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समाज अ ययन १४ ः ८३–११८, २०७६

सघंीय नेपालमा थानीय सरकार र िवद्यालय िशक्षा

लोकर जन पराजुली, देवे द्र उपे्रती र ख गु ङ

संघीय िवधाियका, प्रादेिशक िवधाियका र थानीय सरकारको िनवार्चनसँगै संघीय 
गणताि त्रक नेपालको संिवधान, २०७२ िक्रयाि वत हुँदैछ । पुरानो शासन यव था 
(एका मक) बाट नयाँ शासन यव था (संघीय) मा जाने क्रममा नयाँ संिवधान माफर् त तीनै 
थरी सरकारबीच अिधकार र दािय वह  बाँडफाँट गिरएको िथयो । यससँगै, िहजोस म 
के द्रीय सरकार मातहत रिहआएको िवद्यालय िशक्षाको स चालन प्रिक्रया अिहले थानीय 
सरकारको क्षेत्रािधकारिभत्र आएको छ । तर, िवद्यालय िशक्षा स ब धी संवैधािनक अिधकार 
िक्रयाि वत गनेर् क्रममा केही ग भीर सम या देिखएका छन् । खास गरी िशक्षकह का संघ/
संगठनको प्रितरोध र संघीय सरकार तथा कमर्चारी संय त्रको समेत असहयोगका कारण 
िशक्षा क्षेत्रमा संघीयताको जुन पिरक पना गिरएको हो यसले अपेिक्षत सफलता प्रा  
गनेर् देिखँदैन । र, हाल यव त हुँदै गरेको नेपालको संघीय यव थालाई खास गरी िशक्षा 
क्षेत्रको यालबाट िचयाउँदा यो फजीर् संघीयता, वा बढीमा देखावटी संघीयतामा पा तरण 
हुँदै गएको छ भ ने तकर्  यो लेखमा गिरएको छ । 

के द्रीय स ा र शिक्तमा पकड जमाएर बसेका सरोकारवालाको अ िच (र केहीको हकमा 
िवरोध) का बाबजुद िवद्यालय िशक्षामा थानीय सरकारको संलग्नता ा ै बिढसकेको छ । 
य तो संलग्नताका िविवध आयाम छन् र ितनले आ नै व प, संरचना ग्रहण गिरसकेका 
छन्, जसबारे यो लेखको दो ो ख डमा िव तृत चचार् गिरएको छ । यावत कमजोरीका 
बाबजुद संघीय यव थामा जाँदा नेपालको सावर्जिनक िशक्षामा िझनै सही सुधारका केही 
संकेत देिखएको समेत यो लेखले देखाउँछ । 

यो लेखलाई मुख्य दुई ख डमा बाँिडएको छ । पिहलो ख डमा िवद्यालय िशक्षा 
स ब धमा यव था गिरएका संवैधािनक एवं कानूनी प्रावधान, सरोकारवालाह  (िशक्षक 
महासंघ, िशक्षाम त्री/म त्रालय, कमर्चारीत त्र, थानीय सरकारका महासंघ) का भूिमका 
एवं रणनीित र ती पछािडका अ तिनर्िहत कारण केलाइएको छ । दो ो ख डमा थानीय 
सरकार अ तगर्त िवद्यालय िशक्षा स चालन हुँदाका िविवध आयामलाई छ उपख डमा 
बाँडेर िव ेषण गिरएको छ । अ तमा छोटो िन कषर् पेश छ ।

यो अ ययनमा संघीय तथा थानीय सरकारका नीित-िनयम-िनदेर्िशका-पिरपत्र, ितनका 
प्रकाशन र सावर्जिनक पमा उपल ध अिभलेख, र संिवधान-िनयम-कानून-िनयमावली 
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केलाइएको छ । यस बाहेक, िवद्यालय िशक्षा स ब धमा िविभ न पत्रपित्रकामा छािपएका 
सामग्री समेत अ ययन क्रममा हेिरएको िथयो । यो अ ययनको अक  मूल आधार भनेको 
१३ ओटा िज ला (क चनपरु, कैलाली, सखुेर्त, बिदर्या, बाँके, नवलपुर, िचतवन, काठमाडौ,ँ 
काभ्रेपला चोक, धनुषा, स री, मोरङ र इलाम) का िशक्षामा सरोकार राख्ने किरब पाँच 
दजर्न यिक्तसँग गिरएको अ तवार्तार् हो । चैत २०७५ देिख पुस २०७६ बीचमा गिरएका 
यी अ तवार्तार्मा २८ जना प्रधाना यापक (प्रअ)/िशक्षक, दश जना थानीय जनप्रितिनिध, 
१४ जना िशक्षा अिधकारी, चार जना िवद्यालय यव थापन सिमितका अ यक्ष र तीन 
जना पत्रकार/ बुिद्धजीवी सहभागी िथए । अ ययनकै क्रममा कैलाली, सुखेर्त, काठमाडौ,ँ 
काभ्रे, स री र इलाममा “संघीयता र िवद्यालय िशक्षा” िवषयमा अ तिक्रर् या कायर्क्रम 
समेत गिरएको िथयो ।1 ती कायर्क्रममा िज ला िशक्षा कायार्लयका अिधकारी र नगर/
गाउँपािलका िशक्षा हेनेर् पदािधकारी, थानीय जनप्रितिनिध, िशक्षक र ितनका पेशागत 
संघ/संगठनका सद य/पदािधकारी र िवद्यालय यव थापन सिमितका अ यक्ष एवं सद य 
गरी किरब २ सय जनाले भाग िलएका िथए । ती कायर्क्रममा सहभागीले यक्त गरेका 
िवचारलाई पिन यो लेख तयार गनेर् क्रममा प्रयोग गिरएको छ । 

सवैंधािनक/कानूनी प्रावधान एवं सरोकारवालाका भूिमका 
नेपालको संिवधान, २०७२ मा िशक्षाको हकलाई मौिलक हक अ तगर्त रािखएको छ । 
नेपालका प्र येक नागिरकलाई आधारभूत तह स मको िशक्षा अिनवायर् र िनःशु क तथा 
मा यिमक तह स मको िशक्षा िनःशु क पाउने हकको यव था संिवधानले गरेको छ । 
संिवधानको अनुसूची ८ मा प्र ट पमा िवद्यालय तहको िशक्षालाई थानीय सरकारको 
क्षेत्रािधकार िभत्र रािखएको छ (नेपाल सरकार २०७२) ।2

1 कैलालीमा पुस १०, सुखेर्तमा असोज ६, काठमाडौमँा वैशाख ४, काभ्रेमा भदौ २९, स रीमा 
काि क २९ र इलाममा पुस २६ मा य ता अ तिक्रर् या कायर्क्रमको आयोजना गिरएको िथयो ।

2 नेपालको संिवधान, २०७२ ले प्र येक नागिरकलाई आधारभूत िशक्षामा पहुँच, रा यबाट 
आधारभूत तह स मको िशक्षा अिनवायर् र िनःशु क तथा मा यिमक तह स मको िशक्षा िनःशु क 
पाउने यव था गरेको छ । यसै गरी अपांगता भएका र आिथर्क पले िवप न नागिरकलाई कानून 
बमोिजम िनःशु क उ च िशक्षा पाउने र ि िवहीन नागिरकलाई ब्रेलिलिप तथा बिहरा र वर वा 
बोलाइ स ब धी अपांगता भएका नागिरकलाई सांकेितक भाषाको मा यमबाट कानून बमोिजम 
िनःशु क िशक्षा पाउने हक समेत छ । साथै, मातृभाषामा िशक्षा पाउने र यसका लािग िवद्यालय 
तथा शैिक्षक सं था खो ने र स चालन गनेर् हक समेत संिवधानले प्रदान गरेको छ (हेनुर्होस्, 
नेपाल सरकार २०७२) ।
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संिवधान प्रद  उक्त अिधकारको बाँडफाँटलाई यवि थत गनर् संघीय सरकारको संघीय 
मािमला  तथा  सामा य  प्रशासन  म त्रालयले  नेतृ व  गरेर थानीय  सरकार  स चालन  ऐन, 
२०७४  कायार् वयनमा  यायो ।  यो  ऐनले  आधारभूत  तथा  मा यिमक  तह स मको  िशक्षा 
स चालन/ यव थापन थानीय सरकार मातहत राख्दै थानीय तहमा िशक्षा नीित, ऐन-िनयम 
बनाउनेदेिख  िलएर  िवद्यालय  स चालन,  िनयमन,  अनुगमन  र  िशक्षक/कमर्चारीको  दरब दी 
िमलान ज ता अिधकार थानीय सरकारलाई िदयो । ऐनले िवद्यालय यव थापन सिमितको 
गठन र िवद्यालयको िव ीय यव थापन समेत थानीय सरकारको अिधकार क्षेत्रमा राख्यो 
(हेनुर्होस्, नेपाल सरकार २०७४) । संघीय  सरकारले  नै  बनाएको  तर  िशक्षा,  िवज्ञान  तथा 
प्रिविध  म त्रालय  (यहाँ  उप्रा त  िशक्षा  म त्रालय  मात्र  लेिखने) ले  नेतृ व  िलएको  अिनवायर् 
तथा िनःशु क िशक्षा स ब धी ऐन, २०७५ ले “प्र येक नागिरकलाई आधारभूत तह स मको 
िशक्षा  प्रदान  गनेर्  दािय व  र  तत्  स ब धी  आव यक  यव था  िमलाउने  िज मेवारी  नेपाल 
सरकार,  प्रदेश  सरकार  र  थानीय  तहको  हुनेछ”  भ यो (नेपाल कानून आयोग २०७५) ।

संिवधान र खास गरी थानीय सरकार स चालन ऐनले तोके बमोिजम पिछ लो समय 
िविभ न  थानीय  सरकार  (गाउँ/नगरपािलका) ले  िवद्यालय  िशक्षा  स ब धी  थानीय  ऐन, 
िनयम, आिद बनाएका  छन् (थप तल) । यस अविधमा िवद्यालय  यव थापन  सिमित  भंग 
गनेर्,  प्रधाना यापक  पिरवतर्न  गनेर्,  िशक्षक  स वा  गनेर् ज ता गितिविध थानीय  सरकारले 
गरेका छन्, जसलाई िशक्षक र ितनका पेशागत संघ/संगठनह ले िवरोध गदैर् यी गितिविध 
िव द्ध अदालत समेत गुहारेका छन् । कितपय ती  मु ा  अदालतमा  अझै  िवचाराधीन  छन्, 
पूणर्  टंुगोमा  पुिगसकेका  छैनन् (यसबारे थप िशक्षक यव थापन ख डमा) ।

थानीय सरकार मातहत िवद्यालय िशक्षा याइएको िवरोधमा िशक्षक  संघ/संगठनले 
आ दोलन गिररहेका छन् । उनीह को आ दोलनलाई पुठ िदँदै पुस  दो ो  ह ा  २०७५  मा 
िशक्षा  म त्रालयको  आग्रहमा  संघीय  मािमला  तथा  सामा य  प्रशासन  म त्रालयले  राि ट्रय 
िशक्षा  ऐन  नबनेस म  थानीय  सरकारलाई  वत त्र  ढंगले  िशक्षा  स ब धी  कानून  बनाउन 
रोक लगायो (िम  २०७५) । आफैले नेतृ व िलएर तयार गरेको थानीय सरकार स चालन 
ऐनको  ममर्  िवपरीत  हुने  गरी उक्त  म त्रालयले  यो  कदम  चालेको  हो । यो संवैधािनक र 
कानूनी पिरपे्र यमा िविभ न सरोकारावालाले गरेका गितिविध र ितनको अ तयर्लाई यो 
ख डमा केलाइएको छ । 

िशक्षक र ितनका सघं/सगंठनको प्रितरोध
थानीय सरकारले िवद्यालय िशक्षा स चालन गनेर् कुराको िशक्षकह ले िकन िवरोध गरेका 
हुन् भनेर बु न िशक्षा क्षेत्रमा िवगत (खास गरी प चायत काल, िव.सं.२०१७–२०४६) मा 
भएको राजनीितक ह तक्षेप र सोको दु प्रभावलाई समेत यान िदन ज री छ । पिहले मूलत: 



86 |  लोकर जन पराजुली, देवे द्र उपे्रती र ख गु ङ

सामुदाियक िनय त्रणमा रहेको नेपालको िवद्यालय क्षेत्रलाई नयाँ िशक्षा योजना अ तगर्त 
२०२८ सालमा सरकारीकरण गिरएपिछ समग्र िशक्षालय र िशक्षकह  “सरकारी” बनाइए । 
िशक्षक र िवद्याथीर्लाई िवपक्षी राजनीितमा संलग्न हुनबाट रोक्ने र उनीह लाई रा यको 
पूणर् िनय त्रण राख्ने अिभप्रायले याइएको यो िशक्षा नीितले िशक्षा क्षेत्रलाई समुदायबाट 
अलग्यायो; सरकारी िनय त्रणमा पु¥यायो । तर िशक्षा क्षेत्रलाई राजनीितक (दलह को) 
पहुँच र प्रभावबाट टाढा राख्न सकेन (पराजुली सन् २०१९) । सरकारी कमर्चारी सरह 
बनाइएका िशक्षकह  समुदायमा रहने तर समुदायप्रित उ रदायी हुन नपनेर् यव थाले 
िशक्षा क्षेत्रको गुण तर ख कँदै गयो । 

समुदायलाई  िशक्षा  क्षेत्रबाट  अलग्याउने  कायर्  गलत  िथयो  भ ने  कुराको  पिछ  बोध 
भयो (कानेर्, िव  र एगरगाडर् सन् २००७) ।  २०५८  सालमा  गिरएको  िशक्षा  ऐनको 
सातौ ँ संशोधनबाट  केही  हदस म  पिहलेको  ग ती  सुधानेर्  प्रय न  गिरयो ।  पिहले  सरकारी 
भिनने  िवद्यालयलाई  अब  “सामुदाियक  िवद्यालय”  नामकरण  गिरयो ।  संशोिधत  िशक्षा 
ऐनमा  िवद्यालय  समुदायमा  “ह ता तरण”  गनेर्  प्र ट  उ लेख  नगरे  पिन  यस  ऐनको  मूल 
ममर्  सरकारी  िवद्यालयलाई  समुदायमा  ह ता तरण  गनेर्  नै  िथयो (िघिमरे २०६४) । ऐनमा 
िवद्यालय  यव थापन  सिमितको  अ यक्ष  सिहत  बहुमत  सद य  अिभभावकबाट  छािनने 
प्रावधान  रािखयो (नेपाल कानून आयोग २०५८) । तर,  िवद्यालयको  वािम व  समुदायमा 
फकार्उने  यो  प्रय नले  अपेिक्षत  सफलता  पाएन,  जसको  प्रमुख  कारण  िशक्षक  र  ितनका 
संघ/संगठनको  प्रितरोध  िथयो (नेपाल २०६५) ।3 

जब संघीय गणताि त्रक नेपालको संिवधान लेखन क्रम शु  भयो तब के द्रका अिधकार 
प्रदेश  र थानीय  सरकारमा बाँडफाँट  गनेर्  कुरा बहसको के द्रमा  र ो ।  िवद्यालय  िशक्षालाई 
थानीय  सरकार  मातहत  याउने  िवषयमा  दलह बीच  खासै  मतभेद  देिखएन ।  तर,  यसो 
नहोओस्  भ ने  िशक्षक  संघ /संगठनह को  िजरह  र ो ।  िवद्यालय  िशक्षालाई  थानीय 
सरकार  मातहत  नै  रहने  गरी  संिवधानको  म यौदा  बािहर  आएपिछ  िशक्षकह को  छाता 
संगठन  नेपाल  िशक्षक  महासंघले  यसो  नगनर्  सुझाव  िदयो,  र  “लिबइङ” ग¥यो (शमार् सन ्
२०१७ ) । यद्यिप, उनीह को  सो  प्रय न  सफल  भएन,  र  नेपालको  संिवधान,  २०७२  मा 
मा यिमक  तह स मको  िशक्षा  थानीय  सरकारको  अिधकार क्षेत्रिभत्र  रािखयो । 

