयाउने वियो जसले असियायधी विक्कको सरुदयाय “रयाओियादधीकरण” हुनसकने 
वियो । यसतै ्ेबलया (२०६० सयाल) रया नेपयाल विक्क संघ, नेपयाल रयावष्ट्रय विक्क संगठन, 
नेपयाल रयावष्ट्रय विक्क पररषद ्सवहि अनय पयँाच ओिया संसिया वरलेर ियािया संसियाकया रूपरया 
“नेपयाल विक्क युवनयन” गठन गरे । तयसतै गरधी, २०६३ सयालरया नेपयाल विक्क युवनयनले 
सरेि्न नसकेकया विक्ककया अनय संघ-संसिया सरेिेर रयाओियादधी सरविमाि अवखल नेपयाल 
विक्क संघको अगुियाइरया “ितैवक्क गणियावनत्रक रञच” को गठन भयो । २०६३ सयालपवि 
विक्ककया ियािया संसिया रयावनएकया—नेपयाल विक्क युवनयन र ितैवक्क गणियावनत्रक रञच—ले 
विक्या ऐन संिो्न गरधी आनिररक प्रविसप्यामाकया आ्याररया असियायधी विक्कलयाई सियायधी 
गनुमापनने, आनिररक प्रविसप्यामारया भयाग वलन असियायधी विक्कको हकरया उरेरको हद नलयागने र 
उपरोक्त प्रविसप्यामारया उत्तधीणमा हुन नसकनेकया लयावग औष्धी उपचयारको सुवि्या सवहि उपदयान 
वदनुपनने रयाग रयाखधी आनदोलन अगयावड ्बढयाए । 

नेपयाल विक्क युवनयन, ितैवक्क गणियावनत्रक रञच र असियायधी विक्क केनरिधीय 
आनदोलन सवरविले गरेकया चरण्बद् आनदोलनकया रयागलयाई सम्बो्न गनमा कयावत्तक ११, 
२०६६ रया विक्यारनत्रधी रयारचनरि कुिियाहया, संसदधीय वयिसिया ििया संसकृवि रनत्रधी वरनेनरि 
ररजयाल र ियावनि ििया पुनवनमारयामाण रनत्रधी रकर चेमजोङ सदसय रहेको सवरवि र विक्याकया 
पेसयागि संसियाहरू—नेपयाल विक्क युवनयन, ितैवक्क गणियावनत्रक रञच, लोकियावनत्रक 
विक्क युवनयन र र्ेसधी विक्क फोररकया प्रविवनव्—्बधीच १२ ्बुँदे सहरवि भयो ।23 
ऐन संिो्न गरधी आनिररक प्रविसप्यामा्बयाि असियायधी विक्क सियायधी गनने, ऐनको संिो्न 
वि्ेयक रयाघ रसयानि २०६६ समररया पेस गनने र सो प्रविसप्यामारया उत्तधीणमा हुन नसकेकया 
विक्कलयाई सियायधी विक्कले पयाउने सरह “उपदयान वदने” जसिया पुरयानतै समझौियालयाई यस 

22 असियायधी विक्क आनदोलन केनरिधीय सवरविकया ितकयालधीन अधयक् वनरेनरि कँुिरसँग रंवसर 
िेस्ो हतिया, २०७६ रया गररएको कुरयाकयानधी ।

23 कयावत्तक ११, २०६६ रया सरकयार र विक्ककया विवभनन संघ-संसिया्बधीच भएकया सहरविकया 
्बुँदयाकया लयावग हेनुमाहोस्, नेपयाल विक्क संघ (२०७४ : ११६–१२०) ।
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सहरविरया पुन: वनरनिरिया वदइयो । सयाितै, विद्यालयरया करमाचयारधीको वयिसियापन, विक्कको 
सरय्बद् पदोननवि र सरकयारले विक्कको ्बधीरया गनने लगयायि विषयरया सरेि तयवि ्ेबलया 
सहरवि भयो ।24 कयावत्तक ११, २०६६ को सहरवि सरकयारले कयाययामानियन नगरेपवि विक्कले 
पुन: आनदोलन चकयामाए । विक्ककया प्रविवनव् संसियाहरूले २०६८ देवख २०७२ सयालसमर 
गरेकया आनदोलन/संघषमा्बयारे नेपयाल विक्क रहयासंघकया रहयासवचि विलक कँुिर लेखिन् : 
 

सरकयारले यवि समझौिया गररसकेपवि अ्ब ि परधीक्या होलया भनेर असियायधी विक्क 
सयािधीहरू परधीक्याको िययारधीरया जुि्नुभयो । िर, दुभयामागय, फेरर पवन परधीक्या भएन । अवन 
२०६८ सयालरया पुन: अकवो आनदोलन िुरू ग¥यौ;ँ अवलक फरक खयालको । ियापयारयार 
ितैलधीको तयो आनदोलनरया विक्यारनत्रधीलयाई कयायमाकक्रया ्बनदधी ्बनयाएर ठूलो जोवखर रोलेकया 
वियौ ँ। यसिो द्बया्बपवि चतैि २, २०६८ रया सरकयारले हयारधीसँग ३५ ्बुँदे समझौिया ग¥यो । 
तयो समझौियारया प्रसि लेवखएको वियो “अवहलेसमर असियायधी रहेकया विक्कको हकरया 
आनिररक प्रविसप्यामा गरयाइने ि । आनिररक प्रविसप्यामारया अनुत्तधीणमा विक्कहरूलयाई सेिया 
अिव् गणनया गरधी...उपदयान वदइने ि” । यवि रयात्र होइन, ऐन ििया वनयरिलधीरया प्र्बन् 
भए अनुसयार सियायधी विक्कले पयाए सरहको औष्धी उपचयार खचमा [सरेि वदइने ि] । 
तयसपवि पवन परधीक्या हुनि भनेर पखनेर ्बसयौ ँ । सरकयारले तयसकया लयावग ऐन पररििमान 
गनने कुरया ग¥यो । हयारधी विक्या ऐन आठौकँो संिो्नरया केवनरिि भयौ ँ । २०७१–२०७२ 
सयालरया विक्क रहयासंघको वययानररया देिवययापधी आनदोलन ग¥यौ ँ। आनदोलनको एजेनडया 
एउितै वियो—विगिको सहरवि अनुसयार विक्या ऐन आठौ ँ संिो्न गररयोस् । (कँुिर 
२०७४ : ३८–३९) 

