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सघं ीय व्यवस्थामा स्थानीय
सरकार र विद्यालय शिक्षा
सघं ीय विधायिका, प्रादशे िक विधायिका र स्थानीय सरकारको निर्वाचनसँगै सघं ीय गणतान्त्रिक नेपालको
सवं िधान, २०७२ क्रियान्वित हुदँ छै । परु ानो शासन व्यवस्था (एकात्मक) बाट नयाँ शासन व्यवस्था
(सघं ीय) मा जाने क्रममा नयाँ सवं िधान मार्फ त तीनै थरी सरकारबीच अधिकार र दायित्वहरू बाँडफाँड
गरिएको थियो । त्यससँग,ै यसअघि के न्द्रीय सरकार मातहत रहिआएको विद्यालय शिक्षा अहिले
स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र आएको छ । तर, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी यो सवं धै ानिक अधिकार
क्रियान्वित गर्ने क्रममा के ही समस्या देखियो । “सघं ीयता र विद्यालय शिक्षा” शीर्षकको शोध-सक्
ं पषे मा
हामीले यससम्बन्धी सवं धै ानिक, काननू ी प्रावधान लगायत सरोकारवालाका भमि
ू का र अभिमतलाई
1
के लाएका थियौ ँ ।
सघं ीय सरकार, शिक्षक र तिनका सघं /सगं ठन तथा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको अरुचि (र के हीको
हकमा विरोध) का वावजदु विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारको सल
ं ग्नता ह्वात्तै बढिसके को
छ । त्यस्तो सल
ं ग्नताका विविध आयाम छन् र तिनले आफ्नै स्वरूप, सरं चना ग्रहण गरिसके का छन,्
जसबारे मार्टिन चौतारीको यो शोध-सक्
ु क
ु का विभिन्न क्षेत्रको
ं पषे के न्द्रित छ । यो शोध गर्ने क्रममा मल
भ्रमण गरी स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिल्ला/नगर शिक्षा अधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति
अध्यक्ष/सदस्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, बद्ु धिजीवी, आदिसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो ।
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नयाँ संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरे पछि, सामदु ायिक
विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब स्थानीय सरकारमार्फ त वितरण हुन थालेपछि, र जिल्ला शिक्षा
कार्यालय (जिशिका) को परु ानो शक्ति बाँकी नरहेपछि, सामदु ायिक विद्यालय प्रशासन चाहेर-नचाहेर
आफ्नो विद्यालय अवस्थित स्थानीय सरकार नजिक आइपगु ेका छन् । धेरै सामदु ायिक विद्यालय
(विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका) संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने आर्थिक अनदु ानमा मात्र आधारित रहेर
सञ्चालन हुन सक्दैनन् । तिनको आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत समेत छै न । त्यसैले कतिपय विद्यालय
यसअघि पनि स्थानीय निकाय (साविकका गाविस/नगरपालिका) मा थोर-बहुत आश्रितै थिए । स्थानीय
निकायको बजेटबाट सीधा या बांगो हिसाबले पैसा लगानी गरे र ती विद्यालयमा निजी स्रोतमा राखिएका
शिक्षक-कर्मचारीको तलब खवु ाउने गरिन्थ्यो ।2
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हेर्नुहोस,् मार्टिन चौतारी । २०७६ । संघीयता र विद्यालय शिक्षा । शोध-संक्षेप २४ । काठमाडौ ँ : मार्टिन चौतारी ।
मार्टिन चौतारीले गरेको एक सर्वेक्षणले बाहिरी अनदु ान पाउने विद्यालयमध्ये दईु -तिहाईले विद्यालय सञ्चालनका लागि
स्थानीय निकायबाट अनदु ान पाएको बताएका थिए । हेर्नुहोस,् पराजल
े उप्तरे ी र रुख गरुु ङ । २०७६ । नेपालका
ु ी, लोकरञ्जन, देवन्द्र
सामदु ायिक विद्यालय : विद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया सम्बन्धी सर्वेक्षण । काठमाडौ ँ : मार्टिन चौतारी ।
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परिवर्तित परिस्थिति अनसु ार पहिले के न्द्रीय सरकार/जिशिका
मार्फ त वितरण हुने तलव अब नगर/गाउँपालिका कार्यालय मार्फ त
शिक्षकहरूले पाउँछन् । त्यसबाहेक, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,
२०७४ को दफा ११ (ज) का २३ वटा बँदु ामा शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय
सरकारले गर्नसक्ने कामको फे हरिस्त दिइएको छ ।3 यसअघि मखु ्यतः
जिशिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने यी बँदु ाले स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐनमा ठाउँ पाएका हुन् । यो ऐनबाट एउटा हिस्सा नाखसु
छ, अनि ऐनले प्रत्यायोजन गरे का के ही अधिकार पछिबाट काट्ने
प्रयत्न भएको छ ।4 तथापि, यति हुदँ ाहुदँ ै पनि वास्तविकता के हो
भने, स्थानीय सरकारसँग सामदु ायिक मात्र होइन निजी विद्यालयहरू
समेत नजिकिनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिपय सामदु ायिक
विद्यालयका व्यवस्थापन समिति (विव्यस) का अध्यक्ष वा सदस्यहरू
स्थानीय सरकारमा प्रमख
ु , उपप्रमख
ु , मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष वा
वडा सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएका पनि छन् । अर्कोतर्फ ,
नयाँ ऐन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन) ले पनि वडाध्यक्षको
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सहभागिता सनिश्
ु चित गरे को छ ।5
पहिले जिशिकाले सञ्चालन गर्ने जिल्लास्तरीय परीक्षा (कक्षा ८)
को संयोजन/व्यवस्थापन/सञ्चालन स्थानीय सरकारले गरिसके का
छन् । यी सब तथ्यका कारण स्थानीय सरकार र सामदु ायिक विद्यालय
नजिकिन पगु ेका हुन् ।
सामदु ायिक विद्यालय र स्थानीय सरकार नजिकिँ दा त्यसले
विद्यालयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी (ओभरसाइट)
बढेको छ । पहिले मल
ु क
ु का ७५ जिल्लाका मक
ु ामबाट अनगु मन/
नियमन हुदँ ै आएका विद्यालय अब ७५३ वटा स्थानीय सरकार र
तिनका शिक्षा शाखाले अनगु मन/नियमन गर्छन् । यसले स्वाभाविकै
रूपमा सामदु ायिक विद्यालयमा ओभरसाइट बढ्ने भयो । स्थानीय
सरकारका शिक्षा शाखाका कर्मचारीले मात्र होइन, निर्वाचित उपल्ला
पदाधिकारीहरू (मेयर/उपमेयर, प्रमख
ु /उपप्रमख
ु ) ले पनि विद्यालयमा
अ/नियमित अनगु मन गर्ने गरेको पाइयो । खास गरी वडाध्यक्षहरू
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदेन सदस्य हुने भएकाले उनीहरूको

विद्यालयमा उपस्थित बढेको देखियो । के ही स्थानीय सरकारले त
वडाध्यक्षलाई वा वडाध्यक्षले तोके को व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन
समितिको अध्यक्ष हुने गरी ऐन-नीति-नियम बनाएका छन् (थप तल) ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्कनक
ु ो एउटा कारण
शिक्षकहरूले पेशागत मर्यादा कायम राख्न नसक्नु (विद्यालयमा
अनपु स्थित हुने, समयमा नपगु ्ने, परू ा समय कक्षा नलिने, आदि)
मानिएको छ ।6 हाम्रो कुराकानी क्रममा धेरै जनप्रतिनिधिले तिनै
समस्या औलं ्याए । “लोकसेवा पास गरे का शिक्षकले पढाएका
सामदु ायिकका विद्यार्थी फे ल हुने, कमजोर हुने, अनि तीभन्दा
कमजोर शिक्षकले पढाएका निजीविद्यालयका विद्यार्थीले राम्रो
नम्बर ल्याउने कसरी हुन्छ ?”—कतिपय वडाध्यक्षको प्रश्न थियो ।7
अर्थात् सामदु ायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको ल्याकतमा खासै प्रश्न
उठाइएन, तर नियतमाथि उठाइयो । त्यसैले, सामदु ायिक विद्यालयका
शिक्षकलाई कार्यालय समय (१०–४) भित्र कक्षा कोठामै राख्नमा
धेरै स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिएका छन् । उनीहरूले यसका
लागि छड्के चेकजाँच गर्नेदखे ि विद्तयु ीय हाजिरीसम्म व्यवस्था गरे का
छन् ।8 विद्तयु ीय हाजिरी नगर/गाउँपालिकाका मेयर/प्रमख
ु ले अनगु मन
9
गर्ने बताइन्छ । शिक्षक/कर्मचारीको अनपु स्थितिलाई संबोधन गर्न
के ही नगरपालिकाले शिक्षा नियमावलीमा के ही प्रावधान समेत
6