3 ता कािलक नेपाल क युिन  पाटीर्-एमालेका नेता प्रदीप नेपालले िव बकको सहयोगमा 
िवद्यालयलाई समुदायमा िफतार् गनर् खेलेको भूिमकाकै कारण आफूह ले “उनको राजनीित 
सिकिदएको” िवराटनगरि थत एक िशक्षक-नेताले कुराकानी क्रममा पटक-पटक दोहो¥याएका 
िथए । मोरङको एक िवद्यालयका प्रअ तथा िशक्षक संगठनका नेतासँग काि क ३०, २०७६ मा 
गिरएको कुराकानी ।
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संिवधानको घोषणा भएको किरब एक वषर्पिछ मंिसर १६–१७, २०७३ मा काठमाडौमँा 
स प न  नेपाल  िशक्षक  महासंघको  िवधान  अिधवेशनले  संघीय  प्रणालीमा  िवद्यालय  िशक्षा 
स चालनबारे  सात  ओटा  प्र ताव  पािरत  गरेको  िथयो ।  तीम ये  प्र ताव  संख्या  ५  मा 
“नेपालको  संिवधानद्वारा  िनिदर्  गिरए  बमोिजमको  िवद्यालय  िशक्षालाई  प्रा त  र  थानीय 
सरकारद्वारा  यवि थत  गनेर्  भिनएकोमा  त कालको  लािग  थानीय  सरकारको  सट्टा  संघ 
र  प्रा तीय  सरकारह द्वारा  यव थापन  गनुर्पनेर्”  उ लेख छ ।4 यसले  थानीय  सरकारको 
मातहतमा  रहने  कुरामा  िशक्षकह को  अ िच  प्र ट्याउँछ (दाहाल २०७३) । आ नो  माग 
स बोधन नभएपिछ सोही मु ा िलएर िशक्षकह का संगठन गएको तीन वषर्दिेख आ दोलनरत 
छन ् ।  गत  वषर्  (वैशाख  २५,  २०७५) िशक्षक  महासंघले  िशक्षाम त्रीलाई  बझुाएको  २३  बुँद े
ज्ञापनपत्रमा अ य िवषयका अितिरक्त “िशक्षक सेवा आयोगलाई संवैधािनक आयोगको पमा 
गठन गनर्” र “िवद्यालय तहको िशक्षालाई तीन ओटै तहको सरकारह को संयकु्त कायर्सचूीमा 
राख्न”  माग  गरेका  िथए ।  साथै,  उनीह ले  “िवद्यालय  तहको  िशक्षा  यव थापनका  नाममा 
संघीय  मािमला...म त्रालय  र  थानीय  तहको  अनाव यक  ह तक्षेप  ब द  गनर्”  समेत  भनेका 
िथए । आफूले उठाएका मु ा स बोधन गिरयोस् भनेर महासंघले चरणबद्ध पमा “प्रचारा मक, 
असहयोगा मक  र  अवरोधा मक”  कायर्क्रम  तय ग¥यो ।5

नेपाल  सरकार  र  महासंघबीच  िवगतमा  पटक -पटक  गिरएका  सहमित /स झौता 
कायार् वयन  नभएको  भ दै  महासंघले  असोज  दो ो  ह ा  २०७५  मा  २६  ओटा  माग 
राखेर  दईु  मिहने  (असोज  २१  देिख  मंिसर  २१,  २०७५  स म) आ दोलन  घोषणा ग¥यो । 
“ थानीय  सरकारले  िशक्षा  स ब धी  गरेका  गितिविध  रोक्नु  पनेर्”  माग  समेत  रािखएको 
सो  आ दोलनका  कायर्क्रममा  सबै  थानीय  िनकाय,  िज ला,  प्रदेश  सरकारमा  धनार्  िदने, 
जुलुस  गनेर्देिख  काठमाडौमँा  बृहत्  िवरोधसभा  आयोजना  गनेर्स म  िथए ।6 मागको  दो ो 
बुँदामा  भिनएको  छ : 

4 सो अिधवेशनले अिघ सारेका मागका लािग हेनुर्होस्, http://educationpati.com/
cntnews121?fbclid=IwAR1Da8si8iFsogDTQL 39DnNG9vCOMTm UG_O-
qaxIPzKC6WtE0IFaemFezM; वैशाख २, २०७६ मा हेिरएको ।

5 वैशाख २५, २०७५ मा नेपाल िशक्षक महासंघले िशक्षाम त्रीलाई बुझाएको २३ बुँद े
ज्ञापनपत्रका लािग हेनुर्होस्, http://educationpati.com/9jesthacnt; वैशाख २५, २०७६ 
मा हेिरएको ।

6 नेपाल िशक्षक महासंघले घोषणा गरेका माग र आ दोलनका कायर्क्रम www.janaboli.
com/post/165449 मा उपल ध छ; जेठ २, २०७६ मा हेिरएको ।
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संघीय तथा प्रादेिशक िशक्षा ऐन नबिनसकेको र मौजुदा िशक्षा ऐन र िनयमावली िक्रयाशील 
रिहरहेका अव थामा थानीय तहबाट आफू खुशी कायर्िविध, िनयमावली तथा ऐन बनाई 
कायार्ि वत गनर् समेत थािलएको छ । संघीय तथा प्रादेिशक िशक्षा ऐनमा आधािरत भएर 
ब नु पनेर् थानीय तहको ऐन संघीय तथा प्रादेिशक िशक्षा ऐनभ दा अिघ ब नु र बनाइन ु
सवर्था अनुिचत र संिवधानको ममर् िवपरीत कायर् हो । यसैले संघीय तथा प्रादेिशक 
िशक्षा ऐन नबनेस म य ता ऐन तथा कानून बनाउने र जारी गनेर् कायर् अिवल ब रोक्न 
थानीय तहलाई कडा िनदेर्शन िदइयोस् ।

सोही मागको ते ो बुँदामा भिनएको छ : 

जथाभावी ऐन, िनदेर्िशका वा कायर्िविध बनाई थानीय तहले प्रधाना यापक, िशक्षक तथा 
िवद्यालय कमर्चारीह को िनयुिक्त, स वा तथा बखार् ती गरी आम िशक्षक र िवद्यालय 
कमर्चारीह मा आतंक िसजर्ना गरेको थुपै्र घटनाह  सावर्जिनक भइरहेका छन् । य ता 
कायर् नगनर् स मािनत अदालतले समेत िनदेर्श गिरसकेको छ । तर पिन यादती, घटना 
ब द भएका छैनन् । हामी य ता यादती र जोर जबजर् तीको घोर भ सर्ना गदर्छौ  ँ । 
अिहलेको अव थामा य ता अवैधािनक कायर्ह  अिवल ब ब द गनर् थानीय तहलाई 
कडा िनदेर्शन जारी गिरयोस् ।

 
िवद्यालय  िशक्षा  स ब धी  गाउँ/नगरपािलकाले  िशक्षा  ऐन/िनयम  बनाउन  थालेपिछ 

िशक्षक  संघ /संगठनका  प्रितिनिध  र  िशक्षक  थप  िवरोधमा  उित्रएका  हुन् (काि तपुर 
२०७५क) । “राि ट्रय  िशक्षा  ऐन”  नबिनकन  थानीय  तरमा  ब ने  िशक्षा स ब धी  ऐन, 
िनयम  आफूलाई  मा य  नहुने  उनीह को  िजिकर  छ (का ले २०७५) । िवद्यालय  िशक्षाको 
स चालन/ यव थापनमा  थानीय  सरकारको  अिधकार  सीिमत  गदैर्  यसलाई  पुनः पुरानै 
के द्रीकृत  संरचनामा  लान  उनीह ले  चाहेका  छन् ।  अब  ब ने  संघीय  िशक्षा  कानूनमा 
िशक्षकको  तलब,  भ ा,  पे सन,  उपदान  र  औषधीज ता  सेवा  सतर्  र  सुिवधाको  दािय व 
संघीय  सरकारमा  हुने  र  प्रदेश/ थानीय  सरकारले  ती  सेवा  सतर्  र  सुिवधा  पिरवतर्न  गनर् 
नसक्ने  प्रावधान  राख्न  महासंघले  माग  गरेको  छ ।7

िवद्यालय तहको िशक्षालाई संघ, प्रदेश र थानीय तहको साझा अिधकार सूचीमा राख्न ु
पनेर्  मागलाई  िशक्षक  महासंघले  गएको  तीन  वषर्देिख  िनर तर  पमा  उठाउँदै  आइरहेको  छ 
(दाहाल २०७३) ।  संिवधानको  अनुसूची  ८  मा  थानीय  सरकारको  अिधकारको  सूचीको 
पमा  िवद्यालय  िशक्षा  प्र ट  पमा  रािखएको  भए  पिन  अनुसूची  ९  को  दो ो  बुँदामा 

7 िशक्षकह का मागका लािग हेनुर्होस्, www.janaboli.com/post/165449; वैशाख 
२३, २०७६ मा हेिरएको ।
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साझा सूचीको पमा “िशक्षा, खेलकुद र पत्रपित्रका” समेत उ लेख भएकोले र संिवधानले 
“आधारभतू/मा यिमक बाहकेको िशक्षा” भ ने नतोकेकोले मा यिमक िशक्षा समेत तीन ओटै 
सरकारको  अिधकार  क्षेत्रिभत्र  रहने  तकर्  उनीह ले  गरेका  छन् ।  आ ना  मागह को  सुनुवाइ 
नभए आ दोलन चकार्एर भए पिन संिवधान संशोधन गनेर्तफर्  लाग्ने उनीह ले बताएका छन ्।8

सघंीय सरकार र कमर्चारीत त्रको भूिमका 
िव.सं. २०७२ को संिवधान जारी भएपिछ िशक्षा म त्रालयले िवद्यालय तहको िशक्षाबारे 
गरेका िविभ न िनणर्यलाई पिहले केलाऔ  ँ । संिवधानमा राजनीितक एकाइको पमा 
िज लाको यव था नगिरएकाले नयाँ सं था ( थानीय सरकार) ह ले पिहलेको िज ला 
िशक्षा कायार्लय (िजिशका) ले गिरआएको कामको वािम व ग्रहण नगदार् स मका लािग 
संघीय सरकारले संक्रमणकालीन यव था ग¥यो । वैशाख २७, २०७४ मा मि त्रपिरषदले् 
सािवक िजिशकालाई “िशक्षा िवकास तथा सम वय एकाइ” (िशक्षा एकाइ) मा पा तरण 
गरेर िज ला प्रशासन कायार्लय (गहृ म त्रालय) अ तगर्त राख्ने िनणर्य ग¥यो ।9 सरकारको 
यस िनणर्यप्रित िशक्षा सेवा तफर् का कमर्चारी स तु  िथएनन् । उनीह को य तो अस तुि पिछ 
पुस ९, २०७५ को मि त्रपिरषद ्बैठकले सो एकाइलाई पुन: िशक्षा म त्रालय अ तगर्त रहेको 
“िशक्षा तथा मानव ोत िवकास के द्र” मातहत राख्ने िनणर्य ग¥यो (काि तपुर २०७५ख) ।

िशक्षा  म त्रालयका  पिछ ला  गितिविध  हेदार्  उसले  यो  एकाइलाई  सािवक  िजिशकाको 
पमा  िवकास  गनर्  चाहेको  देिख छ ।  उदाहरणका  लािग,  िशक्षा  म त्रालय  अ तगर्त 

रहेको  िशक्षा  तथा  मानव  ोत  िवकास  के द्रले  वैशाख  ५,  २०७६  मा थानीय  सरकारको 
अिधकारमा  ह तक्षेप  गदैर्  करारमा  िशक्षक  िनयुक्त  गनर्  ७७  ओटै  िज लाका  िशक्षा  िवकास 
तथा  सम वय  एकाइलाई  एक  पिरपत्र  जारी ग¥यो ।  िशक्षा  िनयमावली  २०५९  को  िनयम 
९७  को  यव था  अनुसार  िशक्षा  म त्रालयले  करारमा  िशक्षक  िनयुक्त  गनर्  यो  पिरपत्र  जारी 
गरेको  जनाइएको  छ (पा डे २०७६क) ।10 साथै,  यो  पिरपत्रमा  िशक्षा  सेवा  आयोगले 

8 एडुखबर डट कम र मािटर्न चौतारीले वैशाख ४, २०७६ मा “संघीयतामा िवद्यालय िशक्षा : 
सरोकारवालाबीच अ तिक्रर् या” कायर्क्रममा नेपाल िशक्षक महासंघका महासिचव ल मीिकशोर 
सुवेदीले प्र तुत गरेको िवचार ।

9 िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध म त्रालयले चैत २८, २०७४ मा िज ला िशक्षा अिधकारीह लाई 
“िशक्षा िवकास तथा सम वय एकाइ प्रमुख भई कायर् गनेर्” स ब धमा िदएको पिरपत्र; प.सं. 
२.१.१६/०७४/०७५ (क.प्र.), च.नं. १५१७ ।

10 िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध म त्रालय, िशक्षा तथा मानव ोत िवकास के द्रले वैशाख 
५, २०७६ मा िशक्षा िवकास तथा सम वय एकाइलाई “करार िशक्षक िनयुिक्त स ब ध” मा जारी 
गरेको पिरपत्र; प.सं. २०७५/०७६ िश. य.च.नं. १४८ ।
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गराएको  आ तिरक  प्रित पधार्मा  असफल  भएका,  परीक्षामा  सहभागी  नभई  सेवासुिवधा 
िलएर  घर  जाने  र  अिनवायर्  अवकाशमा  परेर  िरक्त  भएका  दरब दीमा  िशक्षक  िनयुक्त  गनर् 
लािगएको  भिनएको  छ ।  एक  समाचारमा  जनाइए  अनुसार  यो  पिरपत्र  अनुसार  कायार् वयन 
भए  (संघीय  सरकारले) किरब  दश  हजार  िशक्षक  करारमा  िनयुक्त  गनेर्  अनुमान  छ (कैनी 
२०७५ख, २०७६) । यसै  गरी,  वैशाख  २२,  २०७६  मा  िशक्षा  तथा  मानव  ोत  िवकास 
के द्रले  िज लाि थत  िशक्षा  िवकास  तथा  सम वय  एकाइलाई  िशक्षकको  स वा  गनर्  सक्ने 
पिरपत्र  समेत  जारी ग¥यो (पा डे २०७६ख) ।11 

िशक्षा म त्रालयको उक्त पिरपत्र संिवधानको यव था िवपरीत भएको भ दै गाउँपािलका 
राि ट्रय महासंघ र नेपाल नगरपािलका संघले आपि  जनाएका छन् । उनीह ले “संिवधानले 
नै आधारभूत तथा मा यिमक िशक्षा स ब धी कायर् थानीय सरकारको एकल अिधकारको 
पमा  प्रदान  गिरसके प ात्  पिन  करार  िशक्षक  यव थापन  गनेर्  स ब धमा  स बि धत 
थानीय सरकारसँग कुनै सरोकार नराखी िशक्षा िवकास तथा सम वय एकाइ माफर् त संघीय 
सरकार  आफैले  गनर्  खो नु संिवधानको  यव था  िवपरीत  रहेको  छ” भनेका  छन् (एडुखबर 
डट कम २०७६) । साथै, िशक्षकह को िनयुिक्त र पिरचालन थानीय सरकारको अिधकार 
क्षेत्र भएको बताउँदै थानीय सरकारको वीकृितिबना गिरने य ता कायर्प्रित समेत उनीह ले 
आपि  जनाए । गाउँपािलका राि ट्रय महासंघ र नगरपािलका संघले िशक्षा म त्रालयले गरेका 
यी  िनणर्यलाई  “संघीयता  कायार् वयनको  शु आती  चरणमै  संघीय  सरकारका  म त्रालयबाट 
थानीय सरकारलाई संवैधािनक अिधकारको प्रभावकारी प्रयोगमा सहजीकरण गनुर्को सट्टा 
संकुचन  गनर्  खो नु  दभुार्ग्यपूणर्  रहेको”  भनेका  छन् ।12 