 
विवभनन १८ ओिया विक्ककया पेसयागि संघ-संसिया वरलयाएर फयागुन २०७१ रया विक्कको 
ियािया संसियाको रूपरया नेपयाल विक्क रहयासंघको सियापनया भयो ।25 विद्यालय सम्बद् 
विक्क ििया करमाचयारधीको ियािया संगठनको रूपरया रहयासंघ गठन भएपवि भने विक्ककया 

24 वि.सं. २०६५ रया गवठि विक्या रनत्रयालयकया सहसवचि जनयादमान नेपयाल संयोजक रहेको 
सवरवि र वि.सं. २०६६ रया उनकतै  संयोजकतिरया गवठि अकवो सवरविले ्बुझयाएको प्रवििेदन सरेि 
“असियायधी विक्कको सेिया अिव् गणनया गनने र परधीक्यारया असफल हुनेकया वनवमि औष्धी उपचयारको 
सुवि्या सवहि उपदयान वदने” विषयलयाई उठयाएको वियो ।

25 विक्क संघ-संगठन वभत्र विद्यालय िहकया स्बतै विक्क ििया करमाचयारधीको ियािया संगठनको 
रूपरया नेपयाल विक्क रहयासंघ गठन गनने िलफल वि.सं. २०५० को दिकको रधयदेवख नतै 
चलन ियालेको हो । यद्वप रयाघ २६, २०७१ रया नेपयाल विक्क युवनयनको कयाठरयाडौरँया भएको 
रहयाव्िेिनले नेपयाल विक्क युवनयन र नेपयाल ितैवक्क गणियावनत्रक रञच्बधीच एकिया गरधी रहयासंघ 
्बनयाउने वनणमाय गरेको वियो । सोहधी अव्िेिनले रहयासंघको नेिृति चयनको रयापदणड िय गनमा 
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पेसयागि रयागलयाई चतैि २०७१ पवि रहयासंघले अगयावड ्बढयाएको देवखनि । नेपयाल विक्क 
रहयासंघकया रहयासवचि विलक कँुिरले भनेजसितै २०७१–२०७२ सयालरया विक्क रहयासंघले 
गरेको देिवययापधी आनदोलनले विक्या ऐनको आठौ ँ संिो्नकया लयावग वनणयामायक भूवरकया 
खेलेको वियो ।26 रहयासंघले दया्बधी गरे अनुसयार उक्त ऐन संिो्नरया संिोव्ि भएकया ३७ 
्बुँदयारधये २७ विक्ककया पक्रया रहेकया विए (कँुिर २०७५) ।27

विक्या ऐन आठौ ँसंिो्नरया असियायधी विक्कलयाई सुवि्या सवहिको अिकयाि (गोलडेन 
ह्याणडिेक) रोजने वक आनिररक प्रविसप्यामारया भयाग वलने भनने विकलप वदइएको वियो । 
संिोव्ि ऐनको प्रयाि्यान अनुसयार परधीक्यारया भयाग वलएकया विक्कले परधीक्यारया पयास हुन 
नसकेरया पवन “गोलडेन ह्याणडिेक” अनिगमािको सुवि्या पयाउने विएनन् (लमसयाल २०७४) । 
सयाितै, विक्या ऐन आठौ ँसंिो्नले ४९ प्रवििि आनिररक र ५१ प्रवििि खलुया प्रविसप्यामा्बयाि 
विक्क िनोि गनने प्रयाि्यान सरेि िय ग¥यो । असियायधी विक्क वयिसियापनको हकरया 
आठौ ँ संिो्नरया भएको उक्त प्रयाि्यानलयाई विक्क रहयासंघ लगयायि विक्यारया सरोकयार 
रयाखने ्ेरतै ले सकयारयातरक रयानेकया विए (रयारजधी दयाहयाल २०७४; ियागले २०७४; अव्कयारधी 
२०७३; कँुिर २०७४) । 

विक्या ऐन आठौ ँ संिो्न भयो िर संिोव्ि ऐन कयाययामानियन गनमा आिशयक पनने 
विक्या वनयरयािलधीको संिो्न गनमा भने ितकयालधीन विक्या रनत्रयालयको नेिृति (विक्यारनत्रधी 
्वनरयार पौडेल) पूरतै  असफल देवखयो (रयारजधी दयाहयाल २०७३) । उिया विक्या सेिया आयोगले 
संिोव्ि विक्या ऐनरया िेकेर चतैि िेस्ो हतिया, २०७३ रया असियायधी विक्कको वयिसियापनको 
वनवमि आनिररक प्रवियोवगिया (असयार २४, २०७४ वरवि िोकेर) एिं सुवि्या सवहिको 

नेपयाल रयावष्ट्रय विक्क संगठनकया ितकयालधीन अधयक् ्बया्बुरयार ियापयाको संयोजकतिरया विद्यालय 
सम्बद् १८ ओिया संगठनकया अधयक् रहेको अधयक् रणडल ्बनयाएको वियो ।

26 नेपयाल विक्क रहयासंघको नेिृतिरया चतैि २०७१ ्बयाि िुरू भएको आनदोलन भदौ २५, 
२०७२ रया सरकयारसँग िधीन ्बुँदे सहरवि गरेर िंुवगएको वियो । तयस रधयेको “विक्कहरूसँग विगिरया 
भएकया सहरवि कयाययामानियनरया लययाउन विक्या ऐनरया संिो्न गनने” भनने ्बुँदया रहत्िपूणमा वियो ।

