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लोकरञजन पराजुली

नेपालको “आधुमनक” औप्ाररक मिक्ा प्रणालीको इमतहास धेरै लािो छैन । जहामनयाँ 
राणाहरूले, केही अपवादलाई छाडेर, आफनो एक िताबदीभनदा लािो िासनकाल (सन ्
१८४६–१९५१) िा सािानयजनलाई मिक्ा हामसल गन्नबाट वमञ्त गरेका मिए ।1 सन ्
१९५१ िा राणा िासन सिाप्त हुँदा िुलुकको साक्रता (अिा्नत् सािानय लेखपढ गन्न 
जानने) दर २ प्रमतितभनदा कि हुनुले पमन यो कुरा धेरै हदसमि पुमटि गछ्न  (हेनु्नहोस्, पाणडे, 
केसी र ऊड सन् १९५६) । राणा िासन पतन पमछको एक दिक (सन् १९५१–१९६०) 
राजनीमतक महसाबले गञजागोलपूण्न रहे तापमन यो अवमधिा िुलुकको मिक्ाम्िमतिा ठूलै 
पररवत्नन देमखयो—मिक्ालय एवं मवद्ािथी तिा मिक्कको संखया ह्ात्ै वमृधि भयो (श्ी ५ 
को सरकार २०१८ख; हेनु्नहोस्, तामलका २) ।2

यो “प्रजातामनरिक” दिकिा िुलुकैभर ठूलो संखयािा सािानयजनहरू आफना पाररवाररक 
संगठन/संर्नाबाट बामहर मन्के, र सिाजको सुधार र उननमत खामतर मवमभनन साव्नजमनक 
गमतमवमधिा समरिय भए । िरीिरीका, पमहले कमहलयै नदेमखएका, नसुमनएका संघ-सं्िा 
खुले : मवद्ालय सञ्ालक समिमतदेमख टोल/ग्ाि सुधार समिमत, सामहम्यक संगठन, 
पु्तकालय, नाट्य सिूह, िमहला संगठन, दमलत संगठन, मकसान संगठन र उद्ोगी/
वयापारी/मिक्क/कि्न्ारी संगठनसमि । नयाँ-नयाँ परिपमरिका र राजनीमतक संगठनहरूको 
उभार उमत्कै देमखयो । यी सबै संघ-सं्िािा सिाजका मवमभनन तह र तपकाका िामनस 
सािेल भए, र सिाजका बृहत्र ्वाि्नहरूलाई अमघ बढाए (हेनु्नहोस्, िलल सन् १९७९; 
पराजुली सन् २००९) । 

जब मडसेमबर १५, १९६० िा संवैधामनक भमनएका िाह राजा िहेनद्रले “कू देता” 
गरे, र देिको िासन-सत्ा जनप्रमतमनमधबाट खोसेर आफनो हातिा मलए, तब सिाज 
पररवत्ननको यो धार नाटकीय महसाबले पररवत्नन भयो । यद्मप, यो िाही कूपमछ गठन 

1 राणाकालीन िैमक्क नीमतबारे िप जानन पराजुली (सन् २०१२, सन् २०१९) हेनु्नहोस् । 
2 सन् १९५१–१९६० को दिकको गञजागोलपूण्न राजनीमतको मव्तृत मववरणका लामग 

जोिी र रोज (सन् १९६६) हेनु्नहोस् । 

समाज अध्य्यन १६ ः ३–४०, २०७८
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भएका मवमभनन सरकारले पमन “मिक्ाको मवकास” को िनरि जपना गरररहे । िाहकाल (सन ्
१९६०–१९९०) िा मिक्ािा िूलतः दुई नीमतगत ह्तक्ेप गररए—पमहलो, िहेनद्र िाहले 
िासनसत्ा हातिा मलए लगत्ै, सन् १९६१ िा । अकको, एक दिकपमछ, सन् १९७१ िा । 
ती दुवै नीमतगत ह्तक्ेपको आलो्ना्िक सिीक्ा यो लेखिा गररएको छ । सँगै, कुन 
सािामजक-राजनीमतक पररवेििा ती नीमत लयाइएका मिए, एवं ्य्तो नीमतगत ह्तक्ेप 
पछामडको राजनीमत के मियो, सो यो लेखले केलाउँछ । ्यस बाहेक, सिग् मिक्ािा 
्य्तो ह्तक्ेपले पारेको प्रभाव (अपेमक्त र अनपेमक्त दुवै) पमन लेखिा केलाइएको छ ।

सन् १९६० पमछ िैमक्क सं्िाहरू कसरी मब्तारै राजय र (प्रमतबमनधत) राजनीमतक 
दलका काय्नकता्न/सिि्नकहरूको रिीडा्िल बनन पुगे भनने यो लेखले देखाउँछ । राजयले 
मवद्ालय सञ्ालक/वयव्िापन समिमतहरूलाई मनयनरिणिा मलने प्रय्न ग¥यो, र ्यसिा 
ऊ धेरै हदसमि सफल सिेत भयो । िाह काल (पञ्ायती वयव्िा) को पमहलो दिकका 
िैमक्क नीमत केलाउँदा राजयका एजेनट (कता्न) हरूको पहुँ् र मनयनरिणिा िनैःिनैः 
साव्नजमनक मवद्ालयहरू पुगेको देमखनछ । यद्मप, केही मनमचित कारणहरू—ज्तै, मवत्, 
मिक्क र मवद्ािथी—ले गदा्न मवद्ालयिा वयव्िामवरोधी अमभयनताहरूको भूमिका र 
समरियताले मनरनतरता पाइरह्ो । र, पञ्ायतकालिा राजयको सञ्ालन, उपम्िमत, 
र वैधतालाई ्ुनौती मदने प्रिुखति् वृत् िैक्मणक क्ेरि हुन पुगयो । यही कारण सिग् 
सािामजक-राजनीमतक जीवनलाई आफनो मिकञजामभरि लयाउन ता्कामलक राजयसत्ाले दईु 
्ुच्े रणनीमत मलयो भनने िेरो तक्न  छ । एउटा रणनीमत राजनीमतक क्ेरििा लागू गररएको 
मियो—गाउँ फक्न  रामट्रिय अमभयानको नाउँिा (हेनु्नहोस्, बराल सन् १९७६; बराल सन ्
२०१२[सन् १९७७]; िाह सन् १९७८) । अकको ्ामहँ, रामट्रिय मिक्ा पधिमतको योजना 
(यसपमछ नयाँ मिक्ा योजना भमनने) को नाउँिा िैमक्क क्ेरििा लागू गररएको मियो । 
पमहलो रणनीमतलाई सनदभ्निा राखदै यो लेख राजयसत्ाको पमछललो रणनीमतिा िूल 
रूपिा केमनद्रत छ । 

िुलुकको सिग् मिक्ा पधिमतलाई आिूल पररवत्नन गनने भनेर िाही सरकारले नयाँ मिक्ा 
योजना लागू गरेको मियो । िासकहरूले “िूलतः आि स्ेतना तयार गन्न सकनुिा” नै 
पञ्ायत प्रणालीको सफलता अनतमन्नमहत रहेको देखेका मिए (ए्एिजी २०२८ : १४), 
जुन “मिक्ा र राजय वयव्िािा घमनष्ठ समबनध” नहुँदासमि सफल हुने कुनै समभावना 
मिएन (श्ी ५ को सरकार २०२८ : २) । ्यसैले, उक्त योजनाले “मिक्ाको उ्पादनलाई 
राजय र मवकासका लामग ्ामहने लगानीको रूपिा प्रयोग गन्न” ्ाहेको मियो (श्ी ५ को 
सरकार २०२८ : २) । नयाँ मिक्ाको िूल धयेय राट्रिलाई आवशयक पनने “मयानपावर” 
(जनिमक्त) उपलबध गराउनु हो भनने बारमबार उद् घोष गररएको मियो (हेनु्नहोस्, ए्एिजी 
२०२८) । िुलुकिा खास गरी प्रामवमधक जनिमक्तको अभाव मियो नै, तर सरकारले दाबी 
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गरे झै ँ नयाँ मिक्ा योजना सो अभाव पूमत्नका लामग िारि लयाइएको मिएन; िुखय धयेय 
त साव्नजमनक जीवन उपर सत्ाको पकड िप िजबुत तुलयाउनु मियो भनने िेरो तक्न  छ । 
यसका लामग िैमक्क क्ेरिलाई पूरै आफनो मिकञजािा पानने र पमहलेका (ता्कामलक 
अव्िािा प्रमतबमनधत) राजनीमतक दलका काय्नकता्नलाई मिक्ा क्ेरिबाट उखेलेर फयाँकने 
उक्त योजनाको धयेय मियो । य्तो िैमक्क ह्तके्पका अपेमक्त र अनपेमक्त पररणाि 
देमखए—नेपालको मिक्ा क्ेरिले बाटो मबरायो ।

परर्य र मनट्कष्न बाहेक जमिा पाँ् खणडिा यो लेख बाँमडएको छ । पमहलो खणडिा 
संमक्प्तिा सन् १९६० पमछको राजनीमतक पररवेिबारे ््ा्न गननेछु, जसको पृष्ठभूमििा यी 
मिक्ा योजना बनाइएका र काया्ननवयन गररएका मिए । ्यसपमछ, पञ्ायतको पमहलो 
दिकका िैमक्क नीमतहरूको ््ा्न गननेछु । ्यस पमछको खणडिा नयाँ मिक्ा योजना 
समबनधिा सरकारी दाबी/नीमत उललेख गननेछु । अकको खणडिा नयाँ मिक्ा योजनाका 
सरकारी दाबीलाई आलो्ना्िक महसाबले केलाउनेछु । अनतिा, यो नीमतले पारेको 
(अपेमक्त/अनपेमक्त) प्रभावबारे उललेख गननेछु, जसका लामग का्की/पोखरा के्रिबाट 
उदाहरण मलनेछु । 

सन ्१९६० को “कू देता” पमिको राजनीमतक पररवेि
ता्कामलक राजा िहेनद्र िाहले मडसेमबर १५, १९६० का मदन नेपाली सेनाको सहयोगिा 
“कू देता” गरे, र िुलुकको समपूण्न िासनभार आफनो कबजािा मलए । जमिाजमिी डेढ 
वष्नअमघ िारि िुलुककै इमतहासिा पमहलो पटक जनताले ्ुनेर पठाएको संसद्लाई उनले 
बलात भंग गरे; जनमनवा्नम्त प्रधानिनरिी र अनय िनरिी तिा सांसद एवं राजनीमतक नेता-
काय्नकता्नहरूलाई मगरफतार गरी जेलिा जाके । राजनीमतक दल र मतनका भ्ातृ संगठनहरू 
उपर प्रमतबनध लगाए, अमन नागररक अमधकारहरू खारेजी गरे । ता्कामलक सत्ासीन दल 
नेपाली काँग्ेसलाई उनले “िुलुकिा िामनत तिा सुवयव्िा कायि गन्न नसकेको,” “जनता 
र रामट्रिय ्वाि्नलाई मतलाञजमल मदएको,” एवं “रामट्रिय एकतािा खलल पु¥याएको” 
ज्ता आरोप लगाए (ए्एिजी मिमत उललेख नभएको ४–५) । जनमनवा्नम्त सरकार र 
दलहरूका कारण िुलुकको भौगोमलक अखणडता र साव्नभौिसत्ा उपर खतरा िणडराएको 
दाबी पमन उनको मियो (ए्एिजी मिमत उललेख नभएको १९; बराल सन् २०१२[सन ्
१९७५] पमन हेनु्नहोस्) । 

िासनको बागडोर हातिा मलएको कररब दईु हप्तामभरि (मडसेमबर २६ िा) िहनेद्रले आफनै 
नेतृ्विा िमनरिपररषद् गठन गरे, र आफूलाई (पदअवनमत गरेर) “मडफयाकटो” प्रधानिनरिी 
तुलयाए । उक्त िमनरिपररषद् िा केही उनका मवश्ासपारि मिए भने केही नेपाली काँगे्सका 
नेता मिए, जो आफनो दल र नेतालाई धोका मदँदै िहेनद्रको कदिलाई साि मदन गएका 
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मिए । केही सियपमछ िहेनद्रले रामट्रिय मनदनेिन िनरिालय गठन गरे, जसलाई पमछ नािकरण 
गररने पञ्ायत प्रणालीको सैधिामनतक आवरण तयार गनने दामय्व सुममपइएको मियो । 
मवमभनन पेसा-वयवसायका र अझ खास गरी मवद्ािथीहरूलाई सबै सां्कृमतक, सािामजक 
र वै्ाररक फाँटिा समरिय रही देि सेवािा सिमप्नत हुन सो िनरिालयले अमभपे्ररणा मदने 
िहेनद्रको दाबी मियो (ए्एिजी मिमत उललेख नभएको : ३४) । 

िाही “कू” को कररब एक िमहनापमछ (जनवरी १२, १९६१ िा) िहेनद्रले “नेपाल 
मविेष वयव्िा ऐन, २०१७” लागू गरे । यो ऐन िाफ्न त उनले बाँकी ब्ेका िमक्त आफूिा 
केमनद्रत गरे । अब मवमधवत् नै िमनरिपररषद्को खासै कुनै अमधकार बाँकी रहेन; पररषद ्
िहेनद्र िातहत मियो र उनले आफूखुसी जे पमन गन्न सकदिे । िासन-सत्ा उपरको आफनो 
पकड िप िजबुत बनाउन िहेनद्रले प्रिासमनक के्रििा वयापक फेरबदल गरे । मनजािती 
सेवा ऐन र मनयिावली उललंघन गददै सयौ ँउपलला दजा्न र तलला दजा्नका कि्न्ारी खोमसए; 
सरुवा गररए । प्रहरी सेवािा वयापक फेरबदल गररयो, अमन सेनालाई पमन पुनःसंर्ना 
गददै प्र्येक मजललािा उसको उपम्िमतको प्रबनध मिलाइयो (हेनु्नहोस्, जोिी र रोज सन ्
१९६६; ्ौहान सन् १९७०; बराल सन् २०१२[सन् १९७४]ए) । 

प्रमतबनध लगाइएका मवपक्ी दल र मतनका िुभेचछुक/काय्नकता्नहरूबाट उ्पनन हुन सकने 
खतरालाई दृमटिगत गददै ्य्तो खतरा रोकन िुपै्र अधयादेि र मनदनेिनहरू जारी गररए ।3 तीिधये 
“मविेष पररम्ित मनयनरिण ऐन, २०१७” ले नागररकको खाने, ब्ने, संग्ह गनने, बोलने, 
महँडडुल गनने ज्ता गमतमवमधिा सिेत राजयलाई प्रमतबनध लगाउन सकने अमधकार मदएको 
मियो र सोमवरुधि अदालतिा प्रश्न उठाउन नसमकने भमनएको मियो । मवमभनन िुकािहरूिा 
दौडाहा टोलीहरू खटाइएका मिए, जसले पतन भैसकेको राणा िासनको झलको मदनिे ।4 
यिा्िानिै र त्कालै “नयाय” मदने नाउँिा मतनले गाउँगाउँिा “कंगारू कोट्न” ्लाए । 

साव्नजमनक सुरक्ा कानूनिा संिोधन गरेर सरकारी कि्न्ारी, मनजािती र सैमनक 
पेनसनवालाहरू, सरकारी सहयोगप्राप्त िैमक्क सं्िाका प्रिुखहरू, जमिनदारहरू, 
तालुकदारहरू,  साना  मकसानहरू,  पटवार ीहरू र  मवद्ािथीहरूका आिाबाबु  र 
अमभभावकहरूलाई राजनीमतिा संलगन हुनबाट रोमकयो । अमन, ्ाहे आफनै पररवारका 
सद्य हुन्, वा आफना वडा-गाउँ-टोलका वामसनदा मकन नहोऊन्, कोही पमन वयमक्त यमद 
सरकार/वयव्िा मवरोधी गमतमवमधिा सािेल भएको िाहा पाएिा सोको जानकारी यिािकय 

3 यीिधये केही मिए : मविेष पररम्िमत मनयनरिण ऐन, साव्नजमनक सुरक्ा ऐन (संिोमधत), 
मवधवंिा्िक काि रोकने र मवधवंिकारीको दिन गनने ऐन, आमद (हेनु्नहोस्, श्ी ५ को सरकार 
२०१८क) । 

