सार्वजनिक संवाद र सार्वजनिक बहसको गणु स्तर उकास्नु मार्टिन चौतारीको शरू
ु देखिकै
उद्देश्य हो । नेपालमा बहस र अन्तर्क्रि याको अभ्यास निकै कम हुने बेलामा स्थापित
मार्टिन चौतारी अहिले पनि अनौपचारिक तर गहन सार्वजनिक छलफल गर्ने थलोका
रूपमा देशभर परिचित छ । यहाँ सातामा दईु दिन विविध विषयमा छलफल हुन्छ ।
यस बाहेक सत्ता संरचनामा अाइरहेको परिवर्तन, ज्ञान उत्पादनका स्थल र संस्थाका
चरित्र र गतिविधि, र नेपाली समाजमा भइरहेको भौतिक रूपान्तरणका विभिन्न
आयाम जस्ता विषयमा गणतान्त्रिक बहुलताको सन्दर्भमा र लैंगिक, भौगोलिक तथा
सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोण सहित चाैतारीले अनसु न्धान गर्दै आएको छ ।
यवु ा अनसु न्धातालाई अनसु न्धानको व्यावहारिक प्रशिक्षण दिने काम (मेन्टरिङ) पनि
चौतारीको अभिन्न पाटो हो ।
अहिलेसम्म चौतारीले १०५ ओटा पसु ्तक, ८५ ओटा सन्दर्भ सचू ी, ३१ ओटा
शोध-संक्षेप/नीति-पत्र तथा विभिन्न अनसु न्धान प्रतिवेदन प्रकाशन गरिसके को छ । सन्
१९९६ देखि निरन्तर प्रकाशन हुदँ ै आइरहेको जर्नल स्टडीज इन नेपाली हिस्ट्री एण्ड
सोसाइटी र सन् २००६ देखि प्रकाशन हुन थालेको मिडिया अध्ययन (सन् २०१६ देखि
समाज अध्ययन नामकरण गरिएको) काे सम्पादकीय गृह पनि चौतारी हो । सन् २००६
देखि मार्टिन चौतारीले अनसु न्धान पसु ्तकालय र मिडिया डकुमेन्टेशन सेन्टर सार्वजनिक
उपयोगका लागि खल
ु ा गरे को छ । पसु ्तकालयमा २५ हजारभन्दा बढी पसु ्तक छन् ।
मार्टिन चौतारीका पाँच काम—छलफल, अनसु न्धान, अनसु न्धान प्रशिक्षण, प्रकाशन
र पसु ्तकालय—आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । समष्टिमा यिनले ससु चित
ू संवाद र
विश्ले षण मल
ू क अनसु न्धान मार्फत राज्य र नागरिक बीचको सामाजिक सम्बन्धलाई
सबल पार्ने र समावेशी सार्वजनिक वृत्त विस्तार गर्ने चौतारीको मखु ्य उद्देश्यलाई
सघाइरहेका छन् ।
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कृतज्ञता
कोभिड-१९ संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा समेत विद्यालय शिक्षाका
अनेक आयामबारे सामग्री प्रकाशित गर्ने नेपाली सञ्चार संस्थाप्रति हामी कृ तज्ञ छौ;ँ
जसका कारण यो प्रतिवेदन तयार पार्न सम्भव भयो । साथै, विद्यालय सञ्चालन
र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा कोभिड-१९ महामारीले पारे को असरबारे कुराकानी
गर्न हाम्रो अनुरोध स्वीकार गरी महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुहुने विभिन्न विद्यालयका
प्रधानाध्यापक र शिक्षकप्रति आभारी छौ ँ ।
प्रतिवे द न तयारीको समग्र प्रक्रियामा मार्टि न चौतारीका अनुस न्धाता प्रत्यूष
वन्तले विशेष मार्गनिर्देशन, सहयोग र हौसला प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि उहाँप्रति
कृ तज्ञ छौ ँ । प्रतिवेदन लेखनका क्रममा विभिन्न चरणका सहयोग पुऱ्याउनुहुने मार्टि न
चौतारीमा आबद्ध अनुसन्धानकर्ताहरू लोकरञ्जन पराजुली, रुख गुरुङ, र सोहन
प्रसाद साहलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । यसै गरी, प्रतिवेद नको भाषा सम्पादन
गरिदिनु भएकोमा देवराज हुमागाईप्रति
ं आभारी छौ ँ ।
प्रतिवेदनको लेआउट तथा आवरण साजसज्जाका लागि किशोर प्रधान, प्रतिवेदन
तयारीका क्रममा आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध गराउनु हु ने मार्टि न चौतारी
पुस ्तकालयका कर्मचारीहरू अमन गारू, बुद्ध कु मार श्रे ष्ठ र दलबहादुर श्रे ष्ठ तथा
अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न बन्दोबस्त मिलाउनुहुने वित्त तथा प्रशासन तर्फका
कर्मचारीहरू कञ्चन के सी, रोशनी घिमिरे र सन्तोषी तामाङलाई समेत धन्यवाद छ ।
अन्तमा, यो प्रतिवेदन डानिडा फे लोसिप सेन्टरद्वारा परिचालित डेनमार्कको विदेश
मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा मार्टि न चौतारी, काठमाडौ ँ विश्वविद्यालय र आह्रुस
विश्वविद्यालय, डेनमार्कद्वारा कार्यान्वित “नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक वित्तको
गतिशीलता (सन् २०१५–२०२२)” परियोजना अन्तर्गत तयार गरिएको हो । सो
सहयोग एवं सहकार्यका लागि सम्बन्धित संस्थाहरूलाई धन्यवाद छ ।
सन्जिला मोक्तान
देवेन्द्र उप्रेती
छ
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परिच्छे द १

कोभिड-१९ महामारीमा विद्यालय शिक्षा
पुस दोस्रो हप्ता, २०७६ [डिसेम्बर ३१, २०१९] मा चीनको वुहानमा देखिएको
कोरोनाभाइरस रोग (कोभिड-१९) ले छोटो समयमै वै श् विक महामारीको रूप
लियो । माघ २०७६ [सन् २०२० को शुरूआत] देखि युरोप र दक्षिण अमेरिकाका
विभिन्न दे श मा फाट्टफु ट्ट दे ख िएको यो भाइरसले के ही महिना भित्रै सं स ारभर
ताण्डव मच्चाइसके को थियो । र, फागुन २०७६ देखि यो महामारी बिस्तारै दक्षिण
एसियाली देश मा समेत फै लिन थाल्यो । 1 छिमेक ी मुलुक भारतमा कोभिड-१९
1

कोरोनाभाइरस पहिलो पटक भे टि एको दिन चीनको वुह ान शहरमा अज्ञात किसिमको
निमोनियाको बिरामी देखा परे को बारे मा चिनिया अधिकारीले चीनस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन
(डब्ल्यूएचओ) को कार्या लयमा जानकारी गराएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट डब्ल्यूएचओले
आपत्कालीन प्रकोपको सामना गर्नका लागि आफ्नो मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय र देश स्तरको
सं ग ठन आईएमएसटी (इन्सिडे न ्ट म्याने ज मे न ्ट सपोर्ट टिम) को गठन गऱ्यो । त्यस्तै, पुस १६,
२०७६ (जनवरी १, २०२०) मा वुह ानको सम्बन्धित समुन् द्री बजार वातावरणीय सरसफाइ र
कीटाणुशोधनका लागि बन्द गरिएको थियो । पुस १८, २०७६ (जनवरी ३, २०२०) सम्म ४४
जनामा निमोनियाको संक्रमण भएको थियो, जसमा ११ जना गम्भीर बिरामी र ३३ जना स्थिर
रहेको जानकारी चिनिया अधिकारीले डब्ल्यूएचओलाई गराएका थिए । पुस २७, २०७६ (जनवरी
१२, २०२०) मा चीनले सार्वजनिक रूपमा कोभिड-१९ को आनुवं श िक अनुक्र म सार्वजनिक
गऱ्यो । माघ ६, २०७६ (जनवरी २०, २०२०) मा चिनियाँ सरकारले कोभिड-१९ लाई संक्रामक
रोगको रूपमा घोषणा गऱ्यो र सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालीन प्रतिकार्य लागू गऱ्यो । अज्ञात
निमोनियाका बिरामीहरूबाट संकलन गरिएको भाइरसको नमुनाहरूको अध्ययनपछि वैज्ञानिकहरूले
नयाँ कोरोनाभाइरसको रूपमा यसलाई पुष्टि गरे का थिए । पुस २८, २०७६ (जनवरी १३, २०२०)
मा डब्ल्यूएचओले आधिकारिक रूपमा यसलाई सार्स-कोभ-२ (SARS-COV-2) नाम दियो ।
पुस २८, २०७६ (जनवरी १३, २०२०) मा चीन बाहिर पहिलोपल्ट थाइल्यान्डमा कोभिड-१९ को
संक्रमण पुष्टि भएको थियो । फागुन २८, २०७६ (मार्च ११, २०२०) मा डब्ल्यूएचओले कोभिड-१९
भाइरसलाई महामारी घोषणा गऱ्यो (डब्ल्यूएचओ सन् २०२०; यू र ली सन् २०२१) । नेपालमा
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सं क्र मण बढ् न थाले प छि ने प ालमा पनि महामारीले गाँ ज ्नसक्ने चौतर्फी आशं क ा
