
सार्वजनिक संराद र सार्वजनिक बहसको गणुस्तर उकासि ुमान ््वि चौ्तारीको शरुू दनेिकै 
उद्शे्य हो । िेपालमा बहस र अन्तनक््व ्याको अभ्यास निकै कम हुिे बेलामा स्ानप्त 
मान ््वि चौ्तारी अनहले पनि अिौपचाररक ्तर गहि सार्वजनिक छलफल गिने ्लोका 
रूपमा दशेभर पररनच्त छ । ्यहाँ सा्तामा दईु नदि नरनरध नरष्यमा छलफल हुनछ । 
्यस बाहके सत्ा संरचिामा अाइरहकेो पररर्त्वि, ज्ाि उतपादिका स्ल र संस्ाका 
चररत्र र गन्तनरनध, र िेपाली समाजमा भइरहकेो भौन्तक रूपान्तरणका नरनभनि 
आ्याम जस्ता नरष्यमा गण्ताननत्रक बहुल्ताको सनदभ्वमा र लैंनगक, भौगोनलक ्त्ा 
सामानजक समारेशीकरणको दृनटिकोण सनह्त चाै्तारीले अिसुनधाि गददै आएको छ । 
्यरुा अिसुनधा्तालाई अिसुनधािको व्यारहाररक प्रनशक्षण नदिे काम (मने्ररङ) पनि 
चौ्तारीको अनभनि पा्ो हो ।

अनहलेसमम चौ्तारीले १०७ ओ्ा पसु्तक, ८६ ओ्ा सनदभ्व सचूी, ३२ ओ्ा 
शोध-संक्षेप/िीन्त-पत्र ्त्ा नरनभनि अिसुनधाि प्रन्तरेदि प्रकाशि गररसकेको छ । सि ्
१९९६ दनेि निरन्तर प्रकाशि हुदँ ै आइरहकेो जि्वल स्डीज इि िेपाली नहसट्ी एणड 
सोसाइ्ी र सि ्२००६ दनेि प्रकाशि हुि ्ालेको नमनड्या अध्य्यि (सि ्२०१६ दनेि 
समाज अध्य्यन िामकरण गररएको) काे समपादकी्य गहृ पनि चौ्तारी हो । सि ्२००६ 
दनेि मान ््वि चौ्तारीले अिसुनधाि पसु्तकाल्य र नमनड्या डकुमने्ेशि सेन्र सार्वजनिक 
उप्योगका लानग िलुा गरेको छ । पसु्तकाल्यमा २५ हजारभनदा बढी पसु्तक छि ्। 

मान ््वि चौ्तारीका पाँच काम—छलफल, अिसुनधाि, अिसुनधाि प्रनशक्षण, प्रकाशि 
र पसु्तकाल्य—आपसमा अन्तरसमबननध्त छि ्। समनटिमा न्यिले ससुनूच्त संराद र 
नरशे्षण मलूक अिसुनधाि माफ्व ्त राज्य र िागररक बीचको सामानजक समबनधलाई 
सबल पािने र समारेशी सार्वजनिक रतृ् नरस्तार गिने चौ्तारीको मखु्य उद्शे्यलाई 
सघाइरहकेा छि ्।
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र्शे प्रदशेरा रानक्वकी र साराक्िक क्वज्ानको अधययन-अधयापन र अनसुन्ान
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1 • मधशे प्रदशेमा मानविकी र सामाविक विज्ानको अध्य्यन-अध्यापन र अनसुनधान

परिचय
नेपालमा मानविकी र सामाविक विज्ानको वशक्षण र अनसुनधानको व्थिवि समीक्षा 

गदादा सामाविकशास्तीहरूले आफना अध्य्यनलाई मखु्यि: काठमाडौ ँउपत्यकाका 

शवैक्षक सं्थिामा सीवमि राखकेा छन ्।1 त्यसैकारण नेपालका अवधकांश भागमा 

मानविकी र सामाविक विज्ानको वशक्षण र अनसुनधानको अि्थिाबारे हामीसँग 

प्यादाप्त िानकारी छैन । त्य्िै, सन ्१९५९ मा वरिभिुन विश्वविद्ाल्य (वरि.वि.) ् थिापना 

हुनअुवि खलेुका कलेिहरूबारे धरैे लेवखएको छैन; त्यसैले िी कलेिबारे पवन हामी 

थिोरै मारि िानकार छौ ँ।

मधशे प्रदशेमा2 मानविकी र सामाविक विज्ानको अि्थिामा ्यो शोध-संक्षेप 

केवनरिि हुनाका चार मखु्य कारण छन ्। पवहलो, ्यो प्रदशे अनिगदािका आठ विलला—

सप्तरी, वसराहा, धनषुा, महोत्तरी, सलादाही, रौिहट, बारा र पसादा—ले नेपालको लगभग 

६.६ प्रविशि भौगोवलक क्षेरि ओगट्ने भए पवन दशेको कुल िनसंख्याको २०.४ 

प्रविशि ्यसै प्रदशेमा बसोबास गछदान ्। ्यो नेपालको सबैभनदा बढी िनिनति भएको 

प्रदशे हो (िीओएन २०२० : १९) । समदृ्ध भावषक, सावहवत्यक र कलातमक परमपरा 

रहकेो ्यो प्रदशे मानविकी र सामाविक विज्ानको वशक्षण र अनसुनधान बारेका रावट्रि्य 

छलफलहरूमा सधै ँओझलेमा पछदा । दोस्ो, सामाविक सचूकका दृवटिले ्यो प्रदशे 

अरू प्रदशेभनदा पछावड छ (हनेुदाहोस ्नेपाल सरकार २०७६) । ्यो प्रदशेको साक्षरिा 

दर एिं ्कूल िाने उमरेका बालबावलकाको शवैक्षक सं्थिामा पहुचँको िथ्यांक पवन 

त्यवि उतसाहिनक छैन । िेस्ो, हालैका िषदाहरूमा ्यो प्रदशेमा मानविकी र सामाविक 

विज्ानको अि्थिा ख्केको ्यहाँका अवभिाि िगदा विश्वास गछदान ्। कुराकानी गररएका 

मधशे प्रदशेका क्यामपसमा प्राध्यापनरि वशक्षकहरू धरैेले उचच वशक्षाको अि्थिा 

विगिमा िलुनातमक रूपमा राम्ो रहकेो बिाएका वथिए । साथि,ै उचच वशक्षाको गणु्िर 

सन ्१९९० पवछ क्रमश: खव्कन थिालेको र सन ्२००७ को पवहलो मधशे विरिोह िथिा 

सन ्२००८ मा नेपाललाई गणिनरि िोषणा गरेपवछ झनै खव्कएको उनीहरूको दाबी 

1 ्यो प्रिवृत्तमा केही अपिाद पवन छन;् उदाहरणका लावग परािलुी (सन ्२००८) हनेुदाहोस ्।
2 वि.सं. २०७२ मा न्याँ संविधान ि्यार भए्यिा प्रदशे २ भनेर वचवनने ्यो प्रदशेलाई त्यहाँको 

व्यि्थिावपकाले ्यसै िषदाको प्रारमभ (िनिरी २०२२) मा मधशे नामकरण गरेको हो । 
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छ । मधशे प्रदशेका क्यामपसमा हुने/भइरहकेा अध्य्यन-अध्यापन र अनसुनधानका 

गविविवध बझुन ्यो शोध-संक्षेपले मद्दि गछदा । साथैि, ्यसले भविट््यमा मधशे प्रदशेमा 

थिप वि्ििृ अध्य्यन गनदाका लावग आधारभवूम समिे ि्यार गछदा ।

कुनै सम्य दशेकै िलदाबलदामध्ेय गवनने ्यो क्षेरिका उचच वशक्षा सं्थिाहरू 

पवछलला दशकमा “संकट” सामना गरररहकेा छन ्भनने बझुाइ ्यस प्रदशेका अवभिाि 

िगदामा व्याप्त छ । विगि र ििदामानमा शवैक्षक सं्थिाहरूमा दवेखने गरेको अनशुासन (िा 

्यसको अभाि) र विद्ाथिथीहरूको शवैक्षक उपलव्ध समबनधी िलुनातमक िथ्यांकले 

त्य्िा बझुाइलाई मलिल गरेका छन ्। ्यद्वप, मधशेमा रहकेा सािदािवनक उचच 

वशक्षा सं्थिाहरू संकटापनन छन ्भनने बझुाइमा कवि सत्यिा छ त्यसलाई पवुटि गनने 

प्यादाप्त िथ्यांक सहि उपल्ध छैनन ्। िसथिदा, ्यो शोध-सकं्षपे मधशे प्रदशेमा मानविकी 

