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 शोध-सकं्षेपअंक २८
पुस २०७६

सघंीय विधावयका, प्ादवेिक विधावयका र स्ानीय सरकारको वनिावाचनसँग ैसंघीय गणतावत्रिक नेपालको 
सवंिधान, २०७२ वरियावत्ित हुदँछै । परुानो िासन वयिस्ा (एकात्मक) बाट नयाँ िासन वयिस्ा 
(संघीय) ्मा जाने रि्म्मा नयाँ संविधान ्मारवा त तीनै ्री सरकारबीच अवधकार र दावयतिहरू बाँडराँड 
गररएको व्यो । तयससँग,ै यसअवघ केत्द्ीय सरकार ्मातहत रवहआएको विद्ालय विक्ा अवहले 
स्ानीय सरकारको क्रेिावधकारविरि आएको छ । तर, विद्ालय विक्ा समबत्धी यो संिधैावनक अवधकार 
वरियावत्ित गनने रि्म्मा केही स्मसया दवेियो । “संघीयता र विद्ालय विक्ा” िीरवाकको िोध-सकं्पे्मा 
हा्मीले यससमबत्धी संिधैावनक, काननूी प्ािधान लगायत सरोकारिालाका िवू्मका र अवि्मतलाई 
केलाएका व्यौ ँ।1 

सघंीय सरकार, विक्क र वतनका सघं/सगंठन त्ा विक्ा सेिाका क्मवाचारीको अरुवच (र केहीको 
हक्मा विरोध) का िािजदु विद्ालय विक्ा्मा स्ानीय सरकारको सलंगनता ह्ात् ै बविसकेको 
छ । तयसतो संलगनताका विविध आया्म छन ् र वतनले आफनै सिरूप, सरंचना ग्रहण गररसकेका छन,् 
जसबारे ्मावटवान चौतारीको यो िोध-संक्पे केवत्द्त छ । यो िोध गनने रि्म्मा ्मलुकुका विवित्न क्रेिको 
भ्र्मण गरी स्ानीय वनिावावचत जनप्वतवनवध, वजलला/नगर विक्ा अवधकारी, विद्ालय वयिस्ापन सव्मवत 
अधयक्/सदसय, प्धानाधयापक, विक्क, बवुधिजीिी, आवदसँग अत्तिावातावा गररएको व्यो । 

नजिजकएका स्ानीय सरकार र बढषेको जनगरानी  
नयाँ संविधानले विद्ालय विक्ालाई स्ानीय सरकार ्मातहत हुने वयिस्ा गरेपवछ, सा्मदुावयक 
विद्ालयका विक्कहरूको तलब स्ानीय सरकार्मारवा त वितरण हुन ्ालेपवछ, र वजलला विक्ा 
कायावालय (वजविका) को परुानो िवति बाँकी नरहपेवछ, सा्मदुावयक विद्ालय प्िासन चाहरे-नचाहरे 
आफनो विद्ालय अिवस्त स्ानीय सरकार नवजक आइपगुेका छन ् । धरैे सा्मदुावयक विद्ालय 
(वििरे गरी ग्रा्मीण क्ेरिका) संघीय सरकारबाट प्ाप्त हुने आव व्ाक अनदुान्मा ्मारि आधाररत रहरे 
सञचालन हुन सकदनैन ्। वतनको आफनो आत्तररक आयस्ोत स्मते छैन । तयसैले कवतपय विद्ालय 
यसअवघ पवन स्ानीय वनकाय (साविकका गाविस/नगरपावलका) ्मा ् ोर-बहुत आवरितै व्ए । स्ानीय 
वनकायको बजेटबाट सीधा या बांगो वहसाबले पैसा लगानी गरेर ती विद्ालय्मा वनजी स्ोत्मा राविएका 
विक्क-क्मवाचारीको तलब ििुाउने गररत््थयो ।2 

1 हनेुवाहोस,् ्मावटवान चौतारी । २०७६ । संघीयता र विद्ालय विक्ा । िोध-संक्ेप २४ । काठ्माडौ ँ: ्मावटवान चौतारी ।
2 ्मावटवान चौतारीले गरेको एक सिनेक्णले बावहरी अनदुान पाउने विद्ालय्मधये दईु-वतहाईले विद्ालय सञचालनका लावग 

स्ानीय वनकायबाट अनदुान पाएको बताएका व्ए । हनेुवाहोस,् पराजलुी, लोकरञजन, दिेते्द् उपे्ती र रुि गरुुङ । २०७६ । नेपालका 
सामदुावयक विद्ालय : विद्ालय सञ्ालन प्रवरिया सम्बन्ी सिवेक्ण । काठ्माडौ ँ: ्मावटवान चौतारी ।
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पररिवतवात पररवस्वत अनसुार पवहले केत्द्ीय सरकार/वजविका 
्मारवा त वितरण हुने तलि अब नगर/गाउँपावलका कायावालय ्मारवा त 
विक्कहरूले पाउँछन ्। तयसबाहके, स्ानीय सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४ को दरा ११ (ज) का २३ िटा बुँदा्मा विक्ा क्ेरि्मा स्ानीय 
सरकारले गनवासकने का्मको रेहररसत वदइएको छ ।3 यसअवघ ्मखुयतः 
वजविकाको अवधकार क्ेरिविरि पनने यी बुँदाले स्ानीय सरकार 
सञचालन ऐन्मा ठाउँ पाएका हुन ्। यो ऐनबाट एउटा वहससा नािसु 
छ, अवन ऐनले प्तयायोजन गरेका केही अवधकार पवछबाट काट्ने 
प्यतन िएको छ ।4 त्ावप, यवत हुदँाहुदँ ै पवन िासतविकता के हो 
िने, स्ानीय सरकारसँग सा्मदुावयक ्मारि होइन वनजी विद्ालयहरू 
स्मते नवजवकनै पनने अिस्ा वसजवाना िएको छ । कवतपय सा्मदुावयक 
विद्ालयका वयिस्ापन सव्मवत (विवयस) का अधयक् िा सदसयहरू 
स्ानीय सरकार्मा प््मिु, उपप््मिु, ्मयेर, उप्मयेर, िडाधयक् िा 
िडा सदसयको रूप्मा वनिावावचत िएका पवन छन ् । अककोतरवा , 
नयाँ ऐन (स्ानीय सरकार सञचालन ऐन) ले पवन िडाधयक्को 
विद्ालय वयिस्ापन सव्मवत्मा सहिावगता सवुनवचित गरेको छ ।5 
पवहले वजविकाले सञचालन गनने वजललासतरीय परीक्ा (कक्ा ८) 
को संयोजन/वयिस्ापन/सञचालन स्ानीय सरकारले गररसकेका 
छन ्। यी सब त्थयका कारण स्ानीय सरकार र सा्मदुावयक विद्ालय 
नवजवकन पगुेका हुन ्। 

सा्मदुावयक विद्ालय र स्ानीय सरकार नवजवकँदा तयसले 
विद्ालय्मा वनिावावचत जनप्वतवनवधहरूको वनगरानी (ओिरसाइट) 
बिेको छ । पवहले ्मलुकुका ७५ वजललाका ्मकुा्मबाट अनगु्मन/
वनय्मन हुदँ ै आएका विद्ालय अब ७५३ िटा स्ानीय सरकार र 
वतनका विक्ा िािाले अनगु्मन/वनय्मन गछवान ् । यसले सिािाविकै 
रूप्मा सा्मदुावयक विद्ालय्मा ओिरसाइट बि्ने ियो । स्ानीय 
सरकारका विक्ा िािाका क्मवाचारीले ्मारि होइन, वनिावावचत उपलला 
पदावधकारीहरू (्मयेर/उप्मयेर, प््मिु/उपप््मिु) ले पवन विद्ालय्मा  
अ/वनयव्मत अनगु्मन गनने गरेको पाइयो । िास गरी िडाधयक्हरू 
विद्ालय वयिस्ापन सव्मवतका पदने सदसय हुने िएकाले उनीहरूको 

3 हनेुवाहोस,् नेपाल काननू आयोग । २०७४ । स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, 
२०७४ । काठ्माडौ ँ: नेपाल काननू आयोग ।

4 िासगरी विक्क त्ा वतनका संघ/संगठन अवहलेको प्ािधानबाट असत्तषु्ट 
दवेित्छन ् । हनेुवाहोस,् ्मावटवान चौतारी । २०७६ । संघीयता र विद्ालय विक्ा । िोध-
संक्ेप २४ । काठ्माडौ ँ: ्मावटवान चौतारी ।

5 विक्ा ऐन २०२८ (संिोवधत) ्म ै विद्ालय रहकेो गाउँपावलका िा नगर-
पावलकाको समबवत्धत िडाको िडाधयक् िा िडा सव्मवतका सदसयहरू ्मधयेबाट सो 
िडा सव्मवतले ्मनोनयन गरेको वयवति विद्ालय वयिस्ापन सव्मवतको सदसय हुने 
प्ािधान व्यो । हनेुवाहोस,् नेपाल काननू आयोग । २०७४ । विक्ा ऐन, २०२८ (निौ ँ
संिोधन) । काठ्माडौ ँ: नेपाल काननू आयोग ।

विद्ालय्मा उपवस्त बिेको दवेियो । केही स्ानीय सरकारले त 
िडाधयक्लाई िा िडाधयक्ले तोकेको वयवतिलाई विद्ालय वयिस्ापन 
सव्मवतको अधयक् हुने गरी ऐन-नीवत-वनय्म बनाएका छन ् (्प तल) । 

नेपालको सािवाजवनक विक्ाको सतर िसकनकुो एउटा कारण 
विक्कहरूले पेिागत ्मयावादा काय्म राखन नसकन ु (विद्ालय्मा 
अनपुवस्त हुने, स्मय्मा नपगुने, परूा स्मय कक्ा नवलने, आवद) 
्मावनएको छ ।6 हाम्ो कुराकानी रि्म्मा धरैे जनप्वतवनवधले वतनै 
स्मसया औलंयाए । “लोकसेिा पास गरेका विक्कले पिाएका 
सा्मदुावयकका विद्ा्थी रेल हुने, क्मजोर हुने, अवन तीित्दा 
क्मजोर विक्कले पिाएका वनजीविद्ालयका विद्ा्थीले राम्ो 
नमबर लयाउने कसरी हुत्छ ?”—कवतपय िडाधयक्को प्श्न व्यो ।7 
अ्ावात ्सा्मदुावयक विद्ालयका विक्कहरूको लयाकत्मा िासै प्श्न 
उठाइएन, तर वनयत्माव् उठाइयो । तयसैले, सा्मदुावयक विद्ालयका 
विक्कलाई कायावालय स्मय (१०–४) विरि कक्ा कोठा्म ै राखन्मा 
धरैे स्ानीय सरकारहरूले धयान वदएका छन ् । उनीहरूले यसका 
लावग छड्के चकेजाँच गननेदवेि विद्तुीय हावजरीसम्म वयिस्ा गरेका 
छन ्।8 विद्तुीय हावजरी नगर/गाउँपावलकाका ्मयेर/प््मिुले अनगु्मन 
गनने बताइत्छ ।9 विक्क/क्मवाचारीको अनपुवस्वतलाई संबोधन गनवा 
केही नगरपावलकाले विक्ा वनय्मािली्मा केही प्ािधान स्मते 

