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मतात ््नन चौितारी अतहले पतन अनौपचताररक िर गहन सताव्नजितनक छलफल गनने ्लोकता 
रूपमता दशेभर पररतचि छ । यहतँा सताितामता दईु तदन तवतवध तवषयमता छलफल हु्छ । 
यस बताहके सत्ता संरचनतामता अताइरहकेो पररवि्नन, ज्तान उतपतादनकता स्ल र संस्ताकता 
चररत्र र गतितवतध, र नेपताली समताजिमता भइरहकेो भौतिक रूपता्िरणकता तवतभ्न 
आयताम जिसिता तवषयमता गणितात्त्रक बहुलिताको स्दभ्नमता र लैंतगक, भौगोतलक ि्ता 
सतामतातजिक समतावेशीकरणको दृतटिकोण सतहि चताैितारीले अनसु्धतान गददै आएको छ । 
यवुता अनसु्धताितालताई अनसु्धतानको वयतावहताररक प्रतशक्षण तदने कताम (मे् ्ररङ) पतन 
चौितारीको अतभ्न पता्ो हो ।

अतहलेसमम चौितारीले १०५ ओ्ता पसुिक, ८५ ओ्ता स्दभ्न सचूी, ३१ ओ्ता 
शोध-संक्षेप/नीति-पत्र ि्ता तवतभ्न अनसु्धतान प्रतिवेदन प्रकताशन गररसकेको छ । सन ्
१९९६ दतेि तनर्िर प्रकताशन हुदँ ै आइरहकेो जिन्नल स्डीजि इन नेपताली तहसट्ी एणड 
सोसताइ्ी र सन ्२००६ दतेि प्रकताशन हुन ्तालेको तमतडयता अधययन (सन ्२०१६ दतेि 
समाज अधययन नतामकरण गररएको) कताे समपतादकीय गधृह पतन चौितारी हो । सन ्२००६ 
दतेि मतात ््नन चौितारीले अनसु्धतान पसुिकतालय र तमतडयता डकुमे् ्ेशन से््र सताव्नजितनक 
उपयोगकता लतातग िलुता गरेको छ । पसुिकतालयमता २५ हजितारभ्दता बढी पसुिक छन ्। 

मतात ््नन चौितारीकता पतँाच कताम—छलफल, अनसु्धतान, अनसु्धतान प्रतशक्षण, प्रकताशन 
र पसुिकतालय—आपसमता अ्िरसमबत्धि छन ्। समतटिमता तयनले ससुतूचि संवताद र 
तवशे्षण मलूक अनसु्धतान मताफ्न ि रताजय र नतागररक बीचको सतामतातजिक समब्धलताई 
सबल पतानने र समतावेशी सताव्नजितनक वधृत् तवसितार गनने चौितारीको मखुय उद्शेयलताई 
सघताइरहकेता छन ्।



सन्जिला मोक्ान । देवे्द्र उपे्ती

मार ट्िन चौतारी

कोभिड-१९ महामारीमा 
विद्ालय शिक्ा

अनसुन्ान प्रभििेदन



कोभिड-१९ महामारीमा विद्ालय शिक्ा : अनसुन्ान प्रभििेदन

(School Education during the COVID-19 Pandemic: A Research Report)

सर्जिला मोक्ान । दवेे्द्र उपे्ती

परिलो संस्करण ः २०७८ (सन् २०२१)

सवाटिरि्कार © मार ट्िन चौतारी

प््काश्क

मार ट्िन चौतारी

२७ जिीतजिंग मागटि, थापाथली 

पोष्ट बकस १३४७०; ्काठमाडौ,ँ नेपाल

फोन ०१-५३३८०५०/४१०२०२७

e-mail: chautari@mos.com.np

www.martinchautari.org.np

चौतारी प्रतवेदन शृंखला - २०२१-१



नवषयसचूी

्ृकतज्ञता  छ

परिच्ेद १ : कोनिड-१९ महामािीमा नवद्ालय निक्ा १
  १.१ अनुस्िान्को उद्ेश्य ५
  १.२ अनुस्िान रवरि ५
  १.३ अनुस्िान प्रतवेदन्को संरचना र सीमा ७

परिच्ेद २ : महामािीमा नवद्ालय निक्ा ि संघीय सिकाि  ९
  २.१ ्कोरिड-१९ संक्रमण्को स्त्ास ९
  २.२ मिामारी्का ्कारण समपपूणटि रवद्ाल्य ब्द १२
  २.३ पठनपाठन अनलाइन र दपूर रशक्ामा पररणत १४
  २.४ िौरत्क उपरसथरतमै पठनपाठन २१
  २.५ संघी्य सर्कार्को िपूरम्का रनददेशनमुखी २३
  २.६ रनष्करटि २४

परिच्ेद ३ : महामािीमा नवद्ालय निक्ा : स्ानीय 
  ि प्देि सिकाि २७
  ३.१ ्कोरिड-१९ मिामारीमा सथानी्य सर्कार २७
  ३.२ रवद्ाल्य सञचालन गनदे अरि्कार सथानी्य सर्कारलाई ३१
  ३.३ रजिलला प्शासन ्का्याटिल्य्को िसतक्ेप ३५
  ३.४ िपूरम्का रविीन प्देश सर्कार ३८
  ३.५ रनष्करटि ४१

परिच्ेद ४ : महामािीमा सामुदानयक नवद्ालय ि 
  वैकन्पक निक्ण नसकाइ ४३
  ४.१ अरि्कांश सामुदार्य्क रवद्ाल्यमा पठनपाठन िएन ४४
  ४.२ वै्करलप्क रशक्ण रस्काइमा रशक््क ४५



  ४.३ रशक््क पररचालन समब्िी राज्य्को असपष्ट रनददेरश्का ४७
  ४.४ रशक्ण शैली र प्रवरि साक्रता्को प्श्न ४९
  ४.५ रगददो छरव सच्याउने अवसर ५१
  ४.६ शिर्का सामुदार्य्क रवद्ाल्यमा रवद्ाथथी संख्या घ्े ५४
  ४.७ रनष्करटि ५६

परिच्ेद ५ : महामािीमा संस्ागत नवद्ालय  ५९
  ५.१ अनलाइन ्कक्ा सञचालन्को शुल्कमा रववाद ५९
  ५.२ संसथागत रवद्ाल्य सञचाल्क र अरििाव्कबीच द्व्द्व ६३
  ५.३ शुल्क समब्िी रववादमा पीरडत रवद्ाल्य्का रशक््क ६५
  ५.४ मिामारीमा रवद्ाल्य रशक्ा : सेवा िो र्क व्यवसा्य ? ६७
  ५.५ रनष्करटि ६८

परिच्ेद ६ : वैकन्पक निक्ण नसकाइ ि असमानताका आयाम ७१
  ६.१ वै्करलप्क रवरिबा् पठनपाठन गदाटि्का जिर्लता ७२
  ६.२ वै्करलप्क रशक्ाले उजिागर गरे्को“रडरजि्ल रडिाइड” ७६
  ६.३ रनष्करटि  ७९

परिच्ेद ७ : महामािीबीच एसईई पिीक्ा ि ननतजिा मू्यांकन ८१
  ७.१ रोर्कए्को एसईई परीक्ाबारे तीन मरिनासमम अ््योल ८२
  ७.२ रवद्ाथथीलाई आ्तरर्क मपूल्यां्कन्को आिारमा एसईई्को ग्ेड ८४
  ७.३ आ्तरर्क मपूल्यां्कन्का जिर्लता ८८
  ७.४ एसईई्को नरतजिालाई रलएर रवद्ाथथीिरू “ट्ोल” ्का रस्कार ८९
  ७.५ रनष्करटि  ९२

परिच्ेद ८ : संके्प  ९३

स्दि्भसूची ९९
अनुसूची  १२५



छ

कृतज्ञता 

्कोरिड-१९ संक्रमणबा् उतप्न असिजि परररसथरतमा समेत रवद्ाल्य रशक्ा्का 
अने्क आ्यामबारे सामग्ी प््कारशत गनदे नेपाली सञचार संसथाप्रत िामी ्ृकतज्ञ छौ;ँ 
जिस्का ्कारण ्यो प्रतवेदन त्यार पानटि समिव ि्यो । साथै, रवद्ाल्य सञचालन 
र रशक्ण रस्काइ प्रक्र्यामा ्कोरिड-१९ मिामारीले पारे्को असरबारे ्ुकरा्कानी 
गनटि िाम्ो अनुरोि सवी्कार गरी मित्वपपूणटि जिान्कारी रदनुिुने रवरि्न रवद्ाल्य्का 
प्िानाध्याप्क र रशक््कप्रत आिारी छौ ँ । 

प्रतवेदन त्यारी्को समग् प्रक्र्यामा मार ट्िन चौतारी्का अनुस्िाता प्त्यपूर 
व्तले रवशेर मागटिरनददेशन, सि्योग र िौसला प्दान गनुटिि्यो, ्यस्का लारग उिाँप्रत 
्ृकतज्ञ छौ ँ। प्रतवेदन लेखन्का क्रममा रवरि्न चरण्का सि्योग पुऱ्याउनुिुने मार ट्िन 
चौतारीमा आबद्ध अनुस्िान्कताटििरू लो्करञजिन पराजिुली, रुख गुरुङ, र सोिन 
प्साद सािलाई ि््यवाद रदन चाि्छौ ँ । ्यसै गरी, प्रतवेदन्को िारा समपादन 
गरररदनु िए्कोमा देवराजि िुमागाईपं्रत आिारी छौ ँ ।

प्रतवेदन्को लेआउ् तथा आवरण साजिसजजिा्का लारग र्कशोर प्िान, प्रतवेदन 
त्यारी्का क्रममा आवश्य्क पठन सामग्ी उपलबि गराउनुिुने मार ट्िन चौतारी 
पुसत्काल्य्का ्कमटिचारीिरू अमन गारू, बुद्ध्ुकमार श्ेष्ठ र दलबिादुर श्ेष्ठ तथा 
अनुस्िान्को क्रममा रवरि्न ब्दोबसत रमलाउनुिुने रवत्त तथा प्शासन तफटि ्का 
्कमटिचारीिरू ्कञचन ्ेकसी, रोशनी रघरमरे र स्तोरी तामाङलाई समेत ि््यवाद छ ।

अ्तमा, ्यो प्रतवेदन डारनडा फेलोरसप से््रद्वारा पररचारलत डेनमा्कटि ्को रवदेश 
म्त्ाल्य्को आरथटि्क सि्योगमा मार ट्िन चौतारी, ्काठमाडौ ँरवश्वरवद्ाल्य र आहु्स 
रवश्वरवद्ाल्य, डेनमा्कटि द्वारा ्का्याटिर्वत “नेपाल्को रशक्ा क्ेत्मा सावटिजिरन्क रवत्त्को 
गरतशीलता (सन् २०१५–२०२२)” परर्योजिना अ्तगटित त्यार गररए्को िो । सो 
सि्योग एवं सि्का्यटि्का लारग समबर्ित संसथािरूलाई ि््यवाद छ । 

सर्जिला मोक्ान
देवे्द्र उपे्ती



1 •  कोभिड-१९ महामारीमा भिद्ालय भिक्ा

परिच छ्ेद १

कोभिड-१९ महामािीमा भिद्ालय भिक्ा

पुस दोस्ो हप्ा, २०७६ [भडसेम्बर ३१, २०१९] मा चीनको िुहानमा देभिएको 
कोरोनािाइरस रोग (कोभिड-१९) ले छोटो समयमै िैभविक महामारीको रूप 
भलयो । माघ २०७६ [सन् २०२० को िुरूआत] देभि युरोप र दभक्ण अमेररकाका 
भिभिनन देिमा फाट्टफुट्ट देभिएको यो िाइरसले केही मभहना भित्ै संसारिर 
ताणडि मचचाइसकेको भियो । र, फागुन २०७६ देभि यो महामारी भ्बसतारै दभक्ण 
एभसयाली देिमा समेत फैभलन िालयो ।1 भछमेकी मुलुक िारतमा कोभिड-१९ 

1 कोरोनािाइरस पभहलो पटक िेभटएको भदन चीनको िुहान िहरमा अज्ात भकभसमको 
भनमोभनयाको भ्बरामी देिा परेको ्बारेमा भचभनया अभिकारीले चीनभसित भिवि सिास्थय संगठन 
(डबलययूएचओ) को कायायालयमा जानकारी गराएका भिए । तयसको िोभलपलट डबलययूएचओले 
आपतकालीन प्रकोपको सामना गनयाका लाभग आफनो मुखयालय, क्ेत्ीय मुखयालय र देि सतरको 
संगठन आईएमएसटी (इभनसडेनट मयानेजमेनट सपोटया भटम) को गठन गऱ्यो । तयसतै, पुस १६, 
२०७६ (जनिरी १, २०२०) मा िुहानको सम्बभनित समुनद्ी ्बजार िातािरणीय सरसफाइ र 
कीटाणुिोिनका लाभग ्बनद गररएको भियो । पुस १८, २०७६ (जनिरी ३, २०२०) समम ४४ 
जनामा भनमोभनयाको संक्रमण िएको भियो, जसमा ११ जना गमिीर भ्बरामी र ३३ जना भसिर 
रहेको जानकारी भचभनया अभिकारीले डबलययूएचओलाई गराएका भिए । पुस २७, २०७६ (जनिरी 
१२, २०२०) मा चीनले साियाजभनक रूपमा कोभिड-१९ को आनुिंभिक अनुक्रम साियाजभनक 
गऱ्यो । माघ ६, २०७६ (जनिरी २०, २०२०) मा भचभनयाँ सरकारले कोभिड-१९ लाई संक्रामक 
रोगको रूपमा घोषणा गऱ्यो र साियाजभनक सिास्थय आपतकालीन प्रभतकायया लागयू गऱ्यो । अज्ात 
भनमोभनयाका भ्बरामीहरू्बाट संकलन गररएको िाइरसको नमुनाहरूको अधययनपभछ िैज्ाभनकहरूले 
नयाँ कोरोनािाइरसको रूपमा यसलाई पुभटि गरेका भिए । पुस २८, २०७६ (जनिरी १३, २०२०) 
मा डबलययूएचओले आभिकाररक रूपमा यसलाई सासया-कोि-२ (SARS-COV-2) नाम भदयो । 
पुस २८, २०७६ (जनिरी १३, २०२०) मा चीन ्बाभहर पभहलोपलट िाइलयानडमा कोभिड-१९ को 
संक्रमण पुभटि िएको भियो । फागुन २८, २०७६ (माचया ११, २०२०) मा डबलययूएचओले कोभिड-१९ 
िाइरसलाई महामारी घोषणा गऱ्यो (डबलययूएचओ सन् २०२०; ययू र ली सन् २०२१) । नेपालमा 
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संक्रमण ्बढ्न िालेपभछ नेपालमा पभन महामारीले गाँजनसकने चौतफफी आिंका 
गररयो (नागररकि्बर सन् २०२०) । हािा माफया त चाँडो फैलने अनुमान गररएको 
यो िाइरसको उपचार गनने औषभि र रोग लागन नभदने िोप ततकाल ्बनी नसकेको 
सनदियामा िाइरसको संक्रमण्बाट ्बचने महत्िपयूणया उपाय सिरूप िुरू-िुरूमा वयापक 
रूपमा हात िुने र मासकको प्रयोग गनने भिभि अभघ साररयो । तयस ्बाहेक, िाइरसको 
संक्रमण नफैभलयोस् िनेर वयभतिको भहँड्डुल रोक लगाई उनीहरूलाई यिासिानम ै
राखन नेपाल लगायत भिविका िेरै मुलुकले “लकडाउन” भिभि अपनाए ।2 र, 
भिडिाड हुनसकने स्ैब क्ेत्मा प्रभत्बनि लागयो । महामारी्बाट भनकै प्रिाभितदेभि 
िियारै संक्रमण देभिन िालेका अभिकांि देिले कोभिड-१९ महामारीको प्रिाि/
प्रसारलाई कम गनयाको लाभग असिायी रूपमा भिक्ण संसिाहरू पभन ्बनद गनने 
भनणयाय गरे ।3

भिवि ्बैंकले जेठ २०७७ [जुन २०२०] मा प्रकािन गरेको एक प्रभतिेदनमा 
करर्ब १८० देिले कोभिड-१९ का कारण िैभक्क संसिा ्बनद गनुया परेकाले कमतीमा 
पभन १.६ भिभलयन (१ अ्बया ६० करोड) भिद्ािफी प्रतयक् रूपमा प्रिाभित िएको 
उललेि भियो (िलडया ्बैंक सन् २०२०्बी) । कोभिड-१९ का कारण मभहनौसँमम 
्बाल्बाभलकाको पढाइ एिं भसकाइमा देभिएको यसतो अिरोिलाई युभनसेफले 

माघ १०, २०७६ (जनिरी २४, २०२०) मा पभहलोचोभट िुहान्बाट फकने का एक वयभतिमा िाइरसको 
संक्रमण देभिएको भियो । असार १८, २०७७ (जुलाई २, २०२०) समम दभक्ण एभसयाका प्रतयेक 
देिमा महामारीको कमतीमा एउटा केस फेला परेको भियो । केही मभहनाभित्ै िारत, पाभकसतान र 
्ंबगलादेि तीन दभक्ण एभसयाली देिहरूमा महामारीको संक्रमण उचच रूपमा फैभलसकेको भियो । 
जेठ पभहलो साता, २०७७ भतर (मे २०२० को ्बीचमा) कोरोनािाइरसको संक्रभमतको संखयामा 
िारतले चीनलाई उभछनेको भियो । र, िारत संक्रभमतको संखयाको भहसा्बले दभक्ण एभसयाकै 
पभहलो देि ्बननपुगयो ।

2 कोभिड-१९ संक्रमण कम गनया नेपाल, िारत, अफगाभनसतान, ्ंबगलादेि, पाभकसतान र 
मालभदभसले भिभिनन चरणमा देिवयापी या भनभचित क्ेत्मा लकडाउन गरेका भिए िने श्ीलंकाले 
किारेभनटन कफयुया जारी गरेको भियो । “लकडाउन” लाई पत्पभत्काले नेपाली िाषामा अनुिाद गदाया 
“्बनदा्बनदी” िनेका छन् । यो प्रभतिेदनमा हामीले “्बनदा्बनदी” निनी “लकडाउन” नै िनेका छौ ँ।

3 नेपालमा कोभिड-१९ को जोभिम यो प्रभतिेदन प्रकािन हुँदासमम पभन कायमै छ । जोनस 
हभ्कनस भिविभिद्ालयको “कोरोनािाइरस ररसोसया सेनटर” का अनुसार काभतिक २५, २०७८ समम 
नेपालमा ११,४६६ जनाको मृतयु िइसकेको छ । यस्बीच ८,१६,०६० जना कोभिड-१९ ्बाट 
संक्रभमत िए । नेपालमा ७२,४८,५५४ (कुल जनसंखयाको करर्ब २५%) जनाले कोरोना भिरुद्धको 
पयूणया िोप लगाइसकेका छन् ।
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“भिविवयापी िैभक्क आपतकाल” िनेको भियो (युभनसेफ सन् २०२०ए) । अनय 
देिमा जसतै नेपालमा पभन कोभिड-१९ को संक्रमण भिसतार हुँदै गएपभछ चैत 
पभहलो हप्ा,२०७६ ्बाट समपयूणया िैभक्क संसिाहरू ्बनद गररए । र, कोभिड-१९ 
भसभजयात यो ्बनदले नेपालमा माधयभमक तह (कक्ा १–१२) समम मात्ै ७०,२१,६२२ 
जना भिद्ािफीको भनयभमत पठनपाठन नराम्ररी प्रिाभित ियो । करर्ब ७० लाि 
भिद्ािफीमधये १९ लाि ९३ हजार संसिागत भिद्ालयमा अधययनरत भिए । सािै, 
उचच भिक्ामा अधययनरत ४,२३,९९६ जना भिद्ािफी समेत यो ्बनद्बाट प्रतयक् 
प्रिाभित हुनपुगे (भिभिप्रम २०७७) । प्राभिभिक रूपमा स्बल अमेररका, चीन, 
्ेबलायत, असटे्भलया, जमयानी, फ्ानस र इटाली जसता भिकभसत देिले कोभिड-१९ 
्बाट िैभक्क गभतभिभिमा पानयासकने प्रिाि कम गनया िैकभलपक भिभिका रूपमा 
अनलाइन र दयूर भिक्ा भिभिलाई प्रािभमकतामा रािेका भिए (एजजी-हक र भसमस 
सन् २०२०) ।4 जनसंखयाका भहसा्बले भिविकै ठयू ला भछमेकी देि चीन र िारत 
दुिैले राभट्ट्य ई-लभनिंग पोटयालको सिापना गरी आफना स्बै प्रानतमा पठनपाठनलाई 
सहज ्बनाउने प्रयतन गरे (िलडया ्बैंक सन् २०२०ए, सन् २०२०सी) । यद्भप, भिक्ण 
प्रणाली अनलाइन र दयूर भिक्ामा पररितयान हुँदा सयूचना प्रभिभि पयूिायािार, भिक्ण 
भिभि, तयसको प्रयोग र पहुँच आभदमा भिविवयापी रूपमै प्रससतै चुनौती िभपभदयो । 
युभनसेफका अनुसार संसारिर कमतीमा एक भतहाइ (करर्ब ४६ करोड ३०लाि) 
्बाल्बाभलका भिद्ालय ्बनद िएको समयमा अनलाइन तिा दयूर भिक्ा प्राप् गनया्बाट 
िभ्चत िए (युभनसेफ सन् २०२०्बी) । तयसै गरी, युभनसेफले कोभिड-१९ का 
कारण नेपालका भिद्ालय जाने गरेका करर्ब दुई भतहाइ ्बाल्बाभलका अनलाइन र 
दयूर भिक्ा प्राप् गनया्बाट िभ्चत िएको जनाएको भियो (युभनसेफ सन् २०२०्बी) ।5 

4 िैभक्क संसिा ्बनद िएपभछ भिभिनन देिले फरक-फरक रणनीभत अिलम्बन गरेर कोभिड-१९ 
महामारीको समयमा भिद्ालय भिक्ाको स्चालन तिा वयिसिापन गरेका भिए । अफगाभनसतान, 
इभज्ट, रभसया, ्ेबलारूसले िौभतक दयूरी र सिास्थय सुरक्ा मापदणडको पालना गरेर भिद्ालय 
स्चालन गरेका भिए । तयसै गरी, ब्ाभजल, िारत, कयानाडा, असटे्भलयाले कोभिड-१९ ्बाट 
प्रिाभित के्त्को पभहचान गरेर भिद्ालय ्बनदको रणनीभत अपनाएका भिए । प्राभिभिक रूपमा समपनन 
देिहरू जसतै अमेररका, ्ेबलायत, असटे्भलया, चीन, इटाली, फ्ानस, जमयानी, साउदी अरेभ्बया र 
मंगोभलयाले कोभिड-१९ का कारण भिद्ालय ्बनद िएपभछ िैभक्क काययाक्रम पयूणया रूपमा अनलाइन 
र दयूर भिक्ामा पररणत गरे (एजजी-हक र भसमस सन् २०२०) ।

5 संयुति राट्ट् संघले कोभिड-१९ महामारीले भिक्ामा इभतहासकै ठयू लो अिरोि भसजयाना 
गरेको जनाउँदै कम र मधयम आय िएका देिका ९९ प्रभतित भिद्ािफी यस्बाट प्रिाभित रहेको 
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कोभिड-१९ को संक्रमण ्बढ्दै गएपभछ सरकारले चैत ११, २०७६ देभि 
देिवयापी रूपमै लकडाउन गऱयो । िुरूमा करर्ब दुई हप्ाका लाभग लगाइएको यो 
लकडाउन कोभिड-१९ को संक्रमण ्बढ्दै गएपभछ क्रमिः अिभि ्बढाउँदै लभगयो । 
र, कोभिड-१९ कै कारण २०७७ िैिाि्बाट िुरू हुनुपनने नयाँ िैभक्क सत् समेत 
प्रिाभित ियो । काभतिक २०, २०७७ मा सिानीय सरकारलाई भसिभत भिशे्षण 
गरी भिद्ालय स्चालन गनने अभिकार पाएपभछ मंभसर २०७७ ्बाट भिद्ालयमा 
भिद्ािफी र भिक्कको िौभतक उपभसिभतमै भ्बसतारै पठनपाठन सुचारु िएको भियो । 
काठमाडौ ँ उपतयकामा िने लकडाउन िुरू िएको करर्ब १० मभहनापभछ (माघ 
पभहलो हप्ा, २०७७) मात् भिक्ण संसिा िुलेका भिए । भिद्ालय िुलेको पाँच 
मभहना नपुगदै पुनः कोभिड-१९ संक्रमण ्बढ्दै गएको र महामारी भनयनत्ण ्बाभहर 
जानसकने िनदै सरकारले अकको भनणयाय निएसमम िैिाि १३,२०७८ देभि लागयू हुने 
गरी मुलुक िरका स्ैब भिद्ालय ्बनद गनने भनणयाय गऱयो (काभनतपुर २०७८क) । र, 
कोभिड-१९ संक्रमण भ्बसतारै ओरालो लागदै गएपभछ भिक्ण संसिाहरूले असोज 
पभहलो हप्ा, २०७८ ्बाट िौभतक उपभसिभतमै कक्ा स्चालन िुरू गरेका भिए ।6 

्बताएको भियो । तयसै गरी, युभनसेफ सन् २०२० कै त्थयांकलाई आिार मानने हो िने स्ब सहारा 
अभफ्का क्ेत्का भिद्ालय जाने उमेरका ्बाल्बाभलका स्बैिनदा ्बढी प्रिाभित िएका भिए । सो 
क्ेत्मा झणडै आिा भिद्ािफी (करर्ब ४९%) को अनलाइन र दयूर भिक्ामा पहुँच छैन । तयसतै, 
दभक्ण एभसयाका ३८ प्रभतित अिायात् १४ करोड ७० लाि सकयू ले ्बाल्बाभलकाहरू अनलाइन र 
दयूर भिक्ा भलन्बाट िभ्चत रहे । र, स्ैबिनदा कम दभक्ण अमेररका तिा कयारेभ्बयन के्त्का ९ 
प्रभतित अिायात् १ करोड ३० लाि ्बाल्बाभलकाहरू मात् अनलाइन र दयूर भिक्ाको पहुँचिनदा 
्बाभहर रहे (हेनुयाहोस्, युभनसेफ सन् २०२०्बी) ।

6 कोभिड-१९ संक्रमण अिसिा हेरेर सिानीय सरकारले भिद्ालय िोलने या निोलने िनने 
भनणयाय गरेको देभिनछ । कोभिड-१९ संक्रमण कम (पाँच प्रभतित या तयो िनदा कम) िएका 
भजललामा असार, २०७८ ्बाट िौभतक उपभसिभतमा कक्ा स्चालन िएका भिए । केही भिक्ण 
संसिा ्बाहेक असोज १, २०७८ ्बाट मात् काठमाडौ ँउपतयकामा िौभतक उपभसिभतमा कक्ा िुरू 
िए । िनगढी, सुिनेत, दाङ, नेपालग्ज, ्बुटिल, पोिरा, िरतपुर, िीरग्ज, जनकपुर र भिराटनगर 
जसता ठयू ला िहरमा रहेका भिक्ण संसिाहरूले यो िनदा अभघ्बाटै (साउन–िदौ,ँ २०७८) कक्ा 
स्चालन गररसकेका भिए ।
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१.१. अनुसन्ानको उद्छेशय ि औभितय
लामो समयसमम भिक्णसंसिा ्बनद हुँदा उललेिनीय संखयामा भिद्ािफी भििेष गरी 
गरर्ब तिा सीमानतकृत समयूहका ्बाल्बाभलका भिद्ालय फकया ने समिािना कम 
हुनसकने आकलन गररएको छ । सािै, कोभिड-१९ कै कारण एउटा पुसताले आफनो 
भसकाइ (र, िभिट्य) मा क्भत ्ेबहोनयासकने आिंका समेत वयाप् छ (आभज्ेबडो र 
अरू सन् २०२०) । यसै्बीच, िैकभलपक भिक्ण भसकाइको भनरनतरताका लाभग 
सरकारी र गैरसरकारी तफया ्बाट भिभिनन प्रयतन िएका देभिनछन्, जस्बारे प्रिसतै 
साियाजभनक ्बहस पभन िइरहेका छन् । नेपालमा कोभिड-१९ महामारीले भिद्ालय 
भिक्ामा के-कसतो प्रिाि पऱयो ? र, महामारीका कारण भिद्ालय ्बनद िएपभछ 
भिद्ािफीको भिक्ण भसकाइ अगाभड ्बढाउन सरकारी तिा गैरसरकारी पक्ले के-
कसता भिभि र रणनीभत अपनाए िनने त्थयको िोजी गनुया यो अनुसनिानको उद्ेशय 
हो । यसले भिद्ालय भिक्ामा कोभिड-१९ को प्रिािलाई भलएर साियाजभनक ितृिमा 
िएका ्बहसलाई उजागर गददै समग्रमा कोभिड-१९ ले भिद्ालय भिक्ा क्ेत्मा परेको 
प्रिािका भिभिनन आयाम्बारे ्बुझन सहयोग गछया  ।

महामारी िोगने पुसताका लाभग भिद्ालय भिक्ामा कोभिड-१९ को प्रिाि तिा 
तयस्बाट पार पाउन भिभिनन भनकाय/क्ेत्ले गरेका िा गनया नसकेका प्रयास तिा गनने 
क्रममा िएका कमी कमजोरी्बारे यस प्रभतिेदनमा प्रसतुत जानकारी/भिशे्षण तयभत 
नयाँ नलागन सकछन् । यद्भप, समयमै यस्बारे वयिभसित रूपले अभिलेिीकरण नगनने 
हो िने कोभिड-१९ ले भिद्ालय भिक्ामा पारेको असर सम्बनिी साियाजभनक ज्ान 
िा भसकाइ सामयूभहक समभृत्बाट हराउन सकछ । तयसैले, कोभिड-१९ जसतो िैभविक 
महामारीले नेपालको भिद्ालय भिक्ामा पारेको असर, महामारी्बीच [िैकभलपक] 
भिक्ण भसकाइका लाभग सरकारी तिा गैरसरकारी तह्बाट िएका प्रयतन/गभतभिभि 
तिा हुन नसकेका काम र यी्बारे भमभडयामा िएका ्बहसलाई यो अधययनमा 
अभिलेिीकरण गनया िोभजएको छ । यसतो अभिलेिीकरण िभिट्यमा आइपनया 
सकने यसतै महामारी िा अनय प्रकोपका ्ेबला िािी पुसताका लाभग भसकाइको 
स्ोत ्बनन सकछ । 

१. २. अनुसन्ान भिभ्
यो अनुसनिान प्रभतिेदन मयूलतः भवितीय स्ोतमा आिाररत छ । कोभिड-१९ ले 
नेपालको भिक्ा क्ेत्मा पारेको प्रिािका भिभिनन पक््बारे पत्पभत्का (छापा र 
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अनलाइन) मा िुपै्र सामग्री प्रकािन िएका भिए । यो प्रभतिेदन मयूलतः भयनै 
प्रकाभित सामग्रीलाई आिार ्बनाएर तयार पाररएको हो । यसका लाभग फागुन १८, 
२०७६ (माचया १, २०२०) देभि पुस १६, २०७७ (भडसेम्बर ३१, २०२०) सममका 
काठमाडौकँा प्रिाििाली माभनएका दैभनक अि्बार, अनलाइन र मयागेभजनमा 
कोभिड-१९ र भिद्ालय भिक्ा सम्बनिी प्रकाभित लेि, समाचार, भट्पणी र 
समपादकीय हेररएको भियो । यसरी अधययन गररएका प्रमुि पत्पभत्कामा कान्तिपुर, 
नयाँ पनरिका, नागररक, अ्नपूर्ण पोस्ट, द काठमाडौ ँ पोस्ट, गोरखापरि, द राइनिङ 
नेपाल, र नेपाल मयागेभजन प्रमुि छन् । तयसै गरी, अनलाइनहरूमा निमालखबर, 
सेतिोपा्टी, अनलाइनखबर, एडुखबर, एिुकेशनपा्टी, इनडयु-परि, र नशक्षक मानसक 
आभद छन् । अनुसनिानको िुरूमा नेपालमा कोभिड-१९ र भिद्ालय भिक्ा्बारे 
आमस्चार माधयममा फागुन १८, २०७६ देभि पुस १६, २०७७ ्बीच प्रकाभित/
प्रसाररत भिभिनन सामग्रीहरूको सनदियासयूची (भ्बभबलयोग्राफी) तयार पाररएको भियो ।7 
सोही भ्बभबलयोग्राफीमा सयूचीकृत सामग्रीलाई भनभचित साझा भिषयिसतु (भिम) का 
आिारमा िगफीकरण गरी यो अनुसनिान प्रभतिेदन तयार गररएको हो । सािै, पुस 
१७, २०७७ पभछ कोभिड-१९ ले भिद्ालय भिक्ामा पारेको प्रिाि्बारे भिभिनन 
आमस्चार माधयममा प्रकाभित केही महत्िपयूणया सामग्रीलाई समेत यो प्रभतिेदनको 
तयारीका क्रममा हेररएको भियो । तयसै गरी, प्रभतिेदनको तयारीका क्रममा काठमाडौ ँ
उपतयकाका सामुदाभयक भिद्ालयमा पढाउने करर्ब दुई दजयान भिक्क/भिभक्कासँग 
कोभिड-१९ महामारीले भिद्ालय भिक्ामा पारेको प्रिाि्बारे कुराकानी समेत 
गररएको भियो ।8 उति छलफलमा उठेका कभतपय भिषय समेत यस प्रभतिेदनमा 
परेका छन् । यस ्बाहेक, कोभिड-१९ र भिद्ालय भिक्ा्बारे सरकारी, गैरसरकारी 
क्ेत् र अनतरायाभट्ट्य संघ संसिा तिा भिभिनन भनयोग्बाट प्रकाभित िएका भिभिनन 
सामग्रीलाई समेत अधययन गररएको छ ।9 

7 कोभिड-१९ महामारीले भिक्ा क्ेत्मा पारेको प्रिाि्बारे तयार पाररएका सनदिया सामग्रीका 
लाभग हेनुयाहोस्, तामाङ (सन् २०२१), मोतिान (सन् २०२१) । 

8 यी कुराकानी असार–साउन, २०७८ का भिभिनन भमभतमा गररएका भिए ।
9 कोभिड-१९ कालमा भिक्ण भसकाइमा महामारीले पारेको असर्बारे सिलगत अधययन गनया 

असमिि जसतै भियो । यसतो अिसिालाई धयान भददै ँ हामीले कोभिड-१९ ले भिद्ालय भिक्ामा 
पारेको असर्बारे आम स्चार माधयममा प्रकाभित सामग्रीलाई नै अधययनको मुखय आिार ्बनायौ ँ।
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१.३. प्रभििछेदनको सिंिना ि यसको सीमा
यो प्रभतिेदन पररचय र भनट्कषया िणड सभहत ८ ओटा पररचछेदमा भििाभजत छ । दोस्ो 
पररचछेद महामारीमा भिद्ालय भिक्ा र संघीय सरकारको ियूभमकामा केभनद्त छ । 
िास गरी कोभिड-१९ महामारीको कारण िैभक्क क्ेत्मा भसभजयात संकट समािान 
गनया संघीय सरकारको ियूभमकालाई यो पररचछेदले प्रसट्याउँछ । प्रभतिेदनको तेस्ो 
पररचछेदमा महामारीका समयमा िैकभलपक भिक्ण भसकाइका सम्बनिमा सिानीय 
र प्रदेि सरकारका गभतभिभि्बारे भििेचना गररएको छ । प्रभतिेदनको चौिो र पाँचौ ँ
पररचछेद क्रमिः महामारीमा िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग गररएका प्रयास; 
र संसिागत (भनजी) भिद्ालयमा देभिएको िुलक भििाद तिा भिक्क कमयाचारीको 
आनदोलनमाभि केभनद्त छ । छैटौ ँ पररचछेदमा महामारीमा िैकभलपक भिक्ा र 
असमानताका आयाम्बारे चचाया गररएको छ िने सातौ ँ पररचछेदमा महामारी्बीच 
एसईई परीक्ा र नभतजा मयूलयांकन सम्बनिमा िएका ्बहस्बारे चचाया गररएको छ । 
आठौ ँ पररचछेदमा समग्र अधययनको संक्ेपमा भनचोड प्रसतुत गररएको छ । सािै, 
प्रभतिेदनको पभछललो िणडमा सनदिया सामग्रीको सयूची र अनुसयूची भदइएको छ । 

िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग आिशयक पनने पयूिायािार/संरचनाको अिाि, 
कोभिड-१९ को समयमा पठनपाठन स्चालन्बारे सरकारी अलमल/अनयोल, 
भिक्ामा प्रतयक् सरोकार राखने भनकाय्बीच समनियको कमी र भिक्क तिा 
भिद्ािफीहरूमा िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग आिशयक पनने ज्ान/सीप (भडभजटल 
साक्रता) को कमीले नेपालमा िैकभलपक भिक्ण भसकाइ प्रभक्रया प्रिािकारी हुन 
सकेन िनने तकया  यो प्रभतिेदनमा गररएको छ । सािै, महामारीका समयमा भनजी 
भिद्ालयका तुलनामा सामुदाभयक भिद्ालयहरू िैकभलपक भिक्ण भसकाइ प्रभक्रया 
स्चालनमा असफल देभिए या कमजोर रहे । समग्रमा कोभिड-१९ महामारीले 
यसअभघ भनजी र सामुदाभयक भिक्ामा भिद्मान रहेको असमानतालाई िप गभहरो 
्बनाउन समेत मद्त गऱयो िनने भनचोड यस अधययनको छ ।

यो अनुसनिान प्रभतिेदनका केही सीमा छन् । पभहलो, कोभिड-१९ महामारीका 
कारण भिक्ण संसिा ्बनद हुँदा यसले ्बाल्बाभलकाको पठनपाठनमा पारेको असर 
र यस्बाट िभिट्यमा पनयासकने समिाभित सामाभजक “वययिार” को पक्लाई यसमा 
समेभटएको छैन । कोभिड-१९ का कारण भिक्ण संसिा ्बनद हुँदा सीमानतकृत 
सामाभजक समयूहका िेरै ्बाल्बाभलकाको िैभक्क उपलभबि कमजोर हुने भनभचित 
जसतै छ; जसमधये कयौ ँ्बाल्बाभलका फेरर भिद्ालयमा फकया न नसकी ्बीचमै पढाइ 
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छाड्ने समिािना छ । दोस्ो, कोभिड-१९ का कारण भिक्ण संसिा (भििेषतः भनजी 
भिद्ालय) मा परेको आभियाक असर्बारे साियाजभनक ्बहस िासै िुरू िएको छैन । 
तयसैले भमभडयाका सामग्रीमा आिाररत रहेर तयार पाररएको यस प्रभतिेदनमा यो पक् 
छुट्न पुगेको छ । तेस्ो, िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग नयाँ प्रभिभि (इनटरनेट, 
कम्ययूटर) को प्रयोग ्बढ्दा अभििािकहरूमा आभियाक िार िभपएको छ । यसतो 
िारले पररिारको समग्र आभियाक गभतभिभिलाई कसरी प्रिाभित गरेको छ िनने भिषय 
यस प्रभतिेदनमा समेभटएको छैन । र, चौिो, कोभिड-१९ महामारी्बाट नेपालमा 
कभत भिक्क/भिभक्का, कमयाचारी र भिद्ािफीले जयान गुमाए िनने्बारे आभिकाररक 
त्थयांक समेत अझै उपलबि हुन सकेको छैन । यसतो अिसिामा तयस्बाट पीभडत 
पररिारमा परेका िा पनयासकने मनोसामाभजक प्रिाि्बारे पभन यो प्रभतिेदन मौन छ ।10 
यी पक्हरू िािी अधययनका लाभग ्बृहत् भिषय हुन् ।

10 नेपाल भिक्क महासंघका पदाभिकारीका अनुसार जेठ १६, २०७८ समममा कोभिड-
१९ महामारी्बाट देििररमा १३४ जना भिक्कले जयान गुमाइसकेका भिए तीमधये महामारी्बाट 
लुभम्बनी प्रदेिमा ४४, प्रदेि २ मा २३, सुदयूरपभचिममा २०, कणायालीमा १६, ्बागमतीमा १४, 
गणडकीमा १२ र प्रदेि १ मा पाँच जना भिक्क रहेका भिए । यस अिभिमा भिक्क महासंघले 
उपलबि गराएको उति त्थयांकिनदा केही ्बढी भिक्कहरूको मृतयु कोरोनाका कारण हुनसकने 
अनुमान गनया सभकनछ, भकनभक कोरोनाले मतृयु िएको अनुमान गररएका तर आभिकाररक रूपमा 
पुभटि हुन नसकेको मृतयुलाई यस त्थयांकमा समािेि गररएको छैन । नेपाल भिक्क महासंघ, 
अभििािक संघ, ्याबसन, एन्याबसनले भिक्क लािौ ँ भिद्ािफीसँग जोभडनुपनने र अग्रपंभतिमा 
िभटएर काम गनुयापनने िएकाले िोपमा प्रािभमकता भदन ततकालीन भिक्ा, भिज्ान तिा प्रभिभि 
मनत्ी कृट्णगोपाल श्ेष्ठसमक् माग प्रसतुत गरेका भिए । उति मागलाई धयानमा रािेर भिक्ा, भिज्ान 
तिा प्रभिभि मनत्ालयले भिविभिद्ालय र भिद्ालयमा पढाउने भिक्कलाई प्रािभमकतामा रािेर 
िोपको भितरण गनया सिास्थय तिा जनसंखया मनत्ालयलाई माघ २७, २०७७ मा आग्रह गरेको 
भियो (अनलाइनि्बर २०७७ञ) । तिाभप, नेपालमा पभहलो चरणको िोप अभियानमा भिक्कलाई 
समािेि गररएन (गौतम २०७८) । िैिाि २०, २०७८ समम पभन सरकारले भिक्कलाई िोपमा 
प्रािभमकता नभदएको, िेरै भिक्क, भिद्ािफी र कमयाचारी संक्रभमत हुँदा पभन सरकारले चासो नभदएको, 
कोरोनाको कारण जयान गुमाएका भिक्क र कमयाचारीलाई कुनै पभन क्भतपयूभतयाको वयिसिा नगरेको 
िनदै नेपाल भिक्क महासंघले ततकालीन भिक्ामनत्ी कृट्णगोपाल शे्ष्ठलाई धयानाकषयाण समेत 
गराएको भियो (इभडयु-पत् २०७८क) ।
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परिच छ्ेद २

महामािीमा भिद्ालय भिक्ा ि सघंीय सिकाि

चीन र िारत दुिै भछमेकी देिमा कोरोनािाइरस फैलँदै गएपभछ भिवि सिास्थय 
संगठन (डबलयूएचओ) ले फागुन दोस्ो हप्ा, २०७६ मा नेपाललाई कोभिड-१९ ्बाट 
“अभत उचच जोभिमयुति” क्ेत्को रूपमा सयूचीकृत गरेको भियो (नागररकि्बर सन ्
२०२०) । यद्भप, नेपालले ततकाल संक्रमणलाई फैभलन नभदन हात िुने, िौभतक 
दयूरी कायम गनने, भिडिाडमा नजाने, सयाभनटाइजर र मासकको प्रयोगमा जोड भदने 
्बाहेक अरू पयूिया तयारीका उपाय अिलम्बन गरेन । भिविमा कोभिड-१९ संक्रमणको 
पभहलो केस देभिएको करर्ब चार मभहना (चैत पभहलो हप्ा २०७६) पभछसमम पभन 
नेपालमा भनिायाि रूपमा भिक्ण संसिाहरू िुला भिए । कोभिड-१९ संक्रमणको 
भिसतार नेपालमा कसरी ियो ? कोभिड-१९ सनत्ासका कारण भिक्ण संसिाहरू 
कभहले्बाट ्बनद िए ? कोभिड-१९ ले भिक्ण संसिा ्बनद िएपभछ िैकभलपक 
भिक्ण भसकाइका प्रयतन्बारे साियाजभनक रूपमा के-कसता छलफल िए ? भिद्ालय 
भिक्ामा कोभिड-१९ महामारीको असर कम गनया संघीय सरकारले के-कसता पाइला 
चालयो ? अिायात्, समग्रमा कोभिड-१९ महामारीको समयमा भिद्ालय भिक्ा्बारे 
संघीय सरकारको ियूभमका के-कसतो रह्ो िनने्बारे यो पररचछेदमा चचाया गररने छ ।

२.१ कोभिड-१९ सकं्रमणको सनत्ास
नेपालमा कोरोनािाइरसको पभहलो संक्रमण माघ १०, २०७६ मा देभिएपभछ 
भिद्ालय तिा कलेजहरू ततकाल ्बनद गनया भिभिनन पक्ले (सिास्थयकमफी, भिक्क, 
भिद्ािफी, अभििािक, स्चारकमफी र जनप्रभतभनभि, आभद) आिाज उठाएका भिए 
(संग्रौला २०७६) । नेपाली कांगे्रसकी सचेतक पुट्पा िुसाल गौतमले फागुन २३, 
२०७६ को संसद् ्ैबठकमा भिक्ण संसिा ्बनद गनया सरकारसँग माग गरेकी भिइन ्
(सेतोपाटी २०७६) । नेपाल कोभिड-१९ को उचच जोभिममा रहेको िनदै ततकाल 
साििानी अपनाउनुपनने ्बाहेक अरू भिकलप नरहेको उनको िनाइ भियो । तयसै 
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गरी, ततकालीन नेपाल कमयुभनटि पाटफी (नेकपा) को भ्ातृ संगठन अभिल नेपाल 
राभट्ट्य सितनत् भिद्ािफी युभनयन (अनेरासिभियु) ले फागुन २३, २०७६ मै भिद्ालय 
र कलेज ्बनद गनया सरकारसँग माग गरेको भियो (काभनतपुर २०७६क) । नेपालमा 
पभहलो संक्रभमत िेभटएको ठ्याककै दुई मभहनापभछ (चैत १०, २०७६) फ्ानस्बाट 
फभकया एकी एक १९ िषफीया भकिोरीमा कोरोनाको संक्रमण देभिएको भियो । यसपभछ 
िने काठमाडौ ँ उपतयकामा संक्रमणको त्ास ह्ातिै ्बढ्यो (रभिनद् गौतम २०७६) ।

कोभिड-१९ संक्रमण ्बढे पभन राजयले चासो नभदएको, कोभिड-१९ संक्रमण्बाट 
्बचन आिशयक तयारी नगरेको र लािौ ँ ्बाल्बाभलका पढ्ने भिद्ालय ्बनद 
नगराएको िनदै आमस्चार माधयममा सरकारको वयापक आलोचना िएको भियो 
(िागले िट्टराई २०७६) ।11 कोभिड-१९ फैभलरहँदा पभन भिद्ालय ्बनद नगरेको 
िनदै साियाजभनक रूपमा सरकारको आलोचना हुन िालेपभछ कोभिड-१९ संक्रमण 
रोकिाम तिा भनयनत्ण उचचसतरीय समनिय सभमभत (उचचसतरीय समनिय सभमभत) 
को फागुन २०, २०७६ मा रक्ा मनत्ालयमा ्बसेको ्ैबठकले भिद्ालयमा भिद्ािफीको 
आितजाित िेरै हुने हुनाले कोभिड-१९ ्बाट जोभगन भिद्ालयले पढाइ र िाभषयाक 
परीक्ा चाँडो सकेर भिद्ालय ्बनद गनने भनणयाय गरेको भियो ।12 उचचसतरीय समनिय 
सभमभतले गरेको सोही भनणयायका आिारमा भिक्ा, भिज्ान तिा प्रभिभि मनत्ालय 

11 कोभिड-१९ संक्रमणको भिविवयापी भिसतार िइरहँदा नेपाल सरकारको वयिहार िने 
िेलाँचीपयूणया रह्ो । उदाहरणका लाभग ततकालीन नागररक उड्डयन तिा पययाटन मनत्ी योगेि 
िट्टराईले नेपाललाई “कोरोना फ्ी जोन” का रूपमा प्रचार गनयाका लाभग श्वय दृशय सामग्री ्बनाउन 
मातहतका भनकायलाई भनदनेिन भदएका भिए । उनले भचभनयाँ िाषामा समेत तयसता प्रचार सामग्री 
तयार पारेर सात भदनभित् भचभनयाँ स्चार माधयम तिा चीनभसित नेपाली भनयोग माफया त समपे्रषणको 
वयिसिा भमलाउन समेत िनेका भिए (भचर्जीिी पौडेल २०७६) । तयसै गरी महामारीको रूपमा 
फैभलएको कोरोनािाइरस्बारे ततकालीन प्रिानमनत्ी केपी िमाया ओलीका अभिवयभति हलका, 
भििादासपद, ठट्यौलीपयूणया देभिनिे । उनी “कोरोना [िाइरस] िनेको एउटा रुघािोकी जसतो हो; 
लाभगहालयो िने हाभचछउँसाभचछउँ गनुयापछया , तातो पानी िानुपछया , उँडाइभदनुपछया” िनिे (्बी्बीसी 
नेपाली सन् २०२०ि) । 

12 कोभिड-१९ ्बाट जनसिास्थय र अियातनत्मा पनयासकने असर्बारे भिसतृतमा अधययन, 
अनुसनिान र भिशे्षण गरी उपयुति कदम चालने, रोगको रोकिाम र भनयनत्णको लाभग सतकया ता 
अपनाउने, जनचेतना अभििृभद्ध गनने, आिशयक भनणयाय गरी तयसको कायायानियन गनया र गराउन 
भनरनतर अनुगमन र भनगरानी गनया सरकारले फागुन १७, २०७६ मा उचच सतरीय समनिय सभमभत 
गठन गरेको भियो । ततकालीन उपप्रिान तिा रक्ामनत्ी ईविर पोिरेलको संयोजकतिमा गभठत यो 
सभमभतमा गृहमनत्ी, परराट्ट् मनत्ी, भिक्ा, भिज्ान तिा प्रभिभि मनत्ी, कृभष तिा पिुपंक्ी भिकास 
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(भिक्ा मनत्ालय) ले फागुन २०, २०७६ मा सयूचना भनकालेर चैत ५ गतेभित् कक्ा 
१ देभि ९ सममको पठनपाठन र िाभषयाक परीक्ा सकेर भिद्ालय ्बनद गनया भनदनेिन 
भदयो । र, मनत्ालयले भिद्ालयमा सिा, समारोह, िाभषयाक उतसि लगायतका 
भिडिाड हुने िालका काययाक्रम आयोजना नगनया पभन अनुरोि गऱयो । तयसै गरी, 
फागुन २१, २०७६ मा भिक्ा मनत्ालयले एक सयूचना जारी गददै कोरोनािाइरसको 
रोकिाम गनया भिक्ण संसिा/भिद्ालय, भिक्क, भिद्ािफी र अभििािकले भनिायाह 
गनुयापनने ियूभमका—भिद्ालयले कोरोनािाइरस सम्बनिी सचेतना जगाउने, संक्रमण 
फैभलन नभदन सुरक्ा सतकया ता अपनाउने, भिद्ािफीमा रुघािोकी िा संक्रमण देभिएमा 
सम्बभनित भनकायमा ि्बर गनुयापनने र भिक्ण संसिा्बीच सयूचनाको स्जाल सिाभपत 
गनने लगायतका कायया—प्रसट पारेको भियो (कोभिड-१९ महामारीमा सरकारी/
गैरसरकारी भनकाय्बाट िएका भिभिनन गभतभिभि तिा भनणयायका लाभग हेनुयाहोस्, 
अनुसयूची-१) । 

सरकारले १५ भदनभित् परीक्ा सकेर मात् भिद्ालय ्बनद गनया भदएको भनणयायलाई 
अभििािक संगठनहरूले अपररपकि कदम िनेका भिए (संग्रौला २०७६) । चैत ५, 
२०७६ समम पढाई र परीक्ा सकन भनदनेिन भदएको तर तयस अभघको जोभिमको 
समिािनालाई सरकारले ्ेबिासता गरेको िनने उनीहरूको िनाइ भियो । तयसतै, 
सरकारले महामारीको संक्रमण फैभलन नभदन सयूचना भनकालने मात् होइन भिद्ालयभित् 
संक्रमण रोकिामको लाभग आिशयक सा्बुन, पानी, मासक, सयाभनटाइजर प्रयोग 
िएको छ भक छैन िनेर अनुगमन गनुयापनने र यभद छैन िने भितरण गनुयापनने अभििािक 
संगठनहरूको माग भियो । चैत ५, २०७६ समममा िाभषयाक परीक्ा समपनन गरी 
भिद्ालय ्बनद गनने सरकारको भनदनेिन अनुसार अभिकांि सरकारी तिा भनजी 
भिद्ालयले फागुन २८, २०७६ ्बाट िाभषयाक परीक्ा स्चालन गरेका भिए । कभतपय 
भिद्ालयले तोभकएकै समयमा परीक्ा समपनन गनया कै लाभग िनेर एकै भदनमा दुई-
दुई भिषयको परीक्ा समेत भलएका भिए (िाहाि्बर २०७६) । केही भजललाका 
भिद्ालयले िने संघीय सरकारको उति भनदनेिन अनुरूप तोभकएको कोसया र परीक्ा 
समपनन गनया सकेनन् । उदाहरणका लाभग एकीकृत भिद्ालय सतरीय सभमभत, दोलिाले 
संघीय सरकारको भनदनेिन अनुरूप एक हप्ामा परीक्ा स्चालन गनया नसभकने िनद ै

मनत्ी, सिास्थय तिा जनसंखया मनत्ी, उद्ोग, िाभणजय तिा आपयूभतया मनत्ी, संसकृभत, पययाटन तिा 
नागररक उड्डयन मनत्ी, अियामनत्ी र स्चार तिा सयूचना प्रभिभि मनत्ी सदसय भिए ।
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उति भनदनेिन अिज्ा गरेको भियो (रभिनद् गौतम २०७६) ।13 एक हप्ाभित्ै परीक्ा 
समपनन गनुयापनने िनदै अकसमात आएको सरकारी भनदनेिनले भिद्ािफी, अभििािक 
र भिक्कले मानभसक द्बा्ब िे्नुपरेको भियो ।

२.२ महामािीका कािण समपपूण्ण भिद्ालय बनद
िुरूमा चैत ६ देभि चैतमसानत २०७६ सममका लाभग स्बै भिक्ण संसिा (भिद्ालय/
भिविभिद्ालय) ्बनद गनने भनणयाय िएकोमा चैत ५, २०७६ मा ्बसेको कोभिड-१९ 
उचचसतरीय समनिय सभमभतको ्ैबठकको भनणयाय अनुसार चैत ६, २०७६ ्बाट हुने 
िभनएको पयूिया भनिायाररत एसईई परीक्ा समेत सिगन गररयो ।14 तयसै गरी सभमभतले 
११ र १२ का परीक्ा समेत ततकाल नगनया भनदनेिन भदयो । उचचसतरीय समनिय 
सभमभतको सोही ्ैबठकले कोभिड-१९ को संक्रमण ्बढ्दै गएका कारण चैत ११, 
२०७६ देभि देिवयापी लकडाउन गनने भनणयाय समेत गऱयो । ततकालका लाभग एक 
साताको लकडाउन घोषणा गरे पभन संक्रमण कम हुनुको सट्टा ्बढ्दै गएपभछ पटक-
पटक लकडाउनको अिभि िप गररएको भियो । लकडाउन लभम्ँबदै गएपभछ िैभक्क 
संसिाहरू पभन अभनभचितकालका लाभग ्बनद हुन पुगे । यसले गदाया िैिाि २०७७ 
्बाट िुरू हुने नयाँ िैभक्क सत् समेत प्रिाभित ियो (मोतिान २०७७) । 