4 राणा िासनको सिामप्तपमछ दौडाहाको वयव्िा खारेज गररएको मियो, तर मतनलाई िहेनद्रले 
िासनसत्ा हातिा मलएपमछ पुनःजीवन मदइएको मियो ।
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्ाँडो प्रहरीलाई उपलबध गराउनु वाञछनीय बनाइयो । िाहा पाईपाई सू्ना लुकाएिा 
दणड-सजाय गररने भयो; उनीहरूको आफनो जमिनिामि हकअमधकार वा पेनसन सिेत हरण 
हुन सक्थयो (बराल सन् २०१२[सन् १९७४]ए :१९९) । सव्नसाधारणले सरकारमवरोधी 
राजनीमतक गमतमवमधिा भाग नमलनु िारि पया्नप्त भएन, उनीहरूले आफनो वरपर हुने/
भइरहेका “संमदगध गमतमवमध” उपर मनगरानी सिेत राखनुपनने भयो र सोको जानकारी 
समबमनधत सुरक्ा मनकायलाई मदनुपनने भयो । अिा्नत्, प्र्येक नागररकले जासूसको काि 
गनु्नपनने भयो । यमतसमि मक, सरकारी सहायताप्राप्त ्कूल र अमभभावकहरूले उनीहरूका 
बच्ा/मवद्ािथीलाई सरकारमवरोधी गमतमवमधिा सािेल हुनबाट रोकन वा किं सािेल भएिा 
र सोको सू्ना मदन नसकेिा उनीहरू पमन दणड-सजायको भागी बनने भए ।

भख्नरै पाइला टेकदै अमघ बढ्दो िैिवकालीन नेपाली सञ्ार क्ेरि उपर राजयले गरेको 
ह्तक्ेपबाट पमन ता्कामलक िाही सरकारको तानािाहीपना अनुिान लगाउन समकनछ । 
परिपमरिकाको संखया कटौती गरेर सानो संखया र सरकारी मनयनरिणिा िारैि परिपमरिकालाई 
्लन मदने प्रय्न सरकारको मियो (बराल सन् २०१२[सन् १९७४]ए; देवकोटा २०५९) । 
परिपमरिकालाई राजनीमतिा असंलगन हुन भमनएको मियो, र सरकारी कदिहरूको आलो्ना 
गन्न नपाइने बनाइएको मियो । सरकारी मनदनेिन उललंघन गनने पमरिका र समपादक/परिकारलाई 
दणड-सजाय मदइएको मियो । सबै जसो परिपमरिका सरकारसािू मनरीह बने, र सरकारी 
नीमतको डमफू बजाउँदै र िौका-बेिौकािा खास गरी राजाको िमहिािणडन गन्न िाले । 
केही पमरिका/परिकारले त नागररक अमधकार मनलमबन गनने सरकारी कदिलाई पमन उम्त 
ठह¥याए—नेपालीहरूका लामग ्य्ता अमधकार मवलामसता हुन् भनेर मतनले लेखे (बराल 
सन् २०१२[सन् १९७४]ए; देवकोटा २०५९) ।5 

सन् १९६० को िहेनद्र िाहको “कू” धेरै हदसमि “सफल” देमखयो, मकनभने बहुदलीय 
प्रजातनरि र संसदीय वयव्िाको सिामप्तपमछ बमलयो र संगमठत मवरोधी-गमतमवमध खासै 
देमखएन । प्रमतबनध लागेका दलका भूमिगत काय्नकता्नहरूबाट केही ्िानिा मछटपुट 
मवरोधका गमतमवमध भए पमन मतनबाट िाहीसत्ालाई त्काल कुनै ठूलो खतराको संकेत 
देमखएन । य्तै मछटपुट र अप्र्यक् प्रमतरोधको उदाहरण कमतपय साव्नजमनक मवद्ालयका 

5 यी मविेष कानूनहरूबारे परिपमरिकाले प्रकािन गरेका सािग्ी ्ाखलागदा छन् । एउटा 
पमरिकाले लेखेको मियो—यमद कुनै राजनीमतक दलको सरकारले य्तो अधयादेि लयाएको हुँदो 
हो त यसको हािीले पूण्नतः मवरोध गद्न्थयौ ँ । तर, यो नेपालका सवकोच् नायक श्ी ५ िहेनद्रको 
नेतृ् वको सरकारले लागू गरेको हुँदा हािी यसको ्वागत गद्नछौ ँ(बराल सन् २०१२[सन् १९७४]एः 
२०० िा उधिृत) । पञ्ायतकालिा प्रोपागाणडाका लामग रेमडयोलाई राजयले कसरी प्रयोग गरेको 
मियो भनने जानन वनत (सन् २००४) हेनु्नहोस् । देवकोटा (२०५९) िा पमन राजयले परिपमरिकालाई 
गरेका कारवाहीको छनक पाउन समकनछ । 
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सञ्ालक समिमतका गमतमवमध मिए । दोलखा, रािेछाप, सला्नही, मसनधुली, िहोत्री, आमद 
मजललाका मवद्ालयका सञ्ालक समिमतहरूले सन् १९६० को कदिपमछ सरकारी 
अनुदान/सहयोग अ्वीकार गनने मनण्नय गरे । तर, मवद्ालयहरू आ्िमनभ्नर मिएनन्; ्यसैले 
मिक्कहरूलाई नयूनति तलब खुवाउन पमन य्तो सरकारी अनुदान/सहायता ्ामहन्थयो । 
सरकारी सहयोग नहुँदा मिक्कहरूले या तलब पाएनन् या पाउँदाको घडीिा पमन अपूण्न 
तलब पाए (ििा्न २०६२) । पूरा/तलब नपाएपमछ राजनीमतक दलहरूसँग प्र्यक्-अप्र्यक् 
जोमडएका मिक्कहरूले फेब्ुअरी १२, १९६१ देमख आनदोलन गन्न िाले । केही सातासमि 
त सरकारले कान ढालेर ब्यो, तर मिक्क हड्तालका कारण िैमक्क वातावरणिा असर 
पन्न िालेपमछ उसले एक सद्यीय दौडाहा टोली गठन गरेर “सि्या सिाधान” ग¥यो 
(ििा्न २०६२) । कोरा िमक्त र कानून लगाएर सरकारले आनदोलन तुहाइमदयो—मिक्क 
आनदोलनले साधारणजन र प्रमतबमनधत दलबाट पमन राम्ररी सहायता पाउन सकेन ।6 

यसरी सस्नतथी हेदा्न ्िानीय अमभयनताहरूको संगमठत िमक्त उपर सरकार हावी भएको 
देमखयो । तिामप, सँगै यसले सरकारको किजोर पक् पमन उजागर गररमदयो । मकनभने, 
अरू सािामजक संगठन ज्तो मिक्ालयहरू झयापपै बनद गन्न सरकारलाई समजलो मिएन । 
मिक्ा-मवकासको नारा उरालने सरकारले मिक्ालयहरू बनद गरेको सिा्ार बामहर जाँदा 
सव्नसाधारण र अनतरा्नट्रिजगतको नजरिा सरकारको वैधतािा प्रश्न उठ्ने मियो, जसको 
प्र्यक्-अप्र्यक् सहयोगमबना सरकार धरिराउँ्थयो । मिक्ा के्रििा देमखएको यो असिञजस 
राजय र वयव्िा-मवरोधीहरूबी् आउँदा मदनिा यो क्ेरििा हुने लडाइँको पूव्नसंकेत मियो ।

मिक्ा के्त्रिा सरकारी मनयन्त्रणका लामि भएका कानूनी/नीमतित प्रयास 

(सन ्१९६१–१९७१)
िामिको राजनीमतक-िैमक्क पृष्ठभूमिको आलोकिा अब ता्कामलक सियिा िाहीसत्ाले 
मिक्ा क्ेरििा गरेका गमतमवमधतफ्न  धयान केमनद्रत गरौ ँ। नवगमठत िमनरिपररषद्को अधयक्को 
रूपिा िहेनद्रले जनवरी ५, १९६१ िा एउटा “राट्रिका नाउँिा सनदेि” जारी गरे । ्यसिा 
उनले सरकारका नीमत र काय्नरििको बेमलमव्तार लगाएका मिए । सरकारले सुधार गन्न 
्ाहेका क्ेरिको सू्ीिा मिक्ा प्रिुख मियो । सनदेििा भमनएको मियो :

साधनले मदएसमिन् देििा प्रािमिक, िाधयमिक तिा उच् मिक्ा मवकास 
गराउनाको सािसािै यो िमनरिपररषदले् मवद्ािथीहरूलाई ्वावलमबी तुलयाई आफनै 
हातले काि गरेर खान सकने बनाउने मकमसिको मिक्ा र तालीिको प्रबनध गन्न 

6 राजनीमतक पररवत्ननले ्िानीय तहिा परेको प्रभाव पमछललो खणडिा वण्नन गररएको छ । 
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मविेष धयान मदनेछ । ...अब मिक्ण सं्िाहरूको पाठ्य-तामलकािा रामट्रिय 
दृमटिकोण अपनाउनुका सािै राट्रििा नवजागृमतको मवकास गराउने, रामट्रिय िांग 
तिा प्रमतभा अनुकूल युग सुहाउंदो वैज्ामनक ढंगको रामट्रिय मिक्ा प्रणालीको यो 
िमनरिपररषद्ले वयव्िा गननेछ । (श्ी ५ को सरकार २०२२ : २०–२१)7 

लगत्ै (िे ७, १९६१ िा) एउटा उच््तरीय सवाांगीण रामट्रिय मिक्ा समिमत गठन 
गररयो । यो समिमतको गठन एक महसाबले आचिय्नपूण्न मियो, मकनभने िुलुकले एक वष्नभनदा 
बढीको िेहनत लगाएर एउटा बृहत् मिक्ा प्रमतवेदन (पाणडे, केसी र ऊड सन् १९५६) 
तयार गरेको पाँ्ै वष्न िारि भएको मियो ।8 मिक्ा िनरिी मवश्बनधु िापाको नेतृ्विा यो 

7 िाहीसत्ाले मिक्ा क्ेरििा गरेको लगानी केलाउने हो भने सन् १९६० पमछको सरकारको 
प्रािमिकतािा मिक्ा परेज्तो देमखनन । िहेनद्रले िासनसत्ा मलए लगत्ै मिक्ाको बजेट घटेर ७ 
प्रमतित पुगयो । सन् १९७० को दिकिा पमन मिक्ा क्ेरििा िुलुकको लगानी कररब ७–९ प्रमतित 
िारि मियो (हेनु्नहोस्, तामलका १), जबमक सोही सियिा मछिेकी िुलुकहरूले आफनो बजेटको 
उललेखय मह्सा मिक्ािा लगानी गरररहेका मिए । सन् १९६८ िा नेपालले मिक्ािा जमिा ६.५ 
प्रमतित बजेट छुट्याएको मियो (अग्वाल सन् १९७८ : ८३) भने मछिेकी भारतले सो वष्न २१ 
प्रमतित, श्ीलंकाले १६.१ प्रमतित, इरानले १९ प्रमतित र मफमलमपनसले २८ प्रमतित बजेट 
छुट्याएका मिए (राग्डेल सन् १९८९ : १६) । लगानीका लामग सरकारको प्रािमिकतािा मिक्ा 
क्ेरि नपरे पमन ्ाँडै नै राजनीमतक कारणले प्रािमिकता पाएको ि देखाउनेछु । 

तामलका १ : मिक्ा के्त्रिा राजयले िरेको वाम ष्िक लिानी

व ष्ि
वाम ष्िक सरकारी बजेट

(१० लाखिा)

मिक्ािा मवमनयोमजत रकि

(१० लाखिा)

सरकारी ख ष्िको 

प्रमतित

सन ्१९६०/६१ १३४.८ १४.३ १०.६१

सन ्१९७०/७१ ९७३ ७१.५ ७.३५

सन ्१९७२/७३ ११३७.४ ७९.२ ६.९६

सन ्१९७३/७४ १२६७.५ ९६.७ ७.८६

सन ्१९७४/७५ १५४७.५ १२४.४ ८.०३

सन ्१९७५/७६ १७४०.९ १५८.८ ९.१२

स्रोत : अग्रवाल (सन् १९७८) र रजमकेस (२०४३) बाट ननकानलएकरो । 

8 िा््न १९५४ िा रामट्रिय मिक्ा योजना आयोग गठन गररएको मियो । िुलुकका मगने्ुनेका 
मिक्ामवद्हरू सममिमलत यो आयोगले एक वष्न लगाएर आफनो प्रमतवेदन तयार गरेको मियो 
(हेनु्नहोस्, रापले सन् २०१९) । सन् १९५५ िा ररपोट्न तयार भएको मियो भने १९५६ िा यो 
पु्तकाकार रूपिा प्रकामित भयो (पाणडे, के.सी. र ऊड सन् १९५६; वनत सन् १९९६) । यो 
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समिमत गठन गररएको मियो ।9 समिमतलाई मिक्ा क्ेरििा के-क्तो सुधार/मवकास गन्न 
समकनछ सोको आकलन गरेर पाँ् सातामभरि प्रमतवेदन मदन भमनएको मियो । समिमतले 
६२ घणटाको “गहन छलफल” पमछ सात हप्ता जमतिा आफनो प्रमतवेदन बुझायो (श्ी ५ 
को सरकार २०१८ख) ।10 

सिग् िुलुकभरर एकैखाले रामट्रिय मिक्ा प्रणाली लागू गन्न र िाधयि भाषा नेपाली 
बनाउन प्रमतवेदनले सुझाव मदयो । सािै, मवमभनन कक्ािा पढाउनका लामग पाठ्यरिि पमन 
तयार ग¥यो । सं्कृत भाषालाई मविेष िहत्ा मदन सुझाव मदइएको प्रमतवेदनिा अंग्ेजीलाई 
भने प्रािमिक तह (५ कक्ासमि) बाट हटाउन सुझाइयो (श्ी ५ को सरकार २०१८ख) । 
भाषणबाजीिा मिक्ाको मवकेनद्रीकरणको कुरा गरररहे पमन यो प्रमतवेदन िूलतः मिक्ा 
क्ेरिलाई केनद्रीकरण गन्न लयाइएको मियो, जुन अमघललो प्रमतवेदनभनदा मभनन कुरा मियो । 
िुलुकभरका सबै मिक्ालयहरू सरकारको मनयनरिणिा हुनुपनने सुझाव प्रमतवेदनिा मदइएको 
मियो । र, सँगै मिक्ा ऐनको मव्तृत ि्यौदा सिेत प्रमतवेदनिा संलगन मियो । 

मिक्ा ऐनिा ि्यौदा गररए अनुरूप आइनदा िुलुकमभरि नयाँ साव्नजमनक मवद्ालय 
्िापना गन्न ्ाहनेले मिक्ा मवभागबाट अमनवाय्न रूपिा पूव्न-्वीकृमत मलनुपनने भयो (श्ी 
५ को सरकार २०१८ख) । सो ऐनको पररचछेद ३ िा लेमखएको मियो : “मिक्ा मवभागको 
पूव्न-्वीकृमतमबना कुनै मकमसिको मिक्ालय कसैले खोलनु अवैध ठामननेछ ।” पररचछेद 
६ िा भमनएको मियो : “यस ऐनको मवरुधि भएको काि कारवाई बमज्नत र गैर कानूनी 
भई...दणडनीय हुनेछ” (श्ी ५ को सरकार २०१८ख : ७२) । यी प्रावधान राणाकालीन 
मिक्ा समबनधी वयव्िाकै मनरनतरता मिए, जुन सन् १९५१ को राजनीमतक पररवत्ननपमछ 
मनमट्रियप्रायः मिए (हेनु्नहोस्, पराजुली सन् २००८) । सरकारले सो प्रमतवेदन ्वीकार 
ग¥यो र कररब एक वष्नपमछ प्रमतवेदनले सुझाए अनुरूप निक्ा ऐन, २०१९ जारी ग¥यो ।

िामिका प्रावधानहरू नयाँ खुलने मवद्ालयहरूलाई लमक्त गरी लयाइएका मिए भने 
यसअमघ ्िापना भई सञ्ालनिा रहेका मवद्ालयका खामतर मनमन प्रावधान लयाइयो :

प्रमतवेदन www.martinchautari.org.np/files/SchoolEducationDocuments/Nepalma
RastriyaShikshaAayogkoBibaran_2011_Nepali.pdf िा उपलबध छ । 

9 पमहले नेपाली काँग्ेससँग आबधि िापा आफनो दल र नेतालाई धोका मदँदै िहेनद्रलाई साि 
मदन गएका मिए र उनलाई सो कदि बापत मिक्ा िनरिीको पद मिलेको मियो ।

10 यो प्रमतवेदन www.martinchautari.org.np/files/SchoolEducation Documents/
SarwanginRastriyaShikshaSamitikoReport_2018_Nepali.pdf िा उपलबध; फागुन 
६, २०७७ िा हेररएको । 