6 विद्ालय विक्ाबारे गररएका अनसुत्धान र आ्म सञचार ्माधय्म्मा सा्मदुावयक 
विद्ालय्मा विक्क गयल हुने विरयले ठाउँ पाएको दवेित्छ । हनेुवाहोस,् The World 
Bank. 2001. Nepal: Priorities and Strategies for Education Reform. 
Human Development Unit, South Asia Region. http://documents.
worldbank.org/curated/en/404281468775579475/pdf/multi0page.
pdf ्मा उपलबध; ्मवंसर १०, २०७६ ्मा हरेरएको ।  Kushiyait, Binay Kumar. 
2011. School Dropout and Its Relationship with Quality of Primary 
Education in Nepal. The Geographical Journal of Nepal 8: 23–32; 
गौत्म, हरर । २०७५ । एक िरवादवेि प्धानाधयापक गयल । https://ekantipur.
com/pradesh-5/2019/03/21/1553138477279693.html ्मा उपलबध; ्मवंसर 
१०, २०७६ ्मा हरेरएको । The Himalayan Times. 2017. Schools Shut for 
Months in Bajura with Teachers Absent. https://thehimalayantimes.
com/nepal/schools-shut-months-bajura-teachers-absent/ ्मा उपलबध; 
्मवंसर १०, २०७६ ्मा हरेरएको ।

7 विक्कहरूले लोकसेिा आयोगले वलने परीक्ा पास गनने निई विक्क सेिा 
आयोगको परीक्ा उत्ीणवा गनने िए पवन धरैेले बोलीचाली्मा लोकसेिा नै प्यतुि गनने पाइयो ।

8 काफले, प्तीक्ा । २०७४ । विद्ालय्मा पवन विद्तुीय हावजरी । https://
ekantipur.com/national/2018/01/03/20180103072244.html ्मा उपलबध;  
्मवंसर १०, २०७६ ्मा हरेरएको ।

9 कावत्तपरु । २०७५ । विक्कको हावजरी ्मयेरले हनेने । https://ekantipur.com/
pradesh-4/2018/04/19/152410909447266445.html ्मा उपलबध; ्मवंसर  
१०, २०७६ ्मा हरेरएको;  अनलाइनिबर । २०७४ । ठोरीका विद्ालय्मा विद्तुीय 
हावजरी । www.onlinekhabar.com/2019/02/739344 ्मा उपलबध; ्मवंसर १०, 
२०७६ ्मा हरेरएको ।
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रािकेा छन ् । उदाहरणका लावग रागनु २९, २०७४ ्मा द्मक 
नगरपावलकाकाे नगरसिाले सिीकृत गरेको विक्ा वनय्मािली्मा 
“विक्क त्ा क्मवाचारीको हावजरी अविलेि दरुुसत िए निएको 
जाँच िा वनरीक्ण गरी वबदा नवलई अनपुवस्त हुने विक्क त्ा 
क्मवाचारीको हक्मा हावजरी पवुसतका्मा गयल जनाई सोको जनाउ 
सवहत कारिाहीको लावग समबवत्धत विद्ालय वयिस्ापन सव्मवत 
र नगर विक्ा सव्मवतलाई वसरारीि गनने” उललेि छ ।10 

वहजोका वदन्मा वजविका/केत्द्बाट िवटने वनरीक्क/स्ोत 
वयवतिहरू कवहलेकावह ँ ्मारि विद्ालय पगुने गरेको्मा आज दवैनक 
जसो हावजरी चके गनने, रेजा लाइवदने, प्श्न सोधने गरेको पाइत्छ । 
स्ानीय सरकारले बनाएका विवित्न प्ािधान र अनगु्मनले पवहलेको 
ित्दा विक्कको कक्ा कोठा्मा उपवस्वत बिाएको धरैेको िनाइ 
पाइयो । यसले सा्मदुावयक विद्ालयको पिाइको गणुसतर्मा सधुार 
लयाउने आिा ्पैु् जनप्वतवनवधको व्यो । यद्वप, विक्कहरूलाई 
उनीहरूको पिाइको तौर-तररका उपर र विरयिसत ुउपर “वरडबयाक” 
वदने क््मता प्ाय: जनप्वतवनवधको निएको बताइयो । पवहले स्ोत 
वयवति/वनरीक्कले अनगु्मन गदावा विक्ण-प्कृया्मा र विरयिसत्ुमा 
सधुारका लावग विक्कलाई सझुाि वदन सक्े, जनु अवहले 
जनप्वतवनवधबाट हुन नसकने िा िनैरहकेो पररपे्क्य्मा विक्ाको 
गणुसतर “सरर” गरररहकेो एक विक्ा अवधकारीको िनाइ व्यो ।11 
सा्मदुावयक विक्ाको गणुसतर बिाउन लावगपरेको संस्ा टीच रर 
नेपालका विविर िनालले पवन अवहले विक्कलाई उनीहरूको 
विक्ण-प्कृया्मा सघाउने कुनै संयत्रि निएकोले गणुसतर्मा प्िाि 
पानवा सकनेतरवा  वचत्ता वयति गरे ।12 

अककोतरवा , जनप्वतवनवधको वनगरानीलाई विक्कहरूले आरूहरू 
्माव् गररएको अविश्ास र अनािशयक वनगरानीका रूप्मा वलएका 
छन ् । एक विक्कले िने, “्म नवजकको वछ्मकेीको ्मतृय ुिएकाले 
आफनो कक्ा अककोलाई वजम्मा लगाएर घाट पगुेको व्ए ँ । अब 
िडाधयक्जय ू पवन तयही ँ पगुन ु िएको व्यो । ्मलाई दिेपेवछ कक्ा 
छाडेर आएकाबारे सोधीिोजी गनुवाियो । अब ्मदावापदावा्मा जानै प¥यो 
वन । तर, उहाँहरू का्म ठगेको जसरी हनेुवाहुत्छ ।”13 

्माव्को उदाहरण विविष्ट पररवस्वतको उपज हुन सकछ, तर 
आरूलाई स्ानीय वनिावावचत प्वतवनवधले अनगु्मन गनवा िोजकेो 

10 द्मक नगरपावलकाको विक्ा वनय्मािली www.damakmun.gov.np/ne/
act-law-directives ्मा उपलबध छ; ्मवंसर १०, २०७६ ्मा हरेरएको । 

11 सिुनेतका वजविअसँग असोज ५, २०७६ ्मा गररएको कुराकानी ।
12 िनालसगँ ्मवंसर ९, २०७६ ्मा गररएको कुराकानी ।
13 गै ंडाकोट नगरपावलकाको एक सा्मदुावयक विद्ालयका विक्कसँग असोज 

२३, २०७६ ्मा गररएको कुराकानी ।

विक्कहरूले वरवटककै रुचाएका छैनन ् । कुराकानीरि्म्मा 
जनप्वतवनवधप्वत उनीहरूको “कत्टेम्पट” बेलाबित वनसकत्छ । 
विक्कहरू जनप्वतवनवधलाई आरूित्दा तललो कोवटका ठात्छन ्। कक्ा 
कोठा्मा के पिाइत्छ, कसरी पिाइत्छ ित्नेबारे (सैधिावत्तक र वयिहाररक 
ज्ान) जनप्वतवनवध्मा निएकाले विक्कहरू जनप्वतवनवधले आरूलाई 
अनगु्मन गनुवालाई हकै्म चलाएको दखेछन ्र आफनो अप्मान ठात्छन ्। 

अझ स्ानीय तह्मा त दलीय राजनीवतक पक्धरता प्ष्ट हुने हुदँा 
विक्क/जनप्वतवनवध अकको दलसँग समबवत्धत िएको िणड्मा तयसतो 
असत्तवुष्ट झन गवहरो दवेित्छ । एक विक्कले िने, “वनिावावचत िएको 
केही स्मयपवछ एकवदन ्मयेर हाम्ो सकूल्मा छड्के आउनिुयो । 
हावजरी रवजष्टर पवन हनेुवाियो । तर अकको सकूल्मा जानिुएन । हा्मीकहाँ 
वकन आउनिुयो, अकको सकूल्मा वकन जानिुएन, हा्मी बझुछौ ँ।”14 
्माव्का उदाहरणले एकातरवा  विद्ालय सधुारका वझना संकेत गछवान ्
िने अककोतरवा  विक्क स्मदुाय्मा विरिविरिै असत्तवुष्ट पवत्परहकेो 
स्मते दिेाउँछन ् । वयनै कारण विक्कहरू—िास गरी स्ायी 
विक्कहरू—संघ ्मातहत रहन र तयसो हुन नसके प्दिे ्मातहत 
िए पवन रहनका लावग जोडबल गरररहकेा छन ्। 

सरकारी जनषषेध र जशक्ा ऐन-जनयम
नयाँ संविधानले तीन ्री सरकारको वयिस्ा गरेको छ, र उनीहरू 
एकअकावाको ्मातहत ित्दा पवन सहअवसतति्मा संविधान वनदनेवित 
पररवधविरि रहरे आरैले ऐन-वनय्म बनाएर सञचालन हुत्छन ्। सोही 
ब्मोवज्म कवतपय स्ानीय सरकारले आरूलाई चावहने ऐन/वनय्म/
कायवाविवध बनाएका छन ् । तर, संघीय सरकारले विक्ा ऐन बनाइ 
नसकेको पररवस्वत्मा स्ानीय सरकारले विक्ा ऐन बनाउन दिेाएको 
अग्रसरतालाई विक्कहरू र विक्ा ्मत्रिालयले रुचाएको दवेित्न ।15 
विक्ा ्मत्रिालयको अनरुोध्मा संघीय ्माव्मला ्मत्रिालयले स्ानीय 
सरकारहरूलाई पठाएको वनदनेिन-परि्मा संघीय सरकारसँगको 
स्मत्िय्मा ्मारि स्ानीय सरकारले ऐन बनाउन हुने उललेि छ ।16 
यद्वप, वनय्मािलीको हक्मा िने संघीय सरकार सियंले २०७४ 
साल्मा न्मनूा विक्ा वनय्मािली बनाएर स्ानीय सरकारहरूलाई 
पठाएको व्यो । 

14 गै ंडाकोटको एक सा्मदुावयक विद्ालयका विक्कसँग असोज ३, २०७६ ्मा 
गररएको कुराकानी । 

15 हनेुवाहोस,् ्मावटवान चौतारी । २०७६ । संघीयता र विद्ालय विक्ा । िोध-संक्ेप 
२४ । काठ्माडौ ँ: ्मावटवान चौतारी ।

16 हनेुवाहोस,् व्मरि, राजेि । २०७५ । विक्ा काननू्मा केत्द्को अकुंि । कावनतपरु, 
पसु १५, प.ृ ३ ।
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संघीय सरकारको अरुवच र वनदनेिन िािजदु कमती्मा ४४ प्वतित 
स्ानीय सरकारले विक्ा समबत्धी ऐन-वनय्म बनाएर वरियात्ियन्मा 
स्मते लयाइसकेका छन ् । हा्मीले सातै िटा प्दिेका स्ानीय 
सरकारका िेबसाइटहरू हरेेर तयहाँ उपलबध जानकारीलाई प्िोधन 
गदावा दवेिएकाे विक्ासमबत्धी ऐन/वनय्म/कायवाविवधको तसिीर 
तावलका १ ्मा वदइएकाे छ । 

ताजलका १: जशक्ा ऐन-जनयम* बनाउनषे गाउँ/नगरपाजलका

प्रदषेश
िममा

स्ानीय सरकार

ऐन-जनयम बनाउनषे

गाउँपाजलका नगरपाजलका िममा प्रजतशत

प्दिे १ १३७ ४४ २२ ६६ ४८.१८

प्दिे २ १३६ ९ १८ २७ १९.८५

प्दिे ३ ११९ ४१ ३२ ७३ ६१.३४

गणडकी ८५ २० १८ ३८ ४४.७१

प्दिे ५ १०९ ३४ २१ ५५ ५०.४६

कणावाली ७९ २८ १६ ४४ ५५.७०

सदुरूपवचि्म ८८ १७ १५ ३२ ३६.३६

 िममा ७५३ १९३ १४२ ३३५ ४४.४९

*स्ानीय सरकारहरूले आफना िे्बसाइटमा अपडेट गरेको आ्ारमा यो तावलका 
तयार गररएको हो । यसमा विक्ा ऐन, वनयमािली, काय्यविव्, काया्यदिे, प्राि्ान र 
वनण्यय समते संलगन छ । 