भिक्ा मनत्ालयले “कोभिड-१९ एजुकेिन कलसटर कभनटनजेनसी ्लान, सन ्
२०२०” र “िैकभलपक प्रणाली्बाट भिद्ािफीको भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका-२०७७”  
्बनाउने ्बाहेक यी तीन मभहना (चैत २०७६–जेठ २०७७) पिया र हेरकै अिसिामा 
भ्बतायो । संघीय सरकारले यस अिभिमा िैकभलपक पठनपाठनको लाभग कुनै 
संसिागत प्रयास गरेको देभिएन । यद्भप, काठमाडौकँा केही भनजी भिद्ालयले िने 
िैिाि दोस्ो हप्ा, २०७७ (लकडाउनकै अिभिमा) ्बाटै अनलाइन माधयम्बाट 

13 भिद्ालय सतरीय सभमभत, दोलिाले चैत ९, २०७६ मा परीक्ा समपनन गनने भनणयाय गरेको 
भियो । दोलिाको भनजी भिद्ालयको संगठन राभट्ट्य भनजी तिा आिासीय भिद्ालय एिोभसएसन 
नेपाल (एन्याबसन) ले पभन फागुन ३०, २०७६ ्बाट मात् परीक्ा स्चालन गरेका भिए (रभिनद् 
गौतम २०७६) ।

14 कोभिड-१९ का कारण एसईई परीक्ा रोभकएपभछ उठेका ्बहस्बारे यसै प्रभतिेदनको सातौ ँ
िणडमा चचाया गररएको छ ।
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कक्ा स्चालन गरेर नयाँ िैभक्क सत्लाई भनरनतरता भदन कोभसस गरे ।15 काठमाडौ ँ
उपतयका ्बाभहरका अभिकांि भनजी भिद्ालय र सामुदाभयक भिद्ालयले िने 
लकडाउनको अिभिमा पठनपाठन सुचारु गनया सकेनन् । िहरी क्ेत्का केही भनजी 
सकयू लले लकडाउन िुरू हुने भ्बभतिकै आफना भिद्ािफीलाई फोन माफया त िा प्रतयक् 
िेटेर उनीहरूको अिसिा्बारे जानकारी भलएका ि्बर पत्पभत्कामा साियाजभनक 
िएका भिए (नुतुना राई २०७७ि) । तर भनजी भिद्ालयमा पढ्ने भिद्ािफीिनदा फरक 
पाररिाररक पृष्ठियूभम िएका कारण सामुदाभयक भिद्ालयले आफना भिद्ािफीलाई 
तयसरी समपकया  गरेर पठनपाठन स्चालन गरेको कुनै पभन उदाहरण पाइएन (अननपयूणया 
पोसट २०७७ग) ।16

कोभिड-१९ संक्रमणको लाभग लकडाउन ्बाहेक अरू भिकलप तयार नपारेको, 
जयाला मजदरुी गनने, रोजगारी गुमेका, वयापार वयिसाय गरेर िाने समयूहको समसया 
सम्बोिन गनया नसकेको र िोकिोकै िएर जयाला मजदरुी गननेको जयान जान िालेपभछ 
लकडाउन िरुू िएको केही हप्ापभछ (िैिाि–जेठ २०७७) जनसतर्बाट सरकारको 
चकको आलोचना िुरू ियो (राउत २०७७) । साियाजभनक रूपमा सरकारको चकको 
आलोचना िएपभछ लकडाउन गररएको तीन मभहना (असार २०७७) पभछ लकडाउन 
केही िुकुलो ्बनाइएको भियो । लकडाउन िुकुलो िएसँगै सरकारी तिा भनजी 
कायायालय, सिारीसािन र पसलहरू भ्बसतारै िुलदै गए । यद्भप, भिक्ण संसिा 
कभहले्बाट िोलने िनने्बारे संघीय सरकार अलमलमा देभिन्थयो (अनलाइनि्बर 
२०७७क) । यो अिभिमा भिक्ा मनत्ालयले “पिया र हरे” को रणनीभत अिलम्बन 
गरेको भियो (इभडयु-पत् २०७७क) । िुरूमा लकडाउनको अिसिामा भिद्ालय 
स्चालन गनया नसभकने िएकोले लकडाउन िलेुपभछ अििा कोभिड-१९ भनयनत्णमा 
आएपभछ मात् पठनपाठन स्चालन गनने सोच भिक्ा मनत्ालयको भियो । लामो 
समय भिद्ालय जान नपाउँदा भिद्ािफीको पढ्ने ्बानी हराउँदै गएको, लकडाउनकै 
अिसिामा भसकाइलाई भनरनतरता भदन िैकभलपक वयिसिा नगरेको र कोभिड-१९ 
संक्रमण लभम्बने देभिँदा समेत भिद्ािफीको पठनपाठन अगाभड ्बढाउने्बारे कुनै मयूतया 

15 कोभिड-१९ महामारीले संसिागत भिद्ालयको पठनपाठनमा पारेको प्रिाि्बारे ्बुझन यो 
प्रभतिेदनको पाँचौ ँ िणड हेनुयाहोस् ।

16 कोभिड-१९ महामारीले सामुदाभयक भिद्ालयमा पारेको प्रिाि्बारे भिसतृत छलफलका 
लाभग यसै प्रभतिेदनको चौिो िणड हेनुयाहोस् ।
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काययायोजना नलयाएको िनदै सरकारको प्रिसतै आलोचना िएको भियो (गोरिापत् 
२०७७क; काभनतपुर २०७७क) ।

२.३ पठनपाठन अनलाइन ि दपूि भिक्ामा परिणि
िैकभलपक कक्ाको लाभग कुनै काययाक्रम नलयाएको िनेर साियाजभनक रूपमा 
भिक्ा मनत्ालय र भिक्ा मनत्ीको वयापक टीकाभट्पणी िुरू िएपभछ सरकारले 
जेठ १८ मा “िैकभलपक प्रणाली्बाट भिद्ािफीको भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका, 
२०७७” लयायो ।17 “कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण अिरुद्ध रहेको भसकाइ 
प्रणालीलाई सुचारु गनया र भिद्ालय जाने उमेरका ्बाल्बाभलकालाई भिद्ालयमा 
भनयभमत पठनपाठन निएसमम आफनो पररिेि अनुकयू ल भसकने िातािरण भसजयाना 
गनया दयूर तिा िुला भिक्ा लगायत िैकभलपक प्रणालीको माधयम्बाट प्रिािकारी 
र वयिभसित रूपमा भसकाइमा सहजीकरण गनया” सरकारले उति भनदनेभिका जारी 
गरेको भियो (नेपाल सरकार २०७७क : १) । लकडाउन िुरू िएको करर्ब तीन 
मभहनापभछ जारी सो भनदनेभिकाले (असार १, २०७७ ्बाट) िैकभलपक माधयम्बाट 
पठनपाठन स्चालन गनने ्बाटो िने िोलयो ।18 कोभिड-१९ का कारण भिद्ािफी र 
भिक्कको िौभतक उपभसिभत भिक्ण संसिामा असमिि िएकाले अनलाइन, रेभडयो, 
टेभलभिजन, भप्रनट र िुला भिक्ा माधयम्बाट पठनपाठन सुचारु गनया भनदनेभिकाले 
सुझाएको भियो । सािै, महामारीको समयमा उपयुति िैकभलपक माधयम्बाट भसकाइ 
प्रभक्रया अगाभड ्बढाउने काययामा आिशयक सहजीकरण गनया भनदनेभिकाले संघ, प्रदेि 
र सिानीय सरकारको धयानाकषयाण गराएको भियो । नयाँ िैभक्क सत् िुरू गननेिनदा 
पभन ततकाललाई भसकाइ र िैभक्क गभतभिभिलाई भनरनतरता भदन र भिद्ािफीलाई 
भसकाइ प्रभक्रयामा संलगन गराउन उति भनदनेभिका लयाइएको भियो (पोिरेल २०७७) ।

सिानीय सरकार सँगको सहकाययामा भिद्ालयले भिद्ािफीको स्ोत सािनमा 
पहुँचको अिसिा भिशे्षण गरी भनदनेभिकाले भिद्ािफीलाई पाँच ओटा िगया—स्ैब 
भकभसमका प्रभिभिको पहुँचिनदा ्बाभहर रहेका; रेभडयो र एफएममा मात् पहुँच 
िएका; टेभलभिजनको पहुँच िएका; कम्ययूटर िएका तर अनलाइन कनेभकटभिटी 

17 भनदनेभिकाको पयूणया पाठका लाभग हेनुयाहोस्, नेपाल सरकार (२०७७क)
18 यद्भप िैिाि पभहलो हप्ा, २०७७ मै भिक्ा तिा मानि स्ोत भिकास केनद्ले लकडाउनको 

समयमा भिद्ािफीलाई लभक्त गददै िचुयाअल कक्ा स्चालनका लाभग श्वय दृशय सामग्री उतपादन 
गनया िुरू गरेको भियो (हेनुयाहोस् रौभनयार २०७७क) ।
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निएका; र, इनटरनेट तिा सयूचना स्चार प्रभिभिको सािनमा पहुँच िएका—मा 
भििाजन गरेको भियो (नेपाल सरकार २०७७क) । संघीय सरकारले जारी गरेको उति 
भनदनेभिकाले अनयोलमा रहेको िैभक्क के्त्लाई अगाभड ्बढ्न केही ्बाटो िुलाए पभन 
अभिकांि सामुदाभयक भिद्ालयले िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग आिशयक 
पनने पयूिायािार एिं जनिभतिको कमी र अनय सरोकारिालाको ियूभमका समेत प्रसट 
निएकोले िैकभलपक भिभि अपनाएर पठनपाठन स्चालन गनने सरकारको योजनाले 
तयभत ्ेबला िासै मयूतया रूप भलएन (्बराल २०७७) । भनदनेभिकामा भिक्कले आफनो 
भिद्ालयको सिनेक्ण गरेर कुन भिद्ािफीलाई के भसकाइ सहजीकरण गनया सभकनछ 
तयसको िगफीकरण गनने र िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग आिशयक पनने सामग्रीहरू 
सिानीय पाभलकाले भिद्ालयलाई भितरण गनने िनने प्राििान राभिएको भियो । 
भिद्ािफी िगफीकरण काययामा भिक्कको भनभट्क्रयता र सिानीय सरकार मयूलतः कोभिड-
१९ संक्रभमतका लाभग किारेभनटन भनमायाण तिा वयिसिापनको काममा वयसत िएका 
कारण िैकभलपक भिक्ण भसकाइ प्रभक्रया सोचे अनुरूप अगाभड ्बढ्न सकेन ।19

यद्भप, भनदनेभिका जारी िएपभछ भिभिनन भजललाका भिद्ालयले अनलाइन, दयूर 
तिा िुला भिक्ा भिभि्बाट पठनपाठन स्चालन गनया प्रयास गरेका भिए । तयसै 
गरी, भिभिनन भजललाका कभतपय भिद्ालयले िौभतक दयूरी कायम गरी पठनपाठन 
सुचारु गनने प्रयतन समेत गरेका भिए । उदाहरणका लाभग मकिानपुरको मनहरी 
गाउँपाभलकामा रहेको राभट्ट्य रोटरी माधयभमक भिद्ालय (माभि) ले पाभलका 
सँगको परामियापभछ भिद्ािफी्बीच िौभतक दयूरी कायम गरेर पठनपाठन स्चालन 
गरेको भियो (रासस २०७७घ) । तयसै गरी, अघायािाँची, सभनििकया भसित कृट्ण 
माभिले भिक्ण भसकाइमा रेभडयो, टेभलभिजन र अनलाइन काययाक्रम प्रिािकारी 
निएको िनदै भिद्ालयको चौरमा रािेर पठनपाठन सुचारु गरेको भियो (आचायया 
२०७७) । कणायाली प्रदेिका अभिकांि िेगमा रेभडयो, टेभलभिजन र अनलाइनको 
पहुँच निएकाले केही भिद्ालयले िौभतक दयूरी कायम गरेर पठनपाठन स्चालन 
गरेका भिए (्बुढा र नेपाली २०७७) । काभ्ेको पाँचिाल नगरपाभलकाभसित 
्बालुिामा रहेको आजाद माभिले िौभतक दयूरी कायम रािेर भिक्क र भिद्ािफी 
दुिैको िौभतक उपभसिभतमा कक्ा स्चालन गरेको भियो । उति गाउँका अरू 

19 महामारीमा भिद्ालय स्चालनको लाभग सिानीय र प्रदेि सरकारले िेलेको ियूभमका्बारे 
यो प्रभतिेदनको तेस्ो िणड र सामुदाभयक भिद्ालमा िैकभलपक कक्ा स्चालनका प्रयतन्बारे 
चौिो िणडमा हेनुयाहोस् ।
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भिद्ालय ्बनद िए पभन आजाद माभिले एक भदनमा दुई ओटा तहका कक्ा मात् 
स्चालन गरेको भियो ।20 रेभडयो र टेभलभिजन्बाट पठनपाठन असमिि िएपभछ 
तयहाँ अभििािक र भिक्कको सहमभतमा िौभतक उपभसिभतमै कक्ा स्चालन 
गररएको भियो (भतमभलसना २०७७) ।

तयसै गरी, लामो समय भिद्ालय ्बनद िएपभछ भसनिुपालचोकका केही 
भिद्ालयका भिक्कहरूले एउटै टोलका भिद्ािफीहरूलाई सानो समयूहमा रािेर घरदैलो 
कक्ा स्चालन गरेका भिए । उदाहरणका लाभग भसनिुपालचोकको भत्पुरासुनदरी 
गाउँपाभलकाको िुसकुनभसित महेनद्प्रताप माभिका भिक्कहरू भिद्ािफीको घर-घरमा 
पुगेर पढाएका भिए । ्बाह्रभ्बसे नगरपाभलकाको सेतीदेिी आिारियूत भिद्ालयका 
भिक्कहरूले पभन घरदैलो भिक्ा स्चालन गरेका भिए । भिद्ािफीहरूको समयूह 
्बनाएर अभििािक सभहत घर-घरमा गएर पढाउँदा भिद्ािफीले िप रुभच भलएर 
पढ्ने गरेको भिक्कहरूको अनुिि भियो (भमजार २०७७) । गुलमीको रेसुंगा 
नगरपाभलकाको भसद्ध्बा्बा माभिले िैकभलपक भिक्ाको रूपमा घरदैलो र चौरमा 
रािेर दिुै भकभसम्बाट पठनपाठन स्चालन गरेको भियो । भसद्ध्बा्बा माभिले मभनदर 
पररसरमा २०/२५ जना भिद्ािफीको समयूह ्बनाएर पठनपाठन स्चालन गरेको भियो 
(टोपलाल अयायाल २०७७) । ्बागलुङको ्बडीगाड गाउँपाभलकाको भत्िुिन माभिका 
भिक्कले समेत टोलटोलमा कक्ा स्चालन गरेका भिए । सो भिद्ालयले गाउँका 
१३ सिानमा भसकाइ केनद् सिापना गरेर नभजकमा रहेका भिद्ािफीका लाभग एकीकृत 
कक्ा स्चालन गरेको भियो (पौडेल २०७७) ।

तयसै गरी, कभतपय भिद्ालयले िने दयूर भिक्ा्बाटै भसकाइ प्रभक्रयामा जोभडने 
प्रयतन गरेका भिए । उदाहरणका लाभग काभ्ेपला्चोकको नमो्बुद्ध नगरपाभलकाको 
जनक माभिका भिद्ािफीहरू “‘रेभडयो कक्ा” मा सहिागी िएका भिए । सिानीय 
क्ेत्मा स्चाभलत रेभडयो रोिी १०१.६ मेगाहजया्बाट भसकाइ कक्ा स्चालन 
िएको भियो (रासस २०७७ग) । तयसतै, सलयानमा पभन रेभडयो कक्ा प्रिािकारी 
िएको भियो । कक्ा १ देभि ५ सममका ्बाल्बाभलकालाई समेटेर “रेभडयो सकयू ल” 
काययाक्रम तयार पाररएको भियो । रुम टु ररडको आभियाक सहयोग तिा पढ्नको 

20 उति भिद्ालयमा आइत्बार र सोम्बार कक्ा ९ र १०, मंगल्बार कक्ा ७ र ८, ्बुि्बार 
५ र ६, भ्बही्बार कक्ा ३ र ४ र िुक्र्बार ्ले ग्रुपदेभि कक्ा २ सममका भिद्ािफीलाई पढाउने 
गररएको भियो । सािै, एउटा कक्ामा २० देभि २५ जना र एक ्ेबनचमा दुई जना मात् रािेर 
पठनपाठन स्चालन गररएको भियो (भतमभलसना २०७७) ।
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लाभग कोठाको प्राभिभिक सहयोगमा दभलत भिकास समाज, सलयानले सो काययाक्रम 
स्चालन गरेको भियो । “रेभडयो सकयू ल” काययाक्रममा ्बाल गीत, कभिता, किा 
सुनाउने र ्बाल्बाभलकालाई नै सहिागी गराएर काययाक्रम स्चालन गररएको भियो । 
तयसै गरी, रेभडयो काययाक्रम्बाटै ्बाल्बाभलकालाई गृहकायया पभन भदइन्थयो (रासस 
२०७७क) । नेपालग्ज उपमहानगरपाभलकाको सहकाययामा नेपालग्जको कृट्णसार 
एफएमले पभहलोपलट लकडाउनकै अिभिमा (िैिाि १४, २०७७ ्बाट) रेभडयो्बाट 
“रेभडयो सकयू ल” िुरू गरेको भियो । “रेभडयो सकयू ल” को यसतो अभयास पभछ गएर 
अनय भजललाले पभन अनुकरण गरेका भिए । उदाहरणका लाभग इलामको चुलाचुली 
गाउँपाभलकाको सहकाययामा “रेभडयो कक्ा” िुरू िएको भियो । इलामको प्चकनया 
आिारियूत भिद्ालयका भिद्ािफीले गाउँमा टोल समयूह ्बनाएर रेभडयो सुनने गरेका 
भिए (तुला अभिकारी २०७७) । 

भिक्ा मनत्ालयले िदौ १९, २०७७ मा “भिद्ािफी भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका, 
२०७७” जारी गरी असोज १, २०७७ ्बाट भिद्ािफी भसकाइ सहजीकरण गनया संघ, प्रदिे 
र सिानीय सरकारका भनकायलाई पुनःभनदनेिन भदएको भियो । यसअभघ (जेठ २०७७) 
मा जारी गररएको “िैकभलपक प्रणाली्बाट भिद्ािफीको भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका, 
२०७७” ले िैकभलपक माधयम्बाट कक्ा स्चालन गनयाको लाभग सिानीय भनकाय 
तिा सरोकारिालाको ियूभमका प्रसट नपारेको िनदै पभछललो भनदनेभिकाले िैकभलपक 
माधयम्बाट पठनपाठन स्चालन गनया सिानीय सरकार तिा सरोकारिालाको ियूभमका 
प्रसट्याउन िोजेको भियो । लकडाउन िुले पभन ततकाल भिक्ण संसिा निुलने 
िएपभछ उति भनदनेभिकाले िैकभलपक प्रणालीको भसकाइलाई िैभक्क सत्को मानयता 
भदने लगायतको वयिसिा समेत गऱयो । िैकभलपक प्रणाली्बाट भिद्ािफीको भसकाइ 
सहजीकरण गदाया आिशयक सामग्रीको भनमायाण तिा भितरणमा संघ, प्रदेि, सिानीय 
सरकार तिा भिक्ा मनत्ालय अनतगयातका भनकायको ियूभमका के-कसतो हुने िनने 
भिषयलाई सो भनदनेभिकाले सम्बोिन गनया िोजेको देभिन्थयो (एडुि्बर २०७७क) । 
भनदनेभिकामा भिद्ालय, अभििािक तिा भिक्कको ियूभमकाको पभन सभिसतार वयाखया 
गररएको भियो । उति भनदनेभिकामा भिद्ािफीको पभहचान तिा िगफीकरणका लाभग सिानीय 
सरकार र भिद्ालयलाई भििरण उपलबि गराउने काययाका लाभग भिक्कलाई भजममा 
भदइयो । र, भिद्ािफी िनाया अभिलेिनको लाभग भिक्क र अभििािकको ियूभमका समेत 
सो भनदनेभिकाले तय गरेको भियो (नेपाल सरकार २०७७ि) ।
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भिद्ािफी भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका जारी गरेको दईु हप्ा नभ्बतद ैसरकारले पनुः 
असोज १, २०७७ मा “भिद्ालय भिक्ा सम्बनिी आकभसमक काययायोजना, २०७७” 
जारी गऱयो । यसअभघ जारी िएका भनदनेभिकाहरूलाई नै कायायानियन गनया र कोभिड-
१९ का कारण अिरुद्ध पठनपाठन स्चालन गनया “होम सकुभलङ” अिायात् घरमै ्बसेर 
पढ्न सभकने सि-अधययन अििारणा अगाभड ्बढाउन उति काययायोजना लयाएको िनने 
सरकारको दा्बी भियो (एडुि्बर २०७७ङ) । काययायोजनामा भिद्ािफी-भिक्क समपकया , 
भिक्क पररचालन, ्बसाई सिानानतरण िएका भिद्ािफीहरूको त्थयांक संकलन, स्ैब 
्बाल्बाभलकाका लाभग पाठ्यपुसतक उपलबिताको सुभनभचितता, िनायामा छुटेकालाई 
समािेि गनने, फरक क्मता िएकालाई पभन सम्बोिन गनने लगायतका भिषय समेभटएका 
भिए (लकडाउनमा पाठ्यपुसतक उपलबिता र भितरण्बारे हनेुयाहोस्, ्बकस १) । सािै, 
िैभक्क सत् भित्मा भिद्ािफीले भसकनुपनने भिषय, भिक्ण भिभि र मयूलयांकन प्रणालीका 
लाभग ढाँचा भिकास तिा नमनुा सि-अधययन भसकाइ सामग्रीको भिकास गनने काययालाई 
समेत काययायोजनामा समेभटएको भियो (नेपाल सरकार २०७७ग) । यो काययायोजना 
जारी हुनु अगािै केही ठाउँका भिद्ालयमा िैकभलपक भसकाइ अभियान्बाट पठनपाठन 
िुरू गररसकेका भिए (एजुकेिनपाटी २०७७ग; नयाँ युग्बोि २०७७) । सरकारले 
भनदनेभिका र काययायोजना जारी गरे पभन िैकभलपक माधयम्बाट भिक्ण भसकाइका 
लाभग आिशयक पनने पयूिायािार—इनटरनेट, रेभडयो, टेभलभिजन र मो्बाइल फोन आभदको 
अिाि हुँदा अभिकांि ग्रामीण तिा भिकट क्ेत्मा रहेका भिद्ालयमा िनाया िएका 
भिद्ािफीको पठनपाठन सुचारु हुन सकेन । सािै, भिद्ािफी/भिक्कको पाररिाररक 
पषृ्ठियूभम, भिद्ालयको कमजोर िौभतक संरचना र भिक्क पररचालनमा समसयाका 
कारण िैकभलपक माधयम्बाट पठनपाठन अगाभड ्बढाउनसकने अिसिा िने भिएन ।21

बकस १ : कोभिड-१९ महामािीमा पाठ्यपुसिक उपलब्िा
जनक भिक्ा सामग्री केनद्का अनुसार जेठ २०७७ को दोस्ो हप्ासमम नयाँ 
िैभक्क सत्को लाभग माधयभमक तहका २५ प्रभतितिनदा ्बढी पाठ्यपुसतक 
भ्बक्री हुन सकेको भिएन (गोरिापत् २०७७ि) । केनद्ले लकडाउनकै समयमा 
भिद्ालय तहमा आिशयक पनने ९० प्रभतित पाठ्यपुसतक छापेको भियो । 
केनद्ले लकडाउनको अिभिमा भिद्ािफीलाई पठनपाठनको लाभग पाठ्यपुसतकको 

21 िैकभलपक कक्ाले भसजयाना गरेको “भडभजटल भडिाइड” ्बारे यो प्रभतिेदनको छैटौ ँिणडमा 
चचाया गररएको छ ।
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अिाि नहुने ्बताएको भियो । सरकारसँग भििेष ढुिानी अनुमभत भलएर केनद्ले 
मातहतको कायायालयमा पुसतक पुऱयाएको ्बताए पभन िेरै भिद्ािफीको हातमा 
असार पभहलो हप्ा २०७७ समम पभन पाठ्यपुसतक पुगेको भिएन । कोभिड-१९ 
का कारण भिद्ालय ्बनद िएपभछ पाठ्यपुसतकको भितरण गनया सहज िएन । 
कोभिड-१९ ले भिद्ालय ्बनद िएपभछ कभतपय भिद्ालयका प्रिानाधयापक/
भिक्क भिद्ालय छाडी गृहसिानतफया  फकने  र उनीहरूको अनुपभसिभतले समेत 
पाठ्यपुसतकको भितरणमा समसया उतपनन िएको भियो ।
 भिक्ा मनत्ालयले जेठ १८, २०७७ मा िैकभलपक प्रणाली्बाट पढाउनसकने 
भनदनेभिका लयाएपभछ मात् पाठ्यपुसतकको उपलबिता्बारे चासो ्बढेको भियो । 
सरकारले िैकभलपक भिभि्बाट पढाउने घोषणा गरेपभछ जनक भिक्ा सामग्री केनद्ले 
असार १, २०७७ अभघ नै भिद्ालयमा भिद्ािफीको हात-हातमा पाठ्यपुसतक 
पुऱयाइने ्बतायो (गोरिापत् २०७७ग) । सरकारले भिद्ािफी भसकाइ सहजीकरण 
भनदनेभिकामा भिद्ािफीको हात-हातमा पाठ्यपुसतक भितरणको लाभग भिद्ालय 
तिा भिक्कलाई पररचालन गनने जनाएको भियो । तयसतै, जनक भिक्ा सामग्री 
केनद्ले िने भिद्ालय तहको भजममेिारी सिानीय सरकारको िएकाले सिानीय 
सरकार नै पाठ्यपुसतक भितरणको लाभग ्बढी भजममेिार हुनुपनने ्बताएको भियो । 
तिाभप, भिद्ालय, भिक्क र सिानीय सरकारले भकता्ब ढुिानीको लाभग अग्रसरता 
नदेिाउँदा भिद्ािफीले पाठ्यपुसतक पभन समयमै पाएनन् ।
 ज-जसले पाठ्यपुसतक पाए उनीहरू पभन िैकभलपक पठनपाठनमा पहुँच 
पुगन नसकदा भकता्ब तयसै िभनकएर ्बसे । उदाहरणका लाभग डोटीको भझम े
माभलका माभि, मणटेविर माभि, पद्मपभबलक माभि, प्रिात माभि आभद भिद्ालयका 
भिद्ािफीले पाठ्यपुसतक पाए पभन गाउँमा अनलाइन, टेभलभिजन, रेभडयोको 
पहुँच र नेटिकया को समसया िएकोले पढ्ने अिसर िने पाएका भिएनन् (ओझा 
२०७७) । पाठ्यपुसतक पाए पभन पढाइ स्चालन नहुँदा के पढ्ने र कसरी पढ्ने 
िनेर भिद्ािफीमा अनयोल कायमै रह्ो ।
 कभतपय गाउँपाभलकाको अग्रसरतामा िैिाि अभनतम हप्ा, २०७७ 
भतरै भिद्ािफीको घर-घरमा र भिद्ालयमा पाठ्यपुसतक भितरण गररएको भियो 
(राजकुमार काकफी २०७७) । िाली समयमा भिद्ािफीको पढ्ने ्बानी नछुटोस् र 
भिद्ािफीलाई भसकाइ प्रभक्रयामा संलगन गराउन सभकयोस् िनेर पुसतक ्बाँभडएको 
भियो । भसनिुलीको कमलामाई नगरपाभलकाका सामुदाभयक भिद्ालयले 
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लकडाउनकै अिभिमा भिद्ािफीलाई भिद्ालयमा पालैपालो ्बोलाएर हात-हातमा 
पुसतक भितरण गरेका भिए । तर भिकट क्ेत् भििेष गरी भहमाली भजललामा 
पाठ्यपुसतक ढुिानीमा समसया िएको भियो ।
 भिद्ालय ्बनद रहकेो ्ेबलामा ्बाल्बाभलकालाई भसकाइ प्रभक्रयामा संलगन 
गराउन भिक्ा मनत्ालय अनतगयातको भिक्ा तिा मानि स्ोत भिकास केनद्ले चैत 
१२, २०७६ मा कक्ा ६ देभि १० सममका अंगे्रजी, भिज्ान र गभणत भिषयको 
भडभजटल सामग्री िे्बसाइट्बाटै पढ्न, भसकन र िेलनसकने वयिसिा गरेको भियो 
(काभनतपुर २०७६ि) । भिक्ा मनत्ालय मातहतका भिभिनन भनकाय्बाट ्बनाइएका 
सामग्रीहरूको संकलन गरेर र एजुकेिन कलसटरविारा ्बाल्बाभलकाको भनभमति 
उपयोगी ठानी भसफाररस गररएका सामग्रीहरू भिक्ा तिा मानि स्ोत भिकास 
केनद्को िे्बसाइटमा राभिएको भियो । कक्ागत भिषय ्बाहेकका ्बाल्बाभलकाको 
लाभग भडभजटल लाइब्ेरी, किा र िेल सामग्री पभन उपलबि गराइएको भियो । 
केनद्ले िे्बसाइटमा उपलबि सामग्रीको प्रयोग गरी आफना ्बाल्बाभलकालाई 
अधययनमा भनरनतरता भदन अभििािकलाई आग्रह गरेको भियो । तयसै गरी, 
कक्ा १ देभि ३ सममका भिद्ािफीका लाभग नेपाली, अंगे्रजी र गभणत भिषयको 
पाठ्यसामग्री ्बनाएर भडभजटल कपी समेत िे्बसाइटमा अपलोड गरेको भियो 
(सापकोटा २०७७) । उति सामग्रीहरू छापेर सिानीय सरकारसँग समनिय गरेर 
अनलाइन र दयूर भिक्ाको पहुँचमा नरहेका भिद्ािफीसमम पुऱयाउने केनद्को योजना 
िए पभन ती सामग्री आमभिद्ािफीको पहुँचमा पुगेको देभिएन ।
 तयसै गरी, गैरसरकारी के्त््बाट पभन िैकभलपक पठनपाठनको लाभग 
पाठ्यसामग्री भनमायाण गनने काम िए । भटच फर नेपालले अनलाइन, रेभडयो र 
टेभलभिजनमा पहुँच निएका भिद्ािफीलाई घरमै ्बसेर पढाइलाई भनरनतरता भदन 
सभकने सहयोगी पुभसतका तयार पारेको भियो (अनलाइनि्बर २०७७घ) । भटच 
फर नेपालले सियंसेिी भिक्क उपलबि गराइरहेका ६५ सामुदाभयक भिद्ालयका 
१० हजार भिद्ािफीलाई केनद्मा रािेर कक्ा ६ देभि १० सममका भिद्ािफीका 
लाभग उपयोगी हुने गभणत, भिज्ान र अंगे्रजी भिषयको सहयोगी पाठ्यसामग्री 
भनमायाण गरेको भियो ।
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२.४ िौभिक उपभसथिभिमै पठनपाठन
संघीय सरकारले भिभिनन समयमा जारी गरेका भनदनेभिकाहरू प्रिािकारी निएपभछ 
भिक्ा मनत्ालयले काभतिक २०,२०७७ मा “भिद्ालय स्चालन सम्बनिी काययाढाँचा, 
२०७७” साियाजभनक गरी सिानीय सरकारले जोभिम मयूलयांकन गरी भिद्ालय 
िोलनसकने आिार तयार पारेको भियो । सो काययाढाँचाले संक्रमणको जोभिम 
निएका र कम हुँदै गएका सिानीय सरकारका भिद्ालयमा आलोपालो भिफट िा 
उपयुति भिभि अपनाई िौभतक उपभसिभतमै पठनपाठन स्चालनको ्बाटो िुलाएको 
भियो । काययाढाँचा आएपभछ िने भिभिनन भजललामा मंभसर २०७७ ्बाट भिद्ालयले 
आलोपालो प्रणाली्बाट भिद्ािफीहरूको िौभतक उपभसिभतमा कक्ा स्चालन गरेका 
भिए (नागररक २०७७; पभणडत २०७७घ) । काठमाडौमँा िने भढला गरी माघ २०७७ 
्बाट भिद्ालयहरू िुलेका भिए । 

काययाढाँचा आएको एक मभहना िइसकदा पभन िेरै सिानीय सरकार र भिद्ालयहरू 
भिद्ालय स्चालन्बारे अनयोलमै देभिनिे । काठमाडौ ँ उपतयकाका भिद्ालयहरू 
िने कोभिड-१९ को जोभिम कायमै रहकोले ततकालै स्चालन गररएको भिएन । 
काठमाडौ ँ उपतयका ्बाभहरका कभतपय भिद्ालयमा िने भिद्ालय स्चालन्बारे 
पाभलका र पाभलका मातहतका भिद्ालय वयिसिापन सभमभत ्बीचको ्ैबठक नहुँदा, 
भिक्क दर्बनदीको अिाि र भिद्ालय ििन र कक्ा कोठाको अिािका कारण 
भिद्ालय स्चालनमा अलमल देिापरेको भियो (गौतम २०७७ज) । काययाढाँचामा 
भिद्ालयहरू दुई भिफटमा स्चालन गनुयापनने र आलोपालो भिभि प्रयोग गनुयापनने 
वयिसिा िए तापभन अभिकांि भिद्ालयहरूमा भिक्कको अिाि हुँदा दुई भिफटमा 
स्चालन गनया कभठनाइ उतपनन िएको भियो । एउटै भिक्कले भ्बहान र भदउँसो 
पढाउनसकने अिसिा भिएन । र, एकिनदा ्बढी भिफटमा पढाइ स्चालन गदाया 
भिक्कलाई िप ितिा भदनुपनने हुँदा िप समसया उतपनन समेत िएको भियो । सािै, 
पढाइ स्चालन गदाया कक्ा कोठाहरूमा िौभतक दयूरी कायम गनुया परे पभन कभतपय 
भिद्ालयहरूमा कक्ा कोठा पयायाप् निएकोले िौभतक दयूरी कायम गरेर पठनपाठन 
स्चालन गनया सभकएको भिएन (्बुि्बार २०७७) ।
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िाभलका १ : भिक्ा मनत्ालयलछे महामािीको समयमा िैकभ्पक कक्ा 
सञिालन गन्ण जािी गिछेका भनददेभिका

जािी भमभि भनददेभिका

चतै दोस्ो हप्ा, २०७६ कोभिड-१९ एजकेुिन कलसटर कभनटनजेनसी ्लान, सन ्२०२०

जेठ १८, २०७७ िैकभलपक प्रणाली्बाट भिद्ािफीको भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका-२०७७

िदौ १९, २०७७ भिद्ािफी भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका-२०७७

असोज १, २०७७ भिद्ालय भिक्ा सम्बनिी आकभसमक काययायोजना-२०७७

काभतिक २०, २०७७ भिद्ालय स्चालन सम्बनिी काययाढाँचा-२०७७

जेठ ३१, २०७८
माधयभमक भिक्ा परीक्ा (एसईई) कक्ा १० को भिद्ािफी मयूलयांकन, नभतजा 
प्रकािन तिा प्रमाणीकरण काययाभिभि, २०७८

िदौ दोस्ो हप्ा, २०७८
कोभिड महामारीको अिसिामा हुनसकने भनषिेाज्ाको प्रकृभत अनरुूप भिक्ा, 
भिज्ान तिा प्रभिभि मनत्ालयसँग सम्बभनित भक्रयाकलापहरूको कायायानियन 
सम्बनिी काययायोजना

पुस १८, २०७७ मा ्बसेको सीसीएमसीको ्ैबठकले सिास्थय सुरक्ा मापदणड 
अपनाएर िौभतक उपभसिभतमै भिद्ालय स्चालन गनयाभदने भनणयाय गरेपभछ देििर पयूणया 
रूपमा स्ैब भिद्ालयमा पठनपाठन सुचारु िएको भियो (अनलाइनि्बर २०७७झ) । 
चैत २०७७ को िुरूआत्बाट काठमाडौ ँउपतयका सभहत देिका भिभिनन ियूिागमा 
कोभिड-१९ संक्रमणको दोस्ो लहर देिा पऱयो । भिक्क र भिद्ािफीमा कोभिड-१९ 
को संक्रमण ्बढ्दै गएपभछ िैिाि पभहलो हप्ा, २०७८ ्बाट मभहनौपँभछ िुलेका 
भिद्ालय पुनः ्बनद िए (काभनतपुर २०७८क; पभणडत २०७७ङ), जुन िदौ–असोज 
२०७८ ्बाट स्चालनमा आए ।22

22 िैिाि २, २०७८ मा सिास्थय तिा जनसंखया मनत्ालयले कोरोनािाइरसको अतयभिक 
जोभिम रहेको िनदै काठमाडौ ँ र िारतसँग सीमा जोभडएका १४ भजललामा भिद्ालय ्बनद गनया र 
अभििािकलाई आफना ्बाल्बाभलका भिद्ालयमा नपठाउन अभपल गरेको भियो । सिास्थय तिा 
जनसंखया मनत्ालयले अभपल जारी गरेको िोभलपलट िैिाि ३, २०७८ मा भिक्ा मनत्ालयले 
कोरोनािाइरस्बाट अभत प्रिाभित िभनएका १४ भजललाका भिद्ालय ्बनद गनने िा िोलने अभिकार 
प्रमुि भजलला अभिकारी नेतृतिको भजलला कोभिड-१९ संकट वयिसिापन केनद् (डीसीसीएमसी) 
लाई भदने भनणयाय गरेको भियो ।
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२.५ सघंीय सिकािको िपूभमका भनददेिनमुखी
महामारीको समयमा संघीय सरकारले भिद्ालय भिक्ामा प्रिािकारी रूपमा काम गनया 
नसकेको िनी स्चार माधयममा िेरै टीकाभट्पणी िए (अनलाइनि्बर २०७७च; 
आचायया र ्बानु २०७७; अननपयूणया पोसट २०७७ग) । लकडाउनको समयमा भिक्ा 
मनत्ालयको ियूभमका वयािहाररक रूपमा समसया समािानका लाभग अग्रसरता 
भलनेिनदा पभन भनदनेिन जारी गरेर चुपचाप ्बसने िालको देभियो । भिद्ालयमा 
िैकभलपक कक्ा स्चालन गनने िभनयो तर िैकभलपक कक्ाको लाभग भिद्ालयसँग 
आिशयक िौभतक पयूिायािार, भिद्ािफीसँग िौभतक स्ोत सािन, िैकभलपक भिक्णका 
भिषयिसतु, भिक्ण भिभि, भिक्क र भिद्ािफीमा प्रभिभि साक्रता छ भक छैन िनने 
भिषयमा सोचेको समम पभन देभिएन (अननपयूणया पोसट २०७७क) ।

भिक्ा मनत्ालयले भिद्ालयमा िैकभलपक कक्ा स्चालन गनया संघ, प्रदेि र 
सिानीय सरकारलाई भनदनेिन त भदयो तर िसतुभसिभतको भिशे्षण नगरी देििरर 
एकै िालको भनदनेभिकाहरू जारी गदाया तयो वयािहाररक हुन सकेन । यसकै कारण 
समिि देभिएका भिद्ालय समेत स्चालन हुन सकेनन् । सरकारले काठमाडौ ँ र 
िीरग्जको संक्रमण अिसिालाई मात् हेरेर देििरका स्ैब िैभक्क संसिालाई लागयू 
हुने गरी एउटै भनदनेभिका जारी गदाया कोभिड-१९ संक्रमण नै देिा नपरेका मनाङ, 
मुसताङ, डोलपा, हुमला र मुगु जसता भहमाली भजललाका भिद्ालय समेत ्बनद 
गनुयापनने अिसिा आयो (िनाल २०७७) । एक समाचारमा जनाइए अनुसार असोज 
१, २०७७ समम स्ैबिनदा ्बढी काठमाडौमँा ७,६११ (कुल संक्रभमतको १५%), 
पसायामा २,५०० (५%) र सलायाहीमा २,१०० (४%) संक्रभमत देभिएका भिए । जममा 
संक्रभमतमधये िेरै संक्रभमत िेभटएका १० भजललाले कुल संक्रभमतको ५० प्रभतित 
भहससा ओगट्िे िने देििरका संक्रभमतमधये ७५ प्रभतित संक्रभमत कोरोना्बाट 
्बढी प्रिाभित २३ भजललाका भिए । यस भहसा्बले हेनने हो िने करर्ब दुई दजयान 
भजललामा मात् संक्रभमतको चाप भियो (पाणडे र िनाल २०७७) । यसको अिया 
संक्रभमतको संखया यभकन गरेर कम जोभिममा रहेका भजलला या पाभलकामा सुरक्ा 
मापदणड पालना गरी िौभतक उपभसिभतमै पढाइ स्चालन गनने वयिसिा सरकारले 
भमलाउन सक्थयो । तर, संक्रभमतको अिसिा पभहचान नगरी कोभिड-१९ ्बाट 
अभत प्रिाभित र सामानय प्रिाि समेत नदेभिएका क्ेत्मा एकै िालको भनदनेभिका 
जारी गदाया पठनपाठन प्रिाभित त ियो नै भिद्ािफी, भिक्क र अभििािकहरूमा 
मनोिैज्ाभनक त्ास र अनयोलको अिसिा समेत भसजयाना ियो । 
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भिद्ालय स्चालन सम्बनिी काययाढाँचा अनुसार िसतुभसिभत हेरेर उपयुति 
भिभि्बाट पढाइ स्चालनको भनणयाय भलने अभिकार सिानीय सरकारलाई िए पभन 
कभतपय सिानमा उसको अभिकारमाभि भजलला प्रिासन कायायालयले ्बारम्बार 
हसतक्ेप गरेको पाइयो (नुतुना राई २०७७घ; एडुि्बर २०७७च) । भिद्ालय िोलने 
भिषयमा सिानीय सरकार र भजलला प्रिासन कायायालय्बीच उपयुति तालमेल नभमलेको 
अिसिामा भिक्ा मनत्ालयले संयोजनकारी ियूभमका भनिायाह गनुयापनने भियो । तर, संघीय 
सरकारले यस भिषयमा अपेभक्त ियूभमका भनिायाह गरेको देभिएन (अनलाइनि्बर 
२०७७च) । ्बरु उलटै हसतक्ेपको नीभत भलयो । उदाहरणका लाभग असोज दोस्ो 
हप्ा, २०७७ भतर कोभिड-१९ प्रिाि निएका मुगु, हुमला, मनाङ, मुसताङ, डोलपा 
लगायत भजललाका सिानीय सरकारले भिद्ालय स्चालन गनने तयारी िाले । 
भिक्ाका कमयाचारी र भिक्कहरू भिद्ालय स्चालनमा इचछुक देभिए पभन भिक्ा 
मनत्ालयले भिद्ालय स्चालन नगनया भनदनेिन भदयो । तयसै गरी, सोही समयमा 
्बारा भजललाको ्बारागढी गाउँपाभलकाले छ मभहनादेभि ्बनद रहेका भिद्ालय 
िौभतक उपभसिभतमै पठनपाठन स्चालन गनने तयारी गरररहेको भियो । उति ठाउँमा 
कोभिड-१९ को जोभिम नरहेको आकलन गददै आलोपालो गरी पाभलकाले भिद्ालय 
स्चालन्बारे भजलला प्रिासन कायायालयमा पभन जानकारी गराइसकेको भियो । तर 
असोज ११, २०७७ मै भिक्ा भिकास तिा समनिय इकाई ्बाराले भजललािरर कुनै 
पभन भिद्ालय स्चालन नगनया भनदनेिन भदयो (अनलाइनि्बर २०७७च) ।

२.६ भनषकर्ण
कोभिड-१९ महामारीको समयमा भिद्ालय स्चालन्बारे संघ, प्रदेि र सिानीय 
सरकार्बीच समनियको अिािले भिक्क र भिद्ािफी अनयोलमा परे । “भिद्ािफी 
भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका, २०७७” अनुसार संघ, प्रदेि र सिानीय सरकार्बाट 
स्चालन हुने कामको समनिय गनने भजममेिारी भिक्ा मनत्ालयको भियो । तर आफैले 
सिीकृत गरेको भनदनेभिकामा उललेभित दुिै भजममेिारी्बाट मनत्ालय पभनछएको 
देभियो । कोभिड-१९ को भिसतार िइरहँदा भिद्ालय भिक्ा्बारे संघीय सरकारले 
गरेका कभतपय भनणयाय अप्रतयाभित र अपझयाट िएका भिए जसका कारण भिक्क 
तिा भिद्ािफीहरूले मानभसक तनाि ्ेबहोनुयापऱयो । तयसतै, महामारीका समयमा 
भिद्ालय भिक्ा्बारे सरकारका कभतपय भनणयाय सुझ्बुझपयूणया निई प्रभतभक्रयातमक 
जसता देभिनिे । उदाहरणका लाभग िहरी इलाकामा भििेष गरी भनजी भिक्ण 
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संसिाले िैकभलपक भिभि्बाट पठनपाठन अगाभड ्बढाएपभछ मात् संघीय सरकारले 
सामदुाभयक भिद्ालयमा अधययनरत भिद्ािफीहरूका लाभग िैकभलपक भिक्णका उपाय 
के हुन सकलान् िनने्बारे सरोकारिाला भनकायसँग छलफल अगाभड ्बढाएको भियो ।

समग्रमा हदेाया महामारीको समयमा िैकभलपक भसकाइ सहजीकरण प्रभक्रयामा संघीय 
सरकारले नेतृतिदायी ियूभमका िेलन सकेन । र, संघीय सरकारको ियूभमका मयूलतः 
भनदनेिनमुिी या भनदनेभिका जारी गननेतफया  सीभमत देभियो । यभतमात् होइन, महामारीको 
समयमा भिद्ालय भिक्ा स्चालन ्बारेका संघीय सरकारका कभतपय भनणयायहरू 
संभििानले कलपना गरेको संघीयताको ममया भिपरीत समेत भिए । संघीयताको ममया 
अनुसार महामारीको ्ेबला तीनै तहका सरकार्बीच आपसमा दाभयति, काम ्बाँडफाँड 
गरेका िए तयसले भिक्ामा देभिएको चरम ्ेबभिभतलाई कम गनयासकने समिािना 
भियो । र, यसले संघीयतालाई समेत िप ्बभलयो ्बनाउँ्थयो । तर महामारीका ्ेबला 
संघीय सरकार मयूलतः अभिकार प्रतयायोजन होइन भक केनद्ीकरण गनयातफया  अग्रसर 
रह्ो । सािै, नेपालको संभििानले माधयभमक तह सममको भिक्ाको स्चालन 
र वयिसिापनको अभिकार सिानीय र प्रदेि सरकारलाई भदएको भियो । तयसैले 
महामारीको समयमा भिद्ालय स्चालन र वयिसिापन कसरी गनने िनने्बारे भनणयाय 
गनया सिानीय सरकारहरू संिैिाभनक रूपमा सितनत् भिए तर भिद्ालय स्चालन्बारे 
संघीय सरकारले गरेका कभतपय भनणयायहरू संभििानमा उललेभित प्राििान अनुसार 
भिएनन् । अ्बको पररचछेदमा कोभिड-१९ महामारीको समयमा भिद्ालय भिक्ा्बारे 
सिानीय सरकार र प्रदिे सरकारको ियूभमका कसतो देभियो िनने्बारे छलफल गररने छ । 
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परिच छ्ेद ३

महामािीमा भिद्ालय भिक्ा : 
सथिानीय ि प्रदछेि सिकाि

नेपालको संनिधान २०७२ को अनुसयूची ८ मा भिद्ालय तह सममको भिक्ालाई 
सिानीय सरकारको क्ेत्ाभिकारभित् राभिएको छ । संभििानप्रदति उति अभिकारको 
्बाँडफाँटलाई वयिभसित गनया संघीय सरकारले २०७४ सालमा स्ानीय सरकार 
सञ्ालन ऐन, २०७४ समेत कायायानियनमा लयायो (नेपाल सरकार २०७४) । सो 
ऐनले आिारियूत तिा माधयभमक तह सममको भिक्ा स्चालन/वयिसिापन सिानीय 
सरकार मातहत राखदै सिानीय सरकारमा भिक्ा नीभत, ऐन भनयम ्बनाउनेदेभि भलएर 
भिद्ालय स्चालन, भनयमन, अनुगमन र भिक्क/कमयाचारीको दर्बनदी भमलान 
जसता अभिकार सिानीय सरकारलाई भदएको भियो । यो पररचछेदमा कोभिड-१९ 
महामारीले भिद्ालय भिक्ामा पारेको प्रिाि/असर र यसतो प्रिाि भिरुद्ध सिानीय र 
प्रदेि सरकारको “रेसपोनस” (प्रभतकायया) ्बारे भििेचना गननेछौ ँ। तयसै गरी, भिद्ािफीको 
भनयभमत पठनपाठन र भिक्ण भसकाइमा महामारीको असर कम गनया भििेष गरी संघीय 
र सिानीय सरकार्बीच के-कसतो तालमेल रह्ो या रहेन िनने पभन यो पररचछेदमा 
चचाया गररनेछ । संभििानले प्रादेभिक सरकारलाई भिद्ालय भिक्ामा िासै ियूभमका 
भदएको छैन । तयसैले कोभिड-१९ महामारीमा भिद्ालय भिक्ा्बारे प्रदेि सरकारको 
“रेसपोनस” लाई यस पररचछेदमा संक्ेपमा मात् चचाया गररएको छ । 
 

३.१ कोभिड-१९ महामािीमा सथिानीय सिकाि
संघीय सरकारले जेठ २०७७ मा भनदनेभिका लयाएर लकडाउनको समयमा िैकभलपक 
माधयम्बाट पठनपाठनलाई सुचारु गनयासकने वयिसिा गरेपभछ मात् सिानीय सरकारले 
पठनपाठनतफया  धयान भदन िालेका भिए । संिैिाभनक/कानयूनी रूपमा सिानीय 
सरकारको के्त्ाभिकार हेनने हो िने िैकभलपक पठनपाठन स्चालन गनया सिानीय 
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सरकारले संघीय सरकारको भनणयाय िा भनदनेिन पियानु आिशयक भिएन । तर 
कोभिड-१९ सनत्ासका कारण ्बनद िएका भिद्ालय स्चालन गनया या िैकभलपक 
पठनपाठन अगाभड ्बढाउन संघीय सरकारकै भनदनेभिकालाई अनुसरण गनने प्रिृभति 
सिानीय सरकारमा अभिक देभियो । िैकभलपक प्रणाली्बाट भिद्ािफीको भसकाइ 
सहजीकरण भनदनेभिकामा सिानीय अनुकयू ल पररिेिमा पठनपाठन स्चालन गनया 
सिानीय सरकारले समनियकारी ियूभमका िेलनसकने वयिसिा राभिएको भियो । 
सािै, भिक्कहरूले आफनो भिद्ािफीको िगफीकरण गरेर पाभलकालाई जानकारी 
गराउनुप्थयको । तयसै गरी, सिानीय पाभलकाहरूले भिद्ालयलाई ती िैकभलपक 
सामग्रीहरू भितरण तिा वयिसिापन गनुयाप्थयको । िैकभलपक भसकाइ सहजीकरणलाई 
प्रिािकारी ्बनाउनको लाभग अिया मनत्ालयले समेत २४ करोड ६ लाि रुपैयाँ 
भनकासा गरेको भियो । सो रकम सिानीय रेभडयो र टेभलभिजन माफया त गररने कक्ा 
स्चालनमा, भिक्ा मनत्ालय सम्बद्ध भनकायले तयार पारेका भिभिनन िैभक्क 
सामग्री छपाईमा र सिानीय सरकार आफैले भनमायाण गनने सामग्रीहरूमा िचया गनया 
पाउने वयिसिा गररएको भियो (एडुि्बर २०७७ग) । उति रकम भिद्ालय संखयाको 
आिारमा सिानीय सरकारलाई उपलबि गराइएको भियो ।

भिक्ा मनत्ालयले उति भनदनेभिका लयाएको ्ेबलामा नेपालमा कोभिड-१९ 
को संक्रमण सिानीय सतरमा फैभलरहेको भियो । र, िैदेभिक रोजगारी (भििेष 
गरी िारत) मा गएकाहरू िमािम सिदेि फभकया ने क्रम चभलरहेको भियो । ठयू लो 
संखयामा एकै पटक िैदेभिक रोजगारमा गएकाहरू देि भिभत्ने िएपभछ संक्रमण 
फैलाउनसकने आिंकामा उनीहरूलाई आफनो घर जानुअभघ केही समय राखन तयही 
अनुपातमा सिानीय सतरमा किारेभनटन, आइसोलेसन केनद्हरूको सिापना गनुयापनने 
ियो । किारेभनटनको भनमायाण र वयिसिापनमा श्म िभति िभचयारहेको ्ेबलामा संघीय 
सरकारले िैकभलपक प्रणाली्बाट भिद्ािफीको भसकाइ भनदनेभिकाको सहजीकरणको 
ियूभमका सिानीय सरकारलाई नै भदयो । तयभत ्ेबला कभतपय सिानीय सरकारले 
भिद्ालयलाई नै किारेभनटनको रूपमा पररणत गरेका भिए (यस्बारे िप हेनुयाहोस ्
्बकस २) । एक समाचारमा जनाइए अनुसार असार अभनतम हप्ा, २०७७ समममा 
करर्ब पाँच हजार भिद्ालय किारेभनटन र आइसोलेसन केनद्मा रूपानतरण िएका 
भिए (कैनी २०७७च) । भिद्ालयलाई किारेभनटन र आइसोलेसन केनद्मा रूपानतरण 
गनने (सिानीय) सरकारको भनणयायप्रभत भिद्ािफीका संघ संगठन, भिक्क महासंघ र 
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अभििािक महासंघले आलोचना गरेका भिए । किारेनटाइन नहटेसमम िैभकलपक 
कक्ा सहज हुन नसकने िनने उनीहरूको तकया  देभिन्थयो (रातोपाटी २०७७) ।