पिहले आपसमा राम्रो िम ती नभएका दईु सं था—िशक्षा म त्रालय र िशक्षक महासंघ—
बीच अिहले मतैक्य देिखएको छ ।13 खास गरी थानीय सरकारलाई संिवधानले प्रदान 
गरेको िवद्यालय िशक्षा स चालन/प्रब धनको अिधकार थानीय सरकारमा नजाओस् र 
पुरानै यव था अनु प िज ला/संघमै सो अिधकार रिहरहोस् भ ने दवैुको चाहना भएको 
उनीह का गितिविधले देखाएको छ । उदाहरणका लािग िशक्षा म त्रालय र नेपाल िशक्षक 
महासंघबीच फागुन ९, २०७५ मा भएको २० बुँदे स झौताको एउटा बुँदा हेरौ ँ । सहमित 
पत्रमा िज लामा िशक्षाको एकाइ थापनाबारे भिनएको छ :

11 िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध म त्रालय, िशक्षा तथा मानव ोत िवकास के द्रले वैशाख 
२२, २०७६ मा िशक्षा िवकास तथा सम वय एकाइलाई “स वा स ब ध” मा जारी गरेको पिरपत्र; 
प.सं. २०७५/०७६ िश. य.च.नं. १५७ ।

12 गाउँपािलका राि ट्रय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपािलका संघले वैशाख ८, २०७६ मा 
िवद्यालयमा िशक्षक यव थापन स ब धमा जारी गरेको यानाकषर्ण पत्र ।

13 िशक्षक संघ/संगठनका प्रितिनिधसँग चैत २०७५ मा गिरएको कुराकानी । 
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संघीय सरकारको िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध म त्रालय मातहतमा रहने गरी र प्रदेश 
सरकारको समेत काम गनेर् गरी िज लामा िशक्षा म त्रालयको एकाइ यव था गनेर् र 
य तो एकाइको कायर् िववरणमा िशक्षकको िनयुिक्त, स वा तथा पद थापन, बढुवा, 
िशक्षकको लामो िबदा वीकृित, िशक्षाको िबदा प्रमाणीकरण, िवभागीय सजाय र सोको 
अिभलेखीकरण, पाठ्यक्रम तथा मू यांकन स ब धी काम, िशक्षक सेवा आयोग र िशक्षक 
िकताबखाना स ब धी काम, कक्षा १० र १२ को सावर्जिनक परीक्षा यव थापन ज ता 
िवषयह  राख्ने प्रब ध गनेर् ।14

नयाँ  ब न  गइरहेको  “राि ट्रय  िशक्षा  ऐन”  मा  उपरोक्त  बुँदा  समावेश  गनेर्  भ नेमा  िशक्षा 
म त्रालय र िशक्षक महांसघबीच सहमित भइसकेको छ (कैनी २०७५ख) । मािथको सहमितले 
िशक्षक िनयुिक्त, स वा तथा पद थापन, बढुवा र िशक्षकको िबदा वीकृित ज ता िवषयलाई 
िशक्षा म त्रालय मातहतमा रहने िज लाि थत “िशक्षा िवकास तथा सम वय एकाइ” मातहत 
याउन  चाहेको  देिख छ ।  यसै  गरी,  िशक्षकको  सेवा  सतर्  र  सुिवधाको  मापद ड  संघीय 
सरकारले  तोक्ने  र  सेवा  िनवृ  िशक्षकको  िनविृ भरण  र  थायी  िशक्षकको  पमा  काम 
गदैर्  गरेका  सबै  िशक्षकको  तलब  भ ा,  िनविृ भरण,  उपदान,  औषधी  उपचार  तथा  िबमा 
खचर्को  दािय व  संघीय  सरकारमा  रहने  प्रावधान  समेत  प्र तािवत  संघीय  िशक्षा  ऐनमा  राख्ने 
स झौता  उनीह बीच  भएको  छ ।15

यो  स झौता  संिवधान  िवपरीत  त  देिख छ  नै,  संघीय  सरकार  वयंले  बनाएको  थानीय 
सरकार स चालन ऐन, २०७४ मा रहकेो “सामुदाियक िवद्यालयको िशक्षक तथा कमर्चारीको 
दरब दी  िमलान  गनर्  सक्ने”  प्रावधानको  पिन  िखलाफ  छ ।16 यिद  यो  स झौता  अनु प 
“राि ट्रय  िशक्षा  ऐन”  ब ने  हो  भने  थानीय  सरकारको  अिधकार  के द्र  सरकारले  पठाएको 
तलबभ ा  िशक्षकलाई  िवतरण  गनेर्मा  मात्र  सीिमत  हुनेछ (कैनी २०७५ख) । यो  स झौताले 
गदार्  “संिवधान  तथा  कानूनको  िव द्ध  हुने  गरी  कुनै  सरकारी  िनकायले  सहमित/स झौता 
गनर्  िम छ/सक्छ ?” भ ने  प्र  समेत  उि जएको  छ । 

िशक्षा  म त्रालयका  य ता  गितिविधलाई  थानीय  जनप्रितिनिधका  छाता  संगठन 
गाउँपािलका  राि ट्रय  महासंघ  नेपाल  र  नेपाल  नगरपािलका  संघले  “संिवधानको  यव था 
िवपरीत”  भ दै  यसको  िवरोध  समेत  गरेका  छन् (कैनी २०७५क) । िवद्यालय  िशक्षा 

14 हेनुर्होस्, िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध म त्रालय र नेपाल िशक्षक महासंघबीच फागुन ९, 
२०७५ मा भएको सहमितको बुँदा नं. ३ (ग) ।

15 हेनुर्होस्, िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध म त्रालय र नेपाल िशक्षक महासंघबीच फागुन ९, 
२०७५ मा भएको सहमितको बुँदा नं. ६ क र ख ।

16 हेनुर्होस, थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को पिर छेद ३ (११) ।
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संवैधािनक पले  नै थानीय  सरकारको क्षेत्रािधकारमा परेको  भ दै िवद्यालय  स चालनका 
सबै  अिधकार  थानीय  सरकारमा  रहनुपनेर्  तकर्  उनीह को  छ ।17 

िवद्यालय िशक्षाको यव थापनबारे सरोकारवालाबीच भएको असहमितले राि ट्रय िशक्षा 
ऐन  िनमार्णमा  िढलाइ  भइरहेको  बु न  किठन  छैन ।  २०७३  सालयता  सो  ऐनका  कि तमा 
तीन  ओटा  प्र तािवत  म यौदा  सावर्जिनक  भएका  छन् ।18 “प्र तािवत  राि ट्रय  िशक्षा  ऐन 
२०७५”  िवधेयकमा  रहेका  कितपय  प्रावधानप्रित  िवमित  जनाउँदै  २०७५ फागुनको  ते ो 
साता  गाउँपािलका  राि ट्रय  महासंघ  र  नेपाल  नगरपािलका  संघले  िशक्षा,  िवज्ञान  तथा 
प्रिविधम त्री  िगिरराजमिण  पोखरेललाई  संयुक्त  यानाकषर्ण  पत्र  बुझाए ।  पत्रमा  प्र तािवत 
ऐनको  म यौदाले  संघीयतालाई  “पूरै  िबिसर्एको”  भिनएको  छ ।  थानीय  सरकारको  एकल 
अिधकार क्षेत्रमा रहकेो हरेक िवषयमा “यस ऐन र तोिकए बमोिजम हुनेछ” भ ने प्रावधानप्रित 
आपि  जनाउँदै  म यौदामा  दफावार  पमा  सुझाव  िदन  उपयुक्त  नदेिखएकोले  तीन  तहकै 
सरकारका  सरोकारवालाको  सम वयमा  ऐनको  म यौदाको  पुन:लेखन  हुनुपनेर्  उनीह को 
माग  छ ।  सो  यानाकषर्ण  पत्रको  दो ो  बुँदामा  भिनएको  छ : 

िशक्षा स ब धी थानीय तहमा रहेको सबै एकल अिधकारको प्रयोग थानीय तहले 
बनाएको कानून र संरचना अनुसार हुने भएकोले सोही कामको लािग पुनः िज ला 
तरमा अक  कुनै संरचना आव यक पदैर्न । यसले काममा दोहोरोपना, खिचर्लो र 
िद्विवधा बढ्न जानेछ । जसको असर संघीयता महँगो शासन पद्धती हो भ ने आवाजलाई 
थप बुल द पादैर् जानेछ । 

सो पत्रको ते ो बुँदामा अगािड भिनएको छ :

िवद्यालय िशक्षक र कमर्चारी प्रशासन थानीय सरकारप्रित नै उ रदायी भएमा मात्र 
िशक्षाको गुण तर वृिद्ध गनर् सिक छ । िहजोको िशक्षाप्रणालीमा भएको के द्रीकृत 
यव थालाई संिवधानले संघीय संरचनामा पा तिरत गनुर् र संिवधानले नै आधारभूत 
तथा मा यिमक िशक्षा थानीय तहको अिधकार क्षेत्रमा रािखिदनुको उ े य पिन यही 

17 एडुखबर डट कम र मािटर्न चौतारीले वैशाख ४, २०७६ मा आयोजना गरेको “संघीयतामा 
िवद्यालय िशक्षा : सरोकारवालाबीच अ तिक्रर् या” कायर्क्रममा गाउँपािलका महासंघका अ यक्ष 
होमनारायण े ले प्र तुत गरेको िवचार ।

18 यी फरक-फरक िमितमा छलफलका लािग सावर्जिनक भएका ऐनका म यौदा मािटर्न 
चौतारीको पु तकालयमा सुरिक्षत रहेका छन् ।
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हो । तसथर्, मा यिमक िशक्षा स मको िशक्षक र कमर्चारी प्रशासन थानीय सरकारकै 
मातहतमा रहनु पदर्छ ।19

अिहले  िवद्यालय  िशक्षा  स चालन/ यव थापनबारे  सबैभ दा  पेिचलो  िवषय  भनेको 
िशक्षक  स चालन  (िनयुिक्त,  स वा,  बढुवा) कसले  गनेर्  भ ने  हो ।  िशक्षक  िनयुिक्त, स वा, 
बढुवा  (र,  आव यक  परे  िशक्षक  बखार् त)  ज ता  अिधकार  थानीय  सरकारमा  रहनु  पनेर् 
धारणा गाउँपािलका महासंघ र नगरपािलका संघको छ ।20 पिछ लो समय िशक्षा म त्रालय 
पिन  िशक्षक  स चालन/ यव थापन  प्रिक्रयामा  आ नो  भूिमकालाई  कुनै  न  कुनै  पमा 
कायमै राख्न चाह छ । िशक्षक पिन थानीय सरकारको मातहतमा रहनु भ दा पुरानै संरचना 
(िशक्षा  म त्रालय/िज ला  िशक्षा  कायार्लय) मातहतमा  रहन  बढी  खुशी  देिख छन् ।  यो 
स भव  नभए  प्रादेिशक  तहको  मातहत  आउने  उनीह को  रणनीित  देिख छ ।21 भिव यमा 
ब ने  “राि ट्रय  िशक्षा  ऐन”  मा  िशक्षक  भनार्,  स वा  बढुवा  र  उनीह ले  प्रा  गनेर्  सेवा-
सुिवधाको  िनणर्य  गनर्  सक्ने  अिधकार  िशक्षा  म त्रालयमा  िनिहत  रहने  र  िशक्षक  संघ /
संगठन  िवद्यालयका  िशक्षक  थानीय  सरकारप्रित  जबाफदेही  हुन  नपनेर्  कानूनी  संरचना 
तयार  गनेर्तफर्  उनीह  उद्यत  देिख छन् । 

िवद्यालय िशक्षामा थानीय सरकारको सहभािगताका आयाम 
नयाँ संिवधानले िवद्यालय िशक्षालाई थानीय सरकार मातहत हुने यव था गरेपिछ, 
सामुदाियक िवद्यालयका िशक्षकह को तलब थानीय सरकार माफर् त िवतरण हुन थालेपिछ, 
र िज ला िशक्षा कायार्लय (िजिशका) को पुरानो शिक्त बाँकी नरहेपिछ, सामुदाियक 
िवद्यालय प्रशासन चाहेर-नचाहेर आ नो िवद्यालय अवि थत थानीय सरकार निजक 
आइपुगेका छन् । यससँगै थानीय सरकारको िवद्यालय स चालन प्रिक्रयामा सहभािगता 
बढेको छ र य तो सहभािगताका केही आयाम छन्, जसबारे यो ख डमा छ िविभ न 
उपशीषर्कमा चचार् गिर छ ।

19 गाउँपािलका राि ट्रय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपािलका संघले “िशक्षाम त्री समक्ष 
प्र तुत गरेको संयुक्त यानाकषर्ण पत्र” (िमित नखुलेको) । यो पत्र गाउँपािलका राि ट्रय महासंघको 
कायार्लयबाट प्रा  भएको हो ।

20 गाउँपािलका राि ट्रय महासंघका कायर्कारी िनदेर्शक िवमल पोखरेलसँग चैत २८, २०७५ 
मा गिरएको कुराकानी ।

21 २०७५ चैत अि तम ह ा िशक्षक संघ/संगठनका प्रितिनिधसँग गिरएको कुराकानी । 
उनीह म ये धेरैले थानीय सरकारलाई िशक्षक यव थापनको िज मेवारी िदइए यसले िवद्यालयमा 
झन् राजनीतीकरण िन याउने बताएका िथए ।
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निजिकएको थानीय सरकार र बढेको िनगरानी  
धेरै सामुदाियक िवद्यालयह  (िवशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका) संघीय सरकारबाट प्रा  हुने 
आिथर्क अनुदानमा आधािरत रहेर मात्र स चालन हुन सक्दैनन् । ितनको आ नो आ तिरक 
आय ोत समेत छैन । यसैले, कितपय िवद्यालय यसअिघ पिन थानीय िनकाय (सािवकका 
गािवस/नगरपािलका) मा थोर-बहुत आि तै िथए । थानीय िनकायको बजेटबाट सीधा या 
बांगो िहसाबले पैसा लगानी गरेर ती िवद्यालयमा िनजी ोतमा रािखएका िशक्षक-कमर्चारीको 
तलब खुवाउने गिर यो ।22 पिरवितर्त पिरि थित अनुसार पिहले के द्रीय सरकार/िजिशका 
माफर् त िवतरण हुने तलव अब नगर/गाउँपािलका कायार्लय माफर् त िशक्षकह ले पाउँछन् । 

यस बाहेक, थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा २३ 
ओटा बुँदामा िशक्षा क्षेत्रमा थानीय सरकारले गनर्सक्ने कामको फेहिर त िदइएको छ 
(नेपाल सरकार २०७४) । यसअिघ मुख्यतः िजिशकाको अिधकार क्षेत्रिभत्र पनेर् यी 
बुँदाले थानीय सरकार स चालन ऐनमा ठाउँ पाएका हुन् । यो ऐन बनेपिछ एउटा िह सा 
बेखुशी छ, अिन ऐनले प्र यायोजन गरेका केही अिधकार पिछबाट काट्ने प्रय न भएको छ 
(मािटर्न चौतारी २०७६क) । तथािप, यित हुँदाहुँदै पिन वा तिवकता के हो भने, थानीय 
सरकारसँग सामुदाियक मात्र होइन िनजी िवद्यालयह  समेत निजिकनै पनेर् अव था 
िसजर्ना भएको छ । कितपय सामुदाियक िवद्यालयका यव थापन सिमित (िव यस) का 
अ यक्ष वा सद यह  थानीय सरकारमा प्रमुख, उपप्रमुख, मेयर, उपमेयर, वडा यक्ष वा 
वडा सद यको पमा िनवार्िचत भएका पिन छन् । अक तफर् , नयाँ ऐन ( थानीय सरकार 
स चालन ऐन, २०७४) ले वडा यक्षह को िवद्यालय यव थापन सिमितमा सहभािगता 
सुिनि त गरेको छ । पिहले िजिशकाले स चालन गनेर् िज ला तरीय परीक्षा (कक्षा ८) 
को संयोजन/ यव थापन/स चालन थानीय सरकारले गिरसकेका छन् । यी सब त यका 
कारण थानीय सरकार र सामुदाियक िवद्यालय निजिकन पुगेका हुन् । 