सबै प्दिे्मा विक्ा ऐन-वनय्म बत्ने-बनाउने रि्म जारी रहकेो 
तावलका १ ले दिेाउँछ । यद्वप, अझ ैपवन आधाित्दा बिी स्ानीय 
सरकारले विक्ासमबत्धी कुनै ऐन-वनय्म बनाएका छैनन ।17 सबैित्दा 
बिी प्दिे ३ का ६१ प्वतित स्ानीय सरकारले विक्ा ऐन-वनय्म 
बनाएको दवेित्छ । तयसतै, कणावाली प्दिेका कररब ५६ प्वतित 
स्ानीय सरकारले विक्ा समबत्धी ऐन-वनय्म तजुवा्मा गरेको पाइयो । 
प्दिे ५, प्दिे १ र गणडकी प्दिे अत्तगवात पनने आधाजवत स्ानीय 
सरकार (रि्मि: कररब ५०, ४८ र ४५ प्वतित) ले विक्ा समबत्धी 
आफनै ऐन-वनय्म बनाएको दवेियो । सदुरूपवचि्म प्दिेका एक 
वतहाईित्दा अवल बिी (३६ प्वतित) स्ानीय सरकारले विक्ा ऐन-
वनय्म बनाएको दवेियो । यो ्माव्मला्मा प्दिे २ सबैित्दा क्मजोर 
दवेियो । तयहाँ जम्मा २० प्वतित स्ानीय सरकारले ्मारि विक्ा 
ऐन-वनय्म बनाउने चासो दिेाएको पाइयो । प्दिेहरूबीच दवेिएको 
यो वित्नताको कारण ठ्याककै ित्न सवकत्न, त्ावप ती प्दिे्मा 

17 यो जानकारी िेबसाइटबाट ्मारि वलइएको हो । सबै स्ानीय सरकारले आफना 
िेबसाइट वनयव्मत अपडेट नगनवा पवन सकने िएकाले िासतविक संखया योित्दा बिी 
हुन सकछ । 

रहकेो सा्मावजक अस्मानता, नेततृि्मा नीवत-वनय्म्मा ित्दा तजवबजी 
र तद व्ािादी अवधकार प्योग गनवा्मा रुवच केही कारण हुन सकछन ्। 

विक्ा समबत्धी ऐन-वनय्म बनाउने प्कृयाको स्मय-रि्म केलाउँदा 
कररब ४६ प्वतित (बनाएका ्मधये) ले पवहलो िरवा (अ्ावात ्२०७४ 
साल्मा) नै ऐन-वनय्म बनाएको पाइयो । कररब आधाले तयसपवछको 
िरवा (२०७५ साल) ्मा बनाएको दवेियो । यो िरवा (२०७६ साल) 
्मा िने विक्ा ऐन-वनय्म बनाउने का्म्मा वनकै विव्लता आएको 
दवेित्छ । २०७५ पसुको दोस्ो साता सरकारले रावट्रिय विक्ा ऐन 
नबनेसम्म स्ानीय सरकारलाई सितत्रि िंगले विक्ा ऐन नबनाउन 
वनदनेि वदएकाले यो विव्लता दवेिएको हो ।18 

स्ानीय सरकारले बनाएका विक्ा ऐनहरूलाई ससवातथी केलाउँदा 
धरैेजसोले संघीय सरकारले उपलबध गराएको न्मनूा काननूलाई 
आधार ्मानेको दवेियो ।19 केही स्ानीय सरकारले िने उति न्मनूा 
काननूलाई आरू अनकूुल हुने गरी परर्माजवान स्ेमत गरेका छन ्। तयसतो 
परर्माजवान वििरेत: िवति-सरंचनासँग गाँवसएका दरा : विद्ालय 
वयिस्ापन सव्मवतको गठन र विघटन, प्धानाधयापक र विक्कको 
वनयवुति (स्ानीय वनयवुति) बारे बिी दवेित्छ । स्ानीय सरकारले 
बनाएका विद्ालय वयिस्ापन सव्मवतको संरचना र नेततृिबारे ती 
ऐन्मा प्िसतै वित्नता दवेित्छ । उदाहरणका लावग बवदवायावस्त 
ठाकुरबाबा नगरपावलकाले “समबवत्धत िडा सव्मवतले नगर विक्ा 
सव्मवत्मा वसरारीि गरी पठाएको वनिावावचत प्वतवनवध” विद्ालय 
वयिस्ापन सव्मवतको अधयक् हुने प्ािधान रािकेो छ । कवतपय 
स्ानीय सरकारले नगरपावलकाको समबवत्धत िडाको िडाधयक् 
िा वनजले तोकेको िडा सव्मवतको सदसयलाई विवयसको अधयक् 
बनाउने ऐन बनाएको दवेित्छ ।20 तयसतै, केही स्ानीय सरकारले 

18 हनेुवाहोस,् व्मरि, राजेि । २०७५ । विक्ा काननू्मा केत्द्को अकुंि । कावनतपरु, 
पसु १५, प.ृ ३ ।

19 संघीय ्माव्मला त्ा सा्मात्य प्िासन ्मत्रिालयको िेबपेज www.mofald.
gov.np/ne/node/2775 ्मा न्मनूा काननू उपलबध छ; जठे ३, २०७६ ्मा हरेरएको ।

20 उदाहरणका लावग ितिपरुको सयूवाविनायक नगरपावलका, बवदवायाको गलुररया 
नगरपावलका, धनरुाको वपपरा र सोना्मा गाँउपावलका र ्महोत्रीको जलेश्र नगरपावलकाले 
बनाएको विक्ा ऐन्मा िडाधयक् िा िडाधयक्ले तोकेको वयवति विवयस अधयक् बत्ने 
प्ािधान छ । दाङको बंगलाचलुी गाउँपावलकाले सा्मदुावयक विद्ालयका वयिस्ापन 
सव्मवत अधयक् समबवत्धत िडाका अधयक् हुनेछन ् ित्ने नीवत जठे २०७५ ्मा पाररत 
ग¥यो । सोही नीवत अनरुूप गाउँपावलकाका सबै ४१ सा्मदुावयक विद्ालयका विद्ालय 
वयिस्ापन सव्मवत िगं गनवा िरुू गररयो । बसनेत,  दिेते्द् । २०७५ । वििादासपद 
वनणवाय गददै स्ानीय सरकार । नागररक, असार १२, प.ृ १ र ४ । तयसतै, कावलकोटको 
नरहररना् गाउँपावलकाको पवहलो गाउँ परररदले् आफनो क्रेिका सबै विद्ालय 
वयिस्ापन सव्मवतका अधयक्लाई हटाएर िडाधयक्लाई वजम्मिेारी वदयो । काफले, 
प्तीक्ा । २०७५ । स्ानीय तह्मा आरूिसुी विक्ा ऐन : सघं र प्दिेको विलाइले 
हताररए स्ानीय तह, विक्ा विकास त्ा स्मत्िय एकाइ िवू्मकाविहीन । www.
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िने विद्ालय वयिस्ापन सव्मवतका सदसय ्मधयेबाट पावलका 
विक्ा सव्मवतको अधयक्ले विवयसको अधयक् छात्न सकने प्ािधान 
रािकेा छन ्।21 छ्र जोरपाटी गाउँपावलका धनकुटाले “गाउँ विक्ा 
सव्मवतले आिशयक दिे्ेमा गाउँपावलकाको सह्मवत्मा एकित्दा 
बिी विद्ालयहरूका सयंतुि विद्ालय वयिस्ापन सव्मवत गठन गरी 
वयिस्ापन गनवा सकने” प्ािधान िएको विक्ा ऐन बनाएको पाइयो ।22

नगर/गाउँपावलकाका ्मयेर/विक्ा सव्मवतलाई विवयस विघटन गनवा 
सकने अवधकार विक्ा ऐन-वनय्म्मा वदइएको दवेित्छ । उदाहरणका 
लावग इला्मको सयूकोदय नगरपावलकाले बनाएको विक्ा ऐन्मा 
लेविएको छः “कुनै विद्ालय वयिस्ापन सव्मवतले तोवकएको 
वजम्मिेारी परूा गनवा नसकेको वनट्करवा वनकाली िडा विक्ा सव्मवत 
िा विक्ा अनगु्मन सव्मवत िा नगर विक्ा सव्मवतले वसराररस 
गरे्मा सोको कारण िलुाई नगर विक्ा सव्मवतले तयसतो विद्ालय 
वयिस्ापन सव्मवत तोवकएको प्कृया प¥ुयाई विघटन गनवा सकनेछ ।”23 
स्ानीय सरकारले बनाएका विक्ा ऐन-वनय्मअधययन गदावा विवयसको 
गठन र विघटन्मा जनप्वतवनवध हािी हुने वनवचित जसतै दवेित्छ । 
अ्ावात ् स्ानीय सरकारको कठपतुली (चाहकेो बेला्मा वनयतुि गनने 
िा फयाँकने) विवयस हुन सकने समिािनातरवा  यसले इवंगत गछवा ।

 

जशक्ामा लगानी : प्रा्जमकतामा छैन 
नेपालको सा्मदुावयक विक्ा क्मजोर हुन्ुमा अपयावाप्त लगानी अकको 
प््मिु कारण हो ।24 पवछलला िरवाको बजेट केलाउँदा नेपालको 

kantipurdaily.com/pradesh-4/2018/12/14/154476381913354595.html 
्मा उपलबध; जठे ३, २०७६ ्मा हरेरएको ।

21 उदाहरणका लावग झापाको कचनकिल गाउँपावलकाको विक्ा ऐन http://
kachankawalmun.gov.np/act-law-directives; जठे ३, २०७६ ्मा हरेरएको । 
पवचि्म रूकु्म वस्त चौरजहारी नगरपावलकाले २०७५ सालको पसुको तेस्ो साता्मा 
विवयसको अधयक् नगरपावलका आरैले तोकने गरी वनणवाय ग¥यो । गौत्म, हरर । २०७५ । 
विद्ालय वयिस्ापन अधयक् नगरपावलकाले तोकने ।  https://ekantipur.com/prade
sh-6/2019/01/11/154718052287464990.html ्मा उपलबध, ्मवंसर १३, २०७६ 
्मा हरेरएको । तयसतै,  पसु २, २०७४ ्मा वसत्धपुालचोककाे सनुकोिी गाउँपावलकाको 
बैठकले आफनो इलाका विरिका समपणूवा आधारितू त्ा ्माधयव्मक विद्ालयका 
वयिस्ापन सव्मवत िगं गरी िडाधयक् िा वनजले तोकेको िडा सदसय विवयसको 
अधयक् हुने वनणवाय गरेको व्यो । ्ापा,  वदनेि । २०७४ । ‘वनय्मविपरीत’ विद्ालय 
वयिस्ापन सव्मवत िारेज । www.onlinekhabar.com/2017/12/648508 ्मा 
उपलबध;  ्मवंसर १५, २०७६ ्मा हरेरएको ।

22 https://bit.ly/2M2rMe9 ्मा उपलबध; ्मवंसर १०, २०७६ ्मा हरेरएको ।
23 सयूकोदय नगरपावलकाको आधारितू त्ा ्माधयव्मक विक्ा ऐन www.

suryodayamun.gov.np/en/laws?field_law_level_tid=268 ्मा उपलबध छ; 
्मवंसर १५, २०७६ ्मा हरेरएको ।

24 विक्ालाई अवनिायवा र वन:िलुक घोरणा गनने, सा्मदुावयक विद्ालयहरूलाई 
विद्ा्थीबाट विक्ण िलुक उठाउनबाट बत्दजे गनने तर विद्ालय सञचालनका लावग 