रणभूमिको रूपिा मिक्ालय : पञ्ायतकालीन मिक्ाको राजनीमत | 11

मवद्ालय सञ्ालक समिमतिा ११ देमख १३ सद्य रहनेछन्, जसिा अधयक्, 
उपाधयक्, सेरेिटरी, प्रधानाधयापक, आमद पदामधकारीहरू पमन सािेल छन् । 
मवद्ालय सञ्ालक समिमतका सद्यहरू िधये एक जना सद्य मिक्क प्रमतमनमध 
पमन रहनेछन् । मवद्ालयका प्रधानाधयापक, नगरपामलका वा ग्ािपं्ायत भए 
्यसको १ जना सद्य र मिक्क प्रमतमनमध सञ्ालक समिमतको पदेन सद्य 
हुनेछन् । मजलला बडाहामकि वा िेमजट्रेिट मवद्ालय सञ्ालक समिमतका अधयक् 
रहनेछन् । (श्ी ५ को सरकार २०१८ख : ८२)

 
यो प्रबनधनपमछ िुलुकभरका सबै मवद्ालय वयव्िापन वा सञ्ालक समिमतहरूको 
र अनततः मवद्ालयहरूकै मनयनरिण सरकारको हातिा पुगयो (यसबारे िप अमनति 
खणडिा हेनु्नहोस्) । आउँदा वष्नहरूिा सरकारले मवद्ालयको प्रिासमनक/वयव्िापकीय 
संर्नािा िप पररवत्नन गददै गयो । मवद्ालय सञ्ालक समिमतको नेतृ्व बडाहामकिबाट 
अञ्लाधीिकहाँ र पमछ मजलला पञ्ायतको सभापमत/उपसभापमत कहाँ पुगयो । यससँगै 
मवद्ालयको सञ्ालन र वयव्िापनको कुञजी सददै गयो । र, मिक्ालयहरू उपर राजयको 
मिकञजा पमन कमसँदै गयो । 

मवद्ालय सञ्ालक समिमतका अधयक्लाई समिमतका अनय सद्य ्यन गनने अमधकार 
मदइएकाले ती समिमतिा राजयका एजेनटहरूको उपम्िमत बामकलयो । िामिबाट िोपररएका 
य्ता (कानूनी) पररवत्ननका कारण, र ्िानीय राजनीमतक संर्ना (गाउँ/नगर वा मजलला 
पञ्ायत) िा भएका फेरबदलका कारण साव्नजमनक मवद्ालयहरूिामि राजय/पञ्ायती 
वयव्िा सिि्नकहरूको पकड गमहररयो । राणाकालीन पुरातनपनिी समभ्ानतहरू, जो सन ्
१९५१ िा प्रजातनरि आएपमछ पाखा परेका मिए, र जो दमलत, िमहला, आमदले पढ्न 
पाउने कुराका मवरोधी मिए, उनीहरू पञ्ायतकालिा पुनः हावी भए । कमतपय उनीहरू 
्िानीय ्ुनाव िाफ्न त नेतृ्विा आए, र सोही पदिा भएका कारण (पदेन) मिक्ालयहरूका 
िुखय िानछे (अधयक् इ्यामद) बनन पुगे (पराजुली सन् २००९) । तर, केनद्रीय सत्ाले 
मिक्ा-मवकासको िनरि जपना गरी नै रहेकाले यी पुरातनपनिीहरू सबैलाई-मिक्ा नीमतको 
खुलेर मवरोध गन्न पमन सकदैनिे । मवरोध गरेका खणडिा मतनका आलो्क/प्रमत्पधथीले 
मतनलाई राजयको नीमत मवरुधि, र वयव्िा मवरुधि गएको भनेर म्मरित गररमदनिे र मतनको 
राजनीमतक भमवट्य धरापिा पन्न सक्थयो । यसरी आि-मिक्ा मवरोधीहरू नै मिक्ालय 
हाँकने ्िानिा पुगदा मिक्ाको उननयन राम्ररी हुन सकने कुरा मिएन । 

अरू सबै क्ेरि उपर राजयले आफनो पकड कायि गररसकेको भए तापमन मिक्ा क्ेरि 
अझै उसको समपूण्न पकडमभरि आइसकेको मिएन । मिक्ा क्ेरिलाई पमन राजयले उसै गरी 
मनयनरिणिा मलन खोजेको त्थय िामिका मववरणबाट देमखनछ, तर भुइँ तहबाट ्य्तो 
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प्रयासको मनरनतर प्रमतरोध भइरहेको मियो । य्तो प्रमतरोधले काि गनु्निा साव्नजमनक 
मिक्ालयहरूको सञ्ालन ख््न प्रिुख मियो । दता्नवाल मवद्ालयहरूलाई राजयले वामष्नक 
रूपिा केही रकि अनुदान मदने भए तापमन साव्नजमनक मवद्ालयहरूको ख््नको िूल 
स्ोत ्िानीयहरू (िुलक र ्नदा िाफ्न त) नै मिए । ्यसैले, सरकारले ्ाहँदैिा ्िानीय 
अमभयनताहरूलाई मिक्ालयहरूबाट सहजै धपाउन सकेन । ्यसिामि, सन् १९६० अमघ 
राजनीमतक दलहरूिा समरिय रहेका अमल पढेलेखेका काय्नकता्नहरू पमछललो सिय िुखय 
रूपिा साव्नजमनक मवद्ालयहरूिा संलगन भएका मिए । मिक्ालयहरूिा उनीहरू संलगन 
हुनुका पछामड िुखय दुई कारण मिए । पमहलो, यसले उनीहरू िधयेको ठूलो मह्सा 
(मिक्क) लाई िोर-बहुत आमदानी मदन्थयो । दोस्ो, राजय आरििणबाट सुरमक्त हुने 
एउटा कव् पमन यसले उनीहरूलाई मदन्थयो । जो काय्नकता्नहरू ्वयं मिमक्त मिएनन् वा 
जसलाई जीमवका ्लाउन जामगर खाइराखन पददैन्थयो उनीहरू मिक्ालयका सञ्ालक 
समिमतिा कुनै महसाबले गाँमसइरहे । पमहले, राणाकालिा, राजनीमतक काय्नकता्नहरूले 
अवलमबन गरेका रणनीमत नै यी अमभयनताहरूले पमन उपयोग गरररहेका मिए । उनीहरू 
केटाकेटीहरूलाई त पढाइरहेका मिए, तर सँगै ती संर्नािा बसेर राजयको (अप्र्यक् वा 
गुप्ती तवरले) प्रमतरोध पमन गरररहेका मिए (हेनु्नहोस्, पराजुली सन् २००८, सन् २००९) । 

मवद्ालय सञ्ालक समिमत र मिक्कहरूका अमतररक्त मवद्ािथी र मतनका संगठन 
पमन वयव्िा-मवरोधी गमतमवमधिा संलगन मिए । प्रमतबमनधत दलका काय्नकता्नहरूको गुप्ती 
अमभयान र प्रभावका कारण यी मवद्ािथी सिूह र संगठनहरू समरिय मिए । सन् १९६० 
को िधयमतर, मवद्ािथी संगठनहरू िौका मिलने मबमत्कै मवरोधका काय्नरिि गररहालिे ।11 
मवद्ािथी, मिक्क र दलका काय्नकता्नहरूको गठजोड र गुप्ती अमभयान िासकहरूलाई 
िाहै नभएको ्ामहँ होइन; जानकार भएकैले उसले कानूनी र अनय उपायद्ारा मतनको 
समरियतालाई परा्त गनने प्रय्न गरेको मियो ।

यी दुवै सिूहका आ-आफना रणनीमतक दाउपे् कायिै रहँदै गदा्न राजयलाई सबैभनदा 
ठूलो धकका ्यमतखेर लागयो जमतखेर “सरकारी” उमिेदवारहरू रामट्रिय पञ्ायत सद्य 
(्नातक िधयेबाट ्ुमनने) िा तारनतार परामजत हुन िाले । पञ्ायती वयव्िाको 
िुरूआतिा िुलुकभरका “्नातक” िधयेबाट ्ार जना प्रमतमनमध रामट्रिय पञ्ायत सद्यिा 
मनवा्नम्त हुने प्रावधान रामखएको मियो । यो मनवा्न्निा उमिदेवार र ितदाता हुन ्नातक 
तहको िैमक्क योगयता प्राप्त गरेको हुन जरुरी मियो । र, वा्तविा पञ्ायतकालिा कुनै 

11 सबै िुखय राजनीमतक दल र सरकारी सिूहको पमन आ-आफना मवद्ािथी संगठनहरू 
मिक्ालयहरू (खास गरी कलेज) िा समरिय मिए । सरकार-पोमषत मवद्ािथी संगठन मवद्ािथीिाझ 
सबैभनदा कि रु्ाइने संगठन मियो । हेनु्नहोस्, बराल (सन् १९७५); उपे्रती (२०३०); हेयस सन ्
(१९७६); राग्डेल (सन् १९८९) । 
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अि्नपूण्न ्ुनाव मियो भने सो यो प्रवग्निा नै मियो । मिमक्त/्नातकहरू यसि्न मविेष 
सुमवधाप्राप्त (मप्रमभलेजड) मिए । तर, उनीहरूले ्ुनेका प्रमतमनमध सरकार सिमि्नतभनदा पमन 
आलो्क आउन िाले । केही त वयव्िा-मवरोधी नै मनवा्नम्त भए । यसले मिमक्तजनहरू 
राजयसत्ाको साििा नभएको सनदेि मदन्थयो (हेनु्नहोस्, बराल सन् २०१२[सन् १९७३], 
सन् २०१२[सन् १९७७]; िाह सन् १९७८) । ्यस बाहेक, गाउँ/नगर/मजलला र रामट्रिय 
पञ्ायतको मनवा्न्निा पमन मवमभनन दलिा पमहले समरिय भएका वयमक्तहरू मनवा्नम्त 
हुन िालेका मिए, यसले पमन िाहीसत्ालाई झ्काएको मियो (हेनु्नहोस्, बराल सन ्
२०१२[सन् १९७३] । 

यो अनपेमचछत ्ुनौतीसँग जुझन राजयसत्ाले दुई क्ेरििा आफनो धयान केमनद्रत ग¥यो : 
राजनीमतक र िैमक्क क्ेरििा । राजनीमतक क्ेरिको कुरा गदा्न, सन् १९६७ िा संमवधान 
संिोधन गरेर नयाँ राजनीमतक काय्नरिि—गाउँफक्न  रामट्रिय अमभयान—िुरू गररयो । 
मनवा्नम्त मनकायहरूिा वयव्िा-मवरोधीहरूको पकडलाई सिाप्त पाददै मतनको ठाउँिा िुधि 
पञ्हरूलाई पद्िापन गनने धयेय यो अमभयानको मियो (हेनु्नहोस्, बराल सन् २०१२[सन ्
१९७७]) । ्यस बाहेक, अमलपमछ (सन् १९७५ िा), ्नातक प्रवग्नको ्ुनाव नै सरकारले 
खारेज गररमदयो, “न रहोस् बाँस, न बजोस् बाँसुरी” भने झै ँ । मिक्ा क्ेरििा भने उसले 
मिक्ा पररषद् र अनय ्य्तै सं्िा/संर्नालाई गठन, मवघटन गददैरह्ो । य्ता कदि 
मिक्ा-सुधारका लामग ्ामलएका भनदा पमन फगत साव्नजमनक खपतका लामग गररएका 
खोरिा घोषणा ज्ता देमखनिे । पमछ मिक्ा िनरिी सिेत हुन पुगेका मिक्ामवद् कृट्णराज 
अया्नल लेखछन् :

असार २०२४ िा १३ सद्यीय रामट्रिय मिक्ा सललाहकार पररषद्को गठन 
गररएको मियो । सियसँगै खासै गमत नमलएकाले सो पररषद् पंगु भयो र २२ 
िमहनापमछ मबनाकुनै उललेखय प्रगमत मवघटन गररयो । ...वैिाख २०२६ िा नयाँ 
सललाहकार पररषद् गठन गररयो, जसिा ५१ सद्य मिए तर कोही अधयक् 
मनयुक्त गररएको मिएन । सात िमहनापमछ यो पररषद् पमन मवघटन गररयो । ...फेरर 
एक पटक नयाँ पररषद् गठन गररयो, मिक्ा िनरिीको अधयक्तािा । यसिा आठ 
सद्य मिए । ...अढाई वष्निा तीन ओटा मभनन पररषद् गठन गररए, जसका कारण 
साधारणजनिा य्ता समिमतहरू उपर मवश्ास गनु्नपनने कुनै आधार बाँकी रहेन । 
(अया्नल सन् १९७० : ७०–७१) 

तर योभनदा िहत्वपूण्न राजयसत्ाले मिक्ाको संर्नागत वयव्िािा गरेका ्य्ता 
पररवत्नन मिए, जसले राजयका एजेनटहरूका हातिा िमक्त िनैःिनैः कसरी पुगयो भनने 



14 | लोकरञजन पराजुली

देखाउँछन् । उदाहरणका लामग, तलको मनण्नयले सरकारले मवद्ालयहरूलाई मनयनरिण गन्न 
्ालेको कदिलाई प्र्ट्याउँछ : 

प्रिुख मजलला अमधकारीले प्रािमिक मवद्ालयका वयव्िापन समिमतहरू गठन 
गननेछन् । मजलला पञ्ायतको समिमतिा मनजले समिमतको अधयक्िा गाउँ वा नगर 
पञ्ायतको प्रधान, वा सद्य वा मिक्ािा रुम् राखने जानेिानेका वयमक्तलाई 
िनोनयन गननेछन् । वयव्िापन समिमतले सद्यिधयेबाट सम्व र कोषाधयक् 
्यन गननेछन् । ...प्रमजअले मनयिसंगत तररकाले मवद्ालय सञ्ालन भएको 
नपाएिा मवद्ालय गाभने वा बनद गन्न सकनेछन् । ...प्रमजअले गैरसरकारी प्रािमिक 
मवद्ालयहरूको मजलला मिक्ा समिमत गठन गन्न सकनेछन् । आफूलाई मदइएको 
अमधकार प्रयोग गरी आवशयक मनयि-मवमनयि बनाएर उनले प्रामवका मिक्कलाई 
पदोननमत वा खोसुवा गन्न सकनेछन् ।12 (अया्नल सन् १९७० : ५५५–५५६) 

 
यी गमतमवमध बाहेक, नागररकहरूलाई मनमचित साँ्ोिा ढालन िाही सरकारले २०२४ 
सालदेमख मनमन िाधयमिक मवद्ालयको पाठ्यरिििा पञ्ायत मवषय िपी पढाउन िुरू 
ग¥यो ।13 गाउँफक्न  रामट्रिय अमभयानसँगै नागररकलाई मनमचित साँ्ोिा ढालने कािले 
पमछलला वष्निा िप गमत मलयो ।14 यद्मप, यी सबै गमतमवमध एक महसाबले पमछ आउने 
रामट्रिय मिक्ा पधिमतको योजना (नयाँ मिक्ा) नािक मसनेिाका “रेिलर” िारि मिए । 

मिक्ा के्त्रको पुनःसरं्ना : नयाँ मिक्ा योजना बारेका सरकारी दाबी
राणा िासन सिामप्त पमछका दुई दिकिा िुलुकको साक्रता दरिा प्रगमत भएको देमखनछ । 
सन् १९५१ िा २ प्रमतितभनदा कि साक्रता दर भएकोिा सन् १९६१ िा साक्रता दर 
कररब ९ प्रमतित र सन् १९७१ िा कररब १५ प्रमतित पुगेको मियो (रजिकेस २०४३; 
्केरी, िोरान र कालावान सन् १९९१) । सन् १९५० को तुलनािा सन् १९६० को दिकिा 
साक्रता मव्तार दर अमल खुमम्एको देमखनछ । सिग्िा ती दुई दिकिा मवद्ािथी, मिक्क 
र मवद्ालयको संखयािा िुलुकभर एक महसाबले “रामै्र” बढोत्री भयो भनन समकएला 

12 मिक्कहरूले पञ्ायतकालिा पाएका दुःखका िुपै्र फेहरर्त पाइनछन् (उदाहरणका लामग 
हेनु्नहोस्, संग्ौला २०६०; योञजन-तािाङ सन् २०११) । 

13 नयाँ मिक्ाले पाठ्यपु्तक िाफ्न त कसरी कमलला मवद्ािथीहरूको िन-िम्तट्किा ह्तक्ेप 
ग¥यो भनने जानन वनत (सन् १९९६) हेनु्नहोस् । 