र सामाविक विज्ानको ििदामान अि्थिामा मारि केवनरिि छ । ्यो प्रदशेका सािदािवनक 

क्यामपसहरूमा मानविकी र सामाविक विज्ानका विष्यमा विद्ाथिथी भनादा न्यनू रहकेो र 

सँग ैविनमा अनसुनधानमा रुवच नभएको ्यसले दखेाउँछ । फल्िरूप, मधशे प्रदशेमा 

मानविकी र सामाविक विज्ानको अध्य्यन-अध्यापन र अनसुनधानको अि्थिा 

द्यनी्य छ भनने वनट्कषदा ्यो शोध-संक्षेपले वनकालेको छ ।

मलुकुको सबैभनदा परुानो र ठूलो वरिभिुन विश्वविद्ाल्य (वरि.वि.) का चारओटा 

आवंगक3 क्यामपसमा केवनरिि रही ्यो संक्षपेमा मधशे प्रदशेमा मानविकी र सामाविक 

विज्ानको अध्य्यन-अध्यापन र अनसुनधानको अि्थिाबारे लेखािोखा गररएको छ । 

िी चार क्यामपस ्यस प्रकार छन ्: १) सप्तरीको रािविरािव्थिि महनेरि विनदशे्वरी 

बहुमुखी क्यामपस (म.वि.ब. क्यामपस, ्थिापना सन् १९५७); २) वसराहाको 

सू्यदानारा्यण सत्यनारा्यण मोरिैिा ्यादि बहुमुखी क्यामपस (सू.स.मो.्या.ब. 

क्यामपस, ्थिापना वि.सं २०२४); ३) धनषुाको िनकपरुमा अिव्थिि राम्िरूप 

रामसागर बहुमखुी क्यामपस (रा.रा.ब. क्यामपस, ्थिापना १९५७); र ४) पसादाको 

िीरगञिव्थिि ठाकुरराम बहुमखुी क्यामपस (ठा.रा.ब. क्यामपस, ्थिापना १९५२) । 

मलूि: दईु कारणले वरि.वि.का ्यी चार आवंगक क्यामपस अध्य्यनका लावग रोविएको 

3 नेपालका विवभनन विललामा वरि.वि.का ६० आवंगक क्यामपस छन ्भने वरि.वि. बाट समबनधन वलएर 
१,००० भनदा बढी सामदुाव्यक/वनिी क्यामपस सञचावलि छन ्।
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हो । पवहलो, मधशे प्रदशेमा रहकेा सामदुाव्यक र वनिी क्यामपसहरूमा मानविकी 

र सामाविक विज्ानका विष्यहरूमा भनादा भएका विद्ाथिथीको संख्या वरि.वि.का 

आवंगक क्यामपसहरूमा विनै विष्यमा भनादा भएका विद्ाथिथीहरूको िलुनामा नगण्य 

छ । दोस्ो, ्यी चारमध्ेय िीन क्यामपस वरि.वि.को ्थिापना (सन ्१९५९) हुनअुवि नै 

खवुलसकेका वथिए ।

सेपटेमबर-नोभेमबर २०२१ को बीचमा ्यी चार क्यामपसमा ्थिलगि 

अध्य्यन गररएको हो । अध्य्यन क्रममा विद्ाथिथी, सेिारि र सेिावनितृ्त वशक्षक र 

क्यामपस प्रशासकसँग औपचाररक/अनौपचाररक अनिरवक्र्या गरर्यो । साथैि, िी 

क्यामपसहरूबाट प्रकावशि पाठ््यक्रम, िनदाल र ्माररका ि्िा सामग्ी अध्य्यन 

गररएको वथि्यो । समबवनधि क्यामपसबाट वशक्षक र विद्ाथिथी संख्या समबनधी िथ्यांक 

पवन संकलन गरी केलाइ्यो । पु् िकाल्य र अन्य अनसुनधान पिूादाधारको अि्थिा 

पवन अिलोकन गरर्यो । साथैि, केही व्यवतिसँग टेवलफोन माफदा ि कुराकानी समिे 

गररएको वथि्यो ।

पररच्य बाहके ्यस शोध-संक्षेपमा िीन खणड छन ् । आउने खणडले विद्ाथिथी 

भनादा र वशक्षक संख्याको िथ्यांकी्य वििरण प्र्ििु गछदा । त्यसपवछको खणडले 

मधशे प्रदशेका क्यामपसहरूमा मानविकी र सामाविक विज्ानका अनसुनधािाहरूको 

उतपादनमा भएका कमिोरी केलाउँछ । अवनिम खणडले मखु्य वनट्कषदाको बहृि ्

असरबारे चचादा गछदा ।

मानविकी ि सामाविक विज्ान अधययन-अधयापनको अिस्ा 
नेपालभरर मानविकी र सामाविक विज्ानका विष्यमा भनादा भएका कुल विद्ाथिथीमध्ेय 

मधशे प्रदशेका क्यामपसहरूमा िी विष्य पढ्न भनादा भएका विद्ाथिथीको संख्या ४ 

प्रविशिभनदा कम (३.९०%) छ । ्यो संख्या कणादाली प्रदशेको (३.४१%) भनदा 

थिोरै मारि बढी हो (हेनुदाहोस् िावलका १) ।4 विवभनन विष्यमा उचच वशक्षामा 

4 विज्ान िथिा प्रविवध समबनधी विष्यहरूलाई राज्यले वदएको सरंक्षणका कारण मानविकी र सामाविक 
विज्ान अनिगदािका विष्यमा भनादा िट्द ैगएको छ भनने विश्वास समिे अध्य्यनका क्रममा पाइ्यो । ्यद्वप, 
दशे भरका विद्ाथिथीमध्ेय २२.१७ प्रविशि विद्ाथिथी मारि विज्ान र प्रविवध विष्य (कृवष, औषवध, आ्यिुनेद, 
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भनादा भएका विद्ाथिथीको प्रादवेशक वििरणमा दवेखएको असमानिा वचनिािनक 

छ । उदाहरणका लावग, मानविकी र सामाविक विज्ानका विष्यमा मलुकुभर भनादा 

भएका विद्ाथिथीको ठूलो वह्सा (६३.४८%) बागमिी प्रदशेले ओगट्छ । विज्ान 

िथिा प्रविवध, इवनिवन्यररङ र वचवकतसा शास्त ि्िा विष्यमा पवन ्यही अि्थिा छ 

(हनेुदाहोस ्िावलका १) ।

ताविका १: विविनन विषयमा विद्ा्थी िनानाको प्ादेविक वितिण 

(प्वतितमा)

विषय/सकंाय
प्देि

एक  मधेि बागमती गण्डकी िुव्बनी कणानािी सदूुिपवचिम
मानविकी र 
सामाविक 
विज्ान

८.५७ ३.९० ६३.४८ ४.७२ ८.२७ ३.४१ ७.६४

व्यि्थिापन १२.४६ ७.५७ ४९.५१ ९.३९ १२.६२ २.०० ६.४७

वशक्षा १५.३७ १३.५७ १९.६५ ९.४१ १७.६८ १२.१५ १२.१७
विज्ान िथिा 

प्रविवध
११.१९ ४.२९ ६६.११ ५.२८ ८.२३ १.२३ ३.६६

इवनिवन्यररङ ६.७९ २.६४ ७२.४१ १०.५९ ३.३७ २.४० १.७९

औषधी १३.६९ २.८० ६०.८२ ९.६९ १२.७९ ०.२१ ०.००

कृवष १०.६५ २.८६ ४३.४१ १०.४३ १८.९५ २.३३ ११.३६

सबै विषयमा 
कुि विद्ा्थी

११.९४ ७.३० ४९.४० ८.६३ १२.१४ ३.९४ ६.६६

स्रोत : यजूीसी (सन ्२०२१)

भटेेरेनरी, मत््य पालन, इवनिवन्यररङ, इत्यावद) मा भनादा भएका छन,् िब वक मानविकी र सामाविक 
विज्ानमा भनादा हुनेको संख्या १२.६१ प्रविशि छ । मधशे प्रदशेमा विज्ान िथिा प्रविवधका विष्यहरूमा (सबै 
समबद्ध विज्ान र प्रविवध विष्यहरू सवहि) विद्ाथिथीहरूको भनादा रावट्रि्य कुलको ३.२३ प्रविशि मारि छ । 
्यो सदुरूपवचिम (२.४४%) र कणादाली (१.३२%) प्रदशेको सोही िथ्यांकको िलुनामा थिोरैले बढी हो । सबै 
विज्ान र प्रविवधका विष्यहरूको सं्यतुि िथ्यांकको लावग ्यिूीसी (सन ्२०२१) हनेुदाहोस ्।
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मधशे प्रदशेमा रहकेा वरि.वि.का चार ओटै आवंगक क्यामपस अचले ्यस ैसनुसान 

