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अधिकांश धिकासे संस्ाहरूका लाधि “पैरिी” धिकै चल्ीको शब्द हो । िीध् धिरामाणरा प्रभाि पािने 
िरी पैरिी ििने साराधिक संस्ाहरूको संख्ा ्ीिै ्ह (स्ािी्, प्र्दशे र संघ) रा बढ््दो छ । ्ी 
संस्ाले क्षर्ा अधभिधृधि र सञिाल धिरामाणसँि पैरिीलाई िोड्िे; ् थ्/प्रराणरा आिारर् अिसुनिाि 
ििने एिं त्सलाई स्ािी् ््ा संघ/केनद्रका साराधिक आन्दोलिसँि िोड्िे िछमाि ्भनिे ठाधिनछ । 
सा्ै, ्ी कृ्ाकलाप रारमा ् िािररक र राज्बीचको साराधिक करारलाई रिबु्  पािमा ्ोि्दाि 
ध्दनछि ्भनिे बझुाइ छ । ््ाधप, अिसुनिािलाई पैरिीसँि िोड्िे संस्ाि् प्रबनि/संरचिा्रमा  प्ामाप्त 
ध्ाि ध्दइएको ्दधेि्ँदिै । ्ो शोि-संक्षेपले पधचिर ्राईका ्ीि धिलला (कधपलिस्,ु ििलपरासी र 
रुपन्दहेी) रा भइरहकेा अधिकाररिुी पैरिीको अिस्ा ्दिेाउँछ । सा्ै, लोक्नत्रलाई सिलीकरण 
ििमा सघाउिे स्ािी् ्िरका पैरिी-अिसुनिािलाई रलू्: उपेक्षा िररएको ्सले प्रष््ाउँछ । स्ािी् 
संिधठ् सरहूको अभ््ुद् र सिलीकरणलाई ्स्ो उपेक्षाले रोकछ, र सकु्र ्हका रदु्ालाई बहृ् ्
्हका रदु्ासँि िोड्िरा बािा प¥ु्ाउँछ । 

सि ् १९९० पधछका अढाई ्दशकरा िेपालरा ्पैु्र साराधिक आन्दोलि, राओिा्दी धिद्रोह 
(सि ्१९९६–२००६) एिं रिसे आन्दोलि (सि ्२००७, २००८ र २०१५) भए । ध्िै आन्दोलि 
र धिद्रोहको ििरा िेपालरा सरािेशी र संघी् व्िस्ाका ि्ाँ संस्ाि् संरचिाहरू प्रारमभ भए । 
सि ्२०१५ सेप्ेमबररा ि्ाँ संधििाि घोषणा हु्ँदा रिसेका धिधभनि भ-ूभािरा धहसंातरक धिद्रोह, 
राििअधिकार उललंघिका घ्िा र सामप्र्दाध्क ्िाि उतपनि भए । त्स््ा पधि धिधभनि कोणबा् 
संधििािको िैिाधिक्ाराध् प्रश्न उठाइ्ँद ै आएको छ । रिसे आन्दोलिपधछ प्र्दशे िं. २ अ्ामा् ्
पिूवी रिसेका रािलाई आधंशक समबोिि िरर्ो । ्र, पधचिरी ्राईका उस्ै प्रकृध्का राि सिुिुाइ 
भएि ।1 त्सैले, पधचिर ्राईका साराधिक अधभ्न्ा (अधिकारकरवी) र राििीध्क व्धतिहरूसँि 
संिा्द ि्दामा उिीहरूधभत्र िधुमसएर रहकेो पराि्को ध्ति्ा अिभुि ििमा सधकनछ । ि्ाँ संधििाि 
िारी भएर स्ािी्, प्रा्दधेशक र संघी् सरकारको सरे्  चिुाि समपनि भई सरकारहरू सरे्  िठि 
भसैकेपधछ सि ्२००६ पधछको राििीध्क संक्ररणको एउ्ा चरण अनत् भ्ो । ््ाधप, िास िरी 
अधिकारप्रध् िािरुक रिसेी र ्ारूहरू रािधसक ्िररा सारान्ािस्ारा रधकमा सकेका छैिि ्। 

1 अलि ्रूह् प्र्दशेको राि रािरे स्ुदरू पधचिरका कैलाली र कञचिपरु धिललारा ्ारूले ठूलो आन्दोलि िरेका ध्ए । 
्र, अिणड स्ूदरु पधचिरका सर म्ाकले ्ी ्दईु धिललालाई स्ुदरू पधचिरका पहाडी भ-ूभािबा् छुट््ाउि ध्दएिि ्। 
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्स्ो पररधस्ध्रा पधचिर ्राईरा अधिकारकरवीहरूले के-
कस्ो संस्ाि् पररदृश्रा कार िरररहकेा छि?् के आलोचिातरक 
संिा्दका लाधि चाधहिे अिसुनिाि क्षर्ा उिीहरूसँि छ? के 
उिीहरूसँि िास िरी शाधन् स्ापिा, राििअधिकारको प्रिधिमाि र 
साराधिक न्ा्का लाधि लड्ि आिश्क ज्ाि र स्ो् छ? धिि्का 
रिसे िा ्ारू आन्दोलिहरूको अिभुिले हारीलाई िािररकको 
असन्धुष अचािक धहसंारा पररण् हु्ँदा त्स्ो अिस्ालाई 
शाधन्पणूमा धहसाबले समबोिि ििने कुिै सं्नत्र, पिूमा््ारी हारीसँि 
छैि भनिे ्दिेाउँछ । ध्िै साराधिक-राििीध्क पररिेश र रहत्िपणूमा 
प्रश्नहरूको सेरोरेरोरा ्ो शोि-संक्षेप केधनद्र् छ । 

“स्ािी् अधिकारकरवीहरूको अिसुनिाि क्षर्ा अधभिधृधि” 
िारक राध म्ाि चौ्ारीको परर्ोििा2 का्ामानि्िको पधहलो चरण 
अन्िमा् पधचिर ् राईका उधललधि् ् ीि धिललारा अिधस्् शधैक्षक/
प्राधज्क संस्ा (िास िरी क्ामपस), साराधिक संस्ा (िैर सरकारी 
संस्ा [िैसस] िा एििीओ) र सािमािधिक बौधधिक/पत्रकारर्ा क्षेत्रको 
संस्ाि् रलू्ांकि िररएको ध््ो । धिधभनि संस्ाका आ-आफिै 
पृ् क क्षर्ा हुिाले एउ्ै ्ररकाले रात्र उिीहरूको संस्ाि् 
रलू्ांकि ििमा समभि हु्ँदिै ।3 संस्ाि् रलू्ांकिको उद्शे् िास 
िरी पधचिर ्राईका प्राधज्क संस्ा, साराधिक संस्ा र पत्रकारर्ा 
क्षेत्ररा संलगि पैरिी-अिसुनिा्ाहरूको िोिी ििुमा ध््ो । ्सका 
लाधि अपिाइएको धिधि कुिै िास संरचिातरक ढाँचारा सीधर् 
िभई िलुा ््ा धिस्ृ्  अन्िामा्ामा र अिलोकिरा आिारर् ध््ो । 
पधचिर ्राईको आफिै साराधिक-राििीध्क र संस्ाि् सीधर््ा 
र धिधशष्ाका कारण संस्ाि् अिधस्ध्को पररभाषार ै्दईु रखु् 
चिुौ्ी आइपरेका ध्ए ।4 

2 ्ो परर्ोििा राध म्ाि चौ्ारीले रिशे रािि अधिकार िहृ (राहुरी-होर). 
कधपलबस् ुसँिको सहका म्ारा सञचालि िरेको हो । 

3 Morgan, Peter and Taschereau Suzanne. 1996. Capacity and 
Institutional Assessment: Frameworks, Methods and Tools for Analysis. 
Prepared for Canada International Development Agency Policy Branch. 
Canadian International Development Agency, Quebec. http://citeseerx.
ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.119.7536&rep=rep1& 
type=pdf रा उपलबि; र े१२, २०१९ रा हरेरएको । 

4 सािमािधिक संस्ाहरूलाई बढी लोक्ाधनत्रक बिाउि व्धति (अधभ्न्ा), 
िािररक सराि, िैसस र सािमािधिक बौधधिकहरूले ससुधूच् हस्क्षेप ििमा आिश्क 
हुनछ । ्स्ो क्षर्ा ्दिेाउि िसकिे अिस्ा िै “साराधिक-राििीध्क र संस्ाि् 
सीधर््ा” हो । हिेुमाहोस,् Appadurai, Arjun. 2006. The Right to Research. 
Globalisation, Societies and Education 4(2): 167–177.