गरियो (नागरिकखबर सन् २०२०) । हावा मार्फ त चाँडो फै लने अनुमान गरिएको
यो भाइरसको उपचार गर्ने औषधि र रोग लाग्न नदिने खोप तत्काल बनी नसके को
सन्दर्भमा भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने महत्त्वपूर्ण उपाय स्वरूप शुरू-शुरूमा व्यापक
रूपमा हात धुने र मास्कको प्रयोग गर्ने विधि अघि सारियो । त्यस बाहेक, भाइरसको
संक्रमण नफै लियोस् भनेर व्यक्तिको हिँड्डुल रोक लगाई उनीहरूलाई यथास्थानमै
राख्न ने प ाल लगायत विश्वका धे रै मुलुक ले “लकडाउन” विधि अपनाए । 2 र,
भिडभाड हुनसक्ने सबै क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लाग्यो । महामारीबाट निकै प्रभावितदेखि
भर्खरै संक्रमण देखिन थालेका अधिकांश देशले कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव/
प्रसारलाई कम गर्नको लागि अस्थायी रूपमा शिक्षण सं स ्थाहरू पनि बन्द गर्ने
निर्णय गरे ।3
विश्व बैं कले जे ठ २०७७ [जुन २०२०] मा प्रकाशन गरे को एक प्रतिवेद नमा
करिब १८० देशले कोभिड-१९ का कारण शैक्षिक संस्था बन्द गर्नु परे काले कम्तीमा
पनि १.६ विलियन (१ अर्ब ६० करोड) विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको
उल्लेख थियो (वर्ल्ड बैंक सन् २०२०बी) । कोभिड-१९ का कारण महिनौसँ म्म
बालबालिकाको पढाइ एवं सिकाइमा देख िएको यस्तो अवरोधलाई यु नि से फ ले
माघ १०, २०७६ (जनवरी २४, २०२०) मा पहिलोचोटि वुहानबाट फर्के का एक व्यक्तिमा भाइरसको
संक्रमण देखिएको थियो । असार १८, २०७७ (जुलाई २, २०२०) सम्म दक्षिण एसियाका प्रत्येक
देशमा महामारीको कम्तीमा एउटा के स फे ला परे को थियो । के ही महिनाभित्रै भारत, पाकिस्तान र
बंगलादेश तीन दक्षिण एसियाली देशहरूमा महामारीको संक्रमण उच्च रूपमा फै लिसके को थियो ।
जेठ पहिलो साता, २०७७ तिर (मे २०२० को बीचमा) कोरोनाभाइरसको संक्रमितको संख्यामा
भारतले चीनलाई उछिनेको थियो । र, भारत संक्रमितको संख्याको हिसाबले दक्षिण एसियाकै
पहिलो देश बन्नपुग्यो ।
2
कोभिड-१९ संक्रमण कम गर्न नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान र
मालदिभ्सले विभिन्न चरणमा देशव्यापी या निश्चित क्षेत्रमा लकडाउन गरे का थिए भने श्रीलंकाले
क्वारे न्टिन कर्फ्यु जारी गरे को थियो । “लकडाउन” लाई पत्रपत्रिकाले नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दा
“बन्दाबन्दी” भनेका छन् । यो प्रतिवेदनमा हामीले “बन्दाबन्दी” नभनी “लकडाउन” नै भनेका छौ ँ ।
3
नेपालमा कोभिड-१९ को जोखिम यो प्रतिवेदन प्रकाशन हुँदासम्म पनि कायमै छ । जोन्स
हप्किन्स विश्वविद्यालयको “कोरोनाभाइरस रिसोर्स सेन्टर” का अनुसार कात्तिक २५, २०७८ सम्म
नेपालमा ११,४६६ जनाको मृत्यु भइसके को छ । यसबीच ८,१६,०६० जना कोभिड-१९ बाट
संक्रमित भए । नेपालमा ७२,४८,५५४ (कुल जनसंख्याको करिब २५%) जनाले कोरोना विरुद्धको
पूर्ण खोप लगाइसके का छन् ।
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“विश्वव्यापी शैक्षिक आपत्काल” भनेको थियो (युनिसेफ सन् २०२०ए) । अन्य
देश मा जस्तै ने प ालमा पनि कोभिड-१९ को सं क्र मण विस्तार हुँदै गएपछि चै त
पहिलो हप्ता,२०७६ बाट सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिए । र, कोभिड-१९
सिर्जित यो बन्दले नेपालमा माध्यमिक तह (कक्षा १–१२) सम्म मात्रै ७०,२१,६२२