विद्यालय शिक्षाबारे गरिएका अनसु न्धान र आम सञ्चार माध्यममा सामदु ायिक
विद्यालयमा शिक्षक गयल हुने विषयले ठाउँ पाएको देखिन्छ । हेर्नुहोस,् 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 उपलब्ध; मसि
ं र १०, २०७६ मा हेरिएको । Kushiyait, Binay Kumar.
2011. School Dropout and Its Relationship with Quality of Primary
Education in Nepal. The Geographical Journal of Nepal 8: 23–32;
गौतम, हरि । २०७५ । एक वर्षदखे ि प्रधानाध्यापक गयल । https://ekantipur.
com/pradesh-5/2019/03/21/1553138477279693.html मा उपलब्ध; मसि
ं र
१०, २०७६ मा हेरिएको । The Himalayan Times. 2017. Schools Shut for
Months in Bajura with Teachers Absent. https://thehimalayantimes.
com/nepal/schools-shut-months-bajura-teachers-absent/ मा उपलब्ध;
मसि
ं र १०, २०७६ मा हेरिएको ।
7
शिक्षकहरूले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा पास गर्ने नभई शिक्षक सेवा
आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने भए पनि धेरैले बोलीचालीमा लोकसेवा नै प्रयक्त
ु गर्ने पाइयो ।
8
काफ्ले, प्रतीक्षा । २०७४ । विद्यालयमा पनि विद्तयु ीय हाजिरी । https://
ekantipur.com/national/2018/01/03/20180103072244.html मा उपलब्ध;
मसि
ं र १०, २०७६ मा हेरिएको ।
9
कान्तिपरु । २०७५ । शिक्षकको हाजिरी मेयरले हेर्ने । https://ekantipur.com/
pradesh-4/2018/04/19/152410909447266445.html मा उपलब्ध; मसि
ं र
१०, २०७६ मा हेरिएको; अनलाइनखबर । २०७४ । ठोरीका विद्यालयमा विद्तयु ीय
हाजिरी । www.onlinekhabar.com/2019/02/739344 मा उपलब्ध; मसि
ं र १०,
२०७६ मा हेरिएको ।
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हेर्नुहोस,् नेपाल काननू आयोग । २०७४ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,
२०७४ । काठमाडौ ँ : नेपाल काननू आयोग ।
4
खासगरी शिक्षक तथा तिनका संघ/संगठन अहिलेको प्रावधानबाट असन्तुष्ट
देखिन्छन् । हेर्नुहोस,् मार्टिन चौतारी । २०७६ । संघीयता र विद्यालय शिक्षा । शोधसक्
ं षेप २४ । काठमाडौ ँ : मार्टिन चौतारी ।
5
शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधित) मै विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरू मध्येबाट सो
वडा समितिले मनोनयन गरे को व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने
प्रावधान थियो । हेर्नुहोस,् नेपाल काननू आयोग । २०७४ । शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौ ँ
संशोधन) । काठमाडौ ँ : नेपाल काननू आयोग ।
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राखेका छन् । उदाहरणका लागि फागनु २९, २०७४ मा दमक
नगरपालिकाकाे नगरसभाले स्वीकृ त गरे को शिक्षा नियमावलीमा
“शिक्षक तथा कर्मचारीको हाजिरी अभिलेख दरुु स्त भए नभएको
जाँच वा निरीक्षण गरी बिदा नलिई अनपु स्थित हुने शिक्षक तथा
कर्मचारीको हकमा हाजिरी पस्ति
ु कामा गयल जनाई सोको जनाउ
सहित कारवाहीको लागि सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति
र नगर शिक्षा समितिलाई सिफारीश गर्ने” उल्लेख छ ।10
हिजोका दिनमा जिशिका/के न्द्रबाट खटिने निरीक्षक/स्रोत
व्यक्तिहरू कहिलेकाहिँ मात्र विद्यालय पगु ्ने गरे कोमा आज दैनिक
जसो हाजिरी चेक गर्ने, रे जा लाइदिने, प्रश्न सोध्ने गरे को पाइन्छ ।
स्थानीय सरकारले बनाएका विभिन्न प्रावधान र अनगु मनले पहिलेको
भन्दा शिक्षकको कक्षा कोठामा उपस्थिति बढाएको धेरैको भनाइ
पाइयो । यसले सामदु ायिक विद्यालयको पढाइको गणु स्तरमा सधु ार
ल्याउने आशा थप्ु रै जनप्रतिनिधिको थियो । यद्यपि, शिक्षकहरूलाई
उनीहरूको पढाइको तौर-तरिका उपर र विषयवस्तु उपर “फिडब्याक”
दिने क्षमता प्राय: जनप्रतिनिधिको नभएको बताइयो । पहिले स्रोत
व्यक्ति/निरीक्षकले अनगु मन गर्दा शिक्षण-प्रकृ यामा र विषयवस्तुमा
सधु ारका लागि शिक्षकलाई सझु ाव दिन सक्थे, जनु अहिले
जनप्रतिनिधिबाट हुन नसक्ने वा भैनरहेको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षाको
गणु स्तर “सफर” गरिरहेको एक शिक्षा अधिकारीको भनाइ थियो ।11
सामदु ायिक शिक्षाको गणु स्तर बढाउन लागिपरे को संस्था टीच फर
नेपालका शिशिर खनालले पनि अहिले शिक्षकलाई उनीहरूको
शिक्षण-प्रकृ यामा सघाउने कुनै संयन्त्र नभएकोले गणु स्तरमा प्रभाव
पार्न सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरे ।12
अर्कोतर्फ , जनप्रतिनिधिको निगरानीलाई शिक्षकहरूले आफूहरू
माथि गरिएको अविश्वास र अनावश्यक निगरानीका रूपमा लिएका
छन् । एक शिक्षकले भने, “म नजिकको छिमेकीको मृत्यु भएकाले
आफ्नो कक्षा अर्कोलाई जिम्मा लगाएर घाट पगु ेको थिएँ । अब
वडाध्यक्षज्यू पनि त्यही ँ पगु ्नु भएको थियो । मलाई देखपे छि कक्षा
छाडेर आएकाबारे सोधीखोजी गर्नुभयो । अब मर्दापर्दामा जानै प¥यो
नि । तर, उहाँहरू काम ठगेको जसरी हेर्नुहुन्छ ।”13
माथिको उदाहरण विशिष्ट परिस्थितिको उपज हुन सक्छ, तर
आफूलाई स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिले अनगु मन गर्न खोजेको

शिक्षकहरूले फिटिक्कै रुचाएका छै नन् । कुराकानीक्रममा
जनप्रतिनिधिप्रति उनीहरूको “कन्टेम्प्ट” बेलाबखत निस्कन्छ ।
शिक्षकहरू जनप्रतिनिधिलाई आफूभन्दा तल्लो कोटिका ठान्छन् । कक्षा
कोठामा के पढाइन्छ, कसरी पढाइन्छ भन्नेबारे (सैद्धान्तिक र व्यवहारिक
ज्ञान) जनप्रतिनिधिमा नभएकाले शिक्षकहरू जनप्रतिनिधिले आफूलाई
अनगु मन गर्नुलाई हैकम चलाएको देख्छन् र आफ्नो अपमान ठान्छन् ।
अझ स्थानीय तहमा त दलीय राजनीतिक पक्षधरता प्रष्ट हुने हुदँ ा
शिक्षक/जनप्रतिनिधि अर्को दलसँग सम्बन्धित भएको खण्डमा त्यस्तो
असन्तुष्टि झन गहिरो देखिन्छ । एक शिक्षकले भने, “निर्वाचित भएको
के ही समयपछि एकदिन मेयर हाम्रो स्कू लमा छड्के आउनभु यो ।
हाजिरी रजिष्टर पनि हेर्नुभयो । तर अर्को स्कू लमा जानभु एन । हामीकहाँ
किन आउनभु यो, अर्को स्कू लमा किन जानभु एन, हामी बझु ्छौँ ।”14
माथिका उदाहरणले एकातर्फ विद्यालय सधु ारका झिना संकेत गर्छन्
भने अर्कोतर्फ शिक्षक समदु ायमा भित्रभित्रै असन्तुष्टि पन्पिरहेको
समेत देखाउँछन् । ियनै कारण शिक्षकहरू—खास गरी स्थायी
शिक्षकहरू—सघं मातहत रहन र त्यसो हुन नसके प्रदेश मातहत
भए पनि रहनका लागि जोडबल गरिरहेका छन् ।

सरकारी निषेध र शिक्षा ऐन-नियम

नयाँ संविधानले तीन थरी सरकारको व्यवस्था गरे को छ, र उनीहरू
एकअर्काको मातहत भन्दा पनि सहअस्तित्वमा संविधान निर्देशित
परिधिभित्र रहेर आफै ले ऐन-नियम बनाएर सञ्चालन हुन्छन् । सोही
बमोजिम कतिपय स्थानीय सरकारले आफूलाई चाहिने ऐन/नियम/
कार्यविधि बनाएका छन् । तर, संघीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाइ
नसके को परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाउन देखाएको
अग्रसरतालाई शिक्षकहरू र शिक्षा मन्त्रालयले रुचाएको देखिन्न ।15
शिक्षा मन्त्रालयको अनरु ोधमा सघं ीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय
सरकारहरूलाई पठाएको निर्देशन-पत्रमा संघीय सरकारसँगको
समन्वयमा मात्र स्थानीय सरकारले ऐन बनाउन हुने उल्लेख छ ।16
यद्यपि, नियमावलीको हकमा भने संघीय सरकार स्वयंले २०७४
सालमा नमनू ा शिक्षा नियमावली बनाएर स्थानीय सरकारहरूलाई
पठाएको थियो ।
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दमक नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली www.damakmun.gov.np/ne/
act-law-directives मा उपलब्ध छ; मसि
ं र १०, २०७६ मा हेरिएको ।
11
सर्खे
ु तका जिशिअसँग असोज ५, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
12
खनालसँग मसि
ं र ९, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
13
गैंडाकोट नगरपालिकाको एक सामदु ायिक विद्यालयका शिक्षकसँग असोज
२३, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।

गैंड ाकोटको एक सामदु ायिक विद्यालयका शिक्षकसँग असोज ३, २०७६ मा
गरिएको कुराकानी ।
15
हेर्नुहोस,् मार्टिन चौतारी । २०७६ । संघीयता र विद्यालय शिक्षा । शोध-संक्षेप
२४ । काठमाडौ ँ : मार्टिन चौतारी ।
16
हेर्नुहोस,् मिश्र, राजेश । २०७५ । शिक्षा काननू मा के न्द्रको अक
ं ु श । कान्तिपरु ,
पसु १५, पृ. ३ ।
3

शोध-सक्
ं षेप, अक
ं २८, पसु २०७६
संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार र विद्यालय शिक्षा
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संघीय सरकारको अरुचि र निर्देशन वावजदु कम्तीमा ४४ प्रतिशत
स्थानीय सरकारले शिक्षा सम्बन्धी ऐन-नियम बनाएर क्रियान्वयनमा
समेत ल्याइसके का छन् । हामीले सातै वटा प्रदेशका स्थानीय
सरकारका वेबसाइटहरू हेरेर त्यहाँ उपलब्ध जानकारीलाई प्रशोधन
गर्दा देखिएकाे शिक्षासम्बन्धी ऐन/नियम/कार्यविधिको तस्वीर
तालिका १ मा दिइएकाे छ ।

रहेको सामाजिक असमानता, नेततृ ्वमा नीति-नियममा भन्दा तजबिजी
र तदर्थवादी अधिकार प्रयोग गर्नमा रुचि के ही कारण हुन सक्छन् ।
शिक्षा सम्बन्धी ऐन-नियम बनाउने प्रकृ याको समय-क्रम के लाउँदा
करिब ४६ प्रतिशत (बनाएका मध्ये) ले पहिलो वर्ष (अर्थात् २०७४
सालमा) नै ऐन-नियम बनाएको पाइयो । करिब आधाले त्यसपछिको
वर्ष (२०७५ साल) मा बनाएको देखियो । यो वर्ष (२०७६ साल)
मा भने शिक्षा ऐन-नियम बनाउने काममा निकै शिथिलता आएको
देखिन्छ । २०७५ पसु को दोस्रो साता सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन
नबनेसम्म स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र ढंगले शिक्षा ऐन नबनाउन
निर्देश दिएकाले यो शिथिलता देखिएको हो ।18
स्थानीय सरकारले बनाएका शिक्षा ऐनहरूलाई सर्सर्ती के लाउँदा
धेरैजसोले सघं ीय सरकारले उपलब्ध गराएको नमनू ा काननू लाई
आधार मानेको देखियो ।19 के ही स्थानीय सरकारले भने उक्त नमनू ा
काननू लाई आफू अनक
ु ू ल हुने गरी परिमार्जन समेत गरे का छन् । त्यस्तो
परिमार्जन विशेषत: शक्ति-सरं चनासँग गाँसिएका दफा : विद्यालय
व्यवस्थापन समितिको गठन र विघटन, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको
नियक्ु ति (स्थानीय नियक्ु ति) बारे बढी देखिन्छ । स्थानीय सरकारले
बनाएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सरं चना र नेततृ ्वबारे ती
ऐनमा प्रशस्तै भिन्नता देखिन्छ । उदाहरणका लागि बर्दियास्थित
ठाकुरबाबा नगरपालिकाले “सम्बन्धित वडा समितिले नगर शिक्षा
समितिमा सिफारीश गरी पठाएको निर्वाचित प्रतिनिधि” विद्यालय
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान राखेको छ । कतिपय
स्थानीय सरकारले नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष
वा निजले तोके को वडा समितिको सदस्यलाई विव्यसको अध्यक्ष
बनाउने ऐन बनाएको देखिन्छ ।20 त्यस्तै, के ही स्थानीय सरकारले