बकस २ : भिद्ालय किािछेभनटिनमा परिणि
िारतमा कोभिड-१९ को प्रकोप ्बढ्दै गएपभछ रोजगारीको लाभग तयहाँ गएका 
नेपालीहरू २०७७ को िुरूदेभि नै सिल मागया हुँदै दैभनक हजारौकँो संखयामा 
सिदेि फकया न िाले । कोभिड-१९ भनयनत्णको लाभग तयसरी देि भिभत्एका 
माभनसहरूलाई किारेभनटनमा राखनुपनने अिसिा आयो । ठयूलो संखयामा किारेभनटनमा 
राखनका लाभग ततकालै ठुलठुला िौभतक संरचनाहरू चाभहने ियो । कोभिड-
१९ ले भिद्ालय र कलेज ्बनद िएका कारण सिानीय सरकारहरूले भतनैलाई 
किारेभनटन र आइसोलेसन सिलको रूपमा प्रयोग गनने भनणयाय गरे । भिक्ा 
मनत्ालय सियंले चैतको दोस्ो हप्ा, २०७६ भतर सामुदाभयक, भनजी भिद्ालय 
र कयामपसमा आइसोलेसन र किारेभनटन सिल ्बनाउन भनजी तिा आिासीय 
भिद्ालय संगठन (्याबसन), राभट्ट्य भनजी तिा आिासीय भिद्ालय एिोभसएसन 
नेपाल (एन्याबसन), उचच भिक्ालय तिा माधयभमक भिद्ालय संघ (भहसान) 
लगायत भनजी भिद्ालयका स्चालकहरूसँग छलफल िालेको भियो (काभनतपुर 
२०७६ि) । उति छलफलमा सामुदाभयक तिा भनजी भिद्ालयका स्चालकहरू 
भिद्ालय ििनलाई किारेभनटन र आइसोलेसन सिल ्बनाउन तयार भिए । तयसै 
गरी, संघीय सरकारले सिानीय सरकारसँग समनिय गरेर पभन भिद्ालयलाई 
किारेभनटन अििा आइसोलेसन सिल ्बनाउन पहल गरेको भियो । फलसिरूप 
सामुदाभयक र भनजी भिद्ालय तिा कयामपसका िुपै्र ििनहरू किारेभनटनमा 
पररणत िएका भिए । ्याबसन र भहसान मातहतमा रहेका भिक्ण संसिाले 
करर्ब ३५ हजारिनदा ्बढी सुभििा समपनन कोठाहरू किारेभनटनको लाभग 
सरकारलाई उपलबि गराएका भिए (रौभनयार २०७६) । यद्भप, भनजी भिक्ण 
संसिाले किारेभनटनका लाभग उपलबि गराएका िभनएका यी कोठाहरूको उपयोग 
के-कसरी ियो िनने्बारे िने िप अधययन आिशयक छ ।
 सामुदाभयक भिद्ालयका अभिकांि ििनहरू किारेभनटनको लाभग प्रयोग 
िएकोले भिद्ालय स्चालन गदाया समुदायमा कोभिड-१९ को संक्रमण हुने डरले 
भिद्ािफी, भिक्क र सिानीय त्भसत भिए । कभतपय ठाउँमा ्बसतीको ्बीचमा रहेका 
भिद्ालयलाई किारेभनटन सिल ्बनाउन िोजदा सिानीयले प्रभतकार समेत गरे । 
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उदाहरणका लाभग िारत्बाट आएकालाई भिद्ालयको ििनमा राखन िालेको िनद ै
जाजरकोट िेरीका सिानीय, भिक्क र भिद्ािफीले आपभति जनाउदै भिद्ालयमा 
तोडफोड गरेका भिए (राजेनद् काकफी २०७७) । केही ठाउँमा भिक्ककै नेतृतिमा 
किारेभनटन ्बनाइएको भिद्ालयको छाना उ्काएर ्बसनै नभमलने ्बनाइएको भियो । 
जाजरकोटको िेरी नगरपाभलकाको लक्मी माभि िेरीमा पढाउने भिक्क तिा 
सिानीयले गाउँ नभजकै भिद्ालयमा किारेभनटन ्बनाउँदा िाइरस सनने िनदै कृट्ण 
प्रािभमक भिद्ालयको छाना उ्काएका भिए (नयौपाने २०७७) । भिद्ालयको 
छाना ितकाउने भिरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गनने िनेपभछ उनीहरूले ितकाएको 
भिद्ालयको छाना जसताको तसतै ्बनाइभदएका भिए (पनत २०७७) । जुमलामा 
पभन सामुदाभयक भिद्ालयमा किारेभनटन ्बनाउने नीभत अनुरूप किारेभनटन ्बनाउन 
िोजदा सिानीय्बासीले भिरोि गरेका भिए । गुलमीको चनदननाि नगरपाभलकाको 
जनजयोती माभि र िमिुनाि ज्ानकु्ज माभिलाई किारेभनटनको रूपमा प्रयोग 
गनया िोजदा सिानीय्बासीले प्रभतकार गरेका भिए (स्चारकमफी २०७७) ।
 सरकारले िैकभलपक भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका जारी गरी पठनपाठन 
प्रभक्रयालाई भनरनतरता भदन भनदनेिन गरेपभछ मात् किारेभनटन र आइसोलेसनका 
लाभग प्रयोग िएका भिद्ालय ििनहरूलाई केनद् सरकारकै भनदनेिन अनुसार 
साउन दोस्ो साता, २०७७ देभि िाली गररएको भियो (सेतोपाटी २०७७) । सािै 
तयसरी िाली िएका भिद्ालयहरूलाई भनमयालीकरण गरेर मात् पुनः अधयापन 
गनया योगय ्बनाउनुपनने िभनएको भियो ।

संघीय सरकारले िैकभलपक भिभि्बाट भसकाइ सहजीकरण गनया िदौ १९, २०७७ 
मा भिद्ािफी भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका र असोज १, २०७७ मा भिद्ालय 
भिक्ा सम्बनिी आकभसमक काययायोजना लयाए पभन भिद्ालय र भिद्ािफी दुिैमा 
इनटरनेटको पहुँच, भ्बजुली, लयापटप, कम्ययूटर र मो्बाइल लगायतको अिािका 
कारण प्रिािकारी िएनन् । तयसै गरी, भिक्क र अभििािकलाई पभन पररचालन 
गनने संयनत्, िैकभलपक भिभि्बाट पठनपाठन गनयाको लाभग सिानीय सरकारसँग कुनै 
पयूिया तयारी र योजनाहरू भिएनन् (रासस २०७७ि) । तयसै गरी, अनलाइन तिा 
दयूर तिा िुला भिक्ा्बाट पठनपाठन प्रिािकारी निएपभछ सिानीय सरकारका 
प्रभतभनभिले भिद्ालय िोलने ्बारेमा भनणयाय गनने अभिकार आफयू हरूलाई भदन माग 
समेत गरेका भिए । महामारीको जोभिम ततकाल नहट्ने र भिद्ालयमा पठनपाठन 



31 •  महामारीमा भिद्ालय भिक्ा : सिानीय र प्रदिे सरकार

्बनद िएका कारण भिद्ािफीहरूको भिक्ा प्रिाभित िइरहेकोले सिास्थय सुरक्ा 
मापदणड अपनाएर भिद्ालय िोलने अभिकार आफयू हरूलाई भदन सिानीय सरकारका 
प्रभतभनभिले आग्रह गरेका भिए (रासस २०७७ङ) ।

३.२ भिद्ालय सञिालन गनदे अभ्काि सथिानीय सिकािलाई
लकडाउन िएको तीन मभहनासमम संघीय सरकारले भिद्ालय स्चालन्बारे 
कुनै ठोस भनणयाय गनया सकेन । भिद्ालय स्चालन्बारे केनद् सरकार “अभनभणयात” 
िएपभछ भििेषत: संसिागत भिद्ालयका तफया ्बाट सिानीय सरकारकै अग्रसरतामा 
भिद्ालय िोभलनुपनने माग िुरू िएको भियो । उदाहरणका लाभग, भनजी भिद्ालयका 
स्चालकहरूको एक समयूहले जेठ अभनतम हप्ा, २०७७ भतर रोभकएका परीक्ा 
अभिलम्ब स्चालन गनया र िैभक्क संसिा िुलाउने सम्बनिी भनणयाय गनने अभिकार 
सिानीय सरकारलाई भदन संघीय सरकार समक् माग रािेका भिए । संघीय सरकारको 
मुि मात् ताकने प्रणालीको अनतय गददै सिानीय सरकारले महामारीको िसतुभसिभत 
भिशे्षण गरी भिद्ालय स्चालन गनुयापनने उनीहरूको भजभकर भियो (एडुि्बर 
२०७७ि) । संक्रमणको जोभिमका आिारमा भिद्ालय पयूरै िा आंभिक स्चालन 
गनया सभकने भनणयाय पाभलकाले तय गनयासकने संभििानमै भकटान िएकाले यसको पयूणया 
अभिकार सिानीय सरकारलाई भदइनुपनने भनजी भिद्ालयका स्चालकहरूको माग 
भियो (सुभनता ढकाल २०७७) ।

माधयभमक तह सममको भिक्ाको वयिसिापकीय अभिकार संभििानतः सिानीय 
सरकारको हो । सो अभिकारमाभि हसतके्प गददै भिक्ा मनत्ालयले महामारीको समयमा 
आफयू ले जारी गरेका भनदनेभिका र काययायोजना प्रिािकारी निएपभछ सिानीय सरकारले 
नै भिद्ालय स्चालन र ्बनद गनया आिशयक भनणयाय भलनसकने गरी काभतिक २०, 
२०७७ मा “भिद्ालय स्चालन समिनिी काययाढाँचा, २०७७” जारी गऱयो । केनद् 
सरकारले यसअभघ जारी गरेका भनदनेभिकाले भिद्ालय स्चालन तिा पठनपाठनमा 
सिानीय तहलाई समनिय तिा सहयोगीको मातै् भजममेिारी भदएको भियो, पयूणया 
अभिकार भदएको भिएन । भिद्ालय स्चालन सम्बनिी काययाढाँचाले सिानीय 
सरकारले जोभिम मयूलयांकन गरी भिद्ालयसँग परामिया गरी भिद्ालय स्चालन, 
भसकाइ वयिसिापन, परीक्ा स्चालन गनयासकने वयिसिा गरेको भियो । अनलाइन, 
िुला तिा दयूर भिभि्बाट िैकभलपक कक्ा स्चालन िइरहे पभन िास गरी आिारियूत 
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तहमा प्रिािकारी निएपभछ सरकारले िौभतक रूपमै भिद्ालय स्चालनमा लयाउने 
आिार तयार पानया सिानीय सरकारलाई भजममेिारी सुमपेको भियो ।

संघीय सरकारले भढला गरी भिद्ालय िोलने अभिकार सिानीय सरकारलाई भदने 
यसतो कदमलाई िेरैले सकारातमक रूपमा भलएका भिए । सािै, भिद्ालय भिक्ामा 
देभिएको यसतो संकट सिानीय सरकारका लाभग आफयू मा प्राप् संिैिाभनक/कानयूनी 
अभिकार प्रयोगमा लयाउने अिसरको रूपमा भलनुपनने तकया  समेत कभतपय भिज्ले 
गरे । उदाहरणका लाभग, अदीभत अभिकारीले कोभिड-१९ महामारीका कारण 
भिद्ालय ्बनद िएको यो समय भिक्ामा सिानीय सरकारको ियूभमका ्बभलयो ्बनाउने 
र भिक्ालाई साँचो रूपमा भिकेनद्ीकरण गनने मौकाको रूपमा भलनुपनने तकया  गरेकी 
भिइन् (अदीभत अभिकारी २०७७) । तयसै गरी, िैकभलपक भिभि्बाट पठनपाठन 
सुचारु गदाया भिनन आभियाक, सामाभजक र पाररिाररक पषृ्ठियूभम िएका र स्ोत सािनमा 
समान पहुँच निएका सामाभजक समयूहहरू भिक्ण भसकाइ्बाट िभ्चत हुनसकने 
समिािना हुन्थयो । तयसैले तयसता समयूह र िगयालाई भसकाइ सहजीकरणका लाभग 
सिानीय सरकारले नै पहल गनुयापननेमा समेत जोड भदइयो (अदीभत अभिकारी २०७७; 
सुभनता ढकाल २०७७; एडुि्बर २०७७ि) । एक भजलला या सिानमा कोभिड-
१९ संक्रमणको जोभिम ्बढ्दा देििरका भिक्ण संसिा ्बनद गनुया वयािहाररक नहुने 
्बहस समेत िइरहेको भियो । तयसैले सिानीय क्ेत्को िसतुभसिभत्बारे ्बढी जानकारी 
सिानीय सरकारलाई नै हुने हुँदा भिद्ालय स्चालन गनने या नगनने अभिकार सिानीय 
सरकारलाई भदइनु उपयुति देभिन्थयो पभन । 

यद्भप, संघीय सरकारले लयाएको भिद्ालय स्चालन कायायाढाँचा सिानीय 
सरकारसँग परामिया नगरी लयाएकोले सिानीय सरकार कायायाढाँचा कायायानियनमा 
उदाभसन देभिएको भिए । तयसै गरी, संघीय सरकार आफैले भिक्ण भसकाइ 
गभतभिभिहरू वयिसिापन गनया असफल िएपभछ भढला गरी उति भजममेिारी 
आफयू हरूलाई सुमपेको सिानीय सरकारका पदाभिकारीको भट्पणी भियो (भघभमरे 
सन् २०२०्बी) । नगरपाभलकाहरूको छाता संसिा नेपाल नगरपाभलका संघका 
महासभचि िीमप्रसाद ढंुगानाले िने :

यभद सिानीय सरकारले स्ैब कुरा गनुयापऱयो िने संघीय सरकारले भनणयाय गनया 
मभहनौ ँ भकन लागयो ? हामीलाई समयमै अभिकार भदइएको िए हामीले 
आफनो सुभििा अनुसार तयारी गनने भियौ ँ । तर संघीय सरकारले आफयू ले 
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काम गनया नसकेपभछ [भिद्ालय स्चालनको] भजममेिारी हामीलाई सुमपेको 
हो । सरकारले पाँच मभहना भढला गरी भिद्ालय स्चालन गनया भदएको 
अभिकारले ततकाल भिद्ालय िुलाउन समिि छैन । कक्ा िुरू गनयाका 
लाभग तयारी गनया मै एक मभहना भ्बतछ ।23 (भघभमरे सन् २०२०्बी) 

उनीहरूले संघीय सरकारको यसतो भनणयायलाई भिक्ा मनत्ालयले आफयू ले केही 
गनया नसकेपभछ ्बाधय िएर कक्ा स्चालन गनने भजममेिारी सिानीय सरकारलाई 
सुमपेको अिया लगाए (कैनी २०७७ञ; भहमालयन टाइमस सन् २०२०) । संभििानले 
नै वयिसिा गरेको अभिकार सिानीय सरकारलाई भदन भिक्ा मनत्ालयले कनजुसयाइ ँ
गरररहेको भिषय केहीले उठाइरहेका भिए (कैनी २०७७ञ) । दुई िषयाअभघ नै सिानीय 
सरकारलाई भदइएको अभिकार िोसेर संघीय सरकारले संकटको ्ेबलामा अभिकार 
प्रतयायोजन गरेको जसतो मात् गरेको उनीहरूको भट्पणी भियो । यस्बारे भिद्ानाि 
कोइराला िनछन् :

संभििानले कक्ा १२ सममको भिद्ालय स्चालन गनने अभिकार सिानीय 
सरकारलाई भदइसकेकोले मनत्ालयले आह्ान गरररहनु पददैन । यसको लाभग 
सिानीय सरकार आफनो अभिकार भलन अग्रसर हुनुपनने र भिक्कहरू पढाउन 
तयार हुनुपछया  । कोभिड-१९ संक्रमण छैन, भिक्क, अभििािक, भिद्ािफी 
तयार छन् िने भिद्ालय िोलेर फेस टु फेस पढाउने भजममा सिानीय 
सरकारको हो । (कैनी २०७७ञ, मा उद्धृत) 

भिद्ालय भिक्ा्बारे संभििान/कानयूनले भनभदयाटि गरेको अभिकार कायायानियनका 
लाभग संघीय सरकारले “सहजीकरण” गनुयाको साटो िुरू-िुरूमा सिानीय सरकारले 
पाएको अभिकार हसतक्ेप गनया िोजेको भियो (कैनी २०७७ञ) । र, कोभिड-१९ 
महामारीको समयमा िैकभलपक भिक्ण भसकाइ्बारे संघीय सरकारले िुरू-िुरूमा 
जारी गरेका भनदनेिनप्रभत सिानीय सरकारका पदाभिकारीले िने भिरोि जनाइरहेका 
भिए । उदाहरणका लाभग ितिपुर नगरपाभलकाका प्रमुि सुभनल प्रजापभतले 
भिद्ालय स्चालनको संिैिाभनक/कानयूनी अभिकार सिानीय सरकारलाई िएकोले 
भिद्ालय स्चालन्बारे संघीय सरकारले ्ेबला-्ेबला भदने भनदनेिनलाई अनािशयक र 

23 लेिकविारा अंगे्रजी्बाट नेपालीमा गररएको अनुिाद ।
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अवयािहाररक िनदै यसतो भनदनेिनको भिरोि जनाएका भिए । भिद्ालय स्चालनको 
अभिकार सिानीय सरकारमा िएकाले यसमा संघीय सरकारले हसतक्ेप गनया नहुने 
िनने उनको तकया  भियो (प्रजापभत २०७७) । भिपत् को ्ेबला आफयू ले जारी गरेको 
भनदनेभिका प्रिािकारी निएपभछ संकटका ्ेबला भिद्ालय िुलाउने ्बाटो तय गनया 
मात् संघीय सरकारले सिानीय सरकारलाई अभिकार प्रतयायोजन गररएको िनने 
्बुझाई सिानीय सरकारका पदाभिकारीमा देभिन्थयो (कैनी २०७७ञ) ।

भिद्ालय ्बनद िएको करर्ब आठ मभहनापभछ संघीय सरकारले काभतिक अभनतम 
हप्ा, २०७७ ्बाट भिद्ालय िुलाउने अभिकार सिानीय सरकारलाई भदयो । 
तयसपभछ कोभिड-१९ संक्रमण, भिद्ालयको िौभतक संरचना र प्रभिभिको पहुँचको 
अिसिालाई धयान भदई सिानीय सरकारको रोहिरमा काभतिक–मंभसर २०७७ ्बाट 
भिभिनन ठाउँका भिद्ालयले िौभतक उपभसिभतमै पठनपाठन स्चालन गरेका भिए । 
उदाहरणका लाभग लकडाउन िरुू िएको आठ मभहनापभछ मयागदीका छ ओटै सिानीय 
सरकारका २३२ भिद्ालयले भिक्क र भिद्ािफीको उपभसिभतमै दुई भिफट (सत्) मा 
कक्ा स्चालन गरेका भिए (काभनतपुर २०७७घ) । तयसै गरी, मोरङका छ ओटा 
पाभलकाले कोभिड-१९ को जोभिम कम रहेको ठाभनएका भिद्ालयमा सिास्थय 
मापदणड पयूरा गरी मंभसर १५, २०७७ ्बाट भिद्ालय स्चालन गरेका भिए (हरर 
अभिकारी २०७७ि) । कोभिड-१९ को संक्रमणले ्बनद िएका ्बाँकेका भिद्ालय 
पभन मंभसर २०७७ ्बाट स्चालनमा आए (अजुयान ओली २०७७) । ्ैबतडी, पाटन 
नगरपाभलकाभसित ज्ानेविर माभिले िने साउन दोस्ो हप्ा २०७७ देभि नै फरक-
फरक टोलका भिद्ािफी पालैपालो आउने गरी सुरक्ाका उपाय समेत अपनाई कक्ा 
स्चालन गरेको भियो (्बराल २०७७) ।24 आठ मभहनादेभि ्बनद भसनिुलीका 
भिद्ालयमा मंभसर ७, २०७७ ्बाट िौभतक दयूरी कायम रािेर दुई भिफटमा भनयभमत 
पठनपाठन गररएको भियो (गाउँले २०७७) ।

काठमाडौ,ँ ितिपुर र लभलतपुर भजललामा िने कोभिड-१९ को संक्रमण कायम ै
रहकेोले मंभसर २०७७ समम िौभतक उपभसिभतमा कक्ा स्चालन गररएन । काठमाडौ ँ
उपतयकामा भिद्ालय िुलाउने या निुलाउने िनने भिषयमा सिानीय सरकारका 
जनप्रभतभनभि्बीच नै मतिेद देभिएको भियो । काठमाडौ ँमहानगरका िडाधयक्हरूले 
मंभसर २०७७ ्बाट भिद्ालय िोलन माग गरे पभन महानगरपाभलकाका प्रमुिले 

24 यद्भप सो भिद्ालय स्चालन िएको केही भदन पभछ नै कोभिड-१९ संक्रमणको कारण 
देिाएर संघ तिा सिानीय सरकारको भनदनेिनमा कक्ा ्बनद गनया लगाइएको भियो ।
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भिद्ालय िोलन चासो भदएका भिएनन् । अनलाइनको पहुँच निएका, िैकभलपक 
भसकाइ पभन सफल निएपभछ मंभसर २०७७ को पभहलो हप्ा्बाट अभििािकको 
सहमभत भलएर काठमाडौ ँ उपतयकाका केही नगरपाभलकाले िने भिद्ालय िोलन 
सहयोग गरेका भिए । उदाहरणका लाभग काठमाडौकँो कागेविरी मनहरा, भििपुरी, 
गोकणनेविर, िंिरापुर, चनद्ाभगरर लगायतका नगरपाभलकामा रहेका सामुदाभयक तिा 
भनजी भिद्ालयमा सानो समयूहमा भिद्ािफी रािेर कक्ा स्चालन गररएको भियो । 
काठमाडौ ँमहानगरपाभलका, ितिपुर र लभलतपुर क्ेत्मा िने माघ २०७७ ्बाट मात् 
िौभतक उपभसिभतमा भिद्ालय स्चालन िएका भिए (गौतम २०७७छ) । यद्भप, 
कोभिड-१९ महामारीको दोस्ो लहरको भिसतारसँगै िैिाि पभहलो हप्ा, २०७८ 
्बाट भिद्ालय पुनः ्बनद गररए । 

३.३ भज्ला प्रिासन काया्णलयको हसिक्छेप
लकडाउन िुरू िएको सात मभहनापभछ सिानीय सरकारले सम्बभनित भिद्ालय 
प्रिासन, भिक्क, भिद्ािफी तिा अभििािकसँग समनिय गरेर भिद्ालय स्चालन 
गरे पभन कोभिड-१९ संक्रमण कायम रहेको िनदै भिभिनन भजललामा भजलला प्रिासन 
कायायालयले भिद्ालय ्बनद गनया भनदनेिन भदएका भिए । उदाहरणका लाभग तनहुँ, 
्बभदयाया, कैलाली, भसराहा, लमजुङ, ता्लेजुङ, काभ्ेपला्चोक, ्ैबतडी, िोटाङ, 
अघायािाँची भजललाका केही सिानीय सरकारले असोज–काभतिक, २०७७ पभछ 
भिद्ालय िोलन भदए पभन भजलला प्रिासन कायायालयले ्बनद गनया लगाएको भियो । 
उदाहरणका लाभग सोही समयमा ्ैबतडीको पुचचौडी नगरपाभलकाका भिद्ालयहरू आठ 
मभहनापभछ स्चालन िएका भिए । तर उति नगरपाभलकामा कोभिड-१९ का कारण 
माभनसको मतृयु िएपभछ भिद्ालय ततकाल ्बनद गररएको भियो (एडुि्बर २०७७च) । 
तयसै गरी, कोभिड-१९ संक्रमण नदेभिएका कभतपय सिानमा समेत प्रिासनले संघीय 
सरकारको आदेि अनुसार भिक्ण संसिा ्बनद गनया भनदनेिन भदएको भियो । लमजुङ 
भजललाको भिभिनन नगरपाभलकाका सामुदाभयक र भनजी दुिै भिद्ालय स्चालन 
िएको एक हप्ा पभन हुन नपाउँदै भजलला प्रिासन कायायालयले असोज ११, २०७७ 
मा अकको सयूचना नआउनजेल सममका लाभग समपयूणया भिक्ण संसिा निोलन भनदनेिन 
भदएको भियो । लमजुङ प्रिासनले भिद्ालय िुलाए संक्ामक रोग ऐन, २०२० 
्बमोभजम कार्बाही गनने चेतािनी भदएको भियो (अनलाइनि्बर २०७७ङ) । तयसतै, 
काठमाडौ ँ उपतयकाका केही भिद्ालयले आफयू िुसी भिद्ालय िोलेर पठनपाठन 
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स्चालन गनया िालेपभछ भजलला प्रिासन कायायालय, काठमाडौलेँ असोज दोस्ो 
हप्ा, २०७७ मा स्ैब पाभलकालाई पत्ाचार गरेर कोभिड-१९ को जोभिम ्बाँकी नै 
रहेकाले भिडिाड हुने ठाउँहरू ततकाल भिद्ालय निोलन र पठनपाठन स्चालन 
नगनने भनणयायलाई कायायानियन गनया सचेत गराएको भियो (अनलाइनि्बर २०७७छ) ।

भिद्ालय िोलने सम्बनिी भनणयाय गनने सिानीय सरकारको अभिकारमा भजलला 
भिक्ा भिकास तिा समनिय इकाईले पभन हसतक्ेप गरेको भियो । भिद्ालय ्बनद 
िएको करर्ब सात मभहनासमम अनलाइन र दयूर भिक्ा्बाट पठनपाठन गनया नसकेपभछ 
्बाराको ्बारागढी गाउँपाभलकाले असोज ११, २०७७ देभि भिद्ालय स्चालन गनने 
भनणयाय गरेको भियो । उति क्ेत्मा असोजको दोस्ो सातासमम नौ जना प्रहरी ्बाहेक 
अरूलाई कोभिड-१९ संक्रमण भिएन । यातायात तिा अनय पसल वयिसायहरू 
िुलेको र नौ जना प्रहरी पभन भनको हुँदै गएका कारण पाँच हजार भिद्ािफीको पढाइ 
रोकन उभचत निएको िनदै पाभलकाले आलोपालो प्रणालीमा भिद्ालय स्चालन 
गनया िुरू गरेको भियो । सािै, सो पाभलकाले भिद्ालय स्चालन सम्बनिी जानकारी 
भजलला प्रिासन कायायालय, ्बारालाई समेत भदएको भियो । भिद्ालय िुलने भदन 
(असोज ११, २०७७) मै भिक्ा भिकास तिा समनिय इकाई, ्बाराले भजललाका 
स्ैब भिद्ालय स्चालन नगनया भनदनेिन भदयो । 

देिका प्रमुि िहर र िारतसँग सीमा जोभडएका के्त् ्बाहेक लकडाउन िुरू 
िएको करर्ब तीन मभहनापभछ समम पभन अनय ठाउँमा कोभिड-१९ संक्रमणको दर 
नययून भियो (पाणडे र िनाल २०७७) । असार दोस्ो हप्ा २०७७ समम डोलपा, 
मनाङ, मुसताङ, जुमला, काभलकोट, मुगु, रसुिादेभि भलएर पयूियामा पहाडका तेह्रिुम, 
िोटाङ, संिुिासिा र िोजपुर जसता भजललामा कोभिड-१९ को संक्रमण देभिएकै 
भिएन । महामारीको कम जोभिममा रहेका यी के्त्मा िसतुभसिभतको भिशे्षण 
गरेर सिानीय सरकारले भिद्ालय स्चालन िा िैकभलपक भिभि्बाट पठनपाठन 
गराउनसकने अिसिा भियो । तर तयस अिभिमा िैकभलपक भिभि अपनाई सुरभक्त 
तिर्बाट भिद्ालयमा पठनपाठन सुचारु गनयाका लाभग सम्बभनित भजललाका 
सिानीय सरकारले िासै प्रयतन गररएको देभिएन । असोजको दोस्ो हप्ा, २०७७ 
समम एउटा पभन कोभिड-१९ संक्रभमत नदेभिएको मनाङ, मुसताङ, डोलपा, मुगु र 
हुमलामा सिानीय सरकारले भिद्ालय स्चालन गनया िोजे पभन भिक्ा मनत्ालयले 
भिद्ालय स्चालन गनया भदएको भिएन । कमयाचारी कायायालयमा उपभसित हुन तयार 
िए पभन मनत्ालयले रोकेको भहमाली क्ेत्का भजलला भिक्ा समनिय इकाई सम्बद्ध 
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कमयाचारीहरूले ्बताएका भिए । भिक्ा मनत्ालयका पदाभिकारीहरूले आफनो 
्बचचालाई अनलाइन्बाट पढाइरहेको र भिक्कहरू घरमै ्बसी्बसी तल्ब पाइरहेकोले 
कोभिड-१९ को कारण देिाएर भिद्ालय स्चालन गनया उनीहरू अभनचछुक रहेको 
सिानीय सरकारका केही प्रभतभनभिहरूको आरोप समेत भियो । 

िदौ १९, २०७७ मा जारी भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिकामा “अनयत् जुनसुकै 
कुरा लेभिएको िए तापभन कुनै क्ेत् भििेषमा भनयभमत भिद्ालय स्चालन हुनसकने 
अिसिा िएमा प्रतयक् भिक्ण भसकाइ भक्रयाकलाप स्चालन गनया ्बािा पनने छैन” 
िनने प्राििान भियो ।25 सोही प्राििानमा टेकी रामपुर नगरपाभलका, पालपाले 
भिक्कसँग प्रतयक् समपकया मा नरहेका र रेभडयो तिा टेभलभिजन्बाट मात्ै पाठ्यसामग्री 
सुनेर भसभकरहेका भिद्ािफीलाई सिास्थय मापदणड पयूरा गरी भिद्ालयमा नै आलोपालो 
गरी असोज ४, २०७७ ्बाट पठनपाठन गराउने भनणयाय गऱयो । उति भनणयाय अनुसार 
नगर भिक्ा सभमभत र भिद्ालयका भिक्कहरूको ्ैबठकले पढाउने अभनतम तयारी 
गरररहँदा भजलला प्रिासन कायायालय, पालपाले असोज ५, २०७७ मा पत् लेिी 
भिद्ालयमा पठनपाठन नगनया भनदनेिन भदयो (राई २०७७घ) । र, भजलला प्रिासन 
कायायालयको उति पत्पभछ पठनपाठन िुरू गररएन । तयसै गरी, दोलिाको गौरीिंकर 
उमाभिमा कोभिड-१९ संक्रभमतको संखया ियूनय िएकाले िौभतक दयूरी कायम रािेर 
पठनपाठन स्चालन गनने तयारी िइरहेको भियो । तर भजलला प्रिासन कायायालयले 
असोज २०७७ को दोस्ो साताभतर िौभतक उपभसिभतमा पठनपाठन नगनया भनदनेिन 
भदएपभछ भिद्ालय ्बनद गररएको भियो । नुिाकोटमा ६ मभहनापभछ िुलेका भिद्ालय 
स्चालन िएको आठ भदन पभन हुन नपाउँदै असोज २०७७ को दोस्ो साताभतर 
भजलला प्रिासन कायायालयको आदेिमा ्बनद िएका भिए (िापा २०७७) । तर केही 
भजलला (उदाहरण लाभग संिुिासिा र ता्लेजुङ) मा िने प्रिासनकै सहमभतमा 
असोज २०७७ ्बाट भिद्ालय स्चालन िएका भिए (राई २०७७ङ) ।

माभि उभललभित भििरणले सिानीय िसतुभसिभतको भिशे्षण गरेर भिद्ालय 
िोलन पाउने िनने भिद्ािफी भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिकाको प्राििान कायायानियनमा 
्बािा हुन पुगेको देिाउँछ । तयसै गरी, संघीय सरकारले गनने भनणयाय र सिानीय 
सरकारले गनने भनणयाय फरक पदाया भिद्ािफी, भिक्क र अभििािकहरू अनयोलमा परेका 
भिए । यसले महामारीमा भिद्ालय स्चालन/पठनपाठन्बारे संघ, प्रदेि सरकार 
र सिानीय सरकार्बीच समनियको अिािलाई प्रसट्याउँछ (प्रजापभत २०७७) । 

25 हेनुयाहोस्, भनदनेभिकाको ्बुँदा नं. ३३(२) ।
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भिक्ा मनत्ालयले जारी गरेको भनदनेभिका सियं गृह मनत्ालय मातहत रहेको भजलला 
प्रिासन कायायालयले नमानदा संघीय सरकारका मनत्ालय (भिक्ा, गृह, र सिास्थय) 
्बीच समनिय (कभतपय हकमा आपसमा भिरोिािासपयूणया भनणयाय पभन) निएको प्रसट 
हुन्थयो । महामारीको समयमा भिद्ािफीको पठनपाठनलाई कसरी अगाभड ्बढाउने 
िनने सनदियामा सरोकारिाला्बीच समनिय नहुँदा भिक्क, भिद्ािफी र अभििािक 
स्ैब अनयोलमा देभिनिे ।

३.४ िपूभमका भिहीन प्रदछेि सिकाि
संघीय सरकारले जारी गरेको भिभिनन भनदनेभिका र काययायोजनामा जनाइए अनुसार 
प्रदेि सरकारको ियूभमका संघीय सरकार र सिानीय सरकारसँग िैकभलपक माधयम्बाट 
भसकाइ सहजीकरण गनया समनिय र सहकायया गनुया  हो । तयस अनुसार सिानीय 
सरकार्बाट िएका काममा समनिय र सहजीकरण गनने, प्रदेि सतरमा भिक्ा तिा मानि 
स्ोत भिकास केनद्को इ-लभनयाङ पोटयालमा िएका सामग्रीहरू रेभडयो र टेभलभिजन्बाट 
प्रसारण गनया वयिसिा भमलाउने भजममेिारी प्रदेि सरकारको भियो । सािै, तयसता 
सामग्री आफँैले उतपादन र प्रसारण गनने, अफलाइनमा रहेका सामग्रीलाई पुसतक र 
अभयास पुसतकको रूपमा छपाइ गरी सिानीय सरकार िा भिद्ालयलाई उपलबि 
गराउने तिा भतनको प्रयोग िएको छ भक छैन अनुगमन गनने एिं भिक्कलाई ताभलम 
उपलबि गराउने कायया पभन प्रदेि सरकारलाई तोभकएको भियो (नेपाल सरकार 
२०७७क, २०७७ि) ।

भनदनेभिका तिा काययाभिभिमा िएको प्राििान कायायानियनको सनदियामा िने एक 
आपसमा ्बाभझने गरेर भिक्ा मनत्ालय र प्रदेि सरकारले िैकभलपक माधयम्बाट 
पठनपाठन स्चालनको लाभग सयूचना तिा भनदनेिन जारी गरे । प्रदेि ५ को सामाभजक 
भिकास मनत्ालयले िैिाि १६, २०७७ मा कक्ा १ देभि ९ सममका नभतजा 
प्रकािन गरी िौभतक दयूरी कायम रािेर नयाँ िैभक्क सत्का लाभग भिद्ािफी िनाया गनया 
र पाठ्यपुसतकको भितरण गनया भनदनेिन भदएको भियो (अनलाइनि्बर २०७७क) । 
्बागमती प्रदेिको सामाभजक भिकास मनत्ालयले पभन िैिाि १८, २०७७ मा तयसतै 
आियको भनदनेिन जारी गरेको भियो । सो भनदनेिनमा सिानीय सरकारको समनियमा 
कक्ा १ देभि ९ सममका रोभकएका िाभषयाक परीक्ाको नभतजा प्रकािन गनया, नभतजा 
प्रकािन गरेपभछ िनायाको वयिसिा भमलाउन र कक्ागत पाठ्यपुसतकको वयिसिा गनया 
िभनएको भियो । तयसै गरी, पाठ्यपुसतकको भितरण गनया ढुिानीका लाभग सिारी 
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सािन पास उपलबि गराउन सम्बभनित भजलला प्रिासन कायायालयलाई अनुरोि गनया, 
लकडाउन निुलेसमम घरैमा ्बसेर भसकने अिसर प्रदान गनया र राभट्ट्य तिा सिानीय 
स्चार माधयममा प्रसारण िइरहेका दयूर भिक्ा लगायत अनय िैकभलपक काययाक्रममा 
सहिागी हुने वयिसिा भमलाउन सिानीय सरकारलाई भनदनेिन भदएको भियो ।

उता भिक्ा मनत्ालयले िने िैिाि २२, २०७७ मा सयूचना भनकालेर महामारीको 
भिषम पररभसिभतमा कुनै पभन कक्ामा िनाया नभलन र परीक्ाहरू नगनया भनदनेिन भदयो । 
सािै, अनलाइन्बाट पठनपाठन नगनया र माभसक िुलक नभलन समेत भनदनेिन भदयो । 
भििेष गरी भनजी भिद्ालयहरूले अनलाइन्बाट पठनपाठन गनया िालेपभछ र कभतपय 
सामुदाभयक भिद्ालयले पभन िनाया प्रभक्रया अगाभड ्बढाएकोले भिक्ा मनत्ालयले 
महामारीको भिषम पररभसिभतमा पठनपाठनलाई अभघ न्बढाउन यसतो भनदनेिन जारी 
गरेको भियो । यसलाई प्रदेि/सिानीय सरकारका प्रभतभनभि/अभिकारीहरूले संघीयता 
कायायानियनमा भिक्ा मनत्ालय उदार निएको रूपमा अ्थयायाएका भिए । उदाहरणका 
लाभग काभतिक पभहलो हप्ा, २०७७ मा भिक्ा पत्कार समयूहले आयोजना गरेको 
एक छलफल काययाक्रममा कणायाली प्रदेिका ततकालीन सामाभजक भिकास मनत्ी 
दल रािल लगायत अनय सहिागीहरूले प्रदेिको सामाभजक भिकास मनत्ालय र 
भिक्ा मनत्ालयको भिद्ािफी िनाया र परीक्ा स्चालन सम्बनिका छुट्टाछुटै्ट भनदनेिनले 
भिद्ालय, भिक्क, भिद्ािफी र अभििािकहरू अनयोलमा परेको भिषय उठाएका 
भिए । संघीयता कायायानियनमा भिक्ा मनत्ालय उदार निइभदँदा प्रदेि/सिानीय 
सरकारलाई काम गनया भढला िएको र िैकभलपक पठनपाठन प्रिािकारी हुन नसकेको 
उनीहरूको ठमयाइ भियो (एजुकेिनपाटी २०७७घ) । 

यसरी हेदाया भिद्ालय स्चालन, पठनपाठन र िनाया प्रभक्रया्बारे संघीय सरकार र 
प्रदेि सरकार्बीच समनिय निएको ्बुझन सभकनछ । भिद्ालय स्चालनमा केनद् र 
प्रदेि सरकारको आ-आफनै दा्बी देभिनछ । भिद्ािफी भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका, 
२०७७ अनुसार संघ, प्रदेि र सिानीय सरकार्बाट स्चालन हुने कामको समनिय गनने 
भजममेिारी भिक्ा मनत्ालयको हो । तर तीन तहका सरकार्बीच छलफल र समनिय 
नै नगरी आ-आफनो ढंगले सयूचना जारी गदाया तयो वयािहाररक हुन सकेन (प्रजापभत 
२०७७) । यी भििरणले भिक्ा मनत्ालय आफँैले सिीकृत गरेको भनदनेभिकामा 
उललेभित दुिै भजममेिारी पयूरा गनया नसकेको देिाउँछ ।

कोभिड-१९ महामारीमा िैकभलपक भिभि्बाट पठनपाठन स्चालनको लाभग 
प्रदेि सरकारको ियूभमका र गरेका कामहरू प्रसटसँग देभिँदैन । संिैिाभनक र 
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कानयूनी रूपमै भिद्ालय भिक्ामा प्रदेि सरकारलाई िोरै भजममेिारी भदइएकोले 
पभन यसो िएको हुन सकछ । तयसै गरी, भिक्ा मनत्ालयले महामारीको समयमा 
िैकभलपक पठनपाठन स्चालन, वयिसिापन, अनुगमन र भनराकरणको भजममेिारी 
्बढी सिानीय सरकारलाई प्रदान गरेको भियो । प्रदेि सरकारको ियूभमका संघीय 
र सिानीय सरकारसँग िैकभलपक पठनपाठनको सामग्री भनमायाण तिा भितरणमा 
सहकायया, समनिय र भिक्कहरूलाई ताभलम भदनुपननेमै सीभमत भियो । तयसै गरी, 
प्रदेि सरकारको ियूभमका्बारे स्चार माधयम र साियाजभनक ितृिमा पभन तयभत िेरै 
छलफल र टीकाभट्पणी िएको पाइँदैन । कभतपय प्रदेिले महामारीको भिषम 
पररभसिभतमा िैभक्क भक्रयाकलापलाई अगाभड ्बढाउन केही प्रयास गनया िोजे पभन 
भिक्ा मनत्ालयले केनद्को भनणयाय नआउनजेल पठनपाठन पयूणया रूपमा ्बनद गनया भनदनेिन 
भदएपभछ ्बाटो ्बनद िएको भियो । 

प्रदिे सरकारको मखुय धयान किारेभनटन र आइसोलेसन केनद्को सिापनामा केभनद्त 
भियो (भिडारी २०७६) । कणायाली प्रदेिले कोभिड-१९ महामारी्बाट ्बाल्बाभलका 
र भिक्कलाई हुने समिाभित जोभिम नययूनीकरणका सािै ्बाल्बाभलकाको भिक्ाको 
अभिकारलाई सुभनभचित गनया पठनपाठन भनयभमत गराउनका लाभग कोभिड-१९ पयूिया 
तयारी र प्रभतकायया योजना तयार गरेको भियो । कणायाली प्रदेिले िैकभलपक भिभि्बाट 
भसकाइ भनरनतरताको प्रयास गरे पभन तयो पयूणया प्रिािकारी िएन । महामारीको 
संक्रमण ्बढ्दै गएको र िैकभलपक माधयम्बाट पठनपाठनको औभचतय ्बढेकोले 
प्रदेि सरकारले आफनो ्बजेटमा िचुयाअल कक्ालाई प्रािभमकतामा रािेको भियो । 

िैकभलपक माधयम्बाट पठनपाठनलाई जोड भदँदै सात ओटै प्रदेिले तयसका 
लाभग ्बजेट समेत भिभनयोजन गरेको देभिनछ । छुट्याएको ्बजेट हेदाया श्वय दृशय 
सामग्री उतपादन र प्रसारण गनया, घर-घरमै अधययन अधयापन गनया, िैभक्क िौभतक 
पयूिायािार भनमायाण तिा अनय िैभक्क गभतभिभिलाई प्रािभमकतामा रािेको भियो । 
्बागमती प्रदेिले आ.ि. २०७७।०७८ मा भिद्ालयमा कक्ाकोठा एिं छात्ािास 
भनमायाण, घेरा्बार सभहत िौभतक स्बलीकरण एिं पयूिायािार भिकास र भिद्ालयमा 
सयूचना प्रभिभि लया्ब, समाटया ्बोडया र भिज्ान प्रयोगिाला सिापनाको लाभग ४४ करोड 
८७ लाि रुपैयाँ भिभनयोजन गरेको भियो । तयसै गरी, प्रदेि १ ले कोभिड-१९ 
को कारणले भिद्ािफीहरूको पठनपाठनमा पनया गएको असरलाई कम गनया रेभडयो, 
टेभलभिजन, अनलाइन तिा अफलाइनको माधयम्बाट भसकाइ सहजीकरणको लाभग 
सामग्री उतपादन गनया ३ करोड भिभनयोजन गरेको भियो । 



41 •  महामारीमा भिद्ालय भिक्ा : सिानीय र प्रदिे सरकार

तयसै गरी, प्रदेि २ ले भिद्ािफीहरूलाई िौभतक दयूरी कायम रािी पठनपाठन 
गराउनुपनने आिशयकतालाई धयानमा राखदै भिद्ालयको िप ििन भनमायाण, िप 
कक्ाकोठा भनमायाण, ममयात सुिार, सियंसेिी भिक्क िनाया, रेभडयो र टेभलभिजन्बाट 
भिक्ण कायया स्चालन तिा अनलाइन भिक्ा भिसतार गनया १० करोड रुपैयाँ ्बजेट 
भिभनयोजन गरेको भियो । गणडकी प्रदेिले िैभक्क जनिभतिको क्मता अभििभृद्ध 
गददै प्रभिभिमैत्ी िैभक्क काययाक्रमलाई भनरनतरता भदन िैभक्क ताभलम केनद्लाई 
सात करोड ९५ लाि रुपैयाँ भिभनयोजन गरेको भियो । प्रदेि ५ ले भिद्ालयमा 
िौभतक पयूिायािार भनमायाणका लाभग ११ करोड रुपैयाँ भिभनयोजन गरेको भियो । 
कणायाली प्रदेिले ११ करोड र कोभिड-१९ को संक्रमणको कारण भिद्ालय भिक्ण 
भसकाइ कायया असहज िइरहेको अिसिामा िैकभलपक भसकाइको माधयम्बाट भसकाइ 
सहजीकरण गनने काययाक्रम स्चालन तिा वयिसिापनको लाभग एक करोड रुपैयाँ 
भिभनयोजन गरेको भियो (कैनी २०७७घ; इभडयु-पत् २०७७ि) । ्बजेट भिभनयोजन 
िए पभन भिभनयोभजत ्बजेटको काययानियन पक् के-कसतो रह्ो िनने्बारे कुनै जानकारी 
उपलबि छैन ।

समग्रमा िैकभलपक पठनपाठनमा प्रदिे सरकारको ियूभमका भनभट्क्रय प्राय देभिएको 
छ । संिैिाभनक र कानयूनी रूपमै भिद्ालय स्चालन र वयिसिापनमा प्रदिे सरकारको 
कम ियूभमका िएकै कारण पभन िैकभलपक भसकाइ प्रभक्रयामा संलगनता कम िएको 
आकलन गनया सभकनछ । यद्भप, िैकभलपक पठनपाठन स्चालन प्रभक्रयामा आफनो 
सभक्रयता देिाउन िोजे पभन प्रदेि र संघीय सरकार्बीच समनिय नहुँदा प्रदेि र 
संघले जारी गरेका भनदनेभिकाहरू एकआपसमा ्बाभझएका देभिनिे । संघीय सरकारको 
भनणयायभ्बना भिद्ालय िोलन िा ्बनद गनया नपाउने भनदनेिन िएपभछ प्रदेि सरकारको 
ियूभमका पभन संघकै भनदनेिन पियान र तयसलाई कायायानियन गननेमै सीभमत रह्ो ।

३.५ भनषकर्ण
सिानीय सरकारका प्रभतभनभिले िने झै ँ कोभिड-१९ कालमा पठनपाठन समग्रमा 
कसरी अभघ ्बढाउने िनने्बारे तीन तहका सरकार्बीच समनिय िएको देभिएन । 
संघीय सरकारले िैकभलपक भिभि्बाट भिद्ालय स्चालन गनने भनदनेभिका लयाए पभन 
तयसको िातािरण ्बनाउने, स्ोत सािन जुटाउने, भनमायाण, भितरण र समनियको काम 
स्ैब सिानीय सरकारको भजममेिारीमा भियो । तयसैले संघीय सरकारले भनदनेभिका 
लयाउने र भनदनेिन भदने ्बाहेक अरू जे जसता चुनौती अििा अ्ठ्याराहरू छन ्
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तयो सिानीय सरकारको काम हो िनेर आफयू  पभनछन िोजेको जसतो देभियो । 
संभििानले भिद्ालय भिक्ालाई सिानीय सरकार मातहत हुने िनेर वयिसिा गरे 
पभन कायायानियनको तहमा िने भिद्ालय भिक्ा संघीय सरकारको भनदनेिन र 
भनयनत्णमै स्चालन िइरहेको भियो । हुनत संघीय सरकारको स्ोत, पाठ्यक्रम र 
नीभत अनुरूप नै भिद्ालय स्चालन हुने हुँदा सिानीय सरकारले चाहेर पभन काम 
गनयासकने अिसिा भिएन ।

कोभिड-१९ महामारीका कारण ्बनद िएका भिद्ालय स्चालनमा सिानीय 
सरकारले सिति र ्बभलयो ियूभमका िेलनुपनने ्बहस साियाजभनक रूपमै प्रसटै देभियो । 
संिैिाभनक र कानयूनी रूपमा सिानीय सरकारलाई भिद्ालय स्चालन गनने पयूणया 
अभिकार िए पभन लकडाउनको समयमा भिक्ण भसकाइ प्रभक्रया अगाभड ्बढाउन 
सिानीय सरकारले आफनो क्ेत्को अिसिा अनुकयू ल अभयास गननेिनदा पभन समग्रमा 
संघीय सरकारको भनदनेिन अनुसरण गनने प्रिभृति सिानीय सरकारमा जयादा देभियो । 
सीभमत सिानीय सरकारले मात्ै लकडाउनको समयमा आफयू  अनुकयू ल अभयास गरेर 
भिद्ालय स्चालन तिा िैकभलपक भिभि्बाट पठनपाठन सुचारु गनया सकेका भिए । 
भिद्ालय भिक्ामा महामारीले भसजयाना गरेको यसतो संकट सिानीय सरकारका लाभग 
आफयू लाई प्राप् संिैिाभनक/कानयूनी अभिकार प्रयोग गनने अिसर भियो । यद्भप, तयसो 
गनुयाको सट्टा सिानीय सरकार संघीय सरकारको भनदनेिन कुरेर ्बसे । यभतसमम भक 
भजलला भिक्ा भिकास तिा समनिय इकाई या भजलला प्रिासन कायायालयले सिानीय 
सरकारको भिद्ालय िोलने अभिकारमाभि हसतक्ेप गदाया समेत नगरपाभलका या 
गाँउपाभलकाका केही पदाभिकारी ्बाहेक अनयले यसतो हसतके्पको िासै भिरोि 
गरेको देभिएन । 
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परिच छ्ेद ४

महामािीमा सामुदाभयक भिद्ालय ि िैकभ्पक 
भिक्ण भसकाइ

लकडाउन (चैत ११, २०७६) िएको करर्ब तीन मभहनासमम सामुदाभयक भिद्ालयमा 
पठनपाठन ठ्प भियो ।26 सरकारले जेठ १८, २०७७ मा िैकभलपक भसकाइ 
सहजीकरण भनदनेभिका जारी गरेर असार १, २०७७ ्बाट अनलाइन, िुला तिा 
दयूर भिक्ाको माधयम्बाट पठनपाठन गनया सभकने वयिसिा गरेपभछ मात् सामुदाभयक 
भिद्ालयमा िैकभलपक भिभि्बाट भसकाइ िुरूआत गनने ्बहस िुरू ियो । िैकभलपक 
भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका जारी िएपभछ सामुदाभयक भिद्ालयमा िैकभलपक 
भिभि्बाट पठनपाठन अगाभड ्बढाउन सम्बभनित पक््बाट कसता प्रयतन िए या 
िएनन् ? सामुदाभयक भिद्ालयमा िैकभलपक (अनलाइन र दयूर भिक्ा) भिभि्बाट 
पठनपाठन गदायाका जभटलता के-कसता भिए ? िैकभलपक भिक्ण भसकाइमा 
सामुदाभयक भिद्ालयका भिक्कको ियूभमका कसतो रह्ो ? िैकभलपक भिक्ण 
भसकाइका लाभग सरकारले लयाएका भनदनेभिकाहरूमा भिक्क पररचालन्बारे के-कसता 
प्राििान भिए ? िनने्बारे यस िणडमा चचाया गररनछ । सािै, महामारीले भििेष गरी 
िहरमा रहेका सामुदाभयक भिद्ालयमा पानयासकने प्रिाि (भिद्ािफी संखयामा ह्रास) 
्बारे यहाँ प्रारभमिक छलफल गररनेछ । 

26 भिक्ा, भिज्ान तिा प्रभिभि मनत्ालयले २०७७ सालमा प्रकाभित गरेको त्थयांक अनुसार 
मुलुकिर सामुदाभयक र संसिागत गरी जममा ३५,५२० भिद्ालय स्चालनमा छन्, जसमधये 
सामुदाभयक भिद्ालयको संखया मात् २८,८३३ (करर्ब ८१%) र संसिागत भिद्ालयको संखया 
६,६८७ (करर्ब १९%) रहेको छ । तयसै गरी, करर्ब ७० लाि भिद्ािफीमधये ५०,२८,०८३ भिद्ािफी 
(७१.६%) सामुदाभयक भिद्ालय र १९,९३,५३९ भिद्ािफी संसिागत भिद्ालयमा पभढरहेका छन ्
(भिभिप्रम २०७७) ।



कोभिड-१९ महामारीमा भिद्ालय भिक्ा  • 44

४.१ अभ्कांि सामुदाभयक भिद्ालयमा पठनपाठन िएन
लकडाउन िएको िुरूको तीन मभहना (िैिाि र जेठ, २०७७) नपुगदै काठमाडौ ँ
उपतयकाका केही भनजी भिद्ालयले अनलाइन्बाट पढाइ िुरू गरे पभन अभिकांि 
सामुदाभयक भिद्ालयले पठनपाठन प्रभक्रयालाई सुचारु राखन कुनै प्रयतन गरेको 
देभिएन । महामारीले भिद्ालय ्बनद िएपभछ भिद्ािफीको पठनपाठन सुचारु गनने्बारे 
सामुदाभयक भिद्ालयका भिक्क िुरूमा सितःसफयू तया सभक्रय िएको उदाहरण िासै 
पाइएन । पठनपाठन स्चालन गनने्बारे उनीहरू संघीय सरकारको (भिक्ा मनत्ालय) 
को मुि ताकेर ्बसेका भिए । सरकारले िैिाि १५, २०७७ मा एक सयूचना प्रकाभित 
गरी लकडाउनको अिभििर साियाजभनक भ्बदा सरह सुभििा पाउने गरी भिक्कलाई 
भ्बदामा ्बसन िभनएको भियो । यसले ततकाल िौभतक उपभसिभतमा पठनपाठन 
गनया नसकने िएकाले महामारी भनयनत्णमा आएपभछ मात् सामुदाभयक भिद्ालयमा 
पठनपाठन गनने भनणयायमा सरकार पुगेको भियो िनने देिाउँछ (कैनी २०७७ज) ।

लकडाउन िुरू िएको तीन मभहनासमम सरकार पभन पठनपाठन स्चालन गनने 
मनभसिभतमा भिएन । यसै गरी, िुरूमा सरकारले भनजी भिक्ण संसिालाई समेत 
अनलाइन्बाट पढाएको िनदै पठनपाठन ्बनद गनया भनदनेिन भदएको भियो । तर 
महामारी चाँडै भनयनत्णमा नआउने आंकलन गददै केही भनजी भिद्ालयले लकडाउनकै 
अिभिमा अनलाइन्बाट पठनपाठनको िालनी गरेपभछ भिक्ा मनत्ालयलाई िैकभलपक 
भिभि्बाट सामुदाभयक भिद्ालयमा पभन पठनपाठनलाई भनरनतरता भदनुपनने द्बा्ब परेको 
भियो । कुनै न कुनै माधयम्बाट ्बाल्बाभलकाको भनयभमत पठनपाठन सुचारु गनया 
जनसतर्बाट द्बा्ब आएपभछ भिक्ा मनत्ालयले असार १, २०७७ ्बाट िैकभलपक 
भिभिको रूपमा अनलाइन, दयूर तिा िुला भिक्ा्बाट पठनपाठनलाई भनरनतरता भदन 
सामुदाभयक भिद्ालयलाई भनदनेिन भदयो । िैकभलपक कक्ा स्चालनको लाभग 
तयारीमा जुट्ने, भिद्ािफीलाई पाठ्यपुसतक तिा भसकाइ सामग्री उपलबि गराउने 
र भसकाइ सहजीकरणमा जोभडनुपनने लगायतको भजममेिारी भिक्कलाई भदइएको 
भियो । सामुदाभयक भिद्ालयका भिक्कलाई समिि िए आफनो भिद्ालयमा पुगन र 
समिि निए नभजकको भिद्ालय्बाट सरकारले स्चालन गरेको िैकभलपक भसकाइ 
सहजीकरणमा जोभडनसकने गरी वयिसिा समेत गरेको भियो ।