पधहलो, अधिकाररिुी पैरिी-अिसुनिािरा5 संस्ाि् 
इथिोग्ारी6 को रूपरा बधुझिे संस्ाि् रलू्ांकिको अििारणालाई 
कसरी प्र्ोि ििने भनिे ध््ो । ्ो पद्ध्रा शरुूर ैपणूमा ्ोििा बिाएर 
्ो-्ो ्सरी ििने भिेर अधघ बढ्िे भन्दा सबैका िारणा बझुिे, र 
क्रधरक रूपरा धिधभनि पक्षको धिशे्षण ििने िररनछ । ्स शोि-
संक्षेपरा धिधभनि संस्ाि् अिधस्ध्रा कार िरररहकेा १३ 
ििा अिसुनिािक्ामाका अिभुिलाई पैरिी-अिसुनिाि समबनिी 
प्र्ोिातरक ्थ्ांकका रूपरा धलइएको छ । “संस्ाि् िध्धिधि 
सञचालिका क्रररा आइपिने सबै रदु्ाबारे पधहले िै ्ाहा िहुिे 
भएकाले संस्ाि् रलू्ांकिको िास धिधि हुि सक्दिै । ”7 त्सैले 
्ो शोि-संक्षेप धिधचि् सचूकहरूको प्र्ोि ििरीकिै अधिकाररिुी 
पैरिी-अिसुनिािको ज्ािलाई धिस्ीणमा ििने्रमा  केधनद्र् छ । 

्दोस्ो चिुौ्ी, अधिकाररिुी पैरिी-अिसुनिािको सन्दभमारा 
“संस्ा” लाई िै कसरी व्ाख्ा ििने भनिेरा ध््ो । ्सलाई 
्दईु ्ररकाबा् हिेमा सधकनछ । पधहलो, संस्ालाई सारान्््ा 
“सरािधभत्र हुिे िलेको धि्र” का रूपरा बधुझनछ ।8 ््ाधप, एउ्ा 
आ्दशमा संस्ा बनि के कस्ा धि्र पालिा िरेको हुिपुछमा भनिेबारे 
सैधिाधन्क र्ैक् छैि । धिशषे्: अधिकाररिुी पैरिीका समबनिरा 
संस्ा िा व्धतिअिसुार धि्रहरू ररक ररक हुि सकछि ् । ्ी 
धि्रहरूलाई संस्ारा अन्धिमाधह् साराधिक समबनिको सीराले िरैे 
ह्दसमर धििामारण िरेको हुनछ । ्दोस्ो, “संस्ाहरू साराधिक रूपरा 
संरधच् एउ्ा िध्ल प्रणाली भएकाले ्सको रलू्ांकिको साध् र 
साििबारे का्ामानि्िर ैििइकि ्सै भनि सधकँ्दिै ।”9 त्स बाहके, 

5 ‘पैरिी’ शब्दलाई िािररक सराि, प्राधज्क क्षेत्र, राज्, अन्रामाधट्रि् ््ा 
राधट्रि् िैसस, संघ ््ा बौधधिक िि् बीचरा धिधचि् सञिाल रारमा ् औपचाररक िा 
अिौपचाररक रूपरा िररिे सचूिा आ्दाि प्र्दािको रूपरा बधुझि ुप्दमाछ । धिस्ृ्  िानि 
हिेुमाहोस,् Keck, Margaret and Kathryn Sikkink. 2014. Activists beyond 
Borders: Advocacy Networks in International Politics. Ithaca: Cornell 
University Press.

6 Smith, Dorothy E., ed. 2006. Institutional Ethnography as 
Practice. Maryland: Rowman & Littlefield.

7 Lusthaus, Charles, Garry Anderson and Elaine Murphy. 
1995. Institutional Assessment: A Framework for Strengthening 
Organizational Capacity for IDRC’s Research Partners. Ottawa: 
International Development Research Centre (IDRC), p. 6.

8 हिेुमाहोस,् North, Douglass C. 1990. Institutions, Institutional 
Change and Economic Performance: Political Economy of Institutions 
and Decisions. New York: Cambridge University Press.

9 हिेुमाहोस,् Lusthaus, Charles, Garry Anderson and Elaine Murphy. 
1995. Institutional Assessment: A Framework for Strengthening 
Organizational Capacity for IDRC’s Research Partners. Ottawa: 
IDRC, p. 6.
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्ध्द अन्रामाधट्रि् िैसस (आइएििीओ) लाई अधिकाररिुी पैरिीका 
एउ्ा प्ररिु संस्ा रानिे हो भिे उिीहरूले ििने पैरिीको प्रभाि 
सोचिेस्ो िहुि सकछ भनिे कुरारा सचे्  हुिपुछमा । पैरिी रलू्ांकिका 
बहुआ्ाधरक उद्शे् हुनछि ् । अधि आिारभू्  ्थ्ांकको प्रा्ः 
अभाि हुनछ र प्रभाि पधि लारो सर् लागिे र सीि ैिापिाँच ििमा 
कधठि भएकाले प्रारमभर ैसचूकहरू अिरुाि ििमा कधठि हुनछ । त्स्ै, 
पैरिीले कसरी िीध्ि् पररि म्ाि ल्ा्ो र कस्ो ्दबाब सरहूको 
प्र्ासले ि्दामा पररि म्ाि समभि भ्ो भिेर ठ््ाककै भनि सधकँ्दिै ।10

्स शोि-संक्षेपले पधचिर ्राईका संस्ाहरूको धिधिि्ालाई 
धिधभनि व्धतिको दृधषकोणबा् उिािर िछमा । सारान््: ्ी 
संस्ालाई ्सरी ििवीकरण ििमा सधकनछ क) शधैक्षण/प्राधज्क संस्ा 
ि) अधिकाररिुी पैरिी सरहू (रखु् िरी िैरसरकारी संस्ा) र,  
ि) सािमािधिक बौधधिक/पत्रकारर्ा क्षेत्र । ्ी ्ीिै ्री संस्ाहरू 
आपसरा पररपरूक पधि छि ् । ््ाधप, संस्ाि् रलू्ांकिरा 
संस्ाको सरग् पक्ष केलाउि समभि िभएकाले धिधभनि संस्ाि् 
अिधस्ध्रा रहरे अधिकाररिुी पैरिीरा संलगि भएका अिभुिी 
अधिकारकरवीहरूका सरग् साराधिक-आध म्ाक, सांसकृध्क र 
राििीध्क पक्षको ्सरा संधक्षप्त अध््ि िररएको छ । 

सि ्२०१७ को धडसेमबरपधछ पधचिर ् राईका ् ीि धिललारा प्क-
प्क िएर ्थ्ांक संकलि िररएको ध््ो । संस्ाि् रलू्ांकिका 
लाधि धिधभनि संस्ारा रहरे अधिकाररिुी पैरिी-अिसुनिा्ाको 
छिो् “सिो बल” िरिूा संकलि पद्ध्बा् िररएको हो । ् सका लाधि 
्ीि ्दिमािभन्दा िरैे व्धतिसँि भे् घा् र कुराकािी िररएको ध््ो । 
्ीरध्ेबा् २२ ििालाई उिीहरूको रुधच र अिभुिको आिाररा 
अिसुनिाि समबनिी प्रधशक्षण र प्रस्धु्का लाधि आरनत्रण िरर्ो । 
राध् उधललधि् ्ीिै ्री संस्ाि् पररिेशरा संलगिहरूरध्ेबा् 
अन््: १३ ििा छिो् िरर्ो, िसले राध म्ाि चौ्ारी, काठराडौं र 
राहुरी-होर कधपलिस्रुा आ्ोधि् प्रधशक्षण र लेिि का म्ाशालारा 
भाि धलए । ्ी सबै अिभुि, अिलोकि ््ा पत्रकारर्ा, पैरिी र 
धशक्षणरा संलगि ्ी १३ ििा व्धतिसँि िररएको िलुा छलरलरा 
्ो शोि-संक्षेप आिारर् छ । अध््िका क्रररा आिश्क 
िािकारी ््ा ्थ्ांक धिधभनि संस्ाका िाधषमाक प्रध्िे्दि, केनद्री् 
्थ्ांक धिभाि, सराि कल्ाण पररष्द ्बा् प्राप्त ्थ्ांक र अन् 
धवि्ी् स्ो्बा् पधि धलइएको छ । “पैरिी-अिसुनिाि” धि्धर् 
हुनछ, लारो सर् लागछ र सारधूहक अभ्ास सरे्  िररनछ, ििु 

10 Hudson, Allan. 2002. Advocacy by UK-based Development 
NGOs. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 31(3): 402–418.