दवेखनछन ्। त्यसमा पवन मानविकी र सामाविक विज्ान विष्यमा भनादा हुने विद्ाथिथीको 

संख्या झनै सानो छ । खास गरी कमिोर आवथिदाक िगदाका, सीमानिकृि समहूका र 

मवहला विद्ाथिथीहरू वरि.वि.का क्षेरिी्य आवंगक क्यामपसमा भनादा हुनछन ् । र, भनादा 

भएकैमध्ेय पवन ठूलो वह्सा क्यामपसमा प्रा्यः अनपुव्थिि रहनछन ्। थिोरै विद्ाथिथी 

भनादा भएकाले क्यामपस प्रशासकहरू वनराश छन ्। मानविकी र सामाविक विज्ानका 

विष्यहरू वशक्षक र प्रशासकहरूका लावग बोझ बनेको भनद ैउनीहरू िी विष्य पढाउनै 

बनद गररवदए हुनछ समिे भनछन ्।5

उदाहरणका लावग, रािविरािको म.वि.ब. क्यामपसमा मानविकी र सामाविक 

विज्ानका १८ ओटा विष्यमा ्नािक र ्नािकोत्तर िहमा गरी कुल ४०० विद्ाथिथी 

पढ्छन ्।6 िीमध्ेय १०० भनदा कम विद्ाथिथी ् नािक िहमा भनादा भएका छन ्। सं्कृवि, 

मनोविज्ान ि्िा विष्यमा ्नािक िहमा विद्ाथिथी नै छैनन ् । भगूोलमा विद्ाथिथी र 

वशक्षक दिु ैछैनन ्। ्नािकोत्तर िहमा भनादा भएका अवधकांश विद्ाथिथी अथिदाशास्त र 

समािशास्त पवढरहकेा छन ्। ्यद्वप, भनादा भएका धरैे विद्ाथिथी वन्यवमि रूपमा कक्षामा 

विरलै उपव्थिि हुनछन ्। २०७७ सालको एम.ए. चौथिो सेमे् टरको परीक्षामा अथिदाशास्तमा 

एक िना मारैि र समािशास्तमा ३६ िना विद्ाथिथी सहभागी भएको कुरा उति क्यामपसको 

परीक्षा विभागबाट थिाहा भ्यो । िललो दिादाका सरुक्षाकमथीहरू (नेपाल प्रहरी, सशस्त 

प्रहरी बल र नेपाली सेनाका) मानविकी र सामाविक विज्ानका विष्यहरूमा ्नािक 

िहमा भनादा भएका छन ्िर उनीहरू विरलै कक्षामा उपव्थिि हुनछन ्।7 पदोननविको 

लावग आिश्यक प्रमाणपरि प्राप्त गनदा मारि उनीहरू भनादा भएका हुन ्भनने प्र्ट बवुझनछ ।

िनकपरुको रा.रा.ब. क्यामपसको कथिा पवन रािविरािको भनदा खास फरक 

छैन । ्यो क्यामपसमा ्नािक िहमा कमिीमा १५ ओटा विष्य र ्नािकोत्तर िहमा 

छ ओटा विष्य (समािशास्त, अथिदाशास्त, िनसंख्या अध्य्यन, रािनीविशास्त, 

5 रा.रा.ब. क्यामपस िनकपरु र म.वि.ब. क्यामपस रािविरािमा गररएको अनौपचाररक कुराकानी ।
6 म.वि.ब. क्यामपसमा विद्ाथिथीहरूको कुल संख्या लगभग २,३०० छ । चनडेश्वर प्रसाद ्यादिसँग 

िनिरी १८, २०२२ मा गररएको टेवलफोन कुराकानी ।
7 म.वि.ब. क्यामपस रािविरािमा गररएको अनौपचाररक कुराकानी ।
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नेपाली र अगं्ेिी) पढाइनछ । कुल ३,५०० भनदा बढी विद्ाथिथीमध्ेय ३०० भनदा कम 

विद्ाथिथी ् नािक र लगभग ७०० विद्ाथिथी ् नािकोत्तर िहमा मानविकी र सामाविक 

विज्ानका विष्यहरूमा भनादा भएका छन ्। िर, कररब स्य विद्ाथिथीले मारिै वन्यवमि 

कक्षा वलनछन,् र िीमध्ेय अवधकांश समािशास्त पढ्छन ्। अरू विष्यमा भने वन्यवमि 

रूपमा कक्षा सञचालन हुदँनै ।

वसराहाको स.ूस.मो.्या.ब. क्यामपसमा पवन विद्ाथिथी भनादाको अि्थिा सनिोषिनक 

छैन । सन ्१९७१ मा रावट्रि्य वशक्षा पद्दविको ्योिना (न्याँ वशक्षा) का्यादानि्यनपवछ 

्यो क्यामपस रावट्रि्य वशक्षक प्रवशक्षण केनरिका रूपमा दशेभर पररवचि वथि्यो । िर 

अवहले त्यहाँ सो प्रवशक्षण केनरि छैन । ्यो क्यामपसमा हाल ७०० भनदा कम विद्ाथिथी 

भनादा भएका छन ्। िीमध्ेय आधाभनदा बढी वशक्षा संका्यमा अध्य्यनरि छन ्। साथैि, 

१०० भनदा कम मानविकी र सामाविक विज्ानका विष्यहरू अध्य्यन गरररहकेा 

छन ्। क्यामपसमा विद्ाथिथीको वन्यवमि उपव्थिवि वनकै कमिोर छ । ्यो क्यामपसका 

वशक्षक अशोक कुमार ्यादि भनछन ्: 

कुनै पवन राम्ो विद्ाथिथीले ्यो क्यामपसमा भनादा हुन आिेदन वदँदैनन् । 

विद्ाथिथीहरू “पलस टु” पढ्न काठमाडौ ँर अरू ठाउँमा िानछन ्। विपनन, 

वपछवडएका समदुा्यका विद्ाथिथी र िरमा ब्ने मवहलाले मारि ्यहाँ पढ्न 

आिेदन वदनछन् । पवहले पवहले वसनधलुी, उद्यपरु र सप्तरी विललाका 

विद्ाथिथी समिे ्यहाँ पढ्न आउँथेि । िर, प्रमाणपरि िह हटेपवछ ्यो क्यामपस 

सनुसान भएको छ ।8

मधशेका ्यी सािदािवनक क्यामपसहरूको “वनिदानिा” ले त्यहाँ मानविकी र सामाविक 

विज्ान अध्य्यन-अध्यापनको द्यनी्य अि्थिा उिागर गछदा । िी क्यामपसमा मानविकी 

8 नोभमेबर २०२१ मा नेपाली (वशक्षा संका्य) का वशक्षक ्यादि सँग गररएको कुराकानी । सन ्२००८ 
अवि विद्ाल्य वशक्षा (१० कक्षा) परूा गरेपवछ विद्ाथिथीहरू प्रमाणपरि िह पढ्न क्यामपसमा भनादा हुने गथिने । 
िर सन ्२००८ दवेख प्रमाणपरि िहलाई क्रमश: खारेि गददै लवग्यो र त्यसको ठाउँ दश िोड दईु (१०+२) 
भवनने उचचमाध्यवमक िहले वल्यो । अवहले १२ कक्षासममलाई माध्यवमक िहमा गणना गररनछ ।
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र सामाविक विज्ान विष्यमा उचच वशक्षा अध्य्यन र अनसुनधानमा विद्ाथिथीको 