तालिका १: शिक्षा ऐन-नियम* बनाउने गाउँ/नगरपालिका
प्रदेश

ऐन-नियम बनाउने
जम्मा
स्थानीय सरकार गाउँपालिका नगरपालिका जम्मा प्रतिशत
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*स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना वेबसाइटमा अपडेट गरे को आधारमा यो तालिका
तयार गरिएको हो । यसमा शिक्षा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, कार्यादेश, प्रावधान र
निर्णय समेत सल
ं ग्न छ ।

सबै प्रदेशमा शिक्षा ऐन-नियम बन्ने-बनाउने क्रम जारी रहेको
तालिका १ ले देखाउँछ । यद्यपि, अझै पनि आधाभन्दा बढी स्थानीय
सरकारले शिक्षासम्बन्धी कुनै ऐन-नियम बनाएका छै नन ।17 सबैभन्दा
बढी प्रदेश ३ का ६१ प्रतिशत स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन-नियम
बनाएको देखिन्छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका करिब ५६ प्रतिशत
स्थानीय सरकारले शिक्षा सम्बन्धी ऐन-नियम तर्जुमा गरे को पाइयो ।
प्रदेश ५, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने आधाजति स्थानीय
सरकार (क्रमश: करिब ५०, ४८ र ४५ प्रतिशत) ले शिक्षा सम्बन्धी
आफ्नै ऐन-नियम बनाएको देखियो । सदु रू पश्चिम प्रदेशका एक
तिहाईभन्दा अलि बढी (३६ प्रतिशत) स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐननियम बनाएको देखियो । यो मामिलामा प्रदेश २ सबैभन्दा कमजोर
देखियो । त्यहाँ जम्मा २० प्रतिशत स्थानीय सरकारले मात्र शिक्षा
ऐन-नियम बनाउने चासो देखाएको पाइयो । प्रदेशहरूबीच देखिएको
यो भिन्नताको कारण ठ्याक्कै भन्न सकिन्न, तथापि ती प्रदेशमा
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हेर्नुहोस,् मिश्र, राजेश । २०७५ । शिक्षा काननू मा के न्द्रको अक
ं ु श । कान्तिपरु ,
पसु १५, पृ. ३ ।
19
सघं ीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबपेज www.mofald.
gov.np/ne/node/2775 मा नमनू ा काननू उपलब्ध छ; जेठ ३, २०७६ मा हेरिएको ।
20
उदाहरणका लागि भक्तपरु को सर्यू विनायक नगरपालिका, बर्दियाको गल
ु रिया
नगरपालिका, धनषु ाको पिपरा र सोनामा गाँउपालिका र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाले
बनाएको शिक्षा ऐनमा वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोके को व्यक्ति विव्यस अध्यक्ष बन्ने
प्रावधान छ । दाङको बगं लाचल
ु ी गाउँपालिकाले सामदु ायिक विद्यालयका व्यवस्थापन
समिति अध्यक्ष सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष हुनछ
े न् भन्ने नीति जेठ २०७५ मा पारित
ग¥यो । सोही नीति अनरू
ु प गाउँपालिकाका सबै ४१ सामदु ायिक विद्यालयका विद्यालय
व्यवस्थापन समिति भगं गर्न शरू
े । २०७५ । विवादास्पद
ु गरियो । बस्नेत, देवन्द्र
निर्णय गर्दै स्थानीय सरकार । नागरिक, असार १२, पृ. १ र ४ । त्यस्तै, कालिकोटको
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको पहिलो गाउँ परिषदल
् े आफ्नो क्षेत्रका सबै विद्यालय
व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई हटाएर वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दियो । काफ्ले,
प्रतीक्षा । २०७५ । स्थानीय तहमा आफूखसु ी शिक्षा ऐन : सघं र प्रदेशको ढिलाइले
हतारिए स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ भमि
ू काविहीन । www.
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यो जानकारी वेबसाइटबाट मात्र लिइएको हो । सबै स्थानीय सरकारले आफ्ना
वेबसाइट नियमित अपडेट नगर्न पनि सक्ने भएकाले वास्तविक सखं ्या योभन्दा बढी
हुन सक्छ ।
4

शोध-सक्
ं षेप, अक
ं २८, पसु २०७६
संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार र विद्यालय शिक्षा

मार्टिन चौतारी

भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य मध्येबाट पालिका
शिक्षा समितिको अध्यक्षले विव्यसको अध्यक्ष छान्न सक्ने प्रावधान
राखेका छन् ।21 छथर जोरपाटी गाउँपालिका धनकुटाले “गाउँ शिक्षा
समितिले आवश्यक देखमे ा गाउँपालिकाको सहमतिमा एकभन्दा
बढी विद्यालयहरूका सयं क्त
ु विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरी
व्यवस्थापन गर्न सक्ने” प्रावधान भएको शिक्षा ऐन बनाएको पाइयो ।22
नगर/गाउँपालिकाका मेयर/शिक्षा समितिलाई विव्यस विघटन गर्न
सक्ने अधिकार शिक्षा ऐन-नियममा दिइएको देखिन्छ । उदाहरणका
लागि इलामको सर्यो
ू दय नगरपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐनमा
लेखिएको छः “कुनै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकिएको
जिम्मेवारी परू ा गर्न नसके को निष्कर्ष निकाली वडा शिक्षा समिति
वा शिक्षा अनगु मन समिति वा नगर शिक्षा समितिले सिफारिस
गरे मा सोको कारण खल
ु ाई नगर शिक्षा समितिले त्यस्तो विद्यालय
व्यवस्थापन समिति तोकिएको प्रकृ या प¥ु याई विघटन गर्न सक्नेछ ।”23
स्थानीय सरकारले बनाएका शिक्षा ऐन-नियमअध्ययन गर्दा विव्यसको
गठन र विघटनमा जनप्रतिनिधि हावी हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।
अर्थात् स्थानीय सरकारको कठपतु ली (चाहेको बेलामा नियक्त
ु गर्ने
वा फ्याँक्ने) विव्यस हुन सक्ने सम्भावनातर्फ यसले इगि
ं त गर्छ ।

संघीय सरकारले वार्षिक राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत जति शिक्षा
क्षेत्रलाई छुट्ट्याएको पाइन्छ । २०७४ सालमा सरकारले गठन गरे को
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सार्वजनिक शिक्षा सधु ार्नका लागि
अहिले भइरहेको लगानीलाई दोब्बर तलु ्याउन पर्छ भनेको छ ।25
गत वर्ष मात्र संसदबाट पारित नि:शलु ्क तथा आधारभतू शिक्षा ऐन,
२०७५ को दफा ३० मा रकम/प्रतिशत नतोके पनि तीनै थरी सरकार
(संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) ले विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने
बाध्यात्मक व्यवस्था गरे को छ ।
सो ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ: “नेपाल सरकारले प्रत्येक
वर्ष...प्रत्येक स्थानीय तहलाई विद्यालय तथा विद्यार्थी संख्या
र विद्यार्थीले प्राप्त गरे को नतिजाका आधारमा आधारभतू तथा
माध्यमिक शिक्षाको प्रयोजनका लागि अनदु ान रकम विनियोजन गर्नु
पर्नेछ ।” त्यसै गरी प्रदेश सरकारले “प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट मार्फ त्
प्रत्येक स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको लागि प्रदेश
काननू बमोजिम निश्चित रकम अनदु ानको रूपमा विनियोजन गर्नु
पर्ने” उल्लेख छ । स्थानीय तहले पनि “आफ्नो वार्षिक बजेटमा
आधारभतू तह तथा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका
लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने” ऐनमा उल्लेख छ ।26
संविधान तथा काननू ले स्थानीय सरकारहरूलाई विद्यालय
शिक्षामा लगानी गर्नका लागि कुनै बाध्यात्मक (न्यूनतम) सीमा
नतोके काले उनीहरूले शिक्षामा लगानी बढाउनेतर्फ खासै ध्यान
दिएको देखिन्न । यद्यपि, अन्तर्वार्ता गरिएका धेरै जनप्रतिनिधिले
आफ्नो पालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा रहेको बताउन चक
ु े नन् ।
सघं ीय सरकारले पहिलेदखे ि बेहोरिरहेको शिक्षकको तलब र अन्य
शीर्षकको रकम अहिले सशर्त अनदु ानको रूपमा स्थानीय सरकारको
खाता मार्फ त विद्यालयमा पगु ्छ । यसरी आएको रकमलाई बाहेक गरे र
हेर्ने हो भने धेरै स्थानीय सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटको सानो
हिस्सा (१–२ प्रतिशतभन्दा कम) मात्र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरे को
देखिन्छ । सम्भवत: औलं ामा गन्न सकिने स्थानीय सरकारहरूले
मात्रै आफ्नो वार्षिक बजेटको १० वा सो भन्दा बढी प्रतिशत शिक्षा
क्षेत्रमा लगानी गरे का छन् ।