14 सरकारी धारणा जानन जीमटभीएनसी (सन् १९७५); सू्ना मवभाग (२०२५) हेनु्नहोस् । 
आलो्ना्िक धारणाका लामग बराल (सन् २०१२[सन् १९७७]) र िाह सन् (१९७८) हेनु्नहोस् । 
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(हेनु्नहोस्, तामलका २) । तर, अककोतफ्न बाट हेनने हो भने िुलुकको जनसंखयाको मनकै ठूलो 
मह्सा (अिा्नत् ८५%) अझै सािानय लेखपढ सिेत गन्न पमन जानदैनिे । र, १५ प्रमतित 
साक्रिधये पमन मनकै सानो मह्साले िारि उच् मिक्ा हामसल गरेको मियो ।

तामलका २ : नेपालिा मिक्ा मवसतार (सन ्१९५१–१९७१)
व ष्ि सन ्१९५१ सन ्१९६१ सन ्१९७१

साक्रता दर २ ८.९ १५

मिक्ालयहरूको सखंया

प्रािमिक ३२१ ४००१ ७२५६

िाधयमिक ११ १५६ १०६५

उच् २ ३३ ४९

मवद्ार्थीहरूको सखंया

प्रािमिक ८५०५ १८२५३३ ४४९१४१

िाधयमिक १६८० २१११५ १०२७०४

उच् २५० ५१४३ १७२००

मिक्कहरूको सखंया

प्रािमिक अनपुलबध ७३३१ १८२५०

िाधयमिक अनपुलबध १७७२ ५४०७

उच् ३७ ४१७ १०७०

स्रोत : श्री ५ करो सरकार २०२८ र रजमकेस २०४३ ।

य्तो पररम्िमतिा, िाही सरकारले अमल सिय लगाएर गुप्ती तवरबाट योजना 
बनाई तयार गरेको रामट्रिय मिक्ा पधिमतको योजना (अिा्नत् नयाँ मिक्ा) सन् १९७१ 
बाट मरियानवयनिा लयायो ।15 यो योजना िाफ्न त मिक्ािा आिूल पररवत्नन गन्न खोजेको 
सरकारले बताएको मियो । राजा िेहनद्रको मनदनेिन र नेतृ्विा िुरू भएको यो योजनाको 
संर्ना बनाउन र ्यसलाई अमनति रूप मदनिा उनका छोरा तिा ता्कामलक युवराज वीरेनद्र 
समरिय रहेको बताइएको मियो । सन् १९७२ िा िहेनद्रको आकम्िक िृ्यु भए पचिात ्
यसलाई मरियानवयन गनने मजमिेवारी पमन वीरेनद्रकै काँधिा आयो (मि्ेल सन् १९७६; 
हेयस सन् १९८१; वनत सन् १९९६) । यो मिक्ा योजना-पुम्तकाको पमहलो पातोिा 
लेमखएको मियो : “श्ी ५ िहाराजामधराजबाट हुकुि बकसेबिोमजि मनद्नलीय प्रजातामनरिक 
पञ्ायती वयव्िा र योजनाबधि रामट्रिय पुनःमनिा्नणको आवशयकता अनुकूल श्ी ५ को 

15 हालसमि बनेका आधा दज्ननभनदा बढी आयोगका प्रमतवेदन/योजनािधये यो योजनािा 
िारैि यसका लेखक/सज्नकहरूको नाउँ उललेख छैन ।
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सरकारद्ारा तय गरी लागू गररएको” (श्ी ५ को सरकार २०२८) । यो योजनालाई सरकारले 
मिक्ा मव्तार गनने र ग्ािीण नेपाललाई आधुमनकीकरण गनने प्रयासका रूपिा पेस गरे 
पमन खासिा यो मिक्ाको मव्तारलाई मनयनरिण गनने धयेयले लयाइएको मियो भनने तक्न  
िैले यो लेखिा गरेको छु । पमहले राजनीमतक दलका काय्नकता्न सिेत रहेका सािामजक 
अमभयनताहरू जो बहुदलीय वयव्िाको सिामप्तपमछ मिक्क वा मवद्ालय सञ्ालक 
समितका सद्यको रूपिा मिक्ा क्ेरििा समरिय भए, उनीहरूको प्रभाव र भूमिकालाई 
मनयनरिण र मन्तेज गन्न, मतनलाई ्यहाँबाट हटाउन र मिमक्तजनको नयाँ पु्ता राजतनरि 
एवं पञ्ायत वयव्िामवरोधी भएर नमनमकलयोस् भनेर सरकारले पूरै सो्ीमव्ारी यो 
योजना तयार गरेको पमन यो लेखको तक्न  छ । यी तक्न  पुमटि गनने आधार र यो योजनाले 
पारेको प्रभाव केलाउनुअमघ नयाँ मिक्ाबारे सरकारी दाबीहरू हेरौ ँ । 

अमघलला दुई दिकिा मिक्ा क्ेरििा भएका नवप्रवत्ननतफ्न  इंमगत गददै योजना भनछ : 
“नेपालिा भइरहेको तीव्र, मनरुद्ेशय एवं असनतुमलत मिक्ा प्रसारले मिक्ा पधिमतलाई 
र राट्रिको सािामजक र आमि्नक वा्तमवकताबाट पृिक तुलयाइरहेको कुरा श्ी ५ को 
सरकारले धेरै अमघदेमख अनुभव गरररहेको मियो” (श्ी ५ को सरकार २०२८ : भूमिका) । 
“भमवट्यको आिाले पे्रररत िुठीभर आधुमनक मिमक्त वयमक्तहरू र यिावत म्िमतलाई 
रु्ाउने बहुसंखयक सुषुप्त वयमक्तहरूको असङ्गत अनुपातले देिको प्रगमतलाई नै िनद 
पारररहेको” उक्त योजनाको ठहर मियो (श्ी ५ को सरकार २०२८ : १) । नयाँ मिक्ा 
योजना काया्ननवयन गन्न सरकारले बनाएको उच््तरीय समिमतका सद्यसम्व िोहमिद 
िोहमसन, जो यो गुप्ती योजना बनाउने सिूहका सद्य पमन मिए भमननछ, अगामड िपछन् : 
“राट्रि-मनिा्नणका लामग ज्तो मिक्ा-पधिमतको पररकलपना गररएको हो सोसँग हालसमि 
कायि रहेको मिक्ा प्रणाली असंगत देमखयो” (सन् १९७४ : ३) । “उक्त [पुरानो] प्रणाली,” 
उनी अगामड लेखछन्, “मवगतिा साम्राजयवादी िमक्तहरूले आफनो साम्राजय िजबुत बनाउन 
आफना कोलोनीहरूिा िुरू गरेको प्रणालीको भद्ा नककल” मियो (िोहमसन सन् १९७४ : 
३) । िोहमसनका अनुसार यो िोरिो प्रणालीले देिको राजनीमत र मवकासिा सघाउनुभनदा 
पमन नयाँ सि्या सृजना ग¥यो, र युवाहरूिा अ्वाभामवक आिा जगाइमदयो (िोहमसन 
सन् १९७४ : ४) । ्यस बाहेक, उनले िपे, राट्रि-मनिा्नणका लामग आवशयक प्रामवमधक 
जनिमक्त र हाम्रो िैमक्क उ्पादनबी् ठूलो खाडल भयो ।

“अनु्पादक र अवयवम्ित मवमभननखाले मिक्ा प्रणाली” सँग जुझन र िुलुकको 
आवशयकता एवं ्ाहनालाई समबोधन गन्न सरकारले एकीकृत र वयवहारोपयोगी मिक्ा 
पधिमतको रूपिा नयाँ मिक्ा योजना अमघ सारेको सरकारी दाबी रह्ो । नयाँ मिक्ाले 
पमहलेको मिक्ा प्रणालीिा रहेका सबै किजोरी हटाउने दाबी गररयो : कलि ्लाउने उच् 
तहको (ह्ाइट कलर) काि पाउने कुञजीको रूपिा मिक्ालाई हेररँदै आएकोिा ्यसलाई 
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प्रमत्िापन गददै मिक्ालाई िुलुकको मवकासका लामग आवशयक पनने जनिमक्तिा लगानीको 
रूपिा नयाँ योजनाले हेछ्न  (ए्एिजी २०२८ : आई) । मिक्ाका रामट्रिय लक्य तय गररए : 
“राट्रि िारि होइन मक अमपतु राजसं्िाप्रमत पमन बफादार नागररक तयार गनु्न” र “मनद्नलीय 
पञ्ायती वयव्िाको उद्ेशय अनुरूपको नयायपूण्न, गमतिील र िोषणमवहीन सिाज तयार 
गनु्न” (िोहमसन सन् १९७४ : ५) । मिक्ाका उद्ेशय यसरी प्र्ट्याइए : 

क) हाल िुलुकभर ्मलरहेका सबैखाले मिक्ा प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी 
एकैखाले रामट्रिय मिक्ा प्रणाली ्िापना गनने; ख) मिक्ालाई उद्ेशयपणू्न र वयवहाररक 
बनाई िुलुकको आवशयकतासँग जोड्ने; ग) ज्ानलाई मवमवधीकरण गनने र मवमभनन 
तहको मिक्ाका उद्ेशय र कारणलाई प्र्ट्याउने; र घ) िैमक्क सुमवधाहरूलाई 
सनतुमलत रूपिा मवकेनद्रीकरण गददै मिक्ाका अवसरलाई प्रजातामनरिक तुलयाउने । 
(िोहमसन सन् १९७४ : ५)

मिक्ालाई रामट्रिय आवशयकता अनुकूल र वयवहारोपयोगी बनाउने मनहुँिा राजयसत्ाले 
मिक्ाका सबै पक्िा ह्तक्ेप ग¥यो—पाठ्यरिि, पाठ्यपु्तक, आमददेमख मिक्क, मवद्ािथी 
र परीक्ा प्रणालीसमि । यी ह्तक्ेपका दूरगािी असर परे । ती सबै पक्बारे यो लेखिा 
््ा्न गन्न समभव छैन, तिामप यो योजना कुन राजनीमतक सनदभ्निा लयाइयो, कुनकुन क्ेरििा 
ह्तक्ेप गररयो र ्िानीय तवरिा यो योजनाको क्तो प्रभाव रह्ो—अपेमक्त होस् वा 
अनपेमक्त—भननेबारे यो लेखिा ््ा्न गररएको छ । 

सरकारी दाबीभन्दा पर : मनयन्त्रणको औजारको रूपिा नयाँ मिक्ा
िामि उललेख भइसकयो, सरकारी दाबी अनुसार नयाँ मिक्ाअमघका मिक्ा प्रणालीले 
“िुलुकको वा्तमवकता”  लाई प्रमतमवममबत नगनने  भएकाले िुलुकको मवकास र 
आधुमनकीकरणका लामग नयाँ योजना ्ामहएको मियो । नयाँ योजनाको आवशयकतालाई 
पुमटि गन्न “मयानपावर” (जनिमक्त) िबदिा अ्यमधक जोड मदइएको मियो, अमन िुलुकलाई 
आवशयक पनने जनिमक्त उपलबध गराउन नसकनाको दोष पुरानो मिक्ा प्रणालीलाई मदइएको 
मियो (हेनु्नहोस्, गुरुङ सन् १९७२, १९७३; िाननधर सन् १९७४) । 

सरकारी दाबीहरूलाई अमल गमहररएर केलाउने हो भने नयाँ मिक्ा योजना लयाउन ु
पछामडका कारण र सनदभ्न बुझन समकनछ । मरिमवका ता्कामलक उपकुलपमतले नयाँ मिक्ा 
योजना लयाउने सरकारी कदिको औम््य पुमटि गददै लेखेका छन् :
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२००७ साल अमघ र मविेषतः यस अवमध पमछ हािीले जुन मिक्ा प्रणाली 
अंगालयौं, ्यसिा रामट्रिय वा्तमवकता र आकाङ्क्ाको प्रमतमवमब नहुनु ्वाभामवकै 
हो । देिको हावापानी र िाटासँग नमभजेको मिक्ा प्रणालीले...रामट्रिय मवकासलाई 
टेवा मदनुको साटो रामट्रिय भार बनन जाने भयावह म्िमतबाट हािी मव्मलत 
हुनिालयौ;ँ रामट्रिय मवकासलाई टेवा मदनुको साटो रामट्रिय भार बनन जाने मिमक्त 
उ्पादन-यनरिबाट हािी म्मनतत हुनिालयौ;ँ रामट्रिय गौरव र रामट्रिय ्वपनको 
सञ्ार गनु्नको साटो युवा-िानसिा हीनताबोध उिानने मिक्ाबाट हाम्रो रामट्रिय 
मवश्ासिै आघात पन्निालेको अनुभव हुनगयो अमन ्रररि मनिा्नण गनु्नको साटो 
युवा ्रररिलाई मदिाहीन पान्न लामगरहेको िैमक्क गमतमवमधबाट सािामजक 
अ्तवय्तताको पूव्नसंकेत प्राप्त हुनलागयो । यसै पृष्ठभूमििा नयाँ मिक्ा योजना 
प्रारमभ भएको हो । (उपे्रती २०३० : १७)

िहाराजको दूरदमि्नतालाई प्रिंसा गददै अिेररकी िानविास्ती राग्डेलले लेखे, “यस [नयाँ 
योजना] ले मिक्ालाई आधारभूत रूपिै पुनःसंर्ना गनने िहाराजको अठोट देखाउँ्थयो । 
सन् साठीको दिकको िधयमतर मवद्ािथीहरूले जुन दंगाफसाद िच्ाए र िानमवकी पढेका 
युवािा जो बेरोजगारी देमखयो, ्यसले आसनन संकटतफ्न  संकेत ग¥यो, र ्यसैलाई समबोधन 
गनने प्रय्नको फल्वरूप यो योजना आएको मियो” (राग्डेल सन् १९८९ : ८९) ।16 
अका्न अनुसनधाता हेयसले लेखे : 

मवश्मवद्ालयका ्नातकहरू यमत तीव्र गमतिा उ्पादन हुँदैछन् मक मतनलाई 
श्िबजारिा खपत गन्न कमठन भएको िहसुस धेरै िुलुकले गरेका छन् । ...आफूले 
पाएको मिक्ा र तामलि अनुरूपको काि पाउन नसक्ता उनीहरूिा उग् राजनीमतक 
बानीबेहोरा देमखन िालेको छ । नेपालले यो सि्यालाई खुट्याएर सोको समबोधन 
गन्न नयाँ मिक्ा योजना तयार गरेको हो । सि्या ्कने र गमभीर नबनदै ्यसलाई 
हल गन्नका लामग लयाइएको िह्वाकांक्ी योजना मियो यो । 
 यो योजना अनतग्नत प्रािमिक मवद्ालयिा भना्न हुने जमिा दुई प्रमतित 
मवद्ािथीले िारि उच् मिक्ा पाउनेछन् र उनीहरूलाई आधारभतू तहको वयावसामयक 
मिक्ा मदइनेछ । मवद्ािथीको एउटा मनककै सानो मह्साले िारैि उच् अधययन 
गनने िौका पाउनेछन् र तीिधये धेरै मवज्ान, प्रमवमध तिा सािानय प्रिासन ज्ता 
प्रयोगा्िक मवषय अधययन गननेछन् । (हेयस सन् १९८१ : ६७६–६७७) 

16 सन् १९६१–१९७५ को मवद्ािथी राजनीमतबारे जानन बराल सन् (१९७५) हेनु्नहोस् । 
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िामिका उधिरणहरूले के बताउँछन् भने यमद सियिै उच् मिक्ा अधययन गनने 
मवद्ािथीहरूको संखयालाई मनयनरिण नगनने हो भने मिक्ा क्ेरि (मवद्ािथीजगत) बाट राजनीमतक 
संकट मनममतने िासकहरूले देमखसकेका मिए । ्यसैले, नयाँ मिक्ा योजना अनतग्नत 
राजयले मिक्ा-मव्तारको य्तो रणनीमत बनायो, जसले भमवट्यिा उच् मिक्ािथीको संखया 
्व्ामलत महसाबले नै मनयमनरित हुन्थयो । कुनै महसाबको रोजगारी मदई राजयले वयव्िापन 
गन्न सकने संखयािा िारि मिमक्तजन उ्पादन गन्न खोमजएको मियो । यद्मप, उपललो 
तहबाट मिक्ा-मनयोजनको आरोपलाई खारेज गररएको मियो । राजा वीरेनद्रले दाबी गरेका 
मिए, “मिक्ा योजना मनयोजनको लामग होइन, देिको प्रयोजनका लामग अवशय हो ।”17