आकषदाण नरहकेो ्यसले दखेाउँछ । अध्य्यन गररएका आंवगक क्यामपसहरूमा 

वशक्षकको कुल संख्या थिाहा पाउन सवकए पवन मानविकी र सामाविक विज्ानका 

विष्यहरू पढाउने वशक्षकहरूको छुट्ाछुटै् “्यवकन िथ्यांक” पाउन गाह्ो छ । 

उदाहरणका लावग, म.वि.ब. क्यामपस रािविरािमा ४५ िना ्थिा्यी वशक्षक छन ्

(मानविकी र सामाविक विज्ानमा २०, विज्ान िथिा प्रविवधमा २०, व्यि्थिापनमा 

२, काननूमा २ र वशक्षामा १) । साथैि, त्यहाँ हाल २१ “आवंशक” (प्रवि कक्षा पढाए 

बापि िलब पाउने) वशक्षक छन,् िसमध्ेय मानविकी र सामाविक विज्ानमा १७, 

विज्ान िथिा प्रविवधमा २ र व्यि्थिापनमा २ िना छन ्।9

िनकपरुको रा.रा.ब. क्यामपसमा मानविकी र सामाविक विज्ानको व्थिविलाई 

िीन िररकाले बझुन सवकनछ ।10 पवहलो, ्यो क्यामपसमा मानविकी र सामाविक 

विज्ानका कुनै पवन विष्यमा प्राध्यापक िहका वशक्षक छैनन ् । रािनीविशास्तमा 

विद्ाथिथी भनादा वठकै देवखए पवन ्यो विष्यमा कुनै ्थिा्यी िा “करार” वशक्षक 

छैनन,् र “आवंशक” वशक्षककै भरमा कक्षाहरू चवलरहकेा छन ्। दोस्ो, नौ ओटा 

मानविकी र सामाविक विज्ान विष्यहरू (नेपाली, वहनदी, इविहास, समािशास्त, 

दशदान, मनोविज्ान, सं्कृवि, िनसंख्या, र ग्ामीण विकास) मा प्रत्ेयकमा एक ् थिा्यी 

वशक्षक छन ्। चाखलागदो कुरा के छ भने भगूोलका त्यहाँ कुनै वशक्षक (्थिा्यी िा 

आवंशक) छैनन ्। िेस्ो, मानविकी र सामाविक विज्ानका विष्यहरूमा सह-प्राध्यापक, 

उप-प्राध्यापक, करार, र आवंशक गरी ४२ वशक्षक छन ्। िर, ्नािक िहमा पढ्ने 

वन्यवमि विद्ाथिथीको संख्या थिोरै छ । कररब आधा िवि वशक्षक ्या ि आवंशक छन,् 

्या ि “करार” का । 

9 वरि.वि.मा िीन थिरर वशक्षक छन—्पवहलो “्थिा्यी” िाला, दोस्ो िावषदाक “करार” िाला र िेस्ो 
“आवंशक” िाला । िावषदाक करार (कोसदा-कनर्ि्याकट) िालालाई “अ्थिा्यी” प्रकृविका वशक्षक भनन वमलछ । 
आवंशक वशक्षकलाई “दवैनक ज्यालादारी” भनन वमलछ; व्यनले िवि िणटा/वपरर्यड पढा्यो सोही अनरुूप 
पाररश्रवमक पाउँछन ्।

10 ठा.रा.ब. क्यामपस, म.वि.ब. क्यामपस र स.ूस.मो.्या.ब. क्यामपसका वशक्षकहरूको वि्ििृ िथ्यांक 
उपल्ध नभएकोले नोभमेबर २५, २०२१ मा संकलन गररएको रा.रा.ब. क्यामपसको िथ्यांकलाई समग् 
प्रिवृत्त बझुन उदाहरणका रूपमा वलइएको हो ।
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वसराहाको स.ूस.मो.्या.ब. क्यामपसमा हाल ४३ िना वशक्षक का्यदारि छन ् । 

्यसमा ्थिा्यी, करार र आवंशक वशक्षक समािेश छन ्। िर, क्यामपसमा प्राध्यापक 

िहमा दरबनदी भएका कुनै वशक्षक छैनन ्। सन ्२००६ विरको िलुनामा वशक्षकको 

संख्या पवन उललेख्य िटेको छ । त्यवि बेला अध्यापनरि ७६ िना वशक्षकमध्ेय ५४ 

पणूदाकालीन २२ िना आवंशक वथिए (हनेुदाहोस ्भदुरे २०६२ : ३) । सन ्२००८ दवेख 

वरि.वि.का आवंगक क्यामपसहरूमा प्रमाणपरि िहको पढाइ हटाइएपवछ ्यो क्यामपसमा 

वशक्षकको संख्या पवन िट्द ैगएको हो ।

मानविकी र सामाविक विज्ानका विष्यमा भनादा भएका विद्ाथिथीमध्ेय धरैे िना 

वन्यवमि रूपमा कक्षामा उपव्थिि नहुने भएकाले ्यी क्यामपसमा िा्िविक (अथिादाि,् 

कक्षावभरि) विद्ाथिथी-वशक्षक अनपुाि कम दवेखनछ । िसथिदा, सैद्धावनिक रूपमा, कक्षामा 

उपव्थिि हुने थिोरै विद्ाथिथीलाई वसकाउन र आफनै अनसुनधान गनदा वशक्षकसगँ प्रश्ि 

सम्य हुनछ । ्यद्वप त्यहाँ अध्यापन र अनसुनधान दिुैको अि्थिा सनिोषिनक 

छैन । अबको खणडमा ्यी क्यामपसहरूमा अनसुनधानको अि्थिाबारे चचादा गररनछ ।

अनुसनधाताको उतपादनमा सकंट
अनसुनधान र अनसुनधािाको उतपादनबीच पार्पररक समबनध छ । प्यादाप्त अनसुनधािा 

भए अनसुनधान समभि हुनछ । ्यद्वप, ्यो कथिनले अनसुनधान कसले गरररहकेो छ 

र ्यी अनसुनधािा कहाँ अिव्थिि छन ्भनने कुरासँग सरोकार राखदनै । अवहलेको 

मधशे प्रदशे लगा्यि नेपालको िराईसँग समबवनधि अनसुनधान पवहला खासै भएको 

पाइदँनै, िर पवछलला वदनमा अनसुनधान गनने व्यवति िा सं्थिाको ध्यान िराईमा पवन 

केवनरिि हुन थिालेको छ । मावटदान चौिारीले ि्यार गरेको दईु ओटा सनदभदा ग्नथि-सचूीले 

मारि पवन नेपालको िराई/मधशे क्षेरिलाई केवनरिि गरी पवछलला दशकमा उललेख्य 

रूपले अनसुनधान हुन थिालेको िथिा िराई/मधशे बारेमा लेखन थिावलएको दखेाउँछ 

(हनेुदाहोस ्रूपाखिेी सन ्२०००; विटि र माननधर सन ्२००९) ।11 

11 िराई/मधशेमा मानविकी र सामाविक विज्ान अनसुनधानको अद्ािवधक ग्नथि-सचूी आिश्यक 
भसैकेको छ । मधशे समबनधी केही न्याँ सामग्ीका लावग नेपाल मधशे फाउणडेशनका प्रकाशनहरू, विशषे 
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नेपालको संिी्य सरकार, विदशेी िथिा नेपाली विश्वविद्ाल्य, प्रावज्क गरैसरकारी 

सं् थिा लगा्यिका विवभनन सं् थिागि पहलबाट िराई/मधशेसँग समबवनधि सामाविक 

अनसुनधान भइरहकेा छन ्। नेपाली र विदशेी दिुै थिरी अनसुनधािाले मधशे समबनधी 

अनसुनधान गरेका छन ्। िसथिदा, मधशे प्रदशेसँग समबवनधि अनसुनधानको उतपादन 

हनेने हो भने उललेख्य काम भएको छ भनन सवकनछ । िर, िी अनसुनधान धरैेिसो 

मधशे प्रदशे बावहरका अनसुनधािाले गरररहकेा छन ्। अथिादाि,् मधशे प्रदशेमा रहकेा 

अनसुनधािाले प्रदशेको ज्ान उतपादनमा ्योगदान वदइरहकेा छैनन ्। ्यसले अनसुनधान 

िनशवति उपल्धिाका वहसािले मधशे प्रदशेमा मानविकी र सामाविक विज्ान 

अनसुनधान क्षमिा कमिोर छ भनने संकेि गछदा । मधशे प्रदशेमा रहकेा वरि.वि.का 

चार आवंगक क्यामपसमा मानविकी/सामाविक विज्ानका क्षेरिमा खासै अनसुनधान 

अभ्यास भइरहकेो नदवेखनलेु त्यो कमिोरीलाई उिागर गछदा ।

्यसले मधशे प्रदशेसँग समबवनधि अनसुनधान र त्यहाँ अनसुनधािा ि्यार पानने 

प्रवक्र्यालाई अलग गरेर विशे्षण गनुदापनने आिश्यकिा औलँ्याउँछ । ्यसका लावग 

हामी भारिी्य समािशास्ती सविश दशेपाणडेको विचार सापटी वलन सकछौं, िसले 

दवक्षण एवश्यामा सामाविक विज्ान अनसुनधानको क्षमिा समबनधी छलफलका 

लावग केही महत्िपणूदा प्रश्न उठाएका छन ्। दईु दशकअवि उनले “दवक्षण एवश्याली 

सामाविक विज्ान अनसुनधान क्षमिामा मखु्य सकंट अनसुनधानको उतपादनमा भनदा 

पवन अनसुनधािाको उतपादनमा छ” भनेका वथिए (दशेपाणडे २००२ : ३६२८) । 

उनको कथिनलाई केही पररमािदान गददै हामी मधशे प्रदशेसँग समबवनधि मानविकी र 

सामाविक विज्ान अनसुनधानमा दवेखएको संकट प्रदशेबारे अनसुनधान नभएर भनदा 

पवन प्रदशेवभरि दक्ष अनसुनधािा उतपादन हुन नसकेर हो भनन सकछौ ँ। ्यसका पछावड 

विवभनन कारण हुन सकछन ्। पवहलो, सक्षम अनसुनधािा बनन विद्ाथिथीलाई उवचि 

िावलमको अभाि छ । अकथी भारिी्य समािशास्ती िीणा दास विद्ाथिथीका लावग 

अनसुनधान-प्रवशक्षणको महत्ि दशादाउँद ैभवनछन ्:

गरी मधशे अधययन (्थिावपि सन ्२०१३) िनदाल हनेुदाहोस ्। ्यो िनदालका आठ अकं प्रकावशि छन ्। ्यी 
अकंहरूमा मधशे प्रदशे र िराईका अन्य भागहरूबारे लेख र वटपपणीहरू पाइनछन ्।
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कुनै पवन क्षेरिमा अनसुनधान केही सम्यको लावग वदगो हुने भनेको थिोरै 

उतकृटि विद्ान ्को प्रविभाले गदादा नभई औसि शोधकिादामा ध्ैयदापिूदाक गररने 

क्षमिा अवभिवृद्धको प्र्यासले हो । थिोमस कुहनले भनेको “सामान्य विज्ान” 

ले कुनै पवन विष्यमा अनसुनधानको मरेुदणडको काम गछदा । विद्ाथिथीलाई 

उतकृटि अनसुनधानका लावग प्रवशवक्षि गनदा सवकँदनै, िर राम्ो अनसुनधानका 

लावग उनीहरूलाई ि्यार गनदा सवकनछ र गररनपुछदा । (दास १९९३ : ११५९)

अध्य्यन-अनुसनधानप्रवि अवभरुवच राखने विद्ाथिथीलाई मारि िावलम वदएर 

सक्षम अनसुनधािा बनाउन सवकनछ । ्यसबाहके, आफू ्ि्ंय अनसुनधानमा संलगन 

र अनसुनधान प्रवशक्षणका लावग प्रविबद्ध वशक्षकहरू चावहनछ । अनसुनधािाहरूको 

सह्योगी-समदुा्य र उवचि प्रावज्क पिूादाधार (सवेमनार, का्यदाशाला, राम्ो पु् िकाल्य, 

िनदाल र अन्य प्रावज्क प्रकाशन) भएमा अनसुनधानको वनरनिर उतपादन िथिा विनको 

प्रसार र छलफल समभि हुनछ । ्य्िो िािािरण दीिदा कालसमम वटकाउन प्यादाप्त 

आवथिदाक स्ोि उपल्ध हुनैपछदा । िर, ्यी सबै अत्यािश्यक स्ोि-साधन र िािािरण 

अवहले मधशे प्रदशेमा उपल्ध छैनन ्। ्यहाँका चार ओटा क्यामपसमा भनादा भएका 

विद्ाथिथीलाई अनसुनधानमा खासै रुवच दवेखदँनै । ्यस समबनधमा फरक फरक दईु 

ओटा क्यामपसमा अध्यापनरि वशक्षकका अिलोकन उललेख गनुदा सानदवभदाक हुनछ । 

िनकपरुव्थिि रा.रा.ब. क्यामपसका समािशास्त विभाग प्रमखु सशुील ्यादिले 

बिाए : 

समािशास्तमा ्नािकोत्तर िहमा भनादा भएका विद्ाथिथी प्रा्य:िसो िावगरे 

छन ् । विनका लावग शोधपरि लेखन भनेको वडग्ी हाि पानदा आिश्यक 

वचि मारि हो । १०० विद्ाथिथीमा ५–१० िना मारि वफलडमा गएर आफनो 

अनसुनधानको काम गछदान ्र गमभीरिापिूदाक शोधपरि लेखछन ्।

्यादिको भनाइको समथिदान गददै िीरगञिव्थिि ठा.रा.ब. क्यामपसका इविहासका 

प्राध्यापक िासदुिे लाल दासले थिपे :
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अवहलेका विद्ाथिथी ज्ान पाउनका लावग होइन प्रमाण परिका लावग अध्य्यन 

गछदान ्। म प्रा्यः उनीहरूलाई “विद्ाथिथी से बेसी प्रमाणपरिधारी” [विद्ाथिथीभनदा 

ज्यादा प्रमाणपरिधारी] भनने गछुदा ।

्यी दईु वशक्षकका भनाइले मधशेमा अनसुनधानप्रवि विद्ाथिथीको अरुवच एउटा 

मखु्य सम््या भएको बवुझनछ । रािविरािव्थिि म.वि.ब. क्यामपसमा एम.ए. िेस्ो 

सेमे् टरका समािशास्तका विद्ाथिथी श्यामसनुदर ्यादिले भनेका कुराले त्यसलाई 

थिप ्पटि पाछदा :

म.वि.ब. क्यामपसमा समािशास्त विभागमा प्रा्यः “वनट्कृ्य विद्ाथिथी” छन ्। 

हामी ्नािकोत्तर िहमा दईु प्रकारका विद्ाथिथी छन ्भनन सकछौ ँ। पवहलो, 

िी विद्ाथिथी िो पवहले नै सरकारी/गैर-सरकारी सं्थिामा पणूदाकालीन िावगर 

गरररहकेा छन ्। दोस्ो, “विद्ाथिथी रािनीवि” मा संलगन विद्ाथिथी, िसलाई 

आफनो रािनीविलाई वटकाउन क्यामपस पररसर िररपरर िमुनपुनने हुनछ । 

अनसुनधानको कुरा छोड्नसु,् उनीहरूलाई वशक्षकबाट चावहने भनेकै परीक्षा 

पास गनदा “स्िेकट नोट” हो । ्यवद िपाईलेँ वन्यवमि रूपमा कक्षा वलने 

विद्ाथिथी फेला पानुदाभ्यो भने त्यो अपिाद हुनेछ ।12 

दोस्ो, विद्ाथिथीमा अनसुनधानप्रवि कम चासो छ भवनरहदँा ्यी चार क्यामपसमा 

अध्यापन गनने वशक्षकको बारेमा पवन सोही कुरा लाग ूहुनछ । मावथि चचादा गररए झै,ँ 

त्यहाँ सामाविक विज्ान अनसुनधानमा चाख राखने वशक्षक न्यनू छन ् । म.वि.ब. 

क्यामपसका समािशास्तका अध्यापक सरेुनरि ्यादिले भने :

्यो क्यामपसमा समािशास्त विष्य पढाउने म एकलो वशक्षक हु ँ। त्यो पवन 

“पाटदाटाइम” वशक्षक । मलेै वदनमा पाँच ओटाभनदा बढी कक्षा वलनपुछदा । 

अनसुनधानको लावग हामीलाई समान विचार राखने वशक्षकको समहू चावहनछ, 

12 श्यामसनुदर ्यादिसँग अवप्रल ८, २०२२ मा टेवलफोन माफदा ि गररएको कुराकानी ।



मावटदान चौिारी • 12

िुन ्यहाँ पाउन लगभग असमभि छ । ्यो क्यामपसमा दुई प्रकारका 

वशक्षक छन ्: परुानो र न्याँ पु् िाका । परुानाले कवहल्ैय अनसुनधानलाई 

गमभीरिापिूदाक वलएनन ्। न्याँहरू अनसुनधान गनदा चाहनछन ्िर क्यामपसमा 

सहकमथीबाट प्यादाप्त समथिदान पाउँदनैन ्।13

्यादिको भनाइले दइुटा कुरा बिाउँछ : एउटा, धरैे वशक्षकलाई अनसुनधानप्रवि कुनै 

चासो छैन । अकको, अनसुनधानमा रुवच राखनेले त्यो गविविवधमा सलंगन हुन आिश्यक 

सम्य र प्रोतसाहन पाउँदनैन,् वकनभने उनीहरू पढाउनम ैधरैे व्य्ि रहनपुछदा । साथैि, 

क्यामपसको िािािरण पवन अनसुनधान-मरैिी छैन । 

िेस्ो, अनुसनधानलाई वनरनिरिा वदन अनुसनधािाको सह्योगी समुदा्यको 

अभाि भएको कुरा उनीहरूले बिाए । रा.रा.ब. क्यामपसमा समािशास्तमा एम.ए. 