27 विवभनन रयाजनधीविक दल आ्बद् विक्क संघ-संगठन विक्या ऐनको आठौ ँसंिो्न आफनतै 
पहलरया भएको भनदतै जस वलन अवघ सरेकया देवखनिन् । उदयाहरणकया लयावग एकीकृि अवखल नेपयाल 
विक्क संगठनले आफनो एक प्रवििेदनरया भनेको ि, “हयारधीले हयाम्ो पयािथीको विक्या विभयाग, संगठनको 
फ्ययाकसन इनचयाजमा, विक्यासँग सम्बद् पयािथीकया िररष्ठ नेियाहरू र वसंगो संगठन्बधीच ्बुझयाइरया एकरूपिया 
लययाई शिक्षा ऐन, २०२८ आठौ ँसंिो्नको ११ (च) लयाई हयाम्ो पहलकदरधीरया देवखनेगरधी संिो्न 
गनमा, गरयाउन सफल भयौ”ँ (एकीकृि अवखल नेपयाल विक्क संगठन २०७५ : १३४) । यस ्बयाहेक 
विक्कहरूकया सम्बन्रया अनय ्ेरतै  िरधी उपलवब्हरू प्रयाति गनमारया पवन आफनो संगठनको भूवरकया 
रहेको दया्बधी प्रवििेदनरया ि ।
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अिकयािकया लयावग आिेदन खुलयायो । करर्ब १२ हजयार असियायधी विक्कले सुवि्या 
सवहिको अिकयािकया लयावग वनिेदन सरेि वदए । िर भदौ पवहलो हतिया २०७४ रया असियायधी 
विक्कहरूको आनिररक प्रविसप्यामाकया लयावग िोवकएको परधीक्या भने एकयाएक अवनवचिि 
्बनन पुगयो । प्र्यानरनत्रधी ििया रवनत्रपररषद्को कयाययामालयले भदौ ५, २०७४ रया “अविरल 
िषयामा” लयाई कयारण देखयाउँदतै विक्या रनत्रयालय रयाफमा ि विक्या सेिया आयोगलयाई भदौ १०, 
२०७४ को पूिमावन्यामाररि परधीक्या असोज ८, २०७४ समरकया लयावग सयानमा वनदनेिन वदयो । 
यद्वप पवि तयसलयाई पवन अवनवचिि कयालकया लयावग सिवगि गररयो ।28 “अविरल िषयामा” 
कया कयारणले असियायधी विक्कको परधीक्या सयाररएको भनधी ्बयावहर प्रचयार गररए पवन खयासरया 
असियायधी विक्कको अनुरो्रया ितकयालधीन प्र्यानरनत्रधी िेर्बहयादुर देउियाको वनदनेिनरया सो 
परधीक्या सिवगि भएको वियो (रयारजधी दयाहयाल २०७४) ।29 विक्या ऐन आठौ ँसंिो्न रयाफमा ि 
सवलिने आिया गररएको असियायधी विक्कको वयिसियापनलयाई ितकयालधीन सरकयारले वकन 
अगयावड ्बढयाउन चयाहेन ? र, अनपेवक्ि रूपरया विक्या ऐनको निौ ँसंिो्निफमा  सरकयार वकन 
अवघ ्बढ्यो भनने्बयारे यस पविको िधीषमाकरया चचयामा गररएको ि ।

शिक्षा (नवौ ँसिंोधन) ऐन, २०७४
संिोव्ि ऐन अनुसयार आनिररक परधीक्या रोजेर पयास हुन नसकने विक्क खयालधी हयाि घर 
जयानुपनने भएकयाले विक्क रहयासंघ वभत्रकया केहधी घिक (वििेष गरधी नेपयाल विक्क संघ) ले 
उक्त वयिसिया अनययायपूणमा भएको ठहर गददै आएकया विए । विक्या ऐन आठौ ँसंिो्नलयाई 
्बुझने्बयारे असियायधी विक्क्बधीच पवन प्रिसितै रि वभननिया वियो । केहधी असियायधी विक्क 
सुवि्या सवहिको अिकयाि वलन िययार देवखए पवन ्बहुसंखयक, जो आनिररक प्रविसप्यामारया 
सहभयागधी हुन चयाहनिे, भने परधीक्यारया असफल भए पवन आफनो विगिको योगदयानलयाई 
कदर गददै सुवि्या सवहिको उपदयान वदनुपनने रयानयिया रयाखदिे ।30 तयसरयावि विक्या ऐन 

28 सिवगि हुनुअवघ यो परधीक्याको वरवि िोकने र सयानने कयायमा पिक-पिक भएको देवखनि । 
िुरूरया परधीक्या असयार २४, २०७४ रया गनने भवनए पवन विक्या सेिया आयोगद्यारया असयार ५, २०७४ 
रया सूचनया वदएर असयार २४ रया िोवकएको परधीक्या भदौ ३, २०७४ रया सयाररयो । सयाउन ३१, २०७४ 
रया भदौ ३, २०७४ कया लयावग िोवकएको परधीक्या पुन: भदौ १०, २०७४ रया सयाररयो । अनिरया सो 
परधीक्या वरवि असोज ८, २०७४ पु¥ययाइएकोरया भदौ ६, २०७४ रया प्र्यानरनत्रधी कयाययामालयको पत्रलयाई 
आ्यार ्बनयाउँदतै परधीक्यालयाई अवनवचिि सरयकया लयावग सिवगि गररयो (रयारजधी दयाहयाल २०७४) ।

29 भदौ ५, २०७४ रया रवनत्रपररषद् ्बतैठक्बयाि ्बयावहररँदतै गदयामा प्र्यानरनत्रधी िेर्बहयादुर देउियाले 
“असियायधी विक्कले परधीक्या सयानुमापनने भनेकया िन्, सयानने वयिसिया गनुमा” भनधी रुखयसवचि रयाजेनरि 
क्ेत्रधीलयाई वनदनेिन वदएको रयारजधी दयाहयाल (२०७४ : २८) ले एक ररपोिमारया उललेख गरेकया िन् ।