मिक्ा िनरिालयिा लािो सिय काि गरी सहसम्वको पदबाट मनवतृ् भएका गोपीनाि 
ििा्नले सो योजनाबारे आफनो पु्तकिा लेखेका छन् :

मसमित सं्िा र वयमक्तमविेषलाई अमत गोपय अमत जरुरी गरी योजनाको िसौदा 
रामट्रिय मिक्ा सललाहकार पररषद् िा पेि भै छलफल हुँदा योजना लागू गन्न सिय 
भै नसकेको ठहर गरी सोही वयहोरा त्कालीन मिक्ा िनरिी वासुदेव ढंुगानाले 
श्ी ५ िहाराजमधराजिा जाहेर गरेको बुमझन्थयो । योजना िामि पुनः मव्ार गरी 
पेि गनने भनने भएपमछ ्यसको आसय बुझी रामट्रिय मिक्ा सललाहकार सद्य 
प्रो. यदुनाि खनालले पररषद्को सद्यताबाट ्याग-परि मदनु भएको मियो । 
(ििा्न २०६९ : २३८)

ििा्नले यसबारे पु्तकिा िप मववरण मदएका छैनन्, र “बुमझन्थयो” भनेर त्थयको 
मवश्समनयतािा सिेत अमल प्रश्न उठ्न मदएका छन् । तिामप, िामिका उधिरणले योजनाको 
उद्गि र ्यसका केही सनदभ्नबारे बताउँछन् । उक्त योजना दरबारले भर गरेका केही 
वयमक्तहरूको एउटा गुप्ती सिूहले तयार गरेको मियो । अमन, सरकारी मिक्ा पररषद्लाई पमन 
सो योजना बनाउने रिििा सािेल/जानकारी गराइएको मिएन, र योजना तयार भैसकेपमछ 
फगत औप्ाररकताका लामग अनुिोदन गन्न िारि भमनएको मियो भनने प्र्ट हुनछ । पररषद ्
सललाहकार खनाल आफैले यसबारे कतै लेखेको िैले अद्ामप भेटेको छैन, तर ्ाखलागदो 
कुरा के हो भने नेपालको मिक्ा (पमहले) र कूटनीमतक क्ेरिका “भेरिान” खनाल—जसले 
सदैव राजयले िागेका बखत सहयोग गरररहे, र कमहलयै साव्नजमनक आलो्ना गरेनन्—ले 
नै असनतुमटि जनाएर राजीनािा मदनुपनने अवसर आयो । ििा्नका अनुसार सो योजनाको 
िूल िि्नसँग खनाल खुसी मिएनन् । ्यसै गरी, मिक्ा िनरिालयिै लािो सिय काि गरेका 
अका्न कि्न्ारी ्िानेश्र ििा्नले बताए : 

17 उपे्रती (२०३०) िा उधिृत । उपे्रतीको लेखको िीष्नकको रूपिा यो उधिरण आएको छ । 
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िलाई मवद्ालय सञ्ालक समिमतको मनयिावलीको खेस्ा गन्न भमनएको मियो । 
मवद्ालयिा राजयको न्ामहदँो मनयनरिण भएकाले िैले ि्यौदा गरेको मनयिावलीिा 
सिुदायलाई नै िप अमधकार मदने प्रावधान राखे ँ । िेरो हामकिले िलाई बोलाएर 
भने—“तपाईलें बनाएको त ठीक हो, तर ‘िामिकाहरू’ले ्ाहेको यो होइन । 
भैगो, ि अरूलाई नै यो काििा लगाउँला ।” पमछ पो उनीहरूले के ्ाहेका रहेछन ्
भनने िलाई िाहा भयो । उनीहरूले त िप मनयनरिण पो गन्न खोजेका रहेछन् ।18

यसअमघ गररएका कानूनी पररवत्ननहरूले मवद्ालय र मतनका सञ्ालक समिमतहरूलाई 
धेरै हदसमि राजयको मनयनरिणिा लयाइसकेको मियो । तर, ्यो पया्नप्त भएन । नयाँ मिक्ा 
योजनासँगै िुलुकभरका मवद्ालयहरूलाई रामट्रियकरण गररयो—ती राजयका समपमत् हुन 
पुगे, एउटै मनण्नय िाफ्न त । नयाँ योजनाले मवमभनन मवद्ालयका सञ्ालक समिमतहरूलाई 
केनद्रीकृत गरी एउटै मजलला मिक्ा समिमत बनायो, जसिा मजलला पञ्ायतका सभापमत, 
प्रिुख मवकास अमधकृत, मजलला मिक्ा अमधकारी, एउटा िाधयमिक मवद्ालयको प्रा्ाय्न, 
अञ्लाधीिले िनोनयन गरेका तीन जना वयमक्त सद्य रहने भए । यो नयाँ समिमतले 
मवद्ालयहरूका सञ्ालक समिमतलाई आफनो पकडिा राखयो । पमहलेको मवद्ालय 
सञ्ालक समिमतको ठाउँिा नयाँ “मवद्ालय सञ्ालन सहयोग समिमत” नाउँको अकको 
समिमत मवद्ालयिा गठन हुने भयो । यो समिमतले मवद्ालय सञ्ालन समबनधी कुनै 
मनण्नय गन्न सकिेन; िामगएिा सललाह मदने समिको िारि भूमिका यसलाई मदइएको मियो । 

मिक्ालयहरूलाई रामट्रियकरण गररसकेपमछ सबै मवद्ालय उपर सरकारको समपूण्न 
पकड ्िामपत भयो । आफनो िातहत आइसकेपमछ उसले मजलला मिक्ा समिमत िाफ्न त 
मजललाका कमतपय मवद्ालयहरूको “तह” झाररमदयो । अिा्नत्, िुपै्र िाधयमिक मवद्ालय 
(िामव) हरूले अब मनमन िाधयमिक (मनिामव) तहसमि िारि पढाउन पाउने भए, अमन िुपै्र 
मनिामवहरूलाई तह घटुवा गरी प्रािमिक तहसमि िारि पढाउने इजाजत मदइयो (वीर सन ्
१९८८) । कमतपय मवद्ालयहरू अकको मवद्ालयिा गामभए पमन । 

पमहले कक्ा १–५ लाई प्रािमिक मवद्ालय (प्रामव) भमनने गरेकोिा सो घटाएर अब 
कक्ा १–३ लाई प्रािमिक तह बनाइयो । िुलुकका धेरै गाउँठाउँहरूिा प्रािमिक मवद्ालय 
िारि मिए । मतनिा पमहले पाँ् कक्ासमि पढाइने गरेकोिा अब तीन कक्ासमि िारि पढाइ 
हुन िालयो । यो मनण्नयका कारण साना उिेरका मवद्ािथी (८–९ वष्न) या त उपललो तहिा 
पढ्न टाढाको अकको गाउँ जानुप¥यो या ्कूलै छाड्नुप¥यो । यमद यी बालबामलकाले िप 
दुई वष्न आफनै गाउँिा पढ्न पाएका भए उनीहरू अमल “पाका” हुनिे र समभवतः अकको 

18 पञ्ायतकालिा “िामि” भननाले आफू िामिका हामकिलाई जनाउँ्थयो । र, दरबारतफ्न  
संकेत गनु्न परे पमन “िामि” नै भमनन्थयो । ििा्नसँग मडसेमबर २००६ िा गररएको कुराकानी । 
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गाउँिा गएर पढाइलाई मनरनतरता मदन सकिे । तर, सानो उिेरका भएकाले उनीहरू पढ्न 
अकको टाढाको गाउँिा जान नसकने, वा बाउआिाले नपठाउने भए । यो मनण्नयले िारैि पमन 
ठूलो संखयािा समभावना बोकेका तर स्ोत नभएका मवद्ािथीलाई उपललो तहिा पुगनबाट 
रोकयो । कलेजहरूको म्िमत पमन ्य्तै मियो । राग्डेलले लेखेका छन् : “सन् साठीको 
दिकिा िानमवकी र सिाज मवज्ान पढाउने गरी खुलेका िुपै्र कलेज या त बनद गररए 
या अनय इमन्टचयूटका अंग बनाइए” (राग्डेल सन् १९८९ : ९१; अया्नल सन् १९७० र 
भट सन् १९८२ पमन हेनु्नहोस्) । 

सािुदामयक तवरबाट खोमलएका सिग् मवद्ालय सरकारी मवद्ालय बनाइएसँगै ती 
मवद्ालयिा काय्नरत मिक्कको ठूलो मह्सा पमन सरकारी कि्न्ारीिा रूपानतरण भए । 
केही छानमबन पचिात् ती मिक्कले अब सरकारबाट िामसक तलब पाउने भए, र उनीहरूको 
तलब-सुमवधािा पमन केही बढोत्री गररयो । नयून तलबिा काि गरररहेका धेरै मिक्कका 
लामग यो ्वागतयोगय कदि मियो (भट सन् १९८२) । तर, यससँगै, आफूले पढाउने मवद्ािथी 
र मतनका अमभभावकप्रमत होइन मक दरूको सरकारी मनकाय, जसका प्रमतमनमध यदाकदा िारैि 
मवद्ालय पुगिे, प्रमत मिक्कहरू उत्रदायी हुने भए । यो योजनापमछ मवद्ालय र कलेजिा 
गठन हुने गरेका मवद्ािथीहरूका संगठन/समिमतहरू खारेज गररए, र मिक्ा क्ेरििा सरकारको 
पकडलाई िप िजबुत तुलयाइयो (हेनु्नहोस्, नाि उललेख नभएको २०४२; राणा २०५१) । 

बहुभाषी नेपाललाई नेपालीकरण गनने प्रकृया सन् १९५० को दिकको िधयमतरबाट 
िुरू भएको मियो—नेपालीलाई एकिारि िाधयि-भाषा बनाएसँगै (हेनु्नहोस्, पाणडे, केसी 
र ऊड सन् १९५६; रापले सन् २०१९) । यो प्रकृयाले सन् १९६० को दिकिा िप 
बल पायो । यही दिकिा राजतनरिलाई पाठ्यरिििा िहत्ाका साि हुमलएको मियो; 
अमलपमछ सािामजक मिक्ाको पाठ्यपु्तकिा “पञ्ायत” मछराइएपमछ अझ अगामड 
बढ्यो (हेनु्नहोस्, श्ी ५ को सरकार २०२८; वनत सन् १९९६) । तर, खासिा भनने हो 
भने नयाँ मिक्ा योजना मरियानवयन सँगै रामट्रिय एकीकरण र रामट्रिय पुनःमनिा्नणका नाउँिा 
वै्ाररक “इनडमकरिनेिन” को अमभयानले गमत पकडेको हो । नयाँ मिक्ा योजनाका एक 
प्रिुख मव्ारक िोहमसनका अनुसार :

मिक्ा नै आ्िावान/बफादार (िेन अफ फेि) उ्पादन गनने प्रिुख साधन हो, तसि्न 
नयाँ मिक्ा योजनाको प्रिुख उद्ेशय भनेकै मिक्ालाई राट्रिमनिा्नणको अमभयानका 
लामग उपयुक्त तुलयाउनु हो । पाठ्यरिि, पाठ्यपु्तक, आमद रामट्रिय यिाि्नता 
र आवशयकतासँग नजोमडने हो भने मिक्ा उ्पादनिूलक र मवकास-केमनद्रत हुन 
सकदैन । नयाँ मिक्ा योजनाले मिक्ालाई सिी्ीन र वयवहारोपयोगी तुलयाउन 
खोजेको छ । खासगरी सािामजक मिक्ाको पाठ्यरििलाई पूण्नतः पररवत्नन गन्न 
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खोमजएको छ । प्र्येक तहको पाठ्यरिि तयार गनने रिििा िलुुकका लामग आवशयक 
जनिमक्त तयार गनने उद्ेशयतफ्न  धयान मदइएको छ । (िोहमसन सन् १९८० : ३)

 
मिक्ाले “िेन अफ फेि” उ्पादन गनने भएपमछ ह्तके्प गन्नका लामग पाठ्यपु्तकभनदा 
उपयुक्त अकको ठाउँ हुनिेन । ्यसैले, नयाँ पाठ्यरििले मवद्ािथीलाई श्िको िहत्ालाई 
आ्िसात गनने, देि र नरेिभमक्त मसकाउने एवं बफादार तुलयाउने र मनद्नलीय पञ्ायती 
प्रजातनरिलाई राम्ररी बुझने तुलयाउन खोजयो (हेनु्नहोस्, श्ी ५ को सरकार २०२८) । कमलला 
मवद्ािथीको मदिागिा मव्ारधारा िोपरेर मतनलाई मनमचित साँ्ोिा ढालने काि कक्ा तीनबाटै 
िरुू हुन िालयो । िानविास्ती राग्डेलले लेखेका छन्, “प्रािमिक तहको नयाँ नेपाली मकताब 
मवद्ािथीलाई साधारण पढ्न लेखन मसकाउने महसाबले िुरू हुनछ, तर तीन कक्ा पुगदानपुगद ै
यो साधारण तौरतररका (अप्रो्) छाडेर बच्ाहरूलाई नागररकता र पञ्ायत वयव्िाबारे 
िोपन्न िामलनछ, जसलाई बुझनु ती मवद्ािथीिधये धेरैको बुताभनदा बामहरको कुरा हो” (सन ्
१९८९ : ११९; वनत सन् १९९६ पमन हेनु्नहोस्) । जमिा तीन कक्ा िारि पढ्ने कमलला 
उिेरका मवद्ािथीिा य्तो मव्ारधारा िोपनु्नको िखुय कारण नयाँ मिक्ा योजनाले उनीहरूिधये 
धेरैलाई ्यसिामि पढ्न जान नमदने योजना बनाएकाले हो । ता्कामलक सियिा प्रकामित 
युने्कोको एउटा प्रमतवेदनिा सरकारको प्रािमिक मिक्ालाई १–५ कक्ाबाट १–३ कक्ािा 
झानने कदिको मझनो ्वरिा आलो्ना गररएको छ, “धेरै मिक्ामवद्हरू पमहलो तहको 
मसकाइका लामग कममतिा पमन ्ार वष्नको पढाइ ्ामहने ठानछन् । ...भमवट्यिा प्रािमिक 
तह तीन वष्नबाट पककै लमबयाइने छ” (मयाकाबे र पाधये सन् १९७५ : ४५) । हुन पमन, 
एक दिक नपुगदै प्रािमिक तहलाई पुनः पाँ् वष्नको बनाइयो । 

उच् मिक्ािा ठूलो संखयािा मवद्ािथीहरू नपुगून् भनेर नयाँ मिक्ा योजनाले परीक्ा 
पधिमतिा सुमव्ाररत महसाबले ह्तक्ेप ग¥यो । केनद्रीय तहबाट गररने दि कक्ाको परीक्ा 
(एसएलसी) का अमतररक्त दुइटा अरू “बाधा” िमपए—एउटा तीन कक्ािा र अकको आठ 
कक्ािा—तामक िोरै मवद्ािथी िारि अकको तहिा पुगन सकून् । योजना अनुसार, प्रािमिक 
तहिा भना्न भएका ४० प्रमतित मवद्ािथी िारि मनमन िाधयमिक तह (कक्ा ४–७) िा 
जान सकने भए । र, मनमन िाधयमिक तहिा पढ्ने ५० प्रमतित मवद्ािथी िारि उपललो तह 
अिा्नत् िाधयमिकिा पुगन सकने भए, जुन िुरूको तहको २० प्रमतित हुन्थयो (िकाल ु
बुकस २०६२ : २५४; श्ी ५ को सरकार २०२८) । यस बाहेक, सरकारले िाधयमिक 
तहबाट कलेज पढ्न जाने मवद्ािथीको संखया पमन घटाउन ्ाह्ो । ता्कामलक अव्िािा 
िाधयमिक तहिा पढ्ने मवद्ािथीिधये २७ प्रमतितले कलेज पढ्ने गरेकािा ्यसलाई घटाएर 
१९ प्रमतितिा झानने योजना बनाइयो (श्ी ५ को सरकार २०२८) । सिग्िा, प्रामव तहिा 
पढ्ने मवद्ािथीिधये २ प्रमतितलाई िारि उच्मिक्ा (आईएदेमख िामि) पढ्न मदने सरकारको 
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योजना मियो । सरकारी रामट्रिय योजना आयोगले महसाबमकताब गरे अनुरूप राट्रिलाई 
्ामहने संखयािा िारि “मयानपावर” उ्पादन गनने उद्ेशयका साि उच् तहिा पढ्न प्रवेि 
परीक्ा उत्ीण्न हुनुपनने र कािको अनुभव सिेत हुनुपनने प्रावधान लयाइयो ।19 

