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कोभिड-१९ महामारीमा भिद्ालय भिक्ा : सघंीय र 
स्ानीय सरकारको “रेस्ोनस”

सभनजिला मोक्ान

कररब दुई िर्षअभि (पुस २०७६ मा) चीनको िुहानबाट िुरू िएको कोरोना िाइरस 
रोग (कोभिड-१९) ले छोटो समयमै िैभविक महामारीको रूप भलयो । यो महामारीको 
प्रिािबाट कुनै पभन मुलुक र कुनै पभन के्त्र मुक्त रहेन । नेपाल समेत नराम्ररी लपेटेको 
यो महामारीले मुलुकिरको सामानय जीिन असतवयसत बनायो । चैत ६, २०७६ देभि 
काभतिक मसानत २०७७ समम (कररब आठ मभहना) र िैिाि १३, २०७८ देभि िदौ ३१, 
२०७८ समम (कररब चार मभहना) भिक्ण संस्ाहरू नै बनद गररए । भिक्ण संस्ा बनद 
िएपभछ भिद्ालय तहमा पभिरहेका ७० लाििनदा बिी भिद्ा्थीको पठनपाठन नराम्ररी 
प्रिाभित ियो (भिभिप्रम २०७७) ।1 सा्ै, महामारीका कारण परीक्ा सञचालन, नभतजा 
प्रकािन र िाभर्षक भिद्ा्थी िना्ष जसता भनयभमत िैभक्क काय्षक्रम अिरुद्ध िए । िौभतक 
उपभस्भतमा पठनपाठन गन्ष समिि नहुने भिरम पररभस्भत भसज्षना िएको केही समयपभछ 
िैकभ्पक भिभि (अनलाइन र दूर भिक्ा) बाट भिक्ण भसकाइ प्रभक्रया अगाभड बिाउनका 
लाभग सरकारी/गैरसरकारी पक्बाट केही प्रयतन िए । 

नेपालको संविधान २०७२ ले माधयभमक तह सममको भिक्ालाई स्ानीय सरकारको 
क्ेत्राभिकारभित्र रािेको छ ।2 संभििानको यो वयिस्ालाई काया्षनियनमा लगन संिीय 
सरकारले असोज, २०७४ मा स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ ्यायो । माधयभमक 
तह सममको भिक्ा सञचालन त्ा वयिस्ापनको अभिकार स्ानीय सरकारलाई हुने 
कुरालाई यसले ्प पुट भदयो (हेनु्षहोस्, नेपाल सरकार २०७४) । यसअभि केनद्ीय सरकार 
मातहत रहेको भिद्ालय भिक्ा स्ानीय सरकार मातहत आए पभन भिक्क र तीनका 
संिसंगठनको भिरोि, संिीय सरकार र कम्षचारी संयनत्रको अरुभच आभदका कारण भिद्ालय 

1 भिक्ा, भिज्ान त्ा प्रभिभि मनत्रालयको िैभक्क तथयांक प्रभतिेदन (भिभिप्रम २०७७) 
अनुसार मुलुकिर रहेका ३५,५२० भिद्ालयमा कररब ७,०२१,६२२ भिद्ा्थीहरू अधययनरत 
भ्ए । जसमधये १९ लाि ९३ हजार संस्ागत भिद्ालयमा अधययनरत भ्ए । 

2 हेनु्षहोस्, नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ ।

समाज अधययन १७ ः १८१–२०१, २०७९



182 |  सभनजला मोक्तान

भिक्ा समबनिी संिैिाभनक प्राििानको काया्षनियनमा केही जभटलता देभिएका भ्ए/छन ्
(पराजुली, उपे्रती र गुरुङ २०७६) । यही जभटलताका बीच नेपालको भिद्ालय भिक्ा 
िैभविक महामारीको चपेटामा परेको भ्यो । यसै सनदि्षमा, भिद्ालय भिक्ामा महामारीले 
पारेको असर र महामारीबीच (िैकभ्पक) भिक्ण भसकाइका लाभग संिीय र स्ानीय 
सरकारहरूको के-कसतो िूभमका रह्ो िनने प्रश्नको िररपरर यो लेि तयार गररएको छ । 

िण्षनातमक भिभिमा अपनाइएको यो लेि मूलतः भवितीय स्ोतमा आिाररत छ । 
महामारीको समयमा भिभिनन पत्रपभत्रका (दैभनक पभत्रका, मयागेभजन र अनलाइन समाचार 
संस्ा समेत) मा प्रकाभित सामग्ीको आिारमा यो लेि तयार गररएको हो । यसका 
लाभग फागुन १८, २०७६ देभि असोज १५, २०७८ समम प्रकाभित भिद्ालय भिक्ा 
समबनिी लेि, समाचार, भटपपणी र समपादकीय केलाइएको भ्यो ।3 महामारीको समयमा 
भिद्ालय भिक्ा समबनिी संिीय सरकारको गभतभिभि मूलत: “समनियकारी” िनदा 
पभन “भनददेिनमुिी” भ्यो िनने तक्ष  यो लेिमा गररएको छ । सा्ै, भिक्ा समबनिी 
संभििानप्रदति अभिकारको प्रयोगमा स्ानीय सरकारहरू सितःसफूत्ष रूपमा गभतिील बनन 
नसकदा महामारीमा भिक्ण भसकाइ प्रभक्रयाले जे-जभत गभत भलनु पनदे भ्यो तयभत भलन 
नसकेको यो लेिको ्प तक्ष  छ ।4 

पररचय र भनषकर्ष बाहेक लेि मुखय दुई िणडमा बाँभडएको छ । पभहलो िणडमा 
महामारीमा भिद्ालय तहको भिक्ण भसकाइबारे संिीय सरकारका कामकारिाहीको समीक्ा 
गररएको छ । िैकभ्पक भिक्ण भसकाइबारे स्ानीय सरकारले (न/)गरेका प्रयतनलाई दोस्ो 
िणडमा चचा्ष गररएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले भिद्ालय भिक्ाको सञचालन/
वयिस्ापनमा प्रदेि सरकारलाई िासै िूभमका भदएको देभिँदैन । तयसैले यो आलेिमा 
प्रदेि सरकारको िूभमकालाई केलाइएको छैन ।5 तयसै गरी, िैकभ्पक भिक्ण भसकाइमा 

3 महामारीले भिद्ालय भिक्ामा पारेको प्रिािबारे आमसञचार माधयममा प्रकाभित/प्रसाररत 
भिभिनन सामग्ीहरूको सनदि्ष सूचीका लाभग तामाङ (सन् २०२१), मोक्तान (सन् २०२१) हनेु्षहोस् ।

4 माभट्षन चौतारीबाट २०७८ सालमा प्रकाभित कोविड-१९ महामारीमा विद्ालय विक्ा : 
अनुसनधान प्रवििेदनमा उभ्लभित केही भििरण यस लेिमा पभन परेका छन् । प्रभतिेदन लाभग 
मोक्तान र उपे्रती (२०७८) हेनु्षहोस् । 

5  भिक्ा मनत्रालयले जारी गरेको भिभिनन भनददेभिका र काय्षयोजनामा िने िैकभ्पक 
माधयमबाट भसकाइ सहजीकरण गन्ष प्रदेि सरकारलाई संि र स्ानीय सरकार बीचमा सहकाय्ष र 
समनिय गनु्षपनदे भजममेिारी भदएको देभिनछ । प्रदेि सरकारको िूभमका : िैकभ्पक पठनपाठनको 
लाभग स्ानीय तहलाई समनिय र सहजीकरण गररभदने, प्रदेि सतरमा भिक्ा त्ा मानि स्ोत 
भिकास केनद्को इ-लभन्षङ पोट्षलमा िएका सामग्ीहरू रेभडयो र टेभलभिजनबाट प्रसारण गनदे 
वयिस्ा भमलाउने र आफैले उतपादन गरेर प्रसारण गनदे, अफलाइन मोडमा रहेका सामग्ीलाई 
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देभिएका जभटलता, “भडभजटल भडिाइड” ले भिक्ामा भसज्षना गरेको िगथीय िाडल र 
भिक्ण संस्ा बनद हुँदा तयसले बालबाभलकाको पठनपाठनमा पारेको असर, र यसबाट 
िभिषयमा पन्ष सकने समिाभित सामाभजक “वययिार” बारे पभन यो लेिमा छलफल गररएको 
छैन । यी छुटै् अनुसनिानका भिरय हुन् । 

सघंीय सरकार : न ्ूि्वतयारी, न काय्वयोजिना
भिवििर कोभिड-१९ को महामारी फैभलएको तीन मभहनासमम पभन नेपालका िैभक्क 
संस्ाहरू भनिा्षि चभलरहेका भ्ए ।6 महामारीको भिरम पररभस्भतमा िैभक्क संस्ा बनद 
गनदे भक नगनदे, बनद गरे कभहलेदेभि बनद गनदे, पठनपाठनलाई कसरी भनरनतरता भदने र िैभक्क 
भक्रयाकलापलाई कसरी अगाभड बिाउने िनने समबनिमा संिीय सरकार िरुूबाटै अलमलमा 
भ्यो । महामारी बिे पभन राजयले चासो नभदएको, कोभिड संक्रमणबाट बचन आिशयक 
तयारी नगरेको र लािौ ँ बालबाभलका पि्ने भिद्ालय बनद नगराएको िनदै साि्षजभनक 
रूपमा सरकारको आलोचना ियो (उदाहरणका लाभग हेनु्षहोस्, काभनतपुर २०७६; िागले 
िट्राई २०७६) ।7 आलोचना हुन ्ालेपभछ “कोभिड संक्रमण रोक्ाम त्ा भनयनत्रण 