राध्का ्ीिै ्री संस्ाि् संरचिारा ्दधेिनछि ् र िसको सरग् 
पररणारलाई ठ््ाककै ्ो िा ऊ धकत्ाको भिेर बाँड्ि सधकनि । 

अधिकाररिुी पैरिीको संस्ाि् पररदृश्रा प्रिेश ििुमाभन्दा 
अिाधड अधभ्न्ाका लाधि अधिकाररिुी पैरिीको अ म्ा के हो र 
िकाल्का धिधि िा औिार के हुि ्भनिे बझुिपुछमा । िास सरहू िा 
सर्ूदा्का रदु्ा, अधिकार र आिश्क्ाका आिाररा अधभ्न्ाले 
पैरिी िछमाि ् । िािररकका के-कस्ा अधिकार िोधसएका छि ्भनिे 
कुरा उिीहरूलाई ्ाहा हुनछ । ्सबाहके, सारान्िि उपर िररिे 
्दिैधन्दि अन्ा् र धिभ्ेदलाई उिीहरू उिािर िछमाि ्र सोही आिाररा 
आफिा का म्ाको सर म्ाि, रान््ा र िैि्ा िोजछि ्। त्सैले ्हाँिेर 
्दइु्ा कुरा भनि सधकएला : क) कुि अधिकारको समराि िररएको 
छैि भनिे कुरा अधभ्न्ाले ठम्ाउँछि;् ि) त्स्ो ठम्ाइपधछ त्स्ो 
रदु्ा उिािर ििमा आिश्क पिने उपा्, धिधि पधि पधहल्ाउँछि ्।11 

पधचिर ्राईको अधिकाररिुी पैरिीलाई बझुिे कोधसस ििने 
धिधत्कै व्धति (अधभ्न्ा) को बझुाइ र सरग् पैरिीको अभ्ासबीच 
ठूलो िाडल छ भनिे िाधिनछ । अधिकाररिुी पैरिीलाई अधभ्न्ा 
सि्ंले कसरी बझु्दछि ् िा अरूका साराधिक िास्धिक्ालाई 
कसरी केलाउँछि?् कधहले उिीहरू भािकु हु्ँद ै उग् धिचार 
पसकनछि ््र िरैे िसो सर् स्ािी् रदु्ाहरू र साँघरुो साराधिक-
राििीध्क पररिेशर ैरुरधलनछि;् ध्िलाई अधल रराधकलो आिँाले 
ह्ेददैिि ्। ् ो शोि-संक्षेपलाई शधैक्षक/प्राधज्क संस्ा, िैरसरकारी संस्ा 
र सािमािधिक बौधधिक क्षेत्र/पत्रकारर्ाको अिस्ा िरी ्ीि िणडरा 
धिभाधि् िररएको छ । शोि-संक्षेपको धिट्कषमारा ्ीि िणडको 
सारांश सरे् ्िकुा अध्ररति केही िीध्ि् रदु्ा उठाइएको छ । 

शैरक्क/प्ारञिक क्षेत्र
अधिकाररिुी पैरिीको दृधषकोणबा् हिेने हो भिे पधचिर ्राईको 
प्राधज्क क्षेत्रको अिस्ा त्ध् उतसाहििक ्दधेि्ँदिै । ्ध्द 
रािधिकी र सराि धिज्ाि12 धिष्रा हुिे अिसुनिािलाई हरेेर 
सरग् पैरिी-अिसुनिािबारे13 िारणा बिाउिे हो भिे ्स क्षेत्रको 

11 Harney, Peter. 2013. Fundamentals of a Rights-based 
Approach to Advocacy. www.edmundriceinternational.org/?page_
id=2682 रा उपलबि, राचमा १८, २०१९ रा हरेरएको । 

12 Nussbaum, Martha C. 2010. Not for Profit: Why Democracy 
Needs the Humanities. New Jersey: Princeton University Press.

13 भरैहिा क्ामपसरा धिमि धिष् पढाइ हुनछ : िेपाली, सरािशास्त्र र 
राििशास्त्ररा सिा्कोत्र; िेपाली, अगं्ेिी, राििीध्शास्त्र, अ म्ाशास्त्र, इध्हास, 
संसकृध्, ििसंख्ा, सरािशास्त्र र राििशास्त्ररा सिा्क । त्स्ै, बु् िल बहुरिुी 
क्ामपसरा धिमि अिसुारका धिष् पढाइ हुनछ; अगं्ेिी, िेपाली, अ म्ाशास्त्र, सरािशास्त्र/
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धस्ध् िािकु छ । उ्दाहरणका लाधि, कधपलिस्रुा रािधिकी र 
सरािधिज्ाि धिष्रा सिा्कोत्र ्हको पढाइ हुिे कुिै क्ामपस 
छैि । ििलपरासीरा भिे २० धिद्ा्वी सिा्कोत्र ्हरा भिामा भएका 
छि ्। ्लुिातरक रूपले रुपन्दहेीको अिस्ा केही राम्ो छ िहाँ ५२६ 
धिद्ा्वी सिा्कोत्र ्हरा अध््िर् छि ्। ्सरा पधि लिभि ्दईु 
ध्हाई धिद्ा्वी बु् िल बहुरिुी क्ामपस र भरैहिा क्ामपसरा िै 
छि ् । धिललाको कुल ििसंख्ाको अिपुा्रा रािधिकी र सराि 
धिज्ािरा भिामा भएका धिद्ा्वीको ्ो संख्ा धिकै ्ोरै हो । ्सरी ्ी 
्ीि धिललारा सराि धिज्ाि धििारा उचच धशक्षारा अध््ि ििने 
ििशधति िै कर भएका कारण प्राधज्क क्षेत्रबा् पैरिी अिसुनिािरा 
लागिे िरा् पधि धिकै सािो हुिे िै भ्ो । 

एकध्र सराि धिज्ािरा सिा्कोत्र पढाइ हुिे क्ामपस िै कर 
छि ्भिे अकामाध्र पढाइ भएका ठाउँरा पधि धिकै ् ोरै धिष् पढाइनछ । 
उ्दाहरणका लाधि, भरैहिा क्ामपस र बु् िल बहुरिुी क्ामपसका 
रािधिकी र सरािधिज्ाि धिभािको सिा्कोत्र ्हरा िेपाली, 
अगं्ेिी, अ म्ाशास्त्र र सरािशास्त्र/राििशास्त्र धिष्रा रात्र पढाइ 
हुनछ । धिद्ा्वी संख्ाको अिपुा्रा धशक्षकहरू भिे धिकै िरैे छि ्।14 
धिशषे िरी सिा्क ्हका केही केही धिष्हरूरा कक्षा कोठा िाली 
हुनछि ्। सि ्२०१४/२०१५ रा भरैहिा क्ामपस र बु् िल बहुरिुी 
क्ामपसका सिा्क ्हको रािधिकी र सरािधिज्ािरा क्ररश: 
१२७ र ३९४ धिद्ा्वी भिामा भएका ध्ए । ्ी ्दईु क्ामपसरा धशक्षक 
र धिद्ा्वीको अिपुा् क्ररश: १:४ र १:६ ध््ो ।15 सिा्कोत्र 
्हको ्ही अिपुा् झि ्साँघरुो हुि आउँछ । 

्ी ्थ्बाहके हारीले ्ो पधि सोधि िरुरी छ, के ्ो प्राधज्क 
सरहूसँि आफिा अिसुनिािरा पैरिी/अधभ्ािलाई अिाधड बढाउि 
सकिे क्षर्ा छ ? के उिीहरू पैरिी-अिसुनिािका लाधि पे्ररर् छि ्? 
प्राधज्क र पैरिी-अिसुनिाि ्दिुै ्रमा  िासै रुधच त्हाँ ्दधेि्ँदिै । एउ्ा 
क्ामपसरा २–४ घण्ा पढाउँ्दा आउिे पाररश्रधरकले धशक्षकको 
िीधिका चल्दिै । त्सैले िीधिकोपािमािका लाधि उिीहरू ्दधैिक 