शिक्षामा लगानी : प्राथमिकतामा छै न

नेपालको सामदु ायिक शिक्षा कमजोर हुनमु ा अपर्याप्त लगानी अर्को
प्रमख
ु कारण हो ।24 पछिल्ला वर्षको बजेट के लाउँदा नेपालको
kantipurdaily.com/pradesh-4/2018/12/14/154476381913354595.html
मा उपलब्ध; जेठ ३, २०७६ मा हेरिएको ।
21
उदाहरणका लागि झापाको कचनकवल गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन http://
kachankawalmun.gov.np/act-law-directives; जेठ ३, २०७६ मा हेरिएको ।
पश्चिम रूकुम स्थित चौरजहारी नगरपालिकाले २०७५ सालको पसु को तेस्रो सातामा
विव्यसको अध्यक्ष नगरपालिका आफै ले तोक्ने गरी निर्णय ग¥यो । गौतम, हरि । २०७५ ।
विद्यालय व्यवस्थापन अध्यक्ष नगरपालिकाले तोक्ने । https://ekantipur.com/prade
sh-6/2019/01/11/154718052287464990.html मा उपलब्ध, मसि
ं र १३, २०७६
मा हेरिएको । त्यस्तै, पसु २, २०७४ मा सिन्धुपाल्चोककाे सनु कोशी गाउँपालिकाको
बैठकले आफ्नो इलाका भित्रका सम्पूर्ण आधारभतू तथा माध्यमिक विद्यालयका
व्यवस्थापन समिति भगं गरी वडाध्यक्ष वा निजले तोके को वडा सदस्य विव्यसको
अध्यक्ष हुने निर्णय गरे को थियो । थापा, दिनेश । २०७४ । ‘नियमविपरीत’ विद्यालय
व्यवस्थापन समिति खारे ज । www.onlinekhabar.com/2017/12/648508 मा
उपलब्ध; मसि
ं र १५, २०७६ मा हेरिएको ।
22
https://bit.ly/2M2rMe9 मा उपलब्ध; मसि
ं र १०, २०७६ मा हेरिएको ।
23
सर्यो
ू दय नगरपालिकाको आधारभतू तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन www.
suryodayamun.gov.np/en/laws?field_law_level_tid=268 मा उपलब्ध छ;
मसि
ं र १५, २०७६ मा हेरिएको ।
24
शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शलु ्क घोषणा गर्ने, सामदु ायिक विद्यालयहरूलाई
विद्यार्थीबाट शिक्षण शलु ्क उठाउनबाट बन्देज गर्ने तर विद्यालय सञ्चालनका लागि

पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नगराउने विसगं तीपर्णू अवस्था नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त छ ।
हेर्नुहोस,् पराजल
े उप्तरे ी र रुख गरुु ङ । २०७६ । नेपालका सामदु ायिक
ु ी, लोकरञ्जन, देवन्द्र
विद्यालय : विद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया सम्बन्धी सर्वेक्षण । काठमाडौ ँ : मार्टिन चौतारी ।
25
हेर्नुहोस,् उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ । यो प्रतिवेदन
सरकारले हालसम्म सार्वजनिक नगरे पनि यसको अनअफिसियल प्रति https://
ratopati.prixacdn.net/media/files/2019/01/19/Education_CommissionReport_2075.pdf मा उपलब्ध छ; मसि
ं र २५, २०७६ मा हेरिएको ।
26
हेर्नुहोस,् नेपाल काननू आयोग । २०७५ । अनिवार्य तथा निःशलु ्क शिक्षा
सम्बन्धी ऐन, २०७५ । काठमाडौ ँ : नेपाल काननू आयोग ।
5

शोध-सक्
ं षेप, अक
ं २८, पसु २०७६
संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार र विद्यालय शिक्षा

मार्टिन चौतारी

त्यस्तै, पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नभएर विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन
भएका विद्यालयमा शिक्षक उपलब्ध गराएर, र प्रअहरूलाई अतिरिक्त
भत्ता दिएर वा कतिपय शिक्षकलाई तालिमको समेत व्यवस्था गरे र
स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन् ।
यसरी स्थानीय सरकार बनेपछि धेरै सामदु ायिक विद्यालयमा के ही
न के ही सहयोग थपिएको छ—चाहे त्यो वडा कार्यालय/वडाध्यक्षबाट
होस् चाहे गाउँ/नगर पालिकाबाट । यद्यपि, कुनै निश्चित योजना, मापदण्ड
बनाएर रकम छुट्ट्याउने भन्दा छिरल्ने प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ । कतिपय
स्थानीय सरकारहरू सार्वजनिक शिक्षाप्रति निकै सचेत देखिन्छन् । टीच
फर नेपालका शिशिर खनाल भन्छन,् “हामीलाई थप्ु रै जनप्रतिनिधिहरूले
सम्पर्क गर्नुभएको छ, शिक्षा सधु ारबारे चासो व्यक्त गर्नुहन्छ
ु र आफ्नो
क्षेत्रमा सहयोग गरिदिन भन्नुहुन्छ । यो जागरुकतालाई सकारात्मक
मान्नुपर्छ ।” तर प्राथमिकता दिँदा-दिँदै पनि धेरै स्थानीय सरकारले
सोही अनरू
ु पको लगानी उपलब्ध गराउन सके का छै नन् । शिशिर
खनालले भने, “तल
ु सीपरु उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम
पाण्डे सार्वजनिक शिक्षाप्रति जागरुक हुनहु न्छ
ु । हामी उहाँहरूसँग
काम पनि गर्दैछौ ँ । तर नगरपालिकाले शिक्षामा छुट्ट्याएको बजेट
मैले के लाउँदा करिब २.५ प्रतिशत मात्रै देखियो । मेयर आफै छक्क
पर्नुभयो । अर्को वर्ष त्यसलाई कम्तिमा दोब्बर गर्छु भन्नुभएको छ ।”30

हामीले मल
ु क
ु का विभिन्न गाउँ/नगरपालिकाका स्थानीय
जनप्रतिनिधि (वडाध्यक्ष, मेयर, आदि) तथा तिनका शिक्षा हेर्ने
पदाधिकारीसँग उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले सामदु ायिक
शिक्षामा गरे का लगानी सम्बन्धमा प्रश्न गरे का थियौ ँ । अधिकतम
स्थानीय सरकारको प्रमख
ु प्राथमिकता बाटा-घाटा पल
ु -पल
ु ेसा जस्ता
भौतिक निर्माणतर्फ पाइयो । “आवधिक निर्वाचन फे स गर्नुपर्ने हुनाले
जनप्रतिनिधिहरूलाई देखिने काममा रुचि हुन्छ,” एक वडाध्यक्षले
भने ।27 अधिकांश प्रधानाध्यापकको भनाइमा शिक्षामा लगानी
गर्दा त्यसको प्रतिफल तत्काल नदेखिने हुनाले, र नागरिकले पनि
शिक्षामा भन्दा आफ्नो क्षेत्रमा बाटो, ढल, पानीको माग गर्ने हुनाले
जनप्रतिनिधि त्यतै लगानी गर्छन् । साथै, शिक्षामा कमिशन नआउने
र बाटो-घाटो बनाउँदा कमिशन आउने भएकाले शिक्षामा लगानी
नभएको पनि उनीहरूले बताए ।28
कतिपय स्थानीय सरकारको वार्षिक बजेट वेबसाइटबाट निकालेर
सर्सर्ती के लाउँदा उनीहरूले विद्यालय शिक्षाका नाउँमा विभिन्न शीर्षकमा
थोर-थोरै रकम लगानी गरे को देखियो । धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिले
खास गरी इसिडी (अर्ली चाइल्ड डेभलपमेन्ट) कक्षाको स्तरवृद्धिमा
लगानी गरे का छन् । इसिडी शिक्षकको तलब ज्यादै न्यून भएकाले
उनीहरूलाई पोशाकभत्ता या तलब या अन्य नाउँमा के ही रकम सहयोग
गरे को पाइयो । त्यस्तै इसिडी कक्षामा सवु िधा वृद्धि गर्न, दीवा खाजा
उपलब्ध गराउन उनीहरूले सहयोग गरे को देखियो । यस्तो सहयोग
पालिका स्तरमा या वडाको बजेटबाट समेत गरे को पाइयो ।
कतिपय स्थानीय पालिकाले ओभरसाइट बढाउने नाउँमा
विद्तयु ीय हाजिरीको व्यवस्था विद्यालयमा गरे का छन,् जसलाई
शिक्षामा गरे को लगानीको रूपमा जनप्रतिनिधिहरू पेश गर्छन् ।
त्यस्तै, धेरै स्थानीय सरकारले विद्यालयको भौतिक सधु ारमा, जस्तै
कक्षाकोठा थप्न, शौचालय बनाउन, पसु ्तकालय निर्माण गर्न, पिउनेपानीको व्यवस्था गर्न, खेल मैदान बनाउन, तारबार लगाउन, रंगरोगन
गर्न सहयोग गरे का छन् । नमनू ा विद्यालय बनाउने वा पालिका भरीका
विद्यालयका विद्यार्थीको पोशाक एउटै गर्ने, अथवा विद्यालय जानका
लागि बसको व्यवस्था गर्दिने, विद्यालयहरूको रंग एउटै गर्नेजस्ता
काममा पनि स्थानीय सरकारले पैसा खर्चेका छन् ।29 उनीहरूले
उत्कृ ष्ट विद्यार्थी, शिक्षक वा विद्यालयलाई समेत परु ष्कृ त गरे का छन् ।

शिक्षक व्यवस्थापन : सबैभन्दा ठूलो चुनौती

स्थानीय सरकारमातहत विद्यालय शिक्षा पगु े पनि शिक्षकको
व्यवस्थापन पालिकाहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चनु ौती भएको/
हुने देखिन्छ । संघीय सरकारले वर्ष ौँ गिजोलेको शिक्षक-व्यवस्थापन
नयाँ संरचनामा जाँदमै ा ठोस, तात्त्विक परिवर्तन गर्न कठिन छ ।
त्यसमाथि शिक्षकहरूले पहिलेदखे ि नै संघीय व्यवस्थापनमा रहन
चाहेका र स्थानीय सरकार मातहत आउन ठ्याम्मै अरुचि देखाएका
छन् । कुराकानी क्रममा कतिपय शिक्षकले विदेशमा नगर परिषद्
(टाउन काउन्सिल) मातहत विद्यालय शिक्षा राम्ररी चलिरहेको र हामी
कहाँ पनि त्यसो हुनु सैद्धान्तिक हिसाबले राम्रो हो भन्छन् । तथापि,
“तर,” भन्दै उनीहरू आफूलाई सघं या प्रदेश मातहत रहन उपयक्त
ु
हुने बताउन चकु ्दैनन् ।
अर्कोतर्फ , जनप्रतिनिधिहरू शिक्षकहरूको खबु ीमा भन्दा नियतमाथि
प्रश्न उठाउँछन् । त्यसैले आफूले भनेको मान्ने र आफूले कज्याउन
सक्ने शिक्षक धेरै जनप्रतिनिधिले चाहेको देखिन्छ । त्यसका लागि

27

जनकपरु धाम उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष सदु र्शन सिहं सँग
कात्तिक २८, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
28
सर्खे
ु त, बर्दिया, नवलपरासी, चितवन, काभ्रेपलान्चोक, धनषु ा, सप्तरी, मोरङका
विभिन्न विद्यालयका प्रअसँग असोज–मसि
ं र २०७६ मा गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
29
सवं िधानले आफूलाई विद्यालय शिक्षातर्फ कुनै भमि
ू का प्रदान नगरे को ठान्ने
प्रदेश सरकारहरूले पनि यस्तै कार्यमा थोर-बहुत रकम लगानी गरे को पाइयो । त्यस्तै,