पुसतक र अभयास पुसतकको रूपमा छपाइ गरी स्ानीय तह िा भिद्ालयलाई उपलबि गराउने, 
तयसको प्रयोग िएको छ-छैन िनेर अनुगमन गनदे र भिक्कलाई सूचना प्रभिभि समबनिी ताभलम 
त्ा उपकरण उपलबि गराउने, आभद तोभकएको भ्यो । महामारीमा प्रदेि सरकारले गरेका 
गभतभिभिका लाभग मोक्तान र उपे्रती (२०७८) हेनु्षहोस् । 

6 पुस दोस्ो हप्ा २०७६ मा चीनको िुहानमा देभिएको कोरोना िाइरस रोग माि २०७६ 
मा युरोप र दभक्ण अमेररका, र फागुन २०७६ मा दभक्ण एभियाली देिहरूमा फैभलएको भ्यो । 
भछमेकी मुलुक िारतमा महामारी बिेपभछ नेपालमा पभन महामारी फैभलन सकने आिंका गररएको 
भ्यो । भिवि सिासथय संगठनले फागुन दोस्ो हप्ा २०७६ मा नेपाललाई महामारीको “अभत उचच 
जोभिमयुक्त” क्ेत्रको रूपमा सूचीकृत गरेको भ्यो (नागररकिबर सन् २०२०) ।

7 कोरोना िाइरसको संक्रमण भिविवयापी भिसतार िइरहँदा नेपाल सरकारको वयिहार िने 
िेलाँचीपूण्ष भ्यो । उदाहरणका लाभग तातकाभलक संसकृभत, पय्षटन त्ा नागररक उड्डयन मनत्री 
योगेि िट्राईले नेपाललाई “कोरोना-फ्ी-जोन” का रूपमा प्रचार गन्षका लाभग श्रवय-दृशय सामग्ी 
बनाउन मातहतका भनकायलाई भनददेिन भदएका भ्ए । उनले भचभनयाँ िारामा समेत तयसता प्रचार 
सामग्ी तयार पारेर सात भदनभित्र भचभनयाँ सञचार माधयम त्ा चीनभस्त नेपाली भनयोग माफ्ष त 
समपे्ररणको वयिस्ा भमलाउन समेत िनेका भ्ए (पौडेल २०७६) । तयसै गरी, महामारीको रूपमा 
फैभलएको कोरोना िाइरसबारे तातकाभलक प्रिानमनत्री केपी िमा्ष ओलीका अभिवयभक्त ह्का, 
भििादासपद, ठट्यौलीपूण्ष देभिन्े । उनले पटक-पटक साि्षजभनक रूपमा “कोरोना [िाइरस] 
िनेको एउटा रुिािोकी जसतो हो; लाभगहा्यो िने हाभचछउँसाभचछउँ गनु्षपछ्ष , तातो पानी िानुपछ्ष , 
उडाइभदनुपछ्ष” िने (बीबीसी नेपाली सन् २०२०) । मुलुकमा महामारी फैभलएर हजारौ ँनागररकले 
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उचचसतरीय समनिय सभमभत” (यसपभछ उचचसतरीय समनिय सभमभत मात्र) को फागुन २०, 
२०७६ मा रक्ा मनत्रालयमा बैठक बसयो । भिद्ालयमा भिद्ा्थीको आितजाित िेरै हुने 
हुनाले महामारीबाट जोभगन चभलरहेको पिाइ र िाभर्षक परीक्ा चाँडो सकेर भिद्ालयहरू 
बनद गनदे सो बैठकले भनण्षय गरेको भ्यो ।8 सोही भनण्षयका आिारमा भिक्ा, भिज्ान 
त्ा प्रभिभि मनत्रालय (यसपभछ भिक्ा मनत्रालय मात्र) ले फागुन २०, २०७६ मा सूचना 
भनकालेर चैत ५ गतेभित्र कक्ा १ देभि ९ सममको पठनपाठन र िाभर्षक परीक्ा सकन र 
भिद्ालय बनद गन्ष भनददेिन भदयो । 

भिक्ा मनत्रालयको सो भनददेिनपभछ अभिकांि साि्षजभनक त्ा संस्ागत भिद्ालयले 
फागुन २८, २०७६ बाट िाभर्षक परीक्ा सञचालन गरेका भ्ए । कभतपय भिद्ालयले 
तोभकएकै समयमा परीक्ा समपनन गन्ष एकै भदनमा दुई-दुई भिरयको परीक्ा समेत भलएका 
भ्ए (्ाहािबर २०७६) । महामारीको सँिारमा पुगदा पभन ्प दुई साता लगाएर परीक्ा 
सकेर मात्र भिद्ालय बनद गनदे सरकारी भनण्षयलाई अभििािक संगठनहरूले अपररपकि 
कदम िनदै आलोचना गरेका भ्ए (संग्ौला २०७६; गौतम २०७६) । यसपभछ, उचचसतरीय 
समनिय सभमभतले चैत ५, २०७६ मा अकको भनण्षय गऱयो—जस अनुसार िोभलप्ट चैत 
६, २०७६ बाट हुने िभनएको पूि्ष-भनिा्षररत एसईई परीक्ा स्गन ियो । अभनतम समयमा 
गररएको यो भनण्षयबाट परीक्ाको तयारीमा रहेका भिद्ा्थी, अभििािक र भिक्क मानभसक 
दबाबमा परेका भ्ए । 

महामारीको आसनन संकट सामना गन्ष संिीय सरकारले िासै तयारी गरेको देभिएन । 
“कोभिड-१९ एजकेुिन कलसटर कभनटनजेनसी पलान, सन् २०२०” र “िैकभ्पक प्रणालीबाट 
भिद्ा्थीको भसकाइ सहजीकरण भनददेभिका-२०७७” बनाउने बाहेक यी तीन मभहना (चैत 
२०७६–जेठ २०७७) संिीय सरकारले “पि्ष र हरे” को रणनीभत अिलमबन गरेको दभेियो । 
भिद्ालय बनद िएको तीन मभहनासमम उसले िैकभ्पक कक्ा सञचालनको कुनै योजना 

मतृयु िरण गरररहँदा महामारीसँग जुिेर आफना नागररकलाई बचाउन अहोरात्र िट्नुपनदे िासनसतिा 
हाँकेर बसेका प्रमुि वयभक्तको यसता भिचारले गदा्ष नै मुलुकले तयभत ठूलो क्भत बेहोन्ष परेको हो । 

8 महामारीबाट जनसिासथय र अ ््षतनत्रमा पन्षसकने असरबारे भिसतृतमा अधययन, अनुसनिान 
र भिशे्रण गरी उपयुक्त कदम चा्ने, रोगको रोक्ाम र भनयनत्रणको लाभग सतक्ष ता अपनाउने, 
जनचेतना अभििभृद्ध गनदे, आिशयक भनण्षय गरी तयसको काया्षनियन गन्ष र गराउन भनरनतर अनुगमन 
र भनगरानी गन्ष सरकारले फागुन १७, २०७६ मा उचचसतरीय समनिय सभमभत गठन गरेको भ्यो । 
तातकाभलक उपप्रिान त्ा रक्ामनत्री ईविर पोिरेलको संयोजकतिमा गभठत सो सभमभतमा गहृमनत्री; 
परराषट्र मनत्री; भिक्ा, भिज्ान त्ा प्रभिभि मनत्री; कृभर त्ा पिुपंक्ी भिकास मनत्री; सिासथय त्ा 
जनसंखया मनत्री; उद्ोग, िाभणजय त्ा आपूभत्ष मनत्री; संसकृभत, पय्षटन त्ा नागररक उड्डयन 
मनत्री; अ ््षमनत्री र सञचार त्ा सूचना प्रभिभि मनत्री सदसय भ्ए ।
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्याएन (एडु-पत्र २०७७क) । भिकभसत त्ा प्राभिभिक रूपले समपनन मुलुकले भिद्ालय 
बनद िएपभछ िैक्भणक काय्षक्रमहरूलाई पूण्ष रूपमा अनलाइन र दूर भिक्ामा पररणत 
गरररहेका भ्ए । सा्ै, महामारीको संक्रमण कम रहेका कभतपय क्ेत्रमा िौभतक दूरी र 
सिासथय सुरक्ा मापदणड पालना गरेर भिक्ण भसकाइ प्रभक्रयालाई भनरनतरता भदएका भ्ए 
(अजी-हक र भशमस सन् २०२०) । 