राििशास्त्ररा सिा्कोत्र; िेपाली, अगं्ेिी, इध्हास, भिूोल, िधण्, राििीध्शास्त्र, 
ग्ारीण धिकास, सरािशास्त्र, अ म्ाशास्त्र र ििसंख्ारा सिा्क । 

14 भरैहिा क्ामपसरा ३२ ििा धशक्षक छि ्(१७ स्ा्ी, ३ करार र १२ अधंशक) 
र बु् िल बहुुरिुी क्ामपसरा ६८ ििा धशक्षक छि ्िसरध्े ५४ स्ा्ी, ९ करार र ५ 
आधंशक रूपरा का म्ार् छि ्। हिेुमाहोस,् झा, अधिलकुरार । २०७५ । भरैहिा बहुरिुी 
क्ामपसको ि म्ाराि अिस्ा । क्षिक्िज : भरैहवा क्ाम्पस सवर्ण स्ाररका २०७५ । 
कधपल्दिे लाधरछािे र अरू, स.ं, प.ृ १-१५ । भरैहिा : भरैहिा बहुरिुी क्ामपस । 
बु् िल बहुुरिुी क्ामपसको ्थ्ांक क्ामपसको अप्रकाधश् स्ो्बा् धलइएको हो । 

15 University Grant Commission (UGC). 2016. Education 
Management Information System: Report on Higher Education 
2014/15. Bhaktapur: UGC.

१२ घण्ासमर धिधभनि क्ामपसरा कक्षा धलि िाउँछि ्। उिीहरूलाई 
अिसुनिाि ििने सर् िै धरल्दिै । अिसुनिािबारे ्ोरबहु् रुधच 
्दिेाए पधि आरूले ििमा चाहकेा अिसुनिाि प्रश्नहरू सरे्  उिीहरू 
राम्री अधभव्ति ििमा सक्दिैि ्। 

पढाउिरा रात्रै व्स् एक्री धशक्षक छि ् । साराधिक 
अिसुनिािरा ि उिीहरू प्रितृ् छि,् ि अिसुनिािरा लागि 
उिीहरूलाई कुिै प्रोतसाहि छ । एक धशक्षक भनछि ्:

चाह े ्ी स्ा्ी हुि ् िा आधंशक, िरैे धशक्षकहरूले सिा्कोत्र ्ह पास 

ििुमाका अध्ररति अन् कुिै अिसुनिाि प्रधशक्षण पाएका हु्ँदिैि ् । ्पाई ं

स्ा्ी हो भिे ्पाईकंो िाधिर सरुधक्ष् हुनछ । ्र धशक्षकहरूको अिसुनिाि 

क्षर्ा अधभिधृधि ििने कुिै का म्ाक्रर छैि । ्पाई ंपीएचडी सधह्को स्ा्ी 

धशक्षक हुिहुुनछ भिे क्ामपसले एउ्ा अिसुनिाि ििमा रु. ४०,००० ध्दनछ । 

्ध्द क्ामपसको ििमालरा लेि प्रकाशि भ्ो भिे रु. २,००० पाररश्रधरक 

ध्दइनछ । ्र क्ामपस बाधहरको ििमालरा प्रकाशि ि्दामा केही पधि पाइ्ँदिै । 

्ही प्राििाि पधि आध म्ाक अभािको कारण ्दिेाएर अधहले क्ामपस 

प्रशासिले ह्ाइसक्ो । आधंशक धशक्षकका लाधि ् अिसुनिाि झि ्कधठि 

छ । सिा्क ्हरा पढाए बाप् रु. ३६० प्रध् कक्षा र सिा्कोत्ररा  

रु. ६०० प्रध् कक्षा पाउँछि ् । त्सैले उिीहरू पढाउिरा रात्र केधनद्र् 

हुनछि ्।16 

उिी ्पछि,् “स्ा्ी धशक्षकले एरधरल िा धपएचडी पढ्ि पाउिे 
धि्दा िै आरँैरा ठूलो उपलधबि हो ।” धशक्षण पेशारा धिभमारहरूको 
रखु् धचन्ा िीधिकोपािमाि भएकाले उिीहरूलाई पैरिी-अिसुनिाि 
ििमा सर् िै धरल्दिै । 

क्ामपसरा अध्ापिर् ्दोस्ो िाले धशक्षकहरू व्धतिि् रुधच 
र क्षर्ाका आिाररा साराधिक आन्दोलिरा सधक्र् छि ् । ्र, 
धिधभनि साराधिक-राििीध्क र संस्ाि् कधठिाइले उिीहरूको 
प्र्ास स्ािी् ्िरर ै सीधर् छ । राध् चचामा िररएका पधहलो 
िाले धशक्षकहरू अधिकाररिुी पैरिी-अिसुनिािप्रध् त्ध् 
आशािा्दी छैिि,् िसका कारणबारे ्ल चचामा िररनछ । ्दोस्ो िाले 
धशक्षकहरूबा् ्ोरै भए पधि आशा ििमा सधकनछ । 

पधचिर ्राईका क्ामपसहरू पढाइर ै रात्र केधनद्र् छि ् । 
अधिकाररिुी पैरिी-अिसुनिाि ्ा ् छैि, क्ै भए पधि िरैे करिोर 
स्रको छ । अिसुनिािक्ामाहरू िोजिे क्रररा हारीले रुपन्दहेीका 
बु् िल बहुरिुी क्ामपस र भरैहिा क्ामपसका रािधिकी र 
सरािधिज्ािका धशक्षकलाई समपकमा  ि¥्ौ ँ । उिीहरूले शरुूरा ् 

16 धशक्षकको िार ििलुाइएको । व्धतिि् कुराकािी, र े६, २०१९ । 
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उतसाह ्दिेाए ्र पधछ “सर् िभएको” लिा्् अन् कारण 
ििाउँ्द ैधिस्ारै पधनछए । प्रा्ः िैसस अधभ्न्ा, पत्रकार र प्राधज्क 
िि् बीचरा स्ािी् पैरिी ििमा पिने रदु्ाहरूर ै पधि असरझ्दारी 
्दधेि्ो । व्धतिि् पहलरा िररएका केही अिसुनिाि (अपिा्द) 
बाहके प्राधज्क क्षेत्र अिसुनिािरा संलगि छैि, अझ पैरिी अिसुनिािरा 
झि ् छँ्द ै छैि । ििलपरासीका एक पत्रकार एिं अधिकारकरवीको 
प्रध्धक्र्ा ्स्ो ध््ो, “कुिै पधि साराधिक आन्दोलिरा शधैक्षक 
क्षेत्रको ्ोि्दाि न्िू छ, अ्िा छँ्द ैछैि भनि सधकनछ ।”17 पधचिर 
्राईको साक्षर्ा ्दर राधट्रि् औस्भन्दा ्ल छ । ििलपरासी र 
कधपलिस्रुा सिात्को्र धशक्षा धलिे ्दर राधट्रि् औस्भन्दा आिा 
छ ।18 उचच ्दक्ष्ा भएका ििशधतिको करी छ । क्ामपसहरूले 
प्रध्भाशाली व्धतिलाई आकधषम्ा  ििमा सकेका छैिि ् र अधिकांश 
आधंशक धशक्षकको रूपरा का म्ार् छि ्।  

पसु्काल्लाई अिसुनिाि क्षर्ा र ज्ािको स्ो् समरको 
पहुचँको सचूक रानिे िररनछ ्र ्स क्षेत्रकै परुािो सािमािधिक 
पसु्काल्का रूपरा धचधििे बु् िलको रहािीर पसु्काल् लिभि 
प्र्ोिधिहीि अिस्ारा छ । ्स पसु्काल्रा िरैे पसु्क संिधृह् 
छि ् । ्सको िधरि धििी धिद्ाल्लाई भाडारा ध्दइएको छ । 
त्स्ै, बु् िल बहुरिुी क्ामपस र भरैहिा क्ामपसको पसु्काल् 
केिल पाठ््पसु्क पढ्ि रात्रै धिद्ा्वीहरूले प्र्ोि िछमाि ् । ्ी 
्दिुै पसु्काल्रा भएका सारग्ी व्िधस्् छैिि,् िसले ि्दामा 
क्ामपसरा उपलबि सारग्ी पधि धिद्ा्वीको सहि पहुचँरा छैिि ्। 
बु् िल बहुरिुी क्ामपसको रािधिकी र सराि धिज्ाि संका्रा 
अध््िर् एक शोिा्वीले भिे, “बु् िल बहुरिुी क्ामपसको 
पसु्काल्को रेररेनस िणडरा िेपाल अध््ि समबनिी प्ामाप्त 
सन्दभमा सारग्ी भए ्ापधि ्ी हाम्ो पहुचँरा छैिि ्।”19 