30 असियायधी विक्क आनदोलन सवरविकया ितकयालधीन अधयक् वनरेनरि कँुिरसँग कयावत्तक पवहलो 
हतिया, २०७६ रया गररएको कुरयाकयानधी ।



विद्यालय विक्या सम्बन्धी नधीवि वनरयामाण प्रवरिययारया पेसयागि संघ-संगठनको प्रभयाि | 405

आठौ ँ संिो्नप्रवि असनिुष्ट यो सरूहले चतैि २, २०६८ रया विक्या रनत्रयालय र विक्ककया 
प्रविवनव््बधीच भएको सहरविलयाई पवन सरयािे । तयस ्ेबलया “आनिररक प्रविसप्यामारया अनुत्तधीणमा 
असियायधी विक्कहरूलयाई सियायधी सरह  औष्ोपचयार खचमा उपदयान वदने भनने सहरवि भएको 
िर अवहले आनिररक प्रविसप्यामारया जयाने वक उपदयान वलने ? भनेर तयवि ्ेबलयाको समझौिया 
विपरधीि ऐन संिो्न गररएको” उनधीहरूको गुनयासो वियो । तयसतैले आठौ ँसंिो्नरया रहेको 
उक्त प्रयाि्यानलयाई पररििमान गनुमापनने उनधीहरूले रयाग गरे (्बधीसधी २०७३ : ३३) ।31 

पयाररि विक्या ऐन आठौ ँसंिो्नले कयायमारि असियायधी विक्कलयाई पदरुक्त हुने पररवसिवि 
वसजमानया गरेको भनदतै चयार ्बुँदे रयाग रयाखेर असयार १५, २०७३ ्बयाि “असियायधी विक्क 
आनदोलन केनरिधीय सवरवि” ले आनदोलन अवघ ्बढयायो (अननपूणमा पोसि् २०७३) ।32 
सयाितै, असयार २, २०७४ ्बयाि उनधीहरूले कयाठरयाडौ,ँ भरिकयालधीरया आररण अनिन सरेि 
िुरू गरे । यसतै रिररया ितकयालधीन उपप्र्यान ििया विक्यारनत्रधी गोपयालरयान श्ेष्ठको रोह्बररया 
आनदोलनरि असियायधी विक्क, नेपयाल विक्क रहयासंघ, विक्या रनत्रयालय्बयाि गवठि ियाियामा 
िोलधी्बधीच असयार ९, २०७४ रया चयार ्बुँदे सहरवि भयो ।33 सहरविको पवहलो ्बुँदयारया “स्बतै 
असियायधी विक्कलयाई आनिररक परधीक्यारया सहभयागधी हुन रौकया प्रदयान गरधी परधीक्यारया सफल 
हुन नसकेकया विक्कको हकरया विक्या ऐन आठौ ँ संिो्नले गरेको वयिसिया अनुसयारको 
सुवि्याकया अविररक्त औष्धी उपचयार खचमा सरेिको वयिसिया गनमा विक्या ऐनरया संिो्नको 
प्रवरियया ितकयाल अगयावड ्बढयाउने” भवनयो ।34 

असियायधी विक्कसँग भएको यसतै सहरविलयाई िेकेर भदौ १२, २०७४ रया ितकयालधीन 
उपप्र्यानरनत्रधी ििया विक्यारनत्रधी गोपयालरयान श्ेष्ठले विक्या ऐनको निौ ँ संिो्न वि्ेयक 

31 चतैि २, २०६८ रया विक्यारनत्रधी सवहि प्ररुख दलकया नेिया ििया संसदधीय दलकया प्ररुख सचेिक 
देि गुरुङ, लक्रण वघवररे, भधीर आचयायमा, वरनेनरि ररजयाल, अवगन सयापकोियाको उपवसिविरया विक्या 
रनत्रयालयको िफमा ्बयाि जनयादमान नेपयाल र नेपयाल विक्क युवनयन, नेपयाल ितैवक्क गणियावनत्रक रञच 
– संयुक्त ितैवक्क आनदोलन रयावष्ट्रय सवरविको िफमा ्बयाि चुननधीिरण ययादि, उपेनरि ययादि, ्बया्बुरयार 
ियापया र लयाल्बहयादुर ्बधीसधीले हसियाक्र गरेकया विए (नेपयाल विक्क संघ २०७४ : १२१–१२५) ।

32 असियायधी विक्क आनदोलन केनरिधीय सवरविले रयाखेकया चयार ्बुँदे रयाग यसप्रकयार िन् : 
(१) समपूणमा असियायधी विक्कलयाई प्रवरियया पु¥ययाई सियायधी गररनुपनने, (२) ििप्रवििि असियायधी 
सेिया अिव्रया गणनया गररनुपनने, (३) अिकयाि प्रयाति असियायधी विक्कलयाई सियायधी विक्क सरहको 
औष्धी उपचयार र उपदयान उपलब् गरयाउनुपनने, र (४) सिेव्िक अिकयाि वलन चयाहने असियायधी 
विक्कलयाई सियायधी विक्क सरह सेिया सुवि्या प्रदयान गररनुपनने (अननपूणमा पोसि् २०७३) ।

33 विक्यारनत्रधी गोपयालरयान श्ेष्ठको उपवसिविरया आनदोरि असियायधी विक्क, नेपयाल विक्क 
रहयासंघ र विक्या रनत्रयालय्बधीच यो चयार ्बुँदे समझौिया भएको वियो ।