संसदीय क्षेत्र विकास कोषबाट कतिपय सांसदले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयलाई खास
गरी भौतिक निर्माणमा सहयोग गरे को देखिन्छ ।
30
खनालसँग मसि
ं र ९, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
6

शोध-सक्
ं षेप, अक
ं २८, पसु २०७६
संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार र विद्यालय शिक्षा

मार्टिन चौतारी

उनीहरूले शिक्षकको नियक्ु ति, सरुवा र आवश्यक परेमा निष्कासनै
गर्न सक्ने अधिकार खोजेका छन् । पढ्न-े पढाउने विषयलाई लिएर मात्र
नभएर दलीय आस्थाका कारणले पनि शिक्षक/प्रअ/विव्यस अध्यक्ष
र जनप्रतिनिधिबीच कतिपय ठाउँमा मनोमालिन्यको अवस्था छ ।
यसका पछाडि चनु ावी प्रकृ यामा शिक्षकहरूको सहभागिता महत्त्वपर्णू
देखिन्छ । निर्वाचनमा जित-हारका लागि शिक्षकको भमि
ू का भएकै ले
पनि कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई अ/सहयोग गर्नेलाई
सोही अनरू
ु प परु स्कार/दण्ड दिनका लागि शिक्षकलाई सरुवा, बढुवा
गर्न चाहेको, खोजेको देखिन्छ । एकादईु ठाउँमा भने जनप्रतिनिधिजनप्रतिनिधिबीच वा जनप्रतिनिधि र प्रशासकबीचको मनोमालिन्यको
असर विद्यालय शिक्षामा परे को छ । उदाहरणका लागि मोरङको
उर्लाबारीमा जनप्रतिनिधिहरूको दलीय झगडाका कारण चाडपर्वको
मखम
े ा थिए ।31
ु ा तलब नपाएपछि शिक्षकहरू अदालत पगु क
स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूको नियक्ु ति र अझ सरुवा गरे को
वा गर्न सक्ने कुरा नै शिक्षक र तिनका संघ/संगठनहरूलाई सबैभन्दा
नपचेको/नपच्ने कुरा हो । शिक्षक सघं -सघं ठनसँग आबद्ध खास गरी
नेततृ ्व पंक्तिमा रहेकाहरूसँगको कुराकानीमा यो कुरा प्रष्टै झल्कन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूभन्दा दोयम दर्जाको (इन्फे रियर) ठान्ने,
“आफूले जिताएकाहरूले अहिले फूर्ति देखाएको” ठान्ने शिक्षकहरू
छन् । आफूहरूले पनि “देखाइदिने” उनीहरू बताउँछन् । नेपाल शिक्षक
महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सवु ेदीले आफूहरूसँग आबद्ध
पाँच लाख शिक्षकले आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न बाध्य
बनाउन सक्ने बताएका थिए ।32 तात्कालिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीएमालेका नेता प्रदीप नेपालले विश्वबैंकको सहयोगमा विद्यालयलाई
समदु ायमा फिर्ता गर्न खेलेको भमि
ू काकै कारण आफूहरूले “उनको
राजनीति सकिदिएको” विराटनगरस्थित एक शिक्षक-नेताले कुराकानी
क्रममा पटक-पटक दोहो¥याए ।33
यसरी थप्ु रै स्थानमा जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूबीच द्वन्द्व देखिन्छ,
जनु कही ँ सश
ु प्तु छ भने कही ँ छताछुल्ल छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय
सरकारहरूले गरे का शिक्षक सरुवाका निर्णय विरुद्ध शिक्षकहरू
अदालत पगु ेका छन् । उदाहरणका लागि त्रिपरु ासन्द
ु री गाउँपालिका,

सिन्धुपाल्चोकले वैशाख २६, २०७५ मा स्थानीय सामदु ायिक
विद्यालयमा आठ शिक्षक सरुवा ग¥यो । गाउँपालिका अध्यक्ष
भपू ेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे को सरुवापत्र उनीहरूलाई दिइयो । सो
निर्णय विरुद्ध सरुवामा परे का हरि प्रसाद सवु ेदीसहित पाँच शिक्षकले
सर्वोच्च अदालतमा मद्ु दा दायर गरे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश
विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदकहरूलाई यथास्थान
सेवा गर्न दिन गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दियो । त्यस्तै,
विराटनगर महानगरपालिकाले आफू मातहतका के ही शिक्षकलाई
अन्य विद्यालयमा “कामकाज गर्न खटाएको” मा शिक्षकले
अदालतमा मद्ु दा दायर गरे पछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी
गर्दै सो सरुवामा रोक लगाएको थियो ।34
अदालती आदेशबाट सरुवा मलु ्तवी रहेका गाउँ/नगरपालिका
अन्यत्र पनि छन् ।35 खास गरी सरुवा क्रममा ऐन नबनाई त्यस्ता
निर्णय गरिएकाले त्यसैमा टेकेर अदालतले तिनको कार्यान्वयनमा
रोक लगाएको हो । अदालतको हस्तक्षेपपछि स्थानीय शिक्षा ऐन
निर्माण गरे र पालिकाहरू अघि बढ्न थालेको देखिन्छ ।36 यद्यपि,
शिक्षकहरूको सरुवा, नियक्ु ति सहज भने छै न । विराटनगरकै वडा नं
२ स्थित जनता माविमा अहिले विद्यार्थीको संख्या १०० भन्दा कम
छ । सो विद्यालयको स्थिति कमजोर भएकाले त्यसलाई उकास्न एवं
व्यवस्थापनमा परिवर्तन (शिक्षक र प्रअको सरुवा, नयाँ विव्यसको
गठन) प्रयत्न गरे को र नसके र हायलकायल परे र हात उठाएको एक
जनप्रतिनिधिले बताएका थिए ।37
माथिका उदाहरणले खास गरी शिक्षक सरुवामा देखिएका
कठिनाइ र जटिलता उजागर गर्छन् । यद्यपि, कही ँ चाहिँ ती
जटिलता चिरे र स्थानीय पालिकाहरूले शिक्षक सरुवा गर्न सके को
देखिन्छ । बारबर्दिया नगरपालिका त्यसको एउटा उदाहरण हो । सो
नगरपालिकामा पनि प्रारम्भमा शिक्षकले बाधा-विरोध गरे का थिए ।

34

हेर्नुहोस,् दगं ाल, ध्रुव । २०७५ । शिक्षक सरुवा विरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम
आदेश । नागरिक, जेठ १०, पृ. ४ ।
35
हेर्नुहोस,् मार्टिन चौतारी । २०७६ । संघीयता र विद्यालय शिक्षा । शोध-संक्षेप
२४ । काठमाडौ ँ : मार्टिन चौतारी ।
36
पहिले शिक्षक सरुवाको निर्णय गरिसके को विराटनगर महानगरपालिकाले
बल्ल यो वर्ष (असार, २०७६ मा) शिक्षा ऐन निर्माण गरे को छ ।
37
जनप्रतिनिधिसँग कात्तिक ३०, २०७६ मा गरिएको कुराकानी । यो विद्यालयमा
अभिभावक तर्फ बाट चारजनाको निर्वाचन भैसके को छ, तर बाँकीको निर्वाचन गर्न
प्रअले विभिन्न अड्को थापेर बाधा गरिरहेको जनप्रतिनिधि, शिक्षकको भनाइ छ ।
स्वयं प्रअसँगको कुराकानीबाट पनि उनले रोकिदिएको बझिन
ु ्थ्यो ।

31

राधिका मावि उर्लाबारीका प्रअ कुमार पोख्रेलसँग मसि
ं र १, २०७६ मा गरिएको
कुराकानी । पोख्रेल लगायतले उच्च अदालत विराटनगरमा शिक्षकको तलब नरोकियोस्
भनेर मद्ु दा हालेका थिए ।
32
एडुखबर डट कम र मार्टिन चौतारीले वैशाख ४, २०७६ मा आयोजना गरे को
“संघीयतामा विद्यालय शिक्षा : सरोकारवालाबीच अन्तर्क्रि या” कार्यक्रममा सवु ेदीले
प्रस्तुत गरे को विचार ।
33
विराटनगरको एक विद्यालयका प्रअ तथा शिक्षक सगं ठनका नेतासँग कात्तिक
३०, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
7

शोध-सक्
ं षेप, अक
ं २८, पसु २०७६
संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार र विद्यालय शिक्षा

मार्टिन चौतारी
शिक्षक सरुवाको औचित्य पष्टि
ु गर्न सके को, र छलफलपछि सो
समस्या टरे को नगर शिक्षा अधिकारीले बताए ।38
शिक्षक सरुवाका अतिरिक्त थप्ु रै स्थानीय सरकारले नयाँ शिक्षक
पनि नियक्त
ु गरे का छन् । तल
ु नात्मक रूपमा शिक्षक सरुवाभन्दा नयाँ
नियक्ु तिमा अलि कम अवरोध भएको देखिन्छ । तर, शिक्षक नियक्ु ति
सम्बन्धमा अख्तियार दरुु पयोग अनसु न्धान आयोग (अदअ
ु आ) ले
असोज १५, २०७६ मा दिएको “निर्देशन” तथा संघीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासनले तदअनरू
ु प असोज २९, २०७६ मा जारी गरे को
परिपत्रले अर्को जटिलता थपिदिएको छ ।39 नयाँ संविधान अनरू
ु प
स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन, नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा
ल्याउनबाट त्यस्तो निर्देशन/परिवर्तनले सैद्धान्तिक रूपमा रोक्न नसके
पनि व्यवहारमा यसले असर पारिसके को देखिन्छ । उदाहरणका लागि
तल
ु सीपरु उपमहानगरपालिकाले शिक्षाको गणु स्तरलाई ध्यान दिँदै दईु
स्रोत व्यक्तिलाई करारमा नियक्त
ु गरे को थियो, तर अदअ
ु आले आफ्नो
अख्तियारीबाहिर गएर दिएको “निर्देशन” पछि नगरपालिकाले ती
दवु ैलाई निकालिदियो ।
नेपालका सामदु ायिक विद्यालयको एउटा मखु ्य समस्या भनेको
तिनमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु हो ।40 स्थानीय सरकारले आफ्नो
इलाका भित्रका त्यस्ता विद्यालयमा अपगु शिक्षक-कर्मचारीको पर्ति
ू
गर्न चाहेका छन् । यसरी गरिने नयाँ नियक्ु ति र सरुवामा जनु व्यक्ति वा
दलको बाहुल्य छ सोही व्यक्ति वा दल नजिकका व्यक्तिले ती रिक्त
पदमा नियक्ु ति पाउने सम्भावना रहन्छ । यसअघिका उदाहरणबाट पनि
प्रष्ट भैसके को छ कि जब राम्राभन्दा नि आफ्नाले नियक्ु तिमा प्रश्रय
पाउँछन् त्यहाँ गणु स्तरमा ह्रास आउँछ ।
कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सामदु ायिक विद्यालयमा
कार्यरत शिक्षकहरूको लगत लिई शिक्षक (खास गरी अग्रें जी, गणित
र विज्ञान) नपगु क
े ा विद्यालयमा सोको व्यवस्था गरिदिएको देखिन्छ ।
यस्तो नियक्ु तिमा काननू ी र अन्य झञ्झट नआओस् भनेर के ही (उदाहरण,
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका र काभ्रेको पनौती नगरपालिका) ले