17 िार ििलुाइएको । व्धतिि् कुराकािी, र े१५, २०१९ । 
18 राधट्रि् िििणिा, सि ् २०११ का क्रररा संकधल् ५ िषमा िा त्सभन्दा 

बढी उररे सरहूको धशक्षा प्राधप्त (कक्षा उत्ीणमा भएका आिाररा) समबनिी ्थ्ांक 
ह्ेदामा राधट्रि् स्ररा रधुशकलले १ प्रध्श्ले सिा्कोत्र परूा िछमाि भिे ्राईरा ०.६४ 
प्रध्श्ले र पधचिर ्राईरा ०.६३ प्रध्श्ले । धिललाि् आिाररा ह्ेदामा कधपलिस्रुा 
कुल ििसंख्ाको ०.४६ प्रध्श्, ििलपरासीरा ०.४७ प्रध्श् र रुपन्दहेीरा ०.८४ 
प्रध्श्ले सिा्कोत्र ्ह परूा िरेका छि ्। त्सै िरी धिललाि् आिाररा क्ररसैँि १.६ 
प्रध्श्, १.६३ प्रध्श् र २.८८ प्रध्श्ले सिा्क ्ह परूा िरेको सो िििणिाको 
्थ्ांकले ्दिेाएको ध््ो । 

19 उिी ्पछि,् “ि ् धशक्षकहरू अिसुनिािका लाधि िमभीर छि ्ि ् धिद्ा्वी 
िै । धशक्षक संघ/संिठिसँि आबधि केही धशक्षकहरूले आककलझकुकल प्राधज्क िा 
अिमा-प्राधज्क ििमालको प्रकाशि िछमाि ् । ्र, ध्िले ्स्ा ििमालहरूलाई आफिो 
राििीध्को पक्षपोषण ििमा प्र्ोि िरेका छि ्।” (व्धतिि् कुराकािी, र े२, २०१९) । 
प्रकाधश् ज्ािका स्ो्हरू पाउि धिकै कधठि छ । ्ध्द कसैको प्रकाधश् सारग्ी पढ्ि ु
प¥्ो भिे लेिक सि्ंलाई समपकमा  ििुमापछमा । 

प्रा्: पसु्काल् पत्रपधत्रका पढ्िे ्लोरात्र भएको छ । केही 
पसु्काल्को आफिै िधरि छ र आफिै स्ो्रा चलेका पधि छि ्। 
्ौधलहिाको पशपुध्प्र्ाप पसु्काल्लाई उ्दाहरणको रूपरा धलि 
सधकनछ । ्ो पसु्काल् ्स क्षेत्ररा प्रख्ा् छ । अिकाशप्राप्त 
करमाचारी र सधहत्रा रुधच भएकाहरूले ्सलाई सञचालि िरेका 
छि ्र पसु्काल् प्राङ्िणधभत्र कधहलेकाही ँछलरल पधि आ्ोििा 
िररनछ । िेपाल पत्रकार रहासंघ, रुपन्दहेीका पिूमा अध्क्षले भिे, “र 
अध्क्ष भएपधछ अधरसरा पसु्काल् बिाए ँ। िरैेिसो पत्रपधत्रकाको 
संग्ह भएको ्ो पसु्काल् पत्रकारहरूका लाधि रात्र ध््ो । ्र, 
कुिै पत्रकारले पसु्काल्रा रुधच ्दिेाएिि ्। कसैले पसु्काल्को 
स्ो्को प्र्ोि िरेर कुिै अिसुनिाि िरेिि ्।”20 

पसु्काल् लिा्् अिसुनिाि पिूामािारको ्द्िी् अिस्ाले 
िै पधचिर ्राईको प्राधज्क क्षेत्रको िीणमा अिस्ा प्रध्धिधमब् िछमा । 
ज्ाि सशतिीकरणको राध्र हो र ज्ािका पिूामािार िस्ै: पसु्काल्, 
अिसुनिाि र लेििरा िररिे लिािीले अिसुनिाि संसकृध्लाई 
बधल्ो बिाउँछ । ्र, पधचिर ्राईरा त्स्ा पिूामािार शनु्प्रा्: 
छि ्। रुपन्दहेीका एक पत्रकारले भिे, “पधहले पठिलाई धिषिे िररँ्दा 
पधि राधिसहरू पढ््े र राििीध्क रदु्ारा बहस ि न्े । ्र, आि 
पठिरा कुिै धिषिे छैि, ्ैपधि बहसको संसकृध् धिलपु्त छ ।”21 

गैरसरकारी ससं्ाको अवस्ा
करिोर प्राधज्क पिूमािारका कारण पधचिर ्राईका िैससहरूको 
अधिकाररिुी पैरिी-अिसुनिािरा पधि प्रध्कूल प्रभाि परेको छ । 
्हाँका िैससले कुिै िाधिरका लाधि आिे्दि राग्दा ्स क्षेत्रका 
कर ै रात्र ्ोग् उमर्ेदिारको धििे्दि पछमा । कधपलिस्कुा एक 
अिभुिी अधिकारकरवी ब्ाउँछि,् “स्ािी् स्ररा धक्र्ाशील 
िैससहरूका लाधि स्ािी् क्षेत्रर ै पढेका र ्हीकैँ अिभुि सरे्  
भएका उमर्ेदिार भए िरैे राम्ो हुनथ्ो । ्र त्स्ा उमर्ेदिार पाउिै 
कधठि छ । कुिै पधि ररति प्दका लाधि बाधहरका उमर्ेदिारको रात्र 
आिे्दि आउँछ । बाधहरकाहरू स्ािी् क्षेत्रको िास्धिक्ाबा् 
्ाढारात्र होइि स्ािी् भाषा सरे्  बझु्दिैि ्।22

रुपन्दहेीरा अिधस्् एक अन्रामाधट्रि् िैससरा कार ििने अकामा 
अधभ्न्ाले आफिो अिभुि ्सरी सिुाए : 

20 व्धतिि् कुराकािी, र े१५, २०१९ । 
21 व्धतिि् कुराकािी, र े३, २०१९ । 
22 व्धतिि् कुराकािी, र े५, २०१९ । 
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सराि कल्ाण पररष्दक्ो आध म्ाक िषमा २०७२/०७३ र 
२०७३/०७४ को प्रध्िे्दि केलाउँ्दा ्ी ्ीिै धिललाका कुिै पधि 
िैससका परर्ोििा पररष्दले् अििुरि िरेको पाइएि । ्सले ्दिुै 
आध म्ाक िषमारा ् ीि धिललाका कुिै पधि स्ािी् िसैसका परर्ोििाको 
बिे् २० लािभन्दा बढी ध्एि भनिे अिरुाि ििमा सघाउँछ । 
्सबाहके, आध म्ाक िषमा २०७२/०७३ रा पररष्द ् रा्ह् िररएका 
१०० परर्ोििाको अििुरि/रलू्ांकिरध्े ९२ ओ्ा परर्ोििा 
उपत्का (काठराडौ ँ र लधल्परु धिलला) रा रखु् का्ामाल् 
भएका िैससहरूका ध्ए । त्स्ै, आध म्ाक िषमा २०७३/०७४ रा 
अििुरि/रलू्ांकि िररएका १५५ परर्ोििारध्े १४३ परर्ोििा 
ध्िै ्दईु धिललारा आिारर् भएर कार ििने िैससका ध्ए । ्ो 
्थ्ांकले िेपालरा अन्रामाधट्रि् िा राधट्रि् िैरसरकारी संस्ाहरूको 
िध्धिधि कध् केनद्रीकृ् छ भनिे पधि ्दिेाउँछ । पधचिर ्राईरा 
अधहले कध् ओ्ा साराधिक संस्ा धक्र्ाशील छि ् भनिे ्ाहा 
पाउि कधठि छ । समबधनि् धिललाबा् पाइिे ििीकरणको ्थ्ांक 
र सराि कल्ाण पररष्दक्ा अधभलेि त्स्ो ्थ्ांकको प्ररिु स्ो् 
हुि ् । त्सैले एकीकृ् ्थ्ांकको अभािका कारण पधचिर ्राईका 
िैरसरकारी संस्ाहरूको सचूी हारीले िैरसरकारी संस्ा रहासंघको 
िाधषमाक प्रध्िे्दिबा् धलएका हौ ँ । राहुरी-होर सँिको परारशमापधछ 
्ीि धिललारा छिो् िररएका िैससका का्ामाल् पिुेर कुराकािी 
िररएको ध््ो । िरैेिसो िैरसरकारी संस्ाको अधिकाररिुी पैरिी 
सञचालि ििने क्षर्ा धिकै करिोर पाइ्ो । कधपलिस्रुा एक 
रधहला अधभ्न्ाले अधिकाररिुी पैरिी बारेको प्रश्नरा भधिि ्:

रलाई पैरिीरा अिसुनिािको रहत्िबारे कधहले पधि ्ाहा भएि । ्र हारी 

पैरिीको का म्ाक्रर सञचालि िरररहकेा छौ ँ । हारी ििसर्ुदा्सँिै कार 

ििने अधभ्न्ा हौ ँ । हाम्ा पैरिी समबनिी कार अिसुनिाि र लेििसँि 

पधि िोड्ि ुपछमा भनिे िरैेपधछ रात्र हारीले बझु्ौ ँ। ्सले धिष्लाई धछ्ो 

रैलाउिे रात्र होइि स्ािी् ्हलाई प्र्दशे र संघी्सँि पधि िोड्छ ।26

उिी ् धपछि,् “अधिकांश िैरसरकारी संस्ालाई अिसुनिाि रहत्िपणूमा 
छ भनिे कुरा रहससु िै छैि । हारीले पधहले्दधेि िै िािकारी, 
सान्दधभमाक ्थ् र धरलडको अिभुि संकलि िरररहकेा छौ ँ। ्सलाई 
आिार रानिे हो भिे हारीले सँिसँिै शोि पधि िरररहकेा छौ ँ।” उिी 
अझ ैअिाधड भधनछि ्:

26 व्धतिि् कुराकािी, र े३, २०१९ । 

आइएििीओ/एििीओका काररा करा र पणूमाधिरार पधि राध् िै 

्् िररएको हुनछ । रधुशकलले स्ािी् व्धति र सर्ुदा्ले आफिो 

सिृिशील्ाको प्र्ोि ििमा िा भिौ ँहस्क्षेप ििमा पाउँछि ्। ्दा्ाहरू आरूले 

भ्ररण ििने बेलारा स्ािी् ििसर्ुदा् केही धलिको लाधि ्म््ार भएर 

बसिू ्भनिे अपेक्षा िछमाि ् । रािौं उिीहरू ्दा्ा हुि ्र स्ािी् ििसर्ुदा् 

उिीहरूको हा्बा् केही झररहालछ धक भिेर प्रध्क्षा िरररहकेा राधिस ।23 

उिी ्पछि,् “्हाँ का म्ाक्रर अिसुार पैसा धििामारण हुिपुिनेरा पैसाले 
का म्ाक्रर धििामारण िछमा । “्सले ज्ािको िाडललाई झि ्िधह¥्ाएको 
छ । िैसस अधभ्न्ाहरू ्दशमाकरात्र हुि ्। धिणम्ा  राध् िै िररसधकएको 
हुनछ र त्सैलाई स्ािी् अिसुनिािक्ामाहरूले अिसुरण ििुमापिने 
हुनछ ।” उिको धिट्कषमा ध््ो, “सपलाई साइड (आपधू म्ाक्ामा अ्ामा् ्
आईएििीओ, िसले का म्ाक्ररका लाधि पैसा ध्दनछि)् लाई उत्र्दा्ी 
बिाउि धडरानड साइड (राि ििने पक्ष) लाई सशति बिाउि आिश्क 
छ । िसले ि्दामा स्ािी् अधिकारकरवीहरू ्दा्ाका लाधि ्थ्ांक 
िु् ाइध्दिे राध्ररात्र िबििू ् । उिीहरूरा अिसुनिाि सँिसँिै 
्थ्ांकहरू आरँैले केलाउिे र व्ाख्ा/धिशे्षण ििने क्षर्ा पधि 
िधृधि होस ्।”  

पैरिी-अिसुनिािका लाधि क्ैबा् पधि एकीकृ् प्र्ास भएिि ्
भनिे ििुासो पधचिर ्राईका अधिकारकरवीहरूको छ । िेपालरा 
्पैु्र राधट्रि् र अन्रामाधट्रि् िैरसरकारी संस्ाहरू छि ् ्र स्ािी् 
्हरा धकि पैरिी-अिसुनिाि ्दधेि्ँदिै ? सराि कल्ाण पररष्दक्ो 
्थ्ांकले ्स्ा संस्ाहरूको उपधस्ध् अत्न्ै केनद्रीकृ् रहकेो 
्दिेाउँछ । सि ्२०१९ को रध् समररा सराि कल्ाण पररष्द ्रा 
्द्ामा भएका ४७,००० िैससरध्े कधपलिस्रुा ३३५, ििलपरासीरा 
६८० र रुपन्दहेीरा ५२७ िैससहरू रहकेा छि ् ।24 ्ो अध््िका 
क्रररा हारीले शरुूरा सराि कल्ाण पररष्दले् ्ी धिललारा 
अििुरि र रलू्ांकिका लाधि छिो् िरेका िैससहरूको सचूी ््ार 
पािमा िोिेका ध््ौ ँ । पररष्दक्ो धि्र अिसुार कुिै संस्ाको २० 
लािभन्दा कर बिे् भएका परर्ोििाको अििुरि र रलू्ांकि 
समबधनि् धिललाको धिलला सरनि् सधरध्ले िछमा र सोभन्दा 
राध्का परर्ोििाको अििुरि र रलू्ांकि रात्रै पररष्द ्बा् हुनछ ।25 

23 व्धतिि् कुराकािी, र े३, २०१९ । 
24 सरािकल्ाण पररष्द ्ले उपलबि िराएको िैससको सचूीरा आिारर् । 
25 सरािकल्ाण पररष्द ्रा धिललाि् ििवीकरण िररएको अद्ािधिक ्थ्ांक 

िभएका कारण एक िषमाधभत्र २० लाि समरको परर्ोििा सञचालि ििने िैससका 
्थ्ांक पाउि कधठि ध््ो । ्ैपधि २० लाि भन्दा करको परर्ोििारा अधिकाररिुी 
पैरिीका लाधि सीधर् रात्र स्ाि ध््ो भनिे रानि सधकनछ । 
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अरूहरूले िरैे प्क हारीसँि कुराकािी िछमाि ् । हाम्ा धिचार, िारणा र 

्थ्ांक धलएर त्सैको आिाररा प्रपोिल (प्रस्ाििा) बिाउँछि ् । हारी 

त्सरा सहभािी हुिे रौका पाउँ्दिैौ ँ। हाम्ो कार िािकारी, ् थ्ांक संकलि 

ििने हुनछ । प्रध्िे्दि अरूले िै लेखछि ्ििु ह्ेदामा हारी आरँै अचमररा पछछौं । 

धिष्रा ्दखिल िै िभएको राधिसले प्रध्िे्दि लेिकेो हुनछ र एक्दर ै

रहत्िपणूमा सरोकारहरूलाई बेिास्ा िररएको हुनछ । हारीलाई कसरी लेखिे 

भनिे कुरा ् ाहा िहोला ् र अिसुनिाि कस्ो ्दधेििपुछमा भनिे ्  ् ाहा छ धि ।  

्स क्षेत्रका अधिकांश िैससका प्रध्धिधिले ्स्ै धिचार व्ति िरेका 
ध्ए । अिसर प्र्दाि िरर्ो भिे पैरिी-अिसुनिािको धिधभनि चरणरा 
अ म्ापणूमा रूपरा संलगि हुि सकछि ्भनिे पधि उिीहरूले रहससु िरेका 
छि ्। 