काठमाडौ ँ उपतयकाका केही संस्ागत भिद्ालयले िैिािको दोस्ो साता (२०७७) 
देभि अनलाइन माधयमबाट पिाउन ्ाले । र, उनीहरूले भिद्ा्थी िना्ष गन्ष, र चैत र 
िैिाि मभहनाको िु्क भतन्षको लाभग अभििािकलाई ताकेता गन्ष ्ाले । तयसपभछ 
भिक्ा मनत्रालयले िैिाि २२, २०७७ मा सूचना भनकालेर महामारीको प्रिािको 
राम्रोसँग आकलन नगरी भिद्ा्थीको िना्ष नगन्ष, चैत-िैिाि मभहनाको िु्क नभलन, र 
अनलाइनबाट पठनपाठन सञचालन नगन्ष संस्ागत भिद्ालयलाई भनददेिन भदयो । अनलाइन 
कक्ा सञचालन गदा्ष अनलाइनको पहुचँमा हुने (िनीमानी) ले मात्र पि्न पाउने तर पहुचँमा 
नहुनेले पि्न नपाउने भस्भत भसज्षना हुने िनदै अनलाइनबाट कक्ा सञचालन नगन्ष भिक्ा 
मनत्रालयले अनलाइन पठनपाठनमा रोक लगाएको भ्यो । अनलाइन कक्ा सञचालन गन्ष 
र अनलाइनको पहुँचमा निएकालाई पठनपाठनमा समािेि कसरी गनदे िनेर नेततृि भलनुपनदे 
बेलामा उ्टै अनलाइन कक्ा बनद गन्ष भनददेिन भदएकोमा भिक्ा मनत्रालयको आलोचना 
ियो ।9 महामारीमा भिद्ालय बनद गनदे भक नगनदे, बनद गरेमा पठनपाठनलाई भनरनतरता 
कसरी भदने िननेबारे िुरूबाटै भिक्ा मनत्रालयसँग सपष्ट नीभतगत योजना, आकभसमक 
काय्षयोजना त्ा पूि्षतयारी निएको यसले देिाउँछ । 

समन्वयको अभा्व
महामारीको समयमा भिक्ण भसकाइ प्रभक्रया अगाभड बिाउनेबारे संिीय सरकारका 
मनत्रालयहरू बीचमा समनियको अिाि प्रसट देभिनथयो । तयभत मात्र होइन, कभतपय 
सनदि्षमा उनीहरूले महामारीमा भिक्ण संस्ा सञचालनबारे गरेका भनण्षयहरू “भिसंगभतपणू्ष” 
समेत भ्ए । र, तयसता भनण्षयले भिक्ण संस्ाहरू ्प अनयोलमा परेका भ्ए । महामारीको 
समयमा अनय मलुुकले िने भिक्ा र सिासथय मनत्रालयबीच समनिय, सञचार र सहकाय्षलाई 
प्रा्भमकतामा रािेर िैकभ्पक पठनपाठनलाई अगाभड बिाएका भ्ए । उदाहरणका 
लाभग, टकथीको भिक्ा मनत्रालयले कोभिड-१९ महामारीको पभहलो चरणदेभि नै सिासथय 
मनत्रालयसँग समनिय गरी भिद्ालय बनद गनदे भक नगनदे िनेर भनण्षय भलएको भ्यो । उसले 
कररब १ करोड ८० लाि भिद्ा्थी, दि लाि भिक्क र सबै िैभक्क सरोकारिालाहरूलाई 

9 भिद्ाना् कोइरालाले सरकारको यो कदमलाई “्ोत्रो बुभद्ध” संज्ा भदएका भ्ए (कोइराला 
२०७७) । 
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धयान भदँदै भिद्ालय बनद गरेर िैभक्क भक्रयाकलापलाई अनलाइन र दूर भिक्ामा पररणत 
गरेको भ्यो (माकालेसी सन् २०२०) । तर, नेपालमा महामारीको समयमा भिक्ण संस्ा 
सञचालनबारे सिासथय त्ा जनसंखया (यसपभछ सिासथय मनत्रालय मात्र) मनत्रालय र 
भिक्ा मनत्रालयका भनण्षयहरू एकआपसमा अभम्दा देभिन्े । 

चैत अभनतम साता २०७७ मा कोरोना िाइरसको संक्रमण पुनः बिेपभछ भिक्ा मनत्रालय 
र सिासथय मनत्रालयबीच भिक्ण संस्ा बनद गनदे-नगनदे िननेबारे भििाद उतकर्षमा पुगेको 
भ्यो । संक्रमणको उचच जोभिममा रहेको िनदै सिासथय मनत्रालयले चैत २५, २०७७ 
देभि नै ततकाल भिद्ालय बनद गनु्षपनदे र पठनपाठनलाई अनलाइनबाट भनरनतरता भदनुपनदे 
प्रसताि गऱयो, तर भिक्ा मनत्रालय िने भिक्ण संस्ाहरू ततकाल बनद नगनदे पक्मा 
देभियो । भिक्ा मनत्रालय भिद्ालयहरू पुन: बनद गनदे कुरामा सकारातमक नदेभिएपभछ 
िैिाि २, २०७८ मा सिासथय मनत्रालयले एउटा अपील जारी गददै महामारीको जोभिममा 
रहेका काठमाडौ  ँ र िारतसँग सीमा जोभडएका १४ भज्लामा भिद्ालय बनद गन्ष र 
अभििािकलाई आफना बालबाभलका भिद्ालयमा नपठाउन अनुरोि गऱयो (भहमालिबर 
२०७८) । सिासथय मनत्रालयको सो अपीलले सरकारभितै्र यस भिरयमा मतिेद छ िनने 
देिाउँथयो । यसपभछ, भिद्ालय बनद गनदे भक नगनदे िननेमा भिद्ालयहरू ्प अनयोलमा 
परे (अनलाइनिबर २०७८) । 

केही भदनको अनयोलपभछ िैिाि ३, २०७८ मा महामारीबाट अभत प्रिाभित 
िभनएका १४ भज्लाका भिद्ालय बनद गनदे िा िो्ने अभिकार भज्ला कोभिड-१९ 
संकट वयिस्ापन केनद् (डीसीसीएमसी) को समनियमा स्ानीय सरकारको भनण्षय 
अनुसार हुने भनण्षय भिक्ा मनत्रालयले गऱयो (काभनतपुर २०७८क) । यसपभछ काठमाडौ ँ
महानगरपाभलकाले िैिाि ३, २०७८ मै भिक्क र भिद्ा्थीमा संक्रमण देभिएको जनाउँद ै
एक साता भिद्ालय बनद गन्ष भनददेिन भदयो । तयसै गरी, सोही भदन (िैिाि ३, २०७८) 
बसेको संसदीय सुनुिाइ सभमभतको बैठकले पभन बालबाभलकाहरू उचच जोभिममा 
परेको िनदै ततकाल भिद्ालय बनद गरी िैकभ्पक माधयमबाट पठनपाठन सञचालनको 
वयिस्ा भमलाउन सरकारलाई भनददेिन भदयो (काभनतपुर २०७८ि) । भिद्ालय िो्ने/
बनद गनदे भिरयमा भिक्ा र सिासथय मनत्रालयका यसता दुई ्रर सूचना, त्ा संसदीय 
सभमभत र काठमाडौ ँ महानगरपाभलकाका आ-आफनै भनददेिनका कारण भिक्क, भिद्ा्थी 
र अभििािकहरू रनिु्ल भ्ए (काकथी २०७८) । अनतत: िैिाि ६, २०७८ मा, देििर 
संक्रमणको उचच जोभिममा रहेका २५ िहरमा िैिाि मभहनािर भिद्ालय, कलेज 
लगायत भिक्ण संस्ा बनद गरी अनलाइनबाट पठनपाठनलाई भनरनतरता भदन भिक्ा 
मनत्रालयले भनददेिन भदयो । संक्रमण बि्दै गएको र भनयनत्रण बाभहर जान लागेपभछ भिक्ा 
मनत्रालयले अकको भनण्षय गरी िैिाि १३, २०७८ बाट देििरका सबै भिद्ालय बनद गन्ष 
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आदेि भदयो । कोरोना िाइरसको संक्रमण बि्दै गएपभछ सरकारले िैिाि १६ देभि िदौ 
१६, २०७८ समम (चार मभहना) भनरेिाज्ा लागू गरेको भ्यो (देिसञचार २०७८) । यी 
भििरणले महामारीका समयमा भिद्ालय सञचालन त्ा भिक्ण भसकाइ प्रभक्रयाबारे संिीय 
सरकारका मनत्रालयहरूबीच राम्रो समनिय हुन नसकेको देिाउँछ ।