जना विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन नराम्ररी प्रभावित भयो । करिब ७० लाख
विद्यार्थीमध्ये १९ लाख ९३ हजार संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत थिए । साथै,
उच्च शिक्षामा अध्ययनरत ४,२३,९९६ जना विद्यार्थी समेत यो बन्दबाट प्रत्यक्ष
प्रभावित हु न पुगे (शिविप्रम २०७७) । प्राविधिक रूपमा सबल अमेरिका, चीन,
बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स र इटाली जस्ता विकसित देशले कोभिड-१९
बाट शै क्षि क गतिविधिमा पार्नसक्ने प्रभाव कम गर्न वै क ल्पिक विधिका रूपमा
अनलाइन र दूर शिक्षा विधिलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए (एज्जी-हक र स्मिस
सन् २०२०) ।4 जनसंख्याका हिसाबले विश्वकै ठूला छिमेकी देश चीन र भारत
दुवैले राष्ट्रिय ई-लर्निंग पोर्टलको स्थापना गरी आफ्ना सबै प्रान्तमा पठनपाठनलाई
सहज बनाउने प्रयत्न गरे (वर्ल्ड बैंक सन् २०२०ए, सन् २०२०सी) । यद्यपि, शिक्षण
प्रणाली अनलाइन र दूर शिक्षामा परिवर्तन हुँदा सूचना प्रविधि पूर्वाधार, शिक्षण
विधि, त्यसको प्रयोग र पहुँच आदिमा विश्वव्यापी रूपमै प्रसस्तै चुनौती थपिदियो ।
युनिसेफका अनुसार संसारभर कम्तीमा एक तिहाइ (करिब ४६ करोड ३०लाख)
बालबालिका विद्यालय बन्द भएको समयमा अनलाइन तथा दूर शिक्षा प्राप्त गर्नबाट
वञ्चित भए (युनिसेफ सन् २०२०बी) । त्यसै गरी, युनिसेफले कोभिड-१९ का
कारण नेपालका विद्यालय जाने गरे का करिब दुई तिहाइ बालबालिका अनलाइन र
दूर शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएको जनाएको थियो (युनिसेफ सन् २०२०बी) ।5
4

शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि विभिन्न देशले फरक-फरक रणनीति अवलम्बन गरे र कोभिड-१९
महामारीको समयमा विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरे का थिए । अफगानिस्तान,
इजिप्ट, रसिया, बे लारूसले भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरे र विद्यालय
सञ्चालन गरे का थिए । त्यसै गरी, ब्राजिल, भारत, क्यानाडा, अस्ट्रेलियाले कोभिड-१९ बाट
प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरे र विद्यालय बन्दको रणनीति अपनाएका थिए । प्राविधिक रूपमा सम्पन्न
देशहरू जस्तै अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, चीन, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, साउदी अरे बिया र
मंगोलियाले कोभिड-१९ का कारण विद्यालय बन्द भएपछि शैक्षिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा अनलाइन
र दरू शिक्षामा परिणत गरे (एज्जी-हक र स्मिस सन् २०२०) ।
5
सं युक्त राष्ट्र सं घ ले कोभिड-१९ महामारीले शिक्षामा इतिहासकै ठू लो अवरोध सिर्जना
गरे को जनाउँ दै कम र मध्यम आय भएका देशका ९९ प्रतिशत विद्यार्थी यसबाट प्रभावित रहेको
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कोभिड-१९ को सं क्र मण बढ् दै गएपछि सरकारले चै त ११, २०७६ दे ख ि
देशव्यापी रूपमै लकडाउन गऱ्यो । शुरूमा करिब दुई हप्ताका लागि लगाइएको यो
लकडाउन कोभिड-१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि क्रमशः अवधि बढाउँ दै लगियो ।
र, कोभिड-१९ कै कारण २०७७ वैशाखबाट शुरू हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र समेत
प्रभावित भयो । कात्तिक २०, २०७७ मा स्थानीय सरकारलाई स्थिति विश्लेषण
गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएपछि मंसिर २०७७ बाट विद्यालयमा