भनजी भिद्ालयमा अधययनरत भिद्ािफीको तुलनामा सामुदाभयक भिद्ालयमा 
पढ्ने भिद्ािफीहरूको पाररिाररक पृष्ठियूभम आभियाक र सामाभजक रूपले कमजोर 
देभिनछ । सािै, इनटरनेट, रेभडयो र टेभलभिजनको पहुचँमा भनजी भिद्ालयका तुलनामा 
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सामुदाभयक भिद्ालयका भिद्ािफी कम छन् । तयसै गरी, भिद्ालयको िौभतक पयूिायािार, 
इनटरनेटको पयूिायािार, भसकाइ उपलभबि, भिद्ािफी, भिक्क र अभििािक समपकया  
पभन भनजी भिद्ालयको िनदा सामुदाभयक भिद्ालयको कमजोर रहेको छ । यसतै 
भिभिनन कारणले गदाया भनजी भिद्ालयको तुलनामा सामुदाभयक भिद्ालयको कक्ा 
स्चालनमा िैकभलपक भिभिको प्रयोग प्रिािकारी िएन (िनाल २०७७; गाहा मगर 
२०७७क) । यसले गदाया इनटरनेट, टेभलभिजन, रेभडयो, मो्बाइल जसता िैकभलपक 
भिक्ण भसकाइका लाभग आिशयक सामग्री नपुगेका या यसता प्रभिभि्बाट िभ्चत 
रहेका समुदायका भिद्ािफीलाई समेट्न छुटै्ट िालको भनदनेभिकाको आिशयकता 
महसुस िएको भियो ।

४.२ िैकभ्पक भिक्ण भसकाइमा भिक्क
भिद्ालय ्बनद िएको समयमा ्बाल्बाभलकालाई वयसत राखन र भसकाइ प्रणालीलाई 
भनरनतरता भदन भिक्कको ियूभमका महत्िपयूणया हुनछ । तर अभिकांि सामुदाभयक 
भिद्ालयका भिक्क लकडाउनको समयमा भनभट्क्रय ्बसदा िैकभलपक भिक्ण भसकाइ 
प्रिािहीन ्बनेको भियो । अनलाइन, िुला तिा दयूर भिक्ा माफया त स्चालन िइरहकेा 
कक्ामा भिद्ािफीलाई सहिागी गराउन र तयसको प्रिािकाररता ्बढाउन आिशयक 
भक्रयािीलता र इचछािभति पभन सामदुाभयक भिद्ालयका भिक्क तिा वयिसिापकमा 
कम पाइयो । िैकभलपक भिक्ण भिभिका लाभग आिशयक पनने िौभतक पयूिायािारको 
अिाि देिाएर सामुदाभयक भिद्ालयका भिक्क िैकभलपक भिभि्बाट पठनपाठन 
स्चालन गनुयापनने दाभयति्बाट पभनछए; जसले गदाया भिद्ालय ्बनद िएको िुरूका 
करर्ब आठ मभहना सामुदाभयक भिद्ालयमा पठनपाठन हुन सकेन ।

भिक्ा मनत्ालयले िैकभलपक भसकाइ अभियानमा सहिागी हुन ताकेता गरे पभन 
सामुदाभयक भिद्ालयका करर्ब २ लाि २७ हजार भिक्क िैकभलपक कक्ामा सभक्रय 
िए/निएको ्बारे कुनै लेिाजोिा समेत गररएको भिएन (कैनी २०७७ज) । ्बरु 
लकडाउनको अिभििर िाइपाइ आएको सुभििा यिाित पाउने गरी भिक्कलाई 
साियाजभनक भ्बदा भदइएको भियो । सामुदाभयक भिद्ालयका भिक्कहरू सरकारको  
यसै भनणयायलाई आिार मानेर भिद्ालय िुलेपभछ मात् पढाउन जाँउला िनने िालको 
मानभसकतामा ्बसेका भिए (कैनी २०७७ज) ।

भिद्ालय ्बनद िएपभछ घरभित् सीभमत ्बाल्बाभलकालाई भसकाइ प्रभक्रयामा संलगन 
गराउन, पढ्ने ्बानीको भिकास गनया, वयसत राखन, भसजयानिील ्बनाउन, भिषयगत र 
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वयािहाररक ज्ान ्बढाउन भिक्कले अभििािकसँग समनिय गनुया आिशयक भियो । 
यसका लाभग भिक्कले अभििािकसँग समपकया मा रहरे मधयसिताको ियूभमका भनिाउन 
सकिे । उदाहरणका लाभग इनटरनेटको तुलनातमक रूपमा सहज पहुचँ िएका कमसेकम 
िहरी इलाकाका भिक्कले चाहेका िए अभििािक सँगको सहकाययामा इनटरनेट्बाट 
भिषयगत र वयािहाररक ज्ानका अधययन सामग्री िोजी गरेर भिद्ािफीलाई उपलबि 
गराउन सकिे (िट्टराई र काकफी २०७७) । भिद्ािफीको भसकाइ सहजीकरणका यसता 
समिािनालाई समेत सामदुाभयक भिद्ालयका भिक्कले अभयास गरेको िासै दभेिएन । 
अनलाइन र दयूर भिक्ा्बाट सामुदाभयक भिद्ालयमा पठनपाठन प्रिािकारी निएपभछ 
्बाल्बाभलकालाई घरमै के-कसरी भसकाउन सभकनछ िनने्बारे भिक्कले सहजीकरण 
गनयासकने समिािना पभन भियो । भिद्ालय निुलेसमम आफना ्बाल्बाभलकालाई 
अभििािकले आफनो पररिेि अनुकयू ल भसकने िातािरण भनमायाण गनयासकने िएकाले 
अभििािक भिक्ामाभि जोड भदइनु आिशयक भियो (यादि २०७७) । तर अभििािक 
भिक्ाका सिालमा न राजयले नै आफनो भनदनेभिकामा प्रसटसँग वयिसिा गऱयो, न 
भिक्कहरू नै अभििािकलाई पररचालन गनया जागरूक देभिए ।

िैकभलपक भिक्ण भसकाइमा भिक्कको अग्रसरता नदभेिएको गुनासो आम रूपमा 
्बढेपभछ साउन दोस्ो हप्ा, २०७७ मा संघीय सरकारले सामुदाभयक भिद्ालयका 
भिक्कलाई अभनिायया रूपमा भिद्ालय पुगनुपनने वयिसिा गरेको भियो (पभणडत 
२०७७ग) । ततकाल भिद्ालय िुलने र िौभतक उपभसिभतमा पठनपाठन गनने िातािरण 
निए पभन स्ैब भिक्क आफयू  काययारत भिद्ालयमा हाभजर िएर िैकभलपक भसकाइ 
सहजीकरणको लाभग समनिय र सहयोग गनुयापनने मनत्ालयले ्बताएको भियो । भिक्क 
भिद्ालयमा पुगेपभछ भिद्ािफीसँग भनयभमत समपकया  सिाभपत हुने, भिद्ािफीको नयाँ 
िनाया तिा अभिलेिीकरण लगायत कायया गनया सहयोग पुगने अभिप्रायले भिक्कलाई 
भिद्ालयमा भनयभमत उपभसित हुन िभनएको भियो । सरकारको सो कदमको 
भिक्कहरूले वयापक आलोचना गरे (ताराप्रसाद ओली २०७७) । भिक्कहरूको 
छाता संसिा नेपाल भिक्क महासंघले भिक्कलाई आफनो काययाक्ेत्मा िटाउन ु
सकारातमक कदम िए पभन महामारीको त्ास कायमै रहेकाले भिक्कको सिास्थय 
सुरक्ाको प्रतयाियूभत निई भिद्ालयमा उपभसित हुन समिि नहुने िनदै सरकारको 
धयानाकषयाण गराएको भियो (पभणडत २०७७ग) । तयसै गरी, किारेभनटन ्बनाइएका 
भिद्ालय भनमयालीकरण गरेर मात् भिद्ालय िोलनुपनने माग भिक्कका संघ संगठनले 
रािेका भिए (कैनी २०७७घ) ।
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४.३ भिक्क परििालन समबन्ी िाजयको असपष्ट भनददेभिका
सामुदाभयक भिद्ालयमा िैकभलपक भिभि्बाट पठनपाठन र भसकाइ प्रभक्रया सहज 
नहुनुमा िेरै अनय संरचनातमक कारक सभहत भिक्कहरूको भनभट्क्रयता पभन एक 
महत्िपयूणया कारण भियो । िैकभलपक भिक्ण भसकाइप्रभत भिक्कहरू भनट्कृय हुनुमा 
भिक्क पररचालन सम्बनिी सरकारले जारी गरेको भनदनेभिका नै प्रसट निएको िनने 
भिक्कहरूको तकया  भियो (प्रकाि ररजाल २०७७) । भिक्क पररचालन सम्बनिी 
सरकारले छुटै्ट काययाभिभि िा भनदनेभिका ्बनाएको भिएन । िैकभलपक भिक्ण 
भसकाइका लाभग आिशयक पनने संरचना (कम्ययूटर, इनटरनेट, रेभडयो, टेभलभिजन, 
मोिाइल फोन आभद) र िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग चाभहने प्राभिभिक ज्ान 
भिक्क र भिद्ािफीमा िए निएको्बारे सरकारले धयान नभदएको िनने उनीहरूको 
िनाइ भियो । सािै, भिद्ालयको िौभतक संरचना, कक्ाकोठामा िौभतक दयूरी 
कायम गरी पठनपाठन गनया समिि छ भक छैन, किारेभनटन ्बनाइएका भिद्ालयहरू 
भनमयालीकरण गररएका छन् भक छैनन् र भिक्कको उपलबिता कभत छ िनने्बारे पभन 
सरकारले नसोचेको िनने उनीहरूको तकया  भियो । संक्रभमत संखया ्बभढरहेको, एक 
भजलला्बाट अकको भजललामा जान ्बनदेज लगाइएको, साियाजभनक यातायात नचलेको, 
लकडाउन र भनषेिाज्ा लाभगरहेको समयमा भिक्कलाई जसरी पभन भिद्ालय पुगनुपनने 
भनदनेिनलाई उनीहरूले “अवयािहाररक,” “अमानिीय” र “औभचतयहीन” िनेका 
भिए (ताराप्रसाद ओली २०७७) ।

एक भहसा्बले हेनने हो िने समसया यहीनेँर उतपनन िएको भियो । िैिाि दोस्ो 
हप्ा, २०७७ मा सयूचना भनकालेर सरकारले लकडाउन अिभििर भिक्कलाई 
साियाजभनक भ्बदा भदयो । साियाजभनक भ्बदा िएपभछ कभतपय भिक्कहरू कमयािलो्बाट 
आ-आफनो गृह भजलला फभकया सकेका भिए । असार १, २०७७ मा भिक्ा मनत्ालयले 
जारी गरेको भनदनेभिकामा भिक्कहरू भिद्ािफीको भसकाइ सहजीकरणमा संलगन हुनुपनने 
िभनयो । लकडाउनका कारण साियाजभनक सिारी ्बनद िएकाले भिद्ालयिनदा अनयत् 
गएका भिक्कहरू भिद्ालयमा फकया न सकेनन् । यदाकदा केही सामदुाभयक भिद्ालयले 
भनदनेभिका अनुरूप िैकभलपक भिभि्बाट पठनपाठनको िुरूआत गरे पभन अभिकांि 
सामुदाभयक भिद्ालयले पठनपाठन स्चालनमा सभक्रयता देिाएनन् । सरकारले 
साउन ७, २०७७ मा लकडाउन समाप् िएको घोषणा गरे पभन िैभक्क संसिाहरू 
िने कभहलेदेभि स्चालन गनने िनने्बारे अनयोल ्बाँकी नै भियो । सरकारले घोभषत 
रूपमा गरेको तीन मभहने लकडाउनको अिभिमा भिक्कलाई साियाजभनक भ्बदाको 
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सुभििा भदए पभन घोभषत रूपमा लकडाउन हटेपभछ पभन सामुदाभयक भिद्ालयका 
भिक्कहरू आ-आफनो कायया ताभलकामा फभकया एनन् । एकभतर महामारीको समयमा 
भनजी भिद्ालयका भिक्कहरूले अनलाइन्बाट पठनपाठन गराए पभन आफयू हरूले 
पाररश्भमक नपाउँदा आनदोलनमा उभत्नु परेको ्बताइरहेका भिए िने अककोभतर 
सामदुाभयक भिद्ालयका भिक्कहरू घरमै ्बसी्बसी तल्ब पाए पभन भसकाइ प्रभक्रयामा 
नजोभडएको िनेर टीका भट्पणी िएका भिए (एडुि्बर २०७७घ) । कभतपयले 
सामुदाभयक भिद्ालयका भिक्कलाई “भनदाएका भिक्क” िनेर समेत वयंगय गरे 
(भहमालि्बर २०७७क) । 

सामुदाभयक भिद्ालयका भिक्कलाई “भनदाएका भिक्क” िनेर आलोचना गरे 
पभन भिक्कका पेसागत संघ संगठनले कोभिड-१९ महामारीको समयमा भिक्क 
पररचालन गनया सानाभतना प्रयतन गरेको देभिनछ । उदाहरणका लाभग भिक्कको 
छाता संगठन नेपाल भिक्क महासघंले भिक्क पररचालन सम्बनिी काययायोजना 
्बनाई भिक्कहरू आफयू  काययारत भिद्ालयमा पुगन र ्बाल्बाभलकाको भसकाइ 
अभियानमा जोभडन देििरका भिक्कलाई आग्रह गरेको भियो (कैनी २०७७ज) । 
महासंघले भििेष गरी िैकभलपक पठनपाठनमा जोभडन नसकेका भिद्ािफीको पढ्न 
पाउने अभिकारलाई सुभनभचित गनया सामुदाभयक भिद्ालयका भिक्कलाई भिद्ािफीकै 
घरदैलोमा पठाउने काययाक्रम समेत गरेको भियो । िास गरी अपांगता िएका 
भिद्ािफीको घरदैलोमा पुगेर भसकाइ सुभनभचितता गनने भिषयमा महासंघको जोड भियो । 
तयसै गरी, सि-अधययन सामग्री ्बनाउने र दयूर भिक्ाको लाभग सामग्रीको भनमायाण 
गनने, भिद्ािफीहरूको घर घरमा गएर पाठ्यपुसतक र भसकाइ सामग्री उपलबि गराउने 
काम गरेका भिए । सािै, भिक्कका भिभिनन पेसागत संगठनहरूले भिक्कहरूलाई 
प्रभिभि साक्रता, महामारीको समयमा कसरी पठनपाठन गनने, भिक्ण भसकाइमा 
सयूचना प्रभिभिको प्रयोग, भिद्ािफी मयूलयांकन, ्बालमैत्ी भिक्ण भसकाइ, पाठ्यक्रमको 
प्रयोग जसता भिभिि भिषयमा ताभलम भदएका भिए (नेपाल समाचारपत् २०७७ि; 
एजुकेिनपाटी २०७७ि) । 

महामारीले िैभक्क सत्को अनयोलता र पठनपाठनमा सामुदाभयक भिद्ालयका 
भिक्कको भनभट्क्रयता्बारे टीकाभट्पणी हुन िालेपभछ असार २०७७ ्बाट नेपाल 
राभट्ट्य भिक्क संगठनले भडभजटल ्लाटफमयामा “नभनदाएका भिक्कहरू” अभियान 
िालेर भिक्कहरूलाई िैकभलपक कक्ामा जोभडन प्रोतसाहन गरेको भियो । संगठनले 
िुरू गरेको सो अभियानलाई भिभिनन भजललाका भिक्कहरूले अनुकरण समेत गरेका 
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भिए । उति अभियान अनुसार अनलाइनको पहुँच िएकालाई अनलाइन्बाट, रेभडयो 
र टेभलभिजनको पहुँच िएकालाई सिानीय रेभडयो र टेभलभिजन्बाट कक्ा स्चालन 
गरी पढ्ने वयिसिा भमलाउन जोड गररएको भियो । तयसै गरी, कुनै पभन सािनमा 
पहुँच नहुनेलाई भिद्ालयमा ्बोलाएर भसकाइ सहजीकरण अििा गृहकायया भदने 
वयिसिा गनया आग्रह गररएको भियो (एजुकेिनपाटी २०७७ि) । यसका सािै केही 
सिानका सामुदाभयक भिद्ालयका भिक्कहरूले भिभिनन चौतारा, भसकाइ केनद्को 
भनमायाण गरेर, आमा समयूहलाई पररचालन गरेर र घर-घरमा पुगेर पभन भिद्ािफीको 
भसकाइ सहजीकरणमा जोभडएका भिए (देिकोटा २०७७) । 

४.४ भिक्ण िैली ि प्रभिभ् साक्ििाको प्रश्न
कोभिड-१९ कालमा िैकभलपक भिभि्बाट पठनपाठन गदाया टड्कारो रूपमा भिक्कको 
भिक्ण िैली र प्रभिभि साक्रताको भिषयमा पभन ्बहस िएको भियो । कोभिड-१९ 
महामारी अभघसमम सामुदाभयक भिद्ालयका भिक्क अनलाइन, दयूर तिा िुला 
भिभि्बाट पढाउने भिषयमा अभयसत भिएनन् । भिद्ािफीको उपभसिभतमा मात् कक्ा 
स्चालन गनयामा अभयसत रहेका भिक्कहरू अनलाइन, दयूर तिा िुला भिक्ा्बाट 
पठनपाठन गराउन असमिया जसतै देभिए । िैकभलपक भिक्ण भसकाइमा देभिएको 
यसतो असमियाताको मयूल कारण िेरै हदसमम िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग 
आिशयक पयूिायािारको अिाि र केही हदसमम नयाँ प्रभिभिप्रभत भिक्क (भिद्ािफी पभन) 
को कमजोर साक्रता भियो । िैकभलपक भिक्णका लाभग आिशयक पनने प्राभिभिक 
साक्रता यभतसमम कमजोर भियो भक ग्रामीण र दुगयाम इलाकामा रहेका भिद्ालयमा 
काययारत भिक्कको त कुरै छाडौ ँपयूिायािारका भहसा्बले राम्रा माभनएका काठमाडौकैँ 
केही सामुदाभयक भिद्ालयमा समेत भिक्कले अनलाइन्बाट पठनपाठन गनया नसकदा 
समसया उतपनन ियो । उदाहरणका लाभग काठमाडौ ँ दर्बार हाई सकयू लमा ताभलम 
भदए पभन अनलाइन भिभि्बाट पढाउन केही भिक्कलाई गाह्रो िएको समाचार 
आएको भियो । र, अनलाइन भिक्ण भिभिअनुसार पढाउन नमानने भिक्कलाई 
दर्बार हाई सकयू लको वयिसिापन सभमभतले हटाउने सममको तयारी गरेको भियो 
(गणेि राई २०७७ि) । िैकभलपक कक्ालाई नै मयूलिारको भिक्ा ्बनाउनुपनने ्ेबला 
आएकाले अ्ब िैकभलपक भिभिमा जान भिक्कहरूलाई सोही अनुरूप ताभलम र 
अभिमुिीकरण भदनुपनने भिषय समेत जोडतोडले उठेको भियो (कैनी २०७७ज; 
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रमाकानत िमाया २०७७) । सािै, प्रभिभि साक्रता, भिक्ण भिभि र सोही अनुरूप 
पाठ्यक्रम भनमायाणमा धयान भदनुपनने भिषयले समेत रामै्र चचाया पायो ।

सामुदाभयक भिद्ालयमा िैकभलपक कक्ा प्रिािकारी नहुनुमा तीनै तहका सरकार 
उभतिकै भजममेिार देभिनछन् । सिानीय, प्रदेि तिा संघीय सतरका सरकारी भनकाय 
भिक्कलाई प्रभिभि सम्बनिी साक्ातकार ताभलम, भिपत् को समयमा पठनपाठन गनने्बारे 
भसकाउने या अभिमुिीकरण गननेतफया  िनदा पभन भनदनेभिका ्बनाउने र भनदनेिन भदनेमा 
नै सीभमत रहे । तर भनदनेभिका काययानियनका लाभग आिशयक पनने िौभतक संरचना 
िए निएको र भिक्क (भिद्ािफीमा पभन) िैकभलपक पठनपाठनका लाभग आिशयक 
पनने प्राभिभिक सीप/ज्ान के-कसतो छ िनने्बारे संघीय सरकारले सोचेको देभिएन । 
माभि िभनए झै ँ अभिकांि सामुदाभयक भिद्ालयमा िैकभलपक कक्ा स्चालनको 
लाभग चाभहने न िौभतक पयूिायािार (प्रभिभिमैत्ी कक्ा कोठा) भियो, न भिक्कहरूमा 
िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग आिशयक पनने प्राभिभिक सीप र दक्ता भियो 
(लेिनाि िमाया २०७७) । र, यसता भिषयमा संघीय सरकारले धयान भदनुपनने भियो ।

तयसै गरी, संघीय सरकारले जसतै सिानीय सरकारले पभन प्रिािकारी रूपमा 
िैकभलपक भसकाइ अभघ ्बढाउन भिद्ालयसँग समनिय र सहयोग गनया सकेको 
पाइएन । समग्रमा िनदा, िैकभलपक भिक्णका लाभग भिक्कहरूको क्मता, सीप 
भिकास र ताभलममा धयान भदनुपनने ्ेबलामा संघीय सरकार जसतै सिानीय सरकारहरू 
पभन भिक्क पररचालनका सनदियामा मयूलतः भनदनेिनमुिी देभिए । भिक्ण भसकाइ, 
भिद्ालय वयिसिापन, भिद्ालय-अभििािक सम्बनि, भिक्क वयिसिापन आभदका 
भिषयमा सिानीय सरकारले भिद्ालयसँगै ्बसेर अलपकालीन र दीघयाकालीन योजना 
्बनाई अभघ ्बढ्नुपनने आमअपेक्ा भिपरीत अभिकांि सिानीय सरकारहरू संघीय 
सरकारकै ्बाटोतफया  अगाभड ्बढे (फररद, हेइज् र भसरिेल सन् २०२१) ।

तयभतमात् होइन, महामारीको समयमा सभजलै गनया सभकने काम पभन सिानीय 
सरकारले गरेनन् । उदाहरणका लाभग भिक्ण भसकाइमा सहजीकरणका लाभग सिानीय 
सरकारले भिद्ािफी र भिक्कको िसतुगत भििरण पतिा लगाई, भनभचित सामुदाभयक 
भिद्ालय सँगको सहकाययामा िैकभलपक भिक्ण भिभिलाई अगाभड ्बढाउन सकिे । 
यभतसमम भक अभिकांि पाभलकाले सम्बभनित पाभलकामा भसकाइ भनरनतरता भदन 
आफना क्ेत्मा कभत ्बाल्बाभलका छन्, कभत भिक्क र भिभक्त जनसंखया छन् िनने 
त्थयांक संकलन गरेकोसमम देभिएन (दाहाल २०७७; भ्बडारी २०७७) । सािै, 
सपटि भनदनेभिका निएको िनदै भिक्कहरू आफयू ले गनयासकने काम्बाट पभन उभमकए । 



51 •  महामारीमा सामदुाभयक भिद्ालय र िैकभलपक भिक्ण भसकाइ

इनटरनेट, भ्बजुली, लयापटप आभदको समसया देिाएर भिद्ालयले पभन पठनपाठन 
स्चालन गनुयापनने कतयावय्बाट उनीहरू पभछ हटे । स्बैिनदा महत्िपयूणया चाभहँ संघीय 
सरकार र सिानीय सरकार्बीच दोहोरो संिाद नहुँदा पठनपाठनमा अलमलको 
अिसिा भसजयाना ियो (दाहाल २०७७; भ्बडारी २०७७) । सािै, सामुदाभयक 
भिद्ालयमा िैकभलपक भिक्ण असफल हुनुमा आ-आफनो कतयावय्बाट भिमुि हुँद ै
एकले अकायालाई दोष भदने—संघीय सरकारले सिानीय सरकारलाई दोष देिाउने, 
सिानीय सरकारले संघीय सरकारलाई दोष देिाउने, भिक्कले राजयलाई दोष देिाउने 
र राजयले भिक्कलाई दोष देिाउने—प्रिभृति सघन देभियो । र, यसको प्रतयक् असर 
सामुदाभयक भिद्ालयका भिद्ािफीहरूको पठनपाठनमा पऱयो ।

४.५. भगददो ्भि सचयाउनछे अिसि
कोभिड-१९ महामारी सामुदाभयक भिद्ालयको भगदको छभि सुिानने अिसर हुनसकने 
िनने ्बहस समेत सतहमा देभिए (सुिेदी २०७७; सुदियान अयायाल २०७७) । कोभिड-
१९ का कारण लामो समय लकडाउन िएकाले गदाया िेरै अभििािकको रोजगारी 
गुमेको भियो, जसले गदाया उनीहरूले आफना छोराछोरी महँगा भनजी भिद्ालय पढाउँदा 
लागने िचया िानन नसकेर सामुदाभयक भिद्ालयमा िनाया गरररहेका भिए । सािै, जाभगर 
गुमेपभछ कभतपय अभििािक काठमाडौ ँ छोडेर आफनो गाउँघर फभकया एर उनीहरूले 
आफनो छोराछोरीलाई गाउँघरकै भिद्ालयमा िनाया समेत गरेका भिए । यसै कारण 
कोभिड-१९ कहरपभछ सामुदाभयक भिद्ालयमा पढ्ने ्बाल्बाभलकाको संखया ्बढ्ने 
प्रक्ेपण गररएको भियो (सुिेदी २०७७) । यसतो अिसिामा सामुदाभयक भिद्ालय 
अभििािक/भिद्ािफी मैत्ी देभिन सकेको िए सामुदाभयक भिद्ालयको छभि सुिानने 
यो एउटा मौका समेत हुन सक्थयो ।

तयसै गरी, कोभिड-१९ महामारीपभछ भिभिनन भजललामा अभििािकहरूले 
आफना ्बाल्बाभलकालाई भनजी भिद्ालय्बाट भनकाली सामुदाभयक भिद्ालयलमा 
िनाया गरेका समाचार भिभिनन पत्पभत्कामा प्रकाभित िएका भिए । उदाहरणका लाभग 
्बुटिलको काभनत माभिमा भनजी भिद्ालयका छ सय भिद्ािफी िनाया हुन िोजेका 
भिए । तर सो माभिले स्ैब भिद्ािफीलाई िनाया भलन नसकेर फकायाएको भियो । तयसै 
गरी, डोटीको सदरमुकाम भसलगढीको पद्म सामुदाभयक भिद्ालयमा पभन भनजी 
भिद्ालय्बाट िनाया हुन िेरै भिद्ािफी आएका भिए । उति भिद्ालयले एउटा कक्ामा 
एक सय भिद्ािफी राखदा पभन अझ संखया ्बढ्दै गएपभछ भिद्ािफीको िनाया प्रभक्रया्बारे 
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पुनभियाचार गनुयापरेको भियो । तयसतै, काठमाडौमँा पभन भनजी भिद्ालय्बाट सामुदाभयक 
भिद्ालयमा भिद्ािफी िनाया िएका उदाहरण पाइएको भियो । भडलली्बजारको भिजय 
समारक माभिमा पढ्न आउने भिद्ािफीको संखया ्बढेको भियो (सुदियान अयायाल 
२०७७) । कोभिड-१९ महामारीका कारण िैदेभिक रोजगारीमा आएको संकटको 
असर समेत भिद्ालय भिक्ामा परेको भियो । िैिाि २०७८ मा सप्रीमा माभटयान 
चौतारीले गरेको एक सिलगत अधययनमा कोभिड-१९ महामारीका ्ेबला भिदेि 
(भििेष गरी गलफ/िाडी मुलुक) मा रोजगार गुमाएका या कामका लाभग पुनः भिदेि 
जाने अिसर नपाएका पररिारले आफना ्बाल्बचचा भनजी भिद्ालय्बाट सामुदाभयक 
भिद्ालयमा सानने चलनले वयापक रूप भलएको पाइएको भियो । भनजी भिक्ण 
संसिा्बाट सामुदाभयक भिद्ालयमा भिद्ािफी िनाया हुने क्रम ्बढ्नुमा कोभिड-१९ 
को कारण पररिारमा आभियाक अिसिा िभसकनु प्रमुि कारण देभिएको भियो ।27

भिक्ा तिा मानि स्ोत भिकास केनद्को पभछललो भििरणले पभन कोभिड-१९ 
कालमा सामुदाभयक भिद्ालयमा भिद्ािफी ्बढेको देिाउँछ । भिक्ा तिा मानि 
स्ोत भिकास केनद्का अनुसार सामुदाभयक भिद्ालयमा िैभक्क सत् २०७६ को 
िनदा िैभक्क सत् २०७७ मा २,५४,४९७ जना भिद्ािफी िभपए । जुन २०७६ को 
िैभक्क सत्िनदा ४ प्रभतितले ्बढी भियो । प्रारभमिक ्बालभिकासदेभि माधयभमक 
तह (कक्ा १२) समम नै भिद्ािफी ्बढे पभन स्ैबिनदा िेरै कक्ा १ देभि ५ समम 
१,२८,४७५ जना भिद्ािफी ्बढेका भिए । भिक्ा तिा मानि स्ोत भिकास केनद्का 
अनुसार िैभक्क सत् २०७७ मा इभसडी तहमा ५,९७२ (१.१०%), कक्ा ६–८ मा 
६३,८२७ (४.८८%), कक्ा ९–१० मा ४०,०३९ (५.०८%), र कक्ा ११–१२ मा 
५६,२२३ (३.८३%) भिद्ािफी ्बढेका भिए (गौतम २०७७ि) ।

बकस ३ : लकडाउनमा पभन बनद निएका सामुदाभयक भिद्ालय
लकडाउनको अिभिमा अभिकांि सामदुाभयक भिद्ालय ्बनद िए पभन अपिादका 
रूपमा केही सामुदाभयक भिद्ालय िने भनरनतर स्चालन िए । भतनीहरूले 
लकडाउनको अिभिमा िैकभलपक भिभि्बाट स्चालन गरेको पठनपाठन 
अनुकरणीय भिए । ्बागलुङको िारा माभिले िैिाि २०७७ देभि नै घरदैलो 
भिक्ा माफया त पठनपाठनलाई भनरनतरता भदएको भियो (िड्कािोकी २०७७) । 

27 कोरोना महामारीपभछ रोजगारी/वयापार वयिसाय भसजयाना िई पररिारको आभियाक अिसिामा 
सुिार िएपभछ फेरर ती भिद्ािफीहरू भनजीमै फभकया ने सकने आकलन कभतपयको भियो ।
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िारा माभिले जेठको दोस्ो हप्ादेभि नै भिद्ालयमा िौभतक दयूरी र सिास्थय 
सुरक्ा अपनाएर कक्ा स्चालन गरेको भियो । भिदेि्बाट फभकया एकाहरूका लाभग 
किारेभनटन ्बनाउन भिद्ालय दुई साता ्बनद िए पभन तयस ्ेबला कक्ा ९, १०, 
११ र १२ को अभतररति कक्ा गभणत, भिज्ान र अंगे्रजी भिषयको पढाइलाई 
भनरनतरता भदइयो । लकडाउनको ्ेबलामा पभन पढाएको िनदै भिद्ालयलाई 
गाउँपाभलका र भजलला प्रिासन कायायालय्बाट द्बा्ब आए पभन उति भिद्ालय 
्बनद गररएको भिएन ।
 तयसै गरी, ्बझाङको साइपल गाउँपाभलकाका भिद्ालयमा पभन 
लकडाउनको अिभिमा भनयभमत कक्ा स्चालन ियो (भसंह २०७७) । 
अभघललो िषया तयहाँका भिद्ालय चैतदेभि साउनसमम ्बनद हुनिे, र भिद्ािफी 
एिं भिक्कहरू याचायागुम्बा भट्न जानिे । तर यो िषया याचाया संकलनमा रोक 
लगाएसँगै भिद्ालयले िैिाि २, २०७७ ्बाटै िनाया भलएर लगतै पढाइ स्चालन 
गऱयो । साइपलमा कोभिड-१९ को संक्रमण नरहेको र ्बाभहरका माभनससँग तयभत 
आितजाित नहुने र भिकट क्ेत् िएकाले अभििािकहरूले नै भिद्ालय िोलन 
द्बा्ब भदएका भिए । यसरी अभिकांि ठाउँमा भिद्ालय ्बनद िएको समयमा 
पभन भिद्ालय स्चालन गदाया अनय गाउँपाभलकाका भिद्ािफीहरू पभन साइपाल 
गाउँपाभलकाका भिद्ालयमा िनाया िए । जसले गदाया पभहला िनदा १५ प्रभतितले 
उति गाउँपाभलकामा भिद्ािफीको िनाया दर ्बढेको भियो ।
 लकडाउनको अिभिमा उतकृटि माभनएका केही सामुदाभयक भिद्ालयले 
भिभिनन भिभि अपनाएर पठनपाठनलाई भनरनतरता भदए, जुन “मोडल” अरू 
सामुदाभयक भिद्ालयको लाभग अनुकरणीय हुन सक्थयो । उदाहरणका लाभग 
्बुढाभनलकणठ सकयू लले िैिािको पभहलो हप्ा, २०७७ देभि नै अनलाइन्बाट 
कक्ा स्चालन गरेको भियो । सकयू लले लकडाउनलाई भिद्ािफी र भिक्क दिुैलाई 
प्रभिभिमैत्ी हुने अिसरको रूपमा भलएको भियो । अनलाइन कक्ा स्चालन गदाया 
िुरूमै दईु भतहाई भिद्ािफी अनलाइन कक्ामा जोभडएका भिए । अनलाइन कक्ामा 
सहिागी निएका भिद्ािफी्बारे सकयू लले सोििोज गदाया इनटरनेटको समसया िएको 
िाहा पायो । तयसपभछ नेपाल टेभलकमसँग अनुरोि गरी पाँच सय रूपैयाँको छुटै्ट 
ई-भिक्ा डाटा ्याकेज एक मभहनासमम चलने गरी १५ जी्बीको डाटा उपलबि 
गराएको भियो । जसले गदाया उति भिद्ालयका सतप्रभतित भिद्ािफीहरू अनलाइन 
कक्ामा जोभडन सकेका भिए । तयसै गरी, सतयनारायण माभि, भिराटनगरले 
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कोभिड-१९ को असहज पररभसिभतमा पभन रेभडयो, टेभलभिजन, र युट्यु्ब्बाट 
िैकभलपक पठनपाठन गरेको भियो । अभििािकलाई पभन भिद्ालयले मनोपरामिया 
काययाक्रम स्चालन गरेको भियो । जनता माभि, पालपाले रेभडयो र टेभलभिजन्बाट 
कक्ा स्चालन गरी भिद्ािफी र भिक्कको भनयभमत िेट फेस्बुक र मयासेनजर 
माफया त हुने गराएको भियो । फेस्बुक र मयासेनजर्बाटै भिक्कले गृहकायया भदने, 
परीक्ण गनने, प्रश्न र भजज्ासा मेटाउने काम गररन्थयो । तयसै गरी, पोिरीया 
माभि भिराटनगरले भिक्कलाई प्रभिभिमैत्ी ्बनाउन ताभलम, प्रभिक्ण भदएको 
भियो । भिद्ालयले कक्ा भिक्कको वयिसिा गरी उति भिक्कको माधयम्बाट 
भिक्क, भिद्ािफी र अभििािकको िेटघाट हुने गदया्थयो । सतयिती माभि, तनहूँले 
अनलाइन्बाट र अनलाइनको पहुँचमा नहुनेलाई टोलटोलमा भसकाइ समयूह ्बनाएर 
सिानीय भिक्क माफया त पठनपाठन अगाभड ्बढाएको भियो । पद्ममोदय माभि, 
दाङले भिद्ािफीको सिनेक्ण गरेर भिद्ािफीको पहुँचको आिारमा िैकभलपक कक्ा 
स्चालन गरेको भियो । ्बाफल, काठमाडौभँसित ज्ानोदय माभिले िचुयाअल कक्ा 
स्चालन गनया प्राभिभिकहरूको सहयोगमा “सफटिेयर” को भिकास गरेको भियो 
(ितिपुर पोटि २०७७) ।

कोभिड-१९ महामारीले सामुदाभयक भिद्ालयमा भिद्ािफी िनाया ्बढ्ने प्रिभृति स्ैब 
सिानमा उही भहसा्बले देिा परेको िने होइन । भििेष गरी िहरका सामुदाभयक 
भिद्ालयमा कोभिड-१९ महामारीका कारण भिद्ािफी संखयामा उललेिनीय मात्ामा 
घटेको समेत पाइयो । सािै, सीमानतकृत सामाभजक समयूहका ्बाल्बाभलका पढ्ने 
भििेष गरी िहरका सामुदाभयक भिद्ालयले स्चालन गरेको िैकभलपक भिक्ण 
प्रणालीमा िने भिद्ािफीहरू जोभडन सकेका भिएनन् । यो पक््बारे अ्ब संभक्प् चचाया 
गरौ ँ । 

४.६ िहिका सामुदाभयक भिद्ालयमा भिद्ाथिथी सखंया घटिछे
नयाँ पनरिकाको एक समाचारमा जनाइए अनुसार २०७७ सालमा िुरू िएको नयाँ 
िैभक्क सत्मा काठमाडौकँो नाम चलेका सामुदाभयक भिद्ालयमा करर्ब ५० 
प्रभतित भिद्ािफीले मात् नाम दताया गरेर पुसतक लगेका भिए । नाम दताया गरेर पुसतक 
लगेका भिद्ािफीहरूमधये पभन केही साउन अभनतम हप्ा, २०७७ समम काठमाडौ ँ
फभकया न सकेका भिएनन् । उनीहरूमधये केही आफनो गृह भजललाका भिद्ालयमा िनाया 
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िएका भिए । उदाहरणको लाभग महामारीका कारण काठमाडौ ँछोडेका भिद्ािफीहरू 
भसनिुपालचोकको जनजागृभत माभि, साँगामा िनाया िएको तयहाँको प्रिानाधयापकले 
्बताएका भिए (गौतम २०७७ङ) । तयसै गरी, काठमाडौकँो भतलगंगामा रहेको 
िारदा आिारियूत भिद्ालयका भिद्ािफीहरू भिद्ालयको समपकया मा भिएनन् । उति 
भिद्ालयमा अभिकांि िारतीय मयूलका र तराईका दभलत समुदायका करर्ब ८० 
जना ्बाल्बाभलकाहरू अधययनरत भिए । िैिाि २०७८ को दोस्ो साता्बाट पुनः 
लकडाउन िएपभछ ती भिद्ािफीहरू आ-आफनो गहृ भजलला फभकया एका भिए िने कोही 
काठमाडौमँै भजभिकोपाजयानको लाभग किाडी संकलनमा वयसत भिए । भिद्ालयले 
ती भिद्ािफीलाई पुसतक भलन ्बोलाए पभन उनीहरू भिद्ालय गएनन् । 

भतलगंगाभसित िारदा आिारियूत भिद्ालयको मात्ै होइन काठमाडौ ँउपतयकाका 
अरू सामुदाभयक भिद्ालयहरूको अिसिा पभन िासै फरक देभिएन । उदाहरणका 
लाभग ्बुद्धनगरमा रहेको ्बुद्धनगर आिारियूत भिद्ालयमा अधययनरत एक सय जना 
भिद्ािफीमधये असार २८, २०७८ समम ४७ जना भिद्ािफी मात् नयाँ िैभक्क सत्को 
लाभग िनाया िएका भिए । अरू भिद्ािफी भिद्ालयको समपकया मा भिएनन् । तयसै गरी, 
िनाया िएका ४७ जनाको पभन अनलाइन कक्ामा पहुँच भिएन । उता लभलतपुरको 
नभिपोटमा रहेको चोइनाभिणा गुरूगणेि आिारियूत भिद्ालयमा पभन असारको 
अभनतम साता २०७८ समम िैकभलपक भिभि्बाट पठनपाठन िएको भिएन । उति 
भिद्ालयमा १०७ जना भिद्ािफी अधययनरत िए पभन नयाँ िैभक्क सत्मा जममा 
१६ जनाले मात्ै नाम दताया गराए । अनलाइन कक्ाको लाभग भिद्ालयले भिद्ािफीको 
अधययन गदाया कक्ा ७ मा पढ्ने एक जना र कक्ा ६ मा पढ्ने तीन जनासँग मात्ै 
अनलाइनको पहुँच रहेको पाएको भियो । तयसैकारण उति भिद्ालयले नाम दताया 
गराएका भिद्ािफीलाई भिद्ालयमा ्बोलाएर गृहकायया भदने योजना रहेको ्बताएको 
भियो । ्बुङमती, लभलपुरको िािेलकुमारी आिारियूत भिद्ालयमा नयाँ िैभक्क 
सत्मा १३० जना भिद्ािफीमधये ६० जना भिद्ािफीले मात्ै िनाया गरेका भिए । तयस 
्बाहेक, अरू भिद्ािफी भिद्ालयको समपकया मा नरहेको भिद्ालयले जनाएको भियो । 
उति भिद्ालयमा प्राय:जसो इट्टािट्टामा मजदरुी गननेका ्बाल्बाभलकाहरू पढ्ने गछयान् । 
इट्टािट्टा ्बनद िएपभछ िेरै ्बाल्बाभलकाहरू अभििािकसँगै गाउँ फभकया एका भिए । 
गाउँ फभकया एका अभिकांि भिद्ािफी र अभििािकहरू भिद्ालयको समपकया मा भिएनन ्
केही भिद्ािफीहरूले इट्टािट्टा िलेुपभछ मात् अभििािकसँग काठमाडौ ँआउने ्बताएका 
भिए (गणेि राई २०७७क) ।
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तयसै गरी, िदौ २०७८ मा कीभतयापुरका सामुदाभयक भिद्ालयमा माभटयान चौतारीले 
गरेको एक सिलगत अधययनमा समेत कोभिड-१९ महामारीले भिद्ालयमा 
अधययनरत केही भिद्ािफी भिद्ालयको समपकया मा नआएको पाइएको भियो । 
कीभतयापुरका सामुदाभयक भिद्ालयमा पढ्ने अभिकांि भिद्ािफी काठमाडौ ँउपतयका 
्बाभहरका अभििािकका ्बाल्बाभलका रहेका र कोभिड-१९ महामारी िुरू िएपभछ 
उनीहरू आफनै गृह भजलला/गाँउघर फकने का कारण भिद्ालयमा भिद्ािफी घटेको 
उनीहरूले ्बताएका भिए । सािै, भिद्ालयले स्चालन गरेको “अनलाइन कक्ामा” 
भििेष गरी प्रािभमक कक्ामा पढ्ने ्बाल्बाभलकाको उपभसिभत “अभत नयुन” 
रहेको उनीहरूले जनाएका भिए ।28 भिद्ािफी भिद्ालयको समपकया मा नहुने समसया 
काठमाडौ ँ उपतयका ्बाभहरका सामुदाभयक भिद्ालयमा पभन देभिनछ । उदाहरणका 
लाभग मकिानपुरभसित मनहरी गाउँपाभलकामा रहेको सामुदाभयक भिद्ालयका 
अभिकांि भिद्ािफी कोभिड-१९ महामारीपभछ भिद्ालयको समपकया मा नआएको 
जनाइएको भियो । महामारीले भिद्ालय ्बनद िएपभछ असार २०७८ ्बाट िुरू 
िएको “भिद्ािफी िनाया काययाक्रम र पुसतक भितरण” काययाक्रम पयूरै प्रिाभित रहेको 
भियो (नभिन भतमभलसना २०७८) ।29 

४.७ भनषकर्ण
पभछलला दिकमा नेपाली समाजमा सामुदाभयक भिद्ालयको छभि “कमजोर 
पठनपाठन,” “अलछी भिक्क िएका” र “गरर्ब/सीमानतकृत िगयाका छोराछोरी 
मात् पढ्ने” भिक्ण संसिाका रूपमा ्बनन पुगेको छ । सामुदाभयक भिद्ालय प्रभतको 
यसतो नकारातमक छभिलाई कोभिड-१९ महामारीले झन् गाढा ्बनाउन सहयोग 

28 िदौ पभहलो हप्ा, २०७८ मा कीभतयापुरभसित सामुदाभयक भिद्ालयमा काययारत भिक्क 
सँगको कुराकानीमा आिाररत ।

29 मकिानपुरको मनहरी गाँउपाभलकामा अिभसित पिुपभतनाि माभिमा पढ्ने ९० प्रभतित 
भिद्ािफीहरू भिद्ालयको समपकया  ्बाभहर रहेको भिद्ालयले जनाएको भियो । उति भिद्ालयमा 
अधययनरत ५५० जना भिद्ािफीमधये जममा ५० जना भिद्ािफीले मात्ै पुसतक लगेका भिए । 
िेतीपातीको मौसम िएकाले भिद्ािफीहरू आफनो घरको काम र जयाला मजदुरीको काममा वयसत 
िएका कारण तयसो िएको हुनसकने भिद्ालयका भिक्कले अनुमान गरेका भिए । एक समाचारमा 
जनाइए अनुसार सो गाँउपाभलकामा िनकररया जाभतका १५ जना ्बाल्बाभलका सो भिद्ालयमा 
अधययन गिने । साउन २०७८ समम ती भिद्ािफीहरू भिद्ालयको समपकया मा नआएपभछ भिक्कहरू 
भिद्ािफीको घर-घरमा िोजन गएका भिए (नभिन भतमभलसना २०७८) ।
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गऱयो । कोभिड-१९ का कारण भिद्ालय ्बनद िएको करर्ब तीन मभहनासमम 
सामुदाभयक भिद्ालयमा अधययनरत भिद्ािफीहरूको पठनपाठन कसरी सुचारु गनने 
िननेमा तीनै तहका सरकार सभहत भिद्ालय भिक्ामा सरोकार राखनेहरू (भिक्क 
संघ संगठन, भिद्ािफी संघ संगठन, अभििािक संघ संगठन, भिक्ामा लगानी गनने 
दातृ भनकाय आभद) एक प्रकारको अनयोलमा भिए । यसतो हुनुमा कोभिड-१९ 
महामारी कभहलेसमम रहनछ िनने ्बारेको अभनभचितताले िेरै हदसमम काम गरेको 
भियो । कोभिड-१९ ततकालै अनत नहुने देिेपभछ सरकारले जेठ तेस्ो हप्ा, २०७७ 
मा िैकभलपक भिभि्बाट भिद्ालयमा स्चालन गनने योजना साियाजभनक गऱयो । तर 
योजना साियाजभनक गददैमा िैकभलपक भिभि्बाट सामुदाभयक भिद्ालयमा भिक्ण 
भसकाइ प्रभक्रया अगाभड ्बढ्ने समिािना भिएन । 

िैकभलपक भिभि्बाट सामुदाभयक भिद्ालयमा भिक्ण भसकाइ प्रभक्रयाले गभत 
नभलनुमा केही भनभचित संरचनातमक कारण भिए । उदाहरणका लाभग सामुदाभयक 
भिद्ालयमा काययारत भिक्क, भिद्ािफी, अभििािक स्ैबका लाभग िैकभलपक भिक्ण 
भसकाइ भिभि नयाँ भियो । िैकभलपक भिक्ण भिभि पछयाउनका लाभग भिक्क 
तिा भिद्ािफीमा िास प्रकारको प्राभिभिक ज्ान/सीप आिशयक पछया  । तयसै गरी, 
िैकभलपक भिक्ण भिभिका लाभग आिशयक पनने पयूिायािार (रेभडयो, भटिी, भ्बजुली, 
इमेल, इनटरनेट, आभद) दररलो निएसमम सामुदाभयक भिद्ालयले िैकभलपक 
भिक्ण भिभि चाहेर पभन अपनाउन सकने अिसिा भिएन । िहरी र तुलनातमक 
रूपमा सुगम माभनएका सिानमै रहेका सामुदाभयक भिद्ालयमा समेत िैकभलपक 
भिक्ण भसकाइ प्रिािकारी निएको सनदियामा िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग 
आिशयक पनने पयूिायािार (इनटरनेट, रेभडयो, भटिी, आभद) नै निएका या कम िएका 
सिानका सामुदाभयक भिद्ालयमा िैकभलपक भिक्ण भसकाइको प्रभक्रया अगाभड 
्बढ्ने समिािना नै िएन । 

समग्रमा सामुदाभयक भिद्ालयमा कोभिड-१९ महामारीले पारेको असरलाई 
कम गनया तीन तहका सरकार र भिद्ालय भिक्ामा प्रतयक् सरोकार राखने समयूहले 
सीभमत समिािना्बीच जे गनया सभकन्थयो तयो हुन सकेन । कोभिड-१९ महामारीमा 
सामुदाभयक भिद्ालयको दाँजोमा भनजी भिक्ण संसिाहरूले िुपै्र चुनौतीका ्बीच 
िैकभलपक भिभि्बाट भिक्ण भसकाइ प्रभक्रया अगाभड ्बढाउन प्रयतन गरेका भिए; 
यो पक््बारे िप छलफल यस पभछको िणडमा गररने छ । 
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परिच छ्ेद ५

महामािीमा ससंथिागि भिद्ालय 

लकडाउनको समयमा सरकार, अभििािक र संसिागत (भनजी) भिद्ालय्बीच 
अनलाइन्बाट पढाए ्बापत िुलक भलन पाउने भक नपाउने ्बारेको मुद्ा पेभचलो 
्बनेको भियो । लकडाउन िुरू िएको केही समयपभछ (िैिाि दोस्ो साता, २०७७ 
देभि) भनजी भिक्ण संसिाहरूले भिद्ालय ्बनद िएको समयमा अभििािक्बाट 
िुलक उठाउन भमलछ भक भमलदैन िनने भिषय साियाजभनक रूपमा उठेको भियो । यो 
पररचछेदमा महामारीमा भनजी भिक्ण संसिा र अभििािक ्बीचको िुलक भििाद, 
महामारीले भनजी भिद्ालयमा काययारत भिक्कको रोजगारी गुमेपभछ (र, भिद्ालयले 
भिक्क भनकालेपभछ) उनीहरूले गरेको आनदोलन र अभििािक, भनजी भिद्ालय 
र भिद्ालयमा काययारत भिक्क्बीच उतपनन भििादमा सरकारको ियूभमका्बारे चचाया 
गररने छ ।

५.१ अनलाइन कक्ा सञिालनको िु्कमा भििाद
सरकारले महामारीको िरुूको समयमा स्ैब भिद्ालयले अनलाइन्बाट कक्ा स्चालन 
गनया नसकने, स्ैब भिद्ािफी अनलाइन कक्ामा जोभडन नसकने, स्ैब ठाउँमा इनटरनेटको 
पहुँच राम्रो निएका कारण अनलाइन कक्ाले भिक्ामा असमानता लयाउने िनद ै
(भनजी) भिद्ालयलाई अनलाइन कक्ा स्चालन नगनया र भिद्ािफी िनाया तिा िुलक 
नभलन भनदनेिन भदएको भियो (अनलाइनि्बर २०७७क) । लकडाउन िुरू िएको 
करर्ब एक मभहनापभछ (िैिाि पभहलो हप्ा, २०७७) काठमाडौ ँउपतयकाका केही 
भनजी भिद्ालयले अनलाइन माफया त पठनपाठन िुरू गरे (नुतुना राई २०७७ि) । 
यसपभछ मात् सरकारले “िैकभलपक प्रणाली्बाट भिद्ािफीको भसकाइ सहजीकरण 
भनदनेभिका” जारी गरी अनलाइन, दयूर तिा िुला भिक्ा्बाट कक्ा स्चालन 
गनयासकने नीभतगत वयिसिा गरेको भियो । एक प्रकारले िनने हो िने सरकारको 
सो भनणयायले भनजी भिद्ालयलाई अनलाइन्बाट िनाया भलन र कक्ा स्चालन गनया 
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्बाटो िोभलभदयो । सािै, सो भनदनेभिकाले अनलाइन्बाट पढ्ने पढाउने, पढाएकोलाई 
िैभक्क सत्को मानयता भदने र िुलक भलन पाउने वयिसिा गऱयो । लकडाउनको 
समयमा अनलाइन्बाट पढाएको िनदै भनजी भिक्ण संसिाले चैत २०७६ र िैिाि 
२०७७ को िुलक मागन िालेपभछ र सरकारले िैकभलपक भिभि्बाट पढाइ िुरू 
गनुयाअभघ िनाया भलएर िुलक उठाउन पाउनुपनने माग रािेपभछ सरकार, अभििािक र 
भनजी भिद्ालय्बीच िुलक ्बारेका भििाद क्रमिः सतहमा आउन िाले (काभनतपुर 
२०७७ग; कैनी २०७७ि) । 

भिद्ालय भिक्ामा अनलाइन माफया त पठनपाठन गनने चलन नेपालमा नयाँ 
अभयास जसतै भियो । सािै, अनलाइन कक्ाको औभचतयलाई भलएर समेत यसको 
पक् र भिपक्मा साियाजभनक ्बहस िइरहेका भिए (भदनेि गौतम २०७७) । महामारी 
संक्रमणको त्ास र लकडाउनका कारण कभतपय अभििािकको पेसा/रोजगारी गुमेको 
अिसिा भियो । यसतो संकटको ्ेबलामा भनजी भिद्ालयले भिद्ािफी िनाया िुलक 
उठाउन ताकेता गनया िालेपभछ अभििािक मानभसक द्बा्बमा परेको प्रसटै देभिन्थयो 
(िरेल २०७७) । िुलक भििाद तीव्र ्बनदै गएपभछ भिक्ा मनत्ालयले िैिाि २२, 
२०७७ मा कोभिड-१९ महामारीको राम्रोसँग आकलन नगरी भिद्ािफीको िनाया 
नगनया, चैत, िैिािको िुलक नभलन र अनलाइन कक्ा ्बनद गनया भनजी भिद्ालयलाई 
भनदनेिन भदयो (नुतुना राई २०७७क) । तयसै गरी, सरकारको उति भनदनेिनपभछ भनजी 
भिद्ालयका स्चालकहरूको छाता संसिाहरू—भनजी तिा आिासीय भिद्ालय 
संगठन (्याबसन) र राभट्ट्य भनजी तिा आिासीय भिद्ालय एसोभसएसन नेपाल 
(एन्याबसन)—ले समेत सरकारको अकको भनणयाय नआए सममका लाभग िुलक 
नउठाउन आफना भिद्ालयलाई भनदनेिन भदएका भिए । सािै, कोभिड-१९ ले भनजी 
भिद्ालयमा पारेको असर नययूनीकरण गनया ्बजेटमा सहुभलयत काययाक्रम लयाउन 
उनीहरूले माग गरेका भिए (कैनी २०७७छ) ।