34  यो  समझौियाको प्रविवलवप https:/ /ekantipur.com/news/2017/06/23/ 
20170623180918.html रया उपलब् ि; रयाघ १०, २०७६ रया हेररएको ।
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संसद् रया दियामा गरयाए । निौ ँसंिो्नरया असियायधी विक्कले परधीक्या वदन चयाहेरया सो परधीक्या 
वदन पयाउने अवन परधीक्यारया असफल भए पवन “गोलडेन ह्याणडिेक” को सुवि्या्बयाि िवञचि 
हुनु नपनने िया परधीक्या नवदइकन वस्तै सुवि्या रोजन पयाइने वयिसिया वियो (लमसयाल २०७४) । 
तयसतै गरधी, विक्या ऐनको आठौ ँसंिो्नरया विक्कको ररक्त पदकया लयावग खोवलएको िेस्ो 
विज्ञयापन (सयाउन २२, २०६१ देवख असोज २, २०७२) िफमा  ४९ प्रवििि आनिररक र ५१ 
प्रवििि खुलया प्रविसप्यामा्बयाि विक्क पदपूविमा गनने भनने प्रयाि्यानलयाई पररििमान गरधी निौ ँ
संिो्नरया ७५ प्रवििि आनिररक र २५ प्रवििि खुलया प्रविसप्यामा्बयाि पदपुविमा गनने भनने 
प्रयाि्यान रयावखयो ।35 ऐनरया यधी प्रयाि्यान रयाखन असियायधी विक्कहरूले संगठन रयाफमा ि आफू 
वनकिकया रयाजनधीविक दललयाई चकवो द्बया्ब वदएकया विए (िरयामा २०७४) । 

विक्या ऐन निौ ँसंिो्न वयिसियावपकया संसद् रया िलफलकया लयावग दियामा भएपवि सदन 
र सडक दुितैरया यसको विरो् भयो (कयावनिपुर २०७४ख, २०७४ग; वयिसियावपकया संसद ् 
२०७४) । वयिसियावपकया संसद् रया ्बोलदतै सयंासद गगन कुरयार ियापयाले “असियायधी विक्कको 
रयाग सम्बो्न [गनने] नयाररया विद्यािथीरयावि, विद्यालय [विक्या] रयावि अनययाय ग¥यौ ँभने यो 
गलि हुने” ्बियाए (वयिसियावपकया संसद्  २०७४ : १९०३) । ियापयाले संिोव्ि वि्ेयकरया 
भएको विक्क पदपूविमा ७५ प्रवििि आनिररक र २५ प्रवििि खुलया्बयाि भएको प्रयाि्यानलयाई 
उलि्ययाई “७५ प्रवििि खुलया र २५ प्रवििि आनिररक” ्बयाि विक्कको पदपूविमा गनने 
संिो्न प्रसियाि सरेि हयालेकया विए । सयंासदहरू रविनरि अव्कयारधी, रयारेश्वर फँुययाल, 
जनकरयाज जोिधी, शययार श्ेष्ठ र पे्रर सुियाल लगयायिले विक्या (निौ ँसंिो्न) वि्ेयकलयाई 
िप िलफलकया लयावग संसदधीय सवरविरया पठयाउनुपनने ्बियाए ।36 

संसद् रया भएको िलफल अधययन गदयामा केहधी सयंासदले सोहधी वदन संसद् ्बयाि पयाररि 
सथषानरीय सरकषार सञचषालन ऐन, २०७४ रया विद्यालय विक्या सञचयालनको अव्कयार सियानधीय 
सरकयारलयाई वदइसकेकोले यो ऐन संिो्न गनुमा अनुपयुक्त रहेको ्बियाएकया विए । कयानूनकया 
ज्ञयािया सरेि रयावनएकया सयांसद रया्ेशययार अव्कयारधीले यस्बयारे भने :

संवि्यानले यवि ्ेबलया विद्यालय विक्याको वयिसियापन गनने वजमरया सियानधीय सरकयारलयाई 
वदएको ि । आज हयारधीले सियानधीय सरकयार सञचयालन सम्बन्धी कयानून पयास ग¥यौ ँ। अ्ब 

35 असियायधी विक्कको आनिररक परधीक्या गनने सम्बन्रया विक्या ऐनको आठौ ँ संिो्नरया 
िधीन सरूहरया िगथीकरण गररएको वियो : पुस २०, २०४९ अवघकया ररक्त विक्क पदकया लयावग; पुस 
२१, २०४९ देवख सयाउन २१, २०६१ समरकया ररक्त विक्क पदकया लयावग र सयाउन २२, २०६१ 
देवख असोज २, २०७२ समरको ररक्त विक्क पदकया लयावग (लमसयाल २०७४) ।

36 शिक्षा (नवौ ँ संिोधन) शवधेयक, २०७४ रयावि एकल र संयुक्त गरधी ३७ ओिया संिो्न 
प्रसियाि दियामा भएकया विए । 
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हयारधीसँग कुन नतैविक आ्यार ि वक हयारधी यहयाँ्बयाि यो आठौ ँसंिो्नलयाई निौ ँसंिो्नरया 
पररणि गरेर [सियानधीय सरकयारको अव्कयार] हसिक्ेप गददै जयाउँ, हयारधी कसको अव्कयार 
खोसदतै िौ ँ । यो पवन विचयार गरौ ँ वक यो नतैविक वहसया्बले पवन वरलदतैन, कयानूनधी वहसया्बले 
पवन वरलदतैन । यसिया कयारहरू गददै जयाने र यो संसद्  िुलुिुलु हेरेर ्बसने हो भने के हयारधी यहयाँ 
“र्बर सि्ययामप” हुन ्बसयया हौ,ँ यो हुन सकदतैन । (वयिसियावपकया संसद्  २०७४ : १९०६)

सयंासद रविनरि अव्कयारधीले पवन “सियानधीय सरकयार सञचयालन ऐन” ले वदएको अव्कयार 
किौिधी हुने गरधी संसद् ले विक्या ऐनको निौ ँ संिो्न पयाररि गनमा नहुनेरया जोड वदएकया 
विए । तयसतै गरधी, सयंासद जनकरयाज जोिधीले भने असियायधी विक्कको द्बया्बरया परेर विक्या 
ऐन संिो्न गनने कयायमाले अरू खयाले असियायधी प्रकृविकया करमाचयारधीरया “डेरोनसटे्रसन इफेकि” 
पनमा जयाने भएकयाले संसद् ले यसिो कयायमा गनुमा नहुने िकमा  गरेकया विए (वयिसियावपकया संसद ् 
२०७४) । विक्या ऐन निौ ँसंिो्नप्रवि सयंासदहरूले उठयाएकया विवभनन विचयार/प्रश्नको उत्तर 
वदँदतै उपप्र्यान ििया विक्यारनत्रधी गोपयालरयान श्ेष्ठले विगिरया नेपयाल सरकयारसँग विवभनन 
सरयरया विक्क संघ-संगठनसँग भएकया समझौिया अनुसयार नतै विक्या निौ ँ संिो्न वि्ेयक 
संसद् रया प्रसिुि गरेको जयानकयारधी वदए । श्ेष्ठले स ंसद् रया भने : 