सावटिजरनक बौरधिक/पत्रकाररता क्षेत्रको अवस्ा
सहि्ाका लाधि ्हाँ “सािमािधिक बौधधिक” शब्दािली प्र्ोि 
िररएको छ । साराधिक, सांसकृध्क, राििीध्क िैिाधिक्ा 
भएका र सािमािधिक ितृ्रा भइरहकेा िध्धिधिबा् केही धसधकरहिे 
क्षर्ा भएकालाई ्हाँ सािमािधिक बौधधिक राधिएको छ ।27 
सािमािधिक बौधधिकरा ्दररि सकिे साधहत्कार, धिधभनि पेशाि् 
संिठि िा सहकारीरा आबधिहरू भन्दा ्स क्षेत्रका पत्रकारहरू 
धिधभनि सािमािधिक रञच र धरधड्ा रारमा ् बढी आलोचिातरक 
संिा्द ििमा सकछि ् । त्सैले अधिकाररिुी पैरिी-अिसुनिािरा 
संगलि पत्रकारलाई सािमािधिक बौधधिकको प्रध्धिधिका रूपरा ्हाँ 
धलइएको हो ।28  

रुपन्दहेीका एक ििा पत्रकारले भिे, “२०४६ सालको, 
२०६२/६३ को राििीध्क पररि म्ािका बेला िािररक सराि र 
सािमािधिक बौधधिकप्रध् धिकै समराि हुनथ्ो । ् र, अधहले राििीध्क 
रदु्ाहरू धस्र भएकाले िािररक सराि धिकै करिोर भएको छ ।”29 
उिी ्पछि ्:

27 Abdi, Ali A. 2016. The Location of the Public Intellectual: 
Historical and Contemporary Analyses. In Assembling and Governing 
the Higher Education Institution: Democracy, Social Justice and 
Leadership in Global Higher Education. L. Shultz and M. Viczko, 
eds., pp.113–130. London: Springer.

28 िेपालको िािररक सरािबारे ्प िािकारीका लाधि हिेुमाहोस,् Tamang, 
Seira. 2002. Civilizing Civil Society: Donors and Democratic 
Space. Studies in Nepali History and Society 7(2): 309–353.

29 व्धतिि् कुराकािी, र े१५, २०१९ । 

राििीध्क ्दलहरूले ििअधिकार समबनिी धिधभनि रदु्ा उठाएसँिै ्सबारे 

सरािरा बहसको शरुूआ् भएको ध््ो । ्र अधहले बहस हुि छाडेको छ 

धकिभिे त्स बेलाका राििीध्क ्दल अधहले आरँै सरकाररा छि ्। त्सैले 

अधिकारका रदु्ाहरू, रोरसलका रदु्ाहरू करिोर भएका छि ् । सि्नत्र 

भधिएका धरधड्ाले राििीध्क पक्षिर्ा धलइध्द्ँदा अधिकार समबनिी 

रदु्ाहरू िमुचनछि,् िािररक सराि धिमछरो हुनछ ।30   

पत्रकारहरूको धसकिे क्षर्ा/समभाििा उिीहरूले पैरिी-
अिसुनिाि ि्दामा सारिा ििने चिुौ्ीलाई ्दईु ्ररकाले हिेमा सधकनछ । 
पधहलो, पत्रकारले पैरिी-अिसुनिािलाई कसरी बझुछि ् भनिे हो । 
्दोस्ो, आरूले स्ािी् स्ररा िरररहकेा कारहरू बाधहर प्रभािकारी 
धहसाबरा प्रसार ििमा ला्क छैिि ्भनिे पत्रकारहरू धकि ठानछि ्? 
रुपन्दहेीका एक पत्रकार/अधभ्न्ालाई उ्दाहरणको रूपरा धलउँ । 
उिले सि ्२०१५ को रिसे आन्दोलिको सर्रा रािि अधिकार 
उललंघि र धहसंाका घ्िाहरूबारे धिधभनि ररपोध म्ाङ िरेका ध्ए । भइू ँ
्हको ररपोध म्ाङ र ध्िलाई िहृत्र रािि अधिकारसँि िोडेर िररिे 
पैरिी-अिसुनिािको अिस्ाबारे उिी भनछि ्: 

्दश िषमा अधघ्दधेि रलेै रािि अधिकार उललंघिका घ्िाहरूको 

्दस्ािेिीकरण िरररहकेो छु । रसँि धिधभनि अधभलेिहरू र लारो 

अिभुि हु्ँदाहु्ँद ैपधि रलेै त्सलाई लारो अिसुनििरलूक लेि िा ्थ्रा 

आिारर् लारो लेि लेखछु भिेर सोचकेो छैि । रलेै एउ्ा लेि ््ार ििमा 

िोज्दा ्पैु्र चिुौ्ी आए । ्हाँको रािि अधिकार उललंघिको िास्धिक 

धचत्र पाठकले रलेै ्दिे ेिस्ै िरी ररेो लेि रारमा ् ्दिेिू ्भनिे चाहनछु ।31 

उिको कुराले राध् उललेि िरेको ्दास्ो ्कमा ्रमा  इधंि् िछमा । उिी 
्पछि ्:

र पधि अधभलेि राखिलुाई अिसुनिािको अशं हो भनिे रानछु । हारीले 

धिधभनि घ्िालाई प्ामाप्त रूपरा रलो-अप िरेका हुनछौ ँ। अ्दाल् र प्रहरीले 

का्ामानि्ि ििने काििूी प्राििाि र प्रधक्र्ालाई झि ् बेसी हछे्छ ँ । रलाई 

30 ्ीिओ्ा धिललाबा् ७८ ओ्ा पधत्रका प्रकाधश् हुनछि ्। ्सरा पधि ६९ 
ओ्ा रुपन्दहेीरा रात्र ्द्ामा िररएका छि ् । ििलपरासीरा पाँच र कधपलिस्रुा चार 
ओ्ा पधत्रका रात्र ्द्ामा छि ्। ्र, ्द्ामा िरेका सबै पधत्रका सञचालिरा छैिि ्। कुिै कुिै 
धि्धर् रूपरा प्रकाधश् हुनछि ्भिे कुिै कुिै आककलझकुकल रात्र । पे्रस काउधनसल 
िेपालको २०७३/२०७४ को िाधषमाक प्रध्िे्दि अिसुार रुपन्दहेीरा ्द्ामा भएका ६९ 
रध्े िमरा िौ ओ्ा (िसरध्े पाँच ओ्ा ्दधैिक पधत्रका) धि्धर् रूपरा प्रकाधश् 
छि ्। ्दशेभर िलेुका कुल ७५२ ओ्ा अिलाइि न्िू पो म्ालरध्े ्ी ्ीि धिललारा 
कधम्रा १० ओ्ा सञचाधल् छि ्। 

31 व्धतिि् कुराकािी, र े१५, २०१९ । 
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रुपन्दहेीरा िरैेले धचनछि ् त्सैले रलेै धिललारा केही ररपोध म्ाङ िरे ँ भिे 

पाठकले त्सलाई सत् हो भनठानछि ् । बाधहरका पाठकलाई भिे रलेै 

ठोस प्रराण पेश ििुमापछमा । ्हाँका पाठकलाई िसरी र सहि रूपरा धलनछु 

त्सरी बाधहरका पाठकलाई धलि सधक्दिँ । त्सैले, रलेै स्ािी् स्ररा 

्दिेकेा घ्िा, रदु्ालाई बाधहरका पाठकका धिधम् िस्ाको ्स्ै उ्ािने 

कार चिुौ्ीपणूमा छ । 

राध्को भिाइले पत्रकारको धचन्ालाई ्दशामाउँछ । अधिकार 
समबनिी रदु्ारा पत्रकार/अधभ्न्ाको प्ामाप्त अिभुि हु्ँदाहु्ँद ै
अिसुनिाि ििने क्षर्ाको अभाि िा अिसुनिािका धिधभनि चरणरा 
आिश्क पिने प्रधशक्षण, सीप र सललाह पाउिे अिसर िहु्ँदा पैरिी-
अिसुनिाि करिोर बिेको छ । पत्रकारहरू र पैरिी-अिसुनिाि 
समबनिरा रुपन्दहेीका एक पत्रकार भनछि ्: 

कुिै घ्िा धिशषेलाई (राििीध्क, ऐध्हाधसक, आध्द) कुिै पत्रकारले रलो-

अप ििमा सकछ भिे उसले राम्ो पैरिी-अिसुनिाि पधि ििमासकछ । रलो-अप 

िरररहकेो अिभुिको आिाररा धक्ाब िै ््ार पािमा सधकनछ । ्दभुामाग्िश 

अधिकांश पत्रकारले कर ैरात्र रलो-अप ररपोध म्ाङ िछमाि ्र अधभलेि पधि 

राख्दिैि ्। लारो सर् एउ्ै घ्िालाई पछ्ाइरह्ँदा घ्िाको बहृ् ्प्रिधृत् 

पधहल्ाउि सधकनछ । ्थ्-्थ्ांक सधह्को लारो अिसुनिािातरक लेि 

पधि बनि सकछ । केही अपिा्द बाहके ररेो िािकारीरा रलो-अप िरररहिे 

व्धतिहरू रुपन्दहेीरा छैिि ्।32

पिूमा-पधचिर रािरािमाको ििलपरासी िणडरा धि्धर् िस्ो भइरहिे 
सडक ्दघुम्ा िा समबनिी ररपोध म्ाङ ििने पत्रकारले रलो-अप समबनिी 
आफिो अिभुि ्सरी सिुाए : 