सामुदाियक िवद्यालय र थानीय सरकार निजिकँदा यसले िवद्यालयमा िनवार्िचत 
जनप्रितिनिधह को िनगरानी (ओभरसाइट) बढेको छ । पिहले मुलुकका ७५ िज लाका 
मुकामबाट अनुगमन/िनयमन हुँदै आएका िवद्यालय अब ७५३ ओटा थानीय सरकार र 
ितनका िशक्षा शाखाले अनुगमन/िनयमन गछर्न् । यसले वाभािवकै पमा सामुदाियक 
िवद्यालयमा िनगरानी बढ्ने भयो । थानीय सरकारका िशक्षा शाखाका कमर्चारीले 
मात्र होइन, िनवार्िचत उप ला पदािधकारीह  (मेयर/उपमेयर, प्रमुख/उपप्रमुख) ले पिन 
िवद्यालयमा िनयिमत/अिनयिमत अनुगमन गनेर् गरेको पाइयो । खास गरी वडा यक्षह  

22 मािटर्न चौतारीले गरेको एक सवेर्क्षणले बािहरी अनुदान पाउने िवद्यालयम ये दईु ितहाई 
(किरब ६६ प्रितशत) ले िवद्यालय स चालनका लािग िवद्यालयले थानीय िनकायबाट अनुदान 
पाएको बताएका िथए; हेनुर्होस्, पराजुली, उपे्रती र गु ङ (२०७६) ।
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िवद्यालय यव थापन सिमितका पदेन सद य हुने भएकाले (नेपाल कानून आयोग 
२०७४) उनीह को िवद्यालयमा उपि थित बढेको देिखयो ।23 केही थानीय सरकारले 
त वडा यक्षह लाई वा वडा यक्षले तोकेको यिक्तलाई िवद्यालय यव थापन सिमितको 
अ यक्ष हुने गरी ऐन-नीित-िनयम बनाएका छन् (यसबारे थप तल) । 

नेपालको सावर्जिनक िशक्षाको तर ख कनुको एउटा कारण िशक्षकह ले पेशागत 
मयार्दा कायम राख्न नसक्नु (िवद्यालयमा अनुपि थत हुने, समयमा नपुग्ने, पूरा समय कक्षा 
निलने आिद) मािनएको छ (व डर् बक सन् २००१; कुिशयत सन् २०११; गौतम २०७५क; 
िहमालयन टाइ स सन् २०१७) । अ तवार्तार् क्रममा धेरै जनप्रितिनिधले ितनै सम या 
औँ याए । “लोकसेवा पास गरेका िशक्षकले पढाएका सामुदाियकका िवद्याथीर् फेल हुने, 
कमजोर हुने, अिन तीभ दा कमजोर िशक्षकले पढाएका िनजी िवद्यालयका िवद्याथीर्ले राम्रो 
न बर याउने कसरी हु छ ?”—कितपय वडा यक्षह को प्र  िथयो ।24 अथार्त् सामुदाियक 
िवद्यालयका िशक्षकह को याकतमा खासै प्र  उठाइएन, तर िनयतमािथ उठाइयो । 
यसैले, सामुदाियक िवद्यालयका िशक्षकलाई कायार्लय समय (१०–४ बजे) िभत्र कक्षा 
कोठामै राख्नमा धेरै थानीय सरकारह ले यान िदएका छन् । उनीह ले यसका लािग 
“छड्के चेकजाँच” गनेर्देिख िवद्युतीय हािजरीस म यव था गरेका छन् (का ले २०७४) । 
िवद्युतीय हािजरी नगर/गाउँपािलकाका “मेयरले अनुगमन गनेर्” बताइ छ (अनलाइन खबर 
२०७५; काि तपुर २०७५ग) । िशक्षक/कमर्चारीको अनुपि थितलाई स बोधन गनर् केही 
नगरपािलकाले िशक्षा िनयमावलीमा केही प्रावधान समेत राखेका छन् । उदाहरणका लािग 
फागनु २९, २०७४ मा दमक नगरपािलकाको नगरसभाले वीकृत गरेको िशक्षा िनयमावलीमा 
“िशक्षक तथा कमर्चारीको हािजरी अिभलेख दु त भए नभएको जाँच वा िनरीक्षण गरी 
िबदा निलई अनुपि थत हुने िशक्षक तथा कमर्चारीको हकमा हािजरी पुि तकामा गयल 
जनाई सोको जनाउ सिहत कारबाहीको लािग स बि धत िवद्यालय यव थापन सिमित र 
नगर िशक्षा सिमितलाई िसफािरस गनेर्” उ लेख छ (दमक नगरपािलका २०७४) । 

िहजोका िदनमा िजिशका/के द्रबाट खिटने िनरीक्षक/ ोत यिक्तह  किहलेकाही ँमात्र 
िवद्यालय पुग्ने गरेकोमा आज दैिनक जसो हािजरी चेक गनेर्, रेजा लाइिदने, प्र  सो ने 
गरेको पाइ छ । थानीय सरकारले बनाएका िविभ न प्रावधान र अनुगमनले पिहलेको 
भ दा िशक्षकको कक्षा कोठामा उपि थित बढाएको धेरैको भनाइ पाइयो । यसले 

23 िशक्षा ऐन २०२८ मा िवद्यालय रहेको गाउँपािलका वा नगरपािलकाको स बि धत वडाको 
वडा अ यक्ष वा वडा सिमितका सद यह  म येबाट सो वडा सिमितले मनोनयन गरेको यिक्त 
िवद्यालय यव थापन सिमितको सद य हुने प्रावधान छ ।

24 िशक्षकह ले लोकसेवा आयोगले िलने परीक्षा पास गनेर् नभई िशक्षक सेवा आयोगको 
परीक्षा उ ीणर् गनेर् भए पिन धेरैले बोलीचालीमा लोकसेवा नै प्रयुक्त गनेर् पाइयो । 
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सामुदाियक िवद्यालयको पढाइको गुण तरमा सुधार याउने आशा थुपै्र जनप्रितिनिधको 
िथयो । यद्यिप, िशक्षकह लाई उनीह को पढाइको तौर-तिरका उपर र िवषयव तु उपर 
“िफड याक” िदने क्षमता प्राय: जनप्रितिनिधको नभएको बताइयो । पिहले ोत यिक्त/
िनरीक्षकले अनुगमन गदार् िशक्षकलाई िशक्षण-प्रिक्रयामा तथा िवषयव तुमा सुधारका लािग 
सुझाव िदन सक्थे, जुन अिहले जनप्रितिनिधबाट हुन नसक्ने वा नभइरहेको पिरपे्र यमा 
िशक्षाको गुण तर खि करहेको एक िशक्षा अिधकारीको भनाइ िथयो ।25 सामुदाियक 
िशक्षाको गुण तर बढाउनमा लािगपरेको सं था टीच फर नेपालका िशिशर खनालले पिन 
अिहले िशक्षकलाई उनीह को िशक्षण-प्रिक्रयामा सघाउने कुनै संय त्र नभएको र यसले 
गुण तरमा प्रभाव पानर् सक्नेतफर्  िच ता यक्त गरे ।26 

अक तफर् , जनप्रितिनिधको िनगरानीलाई िशक्षकह ले आफूह मािथ गिरएको 
अिव ास र अनाव यक िनगरानीका पमा िलएका छन् । एक जना िशक्षकले भने, “म 
निजकको िछमेकीको मृ यु भएकाले आ नो कक्षा अक लाई िज मा लगाएर घाट पुगेको 
िथएँ । वडा यक्ष यू पिन यही ँपुग्नुभएको िथयो । मलाई देखेपिछ कक्षा छाडेर आएकाबारे 
सोधीखोजी गनुर्भयो । अब मदार्पदार्मा जानै प¥यो िन । तर, उहाँह  काम ठगेको जसरी 
हेनुर्हु छ ।”27 

मािथको उदाहरण िविश  पिरि थितको उपज हुन सक्छ, तर आफूलाई थानीय 
िनवार्िचत प्रितिनिधले अनुगमन गनर् खोजेको िशक्षकह ले िफिटक्कै चाएका छैनन् । 
कुराकानी क्रममा जनप्रितिनिधप्रित उनीह को “क टे ट” बेलाबखत िन क छ । कितपय 
िशक्षकह  जनप्रितिनिधलाई आफूभ दा त लो कोिटका ठा छन् । कक्षा कोठामा के 
पढाइ छ, कसरी पढाइ छ भ नेबारे (सैद्धाि तक र यावहािरक ज्ञान) जनप्रितिनिधमा 
नभएकाले िशक्षकह  जनप्रितिनिधले आफूलाई अनुगमन गनुर्लाई हैकम चलाएको देख्छन ्
र आ नो अपमान ठा छन् (थप तल) । 

अझ, थानीय तहमा त दलीय राजनीितक पक्षधरता प्र ट हुने हुँदा िशक्षक/जनप्रितिनिध 
अक  दलसँग स बि धत भएको ख डमा य तो अस तुि  झन् गिहरो देिख छ । एक 
िशक्षकले भने, “िनवार्िचत भएको केही समयपिछ एकिदन मेयर हाम्रो कूलमा छड्के 
आउनुभयो । हािजरी रिज र पिन हेनुर्भयो । तर अक  कूलमा जानुभएन । हामीकहाँ 

25 िशक्षा अिधकारीसँग असोज ५, २०७६ मा गिरएको कुराकानी । 
26 खनालसँग मंिसर ९, २०७६ मा गिरएको कुराकानी ।
27 गडाकोट नगरपािलकाि थत एक मािवका िशक्षकद्वारा असोज २३, २०७६ मा गिरएको 

कुराकानी क्रममा यक्त गुनासो ।
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िकन आउनुभयो, अक  कूलमा िकन जानुभएन, हामी बु छौ ँ ।”28 मािथका उदाहरणले 
एकातफर्  िवद्यालय सुधारका िझना संकेत गछर्न् भने अक तफर्  िशक्षक समुदायमा िभत्रिभतै्र 
अस तुि  पि परहेको समेत देखाउँछन् । यही कारण िशक्षकह —खास गरी थायी 
िशक्षकह —संघ मातहत रहन र यसो हुन नसके प्रदेश मातहत भए पिन रहनका लािग 
जोडबल गिररहेका छन् । 

सरकारी छेकबार बाबजुद िशक्षा ऐन-िनयम
नेपालमा संघीयता नयाँ यव था हो । पिहलेको एका मक रा यमा के द्रीय सरकारको 
मातहत थानीय िनकाय िथए । अिहलेको संिवधानले तीन थरी सरकारको यव था गरेको 
छ, र उनीह  एकअकार्को मातहत भ दा पिन सहअि त वमा संिवधान-िनदेर्िशत पिरिधिभत्र 
रहेर आफैले ऐन-िनयम बनाएर स चालन हु छन् । सोही बमोिजम कितपय थानीय 
सरकारले आफूलाई चािहने ऐन/िनयम/कायर्िविध बनाएका छन् । तर, संघीय सरकारले 
िशक्षा ऐन बनाई नसकेको पिरि थितमा थानीय सरकारले िशक्षा ऐन बनाउन देखाएको 
अग्रसरतालाई िशक्षकह  र िशक्षा म त्रालयले चाएको देिख न । िशक्षा म त्रालयको 
अनुरोधमा संघीय मािमला म त्रालयले थानीय सरकारह लाई पठाएको िनदेर्शन-पत्रमा 
संघीय सरकार सँगको सम वयमा मात्र थानीय सरकारले ऐन बनाउन हुने उ लेख छ (िम  
२०७५) । यद्यिप, िनयमावलीको हकमा भने संघीय सरकार वयंले २०७४ सालमा नमुना 
िशक्षा िनयमावली बनाएर थानीय सरकारह लाई पठाएको िथयो । 

संघीय सरकारको अ िच र िनदेर्शन बाबजुद क तीमा ४४ प्रितशत थानीय सरकारले 
आ नै ऐन-िनयम बनाएर िक्रया वयनमा समेत याइसकेका छन् ।29 हामीले सातै ओटा 
प्रदेशका थानीय सरकारका वेबसाइटह  हेरेर यहाँ उपल ध जानकारीलाई प्रशोधन गदार् 
देिखएको िशक्षा स ब धी ऐन-िनयम-कायर्िविधको ति बर तािलका १ मा िदइएको छ । 

28 नवलपुरि थत एक मािवका िशक्षकद्वारा असोज २३, २०७६ मा गिरएको कुराकानी 
क्रममा यक्त िवचार ।

29  थानीय सरकारह ले ऐन-िनयम बनाउँदा के-क ता प्रिक्रया अपनाए भ नेबारे थप 
अनुस धान आव यक छ । िशक्षा स ब धी कानून िनमार्णबारे डेमोके्रसी िरसोसर् से टर नेपाल 
लेख्छ, “ थानीय सरकारले संघीय मािमला तथा सामा य प्रशासन म त्रालयले उपल ध गराएको 
‘नमुना कानून’ लाई आधार मानेर िशक्षा स ब धी कानून बनाएका िथए । केही पािलकाले अ य 
िज लाका पािलकाले बनाएका कानूनलाई पिन आधार मानेका िथए । ससर्री हेदार् नमुना कानूनका 
प्रावधानमा भएका केही ग ती वा त्रुिट समेत केही थानीय सरकारले ज ताको त तै सारेको 
देिखयो । यद्यिप, नमुना कानूनका कितपय प्रावधान भने पािलकाह ले पिरवतर्न गरेका िथए” 
(डीआरसीएन २०७६ : १३) । 



98 |  लोकर जन पराजुली, देवे द्र उपे्रती र ख गु ङ

तािलका १ : िशक्षा ऐन-िनयम* बनाउने गाउँ/नगरपािलका

प्रदेश
ज मा
थानीय
स रकार

ऐन-िनयम बनाउने

गाउँपािलका नगरपािलका ज मा प्रितशत

प्रदशे १ १३७ ४४ २२ ६६ ४८.१८

प्रदशे २ १३६ ९ १८ २७ १९.८५

वाग्मती ११९ ४१ ३२ ७३ ६१.३४

ग डकी ८५ २० १८ ३८ ४४.७१

प्रदशे ५ १०९ ३४ २१ ५५ ५०.४६

कणार्ली ७९ २८ १६ ४४ ५५.७०

सदुरूपि म ८८ १७ १५ ३२ ३६.३६

 ज मा ७५३ १९३ १४२ ३३५ ४४.४९

* थानीय सरकारह ले आ ना वेबसाइटमा अपडेट गरेको आधारमा यो तािलका तयार गिरएको 
हो । यसमा िशक्षा ऐन, िनयमावली, कायर्िविध, कायार्देश, प्रावधान र िनणर्य समेत संलग्न छ ।

सबै प्रदेशमा िशक्षा ऐन-िनयम ब ने-बनाउने क्रम जारी रहेको तािलका १ ले देखाउँछ । 
यद्यिप, अझै पिन आधाभ दा बढी थानीय सरकारले िशक्षा स ब धी कुनै ऐन-िनयम बनाएका 
छैनन् ।30 सबैभ दा बढी वाग्मती प्रदेश का ६१ प्रितशत थानीय सरकारले िशक्षा ऐन-िनयम 
बनाएको देिख छ । य तै, कणार्ली प्रदेशका किरब ५६ प्रितशत थानीय सरकारले िशक्षा 
स ब धी ऐन-िनयम तजुर्मा गरेको पाइयो । प्रदेश ५, प्रदेश १ र ग डकी प्रदेश अ तगर्त पनेर् 
आधाजित थानीय सरकार (क्रमश: किरब ५०, ४८ र ४५ प्रितशत) ले िशक्षा स ब धी 
आ नै ऐन-िनयम बनाएको देिखयो । सुदूरपि म प्रदेशका एक ितहाईभ दा अिल बढी 
थानीय सरकार (३६ प्रितशत) ले िशक्षा ऐन-िनयम बनाएको देिखयो । यो मािमलामा प्रदेश 
२ सबैभ दा कमजोर देिखयो । यहाँ ज मा २० प्रितशत थानीय सरकारले मात्र िशक्षा 
ऐन-िनयम बनाउन चासो देखाएको पाइयो । प्रदेशह बीच देिखएको यो िभ नताको कारण 
ठ्याक्कै भ न सिक न, तथािप ती प्रदेशमा रहेको सामािजक असमानता, नेतृ वमा नीित-
िनयममाभ दा तजिबजी र तदथर्वादी अिधकार प्रयोग गनर्मा िच केही कारण हुन सक्छन् । 