विगिरया नेपयाल सरकयारले विक्क वयिसियापनको सरसयया सुलझयाउन विवभनन वरविरया 
विक्ककया संगठनहरू [सँग] पिक-पिक समझौिया गरेको वियो । वयनतै सरसयया सरया्यानकया 
लयावग हयारधी स्बतै वरलेर विक्या ऐन आठौ ँ संिो्न गररयो । यस ऐनको कयाययामानियनको 
रिररया विक्क सियायधी गनमा गररएको विज्ञयापन पचियाि् असियायधी विक्कहरू आफूलयाई नययाय 
नभएको भनधी आररण अनिनरया ्बसन पुगे । यधी स्बतै पररवसिविलयाई रनन् गरधी विक्क 
वयिसियापन विगि देवखकया सरसयया सरया्यान गनने उद्ेशयले सरकयारले शिक्षा ऐन, २०२८ 
रया निौ ँसंिो्न गनमा वि्ेयक यस समरयावनि सदनरया पेस गरेको वयहोरया स्बतैलयाई विवदत्ततै 
ि । (वयिसियावपकया संसद्  २०७४ : १९०९)

संसद ्रया भएकया यधी िलफल हेदयामा विक्या ऐनको निौ ँसंिो्न्बयारे ितकयालधीन सत्तयापक्धीय 
(गगन ियापया, रया्ेशययार अव्कयारधी) र प्रविपक्धीय दुितै िरधी सयंासदको विरवि देवखनरयो । यस 
विषयरया संसदधीय ्बहसरया भयाग वलने १० जनयारधये दुई जनया सयंासद रयात्र निौ ँसंिो्नको 
सरिमानरया उवभएकया विए ।37 उक्त वि्ेयकरयावि ३७ ओिया संिो्नकया सूचनया दियामा भए 

37 सरिमान गननेरया गौरधी कुरयारधी ओलधी र गधीिया क्ेत्रधी (र्ेसधी जनअव्कयार फोरर, लोकियावनत्रक) 
विए । रविनरि अव्कयारधी, रया्ेशययार अव्कयारधी, जनकरयाज जोिधी, पे्रर सुियाल, रयारेश्वर फुययाल, शययार 
कुरयार श्ेष्ठ र विकयास लमसयाल यसको विपक्रया विए ।
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पवन ्ेरतैजसो संिो्नकियामा भने वि्ेयक्बयारे िलफल गदयामा संसद् रया उपवसिि विएनन् ।38 
सयाितै, उक्त संिो्न वि्ेयक सोहधी वदन (असोज ३, २०७४) संसद ््बयाि पयाररि भयो । पयाररि 
भएपवि विक्या विद्हरूको एक सरूहले तयसलयाई प्ररयाणधीकरण नगनमा रयाष्ट्रपवि विद्यादेिधी 
भणडयारधीलयाई आग्रह सरेि गरे (कयावनिपुर २०७४ग) ।39 विद्यािथी संघ-संगठनले पवन पयाररि 
भइसकेको सो ऐन खयारेज हुनुपनने रयाग रयाखधी आनदोलन गरे । विियादकया ्बधीच संसद् ्बयाि 
पयाररि भएको करर्ब रवहनया वदनपवि (कयावत्तक ६, २०७४ रया) उक्त संिोव्ि वि्ेयक 
रयाष्ट्रपवि्बयाि प्ररयाणधीकरण भई कयाययामानियनरया आयो । 

वनषकरमा
यो लेखरया विद्यालय विक्याको “गभननेनस” पक् वििेष गरधी विक्या सम्बन्धी विव् वि्यान 
्बनयाउने प्रवरिययारया विक्क संघ-संगठनको भूवरकयाको लेखयाजोखया गररयो । विक्क संघ-
संगठनको भूवरकया विक्कको पेसयागि हकवहिकया लयावग कविपय अिसियारया रहत्िपूणमा 
रवहआएको ि । यहधी लेखरया चचयामा गररए झतै ँ विक्क व्बरयाको वयिसिया, लयारो सरय यहधी 
पेसयारया जधीिन वयविि गरेकया विक्कहरूलयाई सियायधी गनने सम्बन्धी कयानूनधी प्रयाि्यान, आवद 
केहधी उदयाहरण हुन् । यसिया उपलवब्लयाई यहयाँ नजरअनदयाज गनमा खोवजएको होइन । यद्वप 
नेपयालको विक्या क्ेत्रलयाई दधीघमाकयालधीन प्रभयाि पयानने रुद्याहरूरया नधीवि वनरयामाण गनने सम्बन्रया 
विक्क संघ-संगठनको हसिक्ेपले कसरधी नकयारयातरक प्रिवृत्तको विजयारोपण गरेको ि भनने 
िरय यो अधययनले उजयागर गरेको ि । लेखको रूल खणडरया गररएकया चचयामा/विशे्षण्बयाि 
नेपयालरया विद्यालय विक्याको “गभननेनस” प्रवरियया्बयारे केहधी प्रयारवमभक वनष्कषमा वनकयालन 
सवकनि । पवहलो, पविललया दिकरया विद्यालय विक्या सम्बन्धी नधीवि, विव् वि्यान 
्बनयाउने िया संिो्न गनने प्रवरिययारया हसिक्ेपकयारधी भूवरकया सवहि विक्ककया संघ-संगठन 
्बवलयया देवखए । ्बरु विश्व ्बैंक जसिया दयािृ वनकयायले विद्यालयको गभननेनसरया पररयोजनया 
रयाफमा ि गनमा खोजेको नधीविगि पररििमानरया अपेक्याकृि सफलिया प्रयाति गनमा सकेनन् । यसले 
विक्या नधीवि ्बनयाउने प्रवरिययारया दयािृ वनकयाय (ऐड एजेनसधी) को भूवरकया रहत्िपूणमा ि भनने 
यसअवघ भएकया अधययन (कयानने र विष्ट सन् २००९; ¥ययाफले सन् २०११; भट्ट सन् २०११; 