िेस्ो सेमे् टरका विद्ाथिथी मनोि साहले भने :

दईु प्रमुख विष्य (रािनीविशास्त र समािशास्त) मा थेिवसस अवनिा्यदा 

छ । अवहलेसमम मलेै ्यो क्यामपसमा कुनै पवन अनसुनधान सेवमनारमा भाग 

वलएको छैन । ्यहाँका गविविवध िदथिदािादका आधारमा चवलरहकेा छन ्। 

मखु्य उद्दशे्य परीक्षा पास गनदा “्माटदा सोलशुन नोट” प्राप्त गनुदा र थेिवससका 

लावग “शटदाकट” फेला पानुदा हो । अवहलेसमम मलेै थेिवसस लेखनको लावग 

मरेो क्यामपसको विभागबाट अनसुनधान पद्धविको िावलम वलएको िा कुनै 

गमभीर सललाह-सझुाि पाएको छैन ।14

वशक्षकले अनुसनधान सेवमनार/का्यदाशाला सञचालन नगनुदा र विद्ाथिथीलाई 

अनसुनधानमा सझुाि िा सललाह नवदनलेु ज्ान उतपादन का्यदामा मधशे प्रदशेमा 

13 सरेुनरि ्यादिसँग अवप्रल ८, २०२२ मा टेवलफोन माफदा ि गररएको कुराकानी ।
14 मनोि साहसँग अवप्रल ८, २०२२ टेवलफोन माफदा ि गररएको कुराकानी ।
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अिव्थिि वरि.वि.का आवंगक क्यामपसका वशक्षकको चासो र प्रविबद्धिाको कमी 

दशादाउँछ । 

चौथिो, प्यादाप्त मारिामा सनदभदा स्ोि र पढ्ने ठाउँको व्यि्थिा सवहिका 

पु् िकाल्यको अभाि पवन अनसुनधानको उवचि िािािरण नभएको प्रमाण हो । 

चारै ओटा क्यामपसका पु् िकाल्य र वसराहा िथिा िनकपरुका अन्य सािदािवनक 

पु् िकाल्यहरू अिलोकन गदादा विनको अि्थिा सनिोषिनक पाइएन । क्यामपसका 

पु्िकाल्यहरूमा मुख्यि: ्नािक एिं ्नािकोत्तर िहका पाठ््यपु्िक मारैि 

रावखएको पाइ्यो । ्यसरी रावखएका पु् िकहरू पवन प्रा्य: अव्यिव्थिि वथिए । त्यहाँ 

अनसुनधानका लावग उप्योगी हुने सनदभदा सामग्ी वथिएनन ् । न िी पु् िकाल्यमा 

कमप्यटुरहरू नै वथिए । चार ओटै क्यामपसका पु् िकाल्यमा अनलाइन क्याटलग 

वथिएनन ् । ्यीमध्ेय कुनै पवन पु् िकाल्यको वरि.वि.को केनरिी्य पु् िकाल्य माफदा ि 

अनलाइन िनदाल र अनसुनधान डाटाबेसमा पहुचँ छैन । साथैि, विनमा विद्ाथिथी र 

वशक्षकका लावग पढ्ने ठाउँ पवन प्यादाप्त छैन । पु् िक रावखएका दरािमा विद्ाथिथी िथिा 

वशक्षकको सीधा पहुचँ पवन छैन । त्यसैले, विद्ाथिथी र वशक्षक पु् िकाल्यमा विरलै 

िानछन ्।15 ्यी चारओटा क्यामपस रहकेा शहरमा विद्ाथिथी/वशक्षकले क्यामपसको 

पु् िकाल्यमा नभएका पु् िक वकनन पाइने राम्ा पु् िक पसल छैनन ्। िवि पवन 

पु् िक पसल छन ्विनले लोकसेिा आ्योगले वलने परीक्षाको ि्यारीका लावग उप्योगी 

विवभनन “्माटदा सोलशुन नोट” र पाठ््य पु् िक मारि वबक्री गछदान ्।

पाँचौं, अनसुनधानको िािािरणलाई सिाउने अकको ित्ि भनेको अनसुनधान 

िनदालहरूको वन्यवमि प्रकाशन हो ।16 मावटदान चौिारी पु् िकाल्यमा सकंवलि नेपाल 

वभरिबाट प्रकावशि िनदालहरूको बहृि ्सचूीमा मधशे प्रदशेका शवैक्षक सं्थिाहरूबाट 

िीन ओटा िनदाल मारि प्रकाशन भएको पाइ्यो । िा्ििमा, िी िीनओटै िीरगञिको 

ठा.रा.ब. क्यामपस वभरिका विवभनन एकाईहरूले प्रकाशन गरेका हुन ्। नेप्ीज जन्न् 

15 ्यो अनचुछेद रा.रा.ब. क्यामपसको पु् िकाल्यका अरविनद वमश्रसँग फेब्अुरी १५, २०२२ मा 
टेवलफोन माफदा ि गररएको कुराकानीमा पवन आधाररि छ ।

16 नेपालमा मानविकी र सामाविक विज्ानका िनदालहरूको प्रकाशनका विवभनन आ्यामबारे वि्ििृ 
िानकारीका लावग िनि (सन ्२०१०) हनेुदाहोस ्।
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अफ इन्टिग्ेटेिड साइ्सेजका दईु अकं क्रमशः सन ्२०११ र २०१२ मा प्रकावशि 

भएका वथिए ।17 समाटि्न जन्न् : ए जन्न् अफ एजकेुश्न रिसर्नको एउटा अकं (सन ्

२०१३) मा प्रकावशि भएको वथि्यो ।18 त्यसपवछ दिुै िनदाल बनद भए । सन ्२०११ 

मा ् थिावपि एकेडेनमक भ्ाइसेज : ए मन्टिनडनसनप्निी जन्न् ठा.रा.ब. क्यामपसको 

िावषदाक प्रकाशन हो । त्यस्यिा ्यो वन्यवमि प्रकाशन हुदँआैएको छ ।19 िर, केही 

अपिादलाई छोड्ने हो भने, ्यस िनदालका अवधकांश अनसुनधान लेख मधशे प्रदशेका 

क्षेरिी्य सामाविक-आवथिदाक र सां्कृविक मदु्दामा केवनरिि छैनन ्।

प्रावज्क िनदाल लामो सम्य वटकनका लावग आफना अनसुनधानमलूक लेख-रचना 

वदएर समपादक मणडललाई सिाउने प्रावज्क समदुा्य आिश्यक पछदा । अनसुनधान 

परमपरा कमिोर भएका अलपविकवसि दशेहरूमा ्य्िो सह्योगी समदुा्य पाउन ु

चनुौिीपणूदा छ । नेपालमा विवभनन कारणले िनदालहरू खलुने र िीमध्ेय धरैे िनदाल वछटै् 

बनद हुने िा वन्यवमि प्रकाशन हुन नसकने प्रमखु कारण ्य्िो सह्योगको अभाि नै 

हो ।20 नेप्ीज जन््न  अफ इन्टिग्टेेिड साइ्सेज बनद हुनमुा पवन ्यही कारण विममिेार 

छ । ्यो िनदालका दईु का्यदाकारी समपादकमध्ेय एक िना िीरेनरिकुमार वमश्रले भने :

हामीले िनदालका लावग लेख बझुाउन आह्ान गददै सचूना राखपेवछ केही 

व्यवतिले हामीलाई आफना लेख पठाए । केहीले उनीहरूका सामग्ी प्रकावशि 

गनदा हामीलाई दबाब समेि वदए । ्यद्वप, विनीहरूमध्ेय प्रा्यःले प्यादाप्त 

अनसुनधान गरेका वथिएनन ्र [हामीले विनको समीक्षा गरेर पठाएपवछ] आफना 

लेख पररमािदान गनदा पवन चाहनेन ्। हामीले ठाकुरराम बहुमखुी क्यामपसमा 

17 ठा.रा.ब. क्यामपसमा अिव्थिि ररसचदा सोसाइटी अफ इवनटग्ेटेड साइनसेिले ्यो िनदाल प्रकाशन 
गरेको वथि्यो । ्यसका दईु अकंको थिप वििरण https://njis.webs.com/ मा पाउन सवकनछ; अवप्रल १०, 
२०२२ मा हरेरएको ।

18 ्यसको प्रकाशक ठा.रा.ब. क्यामपस अनिगदािको ्टावटव्टकल एणड म्याथिमवेटकल एशोवसएशन 
फर ररसचदा एणड वटवचङ हो ।

19 ्यो िनदालको १० अकं (सन ्२०२०) समम मरुिण भएर आइसकेको छ । िथिावप, नेपाल िनदालस 
अनलाइन पोटदालमा अकं ७ समम मारैि अपलोड गररएको छ । हनेुदाहोस ्https://www.nepjol.info/index.
php/AV/issue/archive; अवप्रल ११, २०२२ मा हरेरएको ।

20 वि्ििृ अध्य्यनको लावग िनि (सन ्२०२१) हनेुदाहोस ्।
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गररएका केही शोध-परि हऱे्यौ ँर विनीहरूलाई क्रवमक रूपमा प्रावज्क लेखमा 