विद्यार्थी र शिक्षकको भौतिक उपस्थितिमै बिस्तारै पठनपाठन सुचारु भएको थियो ।
काठमाडौ ँ उपत्यकामा भने लकडाउन शुरू भएको करिब १० महिनापछि (माघ
पहिलो हप्ता, २०७७) मात्र शिक्षण संस्था खुलेका थिए । विद्यालय खुलेको पाँच
महिना नपुग्दै पुनः कोभिड-१९ संक्रमण बढ्दै गएको र महामारी नियन्त्रण बाहिर
जानसक्ने भन्दै सरकारले अर्को निर्णय नभएसम्म वैशाख १३,२०७८ देखि लागू हुने
गरी मुलुक भरका सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गऱ्यो (कान्तिपुर २०७८क) । र,
कोभिड-१९ संक्रमण बिस्तारै ओरालो लाग्दै गएपछि शिक्षण संस्थाहरूले असोज
पहिलो हप्ता, २०७८ बाट भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन शुरू गरे का थिए ।6

बताएको थियो । त्यसै गरी, युनिसेफ सन् २०२० कै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सब सहारा
अफ्रिका क्षेत्रका विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए । सो
क्षेत्रमा झण्डै आधा विद्यार्थी (करिब ४९%) को अनलाइन र दूर शिक्षामा पहुँच छै न । त्यस्तै,
दक्षिण एसियाका ३८ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ७० लाख स्कू ले बालबालिकाहरू अनलाइन र
दूर शिक्षा लिनबाट वञ्चित रहे । र, सबैभन्दा कम दक्षिण अमेरिका तथा क्यारे बियन क्षेत्रका ९
प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३० लाख बालबालिकाहरू मात्र अनलाइन र दरू शिक्षाको पहुँचभन्दा
बाहिर रहे (हेर्नुहोस्, युनिसेफ सन् २०२०बी) ।
6
कोभिड-१९ संक्रमण अवस्था हेरेर स्थानीय सरकारले विद्यालय खोल्ने या नखोल्ने भन्ने
निर्णय गरे क ो देख िन्छ । कोभिड-१९ सं क्र मण कम (पाँ च प्रतिशत या त्यो भन्दा कम) भएका
जिल्लामा असार, २०७८ बाट भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन भएका थिए । के ही शिक्षण
संस्था बाहेक असोज १, २०७८ बाट मात्र काठमाडौ ँ उपत्यकामा भौतिक उपस्थितिमा कक्षा शुरू
भए । धनगढी, सुर्खेत, दाङ, नेपालगञ्ज, बुटवल, पोखरा, भरतपुर, वीरगञ्ज, जनकपुर र विराटनगर
जस्ता ठूला शहरमा रहेका शिक्षण संस्थाहरूले यो भन्दा अघिबाटै (साउन–भदौ,ँ २०७८) कक्षा
सञ्चालन गरिसके का थिए ।
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१.१. अनुसन्धानको उद्देश्य र औचित्य

लामो समयसम्म शिक्षणसंस्था बन्द हुँदा उल्लेखनीय संख्यामा विद्यार्थी विशेष गरी
गरिब तथा सीमान्तकृ त समूह का बालबालिका विद्यालय फर्क ने सम्भावना कम
हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । साथै, कोभिड-१९ कै कारण एउटा पुस्ताले आफ्नो
सिकाइ (र, भविष्य) मा क्षति बेहोर्नसक्ने आशंका समेत व्याप्त छ (आजिबेडो र
अरू सन् २०२०) । यसैबीच, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको निरन्तरताका लागि
सरकारी र गैरसरकारी तर्फबाट विभिन्न प्रयत्न भएका देखिन्छन्, जसबारे प्रशस्तै
सार्वजनिक बहस पनि भइरहेका छन् । नेपालमा कोभिड-१९ महामारीले विद्यालय
शिक्षामा के -कस्तो प्रभाव पऱ्यो ? र, महामारीका कारण विद्यालय बन्द भएपछि
विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ अगाडि बढाउन सरकारी तथा गैरसरकारी पक्षले के कस्ता विधि र रणनीति अपनाए भन्ने तथ्यको खोजी गर्नु यो अनुसन्धानको उद्देश्य
हो । यसले विद्यालय शिक्षामा कोभिड-१९ को प्रभावलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा
भएका बहसलाई उजागर गर्दै समग्रमा कोभिड-१९ ले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा परे को
प्रभावका विभिन्न आयामबारे बुझ्न सहयोग गर्छ ।
महामारी भोग्ने पुस्ताका लागि विद्यालय शिक्षामा कोभिड-१९ को प्रभाव तथा
त्यसबाट पार पाउन विभिन्न निकाय/क्षेत्रले गरे का वा गर्न नसके का प्रयास तथा गर्ने
क्रममा भएका कमी कमजोरीबारे यस प्रतिवेदनमा प्रस्तुत जानकारी/विश्ले षण त्यति
नयाँ नलाग्न सक्छन् । यद्यपि, समयमै यसबारे व्यवस्थित रूपले अभिलेखीकरण नगर्ने
हो भने कोभिड-१९ ले विद्यालय शिक्षामा पारे को असर सम्बन्धी सार्वजनिक ज्ञान
वा सिकाइ सामूहिक स्मृतिबाट हराउन सक्छ । त्यसैले, कोभिड-१९ जस्तो वैश्विक
महामारीले नेपालको विद्यालय शिक्षामा पारे को असर, महामारीबीच [वैकल्पिक]
शिक्षण सिकाइका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट भएका प्रयत्न/गतिविधि
तथा हु न नसके का काम र यीबारे मिडियामा भएका बहसलाई यो अध्ययनमा
अभिले ख ीकरण गर्न खोजिएको छ । यस्तो अभिले ख ीकरण भविष्यमा आइपर्न
सक्ने यस्तै महामारी वा अन्य प्रकोपका बे ल ा भावी पुस ्ताका लागि सिकाइको
स्रोत बन्न सक्छ ।

१. २. अनुसन्धान विधि

यो अनुस न्धान प्रतिवे द न मूल तः द्वितीय स्रोतमा आधारित छ । कोभिड-१९ ले
ने प ालको शिक्षा क्षेत्रमा पारे क ो प्रभावका विभिन्न पक्षबारे पत्रपत्रिका (छापा र
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अनलाइन) मा थु प्रै सामग्री प्रकाशन भएका थिए । यो प्रतिवे द न मू ल तः यिनै
प्रकाशित सामग्रीलाई आधार बनाएर तयार पारिएको हो । यसका लागि फागुन १८,
२०७६ (मार्च १, २०२०) देखि पुस १६, २०७७ (डिसेम्बर ३१, २०२०) सम्मका
काठमाडौ कँ ा प्रभावशाली मानिएका दैनि क अखबार, अनलाइन र म्यागे जि नमा
कोभिड-१९ र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी प्रकाशित ले ख , समाचार, टिप्पणी र
सम्पादकीय हेरिएको थियो । यसरी अध्ययन गरिएका प्रमुख पत्रपत्रिकामा कान्तिपुर,
नयाँ पत्रिका, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, द काठमाडौ ँ पोस्ट, गोरखापत्र, द राइजिङ
नेपाल, र नेपाल म्यागेजिन प्रमुख छन् । त्यसै गरी, अनलाइनहरूमा हिमालखबर,
सेतोपाटी, अनलाइनखबर, एडुखबर, एजुकेशनपाटी, इडियु-पत्र, र शिक्षक मासिक
आदि छन् । अनुसन्धानको शुरूमा नेपालमा कोभिड-१९ र विद्यालय शिक्षाबारे
आमसञ्चार माध्यममा फागुन १८, २०७६ देखि पुस १६, २०७७ बीच प्रकाशित/
प्रसारित विभिन्न सामग्रीहरूको सन्दर्भसूची (बिब्लियोग्राफी) तयार पारिएको थियो ।7
सोही बिब्लियोग्राफीमा सूचीकृ त सामग्रीलाई निश्चित साझा विषयवस्तु (थिम) का
आधारमा वर्गीकरण गरी यो अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । साथै, पुस
१७, २०७७ पछि कोभिड-१९ ले विद्यालय शिक्षामा पारे को प्रभावबारे विभिन्न
आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित के ही महत्त्वपूर्ण सामग्रीलाई समेत यो प्रतिवेदनको
तयारीका क्रममा हेरिएको थियो । त्यसै गरी, प्रतिवेदनको तयारीका क्रममा काठमाडौ ँ
उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने करिब दुई दर्जन शिक्षक/शिक्षिकासँग
कोभिड-१९ महामारीले विद्यालय शिक्षामा पारे क ो प्रभावबारे कु राकानी समे त
गरिएको थियो ।8 उक्त छलफलमा उठे का कतिपय विषय समेत यस प्रतिवेदनमा
परे का छन् । यस बाहेक, कोभिड-१९ र विद्यालय शिक्षाबारे सरकारी, गैरसरकारी