्याबसन र एन्याबसनले जेठ ९, २०७७ मा भिज्भप् जारी गरेर भिद्ालयको 
भनयभमत िचया जसतै : भिक्क र कमयाचारीको तल्ब ितिा, घर िाडा लगायत िानन 
्बजेट माफया त सहुभलयत ॠण उपलबि गराउन सरकारसँग माग रािेका भिए । 
आभियाक िषया २०७७/०७८ को सरकारको नीभत तिा काययाक्रम र ्बजेटमा चाल ु
िैभक्क सत्को पठनपाठनलाई अनलाइन, दयूर तिा िुला भिक्ा्बाट अगाभड 
्बढाउने िनेपभछ जेठ १६, २०७७ मा ्याबसन, एन्याबसन, संसिागत भिद्ालय 
भिक्क युभनयन (ईसटु), र राभट्ट्य अभििािक महासंघले संयुति भिज्भप् जारी गरी 
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भनजी भिद्ालयका स्चालकले जेठ २१, २०७७ देभि िौभतक दयूरी कायम गरेर 
भिद्ािफीको िनाया गनने जनाएका भिए । तयसै गरी, नयाँ िैभक्क सत्को योजना 
्बनाउन, भिक्क र कमयाचारीलाई ताभलम, अभिमुिीकरणको वयिसिा भमलाउन 
उनीहरूले सरकारलाई अनुरोि समेत गरेका भिए । पाठ्यपुसतकको ढुिानी भनिायाि 
गनया, अनलाइन कक्ालाई औपचाररकता भदन र इनटरनेट िुलकमा छुट तिा सहुभलयत 
भदन समेत माग गरेका भिए । 

अनलाइन माधयम्बाट पठनपाठन गरररहेको िनदै कभतपय भनजी भिद्ालयले िनाया 
सभहत लकडाउन िुरू िए देभिकै माभसक िुलक ्बुझाउन अभििािकलाई ताकेता 
गरररहेका भिए । र, असार ७, २०७७ मा ्याबसन र एन्याबसनले िुलक िुतिानीका 
लाभग संयुति अभपल समेत जारी गरेका भिए ।30 अभपलमा कोभिड-१९ महामारीका 
कारण भनजी भिद्ालय संकटमा पुगेको, भिद्ालयको िाडा भतनया नसकेको, भिक्क 
र कमयाचारीलाई तल्ब िुिाउन नसकेको, ्बैंकको ॠण ्बुझाउन नसकेको लगायतको 
समसया िएकाले िुलक ्बुझाउन अभििािकहरूलाई आग्रह गररएको भियो । 
महामारीका कारण भसभजयात समसया समािानका लाभग सरकारले चासो नभदएको 
िनदै आफयू हरू ्बाधय िएर भिद्ालय स्चालनको लाभग िुलक उठाउनु परेको िनने 
दभलल उनीहरूको भियो (कैनी २०७७ङ) । सरकारले अनलाइन्बाट पढाएकाको 
िुलक नभलन भनदनेिन भदँदाभदँदै पभन भनजी भिद्ालयले अनलाइन कक्ा स्चालन 
गरेकै आिारमा िुलक उठाउन िोजेको िनी अभििािक र भिद्ािफी संगठनहरूले 
भिरोि गरेका भिए (्बी्बीसी नेपाली सन् २०२०ग) । असार ८, २०७७ मा पुनः 
भिक्ा मनत्ालयले भनजी भिद्ालयलाई िुलक नभलन भनदनेिन भदयो । कोभिड-१९ 
ले भनजी भिद्ालयमा पारेको असरको क्भतपयूभतयाका लाभग सरकारले कुनै नीभतगत 
्याकेज नलयाई अनलाइन्बाट पढाएको िुलक नभलनु िनने सरकारको भनणयाय 
वयािहाररक निएको र आमदानीको मयूल स्ोत भिद्ािफी िुलक िएकोले तयो भलन 
िोजदा सरकारले दरारको ्बाटो भसजयाना गरेको िनने भनजी भिद्ालयहरूको तकया  
भियो । सािै, उनीहरूले सरकारले आफयू हरूको मागको सम्बोिन नगरेपभछ ्बाधय 
िएर िुलक ्बुझाउन अभपल गनुयापरेको तकया  गरेका भिए । महामारीको ्ेबला सरकार 
भनजी भिक्ण संसिाको अभििािक ्बनन नसकेको र समनियकारी ियूभमका पभन 

30 तयसमा पभन उनीहरूले स्ैब अभििािकलाई िनदा पभन जसको रोजगारी गुमेको छैन, 
भनयभमत पाररश्भमक पाइरहेका छन्, भतनीहरूलाई िुलक ्बुझाउन िभनएको भियो ।
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भनिायाह गनया नसकेको िनदै उनीहरूले तयभत ्ेबला सरकारको आलोचना गरेका भिए 
(अनलाइनि्बर २०७७ग) ।

असार १४, २०७७ मा भनजी भिद्ालयका स्चालहरूको एक समयूहले 
समसयामा परेका भनजी भिक्ण संसिालाई ॠण भदनुपनने र अनलाइन्बाट स्चालन 
िइरहेको कक्ालाई औपचाररकता भदएर भिद्ािफी्बाट भनभचित िुलक भलन पाउनुपनने 
लगायतका माग ततकालीन भिक्ामनत्ी भगररराजमभण पोिरेल समक् रािेका भिए । 
यसअभघ भनजी भिद्ालयले अनलाइन कक्ा स्चालन गदाया इनटरनेटको पहुँच िएको 
र निएको समयूहमा “भडभजटल असमानता” भसजयाना गनने ्बताउँदै आएको भिक्ा 
मनत्ालयले अनततः असार १८, २०७७ मा “िैकभलपक प्रणाली्बाट भिद्ािफीको 
भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका, २०७७” जारी गऱयो । उति भनदनेभिकाले तयसअभघ नै 
अनलाइन्बाट पढाउँदै आएका भनजी भिद्ालयलाई कक्ा स्चालन गनया िैिाभनकता 
समेत प्रदान गरेको भियो । तयसपभछ िने अनलाइनको पहुँच िएको ठाउँमा अनलाइन 
र अनलाइनको पहुँच निएको ठाउँमा भटिी, रेभडयो जसता दयूर भिक्ाको प्रयोग गरी 
भनजी भिद्ालयलाई कक्ा स्चालन गनया िैिाभनक रूपमै ्बाटो िुलेको भियो । 
माग रािेको हप्ा भदनपभछ (असार २१, २०७७) भिक्ा मनत्ालयका अभिकारी, 
्याबसन, एन्याबसन र ईसटुका पदाभिकारी ्बीच छलफल िई एक साताभित् यी 
मागलाई सरकारी संयनत्मा पेि गनया मनत्ालयले प्रभत्बद्धता जाहेर गरेको भियो । 
र, उति प्रभत्बद्धता सिरूप भनजी भिद्ालय असार ३१, २०७७ समम अनलाइन 
कक्ा स्चालन गनया सहमत िएका भिए । तर समय भ्बतदै गए पभन भनजी भिक्ण 
संसिाका मागप्रभत सरकार गमिीर न्बनेको िनदै भनजी भिद्ालय स्चालकले साउन 
१, २०७७ देभि देििर अनलाइन, रेभडयो र टेभलभिजन्बाट िइरहेको पठनपाठन 
स्ैब ्बनद गनने चेतािनी भदए (कैनी २०७७छ; अननपयूणया पोसट २०७७ि) । सािै, 
िुलक उठाउन नभदएको र कुनै पभन सहुभलयत सरकार्बाट समेत नपाएपभछ ्याबसन, 
एन्याबसनले साउन १, २०७७ देभि भिक्क, कमयाचारीलाई ्ेबतल्बी भ्बदा भदने र 
स्चालन िइरहेको अनलाइन कक्ा ्बनद गनने भनणयाय गरेको भियो । तयसै गरी, दुिै 
संगठनले अनलाइन कक्ा ्बनद गनने भिषयमा गुठी, सहकारी र भििागीय भिद्ालयलाई 
साउन १, २०७७ मा पत् पठाएर ऐकय्बद्धता जनाउन अनुरोि गरेका भिए । संगठनले 
गरेको सो अपीललाई अटेर गरे तयसता भिद्ालयलाई ्बभहट्कार गनने चेतािनी समेत 
भदइएको भियो (ईविरराज ढकाल २०७७) । यद्भप, ्याबसन र एन्याबसनको यसतो 
भनणयाय लगतिै भिक्ा मनत्ालयले िने भिक्ण भसकाइ काययालाई भनरनतरता भदन भनजी 
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भिद्ालयलाई आग्रह गरेको भियो । मनत्ालयको आग्रहपभछ साउन ८, २०७७ देभि 
उनीहरूले पुनः अनलाइन पठनपाठन सुचारु गरेका भिए ।

५.२ ससंथिागि भिद्ालय सञिालक ि अभििािकबीि द्वनद्व
िदौ १९, २०७७ मा सरकारले “भिद्ािफी भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका, २०७७” 
लयाएर अनलाइन्बाट पढाएकोलाई िैभक्क सत्को मानयता भदने भनणयाय गऱयो । 
यसका सािै सो भनदनेभिकाले सिानीय पाभलकासँग समनिय गरेर भनजी भिद्ालयले 
अनलाइन्बाट पढाएको िुलक भलन पाउने वयिसिा गऱयो । अिायात्, सो भनदनेभिकाले 
भनजी भिद्ालयलाई िुलक उठाउन पाउने नैभतक आिार तय गरेको भियो । भिक्ा 
मनत्ालयले कभत िुलक भलन पाउने िनने भनणयाय सिानीय सरकारलाई भदएको 
भियो तर कभत िुलक भलन पाउने भिषय सिानीय सरकारहरूले भनिायारण नगररभदँदा 
िुलकको भिषयमा भनजी भिद्ालय र अभििािक्बीच पुनः भििाद ्बढ्न पुगयो 
(्बी्बीसी नेपाली सन् २०२०घ) । केही ठाउँमा सो भनदनेभिकाले भनजी भिद्ालयको 
िुलक वयिसिापनको भिषय सामय हुनुको सट्टा िप जभटल समेत ्बनाएको भियो । 
उदाहरणका लाभग ्बुटिलको भत्िेणी गाउँपाभलकामा रहेको एक ्बोभडयाङ सकयू लका 
भप्रभनसपलले “िुलक नभतरेको” िनदै अभििािकमाभि कुटभपट समेत गरेका भिए 
(टोपराज िमाया २०७७) । िुलक भििादमा संघीय र सिानीय सरकारले कुनै प्रसट 
भनणयाय भलन नसकदा अभििािक र भनजी भिद्ालय्बीच भििाद चभकया एको भियो 
(गौतम २०७७छ) ।

लकडाउन कै समयमा भनजी भिद्ालयले भिद्ािफीको िनाया, माभसक, िाभषयाक, 
गाडी र इनटरनेट िुलक लगायतका िीषयाकमा रकम ्बुझाउन अभििािक समक् इमेल, 
टेभलफोन र मयासेजको प्रयोग गरेर ताकेता गरेका भिए । भनजी भिद्ालयले मनपरी र 
महगँो िुलक मागेपभछ केही अभििािकले यसको भिरुद्धमा सिानीय सरकारका भिक्ा 
भििाग, भजलला प्रिासन कायायालय, भिक्ा मनत्ालयदेभि राट्ट्पभत कायायालयसमम 
उजुरी भदएका भिए (गौतम २०७७छ) । काठमाडौकँा नाम चलेका केही महंगा 
भिद्ालयले चैत २०७६ र िैिाि २०७७ को समेत गरी पभहलाको िनदा ्बढी 
िुलक उठाएको, भिक्ण िुलक ्बाहेक सटेिनरी, यातायात, होसटेलको समेत िुलक 
उठाएको िनदै भििाद उतपनन िएको भियो । उदाहरणका लाभग काठमाडौभँसित एक 
भनजी भिद्ालयले चैत २०७६ र िैिाि २०७७ को समेत गरी िुरूमा भलनेिनदा 
्बढी िुलक माग गरेको िनी अभििािकले भिद्ालयमा आनदोलन गरेका भिए । 
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तयसै गरी, काठमाडौकँा एक भनजी भिद्ालयले अनलाइन िुलक भतनया भढलाइ गरेका 
भिद्ािफीलाई भिद्ालय्बाट भनट्कासन समेत गरेको भियो । तयसै गरी, काठमाडौ ँ
्बौद्धभसित एक भनजी भिद्ालयले अनलाइन्बाट पढाएको िुलक भतनया भढलाइ गरेको 
िनदै भिद्ािफीलाई अनलाइन कक्ा भलन िभ्चत गरेपभछ भिद्ालयका वयिसिापन 
पक् र अभििािक ्बीच भििाद उतपनन िएको भियो । िुलक कै भिषयलाई भलएर 
अभििािकले उति भिद्ालयमा तोडफोड समेत गरेका भिए (गौतम २०७७छ) । तयसै 
गरी, िुलक नभतरेका, भतनया ्बाँकी रहेका, भतनया नसकने भिद्ािफीलाई भनट्कासन तिा 
अरू भिद्ालय लान भनजी भिद्ालयले चेतािनी भदएको समाचार समेत पत्पभत्कामा 
प्रकाभित िएका भिए (पाणडे २०७७ि) ।

िुलक भििाद्बारे पत्पभत्कामा प्रकाभित िएका सामग्री सरसतफी अधययन गदाया 
भनजी भिद्ालय र अभििािक्बीच उतपनन िएको िुलक भििादमा भतनै तहका संघ, 
प्रदिे र सिानीय सरकार पभनछन चाहकेो प्रसटै दभेिन्थयो (अननपयूणया पोसट २०७७ङ) ।31 
भिक्ा मनत्ालयले अनलाइन पठनपाठनलाई औपचाररकता भदने, िुलक उठाउन 
पाउने वयिसिा त गऱयो तर िुलक भलन पाउने प्रसट मापदणड नतोभकभदँदा भनजी 
भिद्ालयले मनोमानी ढंगले िुलक उठाएको िनने भििाद सतहमा आए । तयसतै, 
सिानीय सरकारको भनणयायमा िुलक भनिायारण गररने िभनए पभन सिानीय सरकारले 
िुलक भनिायारण नगररभदँदा अभििािक र भिद्ालय पक््बीच विनविको अिसिा भसजयाना 
िएको भियो । सिानीय सरकारको सिीकृभतमा मात् अनलाइन कक्ाको िुलक भलनुपनने 
र िुलकमा ४० देभि ५० प्रभतितसमम छुट भदनुपनने प्राििान भनदनेभिकामा भियो । 
तर अभिकांि भिद्ालयले िुलक उठाएको ्बारे सिानीय सरकारलाई जानकारी समेत 
गराएका भिएनन् (गौतम २०७७छ) । यभद संघीय सरकारले ्ेबलैमा िुलक भनिायारण्बारे 
प्रसट िाका (मापदणड) तयार गनया सकेको िए अभििािक, भिद्ालय स्चालक र 
भिक्क्बीच यभत िेरै असमझदारी, भििाद र तनािको अिसिा नआउन सक्थयो ।

31 िुलक भनिायारणको भिषयमा भनजी भिद्ालय, भिक्क र अभििािक्बीच भििाद चभकया रहेको 
्ेबला माधयभमक तह सममको भिक्ाको अभिकार पाएको सिानीय सरकार िने यो भििादमा मयूकदियाक 
जसतै ्बनेको भियो । तयसै गरी, िुलक भनिायारण गनने अभिकार सिानीय सरकारको हो िनेर भिक्ा 
मनत्ालय यो भििाद्बाट पभनछएको भियो ।
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५.३ िु्क समबन्ी भििादमा पीभडि भिद्ालयका भिक्क
भिद्ालय स्चालक, अभििािक र सरकारको िुलक सम्बनिी भििादमा स्ैबिनदा 
पीभडत भनजी भिद्ालयका भिक्क िएका भिए । ईसटुले जनाए अनुसार लकडाउन 
(चैत २०७६ देभि िदौ २०७७ समम) को अिभिमा भनजी भिद्ालयका करर्ब ९५ 
प्रभतित भिक्कले तल्ब पाएका भिएनन् । ईसटुको सिनेक्ण अनुसार िैिाि २०७७ 
यता समयमै पयूरा तल्ब पाउने २ प्रभतित, तल्ब नै नपाउने २७ प्रभतित, भकसता्बनदीमा 
तल्ब पाउने ७१ प्रभतित, २०७५ को िैभक्क सत्देभि तल्ब नपाउने ५७ प्रभतित 
भिए (कैनी २०७७झ) । तयभत मात् होइन भनजी भिद्ालयका केही भिक्कहरूले 
महामारी आउनु अभघकै भनयभमत तल्ब समेत पाएका भिएनन् । भनजी भिद्ालयले 
अनलाइन्बाट कक्ा सुचारु गनने िनने भनणयाय िएपभछ भनजी भिद्ालयका भिक्कहरूले 
अनलाइन कक्ा स्चालनको लाभग आिशयक उपकरण (मो्बाइल र लयापटप) िररद 
गरे । तर, अनलाइन कक्ा भलए पभन सो ्बापत पाररश्भमक नपाएपभछ भिक्कहरू 
िप संकटमा समेत परेका भिए । भनजी भिद्ालयका स्चालकले भिद्ालयको 
आनतररक संकट देिाउने, भिद्ालय ििनको िाडा, गाडी लगायतको भकसता भतनुयापनने 
िनदै भिक्कलाई पाररश्भमक भदन नसकने जनाएका भिए (गाहा मगर २०७७ि) । 
सािै, कभतपय भिद्ालयले िने लकडाउनका कारण अभििािक्बाट िुलक नउठेको 
जनाउँदै भिक्कलाई तल्ब भदन नसकने ्बताए । भिक्कलाई तल्ब नभदने मात् होइन 
कभतपय भिक्कलाई लकडाउनकै समयमा रोजगारी्बाट समेत भनकालेका भिए । 
ईसटुको त्थयांक अनुसार देििरर्बाट लकडाउनको नाममा करर्ब तीन हजारिनदा 
्बढी भिक्कको जाभगर िोभसएको भियो (गौतम २०७७च) ।

भिक्ा मनत्ालयले लयाएको भिभिनन भसकाइ भनदनेभिकाहरूमा भनजी भिद्ालयका 
भिक्कको तल्ब ितिा्बारे प्रसटसँग केही पभन उललेि गररएको भिएन । महामारीको 
कारण देिाउँदै भिक्कलाई तल्ब भदन नसभकएको िभनए पभन िासतिमा स्ैब 
भनजी भिद्ालय भिक्कलाई तल्ब भदनै नसकने अिसिामा िने भिएनन् । भिद्ालय 
स्चालकले हरेक िषया आजयान गरेको मुनाफा्बाट भिद्ालयका िौभतक संरचना 
भनमायाण गनने तिा जगगाजभमन भकनने काम गददै आएका भिए । भिद्ालय्बाट प्राप् हुने 
मुनाफा िैभक्क गभतभिभिमा िनदा पभन यातायात, िाना, पोसाक तिा सटेसनरीको 
भ्बक्री्बाट हुने गरेको देभिनछ (िुसाल २०७७ग) । यस भहसा्बले हेनने हो िने पभन 
स्ैबसँग निए पभन केही (महँगा माभनएका) भनजी भिद्ालयसँग समपभति र आभियाक 
पयूँजी सभ्चत रहेको अनुमान गनया गाह्रो भिएन । तर महामारीको समयमा भनजी 
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भिद्ालयले आफनै भिक्कहरूलाई उपदान भदने िनेर जाभगर्बाट हटाउने प्रलोिन 
देिाउने, सभजलै राजीनामा नभदए ज्बरजसती राजीनामा गराउन लगाउने, राजीनामा 
नभदए ्ेबतल्बी भ्बदा भदने लगायतका काययाहरू गरेर लामो समयदेभि पठनपाठन 
गराउँदै आएका भिक्कको मनो्बल भगराउने र मनोिैज्ाभनक द्बा्ब भदने कायया गरेका 
भिए । कभतपय आभियाक रूपमा समपनन माभनएका ठयू ला भनजी भिद्ालयहरूले 
आफना भिक्क र कमयाचारीलाई संसिाको ितयाको आिारमा तल्ब प्रदान गरेका 
भिए, तर मधयम र साना भनजी भिद्ालयहरूले आफनो तल्ब िुतिान गनया सकेका 
भिएनन् । महामारी जसतो संकटको समयमा भिक्कहरूलाई न आफनै भिद्ालयका 
स्चालकहरूले सहयोग गरे न राजयले नै सहुभलयत भदए । 

सरकारले आफयू हरूको मागको सुनुिाइ नगरेपभछ ्याबसन र एन्याबसनले साउन 
१, २०७७ देभि अनलाइन कक्ा ्बनद गनने तिा भिक्क र कमयाचारीलाई ्ेबतल्बी 
भ्बदा भदने भनणयाय गऱयो । ्याबसन र एन्याबसनले असार ३१, २०७७ मा संयुति 
भिज्भप् जारी गरेर स्ैब िैकभलपक भिक्ण भसकाइ ्बनद गनने र भिक्क कमयाचारीलाई 
्ेबतल्बी भ्बदा भदने घोषणा गरेको भियो (रातोपाटी २०७७) । भनजी भिक्ण संसिाका 
छाता संगठनले भिद्ालय ्बनद िएको समयको तल्ब र अनय सेिा सुभििा संसिामा 
काययारत भिक्कलाई भदन नसकने िने पभछ भनजी भिद्ालयका भिक्कहरू आनदोभलत 
िए । ईसटुले भिद्ालय स्चालकको भनणयायलाई भलएर आफयू हरू सतबि िएको िनद ै
उति कदमलाई भनजी भिद्ालय स्चालकको “दादाभगरी” को संज्ा भदएको भियो । 

संसिागत भिद्ालय भिक्क युभनयन (ईसटु) र नेपाल भिक्क महासंघले साउन 
१, २०७७ मा छुट्टाछुटै्ट भिज्भप् जारी गरेर ्याबसन र एन्याबसनलाई भनजी भिद्ालय 
्बनद गरेर भिक्कलाई ्ेबतल्बी भ्बदामा राखने भनणयाय भफताया भलन आग्रह गददै उति 
भनणयाय भफताया नभलए आनदोलन गनने चेतािनी भदए । ईसटुले भिद्ालय ्बनद गरेर 
्बाल्बाभलकालाई भसकाइको अिसर्बाट िभ्चत गनया नहुने, भिक्क कमयाचारीको 
तल्ब, सेिा सुभििा सुभनभचित गनुयापनने र सरकारले भिक्ालाई वयापारीकरण र 
भनजीकरण हुन्बाट रोकन नीभत लयाउनुपनने लगायतको माग राखदै साउन १, २०७७ 
मा भिभिनन आनदोलनका काययाक्रम साियाजभनक गऱयो । ईसटुले आनदोलनको पभहलो 
चरणको काययाक्रम अनतगयात साउन ३, २०७७ मा भिवि भिक्क महासंघ (एजुकेिन 
इनटरनयासनल) माफया त ततकालीन प्रिानमनत्ी केपी िमाया ओलीलाई पत् पठाउने, 
साउन ४, २०७७ समम माग सुनुिाइ निए साउन ५ मा ्याबसन र एन्याबसनको 
स्ैब कायायालयमा ताला्बनदी गनने, साउन ६, २०७७ मा ्याबसन र एन्याबसनका 
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अधयक्हरूको भिद्ालय अगाभड कोणसिा गनने, साउन ७, २०७७ मा भिक्ा तिा 
मानि स्ोत भिकास केनद् र सात ओटै प्रदेिका मुखयमनत्ीको कायायालय अगाभड 
िनाया भदने, आभद गरेका भिए (भहमालि्बर २०७७ि) ।

ईसटुको आनदोलन अगाभड ्बढ्दै गएपभछ साउन ४, २०७७ मा ्याबसन, 
एन्याबसन र ईसटु्बीच चार ्बुँदे सहमभत ियो । सो सहमभतपभछ भिक्क र 
कमयाचारीलाई साउन्बाट ्ेबतल्बी भ्बदामा राखने भनणयाय्बाट भनजी भिद्ालय स्चालक 
पभछ हटेका भिए । साउन ७, २०७७ मा ्याबसन, एन्याबसन, अभििािक संघ, 
ईसटुको संयुति ्ैबठकले साउन ८, २०७७ देभि पुनः अनलाइन कक्ा स्चालन 
गनने भनणयाय गरेको भियो । सािै, ईसटुले भिद्ालयका भिक्कहरूको िैिाि २०७७ 
देभिको तल्ब सरकारले नै ्ेबहोनुयापनने, भनजी भिद्ालयले आफना भिक्क कमयाचारीलाई 
जाभगर्बाट भनट्कासन गनया नहुने, भनकालेकालाई पुन्बयाहाली गनुयापनने लगायतका मागहरू 
रािेका भिए (जनजाभति्बर २०७७) । काभतिक अभनतम हप्ा २०७७ समम पभन 
ईसटुले अगाभड सारेका माग भनजी भिद्ालय र सरकारले नै पयूरा नगरेपभछ असोज 
४, २०७७ मा उनीहरूले पत्कार सममेलन आयोजना गरी आनदोलनका पाँच ओटा 
काययाक्रम साियाजभनक गरेका भिए (आयोमेल २०७७) । भनजी भिद्ालय स्चालकले 
काम गरेको समयको तल्ब भनकासा नगरेको िनदै भनजी भिद्ालयका भिक्कहरूले 
तयभत ्ेबला भिक्ा मनत्ालय पररसरमै गएर आतमदाह गनने सममको चेतािनी भदएका 
भिए (रौभनयार २०७७घ) ।

५.४ महामािीमा भिद्ालय भिक्ा : सछेिा भक वयापाि ?
माभि नै िभनयो, महामारीको समयमा िुलक भतनया नसकने अभििािकलाई आफनो 
्बचचा अनयतै् लैजान या सामदुाभयक भिद्ालयमा िनाया गनया भनजी भिद्ालयले चेतािनी 
समेत भदएका भिए (पाणडे २०७७ि) । भनजी भिद्ालय स्चालकले आफनै भिक्क, 
भिद्ािफी र अभििािकहरूमा संकटको समयमा समेत मानिीय संिेदना देिाउन 
सकेनन् । िुलक भलन नपाएकै कारण भिद्ालय ्बनद गराउनुपनने भसिभतमा पुगेको, 
भिक्कलाई ्ेबतल्बी भ्बदा भदनु परेको, भिक्कलाई भनट्कासन गनुया परेको अिसिा 
भसजयाना िएको उनीहरूले ्बताएका भिए । भनजी भिद्ालय स्चालक आफैले पभन 
आनतररक समसया समािानको लाभग कुनै प्रयतन गरेको िने िासै देभिएन । उनीहरू 
भिक्ण िुलकलाई मात्ै भिद्ालय स्चालनको मुखय आिार देिाएर आफना अरू 
उतिरदाभयति्बाट पभनछएका भिए । भनजी भिद्ालयको सो कदमले भिक्ा वयापार 
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हो भक सेिा हो िनने यक् प्रश्न िडा गऱयो । भिद्ालय स्चालकले आफनो पयूँजी 
प्रयोग नगरी भिक्ण िुलकलाई मात् केनद्मा राखनुले भिक्ालाई नाफासँग जोभडएको 
िनन सकने प्रसट आिार प्रदान गऱयो (काभनतपुर २०७७ग) ।

यसतो पररभसिभत भसजयाना हुनुमा कानयून पभन केही हदसमम भजममेिार देभिनछ । 
भिद्मान भिक्ा भनयमािलीमा भनजी भिद्ालय कमपनी ऐन अनतगयात दताया गनया पाउने 
प्राििान भियो (नेपाल सरकार २०७१) । यस भहसा्बले हेनने हो िने भनजी भिद्ालय 
िोलनु िनेको मुनाफा आजयान गनयाका लाभग कमपनी िोलने जसतै हो । नेपालको 
संभििानमा एकभतर प्रतयेक नागररकलाई आिारियूत तिा माधयभमक तह सममको 
भिक्ा अभनिायया र भनःिुलक पाउने िभनएको छ िने अककोभतर संभििानमै सामुदाभयक 
र भनजी भिद्ालय गरी दुई िालको भिक्ाको प्राििान पभन िुला गररएको छ । 
यस अनुसार भिद्ालय तहमा अनलाइन िा अनय नाममा िुलक भलनु असंिैिाभनक 
कायया िभनए तापभन कानयूनले भनजी भिद्ालयले अप्रतयक् रूपले िुलक भलन पाउने 
वयिसिालाई प्रश्य भदएको िनन सभकनछ । र, अकको महत्िपयूणया भिषय िनेको 
िेरैजसो भनजी भिद्ालयसँग महामारी िा भिपत् सँग लड्न तयसतो कुनै योजना तिा 
आकभसमक कोषहरू िडा गररएको देभिएन । संकटको अिसिामा भिद्ालयलाई 
अगाभड ्बढाउन आकभसमक योजना, भनभचित कोष तिा संयनत्को अिाि देभिएको 
भियो । यसै कारण िुलक उठाउन नपाउने भ्बभतिकै िेरै भिद्ालय ्बनद गनुयापनने, 
भिक्कलाई तल्ब भदन नसकने अििा कमयाचारी भनट्कासन गनुयापनने अिसिामा उनीहरू 
पुगेका भिए । िासतिमा महामारीले भनजी भिद्ालयहरूको कमजोर िरातल राम्ररी 
उजागर गरेको भियो । 

५.५ भनषकर्ण
कोभिड-१९ महामारीले नेपालका भनजी भिद्ालयहरू कभत कमजोर िरातलमा 
ठभडएका/उभिएका रहेछन् िनने यिाियालाई राम्ररी उजागर गऱयो । लकडाउन िुरू 
िएको मभहना्बाटै कभतपय भनजी भिक्ण संसिाले सोही संसिामा िषचौ ँकाम गरेका 
भिक्क/कमयाचारीहरूको तल्ब र अनय सेिा सुभििा रोके । तयभतमात् होइन, कभतपय 
भनजी भिक्ण संसिाले भिद्ालयमा काययारत भिक्क/कमयाचारीलाई भिक्ण संसिा्बाट 
भनट्कासन समेत गरे । उता कोभिड-१९ महामारी्बाट भिद्ालयमा पठनपाठन ्बनद 
िएको समयमा समेत भनजी भिक्ण संसिाले अभििािक्बाट भनयभमत िुलक उठाउन 
िने प्रयतन गरे । र, कभतपय भनजी भिद्ालयले भनयभमत कक्ा निएको समयको 
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समेत अभििािक्बाट िुलक उठाए पभन । कोभिड-१९ महामारीका कारण िौभतक 
उपभसिभतमा कक्ा समिि निएपभछ भनजी भिक्ण संसिाले अनलाइन माफया त 
पठनपाठन अगाभड ्बढाउने योजना अभघ सारे । कभतपय भनजी भिक्ण संसिाले 
अनलाइन माफया त पठनपाठन अगाभड ्बढाउनुको मयूल धयेय अभििािकसँग िुलक 
असुलनु देभियो । तयसैले गदाया  लकडाउनको अिभििर अभििािक र भनजी 
भिद्ालय्बीच अनलाइन कक्ा िुलक भनिायारणको भिषयमा ्बारम्बार भििाद उतपनन 
िइरह्ो । अनलाइन्बाट पढाएपभछ भिक्ण िुलक उठाउन पाउनुपनने िनने भनजी 
भिक्ण संसिाको दा्बी भियो ।

अभििािक र भनजी भिक्ण संसिा ्बीचको िुलक भििादमा संघीय/सिानीय 
सरकारको ियूभमका िने गौण देभियो । िुलक कसरी उठाउने र कभत उठाउने भिषयमा 
दुिै तहका सरकारले प्रसट मापदणड भनिायारण गरेनन् । िुलक्बारे सरकारको यसतो 
मौनताको फाइदा िने अनततः भनजी भिक्ण संसिालाई हुन पुगयो । यी त्थयले नेपालमा 
भनजी भिक्ाको भिसतार मयूलतः नाफामा आिाररत वयापार हो िनने कुरा पुभटि गनया 
सहयोग गऱयो । कोभिड-१९ महामारीका कारण भििेष गरी िहरमा रहेका मधयम 
र साना लगानीमा स्चाभलत भनजी भिद्ालयहरू—जसको आफनै ििन लगायतका 
पयूिायािार छैनन् र िाडामा स्चाभलत छन्—उनीहरू िराियी ्बनेको अनुमान गनया 
सभकनछ । सािै, पयूिायािारमा राम्रा माभनएका, प्रभतभष्ठत र ठयू ला भनजी भिक्ण संसिाहरू 
समेत कोभिड-१९ महामारीको चपेटामा परेका छन् । यद्भप, कोभिड-१९ महामारीले 
भनजी भिद्ालयमा कुन तहको असर गऱयो िनने िाहा पाउन िप अनुसनिान आिशयक 
छ । जे िए पभन सामुदाभयक भिद्ालयको दाँजोमा भनजी भिद्ालय िैकभलपक भिक्ण 
भिभि (अनलाइन) माफया त पठनपाठनमा अगाभड देभिए । िैकभलपक भिक्ण भिभिमा 
भनजी भिद्ालय तुलनातमक रूपमा अगाभड हुनुमा िुपै्र संरचनातमक पक्ले ियूभमका 
िेलेको छ; यस्बारे आउने पररचछेदमा छलफल गररने छ । 
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परिच छ्ेद ६

िैकभ्पक भिक्ण भसकाइ ि असमानिाका आयाम

भिक्ा मनत्ालयले िैकभलपक प्रणाली्बाट भिद्ािफीको भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिकाका 
आिारमा असार १, २०७७ ्बाट िैकभलपक माधयम्बाट पठनपाठन प्रभक्रयालाई 
भनरनतरता भदने भनणयाय गऱयो (पोिरेल २०७७) ।32 उति भनदनेभिकाले महामारीले 
्बनद िएका भिक्ण संसिा िैिाभनक रूपमा अनलाइन, रेभडयो, टेभलभिजन र 
िुला भिक्ाको माधयम्बाट स्चालन गनया ्बाटो िुलेको भियो । भिभिनन िाले 
असमानता वयाप् िएको समाजमा िैकभलपक भिक्ण भसकाइ प्रभक्रयाका जभटलता 
र दयूर/अनलाइन भिक्ण भसकाइले भिद्ालय भिक्ामा उजागर गरेको “भडभजटल 
भडिाइड” ्बारे यहाँ चचाया गररने छ ।33 सािै, िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग 
आिशयक पनने पयूिायािार/ज्ान माभि भिभिनन सामाभजक समयूहको असमान पहुँचले 

32 सो भनदनेभिकाले भिद्ािफीलाई स्बै भकभसमका प्रभिभिको पहुँचिनदा ्बाभहर रहेका, रेभडयो 
र एफएममा मात् पहुँच िएका, टेभलभिजनको पहुँच िएका, कम्ययूटर िएका तर अनलाइन 
कनेभकटभिटी निएका, र इनटरनेट तिा सयूचना स्चार प्रभिभिको सािनमा पहुँच िएका गरी पाँच 
समयूहमा िगफीकरण गरेको भियो (नेपाल सरकार २०७७क) ।

33 “भडभजटल भडिाइड,” “भडभजटल एकसकलुजन” र “भडभजटल इनइकिाभलटी” लाई प्राय 
सँगसँगै एकै अियामा प्रयोग गनने गररनछ । भयान डाइक (सन् २००२) ले भडभजटल भडिाइड्बारे चार 
अििारणा अगाभड सारेका छन् । पभहलो, भडभजटल भडिाइड सयूचना र प्रभिभिको असमान पहुँचसँग 
सम्बभनित छ । दोस्ो, प्रभिभिमा समान पहुँच िए पभन स्ैबमा प्रभिभिको प्रयोग गनने सीप/ज्ान समान 
नहुन सकछ । तेस्ो, प्रभिभिको प्रयोग समान रूपमा गनयासकने सीप िए पभन तयस्बाट भलन सकने 
“लाि” असमान हुन सकछ । र, चौिो भडभजटल भडिाइडको भसजयानामा ्बाह् िातािरणले समेत 
ियूभमका िेलन सकछ; िप हेनुयाहोस्; कोलमयान (सन् २०२१) । तयसै गरी, माभटयान चौतारीले २०७५ 
सालमा प्रकाभित गरेको नेपालमा इ््टरने्टको प्रयोग र नडनि्टल असमानतिाको पररदृशय िीषयाकको 
िोि-संक्ेप २३ मा “भडभजटल भडिाइड” लाई तीन तहमा भििाजन गरी ्बहसमा लयाइएको छ । 
तयसअनुसार इनटरनेटमाभिको पहुँच हुनु र नहुनु भडभजटल भडिाइडको पभहलो तहको भििाजन 
हो । सयूचना प्रभिभि सम्बनिी सीप र उपयोग ्बीचमा िएको िाडललाई दोस्ो तहको भडभजटल 
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भिद्ालय भिक्ामा उतपादन गनयासकने असमानता्बारे समेत यो पररचछेदमा संभक्प् 
छलफल गररने छ । 

६.१ िैकभ्पक भिभ्बाटि पठनपाठन गदा्णका जभटिलिा
कोभिड-१९ संक्रमणले अिरुद्ध रहेको भसकाइ प्रणालीलाई सुचारु गनया र भिद्ालय 
जाने उमेरका ्बाल्बाभलकालाई भिद्ालयमा भनयभमत पठनपाठन निएसमम सिानीय 
पररिेि अनुकयू ल िैकभलपक प्रणालीको माधयम्बाट वयिभसित भसकाइका लाभग 
िनेर भनदनेभिका जारी िएको भियो (नेपाल सरकार २०७७क) । सािै, भनदनेभिकामा 
पठनपाठन गराउन भिक्कले आफनो भिद्ालयमा पढ्ने भिद्ािफीहरूको िौभतक 
स्ोत सािन र इनटरनेट पयूिायािारको पहुँच कसतो छ िनेर सिनेक्ण गरी सिानीय 
पाभलकालाई जानकारी गराउन समेत िभनएको भियो । िैकभलपक भसकाइको लाभग 
भिद्ालयलाई आिशयक स्ोत, सािन र सामग्री उपलबि गराउने दाभयति िने 
भनदनेभिकाले सिानीय पाभलकालाई भदएको भियो । तर िैकभलपक भिक्ण भसकाइ/
दयूर तिा अनलाइन भसकाइ्बारे भनदनेभिकाले कलपना गरेको कुरा वयिहारमा लागयू 
हुनसकने कुनै िसतुगत आिार िने भिएन । 

सरकारकै त्थयांकले िनछ—देििरका २९,६०७ सामुदाभयक भिद्ालयमधये 
८,३३६ (३०%) भिद्ालयमा मात् कम्ययूटरको पहुँच छ, तीमधये पभन ३,६७६ 
भिद्ालयले मात्ै भिक्ण भसकाइ भक्रयाकलापमा सयूचना प्रभिभि प्रयोग गछयान् (अिया 
मनत्ालय २०७७) । तयसतै, भिक्ा आयोगकै प्रभतिेदन (२०७५) को त्थयांक अनुसार 
१२ प्रभतित भिद्ालयमा मात् कम्ययूटर उपलबि छ, १३ प्रभतित भिद्ालयसँग 
इनटरनेट र ३५ प्रभतित भिद्ालयसँग मात् भ्बजुलीको सुभििा छ । यसको अिया 
देििरका ्बहुसखयक भिक्ण संसिासँग इनटरनेट, कम्ययूटर र भ्बजुलीको सुभििा 
छैन (नेपाल सरकार २०७५) । फेरर, प्रभिभिमाभि पहुँच रहँदैमा यी प्रभिभिको प्रयोग 
िइहालछन् िनन सभकँदैन भकनभक प्रभिभि स्चालन र तयसको प्रिािकाररताका 
लाभग अनय तत्िको समेत प्रिाि हुनछ । उदाहरणका लाभग इनटरनेट र कम्ययूटर 
चलाउन जानने जनिभति भिद्ालयमा छ भक छैन िनने कुराले पभन अनलाइन भिक्ा 
स्चालन गनयासकने िा नसकने कुरा भनिायारण गछया , न भक सयूचना प्रभिभिका सािनको 

माभनएको छ िने सयूचना प्रभिभिको उपयोग्बाट भलनसकने/नसकने आभियाक िा अनय िौभतक/अिौभतक 
लािलाई भडभजटल भडिाइडको तेस्ो तहको भििाजन माभनएको छ (माभटयान चौतारी २०७५) ।
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उपलबिताले मात् ।34 तयभत मात् होइन महामारीको समयमा िैकभलपक भिभि प्रयोग 
गरी पठनपाठन सुचारु गनने भिषयमा भिक्क र सरकारको भनभट्क्रयता पभन उभतिकै 
देभियो (इभडयु-पत् २०७८ि) । तयसैले िैकभलपक भसकाइका लाभग आिशयक पनने 
पयूिायािार—रेभडयो, टेभलभिजन, इनटरनेट, कम्ययूटर, भ्बजुली, आभद—मा स्ैबमा पहुँच 
र यी प्रभिभिको प्रयोगमा अभयसत निएसमम िैकभलपक भिक्ण भसकाइ प्रिािकारी 
हुने नसकने भिषय प्रसटै भियो । 

यभतसमम भक काठमाडौ ,ँ भिराटनगर, पोिरा, िीरग्ज जसता ठयू ला िहरी 
इलाकामा रहेका राम्रा माभनएका सामुदाभयक भिद्ालयमा समेत िैकभलपक भिक्ण 
भसकाइका लाभग आिशयक पयूिायािारको अिािले अनलाइन कक्ा प्रारमि नै हुन 
सकेन (गौतम २०७७क) । तसिया अनलाइन कक्ा भििेष गरी काठमाडौ ँ उपतयका 
लगायत अनय प्रमुि िहर भित्का भनजी भिद्ालयले मात्ै केही हदसमम स्चालन 
गनया सकेका भिए । यद्भप, गुणसतरीय इनटरनेट सेिाको कमीले गदाया महँगा िभनएका 
भनजी भिक्ण संसिामा पढ्ने ्बाल्बाभलकाले समेत भिक्ण भसकाइमा समसया 
िोगनुपरेको भियो । झन् भनमन तिा भनमन मधयम िगया्बाट प्रभतभनभिति गनने भिद्ािफीभसत 
आिशयक उपकरण र गुणसतरीय इनटरनेट सेिा उपलबि हुने अिसिा नै भिएन । 
यसिया िैकभलपक माधयमका लाभग चाभहने आिशयक पयूिायािार—इनटरनेट, लयापटप, 
मो्बाइल—निएका कारण भिद्ालयले चाहेर पभन िैकभलपक भसकाइ प्रभक्रयामा 
भिद्ािफीलाई जोड्न सभकरहेका भिएनन् । एकिनदा ्बढी भिद्ािफी िएका पररिारमा 
एउटा मात् लयापटप या मो्बाइल िएकाले र एउटै घरका सदसयहरू्बीच अनलाइन 
कक्ाको समय जुधने गरेकाले पभन अनलाइन कक्ामा भिद्ािफीको सहिाभगता नययून 
देभियो (देिेनद् अयायाल २०७७) ।

ग्रामीण इलाकामा रहेका सामुदाभयक भिद्ालयका कुरै छाडौ ,ँ काठमाडौ ँ
उपतयकाका सुभििा समपनन माभनएका नमुना सामुदाभयक भिद्ालयले समेत 
अनलाइन्बाट कक्ा स्चालन गनया सकेका भिएनन् । उदाहरणका लाभग लभलतपुरको 
कुपनडोलभसित प्रगभत भिक्ा सदन माभिले स्चालन गरेको अनलाइन कक्ामा 
करर्ब ७५ प्रभतित भिद्ािफी सहिागी हुन सकेनन् (नुतुना राई २०७७ग) । तयसै गरी, 
काठमाडौकँो कंकाली माभि, भिवि भनकेतन माभि, जुद्धोदय माभिले अनलाइन कक्ा 

34 भिभिनन सामुदाभयक भिद्ालयका प्रिानाधयापक/भिक्कहरूले सामुदाभयक भिद्ालयमा 
कम्ययूटर िए पभन यी कम्ययूटर स्चालनमा कमै मात् आउने कुरा हामीलाई ्बताएका भिए ।
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स्चालन गरे पभन अभिकांि भिद्ािफी अनलाइन कक्ामा जोभडन सकेनन् । यसो 
हुनुमा भिद्ालय, भिक्क र भिद्ािफीका पररिारमा िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग 
आिशयक पनने पयूिायािार कमीले महत्िपयूणया ियूभमका िेलेको भियो ।35 उदाहरणका 
लाभग काठमाडौभँसित एक सामुदाभयक भिद्ालयमा अंगे्रजी भिषय पढाउने एक 
भिक्कले पररिारमा िैकभलपक भिक्णका लाभग आिशयक पनने पयूिायािार कमी हुँदा 
भिक्ण भसकाइमा उतपनन जभटलता्बारे यसतो ्बताए :

सरकार िैकभलपक भिभि्बाट भिद्ालयमा कक्ा स्चालन गर िनछ । 
तर िैकभलपक भिभि्बाट भिक्ण गनया हामीसँग िौभतक पयूिायािार नै छैन । 
उदाहरणका लाभग मेरै कुरा गनुयाहोस् न ! अनलाइन कक्ाका लाभग िनेर 
गतसाल [२०७७] ५० हजार जभतमा कम्ययूटर भकने ँ । अनलाइन कक्ा 
स्चालन गनया सभकने दुई ओटा मो्बाइल भियो, जसमधये िियारै एउटा 
भ्बभग्रएको छ । अभहले सानी छोरी कक्ा ७ र ठयू लो छोरा कक्ा १० पढ्ने र 
मैले पढाउने समय एकै पटक परेका ्ेबला मसँग कम्ययूटर नै हुँदैन (छोरीका 
लाभग कम्ययूटर प्रयोग हुनछ) । अकको कुरा, हामी काठमाडौमँा िाडाका 
घरमा ्बसछौ,ँ जममा तीन ओटा कोठा भलएका छौ ँ । छोराछोरीको कक्ा 
िएका ्ेबला मैले चै ँ घरको ्बरणडा या छतमा गएर पढाउनुपछया  । भहउँदमा 
चाभहँ ठीकै हो ्बिायाको ्ेबला पानी परररहने िएकाले घरको छतमा गएर 
पढाउन गाह्रो हुने रहेछ ।36

 
ती भिक्कले िने झै,ँ काठमाडौ ँउपतयकामा रहेका सामुदाभयक भिद्ालयका भिक्क 
सँगको कुराकानीमा िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग चाभहने आिशयक पयूिायािार 
(पढ्न या पढाउनका लाभग वयिभसित कक्ा, इनटरनेट, कमयुटर र मो्बाइल, आभद) 
अिािले अनलाइन कक्ा प्रिािकारी निएको कुरा ्बारम्बार उठेको भियो । भििेष 
गरेर प्रािभमक तहका भिद्ािफीलाई अनलाइन कक्ामा उपभसित गराउन असमिि 
जसतै िएको कुरा उनीहरूले ्बताएका भिए । काठमाडौकँा सामुदाभयक भिद्ालयमा 
पढ्ने ्बहुसंखयक भिद्ािफी काठमाडौ ँउपतयका ्बाभहरका िएकाले लकडाउन िएपभछ 

35 फागुन २०७७ देभि िदौ २०७८ समम भिभिनन भमभतमा काठमाडौ,ँ लभलतपुर र ितिपुरका 
भिभिनन सामुदाभयक भिद्ालयमा पढाउने भिक्कहरूसँग िएको कुराकानीमा आिाररत ।

36 असार १३, २०७८ मा िएको कुराकानी ।
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गाउँ फभकया एका कारण कभतपय भिद्ािफी भिद्ालयको समपकया िनदा ्बाभहर पुगेका 
भिए । सािै, लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमेर काठमाडौमँा ्बसनसकने अिसिा 
निएपभछ कभतपय अभििािकले आफना छोराछोरीलाई गाउँमै पढाउने भनिो गरेका 
भिए (गणेि राई २०७७क) । 

काठमाडौ ँिररपररका भजललामा ्बसो्बास गरररहेका पररिारमा पभन िैकभलपक 
भसकाइका लाभग आिशयक पनने नययूनतम पयूिायािार निएको पाइयो । उदाहरणका लाभग 
भसनिुपालचोकको इनद्ािती गाउँपाभलकाले भिद्ालयका केटाकेटी र अभििािक्बीच 
िैकभलपक भिक्ाका लाभग आिशयक पनने पयूिायािार्बारे सिनेक्ण गरेको भियो । उति 
सिनेक्णले १० प्रभतितिनदा कम भिद्ािफीहरूको घरमा मात् इनटरनेट पहुँच रहेको 
देिाएको भियो । सिनेक्ण अनुसार दजयानौ ँ घरपररिारसँग टेभलभिजन पभन भिएन । 
र, रेभडयो उनीहरूको समाचार र सयूचनाको एक मात् स्ोत रहेको देिाएको भियो 
(भघभमरे सन् २०२०ए) । सिनेक्णको नभतजापभछ सो गाउँपाभलकाले अनलाइन तिा 
दयूर भिक्ा्बाट भसकाइ प्रणालीलाई भनरनतरता भदन नसभकने भनट्कषया भनकालेको 
भियो । अरू भजललाको अिसिा पभन योिनदा िासै फरक भिएन । उदाहरणका 
लाभग सुिनेत, जुमला, सलयान, डोलपा र हुमलाका िेरैजसो गाउँपाभलकामा िैकभलपक 
भिक्ण भसकाइका लाभग आिशयक पनने पयूिायािार—इनटरनेट (टेभलभिजन र रेभडयो 
पभन)—भिएन (पभणडत २०७७ि) । तयसैले िैकभलपक भिक्ण भसकाइ प्रभक्रया्बाट 
पठनपाठन अभघ ्बढाउने िनने सरकारको योजना सुभििा समपनन िगयाका लाभग मात् 
लािकारी देभियो । 

यद्भप, सिानीय सरकारको सहजीकरण र भिक्क सभक्रय िएर लागेका केही 
ठाउँमा िने िैकभलपक भिभि्बाट पठनपाठनका केही अभयास िएका भिए । 
उदाहरणका लाभग अघायािाँचीको सभनििकया  नगरपाभलका िडा नं. ८ मा रहेको जनता 
कृट्ण माभिले असार १, २०७७ ्बाट िैकभलपक भिद्ािफी भसकाइ भनदनेभिका अनुसार 
भिद्ािफीलाई चौरमा रािेर पठनपाठन स्चालन गरेको भियो (आचायया २०७७) । 
तयसै गरी हेटौडँामा रहेको आिुभनक माभिले असार १, २०७७ देभि प्रभिभिको 
उपयोग गददै सिानीय एफएम र अनलाइन प्रभिभि्बाट कक्ा िुरू गरेको भियो 
(एजकेुिनपाटी २०७७ि) । झापाको िलुा्बारी माभिले गाउँमा आमा समयूह पररचालन 
गरेर आफनो भिद्ािफीको त्थयांक भलएको भियो । उति भिद्ालयले “रेभडयो सकयू ल” 
काययाक्रम माफया त कक्ा स्चालन गरेको भियो । उनीहरूले िैकभलपक भिक्णका 
लाभग टोलटोलमै रेभडयो भितरण समेत गरेका भिए । सलायाहीको कमलदेि नमुना 
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माभिले गाउँपाभलकासँग भिद्ालय पररसरको १० सिानमा भनःिुलक इनटरनेट्बाट 
कक्ा स्चालन गनया पहल गरेर माधयभमक तह (कक्ा ८–१०) मा अनलाइन्बाट 
पठनपाठन स्चालन गरेको भियो । तयसै गरी, ्बुटिलको काभलका मानि ज्ान 
माभिले टेभलभिजन्बाट कक्ा स्चालन गरेको भियो (कैनी २०७७ग) ।

६.२ िैकभ्पक भिक्ण भसकाइलछे उजागि गिछेको“भडभजटिल भडिाइड”
िैकभलपक प्रणाली्बाट भिद्ािफीको भसकाइलाई भनरनतरता भदन सरकारले भनदनेिन 
भदए पभन प्रभिभिको असमान पहुँचले भिद्ालय र भिद्ािफीको पठनपाठनमा समसया 
पैदा िएको भियो (नुतुना राई २०७७ग) । माभि िभनए झै,ँ इनटरनेट सेिा उपलबि 
निएकाले मात् होइन, िौगोभलक भिकटता, नेटिकया को समसया, भिद्ुत पहुँच पुगन 
नसकेको र भटिी तिा रेभडयोको पहुचँ निएकाले पढ्नसकने अिसिा िएन (गोरिापत् 
२०७७घ; आचायया २०७८) । अनलाइन कक्ामा स्ैबको समान पहुँच नहुँदा तयसले 
अनलाइनको पहुँचमा िएका र अनलाइनको पहुँचमा निएका गरी दुई भकभसमका 
भिद्ािफीहरूको भसजयाना गऱयो (भघभमरे सन् २०२०ए) । सुगम के्त्का केही भनजी 
भिद्ालयका लाभग अनलाइन कक्ा नौलो निए पभन दुगयाम िेगका भिक्क, भिद्ािफी 
र अभििािकहरूका लाभग अनलाइन कक्ा कलपना ्बाभहरको कुरा भियो (तामाङ 
२०७७) । कोभिड-१९ का कारण भहमाली भजलला मनाङ, मुसताङ, हुमला, मुगु र 
डोलपामा िदौ २०७७ समम नयाँ िैभक्क सत् िुरू िएकै भिएन (्बाभनया २०७७) । 
यी भजललाका अभिकांि गाउँपाभलकामा इनटरनेट सेिा त िेरै परको कुरा ियो, 
रेभडयो, भटिी र फोन समेत राम्ररी चलदैन । तयसैले यी भजललाका भिद्ालय मंभसर 
मसानत २०७६ मा िाभषयाक परीक्ा सकेर ्बनद िएका भिए । फागुन २०७६ देभि 
नयाँ िैभक्क सत् िुरू हुने यी भजललामा पभन चैत ११, २०७६ देभि कोभिड-१९ 
को संक्रमण फैभलन नभदन गररएको देिवयापी लकडाउनले भिद्ालय समेत ्बनद 
िए । लमजुङ, जुमला, हुमला भजललाका ्बाल्बाभलकाहरूको भदनचयाया घरको काम 
सघाउने, भदनिर गाई चराउने, एक िारी दाउरा लयाउने, भगटी कुट्ने, घाँस दाउरा 
गनने र िेत्बारीको काम गरेर भ्बतने गरेको भियो (कामती र अरू २०७७) । सुगम 
क्ेत्का सीभमत पररिारका ्बाल्बाभलकाले इनटरनेट्बाट पढ्न पाइरहँदा दुगयामका 
्बाल्बाभलका िने पढ्न पाउने अभिकार्बाट िभ्चत िइरहेका भिए । 

भडभजटल असमानता सम्बनिी ्बहसमा अनलाइन कक्ालाई भलएर िगफीय, 
जातीय, क्ेत्ीय, लैंभगक असमानता्बारे प्रिसतै ्बहस ियो । अनलाइन कक्ा भनजी 
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भिद्ालयमा पढ्ने, िहरी, उचच र मधयम िगयाको मातै् पहुँचमा रहेको देभियो । 
सामुदाभयक भिद्ालयका भिद्ािफी, गाउँले तिा भनमन िगफीय पृष्ठियूभम िएकाहरूले 
अनलाइन कक्ामा पहुँच पाएनन् (रौभनयार २०७७ि) । रूम टु ररड नेपाल संसिाले 
्बाँके, ्बभदयाया र तनहुँमा गरेको सिनेक्णमा ७ प्रभतित भकिोरी भिद्ालय िुले 
पभन भिद्ालय जान नपाउने भसिभतमा पुगेको उललेि छ (नम्रता िमाया २०७७) । 
तयसै गरी ४५ प्रभतित भकिोरीले भिद्ालय जानको लाभग घरपररिार्बाट रोकािट 
आएको ्बताएका भिए । १६ प्रभतित भकिोरीले लकडाउन िुरू िएदेभि आफनो 
पढाइ लेिाइ पभन ्बनद िएको र तयसैले भिद्ालय िुले पभन परीक्ामा असफल 
हुने र पढाइ छोड्नुपनने डर प्रकट गरेका भिए । यी त्थयले अनलाइन पठनपाठनमा 
छात् र छात्ा ्बीचको लैंभगक असमानता झलकाउँछ । भनमन आभियाक अिसिा, 
िौगोभलक भिकटता, सयूचना तिा प्रभिभिको पयूिायािारसँग पहुँच निएको र भिद्मान 
लैंभगक असमानताले नेपालका भनमन आयस्ोत िएका समुदायका भकिोरीहरूले 
कोभिड-१९ कै कारण माधयभमक भिक्ा पभन पयूरा गनया नसकने अिसिा आउनसकने 
आकलन समेत गररएको छ ।