अधिकार बाँडफाँटमा अरुधि 
महामारीबारे संिीय सरकारका भनण्षयहरू भिशे्रण गदा्ष भिक्ा मनत्रालयले िुरूदेभि नै 
भिद्ालय बनद गनदे लगायत िैकभ्पक भिक्ण भक्रयाकलापहरूमा भनण्षय गन्ष भिभिनन 
तहका सरकारलाई िभक्त/अभिकार हसतानतरण गनदे होइन भक केनद्ीकरण गनदेतफ्ष  अग्सर 
िएको देभिनछ । सा्ै, महामारीमा भिद्ालय भिक्ाबारे संिीय सरकारका कभतपय भनण्षय 
“टप-डाउन अप्रोच” िा “िान मोडल भफट्स अल” िनने सोचबाट समेत भनददेभित भ्ए । 
भिक्ा मनत्रालयले चैत ५, २०७६ भित्र िाभर्षक परीक्ा सकेर देि िरका सबै भिद्ालय 
बनद गन्ष भनददेिन भदनु, आठ मभहनासमम कोभिड प्रिाभित र कम प्रिाभित दुिै क्ेत्रमा 
भिद्ालय बनद गनु्ष, सबै क्ेत्रमा िैकभ्पक भसकाइ सहजीकरण समबनिी एउटै भनददेभिका 
र काय्षयोजना लागू गनु्ष, भिद्ालय बनद र सञचालनबारे भनण्षय गनदे अभिकार संिीय 
सरकारको भिक्ा मनत्रालयलाई मात्र हुनुले यसलाई प्रसट पाछ्ष  ।

कभतपय मुलुकले कोभिडबाट प्रिाभित क्ेत्रको पभहचान गरेर भनभचित इलाकामा मात्र 
भिद्ालय बनद गरे पभन नेपालले संक्रमण फैभलन नभदन देििर भबनाभिक्प लामो समय 
भिद्ालय बनद गऱयो । कोभिडको पभहलो लहरमा आठ मभहना (चैत ६, २०७६ देभि 
काभतिक मसानत २०७७) समम भिद्ालय बनद गररयो । पभहलो लहरपभछ भिद्ालय िौभतक 
रूपमा सञचालन िएको चार मभहना पूरा हुन नपाउँदै पुनः कोभिडको दोस्ो लहरको 
संक्रमण बालबाभलकामा देभिन ्ालेपभछ चार मभहनासमम (िैिाि १३–िदौ ३१, २०७८) 
भिद्ालय बनद गररयो । महामारीबाट सबैिनदा बिी प्रिाभित क्ेत्र (काठमाडौ,ँ िीरगञज 
र भिराटनगर) लाई मात्र आिार मानेर देििर भिद्ालय बनद गदा्ष संक्रमण कम िएका 
या संक्रमण नै निएका क्ेत्रमा समेत पठनपाठन प्रिाभित हुन पुगयो (िनाल २०७७) । 
उदाहरणका लाभग भहमाली क्ेत्रमा फागुन १ बाट िैभक्क सत्र िुरू िएर मंभसरमा िाभर्षक 
परीक्ा हुने गद्षछ । तर िुरूमा भनभचित भज्लामा संक्रभमत देभिएकै कारण सरकारले 
देििरका भिद्ालय बनद गदा्ष भहमाली क्ेत्रका भज्ला (जहाँ कोरोना संक्रभमत नै भ्एनन ्
या अभत नयून भ्ए) मा जममा एक मभहना (फागुन) मात्र पिाइ ियो; आठ मभहना भिद्ालय 
बनद िए (गाहा मगर २०७७क) ।10 संिैिाभनक र कानूनी प्राििान अनुसार भिद्ालय 

10 नेपालमा कोरोना िाइरसको पभहलो पटक संक्रमण माि १०, २०७६ मा चीनबाट फकदे का 
एक युिामा देभिएको भ्यो । तयसै गरी, पभहलो संक्रभमत िेभटएको दुई मभहनापभछ चैत १०, 
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भिक्ा सञचालन/वयिस्ापनको अभिकार स्ानीय सरकारमा गइसकेकोले संिीय सरकारले 
देििर भिद्ालय बनद गन्ष आिशयक भ्एन । महामारीबाट “अभत प्रिाभित” र “कम 
प्रिाभित” या “अप्रिाभित” क्ेत्रको पभहचान गरेर भिभिनन “मोडाभलटी” मा भिद्ालय 
सञचालन या बनद गनदे अभिकार िुरूमै स्ानीय सरकारलाई भदन सभकने भ्यो, जुन कुरा 
संभििानसममत समेत हुने भ्यो । तर भिद्ालय भिक्ा सञचालन समबनिी संभििानले 
क्पना गरेको प्राििानिनदा बाभहर गएर संिीय सरकारले केनद्ीकृत वयिस्ा अनुसार 
देििर भिद्ालय बनद गन्ष भनददेिन भदयो । एक भहसाबले यो संिीयताको मम्ष भिपरीत 
समेत देभिनथयो । 

काठमाडौ ँ उपतयकाका केही संस्ागत भिद्ालयले िैिािको दोस्ो हप्ा २०७७ 
बाटै अनलाइन पठनपाठनलाई भनरनतरता भदएपभछ भिक्ा मनत्रालयलाई पभन िैकभ्पक 
पठनपाठन सञचालन गन्ष दबाब परेको भ्यो । यसपभछ संिीय सरकारले देििरर लाग ू
हुने गरी िैकभ्पक भसकाइका लाभग भिभिनन भनददेभिका र काय्षयोजनाहरू ्यायो । भिक्ा 
मनत्रालयले जेठ १८, २०७७ मा “िैकभ्पक प्रणालीबाट भिद्ा्थीको भसकाइ सहजीकरण 
भनददेभिका” ्याएर देििर असार १, २०७७ बाट भिद्ालयले िैकभ्पक माधयमबाट 
पठनपाठन सञचालन गनदे बाटो िुलायो ।11 नयाँ िैभक्क सत्र िुरू गनदे निई ततकाललाई 
भसकाइ प्रभक्रया भनरनतरता भदन र भिद्ा्थीलाई भसकाइमा संलगन गराउन उक्त भनददेभिका 
्याइएको जनाइएको भ्यो (पोिरेल २०७७) । महामारीको संक्रमण कम निएपभछ 
भिक्ा मनत्रालयले िैकभ्पक भसकाइलाई नै िैभक्क सत्रको मानयता भदने गरी िदौ १९, 
२०७७ मा अकको “भिद्ा्थी भसकाइ सहजीकरण भनददेभिका” जारी गऱयो । पुनः असोज १, 
२०७७ मा “भिद्ालय भिक्ा समबनिी आकभसमक काय्षयोजना” जारी गरी महामारीका 

२०७६ मा फ्ानसबाट फभक्ष एकी १९ िरथीया भकिोरीमा कोरोनाको संक्रमण देभिएको भ्यो । दोस्ो 
संक्रभमत िेभटएपभछ नेपालमा संक्रमणको त्रास ह्ातिै बि्यो । सिासथय त्ा जनसंखया मनत्रालयले 
संक्रमणका भहसाबले अभत कम प्रिाभित क्ेत्रमा भहमाली भज्लाहरू मनाङ, मसुताङ, डो्पा, हुमला, 
मुगु, सोलुिुमबुलाई रािेको भ्यो । मनत्रालयका अनुसार िदौ अभनतम २०७७ समम मुगुमा १३, 
डो्पामा ६, हुमला र मनाङमा ५-५ र मुसताङमा एकजना मात्र कोरोना संक्रभमत देभिएका भ्ए । 

11 उक्त भनददेभिकाले अनलाइन, रेभडयो, टेभलभिजन र िुला भिभिबाट िैकभ्पक भसकाइ 
प्रणालीलाई सहजीकरण गन्ष संि, प्रदेि, स्ानीय तह र अरू सरोकारिाला भनकायको िूभमका 
तोकेको भ्यो । तयस क्रममा भिद्ा्थीलाई पाँच ओटा िग्ष—सबै भकभसमका प्रभिभिको पहुँच 
िनदा बाभहर रहेका, रेभडयो र एफएम मात्र पहुँच िएका, टेभलभिजनको पहुँच िएका, कमपयुटर 
िएका तर अनलाइन कनेभकटभिटी निएका, इनटरनेट त्ा सूचना सञचार प्रभिभिको सािनमा 
पहुच िएका—मा भििाजन गरेर अनलाइन, दूर त्ा िुला भिक्ा माफ्ष त कक्ा सञचालन गन्ष 
सकने वयिस्ा गऱयो ।
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कारण अझै अिरुद्ध पठनपाठन सञचालन गन्ष र प्रभिभिको पहुँचमा निएका भिद्ा्थीलाई 
“होम सकूभलङ” अ्ा्षत् िरमै बसेर पि्न सभकने सि-अधययन अििारणा ्यायो । अनततः 
भिभिनन मोडाभलटी र संक्रमणको अिस्ालाई हेरेर स्ानीय सरकारले नै भिद्ालय िो्न 
िा बनद गन्ष सकने गरी काभतिक २०, २०७७ मा “कोभिड-१९ को सनदि्षमा भिद्ालय 
सञचालन समबनिी काय्षिाँचा” ्यायो । िदौ दोस्ो हप्ा २०७८ मा ्प अकको “कोभिड 
महामारीको अिस्ामा हुनसकने भनरेिाज्ाको प्रकृभत अनुरूप भिक्ा मनत्रालयसँग समबभनित 
भक्रयाकलापहरूको काया्षनियन समबनिी काय्षयोजना” संिीय सरकारको भिक्ा मनत्रालयले 
्यायो (हेनु्षहोस् ताभलका १) ।