क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था तथा विभिन्न नियोगबाट प्रकाशित भएका विभिन्न
सामग्रीलाई समेत अध्ययन गरिएको छ ।9

7

कोभिड-१९ महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पारे को प्रभावबारे तयार पारिएका सन्दर्भ सामग्रीका
लागि हेर्नुहोस्, तामाङ (सन् २०२१), मोक्तान (सन् २०२१) ।
8
यी कुराकानी असार–साउन, २०७८ का विभिन्न मितिमा गरिएका थिए ।
9
कोभिड-१९ कालमा शिक्षण सिकाइमा महामारीले पारे को असरबारे स्थलगत अध्ययन गर्न
असम्भव जस्तै थियो । यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिदै ँ हामीले कोभिड-१९ ले विद्यालय शिक्षामा
पारे को असरबारे आम सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीलाई नै अध्ययनको मुख्य आधार बनायौ ँ ।
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१.३. प्रतिवेदनको सरच
ं ना र यसको सीमा

यो प्रतिवेदन परिचय र निष्कर्ष खण्ड सहित ८ ओटा परिच्छेदमा विभाजित छ । दोस्रो
परिच्छेद महामारीमा विद्यालय शिक्षा र संघीय सरकारको भूमिकामा के न्द्रित छ ।
खास गरी कोभिड-१९ महामारीको कारण शैक्षिक क्षेत्रमा सिर्जित संकट समाधान
गर्न संघीय सरकारको भूमिकालाई यो परिच्छेदले प्रस्ट्याउँ छ । प्रतिवेदनको तेस्रो
परिच्छेदमा महामारीका समयमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका सम्बन्धमा स्थानीय
र प्रदेश सरकारका गतिविधिबारे विवेचना गरिएको छ । प्रतिवेदनको चौथो र पाँचौ ँ
परिच्छेद क्रमशः महामारीमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि गरिएका प्रयास;
र संस्थागत (निजी) विद्यालयमा देखिएको शुल्क विवाद तथा शिक्षक कर्मचारीको
आन्दोलनमाथि के न्द्रित छ । छै ट ौ ँ परिच्छेदमा महामारीमा वै क ल्पिक शिक्षा र
असमानताका आयामबारे चर्चा गरिएको छ भने सातौ ँ परिच्छेदमा महामारीबीच
एसईई परीक्षा र नतिजा मूल्यांकन सम्बन्धमा भएका बहसबारे चर्चा गरिएको छ ।
आठौ ँ परिच्छेदमा समग्र अध्ययनको संक्षेपमा निचोड प्रस्तुत गरिएको छ । साथै,
प्रतिवेदनको पछिल्लो खण्डमा सन्दर्भ सामग्रीको सूची र अनुसूची दिइएको छ ।
वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार/संरचनाको अभाव,
कोभिड-१९ को समयमा पठनपाठन सञ्चालनबारे सरकारी अलमल/अन्योल,
शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायबीच समन्वयको कमी र शिक्षक तथा
विद्यार्थीहरूमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान/सीप (डिजिटल
साक्षरता) को कमीले नेपालमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी हुन
सके न भन्ने तर्क यो प्रतिवेदनमा गरिएको छ । साथै, महामारीका समयमा निजी
विद्यालयका तुलनामा सामुदायिक विद्यालयहरू वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया
सञ्चालनमा असफल देखिए या कमजोर रहे । समग्रमा कोभिड-१९ महामारीले
यसअघि निजी र सामुदायिक शिक्षामा विद्यमान रहेको असमानतालाई थप गहिरो
बनाउन समेत मद्दत गऱ्यो भन्ने निचोड यस अध्ययनको छ ।
यो अनुसन्धान प्रतिवेदनका के ही सीमा छन् । पहिलो, कोभिड-१९ महामारीका
कारण शिक्षण संस्था बन्द हुँदा यसले बालबालिकाको पठनपाठनमा पारे को असर
र यसबाट भविष्यमा पर्नसक्ने सम्भावित सामाजिक “व्ययभार” को पक्षलाई यसमा
समे टि एको छै न । कोभिड-१९ का कारण शिक्षण सं स ्था बन्द हुँद ा सीमान्तकृ त
सामाजिक समूहका धेरै बालबालिकाको शैक्षि क उपलब्धि कमजोर हु ने निश्चित