संयुति राट्ट्संघको ्बाल्बाभलका सम्बनिी भनकाय युभनसेफ तिा सेि द भचलडे्नले 
पभन जेठ १९, २०७७ मा एक भिज्भप् जारी गरी नेपालमा अनलाइन भिक्ाले 
भिद्मान असमानता झनै ्बढाउने कुरा अगाभड सारेको भियो । प्रभिभिले भनमतयाएको 
भििाजनले भिद्मान िैभक्क िाडललाई िप ्बढाउने िनने उनीहरूको भचनता 
भियो (युभनसेफ सन् २०२०) । पभहलेदेभि कायम रही आएको भनजी र सरकारी 
भिद्ालयको िगया भििेदको िाडललाई अििा समपनन-भिपनन भचनाउने आिार 
कोभिड-१९ महामारीको समयमा “भडभजटल प्रभिभि” ्बनयो । अिायात् लकडाउन 
पभछ िुरू गररएको अनलाइन कक्ाले समाजमा सपटि देभिने गरी अकको “भडभजटल 
िगयाभििाजन” को भसजयाना समेत गऱयो (देिेनद् िट्टराई २०७७) ।

अकायाभतर अनलाइन कक्ाले भनजी र सरकारी भिद्ालय्बीच भििेदको झन ्
ठयू लो िाडललाई जनम भदयो । सीमानतकृत तिा िभ्चतीकरणमा परेका जातजाभत 
िा समुदायहरू अनलाइन माफया त पढ्न पाउने अिसर्बाट भिमुि िए । तयसै 
गरी, िैकभलपक भिक्ण भक्रयाकलापमा अपांगता िएका भिद्ािफीहरू त ्बहस्बाटै 
छुटाइएका छन् । उनीहरूको लाभग भसकाइमा प्रयोग हुने भिक्ण सामग्री नै पयायाप् 
भिएनन्, अझ िनौ ँ ्बनेकै भिएनन्, जसले गदाया अपांगता िएका करर्ब ७० हजार 
भिद्ािफीहरू िैकभलपक भसकाइ अभियानमा जोभडन सकेनन् (गौतम २०७७झ) । 
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राजयले भिक्ामा “भडभजटाइजेसन” लाई प्रािभमकता भदए पभन भडभजटल 
भिषयिसतुको तयारी, भडभजटल पुसतकालय, भिक्कलाई ताभलम, इनटरनेट सुभििा, 
कम्ययूटर िा वयभतिगत भिद्ुतीय सािनको उपलबिता्बारे नसोचदा भडभजटल 
पठनपाठनमा समसया आयो (लेिनाि िमाया २०७७) । इनटरनेटको पहुचँ तिा िौभतक 
स्ोत सािनको कमी मात् कारक तत्ि निएर यसको प्रयोग, अनलाइन्बाट भिक्ण 
भिभि, भिद्ािफी भिक्कमा भडभजटल साक्रता र राजयको भिक्ा नीभतमा सयूचना तिा 
प्रभिभिको वयिसिाले पभन प्रिाि पारेको भियो । तयसै गरी, सरकारले िैकभलपक 
भिक्ाको रूपमा अनलाइनलाई मात् ्बढी धयान भदँदा समसया समेत उतपनन ियो । 
िैकभलपक कक्ाको रूपमा अनलाइनको पहुँच निएका ठाउँमा रेभडयो, टेभलभिजन 
जसता दयूर भिक्ाका माधयमको सहयोगमा िुला, सि-अधययन, अभििािक भिक्ा, र 
समयूह-समयूहमा रािेर पठनपाठन स्चालन गनया सभकन्थयो । तर राजयको भ्बनातयारी 
अनलाइन भिक्ा प्रभतको एकोहोरो रटानले गदाया इनटरनेटको पहुँचमा िएकाले 
सीभमत सामाभजक समयूहका ्बाल्बाभलकाले मात् पढ्न पाए र इनटरनेटको पहुँचमा 
निएकाले पढ्न पाएनन् ।

सरकारले भ्बनातयारी र स्ोत सािनको अिाि्बीच पभन अनलाइन कक्ाको रटान 
गदाया भिद्ािफी, अभििािक तिा भिक्कहरूमा नकारातमक असर परेको देभियो । 
भ्बनातयारी भनजी भिद्ालयले अनलाइन कक्ा स्चालन गरेकोले अनलाइन कक्ामा 
रोक लगाउन िनदै पोिरा महानगरपाभलकाको भिक्ा सभमभतमा अभििािकहरूले 
उजुरी समेत भदएका भिए (श्ेष्ठ २०७७; दाहाल सन् २०२०) । उजुरी परेपभछ िैिाि 
१८, २०७७ मा सभमभतले “आिशयक पयूिायािारभ्बनै अनलाइन कक्ा स्चालन गदाया 
समाजमा िप भिकृभत भनभमतनुका सािै अनलाइन कक्ाको पहुँचमा नरहेका भिद्ािफी 
तिा अभििािकलाई मानभसक द्बा्ब समेत पनने िएकाले भिद्ालयले अनलाइन 
कक्ा तुरुनत ्बनद गनुयापनने” सयूचना जारी गरेको भियो (देिेनद् िट्टराई २०७७) । यो 
घटनालाई भिक्ाभिद्हरूले “भडभजटल भडिाइड” ले उतपनन गरेको समसयाको रूपमा 
अ्थयायाएका भिए (िड्का २०७७क) । कोभिड-१९ संक्रमणको ्बहानामा राजयले 
अनलाइनको पहुँचमा िएकाहरूलाई मात् भिक्ाको अभिकार भदएर भिक्ामा समान 
अभिकारको भिषयलाई उललंघन गरेको िनी सरकारको आलोचना समेत ियो 
(श्ेष्ठ २०७६) । 
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६.३ भनषकर्ण 
कोरोना महामारी स्बै के्त्का लाभग अनपेभक्त भियो । र, अनय क्ेत्मा जसतै भिक्ा 
क्ेत् पभन यस्बाट अछुतो रहने कुरा िएन । सािै, महामारी अनतय कभहले होला 
िननेमा पभन एक प्रकारको अभनचितता भियो र अद्ाभप छँदैछ । यसतो अभनचितताले 
कोरोना महामारीमा भिक्ण भसकाइ प्रभक्रयालाई कसरी अगाभड ्बढाउने िनने कुरामा 
िेरै हदसमम अनयोल देिा पऱयो । भिद्ालय भिक्ामा भनजी (“पढाइ हुने”) र 
सामुदाभयक (“पढाइ नहुने”) ्बीच ठयू लो िाडल छ; यो िाडल कोरोना महामारीले 
िप गभहरो ्बनायो । िहरी इलाकामा रहेका सीभमत सुभििा समपनन भनजी भिद्ालय 
र यी भिद्ालयमा पढ्नसकने सामा्थयया िएका पररिारका ्बाल्बाभलकाहरू महामारीमा 
समेत भसकाइ प्रभक्रयामा (पठनपाठन) जोभडन सके तर अभिकांि सामुदाभयक 
भिद्ालयमा पढ्ने ्बाल्बाभलका िने यसतो भसकाइ प्रभक्रया्बाट िभ्चत रहे । 
कोभिड-१९ कालमा िैकभलपक माधयम्बाट पठनपाठन अगाभड ्बढाउने िभनए पभन 
अभिकांि सामुदाभयक भिद्ालय िैकभलपक माधयम प्रयोग गरी पठनपाठन गराउन 
असमिया जसतै देभिए । िैकभलपक भिक्ण भिभिप्रभत सामुदाभयक भिद्ालयको 
यसतो असमियाता मयूलत: संरचनातमक कारणले जभनमएको हो । िैकभलपक भिक्ण 
भिभिका लाभग आिशयक पनने पयूिायािार (रेभडयो, भटिी, भ्बजुली, इमेल, इनटरनेट, 
आभद) भिद्ालय र पाररिाररक तहमा दररलो निएसमम सामुदाभयक भिद्ालयले 
चाहेर पभन िैकभलपक भिक्ण भिभि अपनाउनसकने अिसिा देभिँदैन । तयसैले 
भनजी भिद्ालयका तुलनामा सामुदाभयक भिद्ालयमा पढ्ने ्बाल्बाभलका िैकभलपक 
भिक्ण भसकाइ प्रभक्रयामा राम्ररी सामेल हुन सकेनन् । समग्रमा यो महामारीले भनजी 
र सामुदाभयक, समपनन र भिपनन, सुगम र दुगयाम, प्रभिभि चलाउन सकने र नसकने, 
गाउँ र िहर, छात्ा र छात्, अपांगता िएका र निएका गरी भिक्ाको समान अिसर 
र पहुँचलाई सामाभजक रूपमा प्रसटसँग भििाजन गऱयो । र, यो भििाजन हुनुमा 
भडभजटल भडिाइडको ियूभमका रह्ो ।
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परिच छ्ेद ७

महामािीबीि एसईई पिीक्ा ि नभिजा मपू्यांकन

चैत ६, २०७६ ्बाट हुने िभनएको एसईई परीक्ा महामारीको संक्रमणलाई मधयनजर 
गददै तयसको अभघललो भदन आएर सिभगत गनने भनणयाय सरकारले गऱयो ।37 िैभक्क 
सत् २०७६ मा ४,८२,२१९ जना भिद्ािफी देििर्बाट परीक्ा भदन तयार भिए । 
परीक्ा सिभगत गनने हठात् भनणयाय िएपभछ परीक्ा केनद् नभजक ्बसन गएका ग्रामीण 
िेगका भिद्ािफीहरू कुमलो कुटुरो ्बोकेर घर फभकया नु परेको भियो । तयसपभछ िने 
एसईईको परीक्ा कभहले र कसरी स्चालन गनने िनने भिषयमा ्बहस िुरू ियो । 
करर्ब तीन मभहनाको अनयोलपभछ जेठ २८, २०७७ मा ्बसेको मभनत्पररषद्को 
्ैबठकले एसईई परीक्ा नभलने र भिद्ालयको आनतररक मयूलयांकनका आिारमा सोको 
नभतजा प्रकािन गनने भनणयाय गरेको भियो (एजुकेिनपाटी २०७७क) । यो पररचछेदमा 
महामारीले रोभकएको एसईई परीक्ा, यसले भिद्ािफी, अभििािकमा पारेको प्रिाि, 

37 कोभिड-१९ महामारीका कारण अनयत् पभन भिद्ािफीको परीक्ा काफी प्रिाभित हुदँा भिभिनन 
उपाय अपनाइएको पाइनछ । उदाहरणका लाभग सन् २०२० मा निनेले कक्ा १० को अभनतम परीक्ा 
रद् गरी कोसयामा सहिाभगता र भिद्ािफीको गभतभिभि, आनतररक मयूलयांकनको आिारमा परीक्ाभ्बना 
नै कक्ा चढाउने रणनीभत अपनाएको भियो । यसै िषया िारतको उतिर प्रदेिमा कक्ा १–८ समम 
भिद्ािफीहरूलाई परीक्ाभ्बना अकको कक्ामा चढाएको भियो । कभतपय देिले िने केही समयको 
लाभग भनिायाररत परीक्ा सिभगत गरी पुनः परीक्ा स्चालन गरेका भिए । तयसै गरी, अभफ्कामा 
महामारी संक्रमणमा सुिार आएपभछ रोभकएका परीक्ा स्चालन गररएको भियो । चेक ररपभबलकले 
भटिी्बाट माधयभमक तहको अभनतम परीक्ाको तयारी कक्ा चलाएर संक्रमण कम िएपभछ परीक्ा 
भलएको भियो । हङकङले माधयभमक भिक्ाको भड्लोमा परीक्ा एक मभहनाको लाभग सिभगत 
गरेको भियो । सािै, कभतपय देिले िने परीक्ाको ढाँचाहरू पररमाभजयात गरेर महामारीको समयम ै
परीक्ा स्चालन गरेका भिए । उदाहरणका लाभग ्ेबलायतले अनलाइन्बाट तीन घणटाको परीक्ा 
“ओपन ्बुक” ढाँचामा स्चालन गरेको भियो । जमयानीमा भिद्ालय तहका अभनतम परीक्ाहरू 
िौभतक दयूरी र अनय सिास्थय सुरक्ाका मापदणडलाई कायम गरेर स्चालन िएका भिए  ।
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र भिद्ालयको आनतररक मयूलयांकन आिारमा एसईईको नभतजा प्रकािन र यसले 
भसजयाना गरेको जभटलता्बारे चचाया गरेका छौ ँ ।38 

७.१ िोभकएको एसईई पिीक्ाबािछे िीन मभहनासमम अनयोल
कोभिड-१९ महामारीका कारण चैत ६, २०७६ मा हुने िभनएको भनयभमत परीक्ा 
रोभकएपभछ तीन मभहनासमम एसईई परीक्ा हुने भक नहुने, यभद ियो िने कसरी हुने 
िनने्बारे कुनै आभिकाररक भनणयाय नहुँदा भिद्ािफी अनयोलमा परेका भिए । यसले 
उनीहरूमा मानभसक तनािको भसिभत ्ेबहोनुयापऱयो । भिद्ािफी एसईई परीक्ाका लाभग 
पयूणया रूपमा तयार िइसकेका भिए । तयसै गरी, घर्बाट टाढा परीक्ा केनद् िएका 
कभतपय ग्रामीण िेगका भिद्ािफी यसअभघ नै परीक्ा केनद् नभजक कोठा भलएर ्बसन 
िाभलसकेका भिए (जगत प्रसाद ररजाल २०७७) । 

सरकारले ्ेबला-्ेबलामा सयूचना जारी गरेर एसईई परीक्ा जसरी पभन हुने र 
लकडाउन िुलेपभछ परीक्ा भलने िनेर भिद्ािफीलाई तयारी अिसिामै रहन िभनएको 
भियो । यद्भप, कोभिड-१९ संक्रमणको दर कम हुनुको सट्टा क्रमिः उकालो 
लाभगरहेको भियो । एकभतर कोभिड-१९ संक्रमण ततकाल अनतय हुने समिािना 
नदेभिएको र अककोभतर भिक्ा मनत्ालयले परीक्ा जसरी पभन गनने ्बताएपभछ 
भिद्ािफी र अभििािकहरूमा परीक्ा्बारे अनयोलको अिसिा भसजयाना ियो । एकभतर 
भिद्ािफीहरूमा परीक्ा हुने डरले तयारी अिसिामै रहनुपनने द्बा्ब छँदै भियो अकायाभतर 
आफयू ले पढेको कुरा भ्बसनेला भक िनने मनोिैज्ाभनक त्ास पभन उनीहरूमा देभिन्थयो । 
यसतो समसया िहरमा िनदा पभन ग्रामीण िेगमा अझ टड्कारो देभियो । भििेष 
गरी ग्रामीण िेगका भिद्ािफीले घरमा सघाउनुपनने, घाँस, दाउराको काम पभन गनुया 

38 १९९० सालदेभि नेपालमा स्चालन हुँदैआएको एसएलसी परीक्ालाई भिद्ािफीका लाभग 
उचच भिक्ामा प्रिेि गनने “फलामे ढोका” का रूपमा वयाखया गररँदै आएको छ । कक्ा ९ र १० मा 
पढाइने पाठ्बाट एसएलसी (प्रिेभिका) परीक्ाका प्रश्नपत् भनमायाण गररँदै आएकोमा २०६५ सालपभछ 
कक्ा १० को पाठ्यक्रम्बाट मात्ै एसएलसी परीक्ामा प्रश्न सोधन िाभलयो । तयसपभछ भिद्ािफीले 
पाउने नभतजाको आिारमा असिसि प्रभतसपिाया नहोओस् र कुनै एक भिषयमा अनुभतिणया हुँदैमा िा 
कम नम्बर प्राप् गददैमा उचच भिक्ा हाभसल गनया्बाट िभ्चत हुनु नपरोस् िनेर २०७२ साल्बाट 
अक्रांकन (गे्रभडङ) पद्धभतलाई अपनाएको भियो । उति पद्भत अपनाएसँगै एसएलसी परीक्ा एसईई 
परीक्ामा रूपानतरण िएको छ; नेपालमा एसएलसीको इभतहास्बारे भिसतृत जानकारीका लाभग 
हेनुयाहोस्, अभिकारी (२०७६) ।
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परेकोले आफयू ले पढेको कुरा भ्बसनेको र िेरै समय काममा िभटनु पदाया पढ्न समय 
नभमलेको ्बताइरहेका भिए ।

महामारीको भिषम पररभसिभतले गदाया एसईई परीक्ा रोभकएपभछ तयसको भिकलपका 
्बारेमा िेरै ्बहस िए । भिद्ािफीलाई लामो समय अनयोलमा राखन नहुने, पढेको 
कुरा भ्बसयानसकने र भिद्ािफीमा नैराशय र द्बा्बको भसजयाना िएकाले भक भिद्ालयको 
आनतररक मयूलयांकनको आिारमा गे्रड भदने भक सिास्थय सुरक्ा मापदणडको प्रयोग 
गरी ततकालै िा लकडाउन पभछ परीक्ा स्चालन गनने भिकलप्बारे छलफल िएको 
भियो (्बी्बीसी नेपाली सन् २०२०क) । यसका सािै, भिद्ािफीको अियािाभषयाक, 
पयूिया िाभषयाक परीक्ाको नभतजा हेनुयापनने, भिद्ािफीको पभछललो िैभक्क गभतभिभिको 
मयूलयांकन गनुयापनने र अभघललो कक्ाको नभतजा हेरेर भिद्ािफीलाई एसईईको गे्रड 
भदनुपनने तकया  समेत गररएको भियो । कभतपयले “भिद्ािफीले भदने तीन घणटाको 
परीक्ाको मयूलयांकनिनदा पभन यो मयूलयांकन पद्धभत राम्रो हुनसकने” तकया  समेत गरेका 
भिए (कैनी २०७७क) । महामारीको भिषम पररभसिभतले गदाया भिविका िेरै मुलुकमा 
भनयभमत परीक्ा िारेज गरेर आनतररक मयूलयांकनको आिारमा गे्रड भदइएका उदाहरण 
समेत छलफलमा आए । उनीहरू्बाट नेपालले पभन पाठ भसकनुपनने र भिद्ािफीले एक 
िषयासमम पढेको, परीक्ा भदइसकेकाले आनतररक मयूलयांकनमै जोड भदनुपनने कुरा केही 
भिक्ाभिद्ले समेत उठाएका भिए (िड्का २०७७ि) । 

तयसै गरी, भनजी भिद्ालय सम्बद्ध संघ संसिा (्याबसन, एन्याबसन) ले पभन 
कोभिड-१९ को सनत्ास कायमै रहेको र कभहले सामय हुनछ िननेमा अनभिज् रहेकाले 
एसईईको परीक्ा रोकेर राखनुिनदा भिद्ालयले नै आनतररक मयूलयांकन गरी उतिीणया 
गराउनु उपयुति हुने ्बताइरहेका भिए । उदाहरणका लाभग ्याबसनले िैिाि २३, 
२०७७ मा भिज्भप् जारी गरेर भिद्ालयको आनतररक मयूलयांकनमा एसईईको नभतजा 
साियाजभनक गनुयापनने र सोही मयूलयांकनको आिारमा राभट्ट्य परीक्ा ्बोडयाले भिद्ािफीको 
नभतजा प्रमाणीकरण गरेर प्रमाणपत् भदनुपनने माग गरेको भियो । अनतरायाभट्ट्य सतरका 
खयाती प्राप् िैभक्क संसिाहरूले समेत परीक्ा रद् गरी भिद्ािफीको आनतररक 
मयूलयांकनको आिारमा नभतजा प्रकािन गरेको उदाहरण देिाउँदै तयस्बाट नेपालले 
पभन भसकनुपनने िनने उनीहरूको आिय देभिन्थयो (पाणडे २०७७क) । जेठ पभहलो 
हप्ा २०७७ समम एसईई परीक्ा गनने्बारे भिक्ा मनत्ालय िने “पिया र हेर” मा 
्बसेको भियो । िुरूमा भिक्ा मनत्ालय िरसक पभहलाको जसरी नै एसईई परीक्ा 
स्चालन गनुयापनने पक्मा भियो । र, राभट्ट्य परीक्ा ्बोडयाले परीक्ा गनयाका लाभग िनेर 
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परीक्ा केनद्को संखया ्बढाएर भिद्ािफीलाई घर्बाटै परीक्ा भदन जाने र परीक्ा भदएर 
घरमै फभकया ने वयिसिा भमलाउन छलफल समेत िालेको भियो (कैनी २०७७क) । 
यद्भप महामारी संक्रमणको “ग्राफ” उकालो लागेकोले भिक्ा मनत्ालय ततकाल 
कुनै भिकलपमा जान तयार िएन ।39

७.२ भिद्ाथिथीलाई आनिरिक मपू्यांकनको आ्ािमा एसईईको ग्छेड
परीक्ा हुने-नहुने िनने करर्ब तीन मभहनाको अनयोलपभछ जेठ २८, २०७७ मा 
मभनत्पररषदले् एसईई परीक्ा नभलने र भिद्ालयको आनतररक मयूलयांकनका आिारमा 
एसईईको नभतजा प्रकािन गनने भनणयाय गऱयो । सरकारले महामारीको अनतय ततकाल 
नहुने र भिद्ािफीमा लामो समयदेभि परीक्ाको मानभसक द्बा्ब परेकोले परीक्ा नभलई 
भिद्ालयको आनतररक मयूलयांकन्बाट एसईईको गे्रड भदने वयिसिा गनुयापरेको जनाएको 
भियो । नेपालको िैभक्क इभतहासमै यो नयाँ प्रयोग भियो । सरकारको सो भनणयायपभछ 
आनतररक मयूलयांकनको आिारमा एसईईको नभतजा प्रकािन सम्बनिी भिषयमा पक् 
र भिपक््बाट ्बहस भसजयाना िए । जेठ २९, २०७७ मा ्बसेको संसदीय सभमभतको 
्ैबठकले एसईई परीक्ा सिैकँो लाभग िारेज गनया प्रसताि गरेको भियो । सरकारले 
कोभिड-१९ महामारीको कारण २०७६ को एसईई सिभगत गरेपभछ संसदीय सभमभतले 
एसईई परीक्ा सिैकँो लाभग िारेज गनया भिक्ा मनत्ालयलाई भनदनेिन भदएको भियो । 
कानयूनले कक्ा १२ लाई भिद्ालय तहको अभनतम भिक्ा िनेर भकटान गरेपभछ सिैकँो 
लाभग कक्ा १० र कक्ा ११ का परीक्ा सिानीय सरकार्बाट स्चालन गनने र कक्ा 
१२ को परीक्ा मात्ै राभट्ट्य सतरको परीक्ाको रूपमा लागयू गनया मनत्ालयलाई भनदनेिन 
भदएको भियो (नेपाल समाचारपत् २०७७क) ।

महामारीले गनया नसभकएको एसईई परीक्ा सिैलँाई हटाउन उपयुति हुने िनने 
मत राजनीभतक दलका नेता, भिक्ाभिद् र सरोकारिालाले उठाएका भिए । 
उदाहरणका लाभग नेपाली काँगे्रसका नेता गगन िापाले प्रभतभनभिसिाको भिक्ा 

39 चैत ११, २०७६ देभि जेठ ३२, २०७७ समम सरकारले घोभषत रूपमै लकडाउन गरेको 
भियो । जेठ ५ देभि ११, २०७७ समम एक सातामै संक्रमण दर तीन मभहना यताकै उचच भ्बनदुमा 
पुगेको भियो । उति एक साताको अिभिमा ३१३ जना संक्रभमत िभपएका भिए । जेठ ५ मा ८०, 
जेठ ६ मा २७, जेठ ७ मा २५, जेठ ८ मा ३०, जेठ ९ मा ५९, जेठ १० मा ६८ र जेठ ११ मा 
२४ जना नयाँ सक्रभमत िभपएका भिए । नेपालमा संक्रमण पुभटि िएको चार मभहना समममा तीन 
जनाको भनिन र ६०८ संक्रभमत िएका भिए (नेपालि्बर २०७७) 
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तिा सिास्थय सभमभतको ्ैबठकमा एसईई परीक्ा िारेज गनया प्रसताि गरेका भिए । 
िापाले लकडाउनका कारण एसईई परीक्ा सिभगत िएका ्ेबलामा एसईईलाई िारेज 
गनुया  उपयुति समय िएको ्बताए । माधयभमक तह सममको भिक्ा संभििानमा 
सिानीय सरकारको भजममेिारी िएकाले यसतो अिसिामा फेरर पभन एसईई परीक्ा 
स्चालन्बारे केनद्ले नै भनणयाय भलनु संघीयताको ममया अनुकयू ल मानन सभकँदैन िनने 
उनको तकया  भियो (अनलाइनि्बर २०७७ि) । कानयूनले १२ कक्ाको परीक्ालाई 
माधयभमक तहको ्बोडया  परीक्ाको रूपमा भलइसकेकोले फेरर पभन एसईईलाई 
राभट्ट्य परीक्ाको रूपमा महत्ि भदनु असानदभियाक रहेको तकया  केहीले गरेका भिए 
(्बसनेत दीभक्त २०७७; पाणडे २०७७क; िुसाल २०७७ि) । सािै, तीन घणटाको 
परीक्ाले मात् भिद्ािफीको स्बै पक्को मयूलयांकन गनया नसकने िएकाले अ्ब एसईईको 
“हाउगुजी” सिैलँाई हटाउनुपननेमा उनीहरूले जोड भदएका भिए । हुन त ्ेबला-्ेबला 
कोभिड-१९ महामारी अभघ पभन एसईई परीक्ाको औभचतय र सानदभियाकता्बारे ्बहस 
हुने गरेका भिए । तर कोभिड-१९ महामारीको समयमा सो ्बहसले अझ साियाकता 
पाएको भियो ।

माधयभमक तहको अभनतम परीक्ा (कक्ा १२) संघीय सरकारले भलनुपनने, कक्ा 
१० को प्रदेि सरकारले र कक्ा ८ को परीक्ा सिानीय सरकारले भलनुपनने वयिसिा 
छ । यद्भप, राभट्ट्य परीक्ा ्बोडयाले िने एसईई परीक्ालाई राभट्ट्य परीक्ाको रूपम ै
स्चालन गददै आएको छ । एसईई परीक्ालाई माधयभमक तहको अभनतम परीक्ाको 
रूपमा भलन नपनने वयिसिा िए पभन कोभिड-१९ को भिषम पररभसिभतमा एसईई 
परीक्ालाई अभनतम परीक्ा िनी अनािशयक जोड भदइएको पाइनछ । कोभिड-१९ 
को असामानय अिसिामा परीक्ाकै कारण भिद्ािफीलाई मानभसक तना्ब भदनु र 
िैभक्क सत्लाई अनयोलमा राखनु राम्रो माभनएको भिएन । तयसैले कानयूनी रूपमा 
पाएको अभिकारलाई कायायानियन गनयाभतर लागनुपननेमा जोड भदइएको भियो । तयसै 
गरी, भछमेकी लगायत अनतरायाभट्ट्य मुलुकमा पभन महामारीको भिषम पररभसिभतमा 
भिभिनन तहका अभनतम िषयाको परीक्ा नभलएर आनतररक मयूलयांकनका आिारमा 
कक्ा चढाइएको भियो । भछमेकी देि िारतले २५ क्ेत्मा हुँदै आएका परीक्ालाई 
आनतररक मयूलयांकनका आिारमा कक्ा चढाए । तयसकारण नेपालले पभन भछमेकी 
देि िारत र अरू अनतरायाभट्ट्य अभयास्बाट भसकनु पननेमा जोड भदइएको भियो 
(िुसाल २०७७क) ।
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तयसै गरी, भिक्ामा सरोकार राखने केहीले कक्ा १० र ११ को परीक्ा स्चालन 
गनुया अभनिायया निएको ्बताएका भिए । कक्ा १२ लाई अनुकयू ल समयमा परीक्ा 
स्चालन गनया सभकने तर कक्ा १० र ११ को परीक्ा िने आनतररक मयूलयांकनमै हुन ु
पननेमा िेरैको मत रहेको भियो (हेनुयाहोस् ्बकस ४) । कभतपयले िने राभट्ट्य परीक्ा 
्बोडयाले एसईई परीक्ा स्चालन गनदैपछया  िननेलाई सीभमत वयभतिको सिाियाको रूपमा 
हेरेका भिए । केहीले एसईई परीक्ा हुनै पछया  िननुको पछाभड ठयू लो सिािया जोभडएको 
्बताएका भिए । वयापारी, भिक्क, भिक्ा मनत्ालय तहका कमयाचारीले एसईईको 
नाममा लािौंको आभियाक कारो्बार गनने गरेको र यसतो कारो्बारका प्रतयक् लािकतायाले 
एसईई परीक्ाको भनरनतरता चाहेको िनने उनीहरूको तकया  भियो (कैनी २०७७क) । 

बकस ४ : कोभिड-१९ महामािीमा कक्ा ११ ि १२ को पिीक्ा
कोभिड-१९ महामारीको संक्रमण भनयनत्ण गनया लगाइएको लकडाउनका कारण 
कक्ा ११ र १२ को िाभषयाक परीक्ा पभन रोभकएको भियो । कक्ा १२ को 
िैिाि ८ र कक्ा ११ को िैिाि २१, २०७७ देभि परीक्ा हुने तय िएको 
भियो । कोरोनािाइरसको संक्रमण भनयनत्णमा नआएको र लकडाउन लभम्ँबद ै
जाँदा कक्ा ११ र १२ को परीक्ालाई अभनभचित कालका लाभग सिभगत गरेको 
भियो । जसले गदाया परीक्ा कभहले हुने, कसरी हुने र आफनो िैभक्क िभिट्यलाई 
भलएर भिद्ािफी भचभनतत िएका भिए । परीक्ा सिभगत िएको सात मभहनापभछ 
कक्ा १२ को मंभसर ९, २०७७ ्बाट िौभतक उपभसिभतमै परीक्ा स्चालन 
ियो (अनलाइनि्बर २०७७ज) । राभट्ट्य परीक्ा ्बोडयाले कुल पयूणािंकको ४० 
प्रभतितको परीक्ा भलएको भियो िने ्बाँकी ४० प्रभतितको अंक कक्ा ११ र 
१२ को आनतररक मयूलयांकन्बाट नम्बर भदइएको भियो । परीक्ाको समय डेढ 
घणटा छुट््टयाइएको भियो ।
 तयसै गरी, कक्ा ११ को परीक्ा स्चालन र भिद्ािफीको अभनतम 
मयूलयांकन गनने अभिकार भिद्ालयलाई नै भदइयो (पभणडत २०७७क) । राभट्ट्य 
पाठ्यक्रम भिकास र मयूलयांकन पररषद्ले कक्ा ११ को परीक्ा स्चालन गनया 
भिद्ालयलाई भदने नीभतगत भनणयाय गरेको भियो । राभट्ट्य परीक्ा ्बोडयाले साउन 
८, २०७७ मा कक्ा ११ को परीक्ा स्चालन, वयिसिापन, मयूलयांकन, नभतजा 
प्रकािन तिा प्रमाणीकरण काययाभिभि, २०७७ जारी गरेको भियो । सो काययाभिभि 
अनुसार भिद्ालयले आफै भमभत तयार गरेर परीक्ा स्चालन तिा नभतजाको 
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मयूलयांकन गनया सभकने अभिकार भदइएको हो । एसईई र कक्ा ११ को जसतै कक्ा 
१२ को पभन आनतररक मयूलयांकन्बाट भिद्ालयले नै नभतजा प्रकािन गनुयापनने 
आिाज आए पभन भिद्ालय तहको अभनतम परीक्ा र देििररको भिविभिद्ालयले 
मानयता भदनुपनने िएकोले परीक्ालाई नै उपयुति ठाभनएको भियो ।
 िैभक्क सत् २०७७ को कक्ा १२ को परीक्ा स्चालन ्बारेमा पभन 
लामो भििाद ियो । भकनिने सिास्थय तिा जनसंखया मनत्ालयले महामारीको 
तेस्ो लहर्बारे सतकया ता अपनाउन स्ैबलाई अनुरोि गरररहेको भियो जसकारण 
कक्ा १२ को परीक्ा रोकन आग्रह गरेको भियो । तिाभप भिक्ा मनत्ालय िने 
कक्ा १२ को परीक्ा तोभकएकै भमभतमा गननेमा दृढ भियो । उसले सिास्थय सतकया ता 
अपनाएर परीक्ा स्चालन गनने ्बताउँदै आएको भियो । कक्ा १२ को परीक्ा 
साउन ३१, २०७८ ्बाट हुने तय िएको भियो । यसअभघ जेठ २०७८ मा हुने 
िभनएको कक्ा १२ को परीक्ा महामारीको कारण नै साउनमा साररएको भियो । 
यसरी कक्ा १२ को परीक्ा दुई पटक सिभगत िएको भियो । जसले करर्ब ४ 
लाि भिद्ािफी र अभििािकहरू अनयोलमा परे । कक्ा १२ को परीक्ा सिभगत गरे 
पभन कक्ा ११ र सनातक तिा सनातकोतिर तह, भत्िुिन भिविभिद्ालयको परीक्ा 
िने यिाितै स्चालन िइरहेको भियो जसले गदाया सरकारको दोिारे नीभत्बारे 
प्रश्न उठेको भियो । कोभिड-१९ महामारीको समयमा सिास्थय सुरक्ाको मापदणड 
पालना गरी परीक्ा स्चालन िा िैकभलपक भिभि्बाट परीक्ा स्चालन भकन 
नगनने िनेर ्बहस िुरू िएको भियो (कैनी २०७८ि) । कक्ा १२ को परीक्ा 
भ्बनाभिकलप सिभगत गररएको ्बारे पभन साियाजभनक ितृिमा िेरै ्बहस िए । पभछ, 
राभट्ट्य परीक्ा ्बोडयाको िदौ १६, २०७८ मा ्बसेको ्ैबठकले कक्ा १२ को 
परीक्ा िदौ ३० देभि असोज ८ गतेसमम िौभतक उपभसिभतमै गनने तय गरेको 
भियो (इभडयु-पत् २०७८ग) । कक्ा १२ को परीक्ा भ्बनाभिकलप सिभगत गरेको 
िनदै साियाजभनक ितृिमा टीकाभट्पणी िएपभछ सरकारले कक्ा १२ र तयोिनदा 
माभिललो तहका परीक्ामा सहिागी हुने भिद्ािफीहरूलाई कोभिड-१९ भिरुद्धको 
िोप भितरण गरेर परीक्ा स्चालन गनने रणनीभत ्बनाएको भियो (काभनतपुर 
२०७८ि) ।
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७.३ आनिरिक मपू्यांकनका जभटिलिा
एसईईको नभतजा आनतररक मयूलयांकन्बाट भदइने िनने सरकारले भनणयाय गरेपभछ 
आनतररक मयूलयांकन भिभिको जभटलता्बारे पभन प्रिसतै चचाया िए । एसईई परीक्ाको 
गे्रडको लाभग भिद्ालयले भलएको भप्र-्बोडयाको नभतजा, भिद्ािफीको हाभजरी, िैभक्क 
भक्रयाकलाप, अभघललो कक्ाको प्रसतुभत आभदलाई मयूलयांकनको आिार ्बनाए पभन 
तयसमा िंका गनयासकने प्रिसत आिार भिए (ढंुगेल २०७७) । उदाहरणका लाभग, 
कभतपय भिद्ालयले भप्र-्बोडया परीक्ा स्चालन नगरेको, कभतले परीक्ा स्चालन 
गरेका तर कभप जाँच नगरी तयसै एसईई परीक्ामा सहिागी गराएका भिए । यसतो 
अिसिामा आनतररक मयूलयांकनमा समसया आउने तकया  कभतपयले गरेका भिए । तयसै 
गरी, भिगतका अभयास हेनने हो िने भलभित परीक्ामा आएको अंक र प्रयोगातमकमा 
पाएको अंकमा िेरै भिननता देभिनछ । भिक्कहरूले आफना भिद्ािफीलाई प्रयोगातमक 
भिषयमा ्बढी अंक भदने िएकाले एसईईमा पभन सोही प्रिृभति दोहोररनेमा िेरैले 
िंका वयति गरे । तयसले गदाया भिक्कले भिद्ािफीलाई भदएको गे्रडमा भिविास गनया 
नसभकने सिाल उठेका भिए ।

तयसै गरी, परीक्ा नभलई गे्रड भदँदा भिद्ािफीको सभटयाभफकेटमा “कोभिड-१९” 
उपमा झुभनडने िएकाले यसले उनीहरूको क्मता र योगयतामाभि प्रश्न उठाउने ठाउँ 
रहने हुनाले परीक्ालाई नै उतिम भिकलप माभनएको भियो (गेहनाि गौतम २०७७) ।40 
परीक्ा नै भदनु नपनने गरी नभतजा प्रकािन हुने अिसिाप्रभत सियं भिद्ािफी नै असनतुटि 
रहेको कुरा समेत ्बाभहर आएका भिए । भसकाइमा रमाउने र क्मता प्रदियान गनया 
चाहने भिद्ािफीलाई भ्बनापरीक्ा अंक भदइने भिषयले उनीहरूलाई दुिी तुलयाएको 
तकया  गररन्थयो । चभलरहेको पद्धभतमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहे पभन एककाभस आउने 
पररितयान पचाउन कभठन हुने िएकाले आनतररक मयूलयांकनको आिारमा एसईईको 
गे्रड भदने भिषय भििाभदत ्बनन पुगयो । त्ैमाभसक, अियािाभषयाक र िाभषयाक परीक्ाको 
वयिभसित अभिलेिन गनुयापनने पयूिया जानकारी िा तयारीभ्बना नै आनतररक मयूलयांकन 
आिारमा गे्रड भदने वयिसिा िसतुगत निएको िारणा राभिएको भियो । तयसैले 
भलभित परीक्ाभ्बना नै प्रमाणपत् भदँदा तयो भिविसनीय नहुने िएकाले कभतपयले 
भलभित परीक्ामै ्बढी जोड भदएका भिए । तयसतै, परीक्ाको लाभग अतयभिक मेहनत 

40 िैिाि १०, २०७८ मा सप्रीमा िएको भिद्ालय भिक्ा सम्बनिी एक छलफल काययाक्रममा 
भ्बनापठनपाठन/परीक्ा कक्ा उतिीणया हुने प्रिभृतिलाई छलफलका केही सहिागीले “कोरोना पास” 
िनेका भिए ।
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गरेका भिद्ािफीको मेहनत तयभतकै िेर जाने, कमजोर भिद्ािफीलाई पभन भिक्कले 
प्रिािमा अंक भदएर माभिललो कक्ा चढ्ने िएपभछ भिक्ाको गुणसतर िसकने 
भट्पणी गररएको भियो ।

सिास्थय मापदणड अपनाएर भढलै िए महामारीको भिषम पररभसिभतमा पभन 
कभतपय िने एसईईको परीक्ा स्चालन गनदैपछया  िनने पक्मा भिए (रमेि िट्टराई 
२०७७) । आनतररक मयूलयांकन भिविसनीय नहुने, भिद्ािफीहरूले लामो तयारी 
गरेको हुनाले परीक्ा नभलँदा उनीहरूको मनोिािनामा चोट पुगने, भ्बनापरीक्ा भदइने 
प्रमाणपत्माभि प्रश्न उठ्ने हुनाले एसईईको परीक्ा रोकन नहुने उनीहरूको भजभकर 
भियो (्बा्बुकाजी काकफी २०७७) । भनिायाररत परीक्ा रोभकएको तीन मभहना पभछसमम 
पभन राजयले समेत भयनै तकया  अगाभड सारेर एसईई परीक्ा गनने अडान भलइरािेको 
भियो । भलभित रूपमा भलइने परीक्ालाई मात् एसईईको कानयूनी मानयता भदने 
िएकाले भिद्ािफीलाई तयारी अिसिामै रहन परीक्ा ्बोडयाले समेत आग्रह गरेको 
भियो (काभनतपुर २०७७ि) । तर अनततः परीक्ा नभलई एसईईको नभतजा आनतररक 
मयूलयांकन कै आिारमा गररयो । 

७.४ एसईईको नभिजालाई भलएि भिद्ाथिथीहरू “ट्ोलका” भसकाि
भिद्ािफीको आनतररक मयूलयांकनकै आिारमा िदौ १, २०७७ मा एसईईको नभतजा 
साियाजभनक ियो । नभतजा साियाजभनक िएपभछ तयसप्रभत साियाजभनक रूपमा भिभिनन 
टीकाभट्पणी िए । पभछलला िषयाको परीक्ाको तुलनामा आनतररक मयूलयांकनको 
आिारमा भदइएका अंक भनककै उचच देभियो । उदाहरणका लाभग, २०७६ को एसईई 
परीक्ामा ४ जीपीए लयाउने भिद्ािफीको संखया ९,३१८ पुगयो, ज्बभक २०७५ को 
एसईई परीक्ाको नभतजामा जममा १०६ जनाले मात्ै ४ जीपीए लयाएका भिए । 
यसरी हेदाया गएको िषयाको तुलनामा २०७६ मा भजभपए लयाउनेको संखया अतयभिक 
तिरले िृभद्ध ियो । यसले गदाया आनतररक मयूलयांकन प्रणालीको भिविसनीयता र 
िैितामाभि उठ्दै आएको आिंकामा ्बल पुऱयायो । तयभत मात् होइन सकयू लहरूले 
आफना भिद्ािफीलाई िेरै अंक भदइएको भिषयलाई भलएर कभतपयले “आफनो हात 
जगननाि,” “भ्बनापरीक्ा ४ भजभपए” िनदै भिलली उडाए (लामा २०७७) । िेरै 
भिद्ािफीको ४ भजभपए आउनु हुँदैन्थयो िनने िनदा पभन भिगतका िषयाहरूको तुलनामा 
यो िषयाको नभतजा एककाभस कसरी सुभरियो िनने प्रश्न सभहतका आिंका भमभडया 
तिा सामाभजक स्जालमा छताछुलल िएका भिए (लाभमछाने २०७७) । एसईईको 
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तयारीमा जुटेका केही भिद्ािफीहरूको आनतररक परीक्ालाई मयूलयांकन गरेर नम्बर 
भदँदा तयारी अनुसारको नम्बर नपाएको िनने गुनासो रहेको पभन देभियो ।41 तयसै 
गरी, कभतपय अभििािकहरूले आफना भिद्ािफीलाई ्बढी नम्बर भदन भिद्ालयलाई 
द्बा्ब भदएका समेत भिए ।42 र, केही ठाउँमा कम अंक भदएको िनदै भिक्कहरूमाभि 
कुटभपट र हातपातको घटना समेत िए ।43

41 आनतररक मयूलयांकनको आिारमा एसईईको नभतजा प्रकािन गनने भनणयाय गरेपभछ िेरै भिद्ािफी 
दु:िी िएका भिए । कयाभमब्ज पभबलक हाई सकयू लका भप्रभनसपल रीता राईले िुपै्र भिद्ािफीहरूले 
पभहलो परीक्ामा हेलचेक्याइँ गरेका कारण तयसता भिद्ािफीलाई आनतररक मयूलयांकनको आिारमा 
नभतजा साियाजभनक गनने भनणयायले अ्ठेरो पारेको ्बताइन् । उनका अनुसार िेरै भिद्ािफीले पभहलो 
परीक्ामा कम अभयास गरेका भिए । एसईईमा राम्रो गनने िनेर िेरै भिद्ािफीहरू पभहलो परीक्ालाई 
उभत िेरै जोड भदँदैनन् । तयसतै, भिक्कले पभन एसईईमा राम्रो नगलायान् िनेर पभहलो परीक्ाको 
कापी जाँच गदाया नम्बर भदन क्जुसयाइँ गरेका भिए जसले गदाया एसईईमा राम्रो गनने िनेर तयारी 
गरेका भिद्ािफीहरू आनतररक मयूलयांकन्बाट नभतजा प्रकािन हुने िनेपभछ भनराि िएका भिए 
(िड्का २०७७ि) । 

42 एसईई परीक्ा नहुने र भिद्ालयको आनतररक मयूलयांकनकै आिारमा एसईईको नभतजा 
प्रकािन गनने सरकारको भनणयायपभछ कभतपय अभििािकले भिद्ालयका भिक्कलाई ४ भजभपए 
भदन द्बा्ब भदएका भिए । कोरोनाको संक्रमण ्बढ्दै गएको र भिद्ालय पभन किारेभनटनका रूपमा 
प्रयोग िएकाले पभहला जसतै गरी परीक्ा भलन असमिि िएको भियो । जोरपाटीको एक भनजी 
भिद्ालयका भिक्कलाई जेठ २९, २०७७ ्बाटै अभििािकहरूले फोन माफया त स्ैब भिषयमा राम्रो 
नम्बर भदन द्बा्ब भदएका भिए । भिक्कले भिद्ालयले भलएको पभहलाको परीक्ालाई आिार 
न्बनाउने हो िने आनतररक मयूलयांकनमा ४ भजभपए भदन िेरै द्बा्ब आएको ्बताए । यभद तयसै 
अनुसार स्ैबलाई राम्रो नम्बर भदने हो िने आनतररक मयूलयांकनको कुनै आिार निएको उनको 
तकया  भियो (गौतम २०७७ग) । तयसै गरी रतन राजय माभिका सहायक प्रिानाधयापकलाई पभन 
अप्रतयक् रूपमा अभििािकले आफनो छोराछोरीलाई ्बढी नम्बर भदन द्बा्ब भदन िालेका भिए । 
तर उनी सरकारी काययाभिभि अनुसार नै भिद्ािफीलाई नम्बर भदनेमा दृढ भिइन् (िड्का २०७७ि) ।

43 भसनिुलीको सुनकोिी गाउँपाभलकाको गणेि माभिका दुई जना भिक्कहरूलाई भिद्ािफीले 
कम नम्बर भदएको िनदै कुटभपट गरेका भिए । प्रिानाधयापक र अंगे्रजी भिक्कले भिज्ानमा कम 
नम्बर (गे्रड “सी”) भदएकाले उचच भिक्ा भलन्बाट िभ्चतीकरणमा परेकाले भिद्ािफीहरूले िदौ 
१४, २०७७ मा कायायालयमै आएर उनीहरूलाई कुटभपट गरेका भिए । उति भिद्ालय्बाट एसईई 
परीक्ामा ६० जना सहिागी िएका भिए । ६० जनामधये नौ जनाको गे्रड “सी” आएको भियो । 
भयनै नौ जना मधयेका तीन जनाले कम नम्बर भदएको िनदै भिक्कलाई कुटभपट गरेका हुन् (नेपाल 
समय २०७७) ।



91 •  महामारी्बीच एसईई परीक्ा र नभतजा मयूलयांकन

एसईईमा मनोमानी नम्बर भदने प्रिृभति िैभक्क सत् २०७७ को एसईईमा पभन 
रोभकएन (कैनी २०७८क) । परीक्ा ्बोडयाले साउन २३, २०७८ मा एसईईको 
नभतजा साियाजभनक गरेको भियो । िैिाि २७, २०७८ मा ्बसेको राभट्ट्य परीक्ा 
्बोडया ्ैबठकले जेठ १३, २०७८ ्बाट स्चालन हुने एसईई परीक्ा सिभगत गऱयो । 
रोभकएका परीक्ाको स्चालन सनदियामा भनणयाय गनया एक मभहना लगाएर अभघललो 
िषयाको जसतै एसईईको आनतररक मयूलयांकनकै आिारमा नभतजा प्रकािन गनने तय 
ियो । मभनत्पररषद्को जेठ १७, २०७८ को ्ैबठकमा यस सम्बनिी भनणयाय गररएको 
भियो । २०७७ को एसईईमा ८,४०० भिद्ािफीले ४ भजभपए पाए । जुन िैभक्क सत् 
२०७६ (९,३१९) को िनदा ९१९ ले कम हो । यद्भप २०७७ को एसईई नभतजामा 
पभन िैभक्क सत् २०७६ को जसतै मनोमानी गरेको पाइयो । कभत भिद्ालयले स्ैब 
भिद्ािफीलाई भजभपए ४ भदए । कुनै सकयू लले त गभणतको परीक्ामा पभन प्रयोगातमक 
नम्बर भदएको समाचार भमभडयामा आएका भिए । यस ्बारेमा सम्बभनित भिद्ालयले 
िने राभट्ट्य परीक्ा ्बोडयाको त्ुभट रहेको उललेि गरेको भियो (िाइजयू २०७८) । यो 
िषया (२०७७) सामुदाभयक भिद्ालयले िनदा पभन भनजी भिद्ालयले भिद्ािफीलाई 
्बढी नम्बर भदएको टीकाभट्पणी िएको भियो (कैनी २०७८क) । गएको िषया जसतै 
मनोमानी हुने िनेर राभट्ट्य परीक्ा ्बोडयाले “एसईईको भिद्ािफी मयूलयांकन, नभतजा 
प्रकािन तिा प्रमाणीकरण काययाभिभि २०७८” जारी गरेको भियो । उति काययाभिभिमा 
कुनै पभन भिद्ािफीलाई ८० प्रभतित ्बढी नम्बर भदए अभनिायया कारण िुलाउनुपनने 
वयिसिा भियो । तिाभप, भिद्ालयले आफनो भिद्ािफीलाई मनोमानी प्राप्ांक भदने 
क्रम रोभकएन । तयसै गरी, कभतपय भिद्ालयलाई जिािािी नम्बर भदएको िनद ै
परीक्ा ्बोडयाले नभतजाको पुनः भिशे्षण गनया भिद्ालयलाई अनुरोि गऱयो । तर, 
भिद्ालयले पुनः भिशे्षण नगरेपभछ राभट्ट्य परीक्ा ्बोडयाले उति नभतजालाई नै 
प्रमाणीकरण गनुयापरेको भियो ।

एसईईका भिद्ािफी “परीक्ा नै नभदई पास िएको” तिा “कोभिड-१९ बयाच” 
िनी मनो्बल भगराउने गरी सामाभजक स्जालमा ट्ोलका भिकार ्बनाइए (भसगदेल 
२०७७) । तयसै गरी कभतले भिद्ािफीलाई घोचपेच गनुयािनदा पभन भिद्ालय र 
भिक्कको ियूभमकामाभि प्रश्न उठाए । भिक्कहरूले मनपरी नभतजा भदँदा आनतररक 
मयूलयांकन प्रणालीमाभि नै प्रश्न गनने ठाउँ ्बनेको भियो (अननपयूणया पोसट २०७७घ; 
रौभनयार २०७७ग) । यद्भप, केही भिद्ालयले मनोमानी ढंगले भिद्ािफीलाई गे्रड भदँदा 
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भिद्ािफीले प्राप् गरेको गे्रडमा समेत आिंका जभनमएको भियो (रौभनयार २०७७ङ, 
गौतम २०७७घ; श्ेष्ठ र कैनी २०७७) । 

७.५ भनषकर्ण
समग्रमा महामारीको समयमा एसईई परीक्ाको स्चालन सनदियामा भिक्ा मनत्ालयको 
कदम हेदाया समसया जभटल न्बनेसमम समािानका उपाय निोजने पुरानै परमपराले 
भनरनतरता पाएको देखन सभकनछ । उदाहरणका लाभग भिक्ा मनत्ालयले एसईई परीक्ा 
िुरू हुनुिनदा एक भदनअभघ (चैत ५,२०७६) मात् परीक्ा सिभगत गऱयो, जुन महामारी 
संक्रमणको जोभिमलाई ्ेबिासता गदायाको पररणाम भियो । तयसतै, परीक्ा सिभगत 
िएपभछ पुन परीक्ा स्चालन गनने या नगनने िनने्बारे तीन मभहनासमम भिक्ा मनत्ालय 
पयूरै अभनभणयात रह्ो । यसको मारमा भिद्ािफीहरू परे । सरोकारिाला भनकाय तिा 
भिक्ाभिद्ले २०७७ को िैिाि अभनतम साताभतर भिद्ािफीलाई लामो समय परीक्ा 
हुने या नहुने्बारे “अलमलमा राखन नहुने” िनदै भिद्ालयको आनतररक मयूलयांकनमा 
एसईईको गे्रड भदनुपनने सुझाि भदएका भिए (कैनी २०७७क) । उनीहरूको सुझािलाई 
्ेबिासता गददै राभट्ट्य परीक्ा ्बोडयाले िुरू-िुरूमा महामारीको अिसिामा पभन िौभतक 
उपभसिभतमै एसईई परीक्ा गनदैपनने अडान भलएको भियो । तर महामारीको संक्रमण 
ततकाल अनतय हुने नदेभिएपभछ राभट्ट्य परीक्ा ्बोडयाले जेठ अभनतम हप्ा, २०७७ 
मा भिद्ालयले नै यस अभघको अियािाभषयाक, िाभषयाक परीक्ा, भिद्ालयको िैभक्क 
गभतभिभि मयूलयांकन गरेर एसईईको गे्रड भदने वयिसिा गरेको भियो । र, भिद्ािफीको 
आनतररक मयूलयांकनमा भिद्ालयले मनोमानी गरेको र समग्र मयूलयांकन प्रभक्रया सिचछ 
हुन नसकेको िनने भिषयले समेत चचाया पायो । संक्ेपमा िनदा भिक्ा मनत्ालयको 
पुरानै ढरायाको काम गनने िैली, जभटल पररभसिभत नआएसमम भनणयाय भलन नसकने 
प्रिभृति, र समसया नपरेसमम समािानको उपाय नभनकालने अपररपकि काययािैलीको 
मारमा एसईई भदने भिद्ािफी परेका भिए ।
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परिच छ्ेद ८