शिक्षा नियमावली २०५९ कै प्रबन्ध अनसु ार विद्यालय व्यवस्थापन
समितिलाई नै निर्णय-प्रकृ यामा अघिसारे को देखिन्छ । यद्यपि, “विज्ञ”
नियक्ु ति इत्यादिमा उनीहरूले आफ्नो नियन्त्रण पनि राखेको पाइयो ।
के ही नगरपालिका (उदाहरण, मोरङको उर्लाबारी, विराटनगर, आदि)
ले शिक्षा नियमावली परिवर्तन गरे र शिक्षक नियक्ु तिको अधिकार
आफूमा सन्निहित गरे का छन् । नगरपालिकाको त्यस्तो निर्णयबाट खास
गरी विव्यसका अध्यक्ष र प्रअ समेत नाखसु देखिन्छन् ।41 विव्यस
अध्यक्षहरू नयाँ परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो भमि
ू का के हो भन्नेबारे प्रष्ट हुनपु र्ने
बताउँछन् ।
के ही स्थानीय सरकार (उदाहरण, बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका
र बाँसगढी नगरपालिका तथा बाँकेको खजरु ा) ले गाउँ/नगर शिक्षा
समितिलाई परिचालन गर्दै विव्यस मार्फ त नयाँ शिक्षक नियक्ु ति गरे का
छन् । “हाम्रा भन्दा राम्रा” परून् भनेर विभिन्न उपाय अपनाएको
उनीहरूको दावी छ । खजरु ा गाउँपालिका र बारबर्दिया नगरपालिकाका
शिक्षा समितिले शिक्षक नियक्ु तिलाई निष्पक्ष होस् भनेर पहिले विशेषज्ञ
सचू ी तयार गर्ने, छानिएका विशेषज्ञले तीन सेट प्रश्नपत्र तयार गर्ने, ती
प्रश्नपत्रलाई कोडिङ, डिकोडिङ गरे र प्रश्नपत्र छानेको बताइयो । उत्तर
पस्ति
ु का परीक्षणमा पनि कोडिङ-डिकोडिङ गर्ने र अन्तर्वार्ताका विज्ञ
छान्दा पनि गोलाप्रथा गरे र छानिएको बताइन्छ । यी प्रकृ याले शिक्षक
नियक्ु तिमा हुनसक्ने दलीय र व्यक्तिगत प्रभावलाई न्यून गरिएको र आमस्वीकृ ति पाएको उनीहरूको दावी छ ।42
आफूले लागत बेहोर्ने गरी कतिपय स्थानीय सरकारले धेरैजसो
सामदु ायिक विद्यालयमा नियक्त
ु गरे का शिक्षक “स्थाई” प्रकृ तिका
होइनन् । अहिले नै नेपालमा थप्ु रै प्रकारका (स्थाई, अस्थाई, राहत,
पीसीएफ, निजी स्रोत, आदि) शिक्षक भएकामा यसले अर्को एक थरी
शिक्षक थप्नेछ र शिक्षक-सेवा व्यवस्थापनमा थप जटिलता थप्नेछ ।
यसबाहेक, यी शिक्षकमध्ये धेरैलाई स्वयंसेवी वा नगर शिक्षक वा
यस्तै नाउँमा प्रचलित सेवा-सवु िधाभन्दा कम पारिश्रमिक उपलब्ध
गराइएको छ । प्रारम्भिक दिनमा नयाँ जागिर पाउँदा ती स्वयंसेवी
शिक्षक खसु ी भए पनि सो एक त न्यायसंगत हुदँ नै । दोस्रो, एकै ठाउँमा
एकै खाले काम गर्ने आफूसरहका शिक्षकले आफ्नोभन्दा धेरै तलबसवु िधा पाउँदा त्यसले शैक्षिक वातावरणमा र ती स्वयंसेवी शिक्षकको
मनोभावनामा र कार्यक्षमतामा समेत असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।

38

बारबर्दिया नगरपालिकाका पर्वू नगर शिक्षा अधिकृ त टीकानाथ गोसाईसँग
असोज १०,२०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
39
पर्सा जिल्लाको जगरनाथपरु गाउँपालिकामा राहत शिक्षक र बालविकास
के न्द्रका सहयोगी नियक्त
ु गर्दा अनियमितता भएको उजरु ी अख्तियारमा परे को थियो ।
गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकृ त रामेश्वरप्रसाद चौरसियाले शिक्षा ऐन विपरीत
नियक्ु ति दिएकाले जे-जति खर्च भएको हो सो खर्चसमेत असल
ू उपर भएको अवस्थामा
भ्रष्टाचारको कसरू प्रमाणित नभए पनि “काननू ले दिएभन्दा बढी अधिकार” को प्रयोग
भएको भन्दै यस्तो कार्य निरुत्साहित गर्न शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई
अख्तियारले सझु ाव लेखी पठाएको हो ।
40
हेर्नुहोस,् उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ । यो प्रतिवेदन
सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरे को छै न ।

41

त्रिभवु न मावि, बर्दिया तथा राधिका मावि, मोरङका विव्यस अध्यक्षसँग क्रमशः
कात्तिक १० र मसि
ं र १, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
42
बारबर्दिया नगरपालिकाका पर्वू नगर शिक्षा अधिकृ त टीकानाथ गोसाई र
वर्तमान नगर शिक्षा अधिकृ त टेकप्रसाद पाण्डेसँग असोज १०, २०७६ मा गरिएको
कुराकानी । खजरु ा गाउँपालिकामा गरिएको अभ्यासका लागि हेर्नुहोस,् ढकाल,
शेरप्रसाद । २०७५ । शिक्षक छनोटमा नयाँ अभ्यास । शिक्षक, फागनु , पृ. १४ ।
8

शोध-सक्
ं षेप, अक
ं २८, पसु २०७६
संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार र विद्यालय शिक्षा

मार्टिन चौतारी
सामदु ायिक विद्यालय गाभ्ने वा खारे ज गर्ने कुरा राजनीतिक
रूपमा पेचिलो र सामाजिक न्यायका हिसाबले जटिल छ । अनि
यसमा आर्थिक चलखेलको कुरा पनि गाँसिएर आउँछ । शहरी
क्षेत्रका सामदु ायिक विद्यालय गाभिँदा वा खारे ज गरिँ दा ती विद्यालय
पढ्ने विद्यार्थीलाई उस्तो समस्या नपर्न सक्छ—नजिक-नजिकै
अन्य वैकल्पिक विद्यालय उपलब्ध हुनाले । तर ग्रामीण क्षेत्रका
हकमा त्यसो भन्न सकिँ दैन । रूपन्देहीका सैनामैना र तिलोत्तमा
नगरपालिकाले आफ्नो इलाका अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालय गाभ्दा
तथा कक्षा-तह घटाउँदा विद्यार्थीहरू अर्को स्कू ल टाढा भएकाले
पढ्न छाडेको समाचार आएको छ ।49 त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका
विभिन्न गाउँपालिकाहरूले प्राथमिक विद्यालयहरू खारे ज गर्दा साना
विद्यार्थी आउन-जान नसके रै पढ्नबाट वञ्चित भएको बताइन्छ ।50
यी उदाहरणले विद्यालय गाभ्दा या खारे ज गर्दा विवेक नप¥ु याउने हो
भने त्यसले विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई शिक्षा हासिल गर्नबाट
वञ्चित गर्न सक्ने देखाउँछ, जनु संवैधानिक/काननू ी प्रावधान विपरीत
त छ नै, सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि अवाञ्छनीय छ ।51
अहिले निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधि निजी विद्यालयका
लगानीकर्ता समेत छन् । त्यसैले उनीहरूको स्वार्थ बाझिने भएकाले
सार्वजनिक शिक्षालाई सधु ार्नेतर्फ उनीहरूको प्रतिबद्धता के -कस्तो
रहन्छ, त्यो यसै भन्न सकिँ दैन । शिक्षक पत्रिकामा छापिएको एक रिपोर्ट
अनसु ार रूपन्देही जिल्लाका गैडहवा गाउँपालिका तथा सैनामैना र
तिलोत्तमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना इलाकामा अवस्थित
सामदु ायिक विद्यालय समायोजन वा गाभ्ने र निजी विद्यालय सञ्चालन
स्वीकृ ति दिने जस्ता निर्णय गरे का छन् । रिपोर्टका अनसु ार यी निर्णय
सार्वजनिक शिक्षालाई सधु ार्ने भन्दा पनि निजी लगानीमा सञ्चालित
विद्यालयलाई सहयोग पगु ्ने उद्देश्यले प्रेरित थिए । अनि यी जनप्रतिनिधि
मध्ये के ही निजी विद्यालयका लगानीकर्ता समेत हुन् ।52

विद्यालय “मर्जर”: सामाजिक न्याय र अर्थ-राजनीतिक
कारणले जटिल

नेपालमा सामदु ायिक विद्यालयहरूको स्थापना मल
ू त: स्थानीय समदु ाय
स्वयल
ं े गरे को देखिन्छ । सामाजिक र राजनीतिक अभिष्टका लागि पनि
यस्ता विद्यालय स्थापना भएका छन् । त्यसैले कति ठाउँमा नजिकनजिकै दईु वा बढी विद्यालय समेत खल
े ा पाइन्छन् । यसरी सामदु ायिक
ु क
रूपमा खोलिएका विद्यालयको स्वामित्व कालान्तरमा राज्यको हुन
गयो ।43 तर, पछिल्लो समय, खास गरी निजी विद्यालयहरूको
आगमनपछि, शहरी क्षेत्रमा मात्र हैन शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रमा समेत
कतिपय सामदु ायिक विद्यालयमा (मखु ्यत: प्रावि वा आधारभतू तहका)
पढ्ने विद्यार्थीको सखं ्या कम हुदँ ै गएको छ ।44 त्यसैल,े २०७० सालमा
यस्ता “समस्याग्रस्त” विद्यालयलाई गाभ्न प्रोत्साहन गर्दै त्यसको लागि
आवश्यक नीति-निर्देशिका सरकारले बनायो ।45
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई
“सामदु ायिक, संस्थागत, गठु ी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनमति
ु ,
सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन” देखि लिएर “गाभिएका वा बन्द
गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन” गर्ने अधिकारसमेत
दिएको छ ।46 यही अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकारहरूले
सामदु ायिक विद्यालयहरू गाभ्ने वा बन्द गर्ने निर्णय गरिरहेका
छन् ।47 पत्रपत्रिका/अनलाइनमा आएका समाचारलाई मान्ने हो भने
धेरै जिल्लामा ५–१० सामदु ायिक विद्यालय गाभिइसके को अनमु ान
गर्न सकिन्छ ।48
43