ताभलका १ : भिक्ा मनत्ालयद्ारा जिारी िैकभ््क कक्ा र 
्रीक्ा सञ्ालन भनर्देभिकाहरू

भमभत भनर्देभिका

चतै दोस्ो हप्ा, 

२०७६
कोभिड-१९ एजकेुिन कलसटर कभनटनजेनसी पलान, सन ्२०२०

जेठ १८, २०७७ िैकभ्पक प्रणालीबाट भिद्ा्थीको भसकाइ सहजीकरण भनददेभिका-२०७७

असार ९, २०७७
माधयभमक भिक्ा परीक्ा (एसईई) कक्ा १० को भिद्ा्थी मू् यांकन, नभतजा प्रकािन 

त्ा प्रमाणीकरण काय्षभिभि, २०७७

िदौ १९, २०७७ भिद्ा्थी भसकाइ सहजीकरण भनददेभिका-२०७७

असोज १, २०७७ भिद्ालय भिक्ा समबनिी आकभसमक काय्षयोजना–२०७७

काभतिक २०, 

२०७७
भिद्ालय सञचालन समबनिी काय्षिाँचा–२०७७

जेठ ३१, २०७८
माधयभमक भिक्ा परीक्ा (एसईई) कक्ा १० को भिद्ा्थी मू् यांकन,

नभतजा प्रकािन त्ा प्रमाणीकरण काय्षभिभि, २०७८

िदौ दोस्ो हप्ा, 

२०७८

कोभिड महामारीको अिस्ामा हुनसकने भनरिेाज्ाको प्रकृभत अनरुुप भिक्ा, भिज्ान 

त्ा प्रभिभि मनत्रालयसँग समबभनित भक्रयाकलापहरूको काया्षनियन समबनिी 

काय्षयोजना–२०७८

स्ोि: नेपाल सरकारले विविनन समयमा जारी गरेका वनददेिन/काय्ययोजनाबाट ियार गररएको । 

िैकभ्पक पठनपाठनका लाभग भिक्ा मनत्रालयले देििर एकै िालको भनददेभिका र 
काय्षयोजना ्याउँदा तयसले अभिकांि भिद्ा्थीलाई समेट्न सकेन । सरकारले जारी 
गरेको भनददेभिकाले िैकभ्पक पठनपाठनमा अनलाइन र दूर भिक्ालाई बिी केभनद्त 
गरेको पाइनछ । अनलाइन र दूर भिक्ाबाट पठनपाठनको लाभग इनटरनेट, िौभतक पूिा्षिार 
र संरचना तयार नहुँदै िैकभ्पक पठनपाठनमा होभमँदा सूचना र प्रभिभिको पहुँचमा हुनेले 
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पि्ने पाए र पहुँचमा नहुनेले पि्न पाएनन् ।12 उदाहरणका लाभग भिक्ाका लाभग राभषट्रय 
अभियान नेपाल (एनसीई-नेपाल) ले दैलेि, बाजुरा, भचतिन, झापा, पि्षत, पसा्ष र रुपनदेही 
भज्लामा गरेको सिदेक्णले ७० प्रभतितिनदा बिी भिद्ा्थीहरू िैकभ्पक भसकाइमा संलगन 
हुन नसकेको देिाएको भ्यो (एनसीई-नेपाल सन् २०२०) । 

स्ानीय सरकार : अनततः भिद्ालय सञ्ालन गनदे अभिकार
भिद्ालय बनद िएको कररब आठ मभहनापभछ मात्र संक्रमणको दर, भिद्ा्थी संखया हेरेर 
भिभिनन भिक्प अपनाएर भिद्ालय िो्ने िा बनद गनदे अभिकार स्ानीय सरकारलाई 
भदइएको भ्यो । संिीय सरकारले यसअभि जारी गरेका भनददेभिकाले िैकभ्पक भिक्ा 
सञचालनको लाभग स्ानीय तहलाई सहजीकरण/वयिस्ापनको मातै्र भजममेिारी भदएको 
भ्यो; भिद्ालय िो्न िा बनद गन्ष पाउने पूण्ष अभिकार भदइएको भ्एन । संक्रमण अिस्ा 
भिशे्रण गरी स्ानीय सरकारले भिभिनन “मोडाभलटी” मा भिद्ालय सञचालन गन्षसकने 
िनने संिीय सरकारको सो भनण्षयलाई स्ानीय सरकारका प्रभतभनभिहरूले िने संिीय 
सरकार आफैले भिक्ण भसकाइ गभतभिभिहरू वयिस्ापन गन्ष असफल िएपभछ भिला 
गरी उक्त भजममेिारी आफूहरूलाई सुमपेको भटपपणी गरेका भ्ए । िक्तपुर नगरपाभलकाका 
प्रमुि सुभनल प्रजापभतले िने :

केनद् र प्रदेिको भिद्ालय सञचालनमा आ-आफनो अभिकारको दाबी देभिनछ । 
िासतिमा भिद्ालय सञचालनको भजममा कानूनले स्ानीय तहलाई तोकेको छ । 
तयसैले यसता भिरयहरू स्ानीय तहले भनण्षय गनु्षपनदे हो । यसतो अिस्ामा 
स्ानीय तहसँग समनिय गरेर काम गरेको िए राम्रो हुने भ्यो । भिद्ालय 
सञचालन गनदे भनण्षय स्ानीय तहको भस्भत अनुसार फरकफरक होला । िैभक्क 
संस्ाहरू सञचालन गनदे िेरै उपायहरू छन् तर तयताभतर प्रदेि र संिीय सरकारको 
धयान गएको देभिँदैन । (एजुकेिनपाटी २०७७ मा उद्धृत) 

12 युभनसेफ (सन् २०२०) ले प्रकाभित गरेको एक प्रभतिेदन अनुसार महामारीका कारण 
नेपालका भिद्ालय जाने गरेका कुल भिद्ा्थीमधये दुई भतहाई बालबाभलका अनलाइन र दूर भिक्ा 
प्राप् गन्षबाट िभञचत भ्ए । अ्ा्षत् प्रभत १० जनामधये तीन जना बालबाभलका मात्र अनलाइन र 
दूर भिक्ाको पहुँचमा रहे । महामारीका कारण अभिकांि सामुदाभयक भिद्ालय लामो समय बनद 
रहँदा माधयभमक तहमा िनदा पभन प्रा्भमक तहमा अधययनरत बालबाभलकामा िेरै असर परेको 
अनुमान गन्ष सभकनछ (भबडारी २०७७; मोक्तान र उपे्रती २०७८) ।
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नगरपाभलकाहरूको छाता संस्ा नेपाल नगरपाभलका संिका पदाभिकारीहरूले 
महामारीमा भिद्ालय भिक्ाका समबनिमा संिीय सरकारले िुरूमा स्ानीय सरकारलाई 
पूण्ष अभिकार भदन कञजुसयाइँ गरेको र केही गन्ष नसकेपभछ बाधय िएर कक्ा सञचालन 
गनदे भजममेिारी भिक्ा मनत्रालयले स्ानीय सरकारहरूलाई सुमपेको अ ््ष लगाएका भ्ए 
(कैनी २०७७ि; भिभमरे सन् २०२०; द भहमालयन टाइमस सन् २०२०) । 

महामारीमा संिीय सरकारले सचूना भनका्ने र भनददेभिका बनाउने बाहके अरू जे जसता 
चनुौती अ्िा अपठ्याराहरू छन् तयो चाभह ँस्ानीय सरकारको काम हो िनेर आफू पभनछन 
िोजेको देभिनछ । उदाहरणका लाभग संिीय सरकारले ्याएका भनददेभिका र काय्षयोजनामा 
पाठ्यपुसतक नपुगेका ठाउँमा पाठ्यपुसतक स्ानीय तहले भितरण गनु्षपनदे; िैकभ्पक 
माधयमबाट पठनपाठनको लाभग श्रवयदृशय सामग्ी उतपादन त्ा भितरण गनु्षपनदे; रेभडयो, 
टेभलभिजन, भिद्ुत र इनटरनेटको पहुँचमा नहुनेलाई अरू माधयमबाट पठनपाठनमा जोड्न ु
पनदे आभद दाभयति स्ानीय सरकारलाई तोकेको देभिनछ । तयसै गरी, महामारीमा संस्ागत 
भिद्ालयको िु्क भनिा्षरण गनदे भजममेिारी स्ानीय सरकारलाई भदयो (भहमालिबर 
२०७७) । “भिद्ा्थी भसकाइ सहजीकरण भनददेभिका-२०७७” ले संि, प्रदेि र स्ानीय 
तहबाट सञचालन हुने कामको समनिय गनदे भजममेिारी भिक्ा मनत्रालयको हो िनेको छ, 
तर भिक्ा मनत्रालय आफँैले सिीकृत गरेको भनददेभिकामा उभ्लभित दुिै भजममेिारी पूरा 
गन्षबाट चुकेको देभिनछ (अनलाइनिबर २०७७ि) । 