ढालन सवकनछ भनने ठान्यौ ँ । िर त्यो प्र्यतनले साकार रूप वलएन र उति 

प्रवक्र्याप्रवि हाम्ो आशा मऱ्यो । त्यसपवछ हामीले िनदालको प्रकाशनलाई 

अगावड नबढाउने वनणदा्य गऱ्यौ ँ। अवहले ि हामीले क्यामपसबाट अिकाश 

पवन वलइसक्यौ ँ।21

मधशे प्रदशेमा खवँदला िनदालहरूको अभाि हुदँा िनदाल समपादन र प्रकाशन माफदा ि 

प्रदशेमा अनसुनधानको लावग राम्ो सह्योगी िािािरण बनाउनेबारे सोवचरहकेा ्यिुा 

प्राज्हरूमा वनराशा छाएको छ ।

अनिमा, अनुसनधानको लावग उप्यतुि िािािरण बनाउन अनुसनधान कोष 

आिश्यक हुनछ । वरि.वि. प्रणाली वशक्षकले गनने अनसुनधानबारे धरैे उदार र सह्योगी 

छैन । अनसुनधान-िवृत्तहरू नगण्य छन ्। विश्वविद्ाल्यमा का्यदारि वशक्षकका लावग 

विश्वविद्ाल्य अनुदान आ्योग (्यिूीसी) बाट केही अनुसनधान सह्योग रकम 

उपल्ध हुन सकछ । िर अपिाद बाहके त्य्िो सह्योग रकम एक ि सानो छ । 

अकको, अनदुान आ्योगबाट प्राप्त हुने त्य्िो रकम वलन समिे धरैे प्रशासवनक झञझट 

र खचदा व्यहोनुदा पछदा । ्यसै कारण आ्योगले वदने त्य्िो िवृत्त काठमाडौ ँबावहरका 

विश्वविद्ाल्य िा क्यामपसमा का्यदारि वशक्षकका हकमा आकषदाक छैन ।22

 मधशे प्रदशेका क्यामपसहरूमा अनसुनधािा उतपादनमा संकट दवेखनमुा के बिेट 

अभाि मारि सम््या हो ि ? अवहलेसममको छलफलका आधारमा अनसुनधािा ि्यार 

पानदा “बिेट” एक अत्यािश्यक शिदा ि हो, िर मधशे प्रदशेको सनदभदामा बिेट मारिै 

प्यादाप्त छैन भनने हाम्ो बझुाइ छ । मावथि उललेख गररए झै,ँ अनसुनधान क्षमिा िवृद्ध 

गनदा “मनेटरवशप” माफदा ि विद्ाथिथीको वनरनिर प्रवशक्षण, राम्ो पु् िकाल्य र िनदाल 

माफदा ि ज्ानका स्ोिमा पहुचँ, र वनकट रहकेा अनसुनधान समदुा्यका सद््यहरूबाट 

21 वमश्रसँग फेब्ुअरी २३, २०२२ मा टेवलफोन माफदा ि गररएको कुराकानी । अन्य िनदालका 
समपादकहरूले पवन नेपालका विश्वविद्ाल्यहरूमा गररने एम.ए. िा मावथिललो िहका शोधपरिहरूलाई 
िनदाल लेखमा रूपानिररि गनदा सवकनछ भनने ठानेर प्र्यास गरेको दवेखनछ (हनेुदाहोस ्हुमागाई ंसन ्२०११) ।

22 नेपालका विश्वविद्ाल्यमा प्रावज्क अनसुनधानका लावग उपल्ध आवथिदाक पिूादाधारबारे थिप िानन 
उपे्रिी र परािलुी (सन ्२०१६) हनेुदाहोस ्।
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सह्योग आिश्यक पददाछ । अनसुनधान कमदाका ्यी संरचनातमक पक्षको अवहले 

अभाि दवेखएकाले आवथिदाक स्ोिको उपल्धिाले मारिै मधशे प्रदशेको अनसुनधान 

पररदृश्यमा वछटै् पररििदान ल्याउँदनै । ्यो कुरा उदाहरणबाट पवन प्रट्ि्याउन सवकनछ : 

सन ्२०१५ मा न्याँ संविधान िारी भएर नेपाल संिी्य राज्य बनेपवछ ्थिानी्य र 

प्रादवेशक िहमा अनसुनधान र अनसुनधानका लावग स्ोि छुट्््याइएको छ । मधशे प्रदशे 

सरकारले आवथिदाक िषदा २०७८/०७९ को बिटेमा १ करोड ५० लाख रुपै्याँ मधशेको 

इविहास लेखनलाई सह्योग गनदा छुट्््याएको छ (हनेुदाहोस ्मधशे सरकार २०७८) । िर 

प्रदशेमा सक्षम अनसुनधािा नहुदँा र केही प्रवक्र्यागि वढलाइका कारण अवहलेसमम ्यो 

अनसुनधान हुन सकेको छैन ।23 वरि.वि.का चार ओटा आवंगक क्यामपस (र प्रदशेका 

अन्य क्यामपसहरू) ले अनसुनधानको दक्ष ज्ान सवहिको िनशवति उतपादन गरेको 

भए मधशेको इविहासको अनसुनधान अवहले शरुू भइसकेको हुनथ्यो भनन सवकनछ ।

संक्षेपमा भननुपदादा, मधेश प्रदेशमा अनुसनधािा उतपादनमा आएको संकट 

विद्ाथिथीको अनसुनधानमा रुवच नहुन,ु इचछुक र दक्ष वशक्षकको नेितृिमा मनेटरवशप 

व्यि्थिा नहुन,ु र राम्ा पु् िकाल्य र अनसुनधान िनदालहरू सवहिको अनसुनधानलाई 

सिाउने शवैक्षक पिूादाधार नहुन ुि्िा विवभनन कारणको एकमटुि पररणाम हो । ्य्िो 

पररिेशमा चार ओटा क्यामपसमा विद्ाथिथीलाई दक्ष अनुसनधािा बनने-बनाउने 

समभािना न्यनू छ ।24 र, ्यो नै मधशे प्रदशेमा मानविकी र सामाविक विज्ान वशक्षण 

र अनसुनधानको मखु्य संकट हो ।25

23 मधशे प्रदशे सरकारका मखु्य न्या्यावधितिा दीपेनरि झासँग अवप्रल ११, २०२२ मा टेवलफोन 
माफदा ि गररएको कुराकानी ।

24 मधशे प्रदशेका अवधकांश सािदािवनक बवुद्धिीिीहरू वरि.वि. प्रणालीभनदा बावहर छन ्। उनीहरू 
सवक्र्य रूपमा लेखछन ्(धरैेिसो सावहवत्यक लेखन) र अनसुनधान पवन गरररहकेा हुनछन,् िर िी मानविकी 
र सामाविक विज्ान अनसुनधानमा आधाररि अनसुनधान लेखहरू विरलै लेखछन ्।

25 लवुमबनी प्रदशेका िीन विललामा मानविकी र सामाविक विज्ान वशक्षण र अनुसनधानको 
अि्थिाको िलुनातमक वटपपणीको लावग मावटदान चौिारी (सन ्२०१९) हनेुदाहोस ्।
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अनय ितृ्तमा पनने असि
्यो शोध-संक्षेपले मधेश प्रदशेमा मानविकी र सामाविक विज्ान अनसुनधानको 

अि्थिाबारे िानकारी गरा्यो । ्यो िानकारी वरि.वि.का चारओटा आवंगक क्यामपसमा 

मानविकी र सामाविक विज्ान विष्यहरूमा विद्ाथिथी संख्या र वशक्षकसँग समबवनधि 

िथ्यांकमा केवनरिि वथि्यो । ्यसले िी क्यामपसमा सक्षम अनसुनधािाको उतपादन 

प्रवक्र्यामा दखेा परेका चनुौिीका लावग विममिेार ित्िहरूको पवन विशे्षण गऱ्यो । 

अनसुनधानबाट प्राप्त वििरणका आधारमा मधशे प्रदशेमा मानविकी र सामाविक 

विज्ान वशक्षण र अनुसनधान िावलमको अि्थिा द्यनी्य छ भनन सवकनछ । 

फल्िरूप, सामाविक अनसुनधान र अनसुनधानिन्य अन्य गविविवधमा संलगन 

भएका व्यवतिहरूको संख्या पवन कम छ । ्यी सबै िथ्यले समग् मधशे प्रदशेको 

मानविकी र सामाविक विज्ान अनसुनधान-क्षमिा कमिोर भएको दखेाउँछ, िसले 

गदादा प्रावज्क र गैर-प्रावज्क प्र्योिनका लावग आिश्यक अनसुनधान गनदा बाधा पगुेको 

छ ।

्यहाँ अध्य्यन गररएका वरि.वि.का चार ओटा आंवगक क्यामपसको द्यनी्य 

अि्थिाले बावहरी ितृ्तमा के असर पालादा भनने प्रश्न महत्िपणूदा छ । पवहलो, प्रादवेशक 