संघीय सरकारले िावरवाक रावट्रिय बजेटको १० प्वतित जवत विक्ा 
क्ेरिलाई छुट्याएको पाइत्छ । २०७४ साल्मा सरकारले गठन गरेको 
उचचसतरीय विक्ा आयोगले सािवाजवनक विक्ा सधुानवाका लावग 
अवहले िइरहकेो लगानीलाई दोबबर तलुयाउन पछवा िनेको छ ।25 
गत िरवा ्मारि संसदबाट पाररत वन:िलुक त्ा आधारितू विक्ा ऐन, 
२०७५ को दरा ३० ्मा रक्म/प्वतित नतोके पवन तीनै ्री सरकार 
(संघीय, प्ादवेिक र स्ानीय) ले विद्ालय विक्ा्मा लगानी गनुवापनने 
बाधयात्मक वयिस्ा गरेको छ । 

सो ऐनको दरा ३० ्मा िवनएको छ: “नेपाल सरकारले प्तयेक 
िरवा...प्तयेक स्ानीय तहलाई विद्ालय त्ा विद्ा्थी संखया 
र विद्ा्थीले प्ाप्त गरेको नवतजाका आधार्मा आधारितू त्ा 
्माधयव्मक विक्ाको प्योजनका लावग अनदुान रक्म विवनयोजन गनुवा 
पननेछ ।” तयसै गरी प्दिे सरकारले “प्तयेक िरवा आफनो बजेट ्मारवा त ्
प्तयेक स्ानीय तहलाई ्माधयव्मक तहसम्मको विक्ाको लावग प्दिे 
काननू ब्मोवज्म वनवचित रक्म अनदुानको रूप्मा विवनयोजन गनुवा 
पनने” उललेि छ । स्ानीय तहले पवन “आफनो िावरवाक बजेट्मा 
आधारितू तह त्ा ्माधयव्मक तहको विक्ा प्दान गनने प्योजनका 
लावग आिशयक बजेट विवनयोजन गनुवा पनने” ऐन्मा उललेि छ ।26

संविधान त्ा काननूले स्ानीय सरकारहरूलाई विद्ालय 
विक्ा्मा लगानी गनवाका लावग कुनै बाधयात्मक (त्यनूत्म) सी्मा 
नतोकेकाले उनीहरूले विक्ा्मा लगानी बिाउनेतरवा  िासै धयान 
वदएको दवेित्न । यद्वप, अत्तिावातावा गररएका धरैे जनप्वतवनवधले 
आफनो पावलकाको प्ा्व्मकता्मा विक्ा रहकेो बताउन चकेुनन ् । 
संघीय सरकारले पवहलेदवेि बेहोरररहकेो विक्कको तलब र अत्य 
िीरवाकको रक्म अवहले सितवा अनदुानको रूप्मा स्ानीय सरकारको 
िाता ्मारवा त विद्ालय्मा पगुछ । यसरी आएको रक्मलाई बाहके गरेर 
हनेने हो िने धरैे स्ानीय सरकारले आफनो िावरवाक बजेटको सानो 
वहससा (१–२ प्वतितित्दा क्म) ्मारि विक्ा क्ेरि्मा िचवा गरेको 
दवेित्छ । समिित: औलंा्मा गत्न सवकने स्ानीय सरकारहरूले 
्मारिै आफनो िावरवाक बजेटको १० िा सो ित्दा बिी प्वतित विक्ा 
क्ेरि्मा लगानी गरेका छन ्। 

पयावाप्त स्ोत उपलबध नगराउने विसंगतीपणूवा अिस्ा नेपालको विक्ा क्रेि्मा वयाप्त छ । 
हनेुवाहोस,् पराजलुी, लोकरञजन, दिेते्द् उपे्ती र रुि गरुुङ । २०७६ । नेपालका सामदुावयक 
विद्ालय : विद्ालय सञ्ालन प्रवरिया सम्बन्ी सिवेक्ण । काठ्माडौ ँ: ्मावटवान चौतारी ।

25 हनेुवाहोस,् उचचसतरीय विक्ा आयोगको प्वतिदेन, २०७५ । यो प्वतिदेन 
सरकारले हालसम्म सािवाजवनक नगरे पवन यसको अनअवरवसयल प्वत https://
ratopati.prixacdn.net/media/files/2019/01/19/Education_Commission-
Report_2075.pdf ्मा उपलबध छ; ्मवंसर २५, २०७६ ्मा हरेरएको ।

26 हनेुवाहोस,् नेपाल काननू आयोग । २०७५ । अवनिाय्य त्ा वनःिलुक विक्ा 
सम्बन्ी ऐन, २०७५ । काठ्माडौ ँ: नेपाल काननू आयोग ।
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तयसतै, पयावाप्त विक्क उपलबध निएर विद्ालय सञचालन गनवा कवठन 
िएका विद्ालय्मा विक्क उपलबध गराएर, र प्अहरूलाई अवतररति 
ित्ा वदएर िा कवतपय विक्कलाई तावल्मको स्मते वयिस्ा गरेर 
स्ानीय सरकारले विक्ा क्ेरि्मा आफनो उपवस्वत जनाएका छन ्। 

यसरी स्ानीय सरकार बनेपवछ धरैे सा्मदुावयक विद्ालय्मा केही 
न केही सहयोग ्वपएको छ—चाह ेतयो िडा कायावालय/िडाधयक्बाट 
होस ्चाह ेगाउँ/नगर पावलकाबाट । यद्वप, कुनै वनवचित योजना, ्मापदणड 
बनाएर रक्म छुट्याउने ित्दा वछरलने प्िवृत् धरैे दवेित्छ । कवतपय 
स्ानीय सरकारहरू सािवाजवनक विक्ाप्वत वनकै सचते दवेित्छन ्। टीच 
रर नेपालका विविर िनाल ित्छन,् “हा्मीलाई ् पैु् जनप्वतवनवधहरूले 
समपकवा  गनुवािएको छ, विक्ा सधुारबारे चासो वयति गनुवाहुत्छ र आफनो 
क्रेि्मा सहयोग गररवदन ित्नहुुत्छ । यो जागरुकतालाई सकारात्मक 
्मात्नपुछवा ।” तर प्ा्व्मकता वददँा-वददँ ै पवन धरैे स्ानीय सरकारले 
सोही अनरुूपको लगानी उपलबध गराउन सकेका छैनन ् । विविर 
िनालले िने, “तलुसीपरु उप्महानगरपावलकाका ्मयेर घनशया्म 
पाणडे सािवाजवनक विक्ाप्वत जागरुक हुनहुुत्छ । हा्मी उहाँहरूसँग 
का्म पवन गददैछौ ँ । तर नगरपावलकाले विक्ा्मा छुट्याएको बजटे 
्मलेै केलाउँदा कररब २.५ प्वतित ्मारैि दवेियो । ्मयेर आरै छकक 
पनुवाियो । अकको िरवा तयसलाई कवमत्मा दोबबर गछुवा ित्निुएको छ ।”30  

जशक्क वयवस्ापन : सबैभनदा ठूलो चुनौती 
स्ानीय सरकार्मातहत विद्ालय विक्ा पगुे पवन विक्कको 
वयिस्ापन पावलकाहरूका लावग सबैित्दा ठूलो चनुौती िएको/
हुने दवेित्छ । संघीय सरकारले िर्ष ँवगजोलेको विक्क-वयिस्ापन 
नयाँ संरचना्मा जाँद्ैमा ठोस, तावत्िक पररितवान गनवा कवठन छ । 
तयस्माव् विक्कहरूले पवहलेदवेि नै संघीय वयिस्ापन्मा रहन 
चाहकेा र स्ानीय सरकार ्मातहत आउन ठ्याम्म ैअरुवच दिेाएका 
छन ् । कुराकानी रि्म्मा कवतपय विक्कले विदिे्मा नगर परररद ्
(टाउन काउवत्सल) ्मातहत विद्ालय विक्ा राम्री चवलरहकेो र हा्मी 
कहाँ पवन तयसो हुन ुसैधिावत्तक वहसाबले राम्ो हो ित्छन ्। त्ावप, 
“तर,” ित्द ैउनीहरू आरूलाई संघ या प्दिे ्मातहत रहन उपयतुि 
हुने बताउन चकुदनैन ्। 

अककोतरवा , जनप्वतवनवधहरू विक्कहरूको िबुी्मा ित्दा वनयत्माव् 
प्श्न उठाउँछन ् । तयसैले आरूले िनेको ्मात्ने र आरूले कजयाउन 
सकने विक्क धरैे जनप्वतवनवधले चाहकेो दवेित्छ । तयसका लावग 

संसदीय क्ेरि विकास कोरबाट कवतपय सांसदले आफनो क्ेरिका विद्ालयलाई िास 
गरी िौवतक वन्मावाण्मा सहयोग गरेको दवेित्छ ।

30 िनालसगँ ्मवंसर ९, २०७६ ्मा गररएको कुराकानी ।

हा्मीले ्मलुकुका विवित्न गाउँ/नगरपावलकाका स्ानीय 
जनप्वतवनवध (िडाधयक्, ्मयेर, आवद) त्ा वतनका विक्ा हनेने 
पदावधकारीसँग उनीहरूले प्वतवनवधति गनने वनकायले सा्मदुावयक 
विक्ा्मा गरेका लगानी समबत्ध्मा प्श्न गरेका व्यौ ँ । अवधकत्म 
स्ानीय सरकारको प््मिु प्ा्व्मकता बाटा-घाटा पलु-पलेुसा जसता 
िौवतक वन्मावाणतरवा  पाइयो । “आिवधक वनिावाचन रेस गनुवापनने हुनाले 
जनप्वतवनवधहरूलाई दवेिने का्म्मा रुवच हुत्छ,” एक िडाधयक्ले 
िने ।27 अवधकांि प्धानाधयापकको िनाइ्मा विक्ा्मा लगानी 
गदावा तयसको प्वतरल ततकाल नदवेिने हुनाले, र नागररकले पवन 
विक्ा्मा ित्दा आफनो क्ेरि्मा बाटो, िल, पानीको ्माग गनने हुनाले 
जनप्वतवनवध तयतै लगानी गछवान ्। सा्ै, विक्ा्मा कव्मिन नआउने 
र बाटो-घाटो बनाउँदा कव्मिन आउने िएकाले विक्ा्मा लगानी 
निएको पवन उनीहरूले बताए ।28 

कवतपय स्ानीय सरकारको िावरवाक बजटे िबेसाइटबाट वनकालेर 
ससवातथी केलाउँदा उनीहरूले विद्ालय विक्ाका नाउँ्मा विवित्न िीरवाक्मा 
्ोर-्ोरै रक्म लगानी गरेको दवेियो । धरैे स्ानीय जनप्वतवनवधले 
िास गरी इवसडी (अलथी चाइलड डेिलप्मते्ट) कक्ाको सतरिवृधि्मा 
लगानी गरेका छन ् । इवसडी विक्कको तलब जयाद ै त्यनू िएकाले 
उनीहरूलाई पोिाकित्ा या तलब या अत्य नाउँ्मा केही रक्म सहयोग 
गरेको पाइयो । तयसतै इवसडी कक्ा्मा सवुिधा िवृधि गनवा, दीिा िाजा 
उपलबध गराउन उनीहरूले सहयोग गरेको दवेियो । यसतो सहयोग 
पावलका सतर्मा या िडाको बजटेबाट स्मते गरेको पाइयो । 

कवतपय स्ानीय पावलकाले ओिरसाइट बिाउने नाउँ्मा 
विद्तुीय हावजरीको वयिस्ा विद्ालय्मा गरेका छन,् जसलाई 
विक्ा्मा गरेको लगानीको रूप्मा जनप्वतवनवधहरू पेि गछवान ् । 
तयसतै, धरैे स्ानीय सरकारले विद्ालयको िौवतक सधुार्मा, जसतै 
कक्ाकोठा ््पन, िौचालय बनाउन, पसुतकालय वन्मावाण गनवा, वपउने-
पानीको वयिस्ा गनवा, िले ्मदैान बनाउन, तारबार लगाउन, रंगरोगन 
गनवा सहयोग गरेका छन ्। न्मनूा विद्ालय बनाउने िा पावलका िरीका 
विद्ालयका विद्ा्थीको पोिाक एउटै गनने, अ्िा विद्ालय जानका 
लावग बसको वयिस्ा गवदवाने, विद्ालयहरूको रंग एउटै गननेजसता 
का्म्मा पवन स्ानीय सरकारले पैसा िचनेका छन ् ।29 उनीहरूले 
उतकृष्ट विद्ा्थी, विक्क िा विद्ालयलाई स्मते परुट्कृत गरेका छन ्। 