माभ् नै िभनयो, लकडाउन िएको तीन मभहनासमम संिीय सरकारले भिद्ालय 
सञचालनबारे कुनै ठोस भनण्षय गन्ष सकेन । भिद्ालय सञचालनबारे केनद् सरकार 
“अभनभण्षत” िएपभछ भििेरत: संस्ागत भिद्ालयका तफ्ष बाट स्ानीय सरकारकै 
अग्सरतामा भिद्ालय िोभलनुपनदे माग गररयो । भनजी भिद्ालयका सञचालकहरूको 
एक समूहले जेठ अभनतम हप्ा, २०७७ भतर रोभकएका परीक्ा अभिलमब सञचालन गन्ष र 
िैभक्क संस्ा िुलाउने समबनिी भनण्षय गनदे अभिकार स्ानीय सरकारलाई भदन संिीय 
सरकार समक् माग रािेका भ्ए । संिीय सरकारको मात्र मुि ताकने प्रणालीको अनतय 
गददै स्ानीय सरकारले महामारीको िसतुभस्भत भिशे्रण गरी भिद्ालय सञचालन गनु्षपनदे 
उनीहरूको भजभकर भ्यो (एडुिबर २०७७) । संक्रमणको जोभिमका आिारमा भिद्ालय 
पूरै िा आंभिक सञचालन गन्ष सभकने भनण्षय पाभलकाले तय गन्षसकने संभििानमै भकटान 
िएकाले यसको पूण्ष अभिकार स्ानीय सरकारलाई भदइनुपनदे उनीहरूको माग भ्यो 
(िकाल २०७७) ।

माधयभमक तह सममको भिक्ाको वयिस्ापकीय अभिकार संभििानत: स्ानीय 
सरकारको हो (नेपाल सरकार २०७४) । सो अभिकारमाभ् हसतक्ेप गददै संिीय सरकारले 
महामारीको समयमा आफूले जारी गरेका भनददेभिका र काय्षयोजना प्रिािकारी निएपभछ 
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स्ानीय सरकारले नै भिद्ालय सञचालन र बनद गन्ष आिशयक भनण्षय भलनसकने गरी 
काभतिक २०, २०७७ मा “भिद्ालय सञचालन समबनिी काय्षिाँचा, २०७७” जारी गऱयो । 
केनद् सरकारले यसअभि जारी गरेका भनददेभिकाले भिद्ालय सञचालन त्ा पठनपाठनमा 
स्ानीय तहलाई समनिय त्ा सहयोगीको मातै्र भजममेिारी भदएको भ्यो, पूण्ष अभिकार 
भदएको भ्एन । भिद्ालय सञचालन समबनिी काय्षिाँचाले स्ानीय सरकारले जोभिम 
मू्यांकन गरी भिद्ालयसँग परामि्ष गरी भिद्ालय सञचालन, भसकाइ वयिस्ापन, परीक्ा 
सञचालन गन्षसकने वयिस्ा गरेको भ्यो । भििेर गरी सामुदाभयक भिद्ालयमा अनलाइन, 
िुला त्ा दरूभिक्ा भिभिबाट िैकभ्पक कक्ा सञचालन प्रिािकारी निएपभछ सरकारले 
िौभतक रूपमै भिद्ालय सञचालनमा ्याउने आिार तयार पान्ष स्ानीय सरकारलाई 
भजममेिारी सुमपेको भ्यो ।

भिद्ालय िो्ने अभिकार स्ानीय सरकारलाई िेरै भिला गरी भदइए तापभन यसतो 
कदमलाई िेरैले सकारातमक रूपमा भलए । सा्ै, भिद्ालय भिक्ामा देभिएको यसतो 
संकट स्ानीय सरकारका लाभग आफूमा प्राप् संिैिाभनक/कानूनी अभिकार प्रयोगमा 
्याउने अिसरको रूपमा भलनुपनदे तक्ष  समेत कभतपयले गरे । उदाहरणका लाभग, अदीभत 
अभिकारीले कोभिड महामारीका कारण भिद्ालय बनद िएको यो समय भिक्ामा स्ानीय 
सरकारको िूभमका बभलयो बनाउने र भिक्ालाई साँचो रूपमा भिकेनद्ीकरण गनदे मौकाको 
रूपमा भलनुपनदे तक्ष  गरेकी भ्इन् (अभिकारी २०७७) । तयसै गरी, िैकभ्पक भिभिबाट 
पठनपाठन सुचारु गदा्ष भिनन आभ ््षक, सामाभजक र पाररिाररक पृष्ठिूभम िएका र स्ोत 
सािनमा समान पहुँच निएका सामाभजक समूहहरू भिक्ण भसकाइबाट िभञचत हुनसकने 
समिािना हुनथयो । तयसैले, तयसता समूह र िग्षलाई भसकाइ सहजीकरणका लाभग स्ानीय 
सरकारले नै पहल गनु्षपनदेमा समेत जोड भदइयो (हेनु्षहोस्, अभिकारी २०७७; िकाल 
२०७७; एडुिबर २०७७) । एक भज्ला या स्ानमा कोभिड संक्रमणको जोभिम बि्दा 
देििरका भिक्ण संस्ा बनद गनु्ष वयािहाररक निएकाले स्ानीय क्ेत्रको िसतुभस्भतबारे 
बिी जानकारी राखने स्ानीय सरकारलाई नै भिद्ालय सञचालन गनदे-नगनदे अभिकार 
भदइनु उपयुक्त देभिनथयो । 

स्ानीय सरकारको प्ा्धमकतामा नपरेको ध्वद्ालय धिक्ा 
भिद्ालय भिक्ा स्ानीय सरकारको एकल अभिकारभित्र परे पभन महामारीमा िैकभ्पक 
भिक्ण भसकाइ प्रभक्रया अगाभड बिाउने र भिक्ा समबनिी संिैिाभनक अभिकार काया्षनियन 
गनदेतफ्ष  उनीहरूले िाभञछत सभक्रयता देिाएको पाइएन । महामारीले गदा्ष बनद िएका 
भिद्ालय सञचालन गनदे िा िैकभ्पक उपायविारा पठनपाठन सञचालन गन्ष प्रयासरत 
रहनु पनदेमा स्ानीय सरकारहरू किारेभनटन/आइसोलेिन सेनटर भनमा्षणमा वयसत भ्ए । 
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र, कभतपय स्ानीय सरकारले सामुदाभयक भिद्ालयलाई नै किारेभनटनमा पररणत गरेका 
भ्ए । एक समाचारमा जनाइए अनुसार असार अभनतम हप्ा, २०७७ समममा कररब 
पाँच हजार भिद्ालय किारेभनटन र आइसोलेिन केनद्मा रूपानतरण िएका भ्ए (कैनी 
२०७७क) । किारेभनटन त्ा आइसोलेिन केनद् बनेका भिद्ालयलाई स्ानीय सरकारले 
समयमै भनमू्षलीकरण नगररभदँदा कभतपय स्ानमा भिक्क, भिद्ा्थी भिद्ालयमा उपभस्त 
हुन सकेनन् । यसले गदा्ष केही स्ानमा पठनपाठन सञचालनमा अनयोल उतपनन िएको 
भ्यो (सुबबा २०७७ि) ।

माभ् उ्लेि िैसकयो, “भिद्ालय सञचालन समबनिी काय्षिाँचा-२०७७” ले 
भिद्ालय सञचालनको मुखय भजममेिारी समबभनित स्ानीय सरकारलाई भदएको भ्यो । 
प्रिानाधयापक, भिक्क, भिद्ालय वयिस्ापन सभमभत, भिक्क त्ा अभििािक संिका 
पदाभिकारीहरूसँग परामि्ष गरेर भिद्ालय िो्न सकने कुरा उक्त काय्षिाँचामा उ्लेि 
भ्यो । यद्भप, कभतपय स्ानमा भिद्ालय सञचालनबारे पाभलका र पाभलका अनतग्षतका 
भिद्ालय वयिस्ापन सभमभत बीचको बैठक नहुँदा, भिक्क दरबनदीको अिाि, भिद्ालय 
ििन र कक्ा कोठाको अिािका कारण भिद्ालय सञचालनमा अलमल ियो । 
भिद्ालयहरू दुई भिफटमा सञचालन गनु्षपनदे र आलोपालो भिभि प्रयोग गनु्षपनदे वयिस्ा 
काय्षिाँचामा भ्यो । तर, अभिकांि भिद्ालयहरूमा पया्षप् भिक्कको अिाि िएकोले दईु 
सत्रमा कक्ा सञचालन गन्ष उनीहरूले सकेनन् । एउटै भिक्कले भबहान र भदउँसो पिाउन 
सकने अिस्ा िएन । अभन दईु भिफट पिाउने भिक्कहरूलाई तदनुरूप नै ितिा भदनुपनदे हुँदा 
समसया उतपनन ियो । सा्ै, पिाइ सञचालन गदा्ष कक्ा कोठाहरूमा िौभतक दूरी कायम 
गनु्ष परे पभन कभतपय भिद्ालयहरूमा कक्ाकोठा पया्षप् निएकोले िौभतक दरूी कायम गरेर 
पठनपाठन सञचालन गन्ष सभकने अिस्ा रहेन (बुिबार २०७७) । यी भिरयहरूमा पभन 
स्ानीय सरकारको पया्षप् धयान गएको देभिँदैन ।