शरुूरा रलेै सडक ्दघुम्ा िा समबनिी ििलपरासी धिललारा छो्ो ररपोध म्ाङ 

िरे ँ। ररपोध म्ाङले रलाई ्प धिज्ास ुबिा्ो र रलेै सडक ्दघुम्ा िाबारे रलो-

अप ििमा ्ाले ँ। रिाधरक का्ामाल्बा् ्थ्ांक संकलि िरे ँ। रो्ो र अन् 

िािकारी पधि िमरा ििमा ्ाले ँ। ्सरी िमरा ि्ददै िाँ्दा रलेै िरैे िािकारी 

ब्ुले ँ । ्सैको आिाररा रािरािमाको ििलपरासी िणडरा धकि ्ध् िरैे 

्दघुम्ा िा हुनछ भनिे धिष्रा धिस्ाररा सराचार ररपो म्ा लेिे ँ ।33

्स म्ा, पत्रकारहरू आरू सि्ंले धसकि सकछि ्। स-सािा अिसुनिाि 
ििमा र अधिकाररिुी पैरिीरा संलगि हुि सकछि ् । उप्तुि ्ाधलर 

32 व्धतिि् कुराकािी, र े१५, २०१९ । 
33 व्धतिि् कुराकािी, र े१५, २०१९ । 

हुिे हो भिे रलो-अप ररपोध म्ाङ िरेका पत्रकारहरूले आफिा ध्िै 
अधभलेि, ररपोध म्ाङको आिाररा पैरिी-अिसुनिाि ििमा सकछि ्। 

रनषकरटि
िेपालको पधचिर ्राईरा अधिकाररिुी पैरिीको संस्ाि् 
अिधस्ध्को संधक्षप्त चचामा ्ो शोि-संक्षेपरा िरर्ो । अधिकाररिुी 
पैरिीबारे धिकासे क्षेत्ररा िबैु चचामा िररए ्ापधि िेपालरा 
अधिकाररिुी पैरिी-अिसुनिाि धिकै करिोर छ । उ्दाहरणका 
लाधि, अधिकाररिुी पैरिी-अिसुनिािको प्ामाप्त अभ्ास िभएकाले 
स्ािी् िैससले आरूले पधहले िरेका पैरिी-िध्धिधिहरूको उधच् 
अधभलेि रािकेा छैिि ् । अधभलेिको अभािरा आरूले पधहले 
िरेका अभ्ास ध्िको संस्ाि् सरधृ्रा िरहिे भएकाले धिि्को 
आफिै अिभुिबा् पाठ धसकेर अधघ बढ्ि सक्दिैि ् । रलसिरूप 
अिभुििन् ज्ािको प्रसाररारमा ् रराधकलो लोक्ाधनत्रक ितृ् 
धिरामाणरा बािा पिुेको छ । 

राध् चचामा िररएका ्ीि धकधसरका संस्ाि् अिधस्ध्का 
आिाररा धिमि धिचोड धिकालि सधकनछ : क) शधैक्षक/प्राधज्क 
क्षेत्र अधिकाररिुी-पैरिीबारे प्रध्धक्र्ा ध्दि सकछ, ्र पधचिर 
्राईको पैरिीको क्षेत्ररा उिीहरूको उपधस्ध् करिोर छ ।  
ि) िैससका का म्ाक्ामा, अधभ्न्ाहरू पैरिी ििने उप्तुि पात्र हुि ्र 
साराधिक-राििीध्क र संस्ाि् व्ििािका कारण सि्नत्र रूपरा 
अधिकाररिुी पैरिी ििमा सधकरहकेा छैिि ्। उिीहरू स्ािी् स्रका 
रदु्ालाई केनद्रसँि िोड्ि असरल छि ्। र, ि) सािमािधिक बौधधिक/
पत्रकारहरूको िािररक सरािका अन् स्दस्, संस्ासँि िेधलएको 
समबनिका कारण उिीहरू स्ािी् ्िररा अधिकाररिुी पैरिी िा 
पैरिी-अिसुनिाि ििमासकिे उप्तुि पात्र भए ्ापधि उिीहरूले प्ामाप्त 
रूपरा पैरिी ििमा सधकरहकेा छैिि ्। 

स्ािी् स्रका अधिकाररिुी पैरिी संस्ाहरू कर छि,् करिोर 
छि ्र ्ी संस्ाबीच िासै आपसी सं्ोिि, सहका म्ा छैि । त्सैले 
भइू ँ्हरा हाम्ो अधिकाररिुी पैरिी/पैरिी-अिसुनिाि करिोर छ । 
राध् भिे झै ँठूला परर्ोििाहरू (९० प्रध्श् भन्दा बढी) काठराडौ ँ
उपत्कारा अिधस्् िैससहरूको अधििरा छ । ्ीिै संस्ाि् 
क्षेत्र (शधैक्षक/प्राधज्क क्षेत्र, िैसस र सािमािधिक बौधधिक/पत्रकारर्ा) 
लाई एकअकामासँि िोड्िे हो भिे स्ािी् स्ररा अिसुनिािको 
क्षर्ा अधभिधृधि ििने उपा्हरू पधहल्ाउि सधकनछ । राध्बा् 
्ोपररिे परर्ोििाहरूरा केधनद्र् हुिभुन्दा स्ािी् स्ररा सधक्र् 
धिधभनि संस्ाि् संरचिाका आपसी ्ालरलेबा् स-सािा भए पधि 
अधिकाररिुी पैरिी केधनद्र् अिसुनिाि ििमा सधकनछ । 
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धिचोडरा राध्को छलरलका रखु् ्ीि िीध्ि् पाठ छि ्
भनि सधकनछ । पधहलो, स्ािी् स्ररा हुिे पैरिी अिसुनिािको 
िैि्ा र अधिकाररिुी पैरिीको क्षर्ा अधभिधृधिको प्ररिु श म्ा 
शधैक्षक/प्राधज्क संस्ा, िैसस र सािमािधिक बौधधिक/पत्रकारर्ा 
बीचको आपसी सहका म्ा हो । ्दोस्ो, पैरिीरा-अिसुनिािबा् प्राप्त 
्थ्/प्रराणको प्र्ोि िहु्ँदा पैरिीले िस्ो िालको िीध्ि् प्रभाि 
पािने उद्शे् धलएको हुनछ त्ो परूा हुि सक्दिै । ्ेस्ो, ्दा् ृ संस्ाले 
आफिा परर्ोििा लाि ूभएका क्षेत्ररा स्ािी् स्रका धिधिि िाले 
संस्ाबीच एक अकामाबा् धसकिे प्रधक्र्ारा सह्ोि ििमा आिश्क 
छ । ् सले स्ािी् स्ररा ि्ेर पैरिी ििने अधिकारकरवी (िा बे्ररू् 
ररसचमार) को अिसुनिाि र प्रकाशिको राध्रबा् बहस, संघषमा, 
धिरोि र आिाि उठाउिे क्षर्ारा िधृधि िछमा ।34 अधि त्सपधछ 
रात्र सरािलाई लोक्ाधनत्रक ्लु्ाउँ्द ै“शधतिको अधघ सत् बोलि, 
सत्लाई शधतिशाली बिाउि र शधतिशालीलाई सत्िाि बिाउि” 
सधकएला ।35

34 Dreze, Jean. 2002. On Research and Action. Economic and 
Political Weekly 37(9): 817–819.

35 लोक्नत्रबारे ्दधक्षण अधरिकी कधि िेरेरी क्रोधििको प्रधसधि भिाइ । हिेुमाहोस्, 
Chandra, Atul. 2005. It’s Time for People to Get Empowered. 
Available at https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Its-
time-for-people-to-get-empowered/articleshow/1326247.cms; ििु २०, 
२०१९ रा हरेरएको । 