27 जनकपरुधा्म उप्महानगरपावलका िडा नं. ४ का िडाधयक् सदुिवान वसंहसँग 
कावत्क २८, २०७६ ्मा गररएको कुराकानी ।

28 सिुनेत, बवदवाया, निलपरासी, वचतिन, काभ्रपेलात्चोक, धनरुा, सप्तरी, ्मोरङका 
विवित्न विद्ालयका प्असँग असोज–्मवंसर २०७६ ्मा गररएको कुराकानी्मा आधाररत ।

29 संविधानले आरूलाई विद्ालय विक्ातरवा  कुनै िवू्मका प्दान नगरेको ठात्ने 
प्दिे सरकारहरूले पवन यसतै कायवा्मा ्ोर-बहुत रक्म लगानी गरेको पाइयो । तयसतै, 
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उनीहरूले विक्कको वनयवुति, सरुिा र आिशयक परे्मा वनट्कासनै 
गनवा सकने अवधकार िोजकेा छन ्। पि्ने-पिाउने विरयलाई वलएर ्मारि 
निएर दलीय आस्ाका कारणले पवन विक्क/प्अ/विवयस अधयक् 
र जनप्वतवनवधबीच कवतपय ठाउँ्मा ्मनो्मावलत्यको अिस्ा छ । 
यसका पछावड चनुािी प्कृया्मा विक्कहरूको सहिावगता ्महत्िपणूवा 
दवेित्छ । वनिावाचन्मा वजत-हारका लावग विक्कको िवू्मका िएकैले 
पवन कवतपय ठाउँ्मा जनप्वतवनवधहरू आरूलाई अ/सहयोग गननेलाई 
सोही अनरुूप परुसकार/दणड वदनका लावग विक्कलाई सरुिा, बिुिा 
गनवा चाहकेो, िोजकेो दवेित्छ । एकादईु ठाउँ्मा िने जनप्वतवनवध-
जनप्वतवनवधबीच िा जनप्वतवनवध र प्िासकबीचको ्मनो्मावलत्यको 
असर विद्ालय विक्ा्मा परेको छ । उदाहरणका लावग ्मोरङको 
उलावाबारी्मा जनप्वतवनवधहरूको दलीय झगडाका कारण चाडपिवाको 
्मिु्मा तलब नपाएपवछ विक्कहरू अदालत पगुकेा व्ए ।31

स्ानीय सरकारले विक्कहरूको वनयवुति र अझ सरुिा गरेको 
िा गनवा सकने कुरा नै विक्क र वतनका संघ/संगठनहरूलाई सबैित्दा 
नपचकेो/नपचने कुरा हो । विक्क संघ-संघठनसँग आबधि िास गरी 
नेततृि पंवति्मा रहकेाहरूसँगको कुराकानी्मा यो कुरा प्ष्ट ैझलकत्छ । 
जनप्वतवनवधहरूलाई आरूित्दा दोय्म दजावाको (इत्रेररयर) ठात्ने, 
“आरूले वजताएकाहरूले अवहले रूवतवा दिेाएको” ठात्ने विक्कहरू 
छन ्। आरूहरूले पवन “दिेाइवदने” उनीहरू बताउँछन ्। नेपाल विक्क 
्महासंघका ्महासवचि लक््मीवकिोर सिुेदीले आरूहरूसँग आबधि 
पाँच लाि विक्कले आिशयक परे संविधान संिोधन गनवा बाधय 
बनाउन सकने बताएका व्ए ।32 तातकावलक नेपाल कमयवुनष्ट पाटथी-
ए्मालेका नेता प्दीप नेपालले विश्बैंकको सहयोग्मा विद्ालयलाई 
स्मदुाय्मा वरतावा गनवा िलेेको िवू्मकाकै कारण आरूहरूले “उनको 
राजनीवत सवकवदएको” विराटनगरवस्त एक विक्क-नेताले कुराकानी 
रि्म्मा पटक-पटक दोहो¥याए ।33

यसरी ्पैु् स्ान्मा जनप्वतवनवध र विक्कहरूबीच द्वत्द्व दवेित्छ, 
जनु कही ँसिुपु्त छ िने कही ँछताछुलल छ । कवतपय ठाउँ्मा स्ानीय 
सरकारहरूले गरेका विक्क सरुिाका वनणवाय विरुधि विक्कहरू 
अदालत पगुेका छन ्। उदाहरणका लावग वरिपरुासतु्दरी गाउँपावलका, 

31 रावधका ्मावि उलावाबारीका प्अ कु्मार पोख्लेसँग ्मवंसर १, २०७६ ्मा गररएको 
कुराकानी । पोख्ले लगायतले उचच अदालत विराटनगर्मा विक्कको तलब नरोवकयोस ्
िनेर ्मदु्ा हालेका व्ए ।

32 एडुिबर डट क्म र ्मावटवान चौतारीले िैिाि ४, २०७६ ्मा आयोजना गरेको 
“संघीयता्मा विद्ालय विक्ा : सरोकारिालाबीच अत्तवरिवा या” कायवारि्म्मा सिुेदीले 
प्सततु गरेको विचार ।

33 विराटनगरको एक विद्ालयका प्अ त्ा विक्क संगठनका नेतासँग कावत्क 
३०, २०७६ ्मा गररएको कुराकानी ।

वसत्धपुालचोकले िैिाि २६, २०७५ ्मा स्ानीय सा्मदुावयक 
विद्ालय्मा आठ विक्क सरुिा ग¥यो । गाउँपावलका अधयक् 
िपूेत्द् रिेष्ठले हसताक्र गरेको सरुिापरि उनीहरूलाई वदइयो । सो 
वनणवाय विरुधि सरुिा्मा परेका हरर प्साद सिुेदीसवहत पाँच विक्कले 
सिकोचच अदालत्मा ्मदु्ा दायर गरे । सिकोचच अदालतका त्यायाधीि 
विश्मिर प्साद रिेष्ठको एकल इजलासले वनिेदकहरूलाई य्ास्ान 
सेिा गनवा वदन गाउँपावलकाको ना्म्मा अत्तरर्म आदिे वदयो । तयसतै, 
विराटनगर ्महानगरपावलकाले आरू ्मातहतका केही विक्कलाई 
अत्य विद्ालय्मा “का्मकाज गनवा िटाएको” ्मा विक्कले 
अदालत्मा ्मदु्ा दायर गरेपवछ अदालतले अत्तरर्म आदिे जारी 
गददै सो सरुिा्मा रोक लगाएको व्यो ।34

अदालती आदिेबाट सरुिा ्मलुतिी रहकेा गाउँ/नगरपावलका 
अत्यरि पवन छन ् ।35 िास गरी सरुिा रि्म्मा ऐन नबनाई तयसता 
वनणवाय गररएकाले तयसै्मा टेकेर अदालतले वतनको कायावात्ियन्मा 
रोक लगाएको हो । अदालतको हसतक्ेपपवछ स्ानीय विक्ा ऐन 
वन्मावाण गरेर पावलकाहरू अवघ बि्न ्ालेको दवेित्छ ।36 यद्वप, 
विक्कहरूको सरुिा, वनयवुति सहज िने छैन । विराटनगरकै िडा नं 
२ वस्त जनता ्मावि्मा अवहले विद्ा्थीको संखया १०० ित्दा क्म 
छ । सो विद्ालयको वस्वत क्मजोर िएकाले तयसलाई उकासन एिं 
वयिस्ापन्मा पररितवान (विक्क र प्अको सरुिा, नयाँ विवयसको 
गठन) प्यतन गरेको र नसकेर हायलकायल परेर हात उठाएको एक 
जनप्वतवनवधले बताएका व्ए ।37

्माव्का उदाहरणले िास गरी विक्क सरुिा्मा दवेिएका 
कवठनाइ र जवटलता उजागर गछवान ् । यद्वप, कही ँ चावह ँ ती 
जवटलता वचरेर स्ानीय पावलकाहरूले विक्क सरुिा गनवा सकेको 
दवेित्छ । बारबवदवाया नगरपावलका तयसको एउटा उदाहरण हो । सो 
नगरपावलका्मा पवन प्ारमि्मा विक्कले बाधा-विरोध गरेका व्ए । 

34 हनेुवाहोस,् दगंाल, ध्िु । २०७५ । विक्क सरुिा विरुधि सिकोचचको अत्तरर्म 
आदिे । नागररक,  जेठ १०, प.ृ ४ ।

35 हनेुवाहोस,् ्मावटवान चौतारी । २०७६ । संघीयता र विद्ालय विक्ा । िोध-संक्ेप 
२४ । काठ्माडौ ँ: ्मावटवान चौतारी ।

36 पवहले विक्क सरुिाको वनणवाय गररसकेको विराटनगर ्महानगरपावलकाले 
बलल यो िरवा (असार, २०७६ ्मा) विक्ा ऐन वन्मावाण गरेको छ ।

37 जनप्वतवनवधसँग कावत्क ३०, २०७६ ्मा गररएको कुराकानी । यो विद्ालय्मा 
अवििािक तरवा बाट चारजनाको वनिावाचन िसैकेको छ, तर बाँकीको वनिावाचन गनवा 
प्अले विवित्न अड्को ्ापेर बाधा गरररहकेो जनप्वतवनवध, विक्कको िनाइ छ । 
सियं प्असँगको कुराकानीबाट पवन उनले रोवकवदएको बवुझत््थयो ।
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विक्क सरुिाको औवचतय पवुष्ट गनवा सकेको, र छलरलपवछ सो 
स्मसया टरेको नगर विक्ा अवधकारीले बताए ।38 

विक्क सरुिाका अवतररति ्पैु् स्ानीय सरकारले नयाँ विक्क 
पवन वनयतुि गरेका छन ्। तलुनात्मक रूप्मा विक्क सरुिाित्दा नयाँ 
वनयवुति्मा अवल क्म अिरोध िएको दवेित्छ । तर, विक्क वनयवुति 
समबत्ध्मा अवखतयार दरुुपयोग अनसुत्धान आयोग (अदअुआ) ले 
असोज १५, २०७६ ्मा वदएको “वनदनेिन” त्ा संघीय ्माव्मला त्ा 
सा्मात्य प्िासनले तदअनरुूप असोज २९, २०७६ ्मा जारी गरेको 
पररपरिले अकको जवटलता ्वपवदएको छ ।39 नयाँ संविधान अनरुूप 
स्ानीय सरकारले विक्ा ऐन, वनय्मािली बनाएर कायावात्ियन्मा 
लयाउनबाट तयसतो वनदनेिन/पररितवानले सैधिावत्तक रूप्मा रोकन नसके 
पवन वयिहार्मा यसले असर पाररसकेको दवेित्छ । उदाहरणका लावग 
तलुसीपरु उप्महानगरपावलकाले विक्ाको गणुसतरलाई धयान वददँ ैदईु 
स्ोत वयवतिलाई करार्मा वनयतुि गरेको व्यो, तर अदअुआले आफनो 
अवखतयारीबावहर गएर वदएको “वनदनेिन” पवछ नगरपावलकाले ती 
दिुैलाई वनकावलवदयो । 