मवद्ािथी संखया मनयोजन गनने सरकारी सूरिलाई वीरले यसरी लेखेका छन् :

उच् अधययन गननेहरूलाई दुरु्सामहत गनने उद्ेशयले िासकहरूले उच्मिक्ािा 
वयवधानहरू िपे । यद्मप, य्ता अवरोध राणा िासकहरूले गरेका वयव्िाभनदा 
मभनन मियो । राजयले कलेजिा नजान भनेन [दुरु्सामहत गरेन], तर सायद आफनो 
योजना अनुरूपको परीक्ाफल मनकालयो । मिक्क र मवद्ािथीसँग कुरा गदा्न प्रायः 
सुमनने मटपपणी हो—िोरै मवद्ािथी उत्ीण्न गराउने सरकारको नीमत नै हो । एक 
्ौिाईभनदा बढी मवद्ािथीलाई उत्ीणाांक मदइँदैन । यसरी कररब तीन-्ौिाई 
मवद्ािथीलाई कलेजबाट घर पठाइनछ, जो पूव्नमवद्ािथीको रूपिा अकको वष्न पुनः 
परीक्ािा सािेल हुनछन् । (वीर सन् १९८८ : ४४) 

हुन पमन, नयाँ योजनािा धेरै संर्ना्िक पररवत्नन गररएको मियो तामक एउटा सानो 
सिूहले िारि उच् मिक्ा प्राप्त गनने अवसर प्राप्त गरोस् । पमहले नयूनति ३३ अंक लयाउने 
परीक्ािथीलाई उत्ीण्न बनाइँदै आएकोिा अब नयूनति ४० लयाउने िारि उत्ीण्न हुने भए । 
तीन तहका अमनति खुट्मकलाका परीक्ालाई केनद्रीय (अमघलला दईु तह मजलला िुकािबाट) 
तहबाट सञ्ालन गनने र मवद्ालयहरू उपर मनयनरिण गरेर सरकारले मवद्ािथी संखया 
मनयिन गन्न िालयो । परीक्ािा “रामै्र” गरे पमन सरकारले मनमचित सीिा तोमकमदएकाले 
मवद्ािथीहरू अकको तहिा जानबाट वमञ्त गररन िाले । अकको वयवधान ्ामहँ प्रवेि 
परीक्ा मियो, जसको मवद्ािथीहरूले धुवाँधार मवरोध गरेकाले ्यसिा केही खुकुलोपना 
लयाउन सरकार बाधय भएको मियो (हेनु्नहोस्, भट सन् १९८२) । मवद्ािथीको मवरोधका 
कारण प्रवेि परीक्ािा धेरै कडाइ गन्न अपठेरो भएकाले सरकारले मलने अमनति परीक्ालाई 
झनै कमसलो बनाइयो ।20 

19  सरकारको आदेिानुसार रामट्रिय योजना आयोगले नेपालिा िैमक्क बेरोजगारीको 
अव्िाबारे अधययन ग¥यो, र आउँदा वष्निा िुलुकलाई ्ामहने “मयानपावर” बारे आकलन ग¥यो । 
यो अवमधिा मयानपावर र मिक्ा बारेका िुपै्र लेख र मकताब/प्रमतवेदन प्रकामित भएको देमखनछ 
(उदाहरणका लामग हेनु्नहोस्, एनपीसी सन् १९६८; गुरुङ सन् १९७२, सन् १९७३; िाननधर सन ्
१९७४, सन् १९८३; िोहमसन सन् १९७३, सन् १९७४), आमद । 

20 मवद्ािथीको सफलता दर एसएलसीिा भनदा उच्मिक्ािा अझ किजोर रहँदै आएको 
छ—औसतिा १० प्रमतितभनदा तल (ििा्न सन् १९८९) । 
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मिक्ािा लगानी खेर जाने (वे्टेज) िुद्ा पमन यहाँनेर िहत्वपूण्न छ । िहेनद्रले 
िासनसत्ा मलनुअमघ नै िुलुकको मवद्ािथी उत्ीण्न-दर कि मियो । पाठ्यपु्तक र अनय 
सनदभ्न-पु्तकको अभाव मियो, मिक्क (तामलिप्राप्तको के कुरा भो र ?) को अभाव 
उ्तै मियो । य्तो अव्िािा ठूलो संखयािा मवद्ािथी अनुत्ीण्न हुनु अ्वाभामवक पमन 
सायद मिएन । सन् १९६० को िुरूआतदेमख नै यो मिक्ािा गररएको लगानी खेर जाने 
पक्लाई एउटा सि्याको रूपिा हेररँदै आएको मियो । युने्कोको ररपोट्न (ऊड र नाल 
सन् १९६२) र अनय मिक्ामवद्हरूले एउटा मवद्ािथी फेल हुँदा ऊिामि गररएको लगानी 
खेर जाने (वे्टेजको रूपिा हेनने गररएको) हुनाले यसप्रमत म्नता जाहेर गददै सरकारलाई यो 
सि्या सिाधान गन्न अनुरोध गरररहेका मिए (अया्नल सन् १९७०) । रो्क त के भने, 
“वे्टेज” को य्तो सि्या सिाधान गनु्नभनदा पमन सरकारले ्यसलाई िप िलजल ग¥यो : 
सकेसमि धेरै मवद्ािथीलाई फेल गरेिा उनीहरूलाई जामगर मदनु नपनने हुनाले बेरोजगारीको 
सि्या (र ्यस िाफ्न त आउने राजनीमतक सि्या) हल हुने उसले ठानयो । 

मिक्ामवद् कृट्णराज अया्नल नयाँ योजना (साव्नजमनक नहुँदै) को मनयनरिणिुखी 
रणनीमतबारे जानकार मिए मक भनने देमखनछ । सन् १९७० िा उनले स्ेत गराएका 
मिए : यमद उच् मिक्ालाई सानो सिूहिा सीमित गनने हो भने उच् मिक्ाको प्रमतफल 
समभ्ानतहरू, बुमधिजीवी र धनीिानीको सानो सिूहका बच्ाबच्ीले िारि पाउँछन् (अया्नल 
सन् १९७० : १०९) । उनले य्तो काय्नको आलो्ना गददै िपे : 

अमहले केही मिक्ामवद् र प्रिासकहरूिा उच् मिक्ाको मव्तारले बेरोजगारी 
बढाउँछ भनने गलत मव्ारले घर गरेको छ । ...मवश्भर य्ता धेरै िुलुक छन ्
जहाँ उच् मिक्ालाई सीमित गररएको छैन, बरु अवसरलाई मदनानुमदन मव्तार 
गररँदैछ । यी िुलुक बेरोजगारी सि्याको ्पेटािा परेका छैनन् । तसि्न, उच् 
मिक्ा प्राप्त गन्नबाट रोकनुको साटो सोम्एको पररणाि प्राप्त गननेतफ्न  उच्मिक्ालाई 
मनदनेमित गन्न जरुरी छ । (अया्नल सन् १९७० : ११०)21 
 
मवद्ािथीलाई असफल तुलयाउँदा ्यसले दूरगािी प्रभाव पाछ्न  । सक्ि र जेहेनदार 

हुँदाहुँदै पमन मवद्ािथीको ठूलो मह्सालाई “असफल” को श्ेणीिा रामखमदएर राजयले 
उनीहरूको आ्िबल र िानमसकतािा आँ् पु¥याइरहेको मियो (हेनु्नहोस्, िािेिा र मवटि 
सन् २००५) । एक महसाबले भनने हो भने, राजयले ती कमलला मदिागलाई भमनरहेको 

21 हनेु्नहोस,् हयेस (सन् १९७६, सन् १९८१); वीर (सन् १९८८); राग्डेल (सन् १९८९), आमद, 
जसले मवद्ािथी संखया मनयोजन गनने पञ्ायती सरकारको काय्नलाई सकारा्िक रूपिा नै वयाखया 
गरेका छन् । 
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मियो, “हेर, मतिीहरूलाई हािीले पढ्ने-गुनने सबै अवसर मदयौ,ँ मिक्कको तलब मदयौ,ँ 
लागत घटाइमदयौ,ँ तिामप मतिीहरू उमत्ण्न हुन सकदैनौ भने यो मतिीहरूको सि्या हो । 
सि्या मतिीिा छ, हािीिा होइन ।” राजय-संयनरिले मतकडि लगाएर कामवल मवद्ािथीलाई 
सिेत अक्िको ढबबा लगाएको त्थय बुझन न मवद्ािथीले सकिे, न मतनका अमभभावकले । 
उनीहरू त ठानिे, राजयले लागेपुगेको गरररहेकै छ । ्यसैले सरकारको आलो्ना गनने ठाउँ 
उनीहरू खासै देखदैनिे । तर, वा्तविा सरकार/राजय-संयनरि उनीहरूलाई धोका मदइरहेको 
मियो, र “असफल” मवद्ािथीहरूको पु्ता तयार गददै मियो । 

तसि्न, रामट्रिय मिक्ा पधिमतको योजनाले उद् घोष गरेको आिूल मिक्ा सुधारको िुखय 
धयेय सानो उिेरदेमख नै मवद्ािथीको मदिागलाई मनमचित साँ्ोिा ढालने मियो; र पञ्ायत 
पधिमतमभरि सिामहत हुन सकने (वयव्िाले धानन सकने) सीमित संखयािा “मयानपावर” 
उ्पादन गनु्न मियो । यो योजना िाफ्न त राजयले उसका आफना प्रोपागाणडा पढ्न-बुझन सकने 
साधारण साक्र रैती उ्पादन गनने धयेय मलएको मियो । ऊ ्ाहँदैन्थयो जनताहरू मिमक्त 
होऊन्; ्वतनरि मव्ार गनने, मवशे्षण गनने र आलो्ना्िक प्रश्न गनने होऊन् (हेनु्नहोस्, 
फे्अरी सन् १९७०; कुिार सन् १९९१) । सुमव्ाररत र सुमनयोमजत महसाबले तयार 
गररएका पाठ्यरिि र पाठ्यपु्तक िाफ्न त लाए-अराएको िानने रैती उ्पादन गनने र िासक/
राजयसत्ाको मवकासवादी/आधुमनकतावादी आवरण पमन प्रदि्नन गनने हुनाले यो अवमधिा 
मवद्ालयहरू (खास गरी प्रािमिक मवद्ालय) को मव्तार भने जारी रह्ो ।22 

 

पञ्ायतकालीन राजनीमत र नीमतहरूको सर्ानीय प्रभाव
यो खणडिा ि पञ्ायतकालीन मिक्ा नीमतहरूले ्िानीय तवरिा पारेका केही प्रभाव 
(अपेमक्त र अनपेमक्त दुवै) लाई केलाउनेछु । पोखराको सबैभनदा पुरानो आधुमनक ्कूल 
रामट्रिय िाधयमिक मवद्ालय (पमहलेको पमबलक मिडल ्कूल) हो । यो मवद्ालय एक 
महसाबले ्िानीय अमभयनताहरूको पमहलो संगमठत अमभयानको सािूमहक अमभवयमक्त पमन 
हो (हेनु्नहोस्, पराजुली सन् २००८, सन् २००९) । िहेनद्रको सन् १९६० को राजनीमतक 
कदिपमछ मवद्ालयका सं्िापक/सञ्ालकहरूले यो मवद्ालय उपर आफनो मनयनरिण 
गुिाए । यसअमघ पमन मजललाका बडाहामकिले यो ्कूलिा आँखा गाडेका मिए । 
मवद्ालयलाई आफनो िातहत लयाउन खोजदा ्िानीय अमभयनताहरूले धूवाँधार मवरोध 

22 मिक्ा पधिमतकै अमभनन अंग भए पमन पु्तकालयहरूको भूमिका अमल मभनन मियो । 
मतनले सरकारले ्ाहेका भनदा मभनन ज्ान सिेत आज्नन गन्न सकने ्िान उपलबध गराउँिे र ्वतनरि 
र आलो्ना्िक ज्ान सिेत मनिा्नण गन्न सकिे, जसलाई तानािाहहरू रु्ाउननिे । ्यसैले पमन 
पु्तकालयहरू असियिै सखाप पाररएका मिए (हेनु्नहोस्, पराजुली सन् २०१९) । 
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गरेकाले उनको प्रय्न सफल हुन सकेको मिएन । तर, नयाँ कानूनी वयव्िाका कारण 
उनीहरू मनरीह बने—बडाहामकिको नेतृ्व िानन बाधय भए । 

प्रारमभिा सञ्ालक समिमतको अधयक् बाहेक अरू खासै पररवत्नन भएन । तर, 
मवद्ालयले आफना दईु प्रिुख वयमक्त—सञ्ालक समिमतका अधयक् पे्रि्ैतनय ब्ह्म्ारी र 
सं्िापक सद्य ॠमषकेिव पराजुली—गुिायो । पे्रि्ैतनय र ॠमषकेिव दवैु िाही कूपमछ 
भारततफ्न  मनवा्नमसत भए । केही वष्नपमछ ॠमषकेिव पोखरा मफता्न भए, तर २०१५ सालको 
संसदको िामिललो सदन िहासभाका सद्य सिेत रहेका पे्रि्ैतनयलाई पोखराले सधैकँा 
लामग गुिायो । भख्नरै खुलेको पृ्थवीनारायण कयामपसका पमन हता्नकता्न मिए ॠमषकेिव; 
उनी कनया ्कूल, नवीन ्कूल, आमदिा पमन मवमभनन भूमिकािा समरिय मिए । उनको 
अनुपम्िमतले पककै ती सं्िाका गमतमवमधिा िोरबहुत प्रभाव प¥यो । यसरी वयव्िा 
पररवत्नन र राजय मनयनरिणका कारण नै पोखराका अनय िैमक्क सं्िाले आफना एक-दुई 
सद्यहरू गुिाए । अमहले, दिकौंपमछ, आफना िुखय समरिय र राम्रो पूँजी (सािामजक र 
अनय) भएका वयमक्त गुिाउँदा ्यसले ती सं्िािा परेको प्रभाव आकलन गन्न समजलो छैन । 

केही मवद्ालयले आफना सं्िापक/सद्य गुिाउनुका अमतररक्त अरू दःुख सिेत भोगे । 
पोखराको तालबाराही ्कूल यसको एउटा उदाहरण हो । २०१७ सालको राजनीमतक 
पररवत्ननको केही वष्नपमछ मवद्ालय सञ्ालक समिमतका सबै सद्य र कि्न्ारी (पाले 
र प्रधानाधयापक सिेत) लाई प्रिासनले मगरफतार ग¥यो । अरूलाई केरकारपमछ छामडमदए 
पमन लीलाभक्त आ्ाय्न, िीनबहादरु गुरुङ, तक्न बहादरु कँुवर, कृट्णबहादरु कँुवर, भक्तबहादरु 
काकथी र प्रधानाधयापक टेकनाि बराललाई बनदी बनाइयो । फेवाताल (बैदाि) म्ित र्न-
िमनदरिा जोमडएको टेमलफोनको तार ्ोरेको आरोपिा उनीहरूलाई परेिर दणड मदइएको 
मियो । ता्कामलक प्रधानाधयापक बरालले आफूहरूको परिाउको घटनाबारे यसरी बताए :

्यस बखत हाम्रो ्कूलको भवन मिएन, तर हािी बनाउन खोमजरहेका मियौ ँ। िेरो 
अमल वय्तताका कारण सञ्ालक समिमतको मिमटङ राती भात खाइसकेपमछ 
बोलाउने मनधो गररयो । हािी सबै एकै गाउँ-ठाउँका भएकाले रातीिा जमिा 
हुनु कुनै ठूलो कुरा मिएन । हाम्रो खासै स्ोत नभएकाले हाम्रो इलाकािा भएका 
केही साव्नजमनक रूख काटेर मतनैलाई बेचने मनधो गररयो । तर भोमलपलटै हािी 
सबैलाई पमरिइयो । मपउन् लाई धरर छामडएन । ि बाहेक बाँकी सद्य [मवद्ालय 
सञ्ालक समिमतका] पमहले नेपाली काँगे्ससँग समबमनधत भए तापमन मिमटङ 
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राजनीमतक मवषयको मिएन । ि त काँग्ेसी पमन मिइन । अझ वा्तविा भनने हो 
भने ि त युवक संगठनको मजलला अधयक् मिएँ ।23 