िशक्षा स ब धी ऐन-िनयम बनाउने प्रिक्रयाको टाइम-लाइन (समय-क्रम) केलाउँदा 
किरब ४६ प्रितशत (बनाएका म ये) ले पिहलो वषर् (अथार्त् २०७४ सालमा) नै ऐन-िनयम 

30 यी जानकारी वेबसाइटह बाट मात्र िलइएको हो । सबै थानीय सरकारले आ ना वेबसाइट 
िनयिमत अपडेट गछर्न् भ ने छैन । 
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बनाएको पाइयो । किरब आधाले यस पिछको वषर् (२०७५ साल) मा बनाएको देिखयो । 
यो वषर् (२०७६ साल) मा भने िशक्षा ऐन-िनयम बनाउने काममा िनकै िशिथलता आएको 
देिख छ । २०७५ पुसको दो ो साता िशक्षा म त्रालयको आग्रहमा संघीय मामला तथा 
सामा य प्रशासन म त्रालयले राि ट्रय िशक्षा ऐन नबनेस म थानीय सरकारलाई वत त्र 
ढंगले िशक्षा ऐन नबनाउन िनदेर्श िदएकाले यो िशिथलता देिखएको हो (िम  २०७५) । 

थानीय सरकारले बनाएका िशक्षा ऐनह लाई ससर्तीर् केलाउँदा धेरैजसोले संघीय 
सरकारले उपल ध गराएको नमुना कानूनलाई आधार मानेको देिखयो ।31 केही थानीय 
सरकारले भने उक्त नमुना कानूनलाई आफू अनुकूल हुने गरी पिरमाजर्न गरेका छन् । 
य तो पिरमाजर्न िवशेषत: शिक्त-संरचनासँग गाँिसएका दफा : िवद्यालय यव थापन 
सिमितको गठन र िवघटन, प्रधाना यापक र िशक्षकको िनयुिक्त ( थानीय िनयुिक्त) बारे 
बढी देिख छ । थानीय सरकारले बनाएका िवद्यालय यव थापन सिमितको संरचना र 
नेतृ वबारे ती ऐनमा प्रश तै िभ नता (भेिरएशन) देिख छ । उदाहरणका लािग बिदर्याि थत 
ठाकुरबाबा नगरपािलकाले “स बि धत वडा सिमितले नगर िशक्षा सिमितमा िसफािरस 
गरी पठाएको िनवार्िचत प्रितिनिध” िवद्यालय यव थापन सिमितको अ यक्ष हुने प्रावधान 
राखेको छ । कितपय थानीय सरकारले नगरपािलकाको स बि धत वडाको वडा यक्ष 
वा िनजले तोकेको वडा सिमितको सद यलाई िव यसको अ यक्ष बनाउने ऐन बनाएको 
देिख छ (ब नेत २०७५; का ले २०७५) ।32 य तै, केही थानीय सरकारले भने िवद्यालय 
यव थापन सिमितका सद य म येबाट पािलका िशक्षा सिमितको अ यक्षले िव यसको 
अ यक्ष छा न सक्ने प्रावधान राखेका छन् (गौतम २०७५ख; थापा २०७४) ।33 छथर 

31 संघीय मािमला तथा सामा य प्रशासन म त्रालयको वेबपेज www.mofald.gov.np/
ne/node/2775 मा यो नमुना कानून उपल ध छ ।

32 उदाहरणका लािग भक्तपुरको सूयर्िवनायक नगरपािलका, बिदर्याको गुलिरया नगरपािलका, 
धनुषाको िपपरा र सोनामा गाँउपािलका र महो रीको जले र नगरपािलकाले बनाएको िशक्षा 
ऐनमा वडा अ यक्ष वा वडा अ यक्षले तोकेको यिक्त िव यस अ यक्ष ब ने प्रावधान छ । दाङको 
बंगलाचुली गाउँपािलकाले सामुदाियक िवद्यालयका यव थापन सिमित अ यक्ष स बि धत वडाका 
अ यक्ष हुनेछन् भ ने नीित जेठ २०७५ मा पािरत ग¥यो । सोही नीित अनु प गाउँपािलकाका 
सबै ४१ सामुदाियक िवद्यालयका िवद्यालय यव थापन सिमित भंग गनर् शु  गिरयो । य तै, 
कािलकोटको नरहिरनाथ गाउँपािलकाको पिहलो गाउँ पिरषद्ले आ नो क्षेत्रका सबै िवद्यालय 
यव थापन सिमितका अ यक्षलाई हटाएर वडा यक्षलाई िज मेवारी िदयो ।

33 उदाहरणका लािग हेनुर्होस्, झापाको कचनकवल गाउँपािलकाको िशक्षा ऐन । हेनुर्होस्, 
http://kachankawalmun.gov.np/act-law-directives; पि म कुमि थत चौरजहारी 
नगरपािलकाले २०७५ सालको पुसको ते ो सातामा िवद्यालय यव थापन सिमितको अ यक्ष 
नगरपािलका आफैले तोक्ने गरी िनणर्य ग¥यो । य तै,२ पुस २०७४ मा िस धुपा चोकि थत 
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जोरपाटी गाउँपािलका धनकुटाले “गाउँ िशक्षा सिमितले आव यक देखेमा गाउँपािलकाको 
सहमितमा एकभ दा बढी िवद्यालयह का संयुक्त िवद्यालय यव थापन सिमित गठन गरी 
यव थापन गनर् सक्ने” प्रावधान भएको िशक्षा ऐन बनाएको पाइयो ।

नगर/गाउँपािलकाका मेयर/िशक्षा सिमितलाई िव यस िवघटन गनर् सक्ने अिधकार 
िशक्षा ऐन-िनयममा िदइएको देिख छ । उदाहरणका लािग इलामको सूय दय नगरपािलकाले 
बनाएको िशक्षा ऐनमा लेिखएको छ, “कुनै िवद्यालय यव थापन सिमितले तोिकएको 
िज मेवारी पूरा गनर् नसकेको िन कषर् िनकाली वडा िशक्षा सिमित वा िशक्षा अनुगमन सिमित 
वा नगर िशक्षा सिमितले िसफािरस गरेमा सोको कारण खुलाई नगर िशक्षा सिमितले य तो 
िवद्यालय यव थापन सिमित तोिकएको प्रिक्रया पु¥याई िवघटन गनर् सक्नेछ ।”34 थानीय 
सरकारले बनाएका िशक्षा ऐन अ ययन गदार् िव यसको गठन र िवघटनमा जनप्रितिनिध 
हावी हुने िनि त ज तै देिख छ । अथार्त् थानीय सरकारको कठपुतली (चाहेको बेला 
िनयुक्त गनेर् वा याँक्ने) िव यस हुन सक्ने स भावनातफर्  यसले इंिगत गछर्  । 

प्राथिमकतामा नपरेको शैिक्षक लगानी 
नेपालको सामुदाियक िशक्षा कमजोर हुनुमा अपयार्  लगानी अक  प्रमुख कारण हो ।35 
पिछ ला वषर्को बजेट केलाउँदा नेपालको संघीय सरकारले वािषर्क राि ट्रय बजेटको 
१० प्रितशत जित िशक्षा क्षेत्रलाई छुट््टयाएको पाइ छ । २०७४ सालमा सरकारले गठन 
गरेको उ च तरीय िशक्षा आयोगले सावर्जिनक िशक्षा सुधानर्का लािग अिहले भइरहेको 
लगानीलाई दो बर तु याउन पछर्  भनेको छ (िशिवप्रम २०७६) । गत वषर् मात्र संसदबाट 
पािरत िन:शु क तथा आधारभूत िशक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३० मा रकम/प्रितशत नतोके 
पिन तीनै थरी सरकार (संघीय, प्रादेिशक र थानीय) ले िवद्यालय िशक्षामा लगानी गनुर्पनेर् 
बा या मक यव था गरेको छ । 

सुनकोशी गाउँपािलकाको बैठकले आ नो इलाका िभत्रका स पूणर् आधारभूत तथा मा यिमक 
िवद्यालयका यव थापन सिमित भंग गरी वडा अ यक्ष वा िनजले तोकेको वडा सद य िव यसको 
अ यक्ष हुने िनणर्य गरेका िथए ।

34  सूय दय नगरपािलकाको आधारभूत तथा मा यिमक िशक्षा ऐन, २०७६, www.
suryodayamun.gov.np/en/laws?field_law_level_tid=268 मा उपल ध; मंिसर १२, 
२०७६ मा हेिरएको ।

35 िशक्षालाई अिनवायर् र िन:शु क घोषणा गनेर्, सामुदाियक िवद्यालयह लाई िवद्याथीर्बाट 
िशक्षण शु क उठाउनबाट ब देज गनेर् तर िवद्यालय स चालनका लािग पयार्  ोत उपल ध नगराउने 
िवसंगितपूणर् अव था नेपालको िशक्षा क्षेत्रमा या  छ; हेनुर्होस्, पराजुली, उपे्रती र गु ङ (२०७६) ।
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सो ऐनको दफा ३० मा भिनएको छ: “नेपाल सरकारले प्र येक वषर्...प्र येक थानीय 
तहलाई िवद्यालय तथा िवद्याथीर् संख्या र िवद्याथीर्ले प्रा  गरेको नितजाका आधारमा 
आधारभूत तथा मा यिमक िशक्षाको प्रयोजनका लािग अनुदान रकम िविनयोजन गनुर् 
पनेर्छ ।” यसै गरी प्रदेश सरकारले “प्र येक वषर् आ नो बजेट माफर् त प्र येक थानीय तहलाई 
मा यिमक तह स मको िशक्षाको लािग प्रदेश कानून बमोिजम िनि त रकम अनुदानको 
पमा िविनयोजन गनुर् पनेर्” उ लेख छ । थानीय तहले पिन “आ नो वािषर्क बजेटमा 

आधारभूत तह तथा मा यिमक तहको िशक्षा प्रदान गनेर् प्रयोजनका लािग आव यक बजेट 
िविनयोजन गनुर् पनेर्” ऐनमा उ लेख छ (नेपाल कानून आयोग २०७५) ।

संिवधान तथा कानूनले थानीय सरकारह लाई िवद्यालय िशक्षामा लगानी गनर्का 
लािग कुनै बा या मक ( यूनतम) सीमा नतोकेकाले उनीह ले िशक्षामा लगानी बढाउनेतफर्  
खासै यान िदएको देिख न । यद्यिप, अ तवार्तार् गिरएका धेरै जनप्रितिनिधले आ नो 
पािलकाको प्राथिमकतामा िशक्षा रहेको बताउन चुकेनन् । संघीय सरकारले पिहलेदेिख 
बेहोिररहेको िशक्षकको तलब र अ य शीषर्कको रकम अिहले ससतर् अनुदानको पमा 
थानीय सरकारको खाता माफर् त िवद्यालयमा पुग्छ । यसरी आएको रकमलाई बाहेक गरेर 
हेनेर् हो भने धेरै थानीय सरकारले आ नो वािषर्क बजेटको सानो िह सा (१–२ प्रितशतभ दा 
कम) मात्र िशक्षा क्षेत्रमा खचर् गरेको देिख छ । स भवत: औलँामा ग न सिकने थानीय 
सरकारह ले मातै्र आ नो वािषर्क बजेटको १० वा सो भ दा बढी प्रितशत िशक्षा क्षेत्रमा 
लगानी गरेका छन् । 

हामीले मुलुकका िविभ न गाउँ/नगरपािलकाका थानीय जनप्रितिनिध (वडा यक्ष, 
मेयर, आिद) तथा ितनका िशक्षा हेनेर् पदािधकारीसँग उनीह ले प्रितिनिध व गनेर् िनकायले 
सामुदाियक िशक्षामा गरेका लगानी स ब धमा प्र  गरेका िथयौ ँ । अिधकतम थानीय 
सरकारको प्रमुख प्राथिमकता बाटा-घाटा पुल-पुलेसा ज ता भौितक िनमार्णतफर्  पाइयो । 
“आविधक िनवार्चन फेस गनुर्पनेर् हुनाले जनप्रितिनिधह लाई देिखने काममा िच हु छ,” 
एक वडा यक्षले भने ।36 अिधकांश प्रधाना यापक (प्रअ) को भनाइमा िशक्षामा लगानी 
गदार् यसको प्रितफल त काल नदेिखने हुनाले, र पि लकले पिन िशक्षामा भ दा आ नो 
क्षेत्रमा बाटो, ढल, पानीको माग गनेर् हुनाले जनप्रितिनिध यतै लगानी गछर्न् । साथै, 
िशक्षामा किमशन नआउने र बाटो-घाटो बनाउँदा किमशन आउने भएकाले िशक्षामा 
लगानी नभएको पिन उनीह ले बताए ।37 

36 धनुषाि थत जनकपुरधाम उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ का वडा अ यक्ष सुदशर्न िसंहसँग 
काि क २८, २०७६ मा गिरएको कुराकानी ।

37 सुखेर्त, बिदर्या, नवलपुर, िचतवन, काभ्रेपला चोक, धनुषा, स री, मोरङका िविभ न 
िवद्यालयका प्रअसँग असोज–मंिसर २०७६ मा गिरएको कुराकानीमा आधािरत ।
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कितपय थानीय सरकारको वािषर्क बजेट वेबसाइटबाट िनकालेर ससर्तीर् केलाउँदा 
उनीह ले िवद्यालय िशक्षाका नाउँमा िविभ न शीषर्कमा थोर-थोरै रकम लगानी गरेको 
देिखयो ।38 धेरै थानीय जनप्रितिनिधले खास गरी ईसीडी (अलीर् चाइ ड डेभलपमे ट) 
कक्षाको तरविृद्धमा लगानी गरेको बताए । ईसीडी िशक्षकको तलब यादै यून भएकाले 
उनीह लाई पोशाकभ ा या तलब या अ य नाउँमा केही रकम सहयोग गरेको पाइयो । 
य तै, ईसीडी कक्षामा सुिवधा विृद्ध गनर्, िदवा खाजा उपल ध गराउन उनीह ले सहयोग 
गरेको देिखयो । य तो सहयोग पािलका तरमा या वडाको बजेटबाट समेत गरेको पाइयो । 

कितपय थानीय पािलकाले िनगरानी बढाउने नाउँमा िवद्यालयमा िवद्युतीय हािजरीको 
यव था गरेका छन्, जसलाई िशक्षामा गरेको लगानीको पमा जनप्रितिनिधह  पेश 
गछर्न् । य तै, धेरै थानीय सरकारले िवद्यालयको भौितक सुधारमा, ज तै कक्षाकोठा 
थ न, शौचालय बनाउन, पु तकालय िनमार्ण गनर्, िपउने-पानीको यव था गनर्, खेल मैदान 
बनाउन, तारबार लगाउन, रंगरोगन गनर् सहयोग गरेका छन् । नमुना िवद्यालय बनाउने वा 
पािलका भिरका िवद्यालयका िवद्याथीर्को पोशाक एउटै गनेर्, अथवा िवद्यालय जानका 
लािग बसको यव था गिरिदने, िवद्यालयह को रंग एउटै गनेर् ज ता काममा पिन थानीय 
सरकारले रकम खचेर्का छन् ।39 उनीह ले उ कृ  िवद्याथीर्, िशक्षक वा िवद्यालयलाई 
समेत पुर कृत गरेका छन् । य तै, पयार्  िशक्षक उपल ध नभएर िवद्यालय स चालन गनर् 
किठन भएका िवद्यालयमा िशक्षक उपल ध गराएर, र प्रअह लाई अितिरक्त भ ा िदएर 
वा कितपय िशक्षकलाई तािलमको समेत यव था गरेर थानीय सरकारले िशक्षा क्षेत्रमा 
आ नो उपि थित जनाएका छन् । 