नेपालका सा्मदुावयक विद्ालयको एउटा ्मखुय स्मसया िनेको 
वतन्मा पयावाप्त जनिवति नहुन ु हो ।40 स्ानीय सरकारले आफनो 
इलाका विरिका तयसता विद्ालय्मा अपगु विक्क-क्मवाचारीको पवूतवा 
गनवा चाहकेा छन ्। यसरी गररने नयाँ वनयवुति र सरुिा्मा जनु वयवति िा 
दलको बाहुलय छ सोही वयवति िा दल नवजकका वयवतिले ती ररति 
पद्मा वनयवुति पाउने समिािना रहत्छ । यसअवघका उदाहरणबाट पवन 
प्ष्ट िसैकेको छ वक जब राम्ाित्दा वन आफनाले वनयवुति्मा प्रिय 
पाउँछन ्तयहाँ गणुसतर्मा ह्ास आउँछ ।

कवतपय स्ानीय सरकारले आफनो के्रिका सा्मदुावयक विद्ालय्मा 
कायवारत विक्कहरूको लगत वलई विक्क (िास गरी अगें्रजी, गवणत 
र विज्ान) नपगुकेा विद्ालय्मा सोको वयिस्ा गररवदएको दवेित्छ । 
यसतो वनयवुति्मा काननूी र अत्य झञझट नआओस ्िनेर केही (उदाहरण, 
बवदवायाको बारबवदवाया नगरपावलका र काभ्रकेो पनौती नगरपावलका) ले 

38 बारबवदवाया नगरपावलकाका पिूवा नगर विक्ा अवधकृत टीकाना् गोसाईसँग 
असोज १०,२०७६ ्मा गररएको कुराकानी ।

39 पसावा वजललाको जगरना्परु गाउँपावलका्मा राहत विक्क र बालविकास 
केत्द्का सहयोगी वनयतुि गदावा अवनयव्मतता िएको उजरुी अवखतयार्मा परेको व्यो । 
गाउँपावलकाका विक्ा िािाका अवधकृत रा्मशे्रप्साद चौरवसयाले विक्ा ऐन विपरीत 
वनयवुति वदएकाले जे-जवत िचवा िएको हो सो िचवास्मते असलूउपर िएको अिस्ा्मा 
भ्रष्टाचारको कसरू प््मावणत निए पवन “काननूले वदएित्दा बिी अवधकार” को प्योग 
िएको ित्द ै यसतो कायवा वनरुतसावहत गनवा विक्ा र संघीय ्माव्मला ्मत्रिालयलाई 
अवखतयारले सझुाि लेिी पठाएको हो ।

40 हनेुवाहोस,् उचचसतरीय विक्ा आयोगको प्वतिेदन, २०७५ । यो प्वतिेदन 
सरकारले हालसम्म सािवाजवनक गरेको छैन ।

विक्ा वनय्मािली २०५९ कै प्बत्ध अनसुार विद्ालय वयिस्ापन 
सव्मवतलाई नै वनणवाय-प्कृया्मा अवघसारेको दवेित्छ । यद्वप, “विज्” 
वनयवुति इतयावद्मा उनीहरूले आफनो वनयत्रिण पवन रािकेो पाइयो । 
केही नगरपावलका (उदाहरण, ्मोरङको उलावाबारी, विराटनगर, आवद) 
ले विक्ा वनय्मािली पररितवान गरेर विक्क वनयवुतिको अवधकार 
आरू्मा सवत्नवहत गरेका छन ्। नगरपावलकाको तयसतो वनणवायबाट िास 
गरी विवयसका अधयक् र प्अ स्मते नािसु दवेित्छन ् ।41 विवयस 
अधयक्हरू नयाँ पररपे्क्य्मा आफनो िवू्मका के हो ित्नेबारे प्ष्ट हुनपुनने 
बताउँछन ्।

केही स्ानीय सरकार (उदाहरण, बवदवायाको बारबवदवाया नगरपावलका 
र बाँसगिी नगरपावलका त्ा बाँकेको िजरुा) ले गाउँ/नगर विक्ा 
सव्मवतलाई पररचालन गददै विवयस ्मारवा त नयाँ विक्क वनयवुति गरेका 
छन ् । “हाम्ा ित्दा राम्ा” परून ् िनेर विवित्न उपाय अपनाएको 
उनीहरूको दािी छ । िजरुा गाउँपावलका र बारबवदवाया नगरपावलकाका 
विक्ा सव्मवतले विक्क वनयवुतिलाई वनट्पक् होस ्िनेर पवहले वििरेज् 
सचूी तयार गनने, छावनएका वििरेज्ले तीन सेट प्श्नपरि तयार गनने, ती 
प्श्नपरिलाई कोवडङ, वडकोवडङ गरेर प्श्नपरि छानेको बताइयो । उत्र 
पवुसतका परीक्ण्मा पवन कोवडङ-वडकोवडङ गनने र अत्तिावातावाका विज् 
छात्दा पवन गोलाप््ा गरेर छावनएको बताइत्छ । यी प्कृयाले विक्क 
वनयवुति्मा हुनसकने दलीय र वयवतिगत प्िािलाई त्यनू गररएको र आ्म-
सिीकृवत पाएको उनीहरूको दािी छ ।42

आरूले लागत बेहोनने गरी कवतपय स्ानीय सरकारले धरैेजसो 
सा्मदुावयक विद्ालय्मा वनयतुि गरेका विक्क “स्ाई” प्कृवतका 
होइनन ् । अवहले नै नेपाल्मा ्पैु् प्कारका (स्ाई, अस्ाई, राहत, 
पीसीएर, वनजी स्ोत, आवद) विक्क िएका्मा यसले अकको एक ्री 
विक्क ््पनेछ र विक्क-सेिा वयिस्ापन्मा ्प जवटलता ््पनेछ । 
यसबाहके, यी विक्क्मधये धरैेलाई सियंसेिी िा नगर विक्क िा 
यसतै नाउँ्मा प्चवलत सेिा-सवुिधाित्दा क्म पारररिव्मक उपलबध 
गराइएको छ । प्ारवमिक वदन्मा नयाँ जावगर पाउँदा ती सियंसेिी 
विक्क िसुी िए पवन सो एक त त्यायसंगत हुदँनै । दोस्ो, एकै ठाउँ्मा 
एकै िाले का्म गनने आरूसरहका विक्कले आफनोित्दा धरैे तलब-
सवुिधा पाउँदा तयसले िवैक्क िातािरण्मा र ती सियंसेिी विक्कको 
्मनोिािना्मा र कायवाक््मता्मा स्मते असर पानवा सकने दवेित्छ ।

41 वरिििुन ्मावि, बवदवाया त्ा रावधका ्मावि, ्मोरङका विवयस अधयक्सँग रि्मिः 
कावत्क १० र ्मवंसर १, २०७६ ्मा गररएको कुराकानी ।

42 बारबवदवाया नगरपावलकाका पिूवा नगर विक्ा अवधकृत टीकाना् गोसाई र 
ितवा्मान नगर विक्ा अवधकृत टेकप्साद पाणडेसँग असोज १०, २०७६ ्मा गररएको 
कुराकानी । िजरुा गाउँपावलका्मा गररएको अभयासका लावग हनेुवाहोस,् िकाल, 
िरेप्साद । २०७५ । विक्क छनोट्मा नयाँ अभयास । विक्क, रागनु, प.ृ १४ ।
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जवद्ालय “मिटिर”: सामाजिक नयाय र अ ट्ि-रािनीजतक 
कारणलषे िज्ल
नेपाल्मा सा्मदुावयक विद्ालयहरूको स्ापना ्मलूत: स्ानीय स्मदुाय 
सियंले गरेको दवेित्छ । सा्मावजक र राजनीवतक अविष्टका लावग पवन 
यसता विद्ालय स्ापना िएका छन ् । तयसैले कवत ठाउँ्मा नवजक-
नवजकै दईु िा बिी विद्ालय स्मते िलेुका पाइत्छन ्। यसरी सा्मदुावयक 
रूप्मा िोवलएका विद्ालयको सिाव्मति कालात्तर्मा राजयको हुन 
गयो ।43 तर, पवछललो स्मय, िास गरी वनजी विद्ालयहरूको 
आग्मनपवछ, िहरी क्रेि्मा ्मारि हनै िहरोत््मिु ग्रा्मीण क्रेि्मा स्ेमत 
कवतपय सा्मदुावयक विद्ालय्मा (्मखुयत: प्ावि िा आधारितू तहका) 
पि्ने विद्ा्थीको संखया क्म हुदँ ैगएको छ ।44 तयसैले, २०७० साल्मा 
यसता “स्मसयाग्रसत” विद्ालयलाई गाभन प्ोतसाहन गददै तयसको लावग 
आिशयक नीवत-वनदनेविका सरकारले बनायो ।45 

स्ानीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४ ले स्ानीय सरकारलाई 
“सा्मदुावयक, संस्ागत, गठुी र सहकारी विद्ालय स्ापना, अन्ुमवत, 
सञचालन, वयिस्ापन त्ा वनय्मन” दवेि वलएर “गाविएका िा बत्द 
गररएका विद्ालयहरूको समपवत् वयिस्ापन” गनने अवधकारस्ेमत 
वदएको छ ।46 यही अवधकार प्योग गरी स्ानीय सरकारहरूले 
सा्मदुावयक विद्ालयहरू गाभने िा बत्द गनने वनणवाय गरररहकेा 
छन ्।47 परिपवरिका/अनलाइन्मा आएका स्माचारलाई ्मात्ने हो िने 
धरैे वजलला्मा ५–१० सा्मदुावयक विद्ालय गाविइसकेको अन्ुमान 
गनवा सवकत्छ ।48

43 हनेुवाहोस,् ्मावटवान चौतारी । २०७६। संघीयता र विद्ालय विक्ा । िोध-संक्ेप 
२४ । काठ्माडौ ँ: ्मावटवान चौतारी ।  

44 हनेुवाहोस,् सबुबा, रोश्ना । २०७५ । विक्ा सधुानवा पवहला विक्क व्मलाऊ ! 
विक्क, ्मसंीर, प.ृ १६–१९ । 

45 हनेुवाहोस,् विक्ा ्मत्रिालयले तयार गरेको र असोज २३, २०७० ्मा ्मवत्रिपरररद ्बाट 
सिीकृत विद्ालय स्मायोजन कायावात्ियन वनदनेविका, २०७० । यो नीवत कायावात्ियन िएको 
दईु िरवा नपगुद ैकररब ५०० सा्मदुावयक विद्ालय ्मजवा िएका व्ए । www.edukhabar.
com/news/87 ्मा उपलबध; ्मवंसर २५, २०७६ ्मा हरेरएको ।

46 यो ऐन http://mofald.gov.np/ne/node/2738 ्मा उपलबध छ; ्मवंसर 
१०, २०७६ ्मा हरेरएको ।

47 स्ानीय सरकारहरूले विद्ालय ्मजवा ्मारि गरररहकेो होइन वक स्ापना 
(प्ा्व्मक विद्ालय) पवन गरररहकेा छन ् । एक स्माचार्मा जनाइअनसुार स्ानीय 
सरकारहरूले ्मलुकुिर्मा कररब ३०० नयाँ प्ा्व्मक विद्ालय स्ापना गरेका छन ् । 
www.onlinekhabar.com/2019/05/764346 ्मा उपलबध; ्मवंसर २५, २०७६ 
्मा हरेरएको ।

48 अत्यरि एक सा्मदुावयक विद्ालयलाई अकको सा्मदुावयक्मा गाविए पवन पालपा 
र गलु्मीका दईु गाउँपावलकाले िने वनजी विद्ालयलाई सा्मदुावयक्मा गाभने वनणवाय गरेका 
छन ्। हनेुवाहोस,् ्मलल, कृट्ण । २०७६ । पालपाका ५ वनजी सकूललाई गाउँपावलकाको रु. 
२.१५ करोड : स्मायोजन वक िररद ? विक्क, जेठ, २६–३१ । https://ekantipur.