सकं्छेप

कोभिड-१९ महामारीले मुलुकिर रहेका ३५,५२० भिक्ण संसिामा अधययनरत 
करर्ब ७० लाििनदा ्बढी भिद्ािफी नराम्ररी प्रिाभित ्बने (भिभिप्रम २०७७) । 
२०७० को दिकमा नेपालले दुई ओटा ठयू ला भिपत् झेलयो । पभहलो, िैिाि 
१२, २०७२ [अभप्रल २५, २०१५] सालको महाियूकमप र दोस्ो, कोभिड-१९ को 
िैभविक महामारी । र, यी दुिै भिपत् ्बाट भिद्ालय भिक्ा नराम्ररी प्रिाभित रह्ो । 
पभहलो, भिपत्—महाियूकमप—प्राकृभतक भियो र यसले नेपालका भनभचित ियूिागमा 
रहेका भिद्ालयको िौभतक संरचनालाई धिसत ्बनाएको भियो ।44 र, दोस्ो भिपत ्
कोभिड-१९ महामारी भियो र यसको असर िैभविक भियो । िैभविक महामारी र 
प्राकृभतक भिपभतिले भिक्ामा पानने असरको प्रकृभतमा फरक छ । उदाहरणका लाभग 
२०७२ को महाियूकमपले ३१ भजललाका करर्ब आठ हजार भिद्ालयमा क्भत पुगेको 
भियो । र, ती भिद्ालयका करर्ब २१ हजार कक्ाकोठा पयूणया रूपमा, करर्ब साढे १२ 
हजार कक्ाकोठा अभिक रूपमा र करर्ब १६ हजार कक्ाकोठामा आंभिक रूपमा 
क्भत पुगेको भियो (गुरुङ र पराजुली २०७५) । २०७२ को ियूकमपले भिद्ालयको 
कमजोर िौभतक संरचना उजागर गरेको भियो । सािै, उति प्राकृभतक भिपत् ले 
भिद्ालय पुनभनयामायाण गराउने अिसर समेत भदयो । ियूकमपले धिसत ्बनाएका भिक्ण 
संसिाको पुनभनयामायाण सकदा नसकदै नेपालको भिद्ालय भिक्ा पुन: कोभिड-१९ 
महामारीको चपेटामा पऱयो । कोभिड-१९ महामारीले भिक्ण भसकाइ प्रभक्रयालाई 
िौभतक प्रणाली्बाट िैकभलपक भिक्ा (अनलाइन, दयूर, िुला र घरदैलो) मा पररितयान 
गऱयो । अझ, यो महामारीले िैकभलपक भिक्ण प्रणालीमा हामी कभत कमजोर रहेछौ ँ
िनने प्रसट देिाएको छ । सामानय समयमा िनदा यसतै भिपत् या महामारीका ्ेबला 

44 २०७२ सालको महाियूकमपले नेपालको भिद्ालय भिक्ामा पारेको असर्बारे तयार गररएको 
सनदिया सयूचीका लाभग हेनुयाहोस्, गुरुङ (सन् २०२०) ।
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कुनै पभन क्ेत् (यहाँ भिद्ालय भिक्ा) को “िलनेरेभिभलटी” (कमजोरपना) ्बुझन 
सभजलो हुनछ । 

नेपालमा कोभिड-१९ महामारीमा संघीय/सिानीय सरकारको ियूभमका, महामारीले 
सामुदाभयक र संसिागत भिद्ालयको पठनपाठनमा पारेको असर र यी भिक्ण 
संसिाले िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग गरेका (अ)प्रयतन, िैकभलपक भिक्ण 
भसकाइ प्रभक्रयामा देभिएका जभटलता र िैकभलपक भिक्ण भसकाइ (भििेष गरी 
अनलाइन) माफया त पठनपाठन अगाभड ्बढाउँदा यसले समग्र भिक्ा प्रणालीमा भसजयाना 
गनने िैभक्क असमानता आभद्बारे प्रभतिेदनको भिभिनन िणडमा चचाया गररयो । 
प्रभतिेदनका मयूल िणडमा गररएका छलफल/भिशे्षणले समग्र भिद्ालय भिक्ामा 
कोभिड-१९ महामारीले पारेको प्रिाि, भिक्ण संसिा ्बनद िएपभछ भिक्ामा प्रतयक् 
सरोकार राखने सरकारी/गैरसरकारी भनकायले िैकभलपक भिक्ण भसकाइका लाभग 
गरेका (अ)प्रयतन्बारे केही प्रारभमिक भनकयकोलमा पुगन सभकनछ । यस्बारे ्बुँदागत 
रूपमा संक्ेपमा चचाया गरौ ँ ।

पभहलो, कोभिड-१९ महामारीका समयमा भिद्ालय तहको भिक्ण भसकाइ 
प्रभक्रया अगाभड कसरी ्बढाउने िनने्बारे तीनै तहका सरकार र सरोकारिाला भनकाय 
स्ैबजसो अलमलमा परेको देभियो । िुरू-िुरूमा कोभिड-१९ महामारीले कुन 
रूप लेला ? महामारीको संक्रमण कभहले अनत होला ? र, समग्रमा कोभिड-१९ 
महामारीको असर नेपाली समाजमा कसतो रहला ? िनने्बारे अनुमान गनया असमिि 
जसतै भियो । यसतो पररभसिभतमा भिक्ण संसिाको स्चालन र भिक्ण भसकाइ 
प्रभक्रया कसरी अगाभड ्बढाउने िनने्बारे अलमलमा रहनु िेरैहदसमम सिािाभिक 
पभन भियो । यद्भप, महामारीको समयमा भिभिनन तहका सरकार (संघ, प्रदेि र 
सिानीय) ले िैकभलपक भिक्ण भसकाइ प्रभक्रयालाई अगाभड ्बढाउन जे-जभत गनया 
सकने भिए तयभत पभन गरेनन् । लकडाउनको समयमा भिक्ा मनत्ालयको ियूभमका 
वयािहाररक रूपमा समसया समािानका लाभग अग्रसरता भलनेिनदा पभन भनदनेिन जारी 
गरेर चुपचाप ्बसने िालको भियो । उदाहरणका लाभग भिक्ण संसिामा िैकभलपक 
कक्ा स्चालन गनने िभनयो तर िैकभलपक कक्ाको लाभग भिद्ालयसँग आिशयक 
िौभतक पयूिायािार िए निएको, भिद्ािफीसँग िौभतक स्ोत सािन, िैकभलपक भिक्णका 
भिषयिसतु, भिक्ण भिभि, भिक्क र भिद्ािफीमा प्रभिभि साक्रता छ भक छैन िनने 
भिषयमा सोचेको समम पभन देभिएन । 



95 •  संक्ेप

दोस्ो, महामारीका कारण लकडाउन िुरू िएको करर्ब तीन मभहनासमम (जेठ 
दोस्ो हप्ा, २०७७) सरकार पठनपाठन स्चालन गनने मनभसिभतमा भिएन । सरकारले 
महामारीको िुरूको समयमा स्ैब भिद्ालयले अनलाइन्बाट कक्ा स्चालन गनया 
नसकने, स्ैब भिद्ािफी अनलाइन कक्ामा जोभडन नसकने, स्ैब ठाउँमा इनटरनेटको पहुँच 
राम्रो निएका कारण अनलाइन कक्ाले भिक्ामा असमानताको जनम गराउने िनद ै
संसिागत भिद्ालयलाई अनलाइन कक्ा स्चालन नगनया र भिद्ािफी िनाया तिा िुलक 
नभलन भनदनेिन भदइरहेको भियो । तर महामारी चाँडै भनयनत्णमा नआउने आकलन 
गददै केही भनजी भिद्ालयले लकडाउनकै अिभिमा अनलाइन्बाट पठनपाठनको 
िालनी गरेपभछ भिक्ा मनत्ालयलाई िैकभलपक भिभि्बाट सामुदाभयक भिद्ालयमा 
पभन पठनपाठनलाई भनरनतरता भदनुपनने द्बा्ब पऱयो । कोभिड-१९ संक्रमण ततकालै 
भनयनत्ण नहुने देभिएकाले कुनै न कुनै माधयम्बाट ्बाल्बाभलकाको भनयभमत 
पठनपाठन सुचारु गनया सरकारमाभि जनसतर्बाट समेत द्बा्ब परेको भियो । यसतो 
द्बा्ब कम गनया भिक्ा मनत्ालयले असार १, २०७७ ्बाट िैकभलपक भिभिको रूपमा 
अनलाइन, दयूर तिा िुला भिक्ा्बाट पठनपाठनलाई भनरनतरता भदन सामुदाभयक 
भिद्ालयलाई भनदनेिन भदयो । तर, िसतु भसिभतको भिशे्षण नगरी देििरर एकै 
िालको भनदनेभिकाहरू जारी गदाया तयो वयािहाररक हुन सकेन । उदाहरणका लाभग 
सरकारले काठमाडौ ँ र िीरग्जको संक्रमण अिसिालाई मात् हेरेर देििरका 
स्ैब भिद्ालयमा एउटै भनदनेभिका जारी गदाया भहमाली भजललाहरू मनाङ, मुसताङ, 
डोलपा, हुमला र मुगु भजललामा, जहाँ ियूनय कोभिड-१९ संक्रभमत भिए, भिद्ालय 
्बनद गनुयापनने अिसिा आयो । 

तेस्ो, माधयभमक तह सममको भिक्ाको वयिसिापकीय अभिकार संभििानतः 
सिानीय सरकारलाई भदइएको छ । महामारीको समयमा भिक्ा सम्बनिी िेरैजसो 
संघीय सरकारका भनणयाय संघीयताको ममया भिपरीत भिए । सिानीय सरकारमा रहेको 
माधयभमक तहसमम वयिसिापन र स्चालन गनने अभिकारमाभि हसतक्ेप गददै भिक्ा 
मनत्ालयले महामारीको समयमा आफयू ले जारी गरेको भनदनेभिका र काययायोजना 
प्रिािकारी निएपभछ मात् काभतिक २०, २०७७ मा आएर सिानीय सरकारले नै 
भिद्ालय स्चालन र ्बनद गनया आिशयक भनणयाय भलनसकने गरी भिद्ालय स्चालन 
सम्बनिी काययाढाँचा जारी गऱयो । तर संघीय सरकारको यसतो भनणयायलाई िेरैले 
भिक्ा मनत्ालयले आफयू ले केही गनया नसकेपभछ ्बाधय िएर कक्ा स्चालन गनने 
भजममेिारी सिानीय सरकारलाई सुमपेको अिया लगाए । सािै, संिैिाभनक र कानयूनी 
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रूपमा सिानीय सरकारलाई भिद्ालय स्चालन गनने पयूणया अभिकार िए पभन 
लकडाउनको समयमा भिक्ण भसकाइ प्रभक्रया अगाभड ्बढाउन सिानीय सरकारले 
आफयू  अनुकयू ल अभयास गननेिनदा पभन समग्रमा संघीय सरकारको भनदनेिन अनुसरण 
गनने प्रिभृति जयादा देभिएको भियो । कभतपय सिानमा िने भिद्ालय स्चालन्बारे 
संघीय सरकार, प्रदेि सरकार र सिानीय सरकारका भनणयाय फरक पदाया भिद्ािफी, 
भिक्क र अभििािकहरू अनयोलमा परेका भिए । यसले कोभिड-१९ महामारीको 
समयमा भिद्ालय स्चालन/पठनपाठन्बारे संघ, प्रदेि सरकार र सिानीय सरकार्बीच 
समनियको अिाि रहेको प्रसट्याउँछ ।

चौिो, महामारीमा भनयभमत पठनपाठनका लाभग िैकभलपक भिभि्बाट कक्ा 
स्चालन गनने त िभनयो तर यो सोचे अनुरूप प्रिािकारी िएन । िैकभलपक 
कक्ा प्रिािकारी नहुनुमा तीनै तहका सरकार र भिक्ामा प्रतयक् सरोकार राखने 
भनकाय उभतिकै भजममेिार देभिनछन् । सिानीय सरकार, प्रदेि तिा संघीय भनकायले 
भिक्कलाई प्रभिभि सम्बनिी साक्ातकार ताभलम, भिपत् को समयमा कसरी पठनपाठन 
गनने्बारे भसकाउने या अभिमुिीकरण गनने तफया िनदा पभन भनदनेभिका ्बनाउने र भनदनेिन 
भदनेमा ततपरता देिाए । तयसो त िैकभलपक भिभि्बाट सामुदाभयक भिद्ालयमा 
भिक्ण भसकाइ प्रभक्रयाले गभत नभलनुमा केही भनभचित संरचनातमक कारण पभन भिए । 
उदाहरणका लाभग िैकभलपक भिक्ण भिभिका लाभग आिशयक पनने पयूिायािार (रेभडयो, 
भटिी, भ्बजुली, इमेल, इनटरनेट, आभद) दररलो निएसमम सामुदाभयक भिद्ालयले 
िैकभलपक भिक्ण भिभि चाहेर पभन अपनाउनसकने अिसिा भिएन । तयसै गरी, 
िैकभलपक कक्ा प्रिािकारी नहुनुमा नयाँ प्रभिभिप्रभत भिक्कको कमजोर साक्रता 
पभन महत्िपयूणया पक् भियो । कोभिड-१९ महामारी अभघसमम सामुदाभयक भिद्ालयका 
भिक्क अनलाइन, दयूर तिा िुला भिभि्बाट पढाउने भिषयमा अभयसत भिएनन् । 
भिद्ािफीको उपभसिभतमा मात् कक्ा स्चालन गनया अभयसत रहेका भिक्कहरू 
अनलाइन, दयूर तिा िुला भिक्ा्बाट पठनपाठन गराउन असमिया जसतै देभिए । 
यभतसमम भक ग्रामीण र दगुयाम इलाकामा रहेका भिद्ालयमा काययारत भिक्कको त कुरै 
छाडौ ँ काठमाडौ ँ उपतयकामा रहेका केही सुभििा समपनन सामुदाभयक भिद्ालयमा 
भिक्कले अनलाइन्बाट पठनपाठन गनया नसकदा समसया उतपनन िएको भियो । अझ, 
अनलाइन, िुला तिा दयूर भिक्ा माफया त स्चालन िइरहेका कक्ामा भिद्ािफीलाई 
सहिागी गराउन र तयसको प्रिािकाररता ्बढाउन आिशयक भक्रयािीलता र 
इचछािभति पभन सामुदाभयक भिद्ालयका भिक्क तिा वयिसिापकमा कम पाइयो । 
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र, उनीहरू िैकभलपक भिक्ण भिभिका लाभग आिशयक पनने िौभतक पयूिायािारको 
अिाि देिाएर सामुदाभयक भिद्ालयका भिक्क िैकभलपक भिभि्बाट पठनपाठन 
स्चालन गनुयापनने दाभयति्बाट पभनछए जसले गदाया महामरीको समयमा सामुदाभयक 
भिद्ालयमा पठनपाठन हुन सकेन । समग्रमा िैकभलपक भिक्ण भिभि्बाट पठनपाठन 
अगाभड ्बढाउने िने पभन िासतभिकतामा यसले गभत भलन सकेन । फेरर, समाजमा 
भिद्मान यसतो “भडभजटल भडिाइड” का कारण िैकभलपक भिक्ण भसकाइ प्रभक्रयाका 
नाममा हुने पठनपाठनले समग्र भिक्ा प्रणालीमा गभहरो असमानता भसजयाना गनने भनभचित 
जसतै छ । अभहले ्बहुसंखयक भिद्ािफी/अभििािकसँग िैकभलपक भिक्ण भसकाइका 
लाभग आिशयक पनने पयूिायािारमा पहुँच छैन् । र, सीभमत िगयाका ्बाल्बाभलका—जोसँग 
अनलाइन या िैकभलपक भिक्णका सािनमा पहुँच छ—उनीहरू मात् िैकभलपक 
भिक्ण भसकाइ प्रभक्रयामा जोभडन सभकरहेका छन् । 

पाँचौ,ँ कोभिड-१९ महामारीले सामुदाभयक भिद्ालयको दुरािसिालाई मात् 
देिाएन भक यो महामारीले नेपालका भनजी भिक्ण संसिा उभिएको िरातल, भिक्ण 
संसिा स्चालन गनुयाका पछाभड उनीहरूको भनयत र हैभसयतलाई समेत राम्ररी 
उजागर गऱयो । लकडाउनको समयमा सरकार, अभििािक र संसिागत (भनजी) 
भिद्ालय्बीच अनलाइन्बाट पढाए ्बापत िुलक भलन पाउने भक नपाउने िनने 
मुद्ा अगाभड आयो । लकडाउन कै समय जभत ्ेबला भनजी भिद्ालयमा पठनपाठन 
िइरहेको भिएन, सो समयमा समेत उनीहरूले भिद्ािफीको िनाया, माभसक, िाभषयाक, 
गाडी र इनटरनेट िुलक लगायतका िीषयाकमा रकम ्बुझाउन अभििािकलाई ताकेता 
गरेका भिए । भनजी भिक्ण संसिाले लकडाउनको समयको पभन िुलक मागेपभछ 
अभििािकले यसको भिरुद्धमा आिज समेत उठाए । तयसै गरी, लकडाउन िुरू 
िएकै मभहना्बाट कभतपय भनजी भिक्ण संसिाले सोही संसिामा िषचौ ँ काम गरेका 
भिक्क/कमयाचारीहरूको तल्ब र अनय सेिा सुभििा रोके । तयभतमात् होइन, कभतपय 
भनजी भिक्ण संसिाले भिद्ालयमा काययारत भिक्क/कमयाचारीलाई भिक्ण संसिा्बाट 
भनट्कासन समेत गरे । भनजी भिक्ण संसिाका यसता कदम भिरुद्ध तयहाँ काययारत 
भिक्क तिा कमयाचारीहरूले आनदोलन समेत गरे । संकटको समयमा पभन “मुनाफा” 
मात् हेनने भनजी भिक्ण संसिाहरूको सो वयिहारले भिक्ण संसिा स्चालनको मयूल 
उद्ेशय “वयापार” हो िनने त्थयलाई पुन: एक पटक उनीहरूले नै प्रमाभणत गरे । 

कोभिड-१९ महामारीले नेपालको भिद्ालय भिक्ामा के-कसतो असर पाऱयो 
िनने ्बुझन ्बृहत् प्रकारको सिलगत अनुसनिान/सिनेक्ण आिशयक छ । यद्भप, यो 
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महामारी्बाट सीमानतकृत/गरर्ब सामाभजक समयूहका ्बाल्बाभलका जो िैकभलपक 
भिक्ण भसकाइको पहुँचमा छैनन् उनीहरू ्बढी प्रिाभित िएका छन् िनने कुरामा 
कुनै िंका छैन् । तयसै गरी, महामारीका कारण अंभिकांि सामुदाभयक भिद्ालय 
लामो समय ्बनद रहँदा माधयभमक तहमा िनदा पभन प्रािभमक तहमा अधययनरत 
्बाल्बाभलकामा िेरै असर परेको देभिनछ । कोभिड-१९ महामारी िप केही समय या 
िषया लभम्बने या भिद्ालयमा पठनपाठन नहुने हो िने िुपै्र ्बाल्बाभलका (भििेष गरी 
्बाभलका) फेरर कभहलयै पभन भिद्ालय नफभकया ने समिािना समेत छ । हुन त कोभिड-
१९ महामारीका अधयाँरा पक् मात् छैनन् । महामारीले भिक्ण संसिा ्बनद िएपभछ 
भिक्ण भसकाइ प्रणालीमा देभिएको सकारातमक पक् िनेको “होम सकुभलङ” अिायात ्
भिद्ािफीले घरमै ्बसेर पढ्ने/भसकने अिसर उपलबि हुनु हो । यसले अभििािकहरूमा 
पढ्नु िनेको भिद्ालय जानुमात् निएर आफना नानी्बा्बुहरूले सामानय घरायसी 
काम भसकनु पभन एक प्रकारको जीिनोपयोगी भिक्ा हो िनेर ्बुझायो । तयसै गरी, 
जनसिास्थयप्रभत सजग रहन यो महामारीले ्बाल्बाभलका तिा अभििािक स्बैमा 
ठयू लो चेतना प्रिाह गऱयो । सािै, कोभिड-१९ जसता संक्रामक रोगको ्बहुआयाभमक 
असर, तयस्बाट जोभगन गनुयापनने तयारी र अपनाउनुपनने साििानी तिा महामारीसँग 
जुधन भिभिनन पक्ले िेलनुपनने ियूभमका ्बारेमा वयापक ्बहस भसजयाना गऱयो । मयूलतः 
नेपालको भिक्ा क्ेत्मा यो महामारीले भिक्ण भसकाइ प्रभक्रया, ताभलम, भिद्ालयको 
पुनसिंरचना र समग्रमा भिक्ा प्रणाली्बारे नयाँ भिरा्बाट सोचन ्बाधय पारेको छ । 
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मा उपलबि; मभसर १०, २०७७ मा हेररएको । 

अनलाइनि्बर । २०७७झ । भिद्ालय िोलने सरकारको भनणयाय, जीमिाना र भसनेमा 
हल पभन िुला । पुस १९ । www.onlinekhabar.com/2021/01/921015 
मा उपलबि; चैत १५, २०७७ मा हेररएको ।

अनलाइनि्बर । २०७७ञ । भिक्कलाई कोभिड िोप भदन आग्रह । माघ 
२७ । www.onlinekhabar.com/2021/02/929962 मा उपलबि; साउन 
२२, २०७८ मा हेररएको ।

अननपयूणया पोसट । २०७७क । भिकलपहीन पढाइको साियाकता (समपादकीय) । असार 
३ । http://annapurnapost.com/news/158887 मा उपलबि; चैत १५, 
२०७७ मा हेररएको ।

अननपयूणया पोसट । २०७७ि । भनजी भिद्ालयमा िोभलदेभि अनलाइन कक्ा ्बनद, 
भिक्कलाई ्ेबतल्बी भिदा । असार ३१ । http://annapurnapost.com/
news/161318 मा उपलबि; साउन १२, २०७८ मा हेररएको । 

अननपयूणया पोसट । २०७७ग । अलमलमा भिक्ा (समपादकीय) । साउन १ । http://
annapurnapost.com/news/161361 मा उपलबि; चैत १५, २०७७ मा 
हेररएको ।

अननपयूणया पोसट । २०७७घ । एसईईको मापन ! (समपादकीय) । िदौ ३ । http://
annapurnapost.com/news/164012 मा उपलबि; िैिाि ३, २०७८ मा 
हेररएको ।
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अननपयूणया पोसट । २०७७ङ । भिद्ालयको िुलक वयिसिापन । असोज ५ । http://
annapurnapost.com/news/166715 मा उपलबि; असोज ५, २०७७ मा 
हेररएको । 

अिया मनत्ालय । २०७७ । आभियाक सिनेक्ण २०७६।०७७ । https://mof.
gov.np/uploads/document / f i le /आभियाक%20सिनेक्ण%20७६ 
_20201206060653.pdf मा उपलबि; िैिाि २२, २०७८ मा हेररएको । 

अयायाल, टोपलाल । २०७७ । भिद्ालय स्चालन अभनभचित िएपभछ िैकभलपक 
भसकाइका लाभग घरदैलो गददै भसद्ध्बा्बा । नयाँ पनरिका, जेठ ३१ । www.
nayapatrikadaily.com/news-details/45312/2020-06-13 मा उपलबि; 
असार २, २०७७ मा हेररएको ।

अयायाल, देिेनद् । २०७७ । अनलाइन भिक्ाको प्रिािकाररता र औभचतय । कारोबार, 
साउन १२ । www.karobardaily.com/news/34352 मा उपलबि; िैिाि 
२१, २०७८ मा हेररएको । 

अयायाल, सुदियान । २०७७ । कोभिडको असर : भनजी सकयू लमा भिद्ािफी घटे, 
सरकारीमा िचािच । अनलाइनखबर, माघ १३ । www.onlinekhabar.
com/2021/01/926684 मा उपलबि; साउन १२, २०७८ मा हेररएको ।

आचायया, देिीराम । २०७८ । भसकाइमा फोन र मयासेजको प्रयोग । कान्तिपुर, िैिाि 
२३ । https://ekantipur.com/opinion/2021/05/06/1620286835458 
1486.html मा उपलबि; साउन २४, २०७८ मा हेररएको ।

आचायया, पे्रमनारायण । २०७७ । िुलला चौरमा रािेर भिद्ािफी पढाउन िुरू । 
अ्नपूर्ण पोस्ट, असार १८ । http://annapurnapost.com/news/160231 
मा उपलबि; चैत १५, २०७७ मा हेररएको ।

आचायया, सिरूप र फाभतमा ्बानु । २०७७ । भिक्णमा िद्गोल । कान्तिपुर, जेठ 
५, पृ. २ ।

आयोमेल । २०७७ । सकुल िनछ - आमदानी छैन भिक्क कसरी पालने ? सरकार िनछ 
- हाम्रो दाभयति होइन । असोज ५ । https://aayomail.com/khabar/5201/ 
मा उपलबि; िदौ २७, २०७८ मा हेररएको । 

इभडयु-पत् । २०७७क । संसदको भिक्ा सभमभतको भनट्कषया : पिया र हेरको अिसिा 
छ भकन आभतिएको ? िैिाि २४ । https://edupatra.com/news/



कोभिड-१९ महामारीमा भिद्ालय भिक्ा  • 102

conclusion-of-the-parliamentary-committee-there-is-a-wait-and-
see-situation-why-panic/ मा उपलबि; चैत १२, २०७७ मा हेररएको ।

इभडयु-पत् । २०७७ि । यसता छन् प्रदेिमा भिक्ाको ्बजेट (पयूणया पाठसभहत) । असार 
१ । https://edupatra.com/news/such-is-the-budget-of-education-
in-the-state/ मा उपलबि; साउन २५, २०७८ मा हेररएको ।

इभडयु-पत् । २०७८क । नेपाल भिक्क महासंघले भिक्ा मनत्ीलाई ३४ ्बुँद े
भिरोिपत् ्बुझायो । िैिाि २० । https://edupatra.com/news/nepal-
teachers-federation-handed-over-a-34-point-protest-letter-to-
the-education-minister/ मा उपलबि; साउन २२, २०७८ मा हेररएको । 

इभडयु-पत् । २०७८ि । सरकारको प्रािभमकतामा भिक्ा परेन : एनभसई नेपाल । 
जेठ २५ । https://edupatra.com/news/education-is-not-a-priority-
of-the-gov-nce-nepal/ मा उपलबि; साउन २२, २०७८ मा हेररएको । 

इभडयु-पत् । २०७८ग । कक्ा १२ को परीक्ा िदौ ३० ्बाट (परीक्ा ताभलका सभहत) । 
िदौ १६ । https://edupatra.com/news/class-12-exam-bhadau-30/ 
मा उपलबि; िदौ १९, २०७८ मा हेररएको 

एजुकेिनपाटी । २०७७क । यस िषया एसईई नहुने, आनतररक मयूलयांकन्बाटै नभतजा । 
जेठ २८ । https://educationpati.com/news-see11/ मा उपलबि; साउन 
१३, २०७८ मा हेररएको । 

एजुकेिनपाटी । २०७७ि । आिुभनक माभिले रेभडयो पाठिाला िुरू गनने । जेठ 
२९ । https://educationpati.com/news-aadhunik-school मा उपलबि; 
िैिाि ३०, २०७८ मा हेररएको ।

एजुकेिनपाटी । २०७७ग । भिक्कहरुको श्ृजनिीलता साभित गनने एउटा फरक 
अभियान– ‘नभनदाएका भिक्कहरू’ । साउन २५ । https://educationpati.
com/a-different-campaign-to-prove-the-creativity-of-teachers-
sleepless-teachers/ मा उपलबि; साउन १२, २०७८ मा हेररएको ।

एजुकेिनपाटी । २०७७घ । कणायाली प्रदेिमा भसकाइ भनरनतरताका लाभग छुटै्ट भिभि 
चाभहयो । ५ काभतिक । https://educationpati.com/ffgggg/ मा उपलबि; 
काभतिक १०, २०७८ मा हेररएको ।
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एडुि्बर । २०७७क । पठनपाठन िुरू गनया भनदनेभिका जारी, आफनो भिद्ालय 
्बाभहरका भिद्ािफीलाई पभन भिक्कले सहजीकरण गनुयापनने । जेठ १९ । www.
edukhabar.com/news/14734 मा उपलबि, असार ९, २०७८ मा हेररएको ।

एडुि्बर । २०७७ि । रोभकएका परीक्ा ततकाल गनया माग, भिद्ालय िोलने 
भनणयायको अभिकार पाभलकालाई भदनुपनने । जेठ २४ । www.edukhabar.
com/news/14741 मा उपलबि; चैत २७, २०७७ मा हेररएको ।

एडुि्बर । २०७७ग । िैकभलपक भसकाइका लाभग सिानीय सरकारलाई २४ करोड, 
भिद्ालय संखयाको आिारमा रकम पाउने । जेठ ३२ । www.edukhabar.
com/news/14767 मा उपलबि; िैिाि २, २०७८ मा हेररएको ।

एडुि्बर । २०७७घ । भिक्कलाई ततकाल िैभक्क गभतभिभिमा संलगन गराऊ 
(समपादकीय) । िदौ ५ । www.edukhabar.com/news/14900 मा उपलबि; 
िैिाि ९, २०७८ मा हेररएको । 

एडुि्बर । २०७७ङ । भिक्ा मनत्ीविारा आकभसमक काययायोजना साियाजभनक । 
असोज ६। www.edukhabar.com/news/14951 मा उपलबि, असार १२, 
२०७८ मा हेररएको ।

एडुि्बर । २०७७च । भिद्ालय िोलने दुभििा र विनवि । असोज १९ । www.
edukhabar.com/news/14967 मा उपलबि; साउन ११, २०७८ मा 
हेररएको । 

ओझा, रामहरर । २०७७ । भकता्ब त पाइयो, पढाइ कभहले िरुू हुनछ ? अनलाइनखबर, 
असार २९ । www.onlinekhabar.com/2020/07/881309 मा उपलबि; 
असार २९, २०७७ मा हेररएको ।

ओली, अजुयान । २०७७ । कोभिड संक्रमणले ्बनद रहेका ्बाँकेका भिद्ालय िोलने 
तयारी । नागररक, मंभसर ६ । https://nagariknews.nagariknetwork.
com/education/386561-1605958140.html मा उपलबि; चैत ६, 
२०७७ मा हेररएको । 

ओली, ताराप्रसाद । २०७७ । भिक्कको हाभजरीमाभिको राजनीभत : काही ँनिएको 
जात्ा हाँडीगाउँमा । अनलाइनखबर, िदौ ४ । www.onlinekhabar.
com/2020/08/890677 मा उपलबि; िैिाि ४, २०७८ मा हेररएको ।
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काभनतपुर । २०७६क । भिद्ालय र कलेज ्बनद गनया अनेरा सिभिययूको माग । फागुन 
२३ । https://ekantipur.com/news/2020/03/28/158539203252448
635.html? मा उपलबि; चैत ४, २०७७ मा हेररएको ।

काभनतपुर । २०७६ि । सकयू ल-कयामपसमा किारेनटाइन ्बनाउने्बारे छलफल । चैत 
१४ । https://ekantipur.com/news/2020/03/27/158528357862726
082.html मा उपलबि; िैिाि १३, २०७७ मा हेररएको ।

काभनतपुर । २०७७क । पठनपाठनको िैकभलपक वयिसिा (समपादकीय) । िैिाि 
४, पृ. ६ । 

काभनतपुर । २०७७ि । ्बहसमा एसईई (समपादकीय) । िैिाि २९ । https://
ekantipur.com/opinion/2020/05/11/158916407264944402.html 
मा उपलबि; जेठ २, २०७८ मा हेररएको । 

काभनतपरु । २०७७ग । भनजी सकयू लमाभि नैभतक प्रश्न (समपादकीय) । असार १० । https://
ekantipur.com/opinion/2020/06/24/159297149930052889.html 
मा उपलबि; असार १०, २०७७ मा हेररएको । 

काभनतपुर । २०७७घ । दुई सत्मा कक्ा, एक ्ेबनचमा एक भिद्ािफी । मंभसर १० । 
https://ekantipur.com/news/2020/11/25/160627126761849070.
html मा उपलबि; चैत ८, २०७७ मा हेररएको ।

काभनतपुर । २०७८क । स्बै भिद्ालय ्बनद गनने सरकारको भनणयाय, परीक्ा सिभगत गनने 
सीसीएमसीको भसफाररस पाररत । कान्तिपुर, िैिाि १३ । https://ekantipur.
com/news/2021/04/26/161944838691755110.html मा उपलबि; 
असार २१, २०७८ मा हेररएको ।

काभनतपुर । २०७८ि । कक्ा १२ िनदा माभिललो तहका स्बै भिद्ािफीलाई िोप । 
िदौ १० । https://ekantipur.com/news/2021/07/28/16274569244
7421700.html मा उपलबि; िदौ १९, २०७८ मा हेररएको ।

कामती, सुरेनद्कुमार, अनु आचायया, िानता कमली, नरजन तामाङ र मानदति रािल । 
२०७७ । दुई मभहनादेभि भिद्ालय ्बनद, ढंुगामाटो िेलदै ्बाल्बाभलका । नयाँ 
पनरिका, जेठ २६ । https://nayapatrikadaily.com/news-details/ 
44901/2020-06-08 मा उपलबिः िैिाि २१, २०७८ मा हेररएको ।
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काकफी, ्बा्बकुाजी । २०७७ । जोभिममा एसईईको गरीमा । नागररक, असार १४ । https://
nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/256621-1593324288.
html मा उपलबि; जेठ १४, २०७८ मा हेररएको ।

काकफी, राजकुमार । २०७७ । लकडाउनमा भिद्ािफीलाई नयाँ पुसतक । कान्तिपुर, 
िैिाि २२ । https://ekantipur.com/pradesh-3/2020/05/04/ 
158856014605741759.html मा उपलबि; असार २३, २०७८ मा हरेरएको ।

काकफी, राजेनद् । २०७७ । कोभिड सनने डरले सिानीयले ितकाइ भदए भिद्ालय । 
अ्नपूर्ण पोस्ट, जेठ १६ । http://annapurnapost.com/news/157202 मा 
उपलबि, साउन ६, २०७८ मा हेररएको ।

कैनी, सुदीप । २०७७क । कक्ा १०-१२ को परीक्ा स्चालन गनया तीन भिकलप । 
कान्तिपुर, िैिाि १७, पृ. २ ।

कैनी, सुदीप । २०७७ि । भनजी भिद्ालयलाई िुलक उठाउनै हतारो । कान्तिपुर, 
जेठ २२ । https://ekantipur.com/news/2020/06/04/15912371084
7611803.html मा उपलबि; साउन १२, २०७८ मा हेररएको । 

कैनी, सुदीप । २०७७ग । िैकभलपक कक्ा : के गददैछन् सामुदाभयक भिद्ालय ? 
कान्तिपुर, जेठ २७ । https://ekantipur.com/news/2020/06/09/159
171824144499000.html मा उपलबि; िदौ १७, २०७८ मा हेररएको । 

कैनी, सुदीप । २०७७घ । िचुयाअल कक्ामा प्रदेिको प्रािभमकता । कान्तिपुर, असार 
४ । https://ekantipur.com/news/2020/06/18/1592450797451571
68.html मा उपलबि; िदौ १७, २०७८ मा हेररएको । 

कैनी, सुदीप । २०७७ङ । भनजी भिद्ालयमा िुलक उठाउन सकुया लर । कान्तिपुर, 
असार ७ । https://ekantipur.com/news/2020/06/21/15927409189
352773.html मा उपलबि; िैिाि १७, २०७८ मा हेररएको ।

कैनी, सुदीप । २०७७च । कम जोभिमका के्त्मा साउन १ देभि सकयू ल िोलने 
तयारी । कान्तिपुर, असार ३०। https://ekantipur.com/news/2020/07/14
/159469944555149861.html मा उपलबि, साउन ६, २०७८ मा हेररएको ।

कैनी, सुदीप । २०७७छ । अनलाइन कक्ा ्बनद गनने भनजी भिद्ालय स्चालकको 
भनणयाय । कान्तिपुर, असार ३१ । https://ekantipur.com/news/2020/0
7/15/159481031470787582.html मा उपलबि; साउन १२, २०७८ मा 
हेररएको ।
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कैनी, सुदीप । २०७७ज । भिक्क सभक्रय नहुँदा िैकभलपक कक्ा प्रिािहीन । 
कान्तिपुर, िदौ २ । https://ekantipur.com/news/2020/08/18/1597
71736539144350.html मा उपलबि; िैिाि २, २०७८ मा हेररएको ।

कैनी, सुदीप । २०७७झ । भनजी भिद्ालयका ३ हजार भिक्कले जाभगर गुमाए । 
कान्तिपुर, िदौ २५, पृ. ५ ।

कैनी, सुदीप । २०७७ञ । कक्ा स्चालनको भजममा पाभलकालाई । कान्तिपुर, 
िदौ २६ । https://ekantipur.com/news/2020/09/11/15997889406
89748.html मा उपलबि; चैत १७, २०७७ मा हेररएको । 

कैनी, सुदीप । २०७८क । एसईईमा मनपरी नम्बर । कान्तिपुर, साउन २४ । https://
ekantipur.com/news/2021/08/08/16283845241599488.html मा 
उपलबि; साउन २४, २०७८ मा हेररएको ।

कैनी, सुदीप । २०७८ि । परीक्ा कुनै रोकने, कुनै नरोकने ? कान्तिपुर, साउन २६ । 
https://ekantipur.com/news/2021/08/10/162856050697419942.
html मा उपलबि; साउन २८, २०७८ मा हेररएको ।

िड्का, सृजना । २०७७क । इनटरनेट न लयापटप : अनलाइन भिक्ाको गफ ! 
अ्नपूर्ण समपूर्ण, िैिाि २६ । https://sampurnaweekly.com/news/3402 
मा उपलबि; िैिाि २०, २०७८ मा हेररएको । 

िड्का, सृजना । २०७७ि । रातिरर करायो एसईई हरायो । अ्नपूर्ण समपूर्ण, 
असार ३ । https://sampurnaweekly.com/news/3573 मा उपलबि; 
जेठ १२, २०७८ मा हेररएको । 

िड्कािोकी, भिविास । २०७७ । लकडाउनमा पभन ्बनद निएको एउटा भिद्ालय । 
अनलाइनखबर, असोज ५ । www.onlinekhabar.com/2020/09/898021 
मा उपलबि; असोज ५,२०७७ मा हेररएको । 

िनाल, भिभिर । २०७७ । िीरग्ज र काठमाडौंलाई हेरेर गाउँको पढाइ नरोकौं । 
अनलाइनखबर, िदौ २२ । www.onlinekhabar.com/2020/09/894643 
मा उपलबि; चैत २१, २०७७ मा हेररएको

िाइजयू, ईविरकाजी । २०७८ । एसईईमा ९३.६४ प्रभतितको गे्रभडङ । अ्नपूर्ण 
पोस्ट, साउन २४ । http://annapurnapost.com/news/184276 मा 
उपलबि; साउन २४, २०७८ मा हेररएको । 
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गाउँले, राजन । २०७७ । ्बनद िएको ८ मभहनापभछ आइत्बार्बाट भसनिुलीका 
भिद्ालय िुलने । अ्नपूर्ण पोस्ट, मंभसर ६ । http://annapurnapost.com/
news/170325 मा उपलबि; चैत ६, २०७७ मा हेररएको ।

गाहा मगर, सनत । २०७७क । सामदुाभयक भिद्ालय : अनलाइन कक्ा छ, पढाइ छैन । 
अनलाइनखबर, िदौ १७ । www.onlinekhabar.com/2020/09/893406 
मा उपलबि; िैिाि १७, २०७८ मा हेररएको । 

गाहा मगर, सनत । २०७७ि । भिद्ालयमा झार उभम्रयो, २२ सय भनजी भिद्ालय 
्बनद हुने ! अनलाइनखबर,  िदौ १९ । www.onlinekhabar.com/ 
2020/09/894122 मा उपलबि; िदौ २२, २०७७ मा हेररएको । 

गुरुङ, रुि । सन् २०२० । िैिाि १२, २०७२ [अभप्रल २५, २०१५] िुकमप र 
भिद्ालय भिक्ा : एक सनदिया सयूची । http://www.martinchautari.org.
np/files/bibliography/the-april-25-2015-earthquake-and-school-
education_a-bibliography-CBS2020-1.pdf मा उपलबि, िदौ २८, 
२०७८ मा हेररएको ।

गुरुङ, रुि र लोकर्जन पराजुली । २०७५ । ियूकमपपभछको भिद्ालय पुनभनयामायाण । 
१८ काभतिक । https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/ 
163414-1541301780.html मा उपलबि; िदौ २८, २०७८ मा हेररएको ।

गोरिापत् । २०७७क । लकडाउनमा िैभक्क क्ेत् : पिया र हरेकै अिसिा कभहलेसमम ? 
जेठ ११ । https://gorkhapatraonline.com/education/ 2020-05-24-
14951 मा उपलबि; चैत १२, २०७७ मा हेररएको ।

गोरिापत् । २०७७ि । पचचीस प्रभतित मात् पाठ्यपुसतक भ्बक्री । जेठ १५ । 
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-05-28-15214 मा 
उपलबि; जेठ १५, २०७७ मा हेररएको ।

गोरिापत् । २०७७ग । असार १ अभघ नै पुसतक पुऱयाइने । जेठ २१ । https://
gorkhapatraonline.com/education/2020-06-03-15621 मा उपलबि; 
जेठ २१, २०७७ मा हेररएको ।

गोरिापत् । २०७७घ । रेभडयो र टेभलभिजन्बाट पढाउन कभठन । असार ३ । 
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-06-17-16641 मा 
उपलबि; िैिाि २०, २०७८ मा हेररएको ।
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गौतम, गेहनाि । २०७७ । एसईई परीक्ाको योगयता प्रमाणीकरण । गोरखापरि, जेठ 
३२ । https://gorkhapatraonline.com/opinion/2020-06-14-16440 
मा उपलबि; जेठ ३२, २०७७ मा हेररएको । 

गौतम, भदनेि । २०७७ । ्बहसमा अनलाइन भिक्ा : कभत ठीक, कभत ्ेबठीक ? 
नशलापरि, िैिाि १४ । https://shilapatra.com/detail/26554 मा उपलबि; 
साउन १२, २०७८ मा हेररएको । 

गौतम, ििानीविर । २०७७क । िचुयाअल कलास : भनजी भिद्ालयका २५ लाि 
भिद्ािफीका लाभग समेत कभठन, सामुदाभयक भिद्ालयका ५६ लाि भिद्ािफी 
त ्बहस्बाभहरै । नयाँ पनरिका, जेठ २२ । www.nayapatrikadaily.com/
news-details/44670/2020-06-04 मा उपलबि; िैिाि २०, २०७८ मा 
हेररएको । 

गौतम, ििानीविर । २०७७ि । सामुदाभयक भिद्ालयमा भिद्ािफी : कोभिडअभघ तीन 
लाि भिद्ािफी घटे, महामारी्बीचमा साढे दईु लाि ्बढे । नयाँ पनरिका, जेठ २६ । 
https://nayapatrikadaily.com/news-details/65363/2021-06-09 मा 
उपलबि; साउन १५, २०७८ मा हेररएको । 

गौतम, ििानीविर । २०७७ग । एसइईमा ‘ए ्लस’ भदन भनजी भिद्ालयलाई 
अभििािकको द्बा्ब । नयाँ पनरिका, जेठ ३० । https://nayapatrikadaily.
com/news-details/45204/2020-06-12? मा उपलबि; जेठ ३०, २०७७ 
मा हेररएको । 

गौतम, ििानीविर । २०७७घ । एसइईमा भिद्ालयले मनपरी अंक भदएकाले परीक्ा 
्बोडयाले समग्र भजभपएको भििरण साियाजभनक गरेन । नयाँ पनरिका, िदौ २ । 
www.nayapatrikadaily.com/news-details/49442/2020-08-18 मा 
उपलबि; साउन १४, २०७८ मा हेररएको । 

गौतम, ििानीविर । २०७७ङ । आिा भिद्ािफी फभकया ने अभनभचित, संकटमा उपतयकाका 
सामुदाभयक भिद्ालय । नयाँ पनरिका, िदौ २८ । www.nayapatrikadaily.
com/news-details/51064/2020-09-13 मा उपलबि; िैिाि २८, २०७८ 
मा हेररएको । 

गौतम, ििानीविर । २०७७च । भनजी भिद्ालयका ९५ प्रभतित भिक्क–कमयाचारीले ६ 
मभहनादभेि पाएनन् तलि । नयाँ पनरिका, असोज ५ । www.nayapatrikadaily.
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com/news-details/51563/2020-09-21 मा उपलबि; असोज ५, २०७७ 
मा हेररएको । 

गौतम, ििानीविर । २०७७छ । भनजी सकयू ल र अभििािक्बीचको िुलक 
भििाद राट्ट्पभत कायायालयसमम पुगयो । नयाँ पनरिका, काभतिक २ । www.
nayapatrikadaily.com/news-details/53250/2020-10-18 मा उपलबि; 
काभतिक २, २०७७ मा हेररएको । 

गौतम, ििानीविर । २०७७ज । राजिानीका भिद्ालय िोलने भिषयमा जनप्रभतभनभि 
्बीच नै मतिेद । नयाँ पनरिका, मंभसर १५ । www.nayapatrikadaily.
com/news-details/55654/2020-11-30 मा उपलबि; चैत २०, २०७७ 
मा हेररएको ।

गौतम, ििानीविर । २०७७झ । अपांगता िएका ७० हजार भिद्ािफीलाई 
िैकभलपक अधययनमा सहिागी हुनै समसया । नयाँ पनरिका, पुस २ । www.
nayapatrikadaily.com/news-details/56736/2020-12-17 मा उपलबि; 
पुस २, २०७७ मा हेररएको । 

गौतम, ििानीविर । २०७८ । भिक्ा क्ेत्मा कोभिडको आक्रमण : दुई सय भिक्क–
प्राधयापकको मृतयु । नयाँ पनरिका, असार ९ । www.nayapatrikadaily.
com/news-details/66052/2021-06-23 मा उपलबि; असार ९, २०७८ 
मा हेररएको ।

गौतम, रिीनद् । २०७६ । मनत्ालयको भनदनेिन अिज्ा गददै भिद्ालय । अ्नपूर्ण पोस्ट, 
फागुन २४ । http://annapurnapost.com/news/149746 मा उपलबि; चैत 
११, २०७७ मा हेररएको । 

जनजाभत ि्बर | २०७७ । भ्बही्बारदेभि पुनः अनलाइन कक्ा स्चालन हुने । 
साउन ७ । https://janjatikhabar.com/भ्बही्बारदेभि-पुनः अनलाइन-कक्ा-
स्चालन-हुने मा उपलबि; िदौ २७, २०७८ मा हेररएको ।

ढकाल, ईविरराज । २०७७ । ्याबसन र एन्याबसनको चेतािनी : ऐकयिद्धता 
जाहेर नगनने भिद्ालयलाई वयािसाभयक ्बभहट्कार । नेपाल समा्ारपरि, साउन 
१ । www.newsofnepal.com/2020/07/16/336279/ मा उपलबि; िदौ 
३०, २०७७ मा हेररएको । 
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ढकाल, सुभनता । २०७७ । भिक्ामा सिानीय सरकारको ियूभमका । सेतिोपा्टी, 
असार ४ । www.setopati.com/blog/209317? मा उपलबि; चैत ४, 
२०७७ मा हेररएको ।

ढंुगेल, दामोदर । २०७७ । आनतररक मयूलयांकनका जभटलताहरू । नेपाल, जेठ 
२९ । https://nepalmag.com.np/opinion/2020/06/11/1591872112 
मा उपलबि; जेठ ३०, २०७८ मा हेररएको । 

तामाङ, नरजन । २०७७ । सुगमका ्बाल्बाभलका अनलाइनमा वयसत, दुगयामका 
िुलोमाटोमा मसत । नयाँ पनरिका, असार १२ । www.nayapatrikadaily.
com/news-details/46183/2020-06-26 मा उपलबि; िैिाि २०, २०७८ 
मा हेररएको । 

तामाङ, सभनजला । सन् २०२१ । कोभिड-१९ महामारी र नेपालको भिद्ालय 
भिक्ा सम्बनिी सनदिया सामग्री । www.martinchautari.org.np/files/
bibliography/Covid-19-Pandemic-and-School-Education-in-
Nepal-Bibliography-CBS2021-1.pdf मा उपलबि; िदौ २०, २०७८ 
मा हेररएको ।

भतमभलसना, निीन । २०७८ । भिद्ािफी नआएपभछ भिद्ालयमै िभनकयो पुसतक, घरघर 
पुगदै भिक्क । नशलापरि, साउन ९ । https://shilapatra.com/detail/63198? 
मा उपलबि; साउन २२, २०७८ मा हेररएको ।

भतमभलसना, मिुसुिन । २०७७ । आजाद माभिमा पठनपाठन िुरू, मासक लगाएर 
पढ्दै भिद्ािफी । गोरखापरि, साउन ९ । https://gorkhapatraonline.com/
featured/2020-07-24-19097 मा उपलबि; साउन ९, २०७७ मा हेररएको ।

िापा, कृट्ण । २०७७ । नुिाकोटमा िुलेको आठ भदनमै भिद्ालय ्बनद । कान्तिपुर, 
असोज १६ । https://ekantipur.com/news/2020/10/02/1601608246
6998646.html मा उपलबि; चैत १६, २०७७ मा हेररएको ।

िाहाि्बर । २०७६ । सरकारको भनदनेिन : िाभषयाक परीक्ा चाँडो सकेर भिद्ालय 
्बनद गनयूया । फागुन २२ । https://thahakhabar.com/news/92889/ मा 
उपलबि; चैत ४, २०७७ मा हेररएको ।

दाहाल, मीनाक्ी । २०७७ । भिक्क जहाँ छन्, तयही्ँबाट जोभडने हो भसकाइमा । 
एडुखबर, साउन २८ । www.edukhabar.com/news/14882 मा उपलबि; 
िैिाि २३, २०७८ मा हेररएको । 
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दाहाल, भिभनता । सन् २०२० । कोरोनािाइरस : अनलाइन भिक्ाले ‘भडभजटल 
भडिाइड ्बढाउँछ, तर भिकलप छैन’ । बीबीसी नेपाली, मे २ । www.bbc.
com/nepali/news-52503457 मा उपलबि; अगटि २९, २०२१ मा हरेरएको ।

देिकोटा, भिनोद । २०७७ । महामारीले ्बदभलएका सरकारी भिक्क । नागररक, 
िदौ २८ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/education/ 
334091-1599989260.html मा उपलबि; साउन १२, २०७८ मा हेररएको । 

िरेल, मभनता । २०७७ । भनजी भिद्ालयको तनािमा अभििािक । नशलापरि, 
असार २३ । https://shilapatra.com/detail/34299 मा उपलबि; साउन 
१२, २०७८ मा हेररएको ।

नयाँ युग्बोि । २०७७ । िैभक्क भनरनतरताका लाभग गमिीर ्बननु पनने समय । िदौ 
२६ । https://nayayougbodh.com/opinion/2020/09/11/735851 मा 
उपलबि; साउन ११, २०७८ मा हेररएको ।

नागररक । २०७७ । जोभिम्बीच िलेु भिद्ालय । मंभसर २७ । https://nagariknews.
nagariknetwork.com/education/403401-1607734174.html मा 
उपलबि; चैत १५, २०७७ मा हेररएको ।

नागररकि्बर । सन् २०२० । नेपाल कोभिडको अभत उचच जोभिमको सयूचीमा 
पऱयो । फागुन १६ । https://nagarikkhabar.com/2020/2/24743/ मा 
उपलबि; साउन १०, २०७८ मा हेररएको ।

नेपालि्बर । २०७७ । नेपालमा संक्रमण दर उचच : एक सातामै िभपए ३ सय १३ 
संक्रभमत । जेठ १२ । https://nepalkhabar.com/newspaper/ 27853-
2020-5-25-4-34-50 मा उपलबि; साउन १३, २०७८ मा हेररएको । 

नेपाल समय । २०७७ । एसईईमा कम नम्बर भदएको िनदै भसनिुलीमा भिद्ािफी्बाट 
दुई भिक्क कुभटए । िदौ १४ । www.nepalsamaya.com/detail/36282 
मा उपलबि; साउन १३, २०७८ मा हेररएको । 

नेपालसमाचार पत् । २०७७क । एसईई परीक्ा सिैको लाभग िारेज गनया भनदनेिन । 
जेठ ३० । https://newsofnepal.com/2020/06/12/325309/ मा उपलबि; 
साउन १३, २०७८ मा हेररएको ।

नेपाल समाचारपत् । २०७७ि । राभट्ट्य भिक्क संगठनलाई सलाम छ : 
भिक्ाभिद । असार २२ । https://newsofnepal.com/2020/07/06/332890/ 
मा उपलबि; साउन १२, २०७८ मा हेररएको । 
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नेपाल सरकार । २०७१ । नशक्षा(आठौ ँसंशोधन) ननयमािली, २०५९ । काठमाडौ ँ: 
नेपाल सरकार ।

नेपाल सरकार । २०७४ । स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ । काठमाडौ ँ : 
नेपाल सरकार ।

नेपाल सरकार । २०७५ । उच्सतिरीय रानट्रिय नशक्षा आयोग, २०७५ : प्रनतििेदन । 
काठमाडौ ँ : भिक्ाका लाभग राभट्ट्य अभियान नेपाल (एनभसई नेपाल) ।

नेपाल सरकार । २०७७क । िैकन्पक प्ररालीबा्ट निद्ा्थीको नसकाइ सििीकरर 
ननददेनशका, २०७७ । काठमाडौ ँ : भिक्ा मनत्ालय ।

नेपाल सरकार । २०७७ि । निद्ा्थी नसकाइ सििीकरर ननददेनशका, २०७७ । 
काठमाडौ ँ : भिक्ा मनत्ालय ।

नेपाल सरकार । २०७७ग । निद्ालय नशक्षा समब्धी आकनसमक काय्णयोिना, 
२०७७ । काठमाडौ ँ : भिक्ा मनत्ालय ।

नयौपाने, भ्बसनप्रसाद । २०७७ । भिद्ालयलमा किारेनटाइनमा राखन िोजदा 
भििाद, गाउँपाभलका अधयक् लिेभटए । अ्नपूर्ण पोस्ट, जेठ ६ । http://
annapurnapost.com/news/156246 मा उपलबि; जेठ ६, २०७७ मा 
हेररएको ।

पभणडत, िेषकानत । २०७७क । कक्ा ११ को परीक्ा भिद्ालयले नै भलने । गोरखापरि, 
असार २१ । https://gorkhapatraonline.com/education/ 2020-07-
05-17849 मा उपलबि; असार २२, २०७७ मा हेररएको । 

पभणडत, िेषकानत । २०७७ि । प्रिािकारी ्बनेन अनलाइन भिक्ा । गोरखापरि, असार 
२६ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-07-10-18158 
मा उपलबि; िैिाि २०, २०७८ मा हेररएको । 

पभणडत, िेषकानत । २०७७ग । भिद्ालय स्चालन काययाभिभि तयार । गोरखापरि, साउन 
४ । https://gorkhapatraonline.com/mainnews/2020-07-19-18734 
मा उपलबि; िैिाि २३, २०७८ मा हेररएको । 

पभणडत, िेषकानत । २०७७घ । उपतयकामा भिद्ालय : कतै िुले, कतै िुलने 
तयारी । गोरखापरि, मंभसर २६ । https://gorkhapatraonline.com/
education/2020-12-11-28072 मा उपलबि; चैत १५, २०७७ मा हरेरएको । 
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पभणडत, िेषकानत । २०७७ङ । भिद्ालय िोलन हतार नगरौ ँ । गोरखापरि, मंभसर 
३० । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-12-15-28326 
मा उपलबि; चैत १५, २०७७ मा हेररएको ।

पनत, प्रकाि । २०७७ । कोरोनािाइरस नेपाल : जाजरकोट भजललामा किारनटीन 
्बनाउन लागदा गाउँलेले भिद्ालय ििन भकन ितकाए । बीबीसी नेपाल, जेठ 
२२ । www.bbc.com/nepali/news-52905092 मा उपलबि; साउन १२, 
२०७८ मा हेररएको ।

पाणडे, घनशयाम र भिभिर िनाल । २०७७ । ५८३ सिानीय सरकारमा छैन कोभिड ! 
सेतिोपा्टी, असोज १ । www.setopati.com/opinion/217183 मा उपलबि; 
चैत १०, २०७७ मा हेररएको ।