38 यो वि्ेयक कुल सयंासद संखययाको करर्ब २६ प्रवििि (१५५ जनया) संसद्  सदसयको 
उपसिविरया पयाररि भएको हो (गौिर २०७४) ।

39 विक्याविद्को यो सरूहरया वत्रभुिन विश्वविद्यालयकया पूिमाउपकुलपवि केदयारभक्त रयािेरया, 
कयाठरयाडौ ँविश्वविद्यालयकया पूिमा उपकुलपवि सुरेिरयाज िरयामा, वत्रविकया विज्ञयान ििया प्रविव् अनुसन्यान 
केनरिकया पूिमा वनदनेिक केदयारलयाल शे्ष्ठ, पयािन सियासरय विज्ञयान प्रविष्ठयानकया संसियापक उपकुलपवि 
डया. अजुमान कयाकथी र विक्याविद् रनप्रसयाद ियागले, आवद विए ।
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रेगरधी सन् २०१५) कया िकमा  करसेकर पविललया दिकरया लयागू हुँदतैनन् भनने देखयाउँि । सयाितै, 
यसले विक्क संघ-संगठन दयािृ वनकयाय (ऐड एजेनसधी) को सहयोगरया सञचयावलि विक्या 
सु्यार पररयोजनयाप्रवि सकयारयातरक ्बनन नसकेको विषय सरेि उजयागर गिमा  ।40 

दोस्ो, नेपयालकया विक्क संघ-संगठन देितैभरर सञजयाल फतै लयाएकया, रयाजनधीविक दलसँग 
कुनतै न कुनतै रूपरया सम्बन् सियावपि गरेकया र खयास रयाजनधीविक दिमान (रूलि: ियारपनिधी 
िया उदयार लोकिनत्र पक््र) द्यारया प्रविवक्ि नयागररक सरयाजकया समभिि: स्बतैभनदया ्बवलयया 
र संगवठि सरूह हुन । उदयाहरणकया लयावग नेपयालधी कयँागे्रससँग नवजक रयावनएको नेपयाल 
विक्क संघरया करर्ब ८३ हजयार विक्क सदसय िन् । तयसतै गरधी, ियारपनिधी दल वनकि 
नेपयाल रयावष्ट्रय विक्क संगठनरया ७४ हजयार विक्क आ्बद् िन् ।41 विद्यालय िहदेवख 
केनरिधीय िहसमरतै उनधीहरूले संसियागि संरचनया सवहि संगठन विसियार गरेकया िन् । एक 
अधययन अनुसयार “करर्ब १७ हजयार विक्क रयाजनधीविक दलकया सवरिय नेिया कयायमाकियामा” 
िन् (विश्वकरयामा २०७३) । विक्कको स्बतैभनदया रज्बुि अनिरयामावष्ट्रय संगठन “एजुकेिन 
इनिरनेिनल” सँग नेपयालकया प्ररुख विक्क संघ-संगठनको सम्बन् वनकतै  दररलो ि ।42 
नेपयालधी सरयाजरया िुलनयातरक वहसया्बले ्बढधी “विश्वयास गररएको/पतययाइएको” सरुदयाय पवन 
विक्क सरुदयाय नतै हो ।43 यसकया सयाितै, रयाजनधीविक दल र वयिसियावपकया संसद् रया सरेि 
विक्क िया यसकया संघ-संगठनको पृष्ठभूवर भएकया रयाजनधीविकरथीको रयाम्तै उपवसिवि ि । यधी 
स्बतै्बयारे जयानकयार नेपयालकया रयाजनधीविक दल हिपवि विक्कले उठयाएकया रयागलयाई ्ेबियासिया 
गरधी अवघ ्बढ्न चयाहँदतैनन/सकदतैनन् । समभिि: वयनतै कयारणले गदयामा वयिसियावपकया संसद् ्बयाि 
विक्कले चयाहे जसरधी विक्या ऐन निौ ँसंिो्न गरयाउन विक्कहरूले सफलिया पयाएकया हुन् ।

िेस्ो, नयागररकहरूले पेसयागि हकवहिकया लयावग सियापनया गरेकया संघ-संगठन प्रभयािियालधी 
हुँदतैरया “सयािमाजवनक वहि” भइहयालि भनने िकमा  संियको घेरया ्बयावहर ितैन । पेसयागि हकवहि 
िया सुरक्याकया नयाररया तयस क्ेत्ररया सवरिय प्रभयािियालधी नयागररक सरयाजले दधीघमाकयालधीन प्रभयाि 
पयानने सयािमाजवनक रहत्िकया सयारयावजक रुद्या (जसितै विद्यालय विक्याको सु्यार) लयाई कसरधी 

40 विश्व ्बैंक र एवसययालधी विकयास ्बैंककया लगयानधी ििया सहयोगरया सञचयावलि विक्या सम्बन्धी 
पररयोजनयाहरूप्रवि विक्कहरूको अनिरयामावष्ट्रय ियािया संगठन “एजुकेिन इनिरनेिनल” ले सरेि 
आलोचनया (विरो् सरेि) गरेको देवखनि । यस्बयारे हेनुमाहोस्, फनिडेवभलया र भगमार (सन् २०१५) ।

41 विक्क संघ-संगठनरया आ्बद् हुने विक्कको संखयया सम्बवन्ि संघ-संगठनले प्रकयाविि 
गरेकया सयारग्रधीरया आ्याररि ि ।