यसरी थानीय सरकार बनेपिछ धेरै सामुदाियक िवद्यालयमा केही न केही सहयोग 
थिपएको छ—चाहे यो वडा कायार्लय/वडा यक्षबाट होस् चाहे गाउँ/नगर पािलकाबाट । 
यद्यिप, कुनै िनि त योजना, मापद ड बनाएर रकम छुट््टयाउने भ दा िछर ने प्रवृि  धेरै 
देिख छ । कितपय थानीय सरकारह  सावर्जिनक िशक्षाप्रित िनकै सचेत देिख छन् । टीच 
फर नेपालका िशिशर खनाल भ छन्, “हामीलाई थुपै्र जनप्रितिनिधह ले स पकर्  गनुर्भएको 
छ, िशक्षा सुधारबारे चासो यक्त गनुर्हु छ र आ नो क्षेत्रमा सहयोग गिरिदन भ नुहु छ । यो 
जाग कतालाई सकारा मक मा नुपछर्  ।” उदाहरणका लािग बिदर्याका बारबिदर्या र बाँसगढी, 

38 हामीले िविभ न थानीय सरकारका बजेटह  ितनको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर के-के 
शीषर्कमा के-कित खचर् गदार् रहेछन् भनेर ससर्तीर् केलाएका िथयौ ँ ।

39  संिवधानले आफूलाई िवद्यालय िशक्षातफर्  कुनै भूिमका प्रदान नगरेको ठा ने प्रदेश 
सरकारह ले पिन य तै कायर्मा थोर-बहुत रकम लगानी गरेको पाइयो । य तै, संसदीय क्षेत्र 
िवकाष कोषबाट कितपय सांसदले आ नो क्षेत्रका िवद्यालयलाई खास गरी भौितक िनमार्णमा 
सहयोग गरेको देिख छ ।
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नवलपुरको हु सेकोट, काभ्रेको पनौती ज ता पािलकाह ले िशक्षालाई प्राथिमकतामा 
पारेका छन् । तर प्राथिमकता िदँदािदँदै पिन धेरै थानीय सरकारले सोही अनु पको लगानी 
उपल ध गराउन सकेका छैनन् । टीच फर नेपालका िशिशर खनालले भने, “तुलसीपुर 
उपमहानगरपािलकाका मेयर घन याम पा डे सावर्जिनक िशक्षाप्रित जाग क हुनुहु छ । 
हामी उहाँह सँग काम पिन गदैर्छौ ँ । तर नगरपािलकाले िशक्षामा छुट््टयाएको बजेट मैले 
केलाउँदा किरब २.५ प्रितशत मातै्र देिखयो । मेयर आफै छक्क पनुर्भयो । अक  वषर् 
यसलाई कि तमा दो बर गछुर्  भ नुभएको छ ।”40 

िशक्षक यव थापनका चुनौती 
थानीय सरकार मातहत िवद्यालय िशक्षा पुगे पिन िशक्षकको यव थापन पािलकाह का 
लािग सबैभ दा ठूलो चुनौती भएको/हुने देिख छ । संघीय सरकारले वष  िगजोलेको िशक्षक-
यव थापन नयाँ संरचनामा जाँदैमा ठोस, ताि वक पिरवतर्न गनर् किठन छ । यसमािथ 
िशक्षकह ले पिहलेदेिख नै संघीय यव थापनमा रहन चाहेका र थानीय सरकार मातहत 
आउन ठ्या मै अ िच देखाएका छन् । कुराकानी क्रममा कितपय िशक्षकले िवदेशमा नगर 
पिरषद ् (टाउन काउि सल) मातहत िवद्यालय िशक्षा राम्ररी चिलरहेको र हामी कहाँ पिन 
यसो हुनु सैद्धाि तक िहसाबले राम्रो हो भ छन् । तथािप, “तर,” भ दै उनीह  आफूलाई 
संघ या प्रदेश मातहत रहन उपयुक्त हुने बताउन चुक्दैनन् । 

अक तफर् , जनप्रितिनिधह  िशक्षकह को खुबीमा भ दा िनयतमािथ प्र  उठाउँछन् । 
यसैले आफूले भनेको मा ने र आफूले क याउन सक्ने िशक्षक धेरै जनप्रितिनिधले चाहकेो 
दिेख छ । यसका लािग उनीह ले िशक्षकको िनयुिक्त, स वा र आव यक परेमा िन कासनै 
गनर् सक्ने अिधकार खोजेका छन् । पढ्ने-पढाउने िवषयलाई िलएर मात्र नभएर दलीय 
आ थाका कारणले पिन िशक्षक/प्रअ/िव यस अ यक्ष र जनप्रितिनिधबीच कितपय ठाउँमा 
मनोमािल यको अव था छ । यसका पछािड चनुावी प्रिक्रयामा िशक्षकह को सहभािगता 
मह वपणूर् दिेख छ । िनवार्चनमा िजत-हारका लािग िशक्षकको भिूमका भएकैले पिन कितपय 
ठाउँमा जनप्रितिनिधह  आफूलाई अ/सहयोग गनेर्लाई सोही अनु प परु कार/द ड िदनका 
लािग िशक्षकलाई स वा, बढुवा गनर् चाहेको, खोजेको देिख छ । एकादुई ठाउँमा भने 
जनप्रितिनिध-जनप्रितिनिधबीच वा जनप्रितिनिध र प्रशासक बीचको मनोमािल यको असर 
िवद्यालय िशक्षामा परेको छ । उदाहरणका लािग मोरङको उलार्बारीमा जनप्रितिनिधह को 
दलीय झगडाका कारण चाडपवर्को मखुमा तलब नपाएपिछ िशक्षकह  अदालत पगुकेा िथए ।41

40 िशिशर खनालसँग मंिसर ९, २०७६ मा गिरएको कुराकानी ।
41 रािधका मािव उलार्बारीका प्रअ कुमार पोख्रेलसँग मंिसर १, २०७६ मा गिरएको कुराकानी । 

पोख्रेल लगायतले उ च अदालत िवराटनगरमा िशक्षकको तलब नरोिकयोस् भनेर मु ा हालेका िथए ।



104 |  लोकर जन पराजुली, देवे द्र उपे्रती र ख गु ङ

थानीय सरकारले िशक्षकह को िनयुिक्त र अझ स वा गरेको वा गनर् सक्ने कुरा नै 
िशक्षक र ितनका संघ/संगठनह लाई सबैभ दा नपचेको/नप ने कुरा हो । िशक्षक संघ/
संगठनसँग आबद्ध खास गरी नेतृ व पंिक्तमा रहेकाह  सँगको कुराकानीमा यो कुरा प्र टै 
झ क छ । जनप्रितिनिधह लाई आफूभ दा दोयम दजार्को (इ फेिरयर) ठा ने, “आफूले 
िजताएकाह ले अिहले फूितर् देखाएको” ठा ने िशक्षकह  छन् । आफूह ले पिन 
“देखाइिदने” उनीह  बताउँछन् । नेपाल िशक्षक महासंघका महासिचव ल मीिकशोर 
सुवेदीले आफूह सँग आबद्ध पाँच लाख िशक्षकले आव यक परे संिवधान संशोधन गनर् 
बा य बनाउन सक्ने बताएका िथए ।42

यसरी थुपै्र थानमा जनप्रितिनिध र िशक्षकह बीच द्व द्व देिख छ, जुन कही ँसुशु  छ 
भने कही ँछताछु ल छ । कितपय ठाउँमा थानीय सरकारह ले गरेका िशक्षक स वाका 
िनणर्य िव द्ध िशक्षकह  अदालत पुगेका छन् । डेमोके्रसी िरसोसर् से टर नेपालले थानीय 
सरकारले िवद्यालय िशक्षा स ब धी िलएका िनणर्य िव द्ध सव च अदालतमा परेका 
१८ ओटा मु ाबारे अ ययन गरेको िथयो । तीम ये ६ ओटा िशक्षा िनयामावली, िशक्षा 
ऐन २०२८ र संिवधानसँग बािझयो भनेर, ६ ओटा मु ा थानीय सरकारले गरेका िशक्षक 
स वासँग स बि धत, ३ ओटा मु ा िवद्यालय यव थापन सिमितसँग स बि धत र ३ 
ओटा थानीय सरकारले बनाएका िशक्षा ऐन, िनयम र कायर्िविध र िवद्यालय स चालन 
र अनुमितसँग स बि धत िथए (डीआरसीएन २०७६) ।43

42 एडुखबर डट कम र मािटर्न चौतारीले वैशाख ४, २०७६ मा काठमाडौ ँँमा आयोजना 
गरेको “संघीयतामा िवद्यालय िशक्षा : सरोकारवालाबीच अ तिक्रर् या” कायर्क्रममा सुवेदीले प्र तुत 
गरेको िवचार ।

43 िशक्षा स ब धी थानीय सरकारले गरेका िविभ न िनणर्य र ितनलाई िदइएको कानूनी 
चनुौतीबारे पत्रपित्रकामा प्रश तै समाचार प्रकािशत भएका छन् । उदाहरणका लािग िस धपुा चोकको 
ित्रपुरासु दरी गाउँपािलकाका अ यक्षले वैशाख २६, २०७५ मा थानीय सामुदाियक िवद्यालयमा 
कायर्रत आठ िशक्षक स वा गिरिदए । सो िनणर्य िव द्ध स वामा परेका हिरप्रसाद सुवेदी सिहत 
पाँच िशक्षकले सव च अदालतमा मु ा दायर गरे । सव च अदालतका यायाधीश िव भरप्रसाद 
े को एकल इजलासले स वा कायार् वयन नगरी िनवेदकह लाई पूवर्वत् िवद्यालयमा सेवा गनर् 

िदन गाउँपािलकाको नाममा अ तिरम आदेश िदयो (दंगाल २०७५) । िवराटनगर महानगरपािलकाले 
आफू मातहतका केही िशक्षकलाई अ य िवद्यालयमा “कामकाज गनर् खटाएको” मा िशक्षकले 
अदालतमा मु ा दायर गरेपिछ अदालतले अ तिरम आदेश जारी गदैर् सो स वामा रोक लगाएको 
िथयो । यसै गरी, दाङ िज लाि थत बंगलाचलुी गाउँपािलकाले सामुदाियक िवद्यालयका यव थापन 
सिमित अ यक्ष स बि धत वडाका अ यक्ष हुनेछन् भ ने नीित जेठ २०७५ मा पािरत ग¥यो । सोही 
नीित अनु प गाउँपािलकाका सबै ४१ सामुदाियक िवद्यालयका िवद्यालय यव थापन सिमित भंग 
गनर् शु  गिरयो । ीवारी मािवका िवद्यालय यव थापन सिमित अ यक्ष िशवे दमाई र थानीय 
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अदालती आदेशबाट स वा मु तवी रहेका गाउँ/नगरपािलका उ लेख्य छन् । खास 
गरी स वा क्रममा ऐन नबनाई य ता िनणर्य गिरएकाले यसैमा टेकेर अदालतले ितनको 
कायार् वयनमा रोक लगाएको हो । अदालतको ह तक्षेपपिछ थानीय िशक्षा ऐन िनमार्ण 
गरेर पािलकाह  अिघ बढ्न थालेको देिख छ ।44 यद्यिप, िशक्षकह को स वा, िनयुिक्त 
सहज भने छैन । िवराटनगर महानगरको वडा नं. २ ि थत जनता मािवमा अिहले िवद्याथीर्को 
संख्या १०० भ दा कम छ । सो िवद्यालयको ि थित कमजोर भएकाले यसलाई उका न 
एवं यव थापनमा पिरवतर्न (िशक्षक र प्रअको स वा, नयाँ िव यसको गठन) प्रय न 
गरेको र नसकेर हायलकायल परेर “हात उठाएको” एक जनप्रितिनिधले बताएका िथए ।45

मािथका उदाहरणले खास गरी िशक्षक स वामा देिखएका किठनाइ र जिटलता उजागर 
गछर्न् । यद्यिप, कही ँचािहँ ती जिटलता िचरेर थानीय पािलकाह ले िशक्षक स वा गनर् 
सकेको देिख छ । बारबिदर्या नगरपािलका यसको एउटा उदाहरण हो । सो नगरपािलकामा 
पिन प्रार भमा िशक्षकले बाधा-िवरोध गरेका िथए । िशक्षक स वाको औिच य पुि  गनर् 
सकेको, र छलफलपिछ सो सम या टरेको नगर िशक्षा अिधकारीले बताए ।46 

िशक्षक स वाका अितिरक्त थुपै्र थानीय सरकारले नयाँ िशक्षक पिन िनयुक्त गरेका 
छन् । तुलना मक पमा िशक्षक स वाभ दा नयाँ िनयुिक्तमा अिल कम अबरोध भएको 
देिख छ । तर, िशक्षक िनयुिक्त स ब धमा अिख्तयार दु पयोग अनुस धान आयोग 
(अदुअआ) ले असोज १५, २०७६ मा िदएको “िनदेर्शन” तथा संघीय मािमला तथा 
सामा य प्रशासनले तदनु प असोज २९, २०७६ मा जारी गरेको पिरपत्रले अक  जिटलता 

भेषराज खत्रीले नयाँ यव था लागू नगनर् अ तिरम आदेश माग गदैर् उ च अदालत तुलसीपुरमा 
िरट िदए । असार ३, २०५७ मा उ च अदालतले त काल िनणर्य कायार् वयन नगरी यथाि थितमा 
राख्नु भनी िवपक्षीका नाममा अ तिरम आदेश जारी ग¥यो (ब नेत २०७५) । य तै, कािलकोटको 
नरहिरनाथ गाउँपािलकाको पिहलो गाउँ पिरषदले् आ नो तह अ तगर्त पनेर् सबै िवद्यालय यव थापन 
सिमितका अ यक्षलाई हटाएर वडा यक्षलाई िज मेवारी िदयो । िशक्षक स वा र प्रधाना यापक 
पिरवतर्न ग¥यो । यस िनणर्य िव द्ध िशक्षक अदालत पुगे । उ च अदालत सुखेर्त अ तगर्त जु ला 
इजलासले उक्त िनणर्यलाई रोिकिदएको िथयो (का ले २०७५) ।

44 पिहले िशक्षक स वाको िनणर्य गिरसकेको िवराटनगर महानगरपािलकाले ब ल यो वषर् 
(असार २०७६ मा) िशक्षा ऐन िनमार्ण गरेको छ ।

45 जनप्रितिनिधसँग मंिसर १०, २०७६ मा गिरएको कुराकानी । यो िवद्यालयमा अिभभावक 
तफर् बाट चार जनाको िनवार्चन भैसकेको छ, तर बाँकीको िनवार्चन गनर् प्रअले िविभ न अड्को 
थापेर बाधा गिररहेको जनप्रितिनिध, िशक्षकको भनाइ छ । वयं प्रअ सँगको कुराकानीबाट पिन 
उनले रोिकिदएको बुिझ यो ।

46  बारबिदर्या नगरपािलकाका पूवर् नगर िशक्षा अिधकृत टीकानाथ गोसाईसँग असोज 
१०,२०७६ मा गिरएको कुराकानी ।
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थिपिदएको छ ।47 नयाँ संिवधान अनु प थानीय सरकारले िशक्षा ऐन, िनयमावली बनाएर 
कायार् वयनमा याउनबाट य तो िनदेर्शन/पिरवतर्नले सैद्धाि तक पमा रोक्न नसके पिन 
यवहारमा यसले असर पािरसकेको देिख छ । उदाहरणका लािग तुलसीपुर नगरपािलकाले 
िशक्षाको गुण तरलाई यान िदँदै दुई ोत यिक्तलाई करारमा िनयुक्त गरेको िथयो, तर 
अदुअआले आ नो अिख्तयारी बािहर गएर िदएको “िनदेर्शन” पिछ नगरपािलकाले ती 
दवैुलाई िनकािलिदयो । 

नेपालका सामुदाियक िवद्यालयको एउटा मुख्य सम या भनेको ितनमा पयार्  जनशिक्त 
नहुनु हो (िशिवप्रम २०७६) । थानीय सरकारले आ नो इलाका िभत्रका य ता िवद्यालयमा 
अपुग िशक्षक कमर्चारीको पूितर् गनर् चाहेका छन् । यसरी गिरने नयाँ िनयुिक्त र स वामा 
जुन यिक्त वा दलको बाहु य छ सोही यिक्त वा दल निजकका यिक्तले ती िरक्त पदमा 
िनयुिक्त पाउने स भावना रह छ । यस अिघका उदाहरणबाट पिन प्र ट भैसकेको छ िक 
जब राम्राभ दा पिन आ नाले िनयुिक्तमा प्र य पाउँछन् यहाँ गुण तर ख क छ ।