महामारीको बेला िैकभ्पक भिक्ण भसकाइका लाभग भिक्क, अभििािक, भिद्ा्थी 
र भिद्ालय वयिस्ापन सभमभतबीच समनिय र पररचालन गनदे भिरयमा समेत स्ानीय 
सरकारहरू कमजोर देभिए । कभतपय स्ानीय सरकारले आफनो क्ेत्रमा रहेका भिद्ालयमा 
भिद्ा्थी र भिक्कहरू कभत छन्, उनीहरूको इनटरनेट र दूर भिक्ामा पहुँच कसतो छ 
िननेसमम पभन जानकारी रािेको पाइएन (सुबबा २०७७क) । महामारीमा भिद्ा्थीका 
लाभग सामग्ी जुटाउने, िैकभ्पक भसकाइको वयिस्ापन गनदे, अधययन सामग्ी उपलबि 
गराउने, भिक्कलाई ताभलम प्रदान गनदे, भिद्ा्थीलाई मनोपरामि्ष भदने, अस्ायी भसकाइ 
केनद्को वयिस्ापन गनदे, अभििािक भिक्ा प्रदान गनदे जसता काय्षमा स्ानीय सरकारले 
अभििािक, भिक्क संि र भिद्ालय वयिस्ापन सभमभतसँग भमलेर काम गन्ष सकने 
समिािना भ्ए । यी उदाहरणले पभन कोभिड महामारीमा भिद्ालय भिक्ा सञचालन/
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वयिस्ापनको लाभग अरू समबभनित भनकायसँग समनिय गनदे प्रभक्रयामा स्ानीय सरकारको 
िूभमका प्रिािकारी निएको देिाउँछ । 

िौभतक उपभस्भतमा कक्ा सञचालन गदा्ष भिद्ालयलाई आिशयक पनदे सिासथय 
सुरक्ाका सामग्ी स्ानीय सरकारले उपलबि गराउने िभनएको भ्यो । यद्भप, एकाि 
बाहेक अभिकांि भिद्ालयले समबभनित पाभलकाबाट भिद्ालय सञचालनको लाभग 
आिशयक सिासथय सामग्ी सहयोग पाएका भ्एनन् । काठमाडौ ँ महानगरपाभलका जसतो 
भनकै िनी पाभलकाले समेत सामुदाभयक भिद्ालयमा मासक, सेभनटाइजर, ्म्षल गन र 
सिासथयकमथी आभदको वयिस्ापन गन्ष सकेको भ्एन । समबभनित स्ानीय सरकारले 
भिद्ालय, परीक्ा सञचालन गन्ष भनददेिन भदएको तर भिद्ालय सञचालनका लाभग चाभहने 
सिासथय सामग्ीको सहयोग नभदएको िनदै भिक्कहरूले स्ानीय सरकारको आलोचना 
गरेका भ्ए (गाहा मगर २०७७ि) । समग्मा, बनद भिद्ालय पुनः सञचालनिनदा 
भिद्ालयमा किारेभनटन/आइसोलेिन भनमा्षणमा िभटनु; बनद भिद्ालय सञचालनबारे संिकै 
भनददेिनलाई पिदेर बसनु; भिद्ालयका भिक्क, अभििािक र वयिस्ापन सभमभतबीच 
समनिय गन्ष य्ोभचत िूभमका निे्नु; भिद्ालयलाई चाभहने आिशयक पठन र सिासथय 
सामग्ीको सहयोग गन्ष नसकनुले भिद्ालय भिक्ा स्ानीय सरकारको प्रा्भमकताको 
भिरयमा पन्ष नसकेको िनन सभकनछ । 

धिलला प्िासन कायायालयको हसतके्प
संिीय सरकारले िदौ १९, २०७७ मा जारी गरेको भसकाइ सहजीकरण भनददेभिकामा 
“अनयत्र जुनसुकै कुरा लेभिएको िए तापभन कुनै क्ेत्र भििेरमा भनयभमत भिद्ालय 
सञचालन हुनसकने अिस्ा िएमा प्रतयक् भिक्ण भसकाइ भक्रयाकलाप सञचालन गन्ष 
बािा पनदे छैन” उ्लेि भ्यो ।13 तर भनददेभिकामा उभ्लभित सो प्राििान वयिहारमा 
िने लागू हुन सकेन । उदाहरणका लाभग रामपुर नगरपाभलका, पा्पाले भिक्कसँग प्रतयक् 
समपक्ष मा नरहेका र रेभडयो त्ा टेभलभिजनबाट मातै्र पाठ्यसामग्ी सुनेर भसभकरहेका 
भिद्ा्थीलाई सिासथय मापदणड पूरा गददै आलोपालो गरी असोज ४, २०७७ बाट 
भिद्ालयमा नै पठनपाठन गराउने भनण्षय गऱयो । उक्त भनण्षय अनुसार नगर भिक्ा सभमभत 
र भिद्ालयका भिक्कहरूको बैठकले पिाउने अभनतम तयारी गरररहँदा भज्ला प्रिासन 
काया्षलय (भजप्रका), पा्पाले असोज ५, २०७७ मा पत्र लेिी पठनपाठन नगन्ष भनददेिन 
भदयो (राई २०७७) । भजप्रकाको उक्त पत्रपभछ रामपुरका भिद्ालयमा पठनपाठन िरुू िएन । 

तयसै गरी, दोलिाको गौरीिंकर उचच माभिमा कोभिड संक्रभमतको संखया िूनय 
िएकाले िौभतक दूरी कायम रािेर पठनपाठन सञचालन गनदे तयारी िइरहेको भ्यो । तर 

13 हेनु्षहोस्, भनददेभिकाको बुँदा नं. ३३(२) ।
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भजप्रका दोलिाले असोज २०७७ को दोस्ो साताभतर िौभतक उपभस्भतमा पठनपाठन 
नगन्ष भनददेिन भदएपभछ सो प्रयतन काया्षनियन हुन सकेन । नुिाकोटमा महामारीका कारण 
बनद िएका भिद्ालय छ मभहनापभछ िुलेका भ्ए । तर भिद्ालय सञचालन िएको आठ 
भदन हुन नपाउँदै असोज २०७७ को दोस्ो साताभतर नुिाकोट भजप्रकाले बनद गनदे आदेि 
भदएकाले ती भिद्ालय पुनः बनद गररए (्ापा २०७७) । भिद्ालय सञचालनबारे स्ानीय 
सरकारले गरेका भनण्षयमाभ् भजप्रकाबाट िएका हसतक्ेपका यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।

माभ्का भििरणबाट स्ानीय िसतुभस्भतको भिशे्रण गरेर भिद्ालय िो्न पाउने 
िनने भिद्ा्थी भसकाइ सहजीकरण भनददेभिकाको प्राििान भजप्रकाहरूकै हैकमका कारण 
काया्षनियन निएको प्रभष्टनछ । भिद्ालय िो्ने भिरयमा स्ानीय सरकार र भजप्रकाबीच 
तालमेल नभमलेको अिस्ामा भिक्ा मनत्रालयले संयोजनकारी िूभमका भनिा्षह गनु्षपनदे 
भ्यो । तर महामारीको समयमा संिीय सरकारले यस भिरयमा अपेभक्त िूभमका 
भनिा्षह गरेको देभिएन । बरू उसले उ्टै हसतक्ेपको नीभत भलयो । उदाहरणका लाभग 
२०७७ असोज दोस्ो हप्ाभतर कोभिडको प्रिाि निएका मुगु, हुमला, मनाङ, मुसताङ, 
डो्पा लगायत भज्लाका स्ानीय सरकारले भिद्ालय सञचालन गनदे तयारी ्ालेका 
भ्ए । भिक्ाका कम्षचारी र भिक्कहरू भिद्ालय सञचालनमा इचछुक देभिए पभन भिक्ा 
मनत्रालयले भिद्ालय सञचालन नगन्ष भनददेिन भदयो (अनलाइनिबर २०७७ि) । स्ानीय 
सरकारले आफनो अभिकार प्रयोग गरेर भिद्ालय िो्न िोजे पभन भज्ला भिक्ा भिकास 
त्ा समनिय इकाईले हसतक्ेप गदा्ष पठनपाठन प्रिाभित िइरह्ो । स्ानीय िसतुभस्भत 
अधययन गरेर कोरोना संक्रमणको जोभिम कम रहेको या नरहेको पाभलकामा भिक्ण संस्ा 
सञचालन गन्षसकने या िैकभ्पक भिक्ण पद्धभत भिकास गन्षसकने समिािना भ्यो । तर 
यो पक्मा संिीय र स्ानीय सरकार दुिै चुकेको देभियो । 