हेर्नुहोस,् मार्टिन चौतारी । २०७६। संघीयता र विद्यालय शिक्षा । शोध-संक्षेप
२४ । काठमाडौ ँ : मार्टिन चौतारी ।
44
हेर्नुहोस,् सबु ्बा, रोश्ना । २०७५ । शिक्षा सधु ार्न पहिला शिक्षक मिलाऊ !
शिक्षक, मसं ीर, पृ. १६–१९ ।
45
हेर्नुहोस,् शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको र असोज २३, २०७० मा मन्त्रिपरिषदब् ाट
स्वीकृ त विद्यालय समायोजन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० । यो नीति कार्यान्वयन भएको
दईु वर्ष नपगु ्दै करिब ५०० सामदु ायिक विद्यालय मर्ज भएका थिए । www.edukhabar.
com/news/87 मा उपलब्ध; मसि
ं र २५, २०७६ मा हेरिएको ।
46
यो ऐन http://mofald.gov.np/ne/node/2738 मा उपलब्ध छ; मसि
ं र
१०, २०७६ मा हेरिएको ।
47
स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय मर्ज मात्र गरिरहेको होइन कि स्थापना
(प्राथमिक विद्यालय) पनि गरिरहेका छन् । एक समाचारमा जनाइअनसु ार स्थानीय
सरकारहरूले मल
ु क
ु भरमा करिब ३०० नयाँ प्राथमिक विद्यालय स्थापना गरे का छन् ।
www.onlinekhabar.com/2019/05/764346 मा उपलब्ध; मसि
ं र २५, २०७६
मा हेरिएको ।
48
अन्यत्र एक सामदु ायिक विद्यालयलाई अर्को सामदु ायिकमा गाभिए पनि पाल्पा
र गलु ्मीका दईु गाउँपालिकाले भने निजी विद्यालयलाई सामदु ायिकमा गाभ्ने निर्णय गरे का
छन् । हेर्नुहोस,् मल्ल, कृ ष्ण । २०७६ । पाल्पाका ५ निजी स्कू ललाई गाउँपालिकाको रु.
२.१५ करोड : समायोजन कि खरिद ? शिक्षक, जेठ, २६–३१ । https://ekantipur.

com/news/2019/04/19/155563728287522187 र www.newsof nepal.
com/2019/04/20/203419/ पनि हेर्नुहोस;् मसि
ं र १०, २०७६ मा हेरिएको ।
49
मल्ल, कृ ष्ण । २०७५ । जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा स्कू ल समायोजन :
सामदु ायिक घट्द,ै निजी बढ्दै । शिक्षक, असार, पृ. ३२–३८ ।
50
http://annapurnapost.com/news/113727 मा उपलब्ध; मसि
ं र १०,
२०७६ मा हेरिएको ।
51
कही ँकही ँ भने स्थानीय सरकारले चाहँदा पनि राजनीतिक कारणले विद्यालय
मर्ज गर्न नसकिएको बताइन्छ । काभ्रेको पनौतीमा भदौ ँ ३१, २०७५ मा मार्टिन चौतारी
र ग्रामीण सामदु ायिक संगठन नेपालले आयोजना गरे को “संघीयतामा विद्यालय शिक्षा”
कार्यक्रममा सहभागीले अभिव्यक्त गरे का विचार ।
52
मल्ल, कृ ष्ण । २०७५ । जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा स्कू ल समायोजन :
सामदु ायिक घट्द,ै निजी बढ्दै । शिक्षक, असार, पृ. ३२–३८ ।
9
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मार्टिन चौतारी
खारे ज वा गाभिएका सामदु ायिक विद्यालयका सम्पत्तिबारे पनि
सरोकार व्यक्त गरिएका छन् । विकट ग्रामीण क्षेत्रका सार्वजनिक
सम्पत्ति (भवन, टेबल-कुर्सी, आदि) यसै खेर गएको, अचल सम्पत्तिको
पनि सरं क्षण हुन नसके को समाचारहरूमा देखिन्छ । शहरी क्षेत्रमा भने
अन्य हिसाबले सामदु ायिक विद्यालयका सम्पत्ति जोखिममा परे को
देखिन्छ । नेपालका परु ाना कतिपय सामदु ायिक विद्यालयसँग पर्याप्त
अचल सम्पत्ति (जग्गा-जमिन, भवन) छन् । थोरै अचल सम्पत्ति हुदँ ा
पनि शहरी क्षेत्रका विद्यालयको कूल सम्पत्ति करोडौ ँमा पगु ्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारका नेततृ ्वकर्ता र दलालहरूको
मिलिभगतमा शैक्षिक संस्थाका सम्पत्ति अपचलन गर्ने, गैर-शैक्षिक
काममा उपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । समाचारपत्रमा आएका
खबरले त्यतातर्फ पनि सक
ं े त गरे का छन् ।53
विद्यालय सञ्चालन गर्ने बहानामा विद्यालयको सम्पत्ति स्थानीय
जनप्रतिनिधिले दरुु पयोग गर्न सक्ने विषयलाई शिक्षक संघ/संगठनले
बारम्बार उठाइरहेका छन् । यो मद्ु दाले फागनु ९, २०७५ मा शिक्षा
मन्त्रालय र शिक्षक महासघं बीच भएको सहमतिमा समेत स्थान पायो ।
सहमतिको एउटा बँदु ामा भनिएको छ, “गाभिएका वा बन्द भएका
सामदु ायिक विद्यालयको चल-अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने
व्यवस्था गर्न संघीय ऐनमा काननू ी प्रबन्ध गर्ने । विद्यालय बन्द भएमा
त्यस्तो सरं चना शैक्षिक कार्यबाहेक अन्यमा प्रयोग गर्न नमिल्ने काननू ी
प्रबन्ध गर्ने तर नेपाल सरकारको स्वीकृ तिमा स्थानीय तहले अन्य
प्रयोजनमा पनि प्रयोग गर्न सकिने प्रबन्ध गर्ने ।”54 ऐनले स्थानीय
सरकारलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिए पनि सोको
सम्भावित दरू
ु पयोग रोक्न महासघं ले यो बँदु ा अघि सारे को हो ।55
के ही स्थानमा भने स्थानीय सरकार/जनप्रतिनिधिले सामदु ायिक
विद्यालयको सम्पत्तिमाथि “कब्जा” जमाएको पाइयो । रौतहटको राजदेवी
नगरपालिकाको श्री प्राथमिक विद्यालयका चार कोठा नगरपालिकाले
कब्जा गरेको समाचार छ । पालिका कार्यालयसँगै जोडिएको यो
विद्यालयका कक्षा कोठामा अहिले नगरपालिकाका विभिन्न शाखाका
हाकिमका टेबल-कुर्सी छन् ।56 त्यस्तै, पहिले अर्कै ठाउँमा रहेको
सर्यू विनायक नगरपालिकाको ८ नम्बर वडाको कार्यालय त्यहाँको

सामदु ायिक विद्यालयको माथिल्लो तलामा सारिएको छ । यसले गर्दा
विद्यालयको पठन-पाठनमा बाधा परेको छ । यी यावत उदाहरणले
सामदु ायिक विद्यालय खारेज, मर्ज या कब्जा हुदँ ै गरेको, त्यसका
पछाडि विभिन्न अर्थ-राजनीतिक कारण रहेको र त्यसले सामाजिक
रूपमा जटिलता सिर्जना गर्न सक्नेतर्फ इगि
ं त गर्दछन् ।

शैक्षिक गुणस्तर र भाषाको मुद्दा

नेपालको नयाँ सवं िधानले मातृभाषामा शिक्षा पाउने व्यवस्था गरेको
छ ।57 सोही सवं िधान अनरूु प सरकारले बनाएको अनिवार्य र निःशलु ्क
शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ऐनको दफा २८ र २९ मा मातृभाषामा
शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा भनिएको छः “नेपालमा
बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समदु ायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा
आधारभतू तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार
हुनछे ।” यद्यपि “त्यस्तो शिक्षा प्रचलित काननू बमोजिम निर्धारण भएको
पाठ्यक्रम बमोजिम हुनु पर्ने” समेत उल्लेख छ ।58
संविधान र काननू मा उल्लेख भए बमोजिमको अधिकार र
प्रावधानलाई के ही स्थानीय सरकारले के ही मात्रामा कार्यान्वयन
गर्नेतर्फ लागेको देखिन्छ । के ही पालिकाले स्थानीय/मातृभाषामा
शिक्षा दिने तथा स्थानीय विषयमा के न्द्रित रही पाठ्यक्रम बनाएर
क्रमश: लागू गरे को देखिएको छ । उदाहरणका लागि २०७५ सालबाटै
भक्तपरु नगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्रका लागि भनेर कक्षा १
देखि ८ सम्म लागू हुने गरी भक्तपरु को ऐतिहासिक कला, ससं ्कृति र
परम्परा तथा संस्कार आदिलाई समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी
लागू गरे को छ ।59 त्यस्तै, थारू बहुल बारबर्दिया नगरपालिकाले
थारूहरूमा ज्यादा देखिएको सिकलसेल बिमारी सम्बन्धी पाठ्यक्रम
बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।60
सोही ऐनको दफा २९ मा सघं , प्रदेश र स्थानीय सरकारले मातृभाषामा
शिक्षा दिने काममा सघाउन निश्चित रकम प्रत्येक वर्ष अनदु ान दिन
सक्ने व्यवस्थाका साथसाथै “मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थानीय विशेषता र आवश्यकता
57

“नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समदु ायलाई काननू बमोजिम आफ्नो
मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र
सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।” नेपाल सरकार । २०७२ । नेपालको संविधान, २०७२ ।
काठमाडौ ँ : नेपाल सरकार ।
58
हेर्नुहोस,् नेपाल काननू आयोग । २०७५ । अनिवार्य तथा निःशलु ्क शिक्षा
सम्बन्धी ऐन, २०७५ । काठमाडौ ँ : नेपाल काननू आयोग ।
59
सबु ्बा, रोश्ना । २०७५ । स्थानीय पाठ्यक्रम: पहिलो बन्यो भक्तपरु नपा । https://
shikshakmasik.com/289 मा उपलब्ध; मसि
ं र ९, २०७६ मा हेरिएको ।
60
बारबर्दिया नगरपालिकाका पर्वू नगर शिक्षा अधिकृ त टीकानाथ गोसाईसँग
असोज १०, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।