कितपय  थानीय  सरकारले आ नो  क्षेत्रका  सामुदाियक  िवद्यालयमा  कायर्रत 
िशक्षकह को लगत िलई िशक्षक (खास गरी अंगे्रजी, गिणत र िवज्ञान) नपुगेका िवद्यालयमा 
सोको यव था गिरिदएको देिख छ । य तो िनयुिक्तमा कानूनी र अ य झ झट नआओस ्
भनेर केही (उदाहरण बिदर्याको बारबिदर्या नगरपािलका र काभ्रेको पनौती नगरपािलका) 
ले िशक्षा िनयमावली २०५९ कै प्रब ध अनुसार िवद्यालय यव थापन सिमितलाई नै 
िनणर्य-प्रिक्रयामा अिघ सारेको देिख छ । यद्यिप, “िवज्ञ” िनयुिक्त इ यािदमा उनीह ले 
आ नो िनय त्रण पिन राखेको पाइयो । केही नगरपािलका (मोरङको उलार्बारी, िवराटनगर, 
आिद) ले िशक्षा िनयमावली पिरवतर्न गरेर िशक्षक िनयुिक्तको अिधकार आफूमा सि निहत 
गरेका छन् । नगरपािलकाको य तो िनणर्यबाट खास गरी िव यस अ यक्ष र प्रअ समेत 
बेखुशी देिख छन् ।48 िव यस अ यक्षह  नयाँ पिरपे्र यमा आ नो भूिमका के हो भ नेबारे 
प्र ट हुनुपनेर् बताउँछन् ।

47 पसार् िज लाको जगरनाथपुर गाउँपािलकामा राहत िशक्षक र बालिवकास के द्रका सहयोगी 
िनयुक्त गदार् अिनयिमतता भएको उजुरी अिख्तयारमा परेको िथयो । गाउँपािलकाका िशक्षा शाखाका 
अिधकृत रामे रप्रसाद चौरिसयाले िशक्षा ऐन िवपरीत िनयुिक्त िदएकाले जेजित खचर् भएको हो 
सो खचर् समेत असूलउपर भएको अव थामा भ्र ाचारको कसूर प्रमािणत नभए पिन “कानूनले 
िदएभ दा बढी अिधकार” को प्रयोग भएको भ दै य तो कायर् िन सािहत गनर् िशक्षा र संघीय 
मािमला म त्रालयलाई अिख्तयारले सुझाव लेखी पठाएको हो ।

48 बिदर्याको ड लाको िवद्यालय तथा रािधका मािव, उलार्बारीका िव यस अ यक्षसँग 
क्रमशः काि क १० र मंिसर १, २०७६ मा गिरएको कुराकानी ।



संघीय नेपालमा थानीय सरकार र िवद्यालय िशक्षा | 107

केही थानीय सरकार (उदाहरण बिदर्याको बारबिदर्या नगरपािलका र बाँसगढी 
नगरपािलका तथा बाँकेको खजुरा) ले गाउँ/नगर िशक्षा सिमितलाई पिरचालन गदैर् िव यस 
माफर् त नयाँ िशक्षक िनयुिक्त गरेका छन् । “हाम्राभ दा राम्रा” प न् भनेर िविभ न उपाय 
अपनाएको उनीह को दाबी छ । खजुरा गाउँपािलका र बारबिदर्या नगरपािलकाका िशक्षा 
सिमितले िशक्षक िनयुिक्तलाई िन पक्ष होस् भनेर पिहले िवशेषज्ञ सूची तयार गनेर्, छािनएका 
िवशेषज्ञले तीन सेट प्र पत्र तयार गनेर्, ती प्र पत्रलाई कोिडङ-िडकोिडङ गरेर प्र पत्र 
छानेको बताइयो । उ र पुि तका परीक्षणमा पिन कोिडङ-िडकोिडङ गनेर् र अ तवार्तार्का 
िवज्ञ छा दा पिन गोलाप्रथा गरेर छािनएको बताइ छ । यी प्रिक्रयाले िशक्षक िनयुिक्तमा 
हुनसक्ने दलीय र यिक्तगत प्रभावलाई यून गरेको र आम- वीकृित पाएको उनीह को 
दाबी छ (ढकाल २०७५) ।49

आफूले लागत बेहोनेर् गरी कितपय थानीय सरकारले धेरैजसो सामुदाियक िवद्यालयमा 
िनयुक्त गरेका िशक्षक “ थायी” प्रकृितका होइनन् । अिहले नै नेपालमा थुपै्र प्रकारका 
( थायी, अ थायी, राहत, पीसीएफ, िनजी ोत, आिद) िशक्षक भएकामा यसले अक  
एक थरी िशक्षक थ नेछ र िशक्षक-सेवा यव थापनमा थप जिटलता याउनेछ । यस 
बाहेक, यी िशक्षकम ये धेरैलाई वयंसेवी वा नगर िशक्षक वा य तै नाउँमा प्रचिलत सेवा-
सुिवधाभ दा कम पािर िमक उपल ध गराइएको छ । प्रारि भक िदनमा नयाँ जािगर पाउँदा 
ती वयंसेवी िशक्षक खुसी भए पिन सो एक त यायसंगत हुँदैन । दो ो, एकै ठाउँमा एकै 
खाले काम गनेर् आफू सरहका िशक्षकले आ नोभ दा धेरै तलब-सुिवधा पाउँदा यसले 
शैिक्षक वातावरणमा र ती वयंसेवी िशक्षकको मनोदशामा र कायर्क्षमतामा समेत असर 
पानर् सक्ने देिख छ ।

िवद्यालय “मजर्र” : सामािजक याय र अथर्-राजनीितक कारणले जिटल
नेपालमा सामुदाियक िवद्यालयह को थापना मूलत: थानीय समुदाय वयंले गरेको 
देिख छ । सामािजक र राजनीितक अिभ का लािग पिन य ता िवद्यालय थापना भएका 
छन् । यसैले कित ठाउँमा निजक-निजकै दईु वा बढी िवद्यालय समेत खुलेका पाइ छन् । 
यसरी सामुदाियक पमा खोिलएका िवद्यालयको वािम व काला तरमा रा यको हुन 
गयो (मािटर्न चौतारी २०७६ख) । तर, पिछ लो समय, खास गरी िनजी िवद्यालयह को 
आगमनपिछ, शहरी क्षेत्रमा मात्र हैन शहरो मुख ग्रामीण क्षेत्रमा समेत कितपय सामुदाियक 
िवद्यालयमा (मुख्यत: प्रािव वा आधारभूत तहका) पढ्ने िवद्याथीर्को संख्या कम हुँदै गएको 

49 बारबिदर्या नगरपािलकाका पूवर् नगर िशक्षा अिधकृत टीकानाथ गोसाई र वतर्मान नगर 
िशक्षा प्रमुख टेकप्रसाद पा डेसँग असोज १०,२०७६ मा गिरएको कुराकानी ।
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छ (सु बा २०७५ख) । यसैले, २०७० सालमा य ता “सम याग्र त” िवद्यालयलाई गा न 
प्रो साहन गदैर् यसको लािग आव यक नीित-िनदेर्िशका सरकारले बनायो ।50 

थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ ले थानीय सरकारलाई “सामुदाियक, 
सं थागत, गुठी र सहकारी िवद्यालय थापना, अनुमित, स चालन, यव थापन तथा 
िनयमन” देिख िलएर “गािभएका वा ब द गिरएका िवद्यालयह को स पि  यव थापन” गनेर् 
अिधकार समेत िदएको छ ।51 यही अिधकार प्रयोग गरी थानीय सरकारह ले सामुदाियक 
िवद्यालयह  गा ने वा ब द गनेर् िनणर्य गिररहेका छन् ।52 पत्रपित्रका/अनलाइनमा आएका 
समाचारलाई मा ने हो भने धेरै िज लामा ५–१० सामुदाियक िवद्यालय गािभइसकेको 
अनुमान गनर् सिक छ (म ल २०७५क, २०७६) ।53

सामुदाियक िवद्यालय गा ने वा खारेज गनेर् कुरा राजनीितक पमा पेिचलो र सामािजक 
यायका िहसाबले जिटल छ । अिन यसमा आिथर्क चलखेलको कुरा पिन गाँिसएर 
आउँछ । शहरी क्षेत्रका सामुदाियक िवद्यालय गािभँदा वा खारेज गिरँदा ती िवद्यालय 
पढ्ने िवद्याथीर्लाई उ तो सम या नपनर् सक्छ—निजक-निजकै अ य वैकि पक िवद्यालय 
उपल ध हुनाले । तर ग्रामीण क्षेत्रका हकमा यसो भ न सिकँदैन । प देहीका सैनामैना 
र ितलो मा नगरपािलकाले आ नो इलाका अ तगर्तका िविभ न िवद्यालय गा दा तथा 
कक्षा-तह घटाउँदा िवद्याथीर्ह  अक  कूल टाढा भएकाले पढ्न छाडेको समाचार आएको 
छ (म ल २०७५क, २०७६) । य तै, कणार्ली प्रदेशका िविभ न गाउँपािलकाह ले 
प्राथिमक िवद्यालयह  खारेज गदार् साना िवद्याथीर् आउन-जान नसकेरै पढ्नबाट वि चत 
भएको बताइ छ (बुढा २०७५) । यी उदाहरणले िवद्यालय गा दा या खारेज गदार् िववेक 
नपु¥याउने हो भने यसले िवप न पिरवारका िवद्याथीर्लाई िशक्षा हािसल गनर्बाट वि चत 

50 हेनुर्होस्, िशक्षा म त्रालयले तयार गरेको र असोज २३, २०७० मा मि त्रपिरषद् बाट 
वीकृत िवद्यालय समायोजन कायार् वयन िनदेर्िशका, २०७० । यो नीित कायार् वयन भएको दुई 
वषर् नपुग्दै किरब ५०० सामुदाियक िवद्यालय गािभएका िथए । हेनुर्होस्, www.edukhabar.
com/news/87; मंिसर १०, २०७६ मा हेिरएको ।

51 यो ऐन http://mofald.gov.np/ne/node/2738 मा उपल ध छ; मंिसर १०, २०७६ 
मा हेिरएको ।

52 थानीय सरकारह ले िवद्यालय गा ने काममात्र गिररहेको होइन िक थापना (प्राथिमक 
िवद्यालय) पिन गिररहेका छन् । एक समाचारमा जनाइए अनुसार थानीय सरकारह ले मुलुकभरमा 
किरब ३०० नयाँ प्राथिमक िवद्यालय थापना गरेका छन् । हेनुर्होस्, www.onlinekhabar.
com/2019/05/764346; मंिसर २५, २०७६ मा हेिरएको ।

53 अ यत्र सामुदाियक िवद्यालयलाई अक  सामुदाियकमा गािभए पिन पा पा र गु मीका दईु 
गाउँपािलकाले भने िनजी िवद्यालयलाई सामुदाियकमा गा ने िनणर्य गरेका छन् । 
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गनर् सक्ने देखाउँछ, जुन संवैधािनक/कानूनी प्रावधान िवपरीत त छ नै, सामािजक यायका 
िहसाबले पिन अवा छनीय छ ।54

अिहले िनवार्िचत कितपय जनप्रितिनिध िनजी िवद्यालयका लगानीकतार् समेत छन् । 
यसैले उनीह को वाथर् बािझने भएकाले सावर्जिनक िशक्षालाई सुधानेर्तफर्  उनीह को 
प्रितबद्धता के-क तो रह छ, यो यसै भ न सिकँदैन । िशक्षक मािसकमा छािपएको एक िरपोटर् 
अनुसार प देही िज लाका गैडहवा गाउँपािलका तथा सैनामैना र ितलो मा नगरपािलकाका 
जनप्रितिनिधले आ ना इलाकामा अवि थत सामुदाियक िवद्यालय समायोजन वा गा ने र 
िनजी िवद्यालय स चालन वीकृित िदने ज ता िनणर्य गरेका छन् । िरपोटर्का अनुसार यी 
िनणर्य सावर्जिनक िशक्षालाई सुधानेर्भ दा पिन िनजी लगानीमा स चािलत िवद्यालयलाई 
सहयोग पुग्ने उ े यले पे्रिरत िथए । अिन यी जनप्रितिनिधम ये केही िनजी िवद्यालयका 
लगानीकतार् समेत हुन् (म ल २०७५क) ।

खारेज गिरएका वा गािभएका सामुदाियक िवद्यालयका स पि बारे पिन सरोकार यक्त 
गिरएका छन् । िवकट ग्रामीण क्षेत्रका सावर्जिनक स पि  (भवन, टेबल-कुसीर्, आिद) यसै 
खेर गएको, अचल स पि को पिन संरक्षण हुन नसकेको समाचारह मा देिख छ । शहरी 
क्षेत्रमा भने अ य िहसाबले सामुदाियक िवद्यालयका स पि  जोिखममा परेको देिख छ । 
नेपालका पुराना कितपय सामुदाियक िवद्यालयसँग पयार्  अचल स पि  (जग्गा-जिमन, 
भवन) छन् । थोरै अचल स पि  हुँदा पिन शहरी क्षेत्रका िवद्यालयको कुल स पि  
करोडौमँा पुग्न सक्छ । य तो अव थामा थानीय सरकारका नेतृ वकतार् र दलालह को 
िमिलभगतमा शैिक्षक सं थाका स पि  अपचलन गनेर्, गैर-शैिक्षक काममा उपयोग हुन 
सक्ने स भावना रह छ । समाचारपत्रमा आएका खबरले यतातफर्  पिन संकेत गरेका छन ्
(म ल २०७५क, २०७६) ।

िवद्यालय स चालन गनेर् बहानामा िवद्यालयको स पि  थानीय जनप्रितिनिधले 
दु पयोग गनर् सक्ने िवषयलाई िशक्षक संघ/संगठनले बार बार उठाइरहेका छन् । यो मु ाले 
फागुन ९, २०७५ मा िशक्षा म त्रालय र िशक्षक महासंघ बीचको सहमितमा समेत थान 
पायो । सहमितको एउटा बुँदामा भिनएको छ, “गािभएका वा ब द भएका सामुदाियक 
िवद्यालयको चल-अचल स पि  नेपाल सरकारको हुने यव था गनर् संघीय ऐनमा कानूनी 
प्रब ध गनेर् । िवद्यालय ब द भएमा य तो संरचना शैिक्षक कायर् बाहेक अ यमा प्रयोग गनर् 
निम ने कानूनी प्रब ध गनेर् तर नेपाल सरकारको वीकृितमा थानीय तहले अ य प्रयोजनमा 

54 कही-ँकही ँभने थानीय सरकारले चाहँदा पिन राजनीितक कारणले गा न नसिकएको 
बताइ छ । काभ्रेको पनौतीमा भदौ ३१, २०७५ मा मािटर्न चौतारी र ग्रामीण सामुदाियक संगठन 
नेपालले आयोजना गरेको “संघीयतामा िवद्यालय िशक्षा” कायर्क्रममा सहभागीले अिभ यक्त 
गरेका िवचार । 
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पिन प्रयोग गनर् सिकने प्रब ध गनेर् ।”55 ऐनले थानीय सरकारलाई स पि  यव थापन गनेर् 
अिधकार िदए पिन सोको स भािवत दु पयोग रोक्न महासंघले यो बुँदा अिघ सारेको हो ।56

केही थानमा भने थानीय सरकार/जनप्रितिनिधले सामदुाियक िवद्यालयको स पि मािथ 
“क जा” जमाएको पाइयो । रौतहटको राजदेवी नगरपािलकाको ी प्राथिमक िवद्यालयका 
चार कोठा नगरपािलकाले क जा गरेको समाचार छ । पािलका कायार्लयसँगै जोिडएको यो 
िवद्यालयका कक्षा कोठामा अिहले नगरपािलकाका िविभ न शाखाका हािकमका टेबल-कुचीर् 
छन् (पौडेल २०७६) । य तै, पिहले अकैर्  भवनमा रहेको सूयर्िवनायक नगरपािलकाको ८ 
न बर वडाको कायार्लय यहाँ ि थत शाि त िनकेतन मा.िव.को मािथ लो तलामै सािरएको 
छ । यसले गदार् िवद्यालयको पठन-पाठनमा बाधा पुग्न जा छ । यी यावत उदाहरणले 
सामुदाियक िवद्यालय खारेज, मजर् या क जा हुँदै गरेको, यसका पछािड िविभ न अथर्-
राजनीितक कारण रहेको र यसले सामािजक पमा जिटलता िसजर्ना गनर् सक्नेतफर्  इंिगत 
गदर्छन् । 