पाणडे, सयूययाप्रसाद । २०७७क । आनतररक मयूलयांकन गरेर भिद्ािफीलाई एसईई 
उतिीणया गराउन ्याबसनको माग । अ्नपूर्ण पोस्ट, िैिाि २३ । http://
annapurnapost.com/news/155077 मा उपलबि; साउन १३, २०७८ 
मा हेररएको । 

पाणडे, सयूययाप्रसाद । २०७७ि । भनजी भिद्ालय : भिद्ािफी अलमलयाउँदै, िुलक 
असुलदै । अ्नपूर्ण पोस्ट, असोज ४ । http://annapurnapost.com/
news/166640 मा उपलबि; असोज ४, २०७७ मा हेररएको । 

पोिरेल, भगररराजमभण । २०७७ । यस कारण िैकभलपक भसकाइ प्रणाली । कान्तिपुर, 
असार ३ । https://ekantipur.com/opinion/2020/06/17/15923 
6593313139216.html मा उपलबि; चैत १५, २०७७ मा हेररएको ।

पौडेल, कमल । २०७७ । ्बागलुङमा िुरू िए भिद्ालय, टोलटोलमै एकीकृत 
कक्ा । सेतिोपा्टी, असार ५ । www.himalkhabar.com/news/115226 
मा उपलबि; असार ५, २०७७ मा हेररएको

पौडेल, भचर्जीिी । २०७६ । योगेि िट्टराई : ‘कोभिडमुति देि’ का पययाटनमनत्ी ! 
अनलाइनखबर, फागुन ७ । www.onlinekhabar.com/2020/02/837984 
मा उपलबि; असार २२, २०७८ मा हेररएको । 

प्रजापभत, सुभनल । २०७७ । प्रदेिले िनाया िुला गर िनने संघले नगर िनने, 
हामीले के गनने ? एिुकेशनपा्टी, जेठ २४ । https://educationpati.com/
samundrasetuschool1/ मा उपलबि; िैिाि १०, २०७८ मा हेररएको ।
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्बराल, राजकुमार । २०७७ । भसकाइ सहजीकरणको दोस्ो भनदनेभिकाः होला त 
प्रिािकारी ? नशक्षक, असोज ११ । https://shikshakmasik.com/3708/
भसकाइ-सहजीकरणको-दोस्ो-भनदनेभिकाः-होला-त-प्रिािकारी मा उपलबि; चैत 
२४, २०७७ मा हेररएको ।

्बसनेत दीभक्त, िानता । २०७७ । एसईई परीक्ा अ्ब कभहलयै आिशयक छैन । 
सेतिोपा्टी, जेठ ६ । www.setopati.com/opinion/206712 मा उपलबि; 
जेठ ६, २०७८ मा हेररएको ।

्बाभनयाँ, प्रताप । २०७७ । कोभिडका कारण भहमाली भजललाको िैभक्क सत् 
अलपत् । नेपाल समा्ारपरि, िदौ २४ । www.newsofnepal.com/2020/ 
09/09/351310/ मा उपलबि; िैिाि २१, २०७८ मा हेररएको । 

भ्बडारी, सुरेि । २०७७ । कोभिड कहर : ओझेलमा प्रारभमिक ्बाल भिक्ा । 
अनलाइनखबर, असोज २२ । www.onlinekhabar.com/2020/10/901928 
मा उपलबि; िदौ १७, २०७८ मा हेररएको । 

्बी्बीसी नेपाली । सन् २०२०क । एसईई परीक्ा : भिद्ािफीको आनतररक मयूलयांकन 
कसरी हुनुपछया  । जुन ११ । www.bbc.com/nepali/news-53003826 मा 
उपलबि; अगटि २९, २०२१ मा हेररएको । 

्बी्बीसी नेपाली । सन् २०२०ि । कोरोनािाइरस नेपाल : प्रिानमनत्ी ओलीका 
भििादमा परेका तीन मभहनाका तीन प्रमुि अभिवयभति । जुन २२ । www.bbc.
com/nepali/news-53128959 मा उपलबि; साउन १०, २०७८ मा हरेरएको ।

्बी्बीसी नेपाली । सन् २०२०ग । कोरोनािाइरस नेपाल : भनजी भिक्ा क्ेत् आभियाक 
संकटमा, सरकार र भनजी भिद्ालयको भिचातानीमा भिक्क र अभििािक 
अनयोलग्रसत । जुन २३ । www.bbc.com/nepali/news-53142083 मा 
उपलबि; साउन १२, २०७८ मा हेररएको । 

्बी्बीसी नेपाली । सन् २०२०घ । कोरोनािाइरस नेपाल : भिक्ामनत्ी भगररराजमभण 
पोिरेल िनछन्, ‘अनलाइन कक्ाका लाभग िुलक नभलनयू िनेको छैन’ । जुलाई 
१८ । www.bbc.com/nepali/news-53443709 मा उपलबि; अगटि २९, 
२०२१ मा हेररएको ।

्बुढा, लभलत्बहादुर र भहकमत्बहादुर नेपाली । २०७७ । कोभिड छलदै, भिद्ािफी 
पढाउँदै  ।  नयाँ पनरिका ,असार ११ । http://annapurnapost.com/
news/159616 मा उपलबि; चैत १५, २०७७ मा हेररएको ।
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्बुि्बार । २०७७ । भिद्ालय स्चालनमा अनयोल कायमै । मंभसर १७ । https://
ebudhabar.com/2020/12/16600/ मा उपलबि; चैत २४, २०७७ मा 
हेररएको ।

ितिपुरपोटि । २०७७ । भय हुन् लकडाउनमा पभन सभक्रय उतकृटि १० सामुदाभयक 
भिद्ालयहरू । जेठ २१ । https://bhaktapurpost.com/archives/26891 
मा उपलबि; साउन १५, २०७८ मा हेररएको । 

िट्टराई, देिेनद् । २०७७ । अनलाइन पढाइ अिायात् अकको िगया–भििाजन । कान्तिपुर, 
िैिाि २३ । https://ekantipur.com/bibidha/2020/05/05/15886 
6449652188012.html मा उपलबि; िैिाि २०, २०७८ मा हेररएको ।

िट्टराई, रमेि । २०७७ । एसईईको आनतररक मयूलयांकन लाभग जरुरी मापदणड । 
एडुखबर, असार ९ । www.edukhabar.com/news/14789 मा उपलबि; 
साउन १३, २०७८ मा हेररएको । 

िट्टराई, रिीनद् र ईिान काकफी । २०७७ । लकडाउनमा भिक्क, अभििािक 
र भिद्ािफीको भदनचयाया । सेतिोपा्टी, िैिाि १२ । www.setopati.com/
opinion/204701 मा उपलबि; िैिाि १६, २०७८ मा हेररएको ।

िुसाल, पे्रमनारायण । २०७७क । एसइई परीक्ाको भिकलप िोजौ ँ। अ्नपूर्ण पोस्ट, 
िैिाि २३ । http://annapurnapost.com/news/155084 मा उपलबि; 
साउन १३, २०७८ मा हेररएको । 

िुसाल, पे्रमनारायण । २०७७ि । एसईई परीक्ा यो िषया मात् होइन, सिैंका लाभग ्बनद 
गनुयापछया  । निमालखबर, जेठ २९ । www.himalkhabar.com/news/114953 
मा उपलबि; असार १, २०७७ मा हेररएको । 

िुसाल, पे्रमनारायण । २०७७ग । भिक्कप्रभत सरकारको दाभयति छैन ? अ्नपूर्ण 
पोस्ट, साउन २ । http://annapurnapost.com/news/161436 मा उपलबि; 
साउन २, २०७७ मा हेररएको ।

माभटयान चौतारी । २०७५ । नेपालमा इ््टरने्टको प्रयोग र नडनि्टल असमानतिाको 
पररदृशय । िोि-संक्ेप अंक २३ । काठमाडौ ँ : माभटयान चौतारी । 

भमजार, भचत् । २०७७ । लकडाउनमा पभन घरघरमा पगुेर पढाउन िाले । गोरखापरि, असार 
१६ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-06-30-17547 
मा उपलबि; असार १६, २०७७ मा हेररएको ।
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मोतिान, सभनजला । २०७७ । कोभिड-१९ ले नेपालको भिद्ालय भिक्ामा के प्रिाि 
पाऱयो ? के भसकायो ? निमालखबर, फागुन २८ । www.himalkhabar.com/
news/122523 मा उपलबि; िदौ ७, २०७८ मा हेररएको । 

मोतिान, सभनजला । सन् २०२१ । कोभिड-१९ महामारी र नेपालको भिद्ालय 
भिक्ा : केही चुभननदा अधययन सामग्री । http://www.martinchautari.org.
np/files/Covid-19-Pandemic-and-School-Education-in-Nepal_A-
Select-Reading-List.pdf मा उपलबि; िदौ २०, २०७८ मा हेररएको ।

यादि, राजदेि । २०७७ । िैकभलपक भसकाइ प्रणालीमा अभििािक भिक्ाको 
महत्ि । सेतिोपा्टी, साउन १९ । www.setopati.com/blog/212850 मा 
उपलबि; िैिाि २६, २०७८ मा हेररएको । 

युभनसेफ नेपाल । सन् २०२० । कोभिड-१९ : गरी्बीमा ्बाँभचरहेका ्बाल्बाभलकाको 
संखया यस िषयाको अनतय समममा ८ करोड ६० लाि सममले िभृद्ध हुने । जुन १ । 
www.unicef.org/nepal/ne/पे्रस-भिज्भप्/कोभिड-१९-गरी्बीमा-्बाँभचरहेका-
्बाल्बाभलकाको-संखया-यस-िषयाको-अनतय-समममा-८-करोड-६० मा उपलबि; 
अभप्रल २, २०२१ मा हेररएको ।

राई, गणेि । २०७७क । उपतयका छाडेर गाउँमै पढ्ने तयारीमा भिद्ािफी । कान्तिपरु, जेठ ४ । 
https://ekantipur.com/feature/2020/05/17/158972596671157611.
html मा उपलबि; िैिाि २०, २०७८ मा हेररएको । 

राई, गणेि । २०७७ि । अनलाइन पढाउन नमाननेलाई हटाउने तयारी । कान्तिपुर, 
पुस ७ । https://ekantipur.com/news/2020/12/22/1608653836222
67380.html मा उपलबि; िैिाि ७, २०७८ मा हेररएको ।

राई, नुनुता । २०७७क । भिद्ािफी िनाया नगनया र िुलक नभलन भिद्ालयहरूलाई 
भिक्ा मनत्ालयको भनदनेिन, भिद्ालय स्चालक िनछन्– राहत भदनुपछया  । 
निमालखबर, िैिाि २३ । www.himalkhabar.com/news/113716 मा 
उपलबि; साउन १२, २०७८ मा हेररएको । 

राई, नुतुना । २०७७ि । िलुक भलन अनलाइन कक्ा चलाइएको होइन । निमालखबर, 
जेठ ९ । www.himalkhabar.com/news/114319 मा उपलबि; जेठ १२, 
२०७७ मा हेररएको ।
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राई, नुतुना । २०७७ग । प्रभिभिमा असमान पहुँच : भिद्ािफीको ठयू लो संखया 
पढाइ्बाट िभ्चत । निमालखबर, असार ३१ । www.himalkhabar.com/
news/115982 मा उपलबि; िैिाि २०, २०७८ मा हेररएको ।

राई, नुनुता । २०७७घ । सिानीय सरकार भिद्ालय िोलने, भजलला प्रिासन 
्बनद गराउने । निमालखबर, असोज १२ । www.himalkhabar.com/
news/118863 मा उपलबि; चैत १२, २०७७ मा हेररएको ।

राई, नुनुता । २०७७ङ । संक्रमण ियूनय र नययून जोभिम िएका पहाडी भजललामा 
पभन िुलेनन् भिद्ालय, मनत्ालयको भनदनेभिकालाई प्रिासनको चुनौती । 
निमालखबर, असोज १५ । www.himalkhabar.com/news/118972 मा 
उपलबि; साउन १२, २०७८ मा हेररएको ।

राउत, िारदा । २०७७ । लकडाउन : मजदुरी सकस र श्भमक भदिस एक सनदिया । 
प्रशासन, िैिाि १९ । www.prasashan.com/2020/05/01/176725/ मा 
उपलबि; साउन ११, २०७८ मा हेररएको ।

रातोपाटी । २०७७ । भिक्ामा ्ेबभिभत : सरकारी भिद्ालय किारेनटाइनमा 
प्रयोग, भनजी भिद्ालयमा िनाया ! जेठ १८ । https://ratopati.com/story/ 
132404/2020/5/31/school- मा उपलबि; िदौ १७, २०७८ मा हेररएको ।

रासस । २०७७क । सलयानमा प्रिािकारी ्बनदै ‘रेभडयो सकयू ल’ । असार ४ । 
https://ratopati.com/story/134949/2020/6/18/salyna-radio-school 
मा उपलबि; साउन ११, २०७८ मा हेररएको ।

रासस । २०७७ि । सयूचना तिा प्रभिभिमैत्ी िैभक्क काययाक्रम लयाउँदै सिानीय 
सरकार । असार ७ । https://gorkhapatraonline.com/education/ 2020-
06-21-16936 मा उपलबि; चैत ७, २०७७ मा हेररएको ।

रासस । २०७७ग । मो्बाइलमा रेभडयो सुनदै, अभििािकको सहयोगमा पढ्दै । असार 
२५ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-07-09-18109 
मा उपलबि; असार २५, २०७७ मा हेररएको ।

रासस । २०७७घ । हटेौडँामा सामाभजक दयूरी कायम रािेर भिद्ालय स्चालन । साउन 
६ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-07-21-18913 
मा उपलबि; चैत १२, २०७७ मा हेररएको ।
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रासस । २०७७ङ । अनलाइन भसकाइ अप्रिािकारी : भिद्ालय िोलने अभिकार 
सिानीयलाई भदन आग्रह । काभतिक ६ । https://ratopati.com/story/152251/ 
2020/10/22/online-class? मा उपलबि; िैिाि १२, २०७८ मा हेररएको ।

ररजाल, जगतप्रसाद । २०७७ । रद् एसइई र भिद्ािफीको मनोभिज्ान । सेतिोपा्टी, 
जेठ ३० । www.setopati.com/blog/208813 मा उपलबि; जेठ ३०, 
२०७८ मा हेररएको ।

ररजाल, प्रकाि । २०७७ । भिक्क, आरोप र ‘अनलाइन कक्ा’ । एिुकेशनपा्टी, 
िदौ ७ । https://educationpati.com/teachers-accusations-and-
online-classes/ मा उपलबि; िैिाि ९, २०७८ मा हेररएको । 

रौभनयार, रू्बी । २०७६ । भिक्ण - संसिाका ३५ हजारिनदा ्बढी सुभििायुति 
कोठा किारेनटाइनलाई । नागररक, चैत ११ । https://nagariknews.
nagariknetwork.com/social-affairs/206022-1585014600.html 
मा उपलबि; िैिाि १२, २०७७ मा हेररएको ।

रौभनयार, रू्बी । २०७७क । ७० लाि भिद्ािफी लभक्त िचुयाअल कक्ा । नागररक, 
िैिाि १, पृ. २ । 

रौभनयार, रू्बी । २०७७ि । भनजी िुसी, सामुदाभयक दुःिी । नागररक, जेठ 
२१ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/education/228381- 
1591126007.html मा उपलबि; िैिाि ३१, २०७८ मा हेररएको ।

रौभनयार, रू्बी । २०७७ ग । भिद्ािफीलाई पयूणािंकिनदा ्बढी नम्बर । नागररक, असार 
३० । https://nagariknews.nagariknetwork.com/education/272821- 
1594693052.html मा उपलबि; साउन १४, २०७८ मा हेररएको ।

रौभनयार, रू्बी । २०७७घ । तलि नभदए आतमदाह गनने भनजी भिद्ालयका भिक्कको 
चेतािनी । नागररक, असार ३१ । https://nagariknews.nagariknetwork.
com/education/275061-1594828520.html मा उपलबि; असार ३१, 
२०७७ मा हेररएको ।

रौभनयार, रु्बी । २०७७ङ । काठमाडौंका भिद्ालयलाई भजभपए मोह, १००७ मधये 
४८१ भिद्ालयको भजभपए ४ । नागररक, िदौ ८ । https://nagariknews.
nagariknetwork.com/education/315831-1598270143.html मा 
उपलबि; साउन १४, २०७८ मा हेररएको । 
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लामा, भसङ्ग । २०७७ । एसईई २०७६ नभतजाको िलयभक्रया ! अनलाइनखबर, 
िदौ ४ । www.onlinekhabar.com/2020/08/890926 मा उपलबि; जेठ 
४, २०७८ मा हेररएको ।

लाभमछाने, मेभदन्बहादुर । २०७७ । एसईई परीक्ाफल : भसकाइमा छलाङ भक 
गे्रडको सफीतीकरण । कान्तिपुर, असोज १३ ।https://ekantipur.com/
opinion/2020/09/29/160134796339529023.html मा उपलबि; असोज 
१३, २०७७ मा हेररएको । 

िागले िट्टराई, समझना । २०७६ । भिद्ालय ्बनद गनया भढलो िो । कान्तिपुर, 
फागुन  ३० ।  h t tps : / /ekant ipur .com/opinion/2020/03/13/ 
158406744351183011.html मा उपलबि; साउन १०, २०७८ मा हरेरएको ।

भिडारी, सुिास । २०७६ । लकडाउनमा सिानीय सरकारको ियूभमका महत्िपयूणया : 
मुखयमनत्ी पौडेल । कान्तिपुर, चैति २७ । https://ekantipur.com/prade
sh-3/2020/04/09/158640319915947431.html मा उपलबि; साउन 
१२, २०७८ मा हेररएको ।

िमाया, टोपराज । २०७७ । िुलक नभतरेको िनदै भप्रभनसपलले कुट्दा अभििािकको 
िुट्टा िाँभचयो ।  अनलाइनखबर ,  िदौ २५ । www.onlinekhabar.
com/2020/09/895246 मा उपलबि; िदौ १८, २०७८ मा हेररएको । 

िमाया, नम्रता । २०७७ । आिा भकिोरी भिद्ालय नफकया ने जोभिममा । कान्तिपरु, साउन २५ । 
https://ekantipur.com/opinion/2020/08/09/15969472094357055.
html मा उपलबि; िैिाि २०, २०७८ मा हेररएको ।

िमाया ,  रमाकानत । २०७७ । अनलाइन भिक्क ताभलम भकन ? नागररक , 
असोज १४ ।  h t tps : / /nagar iknews.nagar iknetwork .com/
opinion/348871-1601441657.html मा उपलबि; िैिाि १४, २०७८ 
मा हेररएको । 

िमाया, लेिनाि । २०७७ । अनलाइन भिक्ाले असमानता ्बढाउँछ । नयाँ पनरिका, 
िैिाि २७, पृ. ३–४ ।

भिभिप्रम (भिक्ा, भिज्ान तिा प्रभिभि मनत्ालय) । २०७७ । शैनक्षक सू्ना 
२०७७ । काठमाडौ ँ : भिक्ा, भिज्ान तिा प्रभिभि मनत्ालय, योजना तिा 
अनुगमन महािािा ।



कोभिड-१९ महामारीमा भिद्ालय भिक्ा  • 120

श्ेष्ठ, मकर र सुदीप कैनी । २०७७ । एसईईमा भिद्ालयले पठाए आफयू िुसी अंक । 
कान्तिपुर, िदौ २ । https://ekantipur.com/news/2020/08/18/159771
19356845604.html मा उपलबि; २ िदौ २०७७ मा हेररएको । 

श्ेष्ठ, िुिेनद्मान । २०७६ । कोभिड संकटको िहाना, असमान िैभक्क िाडल 
्बढाउन उद्त ! एडुखबर, चैत २७ । www.edukhabar.com/news/14609 
मा उपलबि; िैिाि २०, २०७८ मा हेररएको ।

श्ेष्ठ, सनदिे । २०७७ । िैभक्क िलुकमा मनोमानी अनतय गनया नागररक समाज पोिराको 
माग । नागररक, असोज २ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/
socialaffairs/338621-1600422320.html मा उपलबि; िदौ १६, २०७८ 
मा हेररएको । 

संग्रौला, गोपाल । २०७६ । भिद्ालयमा कोभिड संक्रमण रोकन सजगता । कारोबार, 
चैत ३ । www.karobardaily.com/news/30103 मा उपलबि; असार १४, 
२०७८ मा हेररएको ।

स्चारकमफी ।  २०७७ ।  र ोग सनने  डरले सिानीयिासीले ्बनाउन भदएनन ्
भिद्ालयमा किारेभनटन । जेठ १९ । https://sancharkarmi.com/news-
details/27632/2020-06-01 मा उपलबि; साउन १२, २०७८ मा हेररएको ।

सापकोटा, नगेनद् । २०७७ । लकडाउनमा पठनपाठन प्रिाभित : िैकभलपक 
भिभि िोभजँदै । गोरखापरि, जेठ १३ । https://gorkhapatraonline.com/
education/2020-05-26-15081 मा उपलबि; असार २३, २०७८ मा 
हेररएको ।

भसगदेल, सुदियान । २०७७ । एसईईका भिद्ािफीलाई कोभिड बयाच निनौ ँ। सेतिोपा्टी, 
जेठ ३२ । www.setopati.com/blog/208958 मा उपलबि; जेठ १५, 
२०७८ मा हेररएको । 

भसंह, िसनतप्रताप । २०७७ । जहाँ भिद्ालयलाई लकडाउनले छोएन । कान्तिपुर, 
िदौ ३ । https://ekantipur.com/news/2020/08/19/159780283505
451085.html मा उपलबि; िदौ ३, २०७७ मा हेररएको । 

सुिेदी, रामप्रसाद । २०७७ । कोभिड कहर सामुदाभयक भिद्ालयका लाभग अिसर 
्बनन सकछ । नयाँ पनरिका, जेठ २२, पृ. ५ ।
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सेतोपाटी । २०७६ । कोरोनािाइरस: भिद्ालय र कयामपस ्बनद गनया सांसद िुसालको 
माग । फागुन २३ । www.setopati.com/politics/201022 मा उपलबि; 
चैत ४, २०७७ मा हेररएको ।

सेतोपाटी । २०७७ । अ्ब भिद्ालयलाई किारेभनटन र आइसोलेसन सेनटर ्बनाउन 
नपाइने । साउन १५ । www.setopati.com/social/212586 मा उपलबि; 
साउन १५, २०७७ मा हेररएको ।

भहमालि्बर । २०७७क । अनलाइन भिक्ामा रोक : क्राभनतकारी सरकारको िोत्ो 
्बुभद्ध । जेठ १३ । www.himalkhabar.com/news/114439 मा उपलबि; 
िदौ ९, २०७८ मा हेररएको ।

भहमालि्बर । २०७७ि । भनजी भिद्ालयले तल्ब नभदए आनदोलनमा जाने 
भिक्कका संघसंसिाविारा चेतािनी । साउन २ । www.himalkhabar.com/
news/116098 मा उपलबि; िदौ २७, २०७८ मा हेररएको ।
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अनुसपूिी १ : कोभिड-१९ महामािीमा भिद्ालय भिक्ा समबन्ी सिकािी/
गैिसिकािी भनकायबाटि िएका गभिभिभ्को समय िाभलका

क्र.स.ं भमभि भनददेभिका, भनण्णय, भिज्ञभति, सपूिना
जािी गनदे 
काया्णलय/ससंथिा

१
फागनु २०, 
२०७६

कोभिड-१९ को संक्रमण फैभलन नभदन चतै ५, २०७६ भित्मा 
चाल ुिभैक्क सत्को कक्ा १–९ सममका स्बै परीक्ा समपनन गरी 
भिद्ालय ्बनद गनुयापनने

भिक्ा मनत्ालय

२
फागनु २१, 
२०७६

भिक्ण संसिा/भिद्ालय, भिक्क, भिद्ािफी र अभििािकले 
महामारी संक्रमण रोकनको लाभग भिद्ालय र घरमा भनिायाह गनुयापनने 
ियूभमका

भिक्ा मनत्ालय

३
चतै ५, 
२०७६

चतै ६ दभेि चतै मसानत २०७६ सममका लाभग भिविभिद्ालय 
सभहत ्बाल भिकास र आिारियूत तिा माभिहरूको पठनपाठन ्बनद 
गनने भनणयाय, माधयभमक तहको एसईई परीक्ा सिभगत

भिक्ा मनत्ालय

४
चतै ९, 
२०७६

चतै ११–१८, २०७६ समम दिेवयापी लकडाउन गनने भनणयाय । 
(ततकालका लाभग एक साताको लकडाउन घोषणा गरे पभन 
संक्रमण ्बढ्द ैगएपभछ पटक-पटक लकडाउनको अिभि िभपएको 
भियो जसकारण चतै मसानतसमम ्बनद गररएका िभैक्क संसिाहरू 
लकडाउन िएपभछ अभनभचितकालका लाभग ्बनद िए । िैिाि 
२०७७ ्बाट िरुू हुने नयाँ िभैक्क सत् प्रिाभित)

मभनत्पररषद्

५
चतै १२, 
२०७६

भिद्ािफीलाई उपयोगी भसकाइ सामग्री उपलबि हुने िे्ब ठेगाना 
सम्बनिी सयूचना

भिक्ा तिा मानि 
स्ोत भिकास केनद्

६
चतै २५, 
२०७६

िैिाि २१, २०७७ दभेि हुने िभनएको कक्ा ११ र िैिाि ८, 
२०७७ दभेि हुने िभनएको कक्ा १२ को परीक्ा अभनभचितकालका 
लाभग सिभगत

राभट्ट्य परीक्ा 
्बोडया

७
चतै, २०७६ 
को अभनतम 
साता

कोभिड-१९ एजकेुिन कलसटर कभनटनजेनसी ्लान, सन ्२०२० 
जारी

भिक्ा मनत्ालय

८
िैिाि १५, 
२०७७

सरकारी भिक्कलाई लकडाउनको अिभििर सरकारी सेिा 
सभुििा पाउने गरी साियाजभनक भ्बदा भदने भनणयाय 

भिक्ा मनत्ालय

९
िैिाि २२, 
२०७७

भिद्ालयहरू ्बनद रहकेो अिसिामा कोभिड-१९ महामारीको 
राम्रोसँग आकलन नगरी भिद्ािफीको िनाया नगनया, चतै र िैिाि 
मभहनाको िलुक नभलन तिा अनलाइन्बाट पठनपाठन नगनया भनजी 
भिद्ालयलाई भनदनेिन

भिक्ा मनत्ालय

१०
िैिाि २३, 
२०७७

एसईई परीक्ा स्चालनको साटो सम्बभनित भिद्ालयको 
आनतररक मयूलयांकनका आिारमा नभतजा साियाजभनक गनया माग

्याबसन
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क्र.स.ं भमभि भनददेभिका, भनण्णय, भिज्ञभति, सपूिना
जािी गनदे 
काया्णलय/ससंथिा

११
िैिाि ३०, 
२०७७

अकको आदिे िा सयूचना जारी निएसमम भिविभिद्ालय, कयामपस, 
भिद्ालय लगायत स्ैब प्रकारका िभैक्क संसिा, ताभलम तिा 
प्रभिक्ण केनद्हरू ्बनद रहनेछन ्र िभैक्क भक्रयाकलापहरू 
स्चालन गनया पाइने छैन 

मभनत्पररषद ्
्ैबठकको भनणयाय

१२
जेठ ९, 
२०७७

्याबसन र एन्याबसनले भिज्भप् जारी गरेर भिद्ालयको भनयभमत 
िचया िानन, भिक्क र कमयाचारीको तल्बितिा, घरिाडा लगायत 
िचयाका लाभग ्बजेट माफया त सहुभलयत ॠण उपलबि गराउन 
सरकारसँग माग

्याबसन र 
एन्याबसन

१३
जेठ १६, 
२०७७

िौभतक दयूरी कायम गरेर भिद्ािफीको िनाया गनने, नयाँ िभैक्क 
सत्को योजना ्बनाउने र, भिक्क र कमयाचारीलाई ताभलम, 
अभिमयूिीकरणको वयिसिा भमलाउन सरकारलाई अनरुोि, पाठ्य-
पसुतकको ढुिानी भनिायाि गनया, अनलाइन कक्ालाई औपचाररकता 
भदन र इनटरनेट िलुकमा छुट तिा सहुभलयत भदन माग

्याबसन र 
एन्याबसन

१४
जेठ १८, 
२०७७

िैकभलपक प्रणाली्बाट भिद्ािफीको भसकाइ सहजीकरण 
भनदनेभिका-२०७७ जारी
(कोभिड-१९ महामारीको संक्रमण भनयनत्ण निएसमम, भिद्ालय 
निलुनुजेलसमम अििा भिद्ालय िलुी पठनपाठनको सहज 
अिसिा भसजयाना निएसममको लाभग अनलाइन, दयूर तिा िलुा 
भिक्ा लगायत िैकभलपक भिक्ा प्रणाली्बाट भसकाइ प्रभक्रयालाई 
सहजीकरण र भिद्ािफीलाई भसकाइ प्रभक्रयामा समलगन गराउन उति 
भनदनेभिका लयाएको भियो)

भिक्ा मनत्ालय

१५
जेठ २८, 
२०७७

- एसईई परीक्ा नभलने र भिद्ालयको आनतररक मयूलयांकनका 
आिारमा सोको नभतजा प्रकािन गनने
- माधयभमक तहको कक्ा दिको अनतयमा हुने परीक्ा (एसईई) 
सम्बनिी ्बािा अड्काउ हटाउन आदिे जारी गनने
- िभैक्क संसिाहरू (भिद्ालय, कलेज, ट्यसुन सेनटर, ताभलम 
केनद्) हाललाई स्चालन नगनने

मभनत्पररषद्

१६
जेठ २९, 
२०७७

संसदीय सभमभतको ्ैबठकविारा एसईई परीक्ा सिैकँो लाभग िारेज 
गनया सरकार समक् प्रसताि

संसदीय सभमभत

१७
असार ७, 
२०७७

अभििािकलाई िलुक ितुिानीका लाभग अपील (अपीलमा 
महामारीका कारण भनजी भिद्ालय संकटमा पगुेको, भिद्ालयको 
िाडा भतनया नसकेको, भिक्क र कमयाचारीलाई तल्ब ििुाउन 
नसकेको, ्बैंकको ॠण ्बझुाउन नसेकेको लगायतको समसया 
िएकाले िलुक ्बझुाउन अभििािकहरूलाई आग्रह गररएको)

्याबसन र 
एन्याबसन

१८
असार ८, 
२०७७

भनजी भिद्ालयलाई भिद्ािफी अभिलेिीकरण, कक्ोननती, 
पाठ्यपसुतक उपलबिता र िलुक नभलन पनुः भनदनेिन 

भिक्ा मनत्ालय
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क्र.स.ं भमभि भनददेभिका, भनण्णय, भिज्ञभति, सपूिना
जािी गनदे 
काया्णलय/ससंथिा

१९
असार ९, 
२०७७

माधयभमक भिक्ा परीक्ा (एसईई) कक्ा १० को भिद्ािफी 
मयूलयांकन, नभतजा प्रकािन तिा प्रमाणीकरण काययाभिभि, २०७७ 
जारी

राभट्ट्य परीक्ा 
्बोडया

२०
असार १४, 
२०७७

भनजी भिद्ालयका स्चालकले आफयू हरूलाई परेको समसया्बारे 
भिक्ामनत्ीलाई भलभित जानकारी
(भनजी भिद्ालयले समसयामा परेका भिद्ालयलाई ॠण भदन ुपनने, 
अनलाइन्बाट स्चालन िइरहकेो कक्ालाई औपचाररकता भदएर 
भिद्ािफी्बाट भनभचित िलुक भलन पाउन ुपनने लगायतको आफयू हरूको 
माग्बारे भिक्ामनत्ी भगररराजमणी पोिरेलको धयानाकषयाण)

्याबसन र 
एन्याबसन

२१
असार २१, 
२०७७

भनजी भिद्ालयले ्बझुाएको भलभित मागप्रभत भिक्ामनत्ीको 
धयानाकषयाण
(भिक्ा मनत्ालयका अभिकारी, ्याबसन, एन्याबसन र ईसटुका 
पदाभिकारी्बीच िएको िटेमा भनजी भिद्ालयका मागहरू जायज 
िएको र एक साताभित् उति मागलाई सरकारी संयनत्मा पेि गनने 
भिक्ा मनत्ालयको प्रभत्बद्धता)

भिक्ा मनत्ालय

२२
असार 
२०७७ को 
अभनतम हप्ा

आफयू हरूको मागप्रभत भिक्ा मनत्ालयले कुनै प्रभक्रया अभघ 
न्बढाएको िनद ैभनजी भिद्ालय स्चालकहरूले साउन १, 
२०७७ दभेि दिेिरर अनलाइन, रेभडयो र टेभलभिजन्बाट िइरहकेो 
पठनपाठन ्बनद गनने र भिक्कलाई ्ेबतल्बी भ्बदा भदने चतेािनी 
भदएको

्याबसन र 
एन्याबसन

२३
साउन २, 
२०७७

सरकारले आफयू हरूको मागको सनुिुाइ नगरेको िनद ैभनजी 
भिद्ालय स्चालकहरूले अनलाइन कक्ा ्बनद गनने र 
भिक्कहरूलाई ्ेबतल्बी भ्बदा भदने भनजी भिद्ालय स्चालकको 
भनणयाय भिरुद्ध भिक्क संगठन आनदोभलत
आनदोलनको पभहलो चरणका काययाक्रम :
- साउन ३, २०७७ मा भिवि भिक्क महासंघ (एजकेुिन 
इनटरनयासनल) माफया त प्रिानमनत्ी केपी िमाया ओलीलाई पत् 
पठाउने
- साउन ४, २०७७ समम माग सनुिुाई निए साउन ५ मा ्याबसन र 
एन्याबसनको स्ैब कायायालयमा ताला्बनदी गनने
- साउन ६, २०७७ मा दिुै संगठनका अधयक्हरूले भिद्ालय 
अगाभड कोणसिा गनने
- साउन ७, २०७७ मा भिक्ा तिा मानि स्ोत भिकास केनद् र सात 
ओटै प्रदिेका मखुयमनत्ीहरूको कायायालय अगाभड िनाया भदने

संसिागत 
भिद्ालय भिक्क 
ययूभनयन (ईसटु)

२४
साउन िरुू, 
२०७७

भिक्ा मनत्ालयविारा भनजी भिद्ालयलाई अनलाइन, रेभडयो र 
टेभलभिजन्बाट भिक्ण भसकाइ काययालाई भनरनतरता भदन आग्रह

भिक्ा मनत्ालय



कोभिड-१९ महामारीमा भिद्ालय भिक्ा  • 128

क्र.स.ं भमभि भनददेभिका, भनण्णय, भिज्ञभति, सपूिना
जािी गनदे 
काया्णलय/ससंथिा

२५
साउन ४, 
२०७७

ईसटुसँग ्याबसन र एन्याबसनको साउनदभेि ्ेबतल्बी भिदा 
नराखने, िकयौता तल्ब ितुिानी गररने लगायतका भिषयमा सहमभत

संसिागत 
भिद्ालय भिक्क 
ययूभनयन (ईसटु)

२६
साउन ५, 
२०७७

- जनसिास्थय तिा सरुक्ा मापदणड पालना गनने गरी िदौ १, 
२०७७ दभेि भिद्ािफी िनाया, िभैक्क र अनय परीक्ा स्चालन 
गनया भदने
- िभैक्क संसिाहरू (भिद्ालय, कलेज, ट्यसुन सेनटर, ताभलम 
केनद्) अकको सयूचना्बाट तोभकएको भमभतदभेि मात् स्चालन गनने

मभनत्पररषद्

२७
साउन ७, 
२०७७

िैिाि दभेिको तल्ब सरकारले ्ेबहोनुयापनने संसिागत भिद्ालयका 
भिक्कहरूको माग

संसिागत 
भिद्ालय भिक्क 
ययूभनयन (ईसटु)

२८
साउन ८, 
२०७७

कक्ा ११ को परीक्ा स्चालन, वयिसिापन, मयूलयांकन, नभतजा 
प्रकािन तिा प्रमाणीकरण काययाभिभि, २०७७ जारी

राभट्ट्य परीक्ा 
्बोडया

२९
साउन १२, 
२०७७

कोभिड-१९ का कारण ्बनद रहकेा भिद्ालय जनसिास्थयका 
मापदणड र सरुक्ाका मापदणड पालना हुने गरी भिद्ालयका िभैक्क 
भक्रयाकलाप स्चालनािया सहजीकरणका लाभग दहेाय ्बमोभजम 
गनने :
क. िभैक्क सत् २०७६/०७७ को नभतजा प्रकािन गनया ्बाँकी रहकेो 
िए नभतजा प्रकािन गनने
ि. िदौ १, २०७७ दभेि नयाँ भिद्ािफी िनाया गनने र कक्ागत 
रूपमा भिद्ािफीको संखयातमक भििरण यभकन गनने । िनाया िएका 
भिद्ािफीको िभैक्क त्थयांक िराउने  
ग. नयाँ िभैक्क सत्मा अधययन गनने भिद्ािफीलाई पाठ्यपसुतक 
उपलबि गराउन ्बाँकी िए उपलबि गराउने
घ. हालसमम भिद्ालय पगुन नसकेका समपयूणया भिक्कहरू िदौ ७ 
गतेसमम भिद्ालयमा पभुगसकने वयिसिा भमलाउने
ङ. भिक्ा मनत्ालयले भिद्ालय स्चालन सम्बनिी काययाढाँचा 
जारी गनने
च. भिद्ालय ििन पररसरमा किारेभनटन र आइसोलेसन सम्बनिी 
काययाहरू स्चालन नगनने, किारेभनटन र आइसोलेसनको रूपमा 
प्रयोग हुन छाडेका भिद्ालय ििनलाई तोभकएको मापदणड 
्बमोभजम सिानीय सरकारले भनमयालीकरण गरी अधययन अधयापन 
गनया योगय ्बनाउने
छ. भिद्ालय र भिद्ालय पररसर भित् तिा भिद्ािफी आिगमनमा 
प्रभतकुल असर पनने गरी िा भिद्ालय क्ेत्को भनकट हुने गरी 
कोभिड-१९ को रोकिाम र भनयनत्ण सम्बनिी संरचनाहरू नराखने

मभनत्पररषद्
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क्र.स.ं भमभि भनददेभिका, भनण्णय, भिज्ञभति, सपूिना
जािी गनदे 
काया्णलय/ससंथिा

३०
साउन २६, 
२०७७

िभैक्क संसिाहरू (भिद्ालय, कलेज, ट्यसुन सेनटर, ताभलम 
केनद्)...हाल भनषिेकै अिसिामा रहकेो हुदँा सम्बभनित 
मनत्ालय्बाट यसको भनयभमत अनगुमन गरी कडाइका साि 
पालना गनने गराउने एिं उललंघन गननेलाई प्रचभलत कानयून ्बमोभजम 
कार्बाही गनने

मभनत्पररषद्

३१
िदौ १, 
२०७७

एसईई २०७६ को नभतजा साियाजभनक
राभट्ट्य परीक्ा 
्बोडया

३२
िदौ १९, 
२०७७

दयूर तिा िलुा भिक्ा प्रणालीलाई ततकालका लाभग भसकाइ 
सहजीकरणको प्रणालीका रूपमा उपयोग गनने प्रयोजनका लाभग 
काययायोजना तयार गनया भिक्ा मनत्ालयलाई सैद्धाभनतक सिीकृभत

मभनत्पररषद्

३३
िदौ १९, 
२०७७

“भिद्ािफी भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका-२०७७”
(िैकभलपक भिक्ाको भसकाइ प्रणालीलाई मयूल िभैक्क काययाक्रमको 
रूपमा गणना गनने, भिषय भिक्कले अनलाइन, दयूर तिा िलुाभिक्ा 
माफया त पढाएको्बाट भिद्ािफीको मयूलयांकन, अिीलेिीकरण, 
नतीजा प्रकािन र प्रमाणीकरण गनया भिद्ालयले आिशयक 
वयिसिा भमलाउन सकने, 
भिद्ालयले भलन पाउने िलुक कानयूनमा रहरे सिानीय सरकारले 
सिीकृत गरे ्बमोभजम हुने वयिसिा, भिद्ालयले पाठ्यक्रम भिकास 
केनद्ले भनमायाण गरेको पाठ्यिसत ुसमायोजन ढाँचाका आिारमा 
पाठ्यिसत ुसमायोजन गनयासकने वयिसिा गररएको) । 

भिक्ा मनत्ालय

३४
िदौ २९, 
२०७७

- उपलबिता र उपयतुिताको आिारमा दयूर भिक्ा लगायतका 
िैकभलपक भसकाइका माधयम्बाट भिक्ण तिा भसकाइ काययालाई 
भनरनतरता भदने
- िभैक्क संसिाहरू (भिद्ालय, कलेज, ट्ययूसन सेनटर, ताभलम 
केनद्), िभैक्क र अनय परीक्ा स्चालन काययाहरू अकको सयूचना्बाट 
तोभकएको भमभतदभेि स्चालन गनने

मभनत्पररषद्

३५
िदौ ३०, 
२०७७

पाठ्यिसत ुसमायोजना ढाँचा २०७७ साियाजभनक (माधयभमक तह 
कक्ा ९–१०) 
(भिद्ािफी भसकाइ सहजीकरण भनदनेभिका अनसुार भिद्ािफीको 
भिक्ण र मयूलयांकन गनयाको लाभग 
एक िभैक्क सत्मा भिद्ािफीले भसकनपुनने भिषयलाई केभनद्त गरेर 
र भिद्ािफीको भसकाइ उपलभबि सभुनभचित हुने गरी उति पाठ्यिसत ु
समायोजना ढाँचा लयाइएको भियो)

पाठ्यक्रम भिकास 
केनद्
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क्र.स.ं भमभि भनददेभिका, भनण्णय, भिज्ञभति, सपूिना
जािी गनदे 
काया्णलय/ससंथिा

३६
असोज १, 
२०७७

“‘भिद्ालय भिक्ा सम्बनिी आकभसमक काययायोजना-२०७७”
(होम सकयू भलङको अििारणा भिकास, भिद्ािफी भिक्क समपकया  
प्रिद्धयान गरी भसकाइ सहजीकरण गनने,
्बसाइ सरेका भिद्ािफीको त्थयांक संकलन गनने, स्ैब भिद्ािफीलाई 
पाठ्यपसुतकको उपलबिता, िभैक्क सत्मा भिद्ािफीले भसकन ुपनने 
भिषय, भिक्ण भिभि, मयूलयांकन प्रभक्रयाको लाभग ढाँचा भिकास, 
असिायी भसकाइ सहजीकरण केनद् सिापना गनने लगायतका 
योजनाहरू समािेि)

भिक्ा मनत्ालय

३७
असोज ४, 
२०७७

भनमनानसुारका आनदोलनका काययाक्रम घोषणा :
- असोज ९, २०७७ मा ्याबसन एन्याबसनलाई समरणपत् 
्बझुाउने र स्ैब पाभलकामा पनुः ज्ापनपत् ्बझुाउने
- असोज ११ र १३ मा भिक्ा तिा मानि स्ोत भिकास केनद्, 
भिक्ा, भिज्ान तिा प्रभिभि र श्म मनत्ालयमा अभलटमटेमपत् भदने 
र सोही भदन प्रदिे सामाभजक भिकास मनत्ालयमा अभलटमटेमपत् 
भदने
- असोज १५ मा स्ैब महानगरपाभलका र उपमहानगरपाभलकामा 
एक भदने िनाया भदने
- असोज १८ मा दिेिरका प्रमिु िहरमा भिरोि यायाली भनकालेर 
कोणसिा गनने,

संसिागत 
भिद्ालय भिक्क 
यभुनयन (ईसटु)

३८
असोज १९, 
२०७७

रोभकएका परीक्ा स्चालनका लाभग सैविाभनतक सिीकृभत भदने मभनत्पररषद्

३९
असोज २२, 
२०७७

भिद्ालयमा पठनपाठन स्चालन गनया अनमुभत भदने र सिभगत 
रहकेो माधयभमक भिक्ा उतिीणया परीक्ा (कक्ा १२) को स्चालन 
तिा वयिसिापनको लाभग सिीकृभत भदने

मभनत्पररषद्

४०
काभतिक 
२०, २०७७

“भिद्ालय स्चालन सम्बनिी काययाढाँचा-२०७७” जारी
(भिक्ा मनत्ालयले काययाभिभि तयार पारी सिानीय सरकारलाई 
भिद्ालय स्चालन गनया भदने गरी उति काययाढाँचा लयाइएको 
भियो । सिानीय सरकारले भिभिनन मोडाभलटीमा भिद्ालय 
स्चालन गनया सकने र जोभिमलाई आकलन गरी भिद्ालय ्बनद 
पभन गनया सभकने वयिसिा काययाढाँचामा उललेि)

भिक्ा मनत्ालय

४१
पसु १८, 
२०७७

काठमाडौमँा भिक्क र भिद्ािफीको िौभतक उपभसिभतम ैभिद्ालय 
स्चालन गनया भदने भनणयाय

कोभिड रोकिाम 
सम्बनिी 
उचचसतरीय 
भनदनेिक सभमभत

४२
फागनु 
२०७७ 
दोस्ो हप्ा

िभैक्क सत् असार १ मा िरुू गनया भनयमािली संिोिन मभनत्पररषद्
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क्र.स.ं भमभि भनददेभिका, भनण्णय, भिज्ञभति, सपूिना
जािी गनदे 
काया्णलय/ससंथिा

४३
चतै २५, 
२०७७

िाइरसको संक्रमण्बाट ्बचन िभैक्क संसिाहरूले उचच सतकया ता 
अपनाउन र जनसिास्थयका मापदणड पालना गनया भनदनेिन

सिास्थय तिा 
जनसंखया 
मनत्ालय

४४
चतै २८, 
२०७७

कोभिड-१९ संकट वयिसिापन केनद् (सीसीएमसी) ्ैबठकमा 
काठमाडौ ँसभहत र िारतसँग सीमा जोभडएका प्रमिु िहरमा तीन 
साता भिद्ालय ्बनद गनया र अनलाइन्बाट पठनपाठन गनया प्रसताि

सिास्थय तिा 
जनसंखया 
मनत्ालय

४५
चतै २९, 
२०७७

भिक्ण संसिा ्बनद गनने प्रसतािमा संसिागत भिद्ालयको भिरोि ्याबसन 

४६
िैिाि २, 
२०७८

कोरोनािाइरसको अतयभिक जोभिम रहकेो िनद ैकाठमाडौ ँर 
िारतसँग सीमा जोभडएका १४ भजललामा भिद्ालय ्बनद गनया र 
अभििािकलाई आफना ्बाल्बाभलका भिद्ालयमा नपठाउन 
अनरुोि (अभपल)

सिास्थय तिा 
जनसंखया 
मनत्ालय

४७
िैिाि ३, 
२०७८

कोरोनािाइरस्बाट अभत प्रिाभित िभनएका १४ भजललाका 
भिद्ालय ्बनद गनने िा िोलने अभिकार प्रमिु भजलला अभिकारी 
नेततृिको भजलला कोभिड-१९ संकट वयिसिापन केनद् 
(डीसीसीएमसी) लाई भदने भनणयाय

भिक्ा मनत्ालय

४८
िैिाि ३, 
२०७८

भिद्ािफीमा कोभिड-१९ संक्रमणको पभुटि िइसकदा पभन भिद्ालय 
स्चालकहरूले िौभतक उपभसिभतमा नै कक्ा स्चालन गरेर 
्बाल्बाभलकामा संक्रमणको जोभिम ्बढाएको भनट्कषया

संसदीय सभमभत

४९
िैिाि ६, 
२०७८

दिेिर उचच जोभिममा रहकेा २५ सहरमा िैिाि मभहनािर 
भिद्ालय, कलेज लगायत भिक्ण संसिा ्बनद गरी अनलाइन्बाट 
पठनपाठनलाई भनरनतरता भदन भनदनेिन

भिक्ा मनत्ालय

५०
िैिाि १३, 
२०७८

स्ैब भिद्ालय ्बनद गनने भनणयाय र एकहप्ा भनषिेाज्ा जारी गररएको, 
तयसपभछ पटक-पटक गरी दईु मभहनासमम भनषिेाज्ा िभपयो

भिक्ा मनत्ालय

५१
िैिाि २७, 
२०७८

जेठ १३, २०७८ ्बाट हुने एसईईको परीक्ा सिभगत र जेठ २६, 
२०७८ दभेि हुने कक्ा १२ को परीक्ा पभन सिभगत

राभट्ट्य परीक्ा 
्बोडया

५२
जेठ १७, 
२०७८

एसईई २०७७ को आनतररक मयूलयांकनकै आिारमा नभतजा 
प्रकािन गनने भनणयाय

मभनत्पररषद्

५३
जेठ २३, 
२०७८

असार १, २०७८ गतेदभेि िरुू हुने नयाँ िभैक्क सत्मा भिद्ािफी 
िनाया तिा पाठ्यपसुतक भितरणलाई सहज ्बनाउने, िैकभलपक 
भसकाइ प्रणाली्बाट ्बाल्बाभलकाको भसकाइलाई भनरनतरता भदने 
र भिक्क तिा कमयाचारीहरूलाई िोप उपलबि गराउन िप पहल 
गनने, भसिभत सामानयीकरण निए सममको अिसिामा िैकभलपक 
भिभि्बाट िभैक्क काययाक्रमहरू अगाभड ्बढाउन भनदनेिन

भिक्ा मनत्ालय
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क्र.स.ं भमभि भनददेभिका, भनण्णय, भिज्ञभति, सपूिना
जािी गनदे 
काया्णलय/ससंथिा

५४
जेठ ३१, 
२०७८

माधयभमक भिक्ा परीक्ा (SEE) कक्ा १० को भिद्ािफी मयूलयांकन, 
नभतजा प्रकािन तिा प्रमाणीकरण काययाभिभि, २०७८ जारी

राभट्ट्य परीक्ा 
्बोडया

५५
साउन १५, 
२०७८

कोभिड-१९ संक्रमण जोभिम भनयनत्णका लाभग समाटया लकडाउन 
सम्बनिी काययाभिभि २०७८ जारी

नेपाल सरकार 
कोभिड-१९ संकट 
वयिसिापन केनद्

५६
िदौ दोस्ो 
हप्ा, 
२०७८

कोभिड-१९ महामारीको अिसिामा हुनसकने भनषिेाज्ाको प्रकृभत 
अनरुूप भिक्ा, भिज्ान तिा प्रभिभि मनत्ालयसँग सम्बभनित 
भक्रयाकलापहरूको कायायानियन सम्बनिी काययायोजना

भिक्ा, भिज्ान 
तिा प्रभिभि 
मनत्ालय
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लछेखक परििय

माभटयान चौतारीको अनुसनिान समयूहमा आ्बद्ध सभनजला मोक्ानले भिद्ालय 
भिक्ाको भिभिनन पाटा्बारे अनुसनिान गरेकी छन् । उनका लेि तिा समीक्ा जनयाल 
र पत्पभत्काहरूमा प्रकाभित छन् । सािै, उनको सह-संकलनमा भिभिि भिषयका 
पाँच ओटा सनदियाग्रनि सयूचीहरू माभटयान चौतारीको िे्बसाइटमा प्रकाभित छन् ।

दछेिछेनद्र उप्रछेिी माभटयान चौतारीका अनुसनिाता हुन् । भिक्ा, भििा अधययन र पेिागत 
संघसंसिा्बारे अनुसनिान गरेका उपे्रतीका सह-लेिन तिा सह-समपादनमा चार 
ओटा पुसतक र िुपै्र लेि प्रकाभित छन् । सकूल एिुकेशन इन नेपाल : निसरिी 
एणड पोनलन्टकस अफ गभनदे्स एणड ररफम्ण (सन् २०२१) उनको सह-समपादनमा 
प्रकाभित पभछललो पुसतक हो ।   



कोभिड-१९ महामारीमा 
विद्ालय शिक्ा

सन्जिला मोक्ान । देवे्द्र उपे्ती

यो प्रतिवेदन उद्धृि गन्न :
मोक्तान, सत्जिलता र दवेे्द्र उपे्रिी । २०७८ । कोभिड-१९ महामारीमा भिद्ालय भिक्ा : 
अनसुन्ान प्रभििेदन । कताठमताडौ ँ: मतात ््नन चौितारी ।

अनसुन्ान प्रभििेदन

मान ट्िन चौतारी

सताव्नजितनक संवताद र सताव्नजितनक बहसको गणुसिर उकतासन ुमतात ््नन चौितारीको शरुू दतेिकै 
उद्शेय हो । नेपतालमता बहस र अ्ितक््न यताको अभयतास तनकै कम हुने बेलतामता स्तातपि 
मतात ््नन चौितारी अतहले पतन अनौपचताररक िर गहन सताव्नजितनक छलफल गनने ्लोकता 
रूपमता दशेभर पररतचि छ । यहतँा सताितामता दईु तदन तवतवध तवषयमता छलफल हु्छ । 
यस बताहके सत्ता संरचनतामता अताइरहकेो पररवि्नन, ज्तान उतपतादनकता स्ल र संस्ताकता 
चररत्र र गतितवतध, र नेपताली समताजिमता भइरहकेो भौतिक रूपता्िरणकता तवतभ्न 
आयताम जिसिता तवषयमता गणितात्त्रक बहुलिताको स्दभ्नमता र लैंतगक, भौगोतलक ि्ता 
सतामतातजिक समतावेशीकरणको दृतटिकोण सतहि चताैितारीले अनसु्धतान गददै आएको छ । 
यवुता अनसु्धताितालताई अनसु्धतानको वयतावहताररक प्रतशक्षण तदने कताम (मे् ्ररङ) पतन 
चौितारीको अतभ्न पता्ो हो ।

अतहलेसमम चौितारीले १०५ ओ्ता पसुिक, ८५ ओ्ता स्दभ्न सचूी, ३१ ओ्ता 
शोध-संक्षेप/नीति-पत्र ि्ता तवतभ्न अनसु्धतान प्रतिवेदन प्रकताशन गररसकेको छ । सन ्
१९९६ दतेि तनर्िर प्रकताशन हुदँ ै आइरहकेो जिन्नल स्डीजि इन नेपताली तहसट्ी एणड 
सोसताइ्ी र सन ्२००६ दतेि प्रकताशन हुन ्तालेको तमतडयता अधययन (सन ्२०१६ दतेि 
समाज अधययन नतामकरण गररएको) कताे समपतादकीय गधृह पतन चौितारी हो । सन ्२००६ 
दतेि मतात ््नन चौितारीले अनसु्धतान पसुिकतालय र तमतडयता डकुमे् ्ेशन से््र सताव्नजितनक 
उपयोगकता लतातग िलुता गरेको छ । पसुिकतालयमता २५ हजितारभ्दता बढी पसुिक छन ्। 

मतात ््नन चौितारीकता पतँाच कताम—छलफल, अनसु्धतान, अनसु्धतान प्रतशक्षण, प्रकताशन 
र पसुिकतालय—आपसमता अ्िरसमबत्धि छन ्। समतटिमता तयनले ससुतूचि संवताद र 
तवशे्षण मलूक अनसु्धतान मताफ्न ि रताजय र नतागररक बीचको सतामतातजिक समब्धलताई 
सबल पतानने र समतावेशी सताव्नजितनक वधृत् तवसितार गनने चौितारीको मखुय उद्शेयलताई 
सघताइरहकेता छन ्।
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