53

हेर्नुहोस,् मल्ल, कृ ष्ण । २०७५ । जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा स्कू ल समायोजन :
सामदु ायिक घट्द,ै निजी बढ्दै । शिक्षक, असार, पृ. ३२–३८ ।
54
हेर्नुहोस,् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासघं बीच
फागनु ९, २०७५ मा भएको सहमतिको प्रतिलिपि ।
55
राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मासँग चैत २०७५ मा गरिएको
कुराकानी ।
56
पौडेल, श्रीधर । २०७६ । बेवारिसे सार्वजनिक शिक्षा । www.edukhabar.
com/news/14159 मा उपलब्ध; मसि
ं र १०, २०७६ मा हेरिएको ।
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अनसु ार थप प्रबन्ध गर्न सक्ने” व्यवस्था छ । पाँचथरको फाल्गुनन्द
गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका सामदु ायिक विद्यालयहरूमा
लिम्बूभाषा (मातृभाषा) मा शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्ने
निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का फाल्गुनन्द
गाउँपालिकाका सचिव इन्द्रकुमार नेम्वाङले गाउँपालिकाको मातृभाषी
शिक्षक नियक्ु ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै कात्तिक ६, २०७६ मा उच्च
अदालत इलाममा रिट दायर गरेपछि अदालतले मातृभाषी शिक्षक
नियक्ु ति तत्कालका लागि रोक्न आदेश दियो ।61
स्थानीय पाठ्यक्रम वा स्थानीय/मातृभाषामा शिक्षा दिनेतर्फ के ही
स्थानीय सरकारले सानो-तिनो प्रयत्न गरे पनि ज्यादातर स्कू लको
यतातर्फ ध्यान छै न । बरु त्योभन्दा धेरै विद्यालय, विव्यस, वडाध्यक्ष
वा अन्य जनप्रतिनिधिको रुचि अग्रें जी भाषामा शिक्षा प्रदान गर्नेतर्फ
छ । खास गरी निजी विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरू परम्परागत परीक्षा
प्रणालीको परीक्षणमा सफल देखिनक
ु ो मखु ्य कारण उनीहरूको अग्रें जी
भाषाको पढाइ हो भन्ने बझु ाइ उनीहरूको छ । गणु स्तरीय शिक्षा भनेको
अग्रें जीमा पढाउनु हो भन्ने उनीहरू ठान्छन् ।62 त्यही भएर उनीहरूले
सामदु ायिक विद्यालयमा पनि अग्रें जीमा पढाउने व्यवस्था गर्न थालेका
छन् । यसले स्थानीयहरूको बोर्डिङ स्कू लप्रतिको आकर्षण घट्ने
र सामदु ायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्ने उनीहरूको
अनमु ान छ । व्यवहारिक रूपमा कतिपय स्थानमा त्यस्तै देखिएको
पनि छ । पर्वू देखि पश्चिम सम्मका थप्ु रै सामदु ायिक विद्यालय जहाँ
अग्रें जी भाषामा पढाइ शरू
ु भएको छ त्यहाँ विद्यार्थी संख्या बढेको
छ । त्यहाँ विद्यार्थीले मासिक शलु ्क पनि तिर्नै पर्छ ।
तर, नेपालका सामदु ायिक विद्यालयमा शरू
ु हुदँ ै गरे को अग्रें जी
भाषाको पढाइका के ही समस्या छन् । पहिलो, नेपाली माध्यमबाट
पढाइरहेका धेरै शिक्षकहरू स्वयंको अग्रें जी-ल्याकत कमजोर भएकाले
उनीहरू स्वयंले कस्तो अग्रें जीमा पढाउलान् ? दोस्रो, जसोतसो पढाए
पनि कति बझु ाउलान् ? विद्यार्थीले कति बझु ्लान् ? नबझु क
े ो खण्डमा
प्रश्न समेत गर्न सक्लान् ? यस्तो स्थितिमा प्रश्नोत्तरी रटेर-घोके र के ही
विद्यार्थीले परीक्षामा लेख्लान् पनि । तर उनीहरूले बझु ्ने कुरा कति
होला, या उनीहरूको नेपाली र अग्रें जी दवु ै कमजोर नहोला? यी
दरू गामी प्रभाव राख्ने महत्त्वपर्णू र मननीय सवाल हुन् ।

निष्कर्ष

परिवर्तित परिवेशमा खास गरी सामदु ायिक शिक्षाको वर्तमान
अवस्थिति, क्रियान्वयन क्रममा देखा परे का विभिन्न मद्ु दा र सम्भावित
जोखिमलाई यो शोध-संक्षेपमा के लायौ ँ । नेपालको नयाँ संविधान
र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय
शिक्षाका थप्ु रै पक्षमा संलग्नताका लागि आधार दियो । पछि गएर
सघं ीय सरकारले यी अधिकार सक
ं ु चित गर्न प्रयत्न गरे पनि उसले अझै
संघीय शिक्षा ऐन समेत बनाउन सके को छै न । यसबीच संविधानप्रदत्त
अधिकार प्रयोग गर्दै कतिपय स्थानीय सरकार आफ्नो हिसाबले अघि
बढिसके का छन् ।
स्थानीय सरकार र विद्यालयहरू चाहेर-नचाहेर नजिकिएका
छन,् सहभागिता बढेको छ । पहिले फुक्काफाल शिक्षकहरू अहिले
के ही हदसम्म स्थानीय सरकार/जनप्रतिनिधिको निगरानीमा छन् ।
शिक्षकहरूमा असन्तुष्टि जारी छ, तथापि त्यो विस्तारै मत्थर हुदँ ै
गैरहेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले शिक्षक र तिनका सघं /सगं ठन
वा अरू के हीले चाहेजस्तो शिक्षालाई पछाडि फर्काउन संविधान
संशोधन गरे र मात्र सकिनेछ तर त्यसका लागि ठूलै सामाजिक मलू ्य
चक
ु ाउनु पर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय शिक्षा आएको त छ, तर
ज्यादाजसो स्थानीय सरकारको मखु ्य प्राथमिकता बाटा-घाटा
तथा पल
ु -पल
ु ेसा जस्ता भौतिक निर्माणतर्फ छ । सदृु ढ राजनीतिक
संस्कार नहुदँ ा के ही स्थानीय सरकारले चालेका कदमका कारण ती
स्थानमा सार्वजनिक शिक्षा गिजोलिएको समेत छ । के ही स्थानीय
सरकार निरपेक्षजस्ता देखिन्छन् । धेरै स्थानीय सरकार शिक्षा आफ्नो
प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् र के ही गर्ने चाहना, हुटहुटी पनि तिनमा
छ । के ही स्थानीय सरकारले भने सार्वजनिक शिक्षामा उल्लेख्य
लगानी गर्दैछन,् जसको दरू गामी सकारात्मक प्रभाव रहने देखिन्छ ।
समग्रमा हेर्ने हो नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा झिनै सही सधु ारका
के ही संकेत भने देखिएको छ ।
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मातृभाषी शिक्षक नियक्ु ति प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालतको आदेश । www.
sarbajanik.com/sarbajanik/36300/?fbclid=IwAR2FVd7jyEIxvZM17
yMLAdb-EwnGccfEQ_GTqt5FYvgp-0tm9poehLq4u-U मा उपलब्ध;
मसि
ं र २५, २०७६ मा हेरिएको ।
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कुराकानी क्रममा विद्यालय शिक्षालाई गणु स्तरीय बनाउन अग्रें जीमा विद्यार्थी
पढाउने व्यवस्था गरे को या गर्न खोजेको कुरालाई धेरै जनप्रतिनिधिले गर्व साथ बताए ।
धेरै प्रअ/शिक्षकले भने “नेसेसरी इभिल” को रूपमा यसलाई अँगाल्न परे को बताए ।
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सार्वजनिक संवाद र सार्वजनिक बहसको गणु स्तर उकास्नु मार्टिन चौतारीको शरू
ु देखिकै उद्देश्य हो । नेपालमा बहस र अन्तर्क्रि याको
अभ्यास निकै कम हुने बेलामा स्थापित मार्टिन चौतारी अहिले पनि अनौपचारिक तर गहन सार्वजनिक छलफल गर्ने थलोका रूपमा देशभर
परिचित छ । यहाँ सातामा दईु दिन विविध विषयमा छलफल हुन्छ । यस बाहेक सत्ता सरं चनामा अाइरहेको परिवर्तन, ज्ञान उत्पादनका स्थल
र संस्थाका चरित्र र गतिविधि, र नेपाली समाजमा भइरहेको भौतिक रूपान्तरणका विभिन्न आयाम जस्ता विषयमा गणतान्त्रिक बहुलताको
सन्दर्भमा र लैंगिक, भौगोलिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोण सहित चाैतारीले अनसु न्धान गर्दै आएको छ । यवु ा अनसु न्धातालाई
अनसु न्धानको व्यावहारिक प्रशिक्षण दिने काम (मेन्टरिङ) पनि चौतारीको अभिन्न पाटो हो ।
अहिलेसम्म चौतारीले ९५ ओटा पसु ्तक प्रकाशन गरिसके को छ । सन् १९९६ देखि निरन्तर प्रकाशन हुदँ ै आइरहेको जर्नल स्टडीज इन
नेपाली हिस्ट्री एण्ड सोसाइटी र सन् २००६ देखि प्रकाशन हुन थालेको मिडिया अध्ययन (सन् २०१६ देखि समाज अध्ययन नामकरण
गरिएको) काे सम्पादकीय गृह पनि चौतारी हो । सन् २००६ देखि मार्टिन चौतारीले अनसु न्धान पसु ्तकालय र मिडिया डकुमेन्टेशन सेन्टर
सार्वजनिक उपयोगका लागि खल
ु ा गरे को छ । पसु ्तकालयमा २२ हजारभन्दा बढी पसु ्तक छन् ।
मार्टिन चौतारीका पाँच काम—छलफल, अनसु न्धान, अनसु न्धान प्रशिक्षण, प्रकाशन र पसु ्तकालय—आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् ।
समष्टिमा यिनले ससु चि
ू त संवाद र विश्लेषण मल
ू क अनसु न्धान मार्फ त राज्य र नागरिक बीचको सामाजिक सम्बन्धलाई सबल पार्ने र समावेशी
सार्वजनिक वृत्त विस्तार गर्ने चौतारीको मखु ्य उद्देश्यलाई सघाइरहेका छन् ।
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