42 विक्कहरूको अनिरयामावष्ट्रय ियािया संगठन “एजुकेिन इनिरनेिनल” ्बयारे हेनुमाहोस्, www.
ei-ie.org/ 

43 एक अधययनले नेपयालधीले आफनो पररियारभनदया ्बयावहर स्बतैभनदया ्बढधी विश्वयास विक्कलयाई 
गरेको देखयाएको ि (रयाजेनरि दयाहयाल २०७३) ।
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ओझेलरया पयािमान् भनने उदयाहरण पवन विक्या ऐनकया पविललया संिो्न हुन् । विक्या ऐनरया 
भएकया पविललया संिो्न र तयसको प्रवरिययालयाई नवजक्बयाि हेदयामा यधी संिो्न “रयाजनधीविक 
नेिृति, पेसयागि संघ/संसिया र रयाजय” वरलेर विद्यालय विक्या क्ेत्ररया गरेको नधीविगि 
“अवनयवरििया/भ्ष्टयाचयार” हो भनन सवकनि ।44 तयसतैले सयािमाजवनक क्ेत्र (विक्या/सियासरय) 
रया हुने अवनयवरिियालयाई केिल आविमाक लेनदेन िया कयानूनधी अवखिययार दुरुपयोगको सधीवरि 
घेरया वभत्र्बयाि रयात्र न्बुझधी यसिो अवनयवरििया कसरधी नधीवि र कयानूनको संिो्नद्यारया गररएको 
हुनि भनने सरेि यो लेखले उजयागर गिमा  । 

पेसयाप्रवि सरवपमाि स्बल विक्क संगठन नयागररक सरयाजकया ्बवलयया आ्यार हुन् । 
वयनधीहरूले सयािमाजवनक विक्याको विसियार र विकयासरया रहत्िपूणमा भूवरकया खेलन सकिन ्
(रेयर सन् २००१) । नेपयालरया विक्क संघ-संगठन संसियागि रूपरया ्बवलयया िन्, रयाजनधीविक 
रूपरया अभयसि िन् र रयाजय संयनत्र ििया रयाजनधीविक दलरया उनधीहरूको सहज पहुँच ि । 
आफनो पेसयागि हकवहि एिं नेपयालको लोकियावनत्रक आनदोलनरया विक्क संघ-संगठनको 
भूवरकया रहत्िपूणमा देवखए पवन सयािमाजवनक विक्याको सु्याररया भने उनधीहरू स्तै ँ करजोर/
विियादयासपद देवखएकया िन् । यसले नेपयालरया नयागररक सरयाज र “सियािमा सरूह” ्बधीच पयािलो 
एिं लचकदयार रेखया ि र यो रेखया पररवसिवि अनुरूप पररििमान भइरहनि भनने देखयाउँि ।45 
विक्या ऐनकया पविललो संिो्नरया उनधीहरूको प्रयतनलयाई यसतै सनदभमारया ्बुझनु पिमा  । 
नयागररक सरयाजकया अंग (यहयँा विक्क र िधीनकया पेसयागि संघ-संगठन) प्रभयािियालधी हुँदतैरया 
सयारयावजक क्ेत्र (उदयाहरण सयािमाजवनक विक्या) उननि/गवििधील भइहयालि र स्तै ँयसले सहधी 
रूपरया नतै कयार गिमा  भनने कुनतै वनवचिििया भने ितैन । विद्यालय सञचयालन प्रवरियया—वििेष 
गरधी विक्कको वनयुवक्त, सरुिया र ्बढुिया जसिया विषयरया विक्ककया पेसयागि संघ-संगठनको 
भूवरकया के रहनि भनने्बयारे यस लेखरया अधययन गररएको ितैन । यो विषयलयाई सरेि 
भविष्यरया अधययन गनुमा जरुरधी ि । 

कृिज्ञिया
यो लेखको विवभनन रसयौदया पढेर सुझयाि वदनुहुने रयाजेनरि दयाहयाल, प्रतयूष िनि, िनदनया ज्ञियालधी, 
लोकरञजन परयाजुलधी, रुख गुरुङ र हषमारयान रहजमानलयाई ्नयियाद । समपयादन गररवदनुहुने 

44 यसो भवनरहँदया लयारो सरयसमर असियायधी विक्कहरूरयावि रयाजयले गरेको उपेक्याको 
सरिमान गनमा खोवजएको भने होइन । असियायधी विक्कलयाई नययायपूणमा वहसया्बले वयिसियापन गनमा 
रयाजय असफल भएको िकमा  रयात्र यहयँा गनमा खोजएको हो ।

45 सन् २००९ रया युरोपरया नयागररक सरयाज सम्बन्धी भएको एक सिनेक्णरया “जनरल इनटे्रसि 
ग्रुप” लयाई नयागररक सरयाज भनन सवकने ्बियाइएको वियो । यस्बयारे हेनुमाहोस कोहे्र-कोच र कुइिकि 
(सन् २००९) ।
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देिरयाज हुरयागयाई ंििया अधययनकया रिररया आिशयक सयारग्रधी उपलब् गरयाउन सहयोग गनने 
सहकरथी रुख गुरुङ र अरन गयारूप्रवि पवन आभयार वयक्त गदमािु । सयाितै, डेनरयाकमा को विदेि 
रनत्रयालयको आविमाक सहयोग ििया डयावनडया फेलोविप सेनिरद्यारया कयाययामावनिि एिं रयाविमान 
चौियारधी, कयाठरयाडौ ँ विश्वविद्यालय ििया आहुमास विश्वविद्यालय (डेनरयाकमा ) को सहकयायमारया 
सञचयावलि विक्या सम्बन्धी पररयोजनयाकया लयावग गररएको सिलगि अनुसन्यान्बयाि प्रयाति 
कविपय िरय/सूचनया सरेि यो लेखरया परेकया िन् । यसकया लयावग डेनरयाकमा को विदेि 
रनत्रयालय र डयावनडया फेलोविप सेनिरप्रवि कृिज्ञ िु ।
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