र्निमनदरिा जोमडएको टेमलफोनको तार कसै अरूले ्ोरेको हुन सकछ, र नहुन पमन 
सकछ । एक त रातिा मिमटङ गररनु, ्यसिामि पमन प्रमतबमनधत दलका पमहलेका ्लतापुजा्न 
सद्यहरूको संलगनता (लीलाभक्त एक सिय नेपाली काँगे्सका मजलला सभापमत मिए, 
िीनबहादुर सांसद र रक्ा उपिनरिी भैसकेका मिए, कृट्णबहादुर र तक्न बहादुर मजलला तहका 
काँग्ेसका नेता मिए) हुनु उनीहरूका लामग िहँगो प¥यो । अमभयनताहरूलाई हतो्साही 
तुलयाउने फगत बहाना ्ामहएको मियो, राजयका एजेनटहरूलाई । वयव्िापन समिमत 
सद्य र प्रधानाधयापकलाई मठँगु¥याउँदा ्यसले मवद्ालय सञ्ालनिा प्रभाव पछ्न  भनने 
उनीहरूले सो्ेनन् । उनीहरूलाई न मवद्ािथीको, न ्कूलको भमवट्यको कुनै वा्ता मियो । 
अमभयनताहरूलाई परिाउ गरेपमछ केही सियसमि मवद्ालय बनद रह्ो ।24 

पोखरा बजारको पूवथी भेकिा ्िामपत अकको ्कूल भद्रकाली िामव हो । राणा 
िासनको पतनलगत्ै खोमलएको यो ्कूललाई आफनो पकडिा राखन राजयका एजेनट र 
्िानीय अमभयनताहरूले गरेका प्रयासले यो ्कूल रणिैदानिा पररणत भएको मियो । 
िुरूआती केही कमठनाइका बावजुद यो मवद्ालय िामविा बढोत्री भैसकेको मियो; र 
यसको एसएलसीको ररजलट पमन रामै्र मियो । तर, ्ाँडै नै यो मवद्ालय सि्याको भूिरीिा 
फँ्यो । मवद्ालयका प्रधानाधयापक टीकाराि कोइरालालाई मवत् अप्लन गरेको र अत 
(अरामट्रिय तत्व) भएको आरोपिा परिाउ गररयो ।25 कोइरालाले भने :

िलाई मवद्ालयको रकि महनामिना गरेको र अत [अरामट्रिय तत्व] भएको 
आरोप लगाएका मिए । तर, सबै महसाब-मकताब दुरु्त भएको र एकै पैसा पमन 
तलिामि नगरेकाले उनीहरूले गन्न सकने कुरा धेरै मिएन । ...अकको आरोप पमन 

23 पञ्ायती वयव्िा अनतग्नत ्िापना गररएका मवमभनन छ वगथीय संगठनिधये युवक संगठन 
पमन एक मियो (हेनु्नहोस्, बराल सन् २०१२[सन् १९७४]बी) । यसको अि्न हो ्यमतखेर टेकनाि 
बराल मवमधवत रूपिा एक पञ् नै मिए । बरालसँग सेपटेमबर २००६ िा गररएको कुराकानी । 

24 िैले अनतवा्नता्न गरेका ता्कामलक आरोमपत वयमक्तहरूले आफूिामि लागेको आरोप 
अ्वीकार गरेका मिए । आफूहरूलाई “तोड्न” राजयसत्ाले र्ेको षडयनरिको रूपिा उनीहरूले 
यसलाई वयाखया गरेका मिए । यी अमभयनताहरू सो घटनािा सािेल नै भए तापमन सो अनौठो ्ामह ँ
हुनिेन, मकनमक य्ता काय्नहरू ्कट (सन् १९८५) को भाषािा भननु पदा्न “किजोरका अस्त” मिए । 

25 पञ्ायतकालिा मवपक्ीलाई र अझ खास गरी नेपाली काँग्ेसका नेता-काय्नकता्नलाई 
सत्ाधारीहरूले अरामट्रिय तत्व र छोटकरीिा “अत” को ढबबा लगाउँिे । 
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आधारहीन मियो । भएको के मियो भने िेरो कु्थीिामि मभत्ािा टाँमगएको राजा 
िहेनद्रको फे्ि अमल देब्ेतफ्न  ढमलकएको रहेछ ।26 जानाजानी राजालाई अनादर 
गन्न ्यसो गररएको भमनयो । अमन ्यसैले ि अत भएँ । िलाई अञ्लाधीिको 
अमफसिा बोलाइयो । ...उनले पृ्थवीनारायण कयापसका कयामपस ्ीफ [जज्न] 
जोन सरको नेतृ्विा दुई सद्यीय [छानमबन] कमिटी गठन गरे । समिमतले केही 
गलती भेटाएन; र िैले सफाइ पाएँ ।27 

यो घटना प्रधानाधयापक कोइरालालाई नरु्ाउने कसैले बदला मलन छुलयाहा लाइमदएकाले 
भएको हुनसकछ । सो पदिा आँखा गाडेका उनका कोही प्रमत्पधथीको कराित पमन 
हुनसकछ । अिवा राजा/राजतनरि वा वयव्िा नरु्ाउने कोही मवद्ािथी वा मिक्कले प्रमतरोध 
्वरूप राजाको फे्िलाई ढलकयाइमदएको पमन हुनसकछ (हेनु्नहोस्, ्कट सन् १९८५) । 
त्थय जेसुकै भए पमन यहाँनेर बुझनुपनने कुरा के हो भने पञ्ायतकालिा कसैलाई कोही 
वयमक्त िन नपरेका खणडिा उसलाई “अत” को आरोप लगाएर दुःख मदन समकन्थयो । 
एउटा फे्िको साधारण ढलकयाइलाई पमन राजय वा ्यसका एजेनटले कसैलाई धमकयाउने 
वा “वयव्िा-मवरोधी” लाई तह लगाउने िाधयि बनाउन सकिे ।28 

काँगे्सी ्कूल29 भनेर पमन एकताका म्मनने भद्रकाली िामव कमित “िणडले” 
हरूको आरििणको पटक-पटक मिकार भयो ।30 एक पटक जब राजय-सिमि्नत सिूहले 
मवद्ालय र कागजपरि कबजा गरे तब यो मवद्ालय रणभूमििा पररणत भयो । ्कूल 
सं्िापना गरेकाहरूको सिूहले नमजकैको खुला ्उरिा उही नाउँिा मवद्ालय ्लाए 

26 पञ्ायतकालिा िासकको तम्बर प्रधानाधयापक/हामकिको कु्थीिामि टाँगनु अमनवाय्न 
मियो—यसले िामलक-्ाकरको समबनध देखाउँ्थयो । 

27 प्ृथवीनारायण कयामपसबाट सेवा मनवतृ् अधयापक टीकाराि कोइरालासँग नोभेमबर २००६ 
िा गररएको कुराकानी । कोइराला (२०५७) पमन हेनु्नहोस् । 

28 राजपररवारका सद्यको नाउँको महजजे गलत छामपँदा वा उनीहरूका तम्बर छपाइ गदा्न 
िसी लतपमतएिा सिेत प्रिासनको कोपभाजनिा समपादक, प्रकािकहरू परेका र जेलको हावा 
खाएका उदाहरण पाइनछन् । एउटा य्तै उदाहरण हो सप्तगण्डकी साप्तामहकका समपादक भूपमनमध 
पनतको मगरफतारी, जो ता्कामलक रानी ऐश्य्नको महजजे आफनो पमरिकािा गलत छामपएकाले 
मगरफतार भएका मिए (पराजुली सन् २००९) । 

29 यहाँ “काँगे्सी-्कूल” ले नेपाली काँग्ेसिा आबधि नेता-काय्नकता्नले ्िापना गरेको र 
उनीहरूको हालीिुहाली रहेको मवद्ालयलाई जनाउँछ । 

30 पञ्ायतकालिा राजय-सत्ा सिि्नक मवद्ािथी संगठनको नाउँ राट्रिवादी मवद्ािथी िणडल 
मियो । पमछ, सत्ाको सिि्ननिा परर्ामलत हुने वयमक्तलाई िणडले भनेर जामनने भयो । 
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भने राजयसिमि्नतले मवद्ालयको कमपाउणडमभरैि । भवन र प्रिासनको साि पाए पमन 
राजयसिमि्नतले ्लाएको मवद्ालयिा िोरै मवद्ािथी पढ्न गए । मवद्ालय ्िापना र 
सञ्ालनिा भूमिका खेलेकाहरूको ्िानीय प्रभाव र सिि्ननका कारण धेरै मवद्ािथी र 
अमभभावकहरूले खुला ्उर रोजे । 

सरकारले बनाएको नयाँ वयव्िा अनुसार ता्कामलक मजलला पञ्ायत उपसभापमत 
भोजराज सुवेदी सो मवद्ालयको पमन वयव्िापन समिमतको अधयक् मिए । पमहले 
नेपाली काँग्ेसका मजलला तहका समरिय काय्नकता्न रहेका सुवेदी पमछ पञ्ायती ्ुनाविा 
सहभागी भएर मजलला पञ्ायत उपसभापमत पदिा पुगेका मिए । आफना पुराना सािीहरू 
भएका कारण उनी सत्ा-इतर सिूहप्रमत सहानुभूमत राखिे । तर अकको पक्लाई राजयसत्ा र 
“िमिनरी” को सिि्नन मियो । केही सिय सिानानतर रूपिा पढाइ ्ले पमन सो सि्या 
हल गनने प्रय्न भैरहेकै मियो । अनततः मक त दुवै ्कूल एकै ठाउँिा मिमसनु प्थयको, मक 
तीिधये एउटालाई सरकारले “मडररकगनाइज” गरेर बनद गररनुप्थयको । 

यसैबी् एक रात सत्ा-इतर पक्का अमभयनताहरू अबेरसमि मजलला मिक्ा काया्नलयिा 
वाता्न गरेर घर फकां दै गदा्न आरििणिा परे । कोही नराम्ररी घाइते भएर अ्पताल लमगए । 
रातको अँधेरोिा आरििण भएकाले आरििणकारीको पमह्ान हुन सकेन । यो घटनाले 
पोखरावासीहरूलाई आरिोमित तुलयायो र आरििणको मवरोधिा बजारिा प्रदि्नन गररए । 
पञ्ायत वयव्िा मवरोधीले पमन सरकारको आलो्ना गनने िौका पाए । अनततः सत्ा-
इतर सिूहले अमभलेखहरू गुिाए (जलाइएकाले) पमन र सािीहरू घाइते भए पमन उनीहरू 
मवजयी भए; मवद्ालयिा उनीहरूको पकड कायिै रह्ो (कोइराला २०५७; म्रिांगद मसगदेल 
२०५७; ठाकुर मसगदेल २०५७) ।31 

उनीहरूको यो खुसी लािो सिय मटकेन । नयाँ मिक्ा लागू हुँदा उनीहरूले यसको 
िूलय ्ुकाउनुप¥यो । नयाँ मिक्ा योजना लागू भएपमछ िुपै्र ्कूलहरू गामभएका मिए भने 
िुपै्र अरूको तह घटुवा गररएको मियो ।32 सबै मबहानी र रारिी ्कूल (जुन कािकाजी 
र अमल प्रौढहरूलाई लमक्त गरेर खोमलएका मिए) बनद गररए । पोखरािा कममतिा 
्ार–पाँ् ओटा य्ता मवद्ालय बनद गररएका मिए । पोखरािा खोमलएको एउटै “दमलत 
्कूल” सिेत राजयले बनद गररमदयो । भद्रकाली िामव, र्न राजयलक्िी कनया िामव, 
र मवनधयवामसनी िामवलाई पमन तह घटुवा गरेर मनिामव तहसमि िारि पढाउन इजाजत 

31 म्रिांगद मसगदेल, रिेिकानत मसगदेल, टीकाराि कोइराला, मकिोर बरालसँग नोभेमबर 
२००६ िा गररएको कुराकानी । 

32 नयाँ लागू भएको निक्ा ऐन, २०२८ (पररचछेद १५) ले सरकारलाई धेरै अमधकार 
मदएको मियो—मवद्ालय ्िानानतरण गनने, दुई वा बढी मवद्ालय गाभने, मवद्ालय बनद गनने वा 
मवद्ालयको नाउँ पररवत्नन गनने, आमद ।
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मदइयो । मवद्ालयको आमि्नक ्वा््थय र सं्िापक/अमभयनताहरूको “इजजत” िा पमन यो 
ठूलै धकका मियो । यसले, िामि भने झै,ँ िामिललो तहिा अधययन गनने मवद्ािथी संखया 
मनयोजन गनने सरकारको योजना रहेको त्थय प्र्ट्याउँ्थयो । 

्कूलहरूको रामट्रियकरण गरेर मतनका सञ्ालक समिमतलाई राजय-संयनरिको 
पकडिा लयाएर िैमक्क-सं्िा सञ्ालनिा ्िानीयहरूको जुन ्वायत्ता मियो, ्यो 
सबै खोमसएको मियो । ्िानीय अमभयनताहरूको बाहुलय रहेको वयव्िापन सहयोग 
समिमतको कुनै अमधकार मिएन । िमक्तहीन तुलयाइए पमन र तह घटुवा गररए पमन ती 
मवद्ालयका प्रवध्नकहरूले समजलै हात ठड्याएनन् । आफना समपक्न  र सञजाल प्रयोग 
गरेर सरकारी मनण्नय उलट्याउने प्रय्न उनीहरूले जारी राखे । केही सियपमछ कनया ्कूल 
र मवनधयवामसनी ्कूल आफनो घटुवा भएको तहबाट पुनः िामव तहिा उकलन सफल 
भए । कनया ्कूलका ता्कामलक प्रधानाधयापक लालकाजी बमजियले बताए अनुसार 
उनीहरूले आिारानी र्नको नाि सिेत भजाएका मिए ।33 भद्रकाली ्कूलले पमन उ्तै 
प्रय्न नगरेको होइन, तर पुनः िाधयमिक मवद्ालयिा बढुवा हुने उसको य्न सफल हुन 
सकेन । यसको एउटा कारण उसको मवगत मियो, जसबारे िामि उललेख भैसकेको छ । 

मवद्ालयहरूको सरकारीकरण र परीक्ाको केनद्रीकरणले सिग् मिक्ा पधिमतिा नै दरूगािी 
नकारा्िक प्रभाव परेको मियो । एउटा िहत्वपूण्न असर यी मवद्ालयहरूका उ्पादनको 
मवमवधता (डाइभमस्नटी) िा परेको देमखयो । मिक्ा क्ेरि पमहलेदेमख नै कमित उच् जात 
र स्ोतवाला धनीिानीको पहुँ्िा रहँदै आएकोिा सन् १९५१ िा राणा िासन ढलेपमछ 
्यसिा मब्तारै पररवत्नन देमखँदै मियो । नयाँ मिक्ा योजनाले पुनः जात/वगथीय दबदबा 
कायि ग¥यो; पुरानै म्िमततफ्न  फका्नयो । कसरी ्य्तो हुन गयो, ि तल वयाखया गछु्न  । 

नयाँ मिक्ा योजना लागू हुनुअमघ ्िापना भएका िुलुकका कररबकररब सबै जसो 
मवद्ालय ्िानीय अमभयनताहरूको समरियतािा खोमलएका हुन् । पहुँ् पु¥याउन सकने 
कमतपय ्कूललाई सरकारले सिेत बसनेमन िोरबहुत सहयोग ग्थयको । तर पमन मवद्ालय 
सञ्ालक समिमतहरूको सधैकँो ्ुनौती भनेको मवद्ालय ्लाउन आवशयक रकिको जोहो 
गनु्न हुन्थयो । मवद्ािथीहरूबाट संकलन गररने िामसक िुलक नै मवद्ालयका आमदानीका 
प्रिुख स्ोत हुनिे । धेरै मवद्ािथी हुनुको अि्न मवद्ालयको आय रामै्र हुनु र मिक्कले सियिा 
तलब पाउनु मियो । ्यसैले, वयव्िापन समिमत र मिक्क दुवैको ्वाि्न आफना वरपरका 
क्ेरिबाट जमत समकनछ बढी मवद्ािथी ताननु हुन्थयो । यसका लामग उनीहरू सहयोग खोजद ै
आफना इलाकाका सबै जसो घर ्हािने । मवद्ािथीबाट उठाइने िुलकले िारैि सधै ँन्लने, 