शैिक्षक गुण तर र भाषाको मु ा
नेपालको नयाँ संिवधानले मातृभाषामा िशक्षा पाउने यव था गरेको छ (नेपाल सरकार 
२०७२) ।57 सोही संिवधान अनु प सरकारले बनाएको अिनवायर् र िनःशु क िशक्षा 
स ब धी ऐन, २०७५ ऐनको दफा २८ र २९ मा मातृभाषामा िशक्षा स ब धमा यव था 
गिरएको छ । ऐनमा भिनएको छ, “नेपालमा बसोबास गनेर् प्र येक नेपाली समुदायका 
नागिरकलाई आ नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा मा यिमक तह स मको िशक्षा प्रा  
गनेर् अिधकार हुनेछ ।” यद्यिप, “ य तो िशक्षा प्रचिलत कानून बमोिजम िनधार्रण भएको 
पाठ्यक्रम बमोिजम हुनु पनेर्” समेत उ लेख छ (नेपाल कानून आयोग २०७५) ।

संिवधान र कानूनमा उ लेख भए बमोिजमको अिधकार र प्रावधानलाई केही थानीय 
सरकारले केही मात्रामा कायार् वयन गनेर्तफर्  लागेको देिख छ । केही पािलकाले थानीय/
मातृभाषामा िशक्षा िदने तथा थानीय िवषयमा केि द्रत रही पाठ्यक्रम बनाएर क्रमश: लाग ू
गरेको देिखएको छ । उदाहरणका लािग २०७५ सालबाटै भक्तपुर नगरपािलकाले आ नो 

55 हेनुर्होस्, फागुन ९, २०७५ मा िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध म त्रालय र नेपाल िशक्षक 
महासंघबीच भएको सहमितको प्रितिलिप ।

56 राि ट्रय िशक्षक संगठनका अ यक्ष ल मण शमार्सँग चैत अि तम ह ा २०७५ मा गिरएको 
कुराकानी । 

57 नेपालको संिवधान, २०७२ अनुसार “नेपालमा बसोबास गनेर् प्र येक नेपाली समुदायलाई 
कानून बमोिजम आ नो मातृभाषामा िशक्षा पाउने र यसका लािग िवद्यालय तथा शैिक्षक सं था 
खो ने र स चालन गनेर् हक हुनेछ ।”
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नगरिभत्रका लािग भनेर कक्षा १ देिख ८ स म लागू हुने गरी भक्तपुरको ऐितहािसक कला, 
सं कृित र पर परा तथा सं कार आिदलाई समेटेर थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी लागू गरेको 
छ (सु बा २०७५क) । य तै, था  बहुल बारबिदर्या नगरपािलकाले था ह मा यादा 
देिखएको िसकलसेल िबमारी स ब धी पाठ्यक्रम बनाएर कायार् वयनमा याएको छ ।58 

सोही ऐनको दफा २९ मा संघ, प्रदेश र थानीय सरकारले मातृभाषामा िशक्षा िदने 
काममा सघाउन िनि त रकम प्र येक वषर् अनुदान िदन सक्ने यव थाका साथसाथै 
“मातृभाषी िशक्षा प्रदान गनेर् स ब धमा प्रदेश सरकार वा थानीय तहले थानीय िवशेषता 
र आव यकता अनुसार थप प्रब ध गनर् सक्ने” यव था छ । पाँचथरको फा गुन द 
गाउँपािलकाले आ नो पािलकािभत्र रहेका सामुदाियक िवद्यालयह मा िल बूभाषा 
(मातृभाषा) मा िशक्षा प्रदान गनर् िशक्षकह को यव था गनेर् िनणर्य गरेको िथयो । तर, 
स ाधारी नेपाल क युिन  पाटीर् (नेकपा) का फा गुन द गाउँपािलकाका सिचव इ द्रकुमार 
ने वाङले गाउँपािलकाको मातृभाषी िशक्षक िनयुिक्त प्रिक्रया रोक्न माग गदैर् काि क ६, 
२०७६ मा उ च अदालत इलाममा िरट दायर गरेपिछ अदालतले मातृभाषी िशक्षक िनयुिक्त 
त कालका लािग रोक्न आदेश िदयो ।59

थानीय पाठ्यक्रम वा थानीय वा मातृभाषामा िशक्षा िदनेतफर्  केही थानीय सरकारले 
सानो-ितनो प्रय न गरे पिन यादातर कूलको यतातफर्  यान छैन । ब  योभ दा धेरै 
िवद्यालय, िव यस, वडा यक्ष वा अ य जनप्रितिनिधको िच अंगे्रजी भाषामा िशक्षा प्रदान 
गनेर्तफर्  छ । खास गरी िनजी िवद्यालयह का िवद्याथीर्ह  पर परागत परीक्षा प्रणालीको 
परीक्षणमा सफल देिखनुको मुख्य कारण उनीह को अंगे्रजी भाषाको पढाइ हो भ ने बुझाइ 
उनीह को छ । गुण तरीय िशक्षा भनेको अंगे्रजीमा पढाउनु हो भ ने उनीह  ठा छन् ।60 
यही भएर उनीह ले सामुदाियक िवद्यालयमा पिन अंगे्रजीमा पढाउने यव था गनर् थालेका 
छन् । यसले थानीयह को बोिडर्ङ कूल प्रितको आकषर्ण घट्ने र सामुदाियक िवद्यालयमा 
िवद्याथीर्ह को संख्या बढ्ने उनीह को अनुमान छ । यावहािरक पमा कितपय थानमा 

58 बारबिदर्या नगरपािलकाका पूवर् नगर िशक्षा अिधकृत टीका नाथ गोसाईसँग असोज १०, 
२०७६ मा गिरएको कुराकानी ।

59 हेनुर्होस्, www.sarbajanik.com/sarbajanik/36300/?fbclid=IwAR2FVd7jy
EIxvZM17yMLAdb-EwnGccfEQ_GTqt5FYvgp-0tm9poehLq4u-U; मंिसर २५, 
२०७६ मा हेिरएको ।

60 कुराकानी क्रममा िवद्यालय िशक्षालाई गुण तरीय बनाउन अंगे्रजीमा िवद्याथीर् पढाउने 
यव था गरेको या गनर् खोजेको कुरालाई धेरै जनप्रितिनिधले गवर् साथ बताए । धेरै प्रअ/िशक्षकले 
भने “नेसेसरी इिभल” को पमा यसलाई अँगा न परेको बताए । चैत २०७५ देिख पुस २०७६ 
स म िविभ न िमितमा भएको कुराकारी ।
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य तै देिखएको पिन छ । पूवर्देिख पि म स मका थुपै्र सामुदाियक िवद्यालय जहाँ अंगे्रजी 
भाषामा पढाइ शु  भएको छ यहाँ िवद्याथीर् संख्या बढेको छ । यहाँ िवद्याथीर्ले मािसक 
शु क पिन ितनैर् पछर्  । 

तर, नेपालका सामुदाियक िवद्यालयमा शु  हुँदै गरेको अंगे्रजी भाषाको पढाइका केही 
सम या छन् । पिहलो, नेपाली मा यमबाट पढाइरहेका धेरै िशक्षकह  वयंको अंगे्रजी-
याकत कमजोर भएकाले उनीह  वयंले क तो अंगे्रजीमा पढाउलान् ? दो ो, जसोतसो 
पढाए पिन कित बुझाउलान् ? िवद्याथीर्ले कित बु लान् ? नबुझेको ख डमा प्र  समेत 
गनर् सक्लान् ? य तो ि थितमा प्र ो री रटेर-घोकेर केही िवद्याथीर्ले परीक्षामा लेख्लान ्
पिन । तर उनीह ले बु ने कुरा कित होला, या उनीह को नेपाली र अंगे्रजी दवैु कमजोर 
नहोला ? यी दरूगामी प्रभाव राख्ने मह वपूणर् र मननीय सवाल हुन् । यसबारे पत्रपित्रकामा 
छलफल पिन भएका छन् र प्रािज्ञकह को पिन थोरबहुत यान आकिषर्त भएको पाइ छ, 
तर यसले थप गहन अ ययनको माग गदर्छ ।61 

िन कषर् 
नेपाल संघीय यव थामा गइसकेपिछ र सोही यव था अनु पको संवैधािनक यव था 
भइसकेपिछ स बि धत सबै पक्षबाट मुलुकको मूल कानून अथार्त् संिवधानको ममर् र भावना 
अनु पको कामकारवाही अपेक्षा गिरएको िथयो । खास गरी एका मक रा यबाट संघीय 
शासन- यव थामा प्रवेश (ट्राि जशन) गदार् केही किठनाइ र असम जसको ि थित आउन ु
अ वाभािवक होइन । प्रारि भक िदनका य ता बाधा-अडचनलाई संघीय संसद र मूलत: 
संघीय सरकारले अग्रसरता िलएर सहज तु याउन वा छनीय हुने िथयो । 

नेपालको  िवद्यालय  िशक्षा  क्षेत्रको  स दभर्मा  हेदार्,  प्रार भमा  संघीय  मािमला  तथा 
सामा य  प्रशासन  म त्रालयले  तयार  गरी  कायार् वयनमा  याएको  ऐन  ( थानीय  सरकार 
स चालन  स ब धी) ले  केही  हदस म  संिवधानको  भावनालाई  आ मसात्  गदैर्  थानीय 
सरकारलाई  सघाउन  खोजेको  देिख यो ।  सोही  क्रमलाई  िनर तरता  िदँदै  िवद्यालय  िशक्षक 
र  थानीय  सरकारका  नेतृ वबीच  देिखएका  असमझदारीह लाई  िन ट्याउन  संघीय  सरकार 
(िशक्षा  म त्रालय) ले  नेतृ व  िलई  सहजीकरण  गनर्  आव यक  िथयो ।  तर,  यसको  िवपरीत 
पिछ ला िदनमा संघीय सरकारको िशक्षा म त्रालय तथा सो म त्रालय स बद्ध कमर्चारीत त्रले 
संिवधानमा  लेिखएको  भ दा  अ यथा  हुने  गरी  कानून  बनाउने,  सहमित/स झौता  गनेर्,  र 
िनदेर्शन िदने गरेको देिख छ । संघीय सरकारको मूल नेतृ वको सह नपाइकन फगत म त्रालय 

61 िवद्यालयमा िशक्षण िसकाइको भाषाबारे पिछ ला दशकमा नेपालमा बहस-छलफल 
गिरएको छ । िशक्षण िसकाइ प्रिक्रया अंगे्रजी मा यम गदार् हुन सक्ने सम याबारे हेनुर्होस्, सु बा र 
झापाली (२०७६); पंगेनी (२०७५); याक (२०७५); म ल (२०७५ख) ।
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तह  र  कमर्चारी  संय त्रबाट  य ता  गितिविध  भइरहेको  भ ने  मा न  किठन  छ ( े  २०७६) । 
यसरी खास गरी िशक्षा क्षेत्रको आँखी यालबाट हाम्रो मुलुकमा यव त भइरहेको संघीय 
अ यास हेदार् यो फजीर् संघीयतामा पा तिरत हुँदै गएको देिख छ । 

नेपालको नयाँ संिवधान र थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ ले थानीय सरकारलाई 
िवद्यालय िशक्षाका थुपै्र पक्षमा संलग्नताका लािग आधार िदएकाले संिवधानप्रद  अिधकार 
प्रयोग गदैर् कितपय थानीय सरकार आ नो िहसाबले अिघ बिढसकेका छन् । थानीय 
सरकार र िवद्यालयह  चाहेर-नचाहेर निजिकएका छन्, सहभािगता बढेको छ । पिहले 
फुक्काफाल िशक्षकह  अिहले केही हदस म थानीय सरकार/जनप्रितिनिधको िनगरानीमा 
छन् । िशक्षकह मा अस तुि  जारी छ तथािप यो िव तारै म थर हुँदै गइरहेको ज तो 
देिख छ । यसैले िशक्षक र ितनका संघ/संगठन वा अ  केहीले चाहेज तो िशक्षालाई 
पछािड फकार्उन संिवधान संशोधन गरेर मात्र सिकनेछ तर यसका लािग ठूलै सामािजक 
मू य चुकाउनु पनेर् हु छ । 

थानीय सरकार मातहत िवद्यालय िशक्षा आएको त छ, तर यादाजसो थानीय 
सरकारको मुख्य प्राथिमकता बाटा-घाटा तथा पुल-पुलेसा ज ता भौितक िनमार्णतफर्  छ । 
सु ढ राजनीितक सं कार नहुँदा केही थानीय सरकारले चालेका कदमका कारण ती 
थानमा सावर्जिनक िशक्षा िगजोिलएको समेत छ । केही थानीय सरकार िनरपेक्ष ज ता 
देिख छन् । धेरै थानीय सरकार िशक्षा आ नो प्राथिमकतामा रहेको बताउँछन् र केही 
गनेर् चाहना, हुटहुटी पिन ितनमा छ । केही थानीय सरकारले भने सावर्जिनक िशक्षामा 
उ लेख्य लगानी गदैर्छन्, जसको दरूगामी सकारा मक प्रभाव रहने देिख छ । समग्रमा हेनेर् 
हो भने नेपालको सावर्जिनक िशक्षा क्षेत्रमा िझनै सही, सुधारका केही संकेत देिखएका छन्, 
तर यी सुधारका िझ काले यो क्षेत्रलाई थप उिज याउँदै लाने छन् िक ती िझ का िनभेर 
जानेछन् भ ने कुरा सरोकारवालाह को गितिविधमा िनभर्र रहनेछ ।

ध यवाद
यो अनुस धान लेख मािटर्न चौतारीले िवद्यालय िशक्षाबारे प्रकािशत गरेका दुई ओटा 
शोध संक्षेप—संघीयता र िवद्यालय िशक्षा (अंक २४, जेठ २०७६) र संघीय यव थामा 
थानीय सरकार र िवद्यालय िशक्षा (अंक २८, पुस २०७६)—को सामा य संशोिधत 
प हो । यो लेख तयार गनेर् क्रममा हाम्रो अनुरोधलाई वीकार गरी छलफलमा सहभागी 

भएका सबैलाई िवशेष ध यवाद छ । यसै गरी थानीय तहमा “संघीयतामा िवद्यालय 
िशक्षा” िवषयक कायर्शालाको संयोजन गरेर यस कायर्मा सहयोग गनुर्हुने माधवप्रसाद 
गत ला (इलाम), भोला पासवान (स री), ीकृ ण थापा (काभ्रे), ीधर पौडेल (काठमाडौ)ँ, 
िव णुकुमार खडका तथा रमेश खत्री (सुखेर्त) र भीम बोहोरा (कैलाली) प्रित हामी आभारी 
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छौ ँ । लेखको म यौदा पढी सुझाव िदनुहुने प्र यूष व त र पे्रम याकलाई ध यवाद छ । 
डेनमाकर् को िवदेश म त्रालयको सहयोग (डािनडा फेलोिशप से टरले यव थापन गरेको) 
मा स चािलत पिरयोजनाबाट यो अनुस धान लेख तयार गिरएको हो, यसका लािग हामी 
डािनडा फेलोिशप से टरप्रित आभारी छौ ँ ।
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एडुखबर डट कम । २०७६ । करार िशक्षकको िनयुिक्त थानीय सरकार आफैले गनेर्, िशक्षा 

म त्रालयको पिरपत्र संिवधान िवपरीत । www.edukhabar.com/news/13429 मा 
उपल ध; वैशाख २४, २०७६ मा हेिरएको ।

काि तपुर । २०७५क । िशक्षक आ दोलनमा । www.kantipurdaily.com/prade
sh-6/2018/11/17/15424311497069115.html मा उपल ध; जेठ ३, २०७६ 
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