र ् थिानी्य िहमा अनसुनधानका लावग आिश्यक सक्षम िनशवतिको अभाि व्यापक 

रूपमा महशशु गररएको छ । मधशे प्रदशेमा प्रादवेशक िा ्थिानी्य सरकारका लावग 

आिश्यक अनसुनधानमलूक काम गनदा वरि.वि.का आवंगक क्यामपसमा का्यदारि वशक्षक 

िा िी क्यामपसबाट उतपावदि िनशवतिमा भरपनदा सवकने अि्थिा दवेखदँनै । साथैि, 

मधशे प्रदशेको परिकाररिा र सािदािवनक िीिनका अन्य महत्िपणूदा क्षेरिले पवन ्य्िो 

अभािको असर भोवगरहकेा छन ्। 

दोस्ो, नेपाल संिी्य गणिनरि बनने क्रमम ैछ; ्यसका सबै अि्यिले पणूदा रूपमा 

काम गनदा थिावलसकेका छैनन ् । ्यो सवनधकालबाट गजु्दँ ैगदादा िीनै िह—संिी्य, 

प्रादवेशक र ् थिानी्य—का सरकारहरूले सामना गनुदापरेका चनुौिीहरू थिप िवटल बनद ै

गएका छन ्। ्यी चनुौिीलाई भइु ँिहबाट बझुन र प्रादवेशक एिं ्थिानी्य सरकारलाई 

नीविगि विकलपबारे सुझाि वदन नीवि अनुसनधानका लावग दक्ष र ्थिानी्य 

िनिीिनमा वभिेका प्राज्हरूको एउटा िमाि आिश्यक छ । ् थिानी्य िा प्रादवेशक 
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िहमा त्य्िो िमाि उपल्ध नहुदँा काठमाडौकँो प्रमखु रािनीविक िगदाले मचचाउने 

कोकोहोलो दशेभरको िनिीिनमा हािी भइराखछ । ्य्िो हुदँा प्रादवेशक र ् थिानी्य 

सरकारको िहमा साँचच ैसमबोधन गररनपुनने विष्यहरूले ्थिानी्य सािदािवनक ितृ्तमा 

ठाउँ पाउँदनैन;् संिी्य सािदािवनक ितृ्तमा ठाउँ पाउने ि झन ्टाढाको कुरा भ्यो ।

अनिमा, सीमानिकृि समदुा्यका सद््यहरूले ्थिानी्य र प्रादवेशक सािदािवनक 

क्षरेिमा आफनो आिाि उठाउने प्र्यास गदादा उनीहरूलाई आफनो िीिन, िीविकोपािदान 

र सामाविक इजििका लावग महत्िपूणदा मुद्दाको िकालि गनदा अनुसनधान-

कौशल चावहनछ ।26 विगिमा भएका र भविट््यमा हुन सकने आफना समदुा्यका 

अवधकारहरूको उललंिनको अवभलेखीकरण गनदा र लोकिनरिमा उनीहरूको मौवलक 

अवधकारको िकालि गनदा पवन ्य्िा अनसुनधान-कौशल आिश्यक हुनछन ् ।27 

क्यामपसमा अध्य्यन-अध्यापन िथिा अनसुनधान प्रवशक्षण कमिोर हुदँा सीमानिकृि 

समदुा्यका सद््य नै बढी मकादामा पछदान ्। नेपालको बढ्दो चनुौिीपणूदा रािनीविक 

पररिेशमा सामाविक न्या्यको लडाइमँा सररक हुन न उनीहरू, न उनीहरूका वनकट 

समथिदाक नै आिश्यक अनसुनधान-कौशलले ससुवजिि छन ्।

धनयिाद
्यो अनसुनधान मावटदान चौिारीका अनसुनधािा सोहन प्रसाद साहले गरेका हुन ्। पवहले 

अगं्िेी भाषामा साह र प्रत्यषू िनिद्ारा लेवखएको ्यो शोध-संक्षपे महशेराि महिदानले 

अनिुाद गरेका हुन ्। शोध सकं्षपेका विवभनन म््यौदा पढी हषदामान महिदान, लोकरञिन 

परािलुी, दिेराि हुमागाई,ं दिेनेरि उपे्रिी, रुख गरुुङ, श्याम कँुिर र सवञिला मोतिानले 

प्रविवक्र्या वदएका वथिए । माचदा २०, २०२२ मा मावटदान चौिारीको वन्यवमि छलफल 

शृखंलामा ्यो अनसुनधान प्र्ििु गदादा उप्योगी सझुाि वदएर ्यसलाई परर्कृि गनदा 

मद्दि गनने सहभागीहरूलाई पवन धन्यिाद छ । ्यो शोध अनसुनधान िथिा प्रकाशनका 

लावग नेशनल इनडाउमनेट फर डेमोके्रसीको आवथिदाक सह्योग रहकेो छ ।

26 ्यो विचार अपपादरुाई (सन ्२००६) बाट प्रभाविि छ ।
27 ्यो िकदा बारे साह (सन ्२०२०) र मावटदान चौिारी (सन ्२०२०) मा लामो चचादा गररएको छ ।
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सार्वजनिक संराद र सार्वजनिक बहसको गणुस्तर उकासि ुमान ््वि चौ्तारीको शरुू दनेिकै 
उद्शे्य हो । िेपालमा बहस र अन्तनक््व ्याको अभ्यास निकै कम हुिे बेलामा स्ानप्त 
मान ््वि चौ्तारी अनहले पनि अिौपचाररक ्तर गहि सार्वजनिक छलफल गिने ्लोका 
रूपमा दशेभर पररनच्त छ । ्यहाँ सा्तामा दईु नदि नरनरध नरष्यमा छलफल हुनछ । 
्यस बाहके सत्ा संरचिामा अाइरहकेो पररर्त्वि, ज्ाि उतपादिका स्ल र संस्ाका 
चररत्र र गन्तनरनध, र िेपाली समाजमा भइरहकेो भौन्तक रूपान्तरणका नरनभनि 
आ्याम जस्ता नरष्यमा गण्ताननत्रक बहुल्ताको सनदभ्वमा र लैंनगक, भौगोनलक ्त्ा 
सामानजक समारेशीकरणको दृनटिकोण सनह्त चाै्तारीले अिसुनधाि गददै आएको छ । 
्यरुा अिसुनधा्तालाई अिसुनधािको व्यारहाररक प्रनशक्षण नदिे काम (मने्ररङ) पनि 
चौ्तारीको अनभनि पा्ो हो ।

अनहलेसमम चौ्तारीले १०७ ओ्ा पसु्तक, ८६ ओ्ा सनदभ्व सचूी, ३२ ओ्ा 
शोध-संक्षेप/िीन्त-पत्र ्त्ा नरनभनि अिसुनधाि प्रन्तरेदि प्रकाशि गररसकेको छ । सि ्
१९९६ दनेि निरन्तर प्रकाशि हुदँ ै आइरहकेो जि्वल स्डीज इि िेपाली नहसट्ी एणड 
सोसाइ्ी र सि ्२००६ दनेि प्रकाशि हुि ्ालेको नमनड्या अध्य्यि (सि ्२०१६ दनेि 
समाज अध्य्यन िामकरण गररएको) काे समपादकी्य गहृ पनि चौ्तारी हो । सि ्२००६ 
दनेि मान ््वि चौ्तारीले अिसुनधाि पसु्तकाल्य र नमनड्या डकुमने्ेशि सेन्र सार्वजनिक 
उप्योगका लानग िलुा गरेको छ । पसु्तकाल्यमा २५ हजारभनदा बढी पसु्तक छि ्। 

मान ््वि चौ्तारीका पाँच काम—छलफल, अिसुनधाि, अिसुनधाि प्रनशक्षण, प्रकाशि 
र पसु्तकाल्य—आपसमा अन्तरसमबननध्त छि ्। समनटिमा न्यिले ससुनूच्त संराद र 
नरशे्षण मलूक अिसुनधाि माफ्व ्त राज्य र िागररक बीचको सामानजक समबनधलाई 
सबल पािने र समारेशी सार्वजनिक रतृ् नरस्तार गिने चौ्तारीको मखु्य उद्शे्यलाई 
सघाइरहकेा छि ्।

From
Martin Chautari
27 Jeetjung Marg,Thapathali 
GPO Box 13470
Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4102027/5338050
Fax: +977-1-5340059
chautari@mos.com.np
www.martinchautari.org.np
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मधेश प्रदेशमा मानविकी र 
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