33 रानीको नाउँको ्कूलको तह घटुवा गनु्न रानीको सिेत अपिान गनु्न हो भननुका अमतररक्त 
दरबारिा पमन उनीहरूले यिाम्िमत कायि राखन मनवेदन मदएका मिए । बमजियसँग सेपटेमबर 
२००६ िा गररएको कुराकानी । 
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नपुगने भएकाले उनीहरूले आफनो इलाकाका बामसनदाबाट नगद वा मजनसी जे हुनसकछ 
संकलन गिने । सािानयतयाः अमल धनीले अमल धेरै, र गररबले अमल िोरै मदनिे, तर 
आफनो आय/स्ोतबाट सकेको सहयोग सबै जसोले गिने । मवद्ालयले उठाउने यो रकि 
एक महसाबले अनौप्ाररक मिक्ा कर नै मियो, जसको भार अमल गररबलाई धेरै प्थयको । 
आफनो पमन लगानी परेपमछ गररबले सिेत आफना बच्ा पढाउन पाउने िाग गिने, पठाउँिे । 
मिक्क/सञ्ालक समिमतलाई पमन मवद्ािथी भएका घरिा सहयोग उठाउन सहज हुन्थयो । 
तर जब ्कूलहरू सरकारीकरण गररए, सिुदायका सद्य र मवद्ालय सञ्ालक बी्को 
यो समबनध-सेतु पमहलेको ज्तो रहेन । मवद्ालय सञ्ालक र मिक्कहरूलाई अब घरघर 
पुगेर मवद्ािथी पढ्न पठाऊ भननु परेन । भद्रकाली ्कूलका ता्कामलक प्रधानाधयापक 
टीकाराि कोइरालाले आफनो अनुभव यसरी बताए : 

नयाँ मिक्ा लागू हुनुअमघ जमतखेर ि ्कूलिा पढाउँिे ँ हािीकहाँ गाउँमछिेकका 
सबैिरी मवद्ािथी पढ्न आउँिे । अमहले दमलत र जनजामत भमनने दिै, कािी, 
साकथी, गुरुङ र िुमश्िहरू हाम्रा ्कूलका मवद्ािथी मिए । ्नदा उठाउन हािी 
घरघरै पुग्थयौ ँ । कसैले एक िानो कोदो िारि पमन मदनिे । मदइसकेपमछ आफना 
बच्ाले मन पढ्न पाऊन् भनने उनीहरूको िाग हुन्थयो । हािीलाई पमन जमत धेरै 
मवद्ािथी भए ्यमत राम्रो मियो । तर, नयाँ मिक्ा लागू भएपमछ यो सबै बनद 
भयो । हािीहरू उनीहरूका घरघर गई छोराछोरी पढ्न पठाऊ भनन छाड्यौ ँ । 
उनीहरूलाई छोराछोरी पढ्न पठाउन पछ्न  भनने कोही भएन । ...यो िैले आफैले 
देखेको, अनुभव गरेको कुरा हो । ...पमछपमछ यी सिुदायका बच्ा ्कूल जानै 
छाडे । [२०]२८ सालपमछ दमलत तिा जनजामतका मवद्ािथीको संखया घट्यो । 
आज पमन कमतपय िुसलिानहरूलाई भेट्दा उनीहरू भनछन्, “पमहले हजुरहरूले 
पढाउँदा हािीले छोरछोरी पठाउँिेि्, पमछ ्य्तै भो ।” िैले भेटेका दिै, साकथीले 
्य्तै भनछन्, “हजुर हुँदा हािीले बच्ा पठाउनै प्थयको कयारे, पमछ परेन ।” 
उनीहरूलाई कुनै पे्रसर मिएन । ्यसैले मतनको संखया ह्ात्ै घट्यो ।34 

का्की ज्ता मजललािा नयाँ मिक्ा लागू गनु्न ्ुनौतीपूण्न मियो मकनभने मवमभनन तहिा 
पढ्ने मवद्ािथीहरूको अनुपात सरकारले मसफाररस गरेका अनुपातभनदा पमहलयै बढी मियो ।35 
िामिलला तहिा पढ्ने मवद्ािथीको संखया/अनुपात घटाउन तललो तहबाटै मवद्ािथी संखया 

34 टीकाराि कोइरालासँग नोभेमबर २००६ िा गररएको कुराकानी । 
35 नयाँ योजना अनुसार मवद्ालयहरूले आफूले यसअमघ पढाइरहेका मवद्ािथीहरूको संखया 

घटाउनुपनने मियो । िप जानकारीका लामग मयाकबे र पाधये (सन् १९७५) हेनु्नहोस् । 
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मनयनरिण गन्न जरुरी मियो । ्यसैले ३ र ७ कक्ािा नयाँ केनद्रीकृत परीक्ाप्रणाली िुरू 
गररएको मियो । यी “वयवधान” लाई योगयता नपुगेका मवद्ािथीलाई सरासर कक्ा ्ढाएर 
अकको तहिा पु¥याउने काय्न रोकने कदिको रूपिा वयाखया गररएको मियो । राग्डेल (सन ्
१९८९) ले नयाँ मिक्ा लागू भएपमछ नयाँ परीक्ा प्रणालीका कारण का्कीको एउटा 
गाउँको लक्िी प्रािमिक मवद्ालयले तीन कक्ाका १४ िधये ६ मवद्ािथीलाई कसरी असफल 
बनाउनुप¥यो र ्यसिा के-क्तो ्लखेल भयो भनने ्ाखलागदो मववरण प्केका छन् :

लक्िी प्रामविा वामष्नक परीक्ाफल प्रकािन गनने काि मबनाकुनै वयवधान समपनन 
भयो । एक र दुई कक्ािा दमलत मवद्ािथीले उच् अंक पाए, र प्रधानाधयापकको 
बधाइ खाए । मििु कक्ािा एउटा गुरुङ केटो पमहलो भयो । तेस्ो कक्ािा भने 
१४ िधये छ जना असफल भए । तीिधये एउटा केटा र एउटी केटी गुरुङ मिए । 
बाँकीिधये एउटा बाहेक अरू लािागाउँ िुमनका गररब बाहुन केटाहरू मिए । 
उनीहरूसँगै फेल हुनेिा कक्ाकै एउटा िारैि दमलत केटो पमन मियो । य्तो पररणाि 
कसरी मन्कयो भननेबारे जानकारी पाउने जेजमत गाउँले मिए, मतनले ती कुरा 
आफैसँग राखे । (राग्डेल सन् १९८९ : १४१)

 
िामिको उधिरणको अमनति वाकयले अमनति परीक्ाफल मनकालनेरिििा केही हेरफेर 
गररएकोतफ्न  इमंगत गछ्न : ्िानीयको आकांक्ासँग मिलने गरी मवद्ािथीको प्राप्तांकिा तलिामि 
गररएको मियो । आफनो सिुदायको फाइदाका लामग परीक्ाको पररणाििा तलिामि गन्न 
सकेकाले मवद्ालय सञ्ालनिा दूरको सरकारको भनदा आफनो भूमिका र प्रभावकाररता 
रहेको सिुदायले देखायो । तर, यहाँनेर धयान मदनुपनने िहत्वपूण्न िुद्ा के हो भने ्यस 
रिििा सिुदायका स्ोत-साधनवालाहरूका बच्ा सफल बनाउन केही अरू मवद्ािथी 
असफल तुलयाइए । लक्िी प्रामवको केसिा पललो गाउँका बाहुन केटाहरू, र गाउँकै र 
कक्ाकै एउटा िारि दमलत केटाको भागिा असफलता प¥यो । नयाँ मिक्ाभनदा पमहलेको 
अव्िािा पमन फेल हुनेहरू पास बनाइनिे, तर सायद पास हुनेहरू फेल बनाइननिे । नयाँ 
वयव्िािा मनमचित संखयािा मवद्ािथी फेल हुनै प्थयको, तर सिुदायका प्रभाविाली सिूहका 
बच्ा फेल हुन पमन मिलेन । ्यसैले, फेल ती मवद्ािथी भए जो कक्ाको पढाइिा पीधँिा 
नभए पमन सािामजक श्ेणी-संर्नािा पीधँिा मिए । यमद यो घटनालाई अपवाद निानी 
सािानय घटना िानने हो भने हािीले देखछौ ँ : िामिललो तहिा जान सकने मवद्ािथीको 
संखया (प्रमतित) राजयले मनयिन गदा्न एउटा बहुतहगत मनयनरिणको पधिमत मनिा्नण हुन 
गयो, जसले यिाम्िमतको सािामजक श्ेणी-संर्ना (सोसल हायराकथी) लाई पुनःउ्पादन 
ग¥यो । अिा्नत्, नयाँ मिक्ाले य्तो संर्ना तयार ग¥यो, जसबाट एउटा नयाँ मिमक्त वग्न 
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उ्पादन त भयो, तर ्यो नेपालको स्ोत-साधनवाला वग्न/उपललो जातबाट आउँ्थयो । 
भख्नर-भख्नर मवद्ालय जान िौका पाएका, अमभपे्रररत हुँदै गरेका सिाजको पीधँिा रहेका 
वग्नको पहुँ्िा पुनः संर्ना्िक बनदेज लागयो । 

सिग्िा, धेरै हदसमि राजयको िाइट (बल) कारगर भयो—्कूलहरू रामट्रियकरण 
गररए, परीक्ाका तगाराहरू रामखए, पाठ्यरिि र पाठ्यपु्तक िाफ्न त ह्तक्ेप गररयो । 
तिामप, िामिबाट लामदएका नीमतहरूलाई तलबाट मनरनतर रूपिा ्ुनौती मदइयो, र मतनिा 
धेरिोर आफूलाई मिलने गरी पररवत्नन पमन गररयो । अमन जमत नै सुमव्ाररत तवरबाट 
योजना बनाएको भए तापमन नयाँ मिक्ा िाफ्न त सरकारले प्राप्त गन्न खोजेका सबै अमभटि 
पूरा भएनन् । तर, ्यसले मिक्ा-प्रणालीलाई मवकृत ्ामहँ तुलयायो । अमन सािामजक 
श्ेणी-संर्नाको पुनःउ्पादन गरररह्ो । 

मनषक ष्ि
पञ्ायतकाल धेरै हदसमि राणाकालको उत्राध्न ज्तै देमखनछ । सरसतथी हेदा्न  दुई 
कालखणडबी् धेरै मभननता मिए ज्तो देमखएला, तर सारिा हेनने हो भने, अमल मिमहन 
पाराले केलाउने हो भने, मभननताभनदा जयादा सिानता देमखनछ । जे कुरा राणा कालिा 
खुललिखुलला हुन्थयो, िाह कालिा ्यो गुप्त रूपिा भयो । िाह कालिा, जब वयव्िा/
मस्टिको अंग नभई साव्नजमनक जीवनिा संलगन हुने सबै समभावना अनत भए, पमहले 
मवमभनन सािामजक संघ-संगठन र राजनीमतक संगठनिा संलगन अमभयनताहरू मिक्ा क्ेरििा 
संलगन हुन गए—कोही सञ्ालक समिमतका सद्य भए, कोही मिक्क बने । उनीहरूले 
यो “पलाटफि्न” लाई राजयसत्ाको व््न्वलाई ्ुनौती मदने िैदानको रूपिा पमन प्रयोग गरे 
जुन कुरा राणा िासनको उत्राध्निा पमन भएको मियो (हेनु्नहोस्, पराजुली सन् २००८) । 

प्रारमभिा, आि-मिक्ालाई राजयसत्ाले सि्याको रूपिा हेरको मिएन । बरु, “कू” 
लाई वैधामनकता मदन मिक्ा-मवकासको नारा उसले उरालेको मियो । मव्तारै उसले ्कूल 
सञ्ालक समिमतहरू िाफ्न त िैमक्क सं्िाहरू उपर मिकञजा क्दै गयो । तर, ्ाँडै नै 
के कुरा प्र्ट भयो भने उसले यो क्ेरिलाई सहजै पकडिा मलन सकने छैन । ्नातकहरूको 
मनवा्न्निा सरकारी उमिेदवारहरूको मनरनतर पराजय र मवद्ािथीहरूका हड्ताल-आनदोलनले 
राजयसत्ािा कहाँबाट जोमखि आउँदैछ भनने देखाउँ्थयो । कि्न्ारीतनरि र सुरक्ा मनकायिा 
गररएको वयापक मव्तारले गदा्न मवमभनन तहको उच् मिक्ा हामसल गरी श्ि बजारिा 
आउनेहरूलाई िुरूिा वयव्िा (राजय) ले सिायोजन गन्न सकेको मियो, तर ्ाँडै नै 
सधैभँरर ्यसो गरररहनु उसको बुता मभरिको कुरा होइन भनने प्र्ट भयो (बराल सन ्
१९७७) । यस बाहेक, सबैभनदा धेरैलाई जामगर मदइरहेको मिक्ा क्ेरि राजयको सीधा 
पकडभनदा बामहर मियो । अमन मिक्क र मवद्ािथीहरू राजयसत्ाका लामग खुटाको मखल 
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सामवत भैरहेका मिए । यमत हुँदा पमन अि्न-राजनीमतक कारणले उसले अनय के्रि ज्तो 
मिक्ा क्ेरिलाई सहजै मव्िापन गन्न सकदैन्थयो । 

यसपमछ राजयसत्ाले सुमव्ाररत ढंगले बनाइएको नयाँ मिक्ा पधिमतको योजना 
काया्ननवयनिा लयायो—सिग् मिक्ा क्ेरिलाई समपूण्न रूपिा मनयनरिण गन्न । ्िानीयहरूको 
समरियतािा ्िामपत मवद्ालयहरू रामट्रियकरण गररयो, परीक्ा प्रणालीलाई केनद्रीकृत 
गररयो, नयाँ पाठ्यरिि र पाठ्यपु्तक लागू गररयो तामक मवद्ािथीहरूको िनिम्तट्कलाई 
एउटा मनमचित ढाँ्ािा ढालन समकयोस् । मिक्ा क्ेरिलाई मनयनरिण गनने कदििा राजय धेरै 
हदसमि सफल भयो, मव्तारलाई रोकन पमन केही हदसमि सफल भयो, तर मिक्ा क्ेरिबाट 
आफूले ्ाहेज्तो गरी अमभयनताहरूलाई पूण्न रूपिा उखेलेर फयाँकन ऊ असफल भयो । 
िामिबाट िोपररएका नीमतहरूलाई ्िानीय तवरबाट मभननमभनन तररकाले ्ुनौती मदइयो, 
र राजय “एड्ज्टिेनट” गन्न बाधय भयो, र अनततः सन् १९७० को अनतसमि पुगदा सिग् 
योजना नै फयाँमकने म्िमतिा पुगयो (भट सन् २००५) । तर, िूल कुरो यसबी् सुधार गनदै 
नमिलने गरी क्मत भैसकेको मियो । मवकृत “मयानपावर उ्पादन गनने िमिन” ले सािामजक 
मवषिता र सािामजक शे्णी-संर्ना पुनःउ्पादन िारि गरेन मक सिाजको तललो वग्न र 
जात-जामतका िामनसको मिक्ािा पहुँ् नपुगने र पुमगहालेिा पमन अकको तहिा पुगन नसकने 
खालको अव्िा मसज्नना गररमदयो । अमहले साव्नजमनक जीवनको बनोट/सरं्नािा सोही 
“डाइनामिकस” प्रमतमवमबन भएको देमखनछ; यो स्ोत-साधनवालाहरूको िारि पकडिा 
छ—जात र वग्नका महसाबले । 

धन्यवाद 
पमहले सटन्डज इन नेपालरी निसट्री एण्ड सरोसाइटरी २५(१), २०१९ िा छामपएको यो 
सािग्ी अंग्ेजीबाट िैले नेपालीिा अनुवाद गरेको हुँ । यो लेखका अमघलला ि्यौदाहरूिा 
मटपपणी गरेर पररिाज्ननका लामग सललाह-सुझाव मदने प्र्यूष वनत, वनदना ज्वाली, 
का्सुओ नावा, हष्निान िहज्नन, देवेनद्र उपे्रती, आमद प्रमत आभारी छु । यो लेख मवमभनन 
समिेलनहरूिा प्र्तुत गदा्नका मटपपणीकारहरूलाई पमन धनयवाद मदन ्ाहनछु । यो लेख 
िेरो मवद्ावाररमधको िोधपरििा आधाररत भए पमन यस उपर िप काि “लोकेमटङ पमबलक 
फाइनानस डाइनामिकस इन एजुकेिन इन नेपाल” िीष्नकको पररयोजना अनतग्नत समभव 
भएको हो । डेनिाक्न  सरकारको अनुदान सहयोग र डेमनि फेलोमिप सेनटरले वयव्िापन 
गरेको यो पररयोजनाको सञ्ालन िामट्नन ्ौतारी, आहु्नस युमनभमस्नटी, र काठिाडौ ँ
मवश्मवद्ालयले संयुक्त रूपिा गरेका हुन् । 
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