भनषकर्व
यो लेिमा महामारीमा (िैकभ्पक) भिक्ण भसकाइका सनदि्षमा संिीय त्ा स्ानीय 
सरकारको िूभमकाबारे चचा्ष गररयो । लेिका मूल िणडमा गररएका छलफल/भिशे्रणले 
महामारीले भिद्ालय भिक्ामा पारेको प्रिाि र संिीय त्ा स्ानीय सरकारको “रेसपोनस” 
बारे केही प्रारभमिक भनकयकोलमा पुगन सभकनछ । पभहलो, महामारीको समयमा भनयभमत 
पठनपाठन/िैभक्क भक्रयाकलापलाई अगाभड बिाउन संिीय सरकारको िूभमका मूलतः 
भनददेिनमुिी या भनददेभिका जारी गनदेसमम मात्र सीभमत भ्यो । ्प, भिद्ालय भिक्ाबारे 
संिीय सरकारले भलएका कभतपय भनण्षय संभििानमा उभ्लभित प्राििान प्रभतकूल या 
संिीयताको मम्ष भिपरीतका भ्ए । दोस्ो, नेपालको संभििानले माधयभमक तह सममको 
भिक्ाको सञचालन/वयिस्ापनको अभिकार स्ानीय सरकारलाई भदएको छ । भिद्ालय 
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भिक्ाको सञचालन/वयिस्ापनबारे आफूमा प्राप् संिैिाभनक अभिकार प्रयोग गददै 
महामारीको स्ानीय अिस्ा भिशे्रण गददै भिक्ण भसकाइ प्रभक्रया अगाभड बिाउन 
स्ानीय सरकारहरू जागरुक देभिएनन् । संिीय सरकारको मुि ताकने, र भनददेिन अनुसरण 
गनदे प्रिृभति उनीहरूमा जयादा देभियो । भिद्ालय सञचालन/वयिस्ापनबारे स्ानीय 
सरकारमा भनभहत संिैिाभनक अभिकारमाभ् भजप्रकाले हसतक्ेप गदा्ष समेत नगरपाभलका 
या गाउँपाभलकाका केही पदाभिकारी बाहेक अनयले तयसतो हसतक्ेपको िासै भिरोि गरेको 
देभिएन । सीभमत स्ानीय सरकारले मातै्र लकडाउनको समयमा आफू अनुकूल अभयास 
गरेर भिद्ालय सञचालन त्ा िैकभ्पक भिभिबाट पठनपाठन सुचारु गन्ष सकेका भ्ए । 
भिद्ालय भिक्ामा महामारीले भसज्षना गरेको यसतो संकट स्ानीय सरकारका लाभग 
आफूलाई प्राप् संिैिाभनक/कानूनी अभिकार प्रयोग गनदे अिसर भ्यो, जसमा पाभलकाहरू 
चुकेको देभियो । समग्मा, िैकभ्पक भिक्ण प्रणालीको तयारी र सञचालनमा हामी कभत 
कमजोर रहेछौ ँ िनने कोभिड-१९ को महामारीले प्रसट देिाएको छ । 

कृतज्ञता
कोरोना िाइरस रोगबाट उतपनन असहज पररभस्भतमा समेत भिद्ालय भिक्ाका अनेक 
आयामबारे सामग्ी प्रकाभित गनदे नेपाली सञचार संस्ाप्रभत म कृतज् छु, जसका कारण 
यो लेि तयार पान्ष समिि ियो । अनुसनिान प्रभक्रयामा माभट्षन चौतारीका अनुसनिाता 
प्रतयूर िनत र देिेनद् उपे्रतीको भििेर सहयोग रह्ो, यसका लाभग उहाँहरूप्रभत कृतज् छु । 
अनुसनिानका क्रममा भिभिनन चरणका सहयोग पुऱयाउनुहुने माभट्षन चौतारीका लोकरञजन 
पराजुली, रुि गुरुङ, हर्षमान महज्षन, सोहन प्रसाद साह, अमन गारू, बुद्धकुमार श्रेष्ठ र 
दलबहादुर श्रेष्ठलाई िनयिाद भदन चाहनछु । यसै गरी, लेिको िारा समपादन गररभदन ु
िएकोमा देिेनद् उपे्रतीप्रभत आिारी छु । यो लेि डाभनडा फेलोभिप सेनटरविारा काया्षभनित 
डेनमाक्ष को भिदेि मनत्रालयको आभ््षक सहयोगमा माभट्षन चौतारी, काठमाडौ ँभिविभिद्ालय 
र आहु्स भिविभिद्ालय, डेनमाक्ष विारा सञचाभलत “नेपालको भिक्ा क्ेत्रमा साि्षजभनक 
भितिको गभतिीलता (सन् २०१५–२०२२)” पररयोजना अनतग्षत तयार गररएको हो । सो 
सहयोग एिं सहकाय्षका लाभग समबभनित संस्ाहरूलाई िनयिाद छ । 

सनर्ि्व सामग्ी 
अभिकारी, अदीभत । २०७७ । भिक्ा-संकट : स्ानीय सरकारका लाभग मौका । नयाँ पवरिका, 

जेठ ५ । www.nayapatrikadaily.com/news-details/43552/2020-05-18 मा 
उपलबि; चैत १७, २०७७ मा हेररएको ।
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अनलाइनिबर । २०७७क । भिक्ा मनत्रालयको अनयोलले भिद्ा्थी मारमा । िैिाि 
२४ । www.onlinekhabar.com/2020/05/861296 मा उपलबि; िैिाि २४, 
२०७७ मा हेररएको ।

अनलाइनिबर । २०७७ि । भिद्ालय सञचालनमा भिक्ा मनत्रालयको िाँजो ! असोज 
१४ । www.onlinekhabar.com/2020/09/899964 मा उपलबि; चैत १५, 
२०७७ मा हेररएको ।

अनलाइनिबर । २०७८ । भिद्ालय बनदबारे सरकारको भनण्षय पभििंदै स्ानीय तह । 
िैिाि २ । www.onlinekhabar.com/2021/04/945929 मा उपलबि; जेठ ३, 
२०७८ मा हेररएको ।

एजुकेिनपाटी । २०७७ । प्रदेिले िना्ष िुला गर िनने सङ्िले नगर िनने, हामीले के गनदे ? 
जेठ २४ । https://educationpati.com/samundrasetuschool1/ मा उपलबि; 
िैिाि १०, २०७८ मा हेररएको ।

एडुिबर । २०७७ । रोभकएका परीक्ा ततकाल गन्ष माग, भिद्ालय िो्ने भनण्षयको 
अभिकार पाभलकालाई भदनुपनदे । जेठ २४ । www.edukhabar.com/news/14741 
मा उपलबि; काभतिक २९, २०७८ मा हेररएको ।

एडु-पत्र । २०७७क । संसदको भिक्ा सभमभतको भनषकर्ष : पि्ष र हेरको अिस्ा छ भकन 
आभतिएको ? िैिाि २४ । https://edupatra.com/news/conclusion-of-the-
parliamentary-committee-there-is-a-wait-and-see-situation-why-
panic/ मा उपलबि; चैत १२, २०७७ मा हेररएको ।

एडु-पत्र । २०७७ि । यसता छन् प्रदेिमा भिक्ाको बजेट (पूण्ष पाठ सभहत) । असार १ । 
https://edupatra.com/news/such-is-the-budget-of-education-in-the-
state/ मा उपलबि; साउन २५, २०७८ मा हेररएको ।

काभनतपुर । २०७६ । भिद्ालय र कलेज बनद गन्ष अनेरासिभियूको माग । फागुन २३ । 
https://ekantipur.com/news/2020/03/28/158539203252448635.html 
मा उपलबि; चैत ४, २०७७ मा हेररएको ।

काभनतपुर । २०७८क । स्ानीय तहको भनण्षयबमोभजम भिद्ालय बनद गनदे/नगनदे भनण्षय 
गनू्ष : भिक्ा मनत्रालय । िैिाि ३ । https://ekantipur.com/news/2021/04
/16/16185621238089517.html मा उपलबि; जेठ ३, २०७८ मा हेररएको ।

काभनतपुर । २०७८ि । संसदीय सभमभतको भनददेिन : ततकाल सकूल बनद गरी िैकभ्पक 
माधयमबाट पठनपाठन गराउनू । िैिाि ३ । https://ekantipur.com/news/2021
/04/16/16185681625949656.html मा उपलबि; जेठ ३, २०७८ मा हेररएको ।
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काकथी, उभजर । २०७८ । भिद्ालय सञचालनबारे चार्रर भनददेिन, अनयोलमा अभििािक । 
नेपालखबर, िैिाि ३ । https://nepalkhabar.com/politics/55404-2021-04- 
16-14-45-58 मा उपलबि; जेठ ३, २०७८ मा हरेरएको ।

कैनी, सुदीप । २०७७क । कम जोभिमका क्ेत्रमा साउन १ देभि सकूल िो्ने तयारी । 
कावनिपुर, असार ३० । https://ekantipur.com/news/2020/07/14/1594699
44555149861.html मा उपलबि; साउन ६, २०७८ मा हेररएको ।
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