सा्मदुावयक विद्ालय गाभने िा िारेज गनने कुरा राजनीवतक 
रूप्मा पेवचलो र सा्मावजक त्यायका वहसाबले जवटल छ । अवन 
यस्मा आव व्ाक चलिलेको कुरा पवन गाँवसएर आउँछ । िहरी 
क्ेरिका सा्मदुावयक विद्ालय गाविदँा िा िारेज गररँदा ती विद्ालय 
पि्ने विद्ा्थीलाई उसतो स्मसया नपनवा सकछ—नवजक-नवजकै 
अत्य िैकवलपक विद्ालय उपलबध हुनाले । तर ग्रा्मीण क्ेरिका 
हक्मा तयसो ित्न सवकँदनै । रूपत्दहेीका सैना्मनैा र वतलोत््मा 
नगरपावलकाले आफनो इलाका अत्तगवातका विवित्न विद्ालय गाभदा 
त्ा कक्ा-तह घटाउँदा विद्ा्थीहरू अकको सकूल टािा िएकाले 
पि्न छाडेको स्माचार आएको छ ।49 तयसतै, कणावाली प्दिेका 
विवित्न गाउँपावलकाहरूले प्ा्व्मक विद्ालयहरू िारेज गदावा साना 
विद्ा्थी आउन-जान नसकेरै पि्नबाट िवञचत िएको बताइत्छ ।50 
यी उदाहरणले विद्ालय गाभदा या िारेज गदावा वििेक नप¥ुयाउने हो 
िने तयसले विपत्न पररिारका विद्ा्थीलाई विक्ा हावसल गनवाबाट 
िवञचत गनवा सकने दिेाउँछ, जनु संिैधावनक/काननूी प्ािधान विपरीत 
त छ नै, सा्मावजक त्यायका वहसाबले पवन अिाञछनीय छ ।51

अवहले वनिावावचत कवतपय जनप्वतवनवध वनजी विद्ालयका 
लगानीकतावा स्मते छन ् । तयसैले उनीहरूको सिा व्ा बावझने िएकाले 
सािवाजवनक विक्ालाई सधुाननेतरवा  उनीहरूको प्वतबधिता के-कसतो 
रहत्छ, तयो यसै ित्न सवकँदनै । विक्क पवरिका्मा छावपएको एक ररपोटवा 
अनसुार रूपत्दहेी वजललाका गडैहिा गाउँपावलका त्ा सैना्मनैा र 
वतलोत््मा नगरपावलकाका जनप्वतवनवधले आफना इलाका्मा अिवस्त 
सा्मदुावयक विद्ालय स्मायोजन िा गाभने र वनजी विद्ालय सञचालन 
सिीकृवत वदने जसता वनणवाय गरेका छन ्। ररपोटवाका अनसुार यी वनणवाय 
सािवाजवनक विक्ालाई सधुानने ित्दा पवन वनजी लगानी्मा सञचावलत 
विद्ालयलाई सहयोग पगुने उद्शेयले पे्ररत व्ए । अवन यी जनप्वतवनवध 
्मधये केही वनजी विद्ालयका लगानीकतावा स्मते हुन ्।52

com/news/2019/04/19/155563728287522187 र www.newsof nepal.
com/2019/04/20/203419/ पवन हनेुवाहोस;् ्मवंसर १०, २०७६ ्मा हरेरएको ।

49 ्मलल, कृट्ण । २०७५ । जनप्वतवनवधको सिा व्ा्मा सकूल स्मायोजन : 
सा्मदुावयक घट्द,ै वनजी बि्द ै। विक्क, असार, प.ृ ३२–३८ । 

50 http://annapurnapost.com/news/113727 ्मा उपलबध; ्मवंसर १०, 
२०७६ ्मा हरेरएको ।

51 कहीकँही ँिने स्ानीय सरकारले चाहदँा पवन राजनीवतक कारणले विद्ालय 
्मजवा गनवा नसवकएको बताइत्छ । काभ्रकेो पनौती्मा िदौ ँ३१, २०७५ ्मा ्मावटवान चौतारी 
र ग्रा्मीण सा्मदुावयक संगठन नेपालले आयोजना गरेको “संघीयता्मा विद्ालय विक्ा” 
कायवारि्म्मा सहिागीले अविवयति गरेका विचार ।

52 ्मलल, कृट्ण । २०७५ । जनप्वतवनवधको सिा व्ा्मा सकूल स्मायोजन :  
सा्मदुावयक घट्द,ै वनजी बि्द ै। विक्क, असार, प.ृ ३२–३८ ।
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िारेज िा गाविएका सा्मदुावयक विद्ालयका समपवत्बारे पवन 
सरोकार वयति गररएका छन ् । विकट ग्रा्मीण क्ेरिका सािवाजवनक 
समपवत् (ििन, टेबल-कुसथी, आवद) यसै िरे गएको, अचल समपवत्को 
पवन संरक्ण हुन नसकेको स्माचारहरू्मा दवेित्छ । िहरी क्ेरि्मा िने 
अत्य वहसाबले सा्मदुावयक विद्ालयका समपवत् जोवि्म्मा परेको 
दवेित्छ । नेपालका परुाना कवतपय सा्मदुावयक विद्ालयसँग पयावाप्त 
अचल समपवत् (जगगा-जव्मन, ििन) छन ्। ्ोरै अचल समपवत् हुदँा 
पवन िहरी क्ेरिका विद्ालयको कूल समपवत् करोडौ्ँमा पगुन सकछ । 
यसतो अिस्ा्मा स्ानीय सरकारका नेततृिकतावा र दलालहरूको 
व्मवलिगत्मा िवैक्क संस्ाका समपवत् अपचलन गनने, गैर-िवैक्क 
का्म्मा उपयोग हुन सकने समिािना रहत्छ । स्माचारपरि्मा आएका 
िबरले तयतातरवा  पवन संकेत गरेका छन ्।53

विद्ालय सञचालन गनने बहाना्मा विद्ालयको समपवत् स्ानीय 
जनप्वतवनवधले दरुुपयोग गनवा सकने विरयलाई विक्क संघ/संगठनले 
बारमबार उठाइरहकेा छन ् । यो ्मदु्ाले रागनु ९, २०७५ ्मा विक्ा 
्मत्रिालय र विक्क ्महासंघबीच िएको सह्मवत्मा स्मते स्ान पायो । 
सह्मवतको एउटा बुँदा्मा िवनएको छ, “गाविएका िा बत्द िएका 
सा्मदुावयक विद्ालयको चल-अचल समपवत् नेपाल सरकारको हुने 
वयिस्ा गनवा संघीय ऐन्मा काननूी प्बत्ध गनने । विद्ालय बत्द िए्मा 
तयसतो संरचना िवैक्क कायवाबाहके अत्य्मा प्योग गनवा नव्मलने काननूी 
प्बत्ध गनने तर नेपाल सरकारको सिीकृवत्मा स्ानीय तहले अत्य 
प्योजन्मा पवन प्योग गनवा सवकने प्बत्ध गनने ।”54 ऐनले स्ानीय 
सरकारलाई समपवत् वयिस्ापन गनने अवधकार वदए पवन सोको 
समिावित दरुूपयोग रोकन ्महासंघले यो बुँदा अवघ सारेको हो ।55

केही स्ान्मा िने स्ानीय सरकार/जनप्वतवनवधले सा्मदुावयक 
विद्ालयको समपवत््माव् “कबजा” ज्माएको पाइयो । रौतहटको राजदिेी 
नगरपावलकाको रिी प्ा्व्मक विद्ालयका चार कोठा नगरपावलकाले 
कबजा गरेको स्माचार छ । पावलका कायावालयसँग ै जोवडएको यो 
विद्ालयका कक्ा कोठा्मा अवहले नगरपावलकाका विवित्न िािाका 
हावक्मका टेबल-कुसथी छन ् ।56 तयसतै, पवहले अकदै  ठाउँ्मा रहकेो 
सयूवाविनायक नगरपावलकाको ८ नमबर िडाको कायावालय तयहाँको 

53 हनेुवाहोस,् ्मलल, कृट्ण । २०७५ । जनप्वतवनवधको सिा व्ा्मा सकूल स्मायोजन : 
सा्मदुावयक घट्द,ै वनजी बि्द ै। विक्क, असार, प.ृ ३२–३८ ।

54 हनेुवाहोस,्  विक्ा, विज्ान त्ा प्विवध ्मत्रिालय र नेपाल विक्क ्महासंघबीच 
रागनु ९, २०७५ ्मा िएको सह्मवतको प्वतवलवप ।

55 रावट्रिय विक्क संगठनका अधयक् लक््मण ि्मावासँग चतै २०७५ ्मा गररएको 
कुराकानी ।

56 पौडेल, रिीधर । २०७६ । बेिाररसे सािवाजवनक विक्ा । www.edukhabar.
com/news/14159 ्मा उपलबध; ्मवंसर १०, २०७६ ्मा हरेरएको ।

सा्मदुावयक विद्ालयको ्माव्ललो तला्मा साररएको छ । यसले गदावा 
विद्ालयको पठन-पाठन्मा बाधा परेको छ । यी याित उदाहरणले 
सा्मदुावयक विद्ालय िारेज, ्मजवा या कबजा हुदँ ै गरेको, तयसका 
पछावड विवित्न अ व्ा-राजनीवतक कारण रहकेो र तयसले सा्मावजक 
रूप्मा जवटलता वसजवाना गनवा सकनेतरवा  इवंगत गदवाछन ्। 

शैजक्क गुणसतर र भाषाको मुद्ा
नेपालको नयाँ संविधानले ्मातिृारा्मा विक्ा पाउने वयिस्ा गरेको 
छ ।57 सोही संविधान अनरुूप सरकारले बनाएको अवनिायवा र वनःिलुक 
विक्ा समबत्धी ऐन, २०७५ ऐनको दरा २८ र २९ ्मा ्मातिृारा्मा 
विक्ा समबत्ध्मा वयिस्ा गररएको छ । ऐन्मा िवनएको छः “नेपाल्मा 
बसोबास गनने प्तयेक नेपाली स्मदुायका नागररकलाई आफनो ्मातिृारा्मा 
आधारितू तह िा ्माधयव्मक तहसम्मको विक्ा प्ाप्त गनने अवधकार 
हुनेछ ।” यद्वप “तयसतो विक्ा प्चवलत काननू ब्मोवज्म वनधावारण िएको 
पाठ्यरि्म ब्मोवज्म हुन ुपनने” स्ेमत उललेि छ ।58

संविधान र काननू्मा उललेि िए ब्मोवज्मको अवधकार र 
प्ािधानलाई केही स्ानीय सरकारले केही ्मारिा्मा कायावात्ियन 
गननेतरवा  लागेको दवेित्छ । केही पावलकाले स्ानीय/्मातिृारा्मा 
विक्ा वदने त्ा स्ानीय विरय्मा केवत्द्त रही पाठ्यरि्म बनाएर 
रि्मि: लाग ूगरेको दवेिएको छ । उदाहरणका लावग २०७५ सालबाटै 
ितिपरु नगरपावलकाले आफनो नगरविरिका लावग िनेर कक्ा १ 
दवेि ८ सम्म लाग ूहुने गरी ितिपरुको ऐवतहावसक कला, संसकृवत र 
परमपरा त्ा संसकार आवदलाई स्मटेेर स्ानीय पाठ्यरि्म तयार गरी 
लाग ू गरेको छ ।59 तयसतै, ्ारू बहुल बारबवदवाया नगरपावलकाले 
्ारूहरू्मा जयादा दवेिएको वसकलसेल वब्मारी समबत्धी पाठ्यरि्म 
बनाएर कायावात्ियन्मा लयाएको छ ।60 

सोही ऐनको दरा २९ ्मा संघ, प्दिे र स्ानीय सरकारले ्मातिृारा्मा 
विक्ा वदने का्म्मा सघाउन वनवचित रक्म प्तयेक िरवा अनदुान वदन 
सकने वयिस्ाका सा्सा्ै “्मातिृारी विक्ा प्दान गनने समबत्ध्मा 
प्दिे सरकार िा स्ानीय तहले स्ानीय वििरेता र आिशयकता 

57 “नेपाल्मा बसोबास गनने प्तयेक नेपाली स्मदुायलाई काननू ब्मोवज्म आफनो 
्मातिृारा्मा विक्ा पाउने र तयसका लावग विद्ालय त्ा िवैक्क संस्ा िोलने र 
सञचालन गनने हक हुनेछ ।” नेपाल सरकार । २०७२ । नेपालको संवि्ान, २०७२ । 
काठ्माडौ ँ: नेपाल सरकार ।

58 हनेुवाहोस,् नेपाल काननू आयोग । २०७५ । अवनिाय्य त्ा वनःिलुक विक्ा 
सम्बन्ी ऐन, २०७५ । काठ्माडौ ँ: नेपाल काननू आयोग ।

59 सबुबा, रोश्ना । २०७५ । स्ानीय पाठ्यरि्म: पवहलो बत्यो ितिपरु नपा । https://
shikshakmasik.com/289  ्मा उपलबध; ्मवंसर ९, २०७६ ्मा हरेरएको ।

60 बारबवदवाया नगरपावलकाका पिूवा नगर विक्ा अवधकृत टीकाना् गोसाईसँग 
असोज १०, २०७६ ्मा गररएको कुराकानी ।
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अनसुार ्प प्बत्ध गनवा सकने” वयिस्ा छ । पाँच्रको रालगनुत्द 
गाउँपावलकाले आफनो पावलकाविरि रहकेा सा्मदुावयक विद्ालयहरू्मा 
वलमबिूारा (्मातिृारा) ्मा विक्ा प्दान गनवा विक्कहरूको वयिस्ा गनने 
वनणवाय गरेको व्यो । तर, नेपाल कमयवुनष्ट पाटथी (नेकपा) का रालगनुत्द 
गाउँपावलकाका सवचि इत्द्कु्मार नेमिाङले गाउँपावलकाको ्मातिृारी 
विक्क वनयवुति प्वरिया रोकन ्माग गददै कावत्क ६, २०७६ ्मा उचच 
अदालत इला्म्मा ररट दायर गरेपवछ अदालतले ्मातिृारी विक्क 
वनयवुति ततकालका लावग रोकन आदिे वदयो ।61

स्ानीय पाठ्यरि्म िा स्ानीय/्मातिृारा्मा विक्ा वदनेतरवा  केही 
स्ानीय सरकारले सानो-वतनो प्यतन गरे पवन जयादातर सकूलको 
यतातरवा  धयान छैन । बरु तयोित्दा धरैे विद्ालय, विवयस, िडाधयक् 
िा अत्य जनप्वतवनवधको रुवच अगं्रेजी िारा्मा विक्ा प्दान गननेतरवा  
छ । िास गरी वनजी विद्ालयहरूका विद्ा्थीहरू परमपरागत परीक्ा 
प्णालीको परीक्ण्मा सरल दवेिनकुो ्मखुय कारण उनीहरूको अगं्रेजी 
िाराको पिाइ हो ित्ने बझुाइ उनीहरूको छ । गणुसतरीय विक्ा िनेको 
अगं्रेजी्मा पिाउन ुहो ित्ने उनीहरू ठात्छन ्।62 तयही िएर उनीहरूले 
सा्मदुावयक विद्ालय्मा पवन अगं्रेजी्मा पिाउने वयिस्ा गनवा ्ालेका 
छन ् । यसले स्ानीयहरूको बोवडवाङ सकूलप्वतको आकरवाण घट्ने 
र सा्मदुावयक विद्ालय्मा विद्ा्थीहरूको संखया बि्ने उनीहरूको 
अन्ुमान छ । वयिहाररक रूप्मा कवतपय स्ान्मा तयसतै दवेिएको 
पवन छ । पिूवादवेि पवचि्म सम्मका ्पैु् सा्मदुावयक विद्ालय जहाँ 
अगं्रेजी िारा्मा पिाइ िरुू िएको छ तयहाँ विद्ा्थी संखया बिेको 
छ । तयहाँ विद्ा्थीले ्मावसक िलुक पवन वतनदै पछवा । 

तर, नेपालका सा्मदुावयक विद्ालय्मा िरुू हुदँ ै गरेको अगं्रेजी 
िाराको पिाइका केही स्मसया छन ् । पवहलो, नेपाली ्माधय्मबाट 
पिाइरहकेा धरैे विक्कहरू सियंको अगं्रेजी-लयाकत क्मजोर िएकाले 
उनीहरू सियंले कसतो अगं्रेजी्मा पिाउलान ्? दोस्ो, जसोतसो पिाए 
पवन कवत बझुाउलान ्? विद्ा्थीले कवत बझुलान ्? नबझुकेो िणड्मा 
प्श्न स्मते गनवा सकलान ्? यसतो वस्वत्मा प्श्नोत्री रटेर-घोकेर केही 
विद्ा्थीले परीक्ा्मा लेखलान ्पवन । तर उनीहरूले बझुने कुरा कवत 
होला, या उनीहरूको नेपाली र अगं्रेजी दिुै क्मजोर नहोला? यी 
दरूगा्मी प्िाि राखने ्महत्िपणूवा र ्मननीय सिाल हुन ्। 

61 ्मातिृारी विक्क वनयवुति प्वरिया रोकन उचच अदालतको आदिे । www.
sarbajanik.com/sarbajanik/36300/?fbclid=IwAR2FVd7jyEIxvZM17
yMLAdb-EwnGccfEQ_GTqt5FYvgp-0tm9poehLq4u-U ्मा उपलबध; 
्मवंसर २५, २०७६ ्मा हरेरएको ।

62 कुराकानी रि्म्मा विद्ालय विक्ालाई गणुसतरीय बनाउन अगं्रेजी्मा विद्ा्थी 
पिाउने वयिस्ा गरेको या गनवा िोजेको कुरालाई धरैे जनप्वतवनवधले गिवा सा् बताए । 
धरैे प्अ/विक्कले िने “नेसेसरी इविल” को रूप्मा यसलाई अगँालन परेको बताए ।

जनषकषटि 
पररिवतवात पररिेि्मा िास गरी सा्मदुावयक विक्ाको ितवा्मान 
अिवस्वत, वरियात्ियन रि्म्मा दिेा परेका विवित्न ्मदु्ा र समिावित 
जोवि्मलाई यो िोध-संक्ेप्मा केलायौ ँ । नेपालको नयाँ संविधान 
र स्ानीय सरकार सञचालन ऐनले स्ानीय सरकारलाई विद्ालय 
विक्ाका ्पैु् पक््मा संलगनताका लावग आधार वदयो । पवछ गएर 
संघीय सरकारले यी अवधकार संकुवचत गनवा प्यतन गरे पवन उसले अझ ै
संघीय विक्ा ऐन स्मते बनाउन सकेको छैन । यसबीच संविधानप्दत् 
अवधकार प्योग गददै कवतपय स्ानीय सरकार आफनो वहसाबले अवघ 
बविसकेका छन ्। 

स्ानीय सरकार र विद्ालयहरू चाहरे-नचाहरे नवजवकएका 
छन,् सहिावगता बिेको छ । पवहले रुककाराल विक्कहरू अवहले 
केही हदसम्म स्ानीय सरकार/जनप्वतवनवधको वनगरानी्मा छन ् । 
विक्कहरू्मा असत्तवुष्ट जारी छ, त्ावप तयो विसतारै ्मत्र हुदँ ै
गैरहकेो जसतो दवेित्छ । तयसैले विक्क र वतनका संघ/संगठन 
िा अरू केहीले चाहजेसतो विक्ालाई पछावड रकावाउन संविधान 
संिोधन गरेर ्मारि सवकनेछ तर तयसका लावग ठूलै सा्मावजक ्मलूय 
चकुाउन ुपनने हुत्छ ।

स्ानीय सरकार ्मातहत विद्ालय विक्ा आएको त छ, तर 
जयादाजसो स्ानीय सरकारको ्मखुय प्ा्व्मकता बाटा-घाटा 
त्ा पलु-पलेुसा जसता िौवतक वन्मावाणतरवा  छ । सदुृि राजनीवतक 
संसकार नहुदँा केही स्ानीय सरकारले चालेका कद्मका कारण ती 
स्ान्मा सािवाजवनक विक्ा वगजोवलएको स्मते छ । केही स्ानीय 
सरकार वनरपेक्जसता दवेित्छन ्। धरैे स्ानीय सरकार विक्ा आफनो 
प्ा्व्मकता्मा रहकेो बताउँछन ्र केही गनने चाहना, हुटहुटी पवन वतन्मा 
छ । केही स्ानीय सरकारले िने सािवाजवनक विक्ा्मा उललेखय 
लगानी गददैछन,् जसको दरूगा्मी सकारात्मक प्िाि रहने दवेित्छ । 
स्मग्र्मा हनेने हो नेपालको सािवाजवनक विक्ा्मा वझनै सही सधुारका 
केही संकेत िने दवेिएको छ । 
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यो अधययन डेन्माकवा को विदिे ्मत्रिालयको आव व्ाक सहयोग त्ा डावनडा रेलोवसप सेत्टरद्वारा कायावावत्ित पररयोजनाबाट समपत्न 
गररएको हो ।

सािवाजवनक संिाद र सािवाजवनक बहसको गणुसतर उकासन ु ्मावटवान चौतारीको िरुू दवेिकै उद्शेय हो । नेपाल्मा बहस र अत्तवरिवा याको 
अभयास वनकै क्म हुने बेला्मा स्ावपत ्मावटवान चौतारी अवहले पवन अनौपचाररक तर गहन सािवाजवनक छलरल गनने ्लोका रूप्मा दिेिर 
पररवचत छ । यहाँ साता्मा दईु वदन विविध विरय्मा छलरल हुत्छ । यस बाहके सत्ा संरचना्मा अाइरहकेो पररितवान, ज्ान उतपादनका स्ल 
र संस्ाका चरररि र गवतविवध, र नेपाली स्माज्मा िइरहकेो िौवतक रूपात्तरणका विवित्न आया्म जसता विरय्मा गणतावत्रिक बहुलताको 
सत्दिवा्मा र लैंवगक, िौगोवलक त्ा सा्मावजक स्मािेिीकरणको दृवष्टकोण सवहत चाैतारीले अनसुत्धान गददै आएको छ । यिुा अनसुत्धातालाई 
अनसुत्धानको वयािहाररक प्विक्ण वदने का्म (्मते्टररङ) पवन चौतारीको अवित्न पाटो हो ।

अवहलेसम्म चौतारीले ९५ ओटा पसुतक प्कािन गररसकेको छ । सन ्१९९६ दवेि वनरत्तर प्कािन हुदँ ैआइरहकेो जनवाल सटडीज इन 
नेपाली वहसरिी एणड सोसाइटी र सन ् २००६ दवेि प्कािन हुन ्ालेको व्मवडया अधययन (सन ् २०१६ दवेि समाज अधययन ना्मकरण 
गररएको) काे समपादकीय गहृ पवन चौतारी हो । सन ्२००६ दवेि ्मावटवान चौतारीले अनसुत्धान पसुतकालय र व्मवडया डकु्मते्टेिन सेत्टर 
सािवाजवनक उपयोगका लावग िलुा गरेको छ । पसुतकालय्मा २२ हजारित्दा बिी पसुतक छन ्। 

्मावटवान चौतारीका पाँच का्म—छलरल, अनसुत्धान, अनसुत्धान प्विक्ण, प्कािन र पसुतकालय—आपस्मा अत्तरसमबवत्धत छन ्। 
स्मवष्ट्मा वयनले ससुवूचत संिाद र विशे्रण ्मलूक अनसुत्धान ्मारवा त राजय र नागररक बीचको सा्मावजक समबत्धलाई सबल पानने र स्मािेिी 
सािवाजवनक ितृ् विसतार गनने चौतारीको ्मखुय उद्शेयलाई सघाइरहकेा छन ्।