जस्तै छ; जसमध्ये कयौ ँ बालबालिका फे रि विद्यालयमा फर्क न नसकी बीचमै पढाइ
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छाड्ने सम्भावना छ । दोस्रो, कोभिड-१९ का कारण शिक्षण संस्था (विशेषतः निजी
विद्यालय) मा परे को आर्थिक असरबारे सार्वजनिक बहस खासै शुरू भएको छै न ।
त्यसैले मिडियाका सामग्रीमा आधारित रहेर तयार पारिएको यस प्रतिवेदनमा यो पक्ष
छुट्न पुगेको छ । तेस्रो, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि नयाँ प्रविधि (इन्टरनेट,
कम्प्यूटर) को प्रयोग बढ्दा अभिभावकहरूमा आर्थिक भार थपिएको छ । यस्तो
भारले परिवारको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई कसरी प्रभावित गरे को छ भन्ने विषय
यस प्रतिवेदनमा समेटिएको छै न । र, चौथो, कोभिड-१९ महामारीबाट नेपालमा
कति शिक्षक/शिक्षिका, कर्मचारी र विद्यार्थीले ज्यान गुमाए भन्नेबारे आधिकारिक
तथ्यांक समेत अझै उपलब्ध हुन सके को छै न । यस्तो अवस्थामा त्यसबाट पीडित
परिवारमा परे का वा पर्नसक्ने मनोसामाजिक प्रभावबारे पनि यो प्रतिवेदन मौन छ ।10
यी पक्षहरू भावी अध्ययनका लागि बृहत् विषय हुन् ।

10

नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीका अनुसार जेठ १६, २०७८ सम्ममा कोभिड१९ महामारीबाट देशभरिमा १३४ जना शिक्षकले ज्यान गुमाइसके का थिए तीमध्ये महामारीबाट
लुम्बिनी प्रदेश मा ४४, प्रदेश २ मा २३, सुदूर पश्चिममा २०, कर्णालीमा १६, बागमतीमा १४,
गण्डकीमा १२ र प्रदेश १ मा पाँच जना शिक्षक रहेका थिए । यस अवधिमा शिक्षक महासंघले
उपलब्ध गराएको उक्त तथ्यांकभन्दा के ही बढी शिक्षकहरूको मृत्यु कोरोनाका कारण हुनसक्ने
अनुमान गर्न सकिन्छ, किनकि कोरोनाले मृत्यु भएको अनुमान गरिएका तर आधिकारिक रूपमा
पुष् टि हु न नसके को मृत ्युलाई यस तथ्यांकमा समावे श गरिएको छै न । ने प ाल शिक्षक महासं घ ,
अभिभावक संघ, प्याब्सन, एनप्याब्सनले शिक्षक लाखौ ँ विद्यार्थीसँग जोडिनुपर्ने र अग्रपंक्तिमा
खटिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले खोपमा प्राथमिकता दिन तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
मन्त्री कृ ष्णगोपाल श्रेष्ठसमक्ष माग प्रस्तुत गरे का थिए । उक्त मागलाई ध्यानमा राखेर शिक्षा, विज्ञान
तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय र विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखेर
खोपको वितरण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई माघ २७, २०७७ मा आग्रह गरे को
थियो (अनलाइनखबर २०७७ञ) । तथापि, नेपालमा पहिलो चरणको खोप अभियानमा शिक्षकलाई
समावेश गरिएन (गौतम २०७८) । वैशाख २०, २०७८ सम्म पनि सरकारले शिक्षकलाई खोपमा
प्राथमिकता नदिएको, धेरै शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी संक्रमित हुँदा पनि सरकारले चासो नदिएको,
कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएका शिक्षक र कर्मचारीलाई कुनै पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरे को
भन्दै ने पाल शिक्षक महासंघले तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृ ष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण समेत
गराएको थियो (इडियु-पत्र २०७८क) ।
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परिच्छे द २

महामारीमा विद्यालय शिक्षा र सघं ीय सरकार
चीन र भारत दुवै छिमे क ी देश मा कोरोनाभाइरस फै लँ दै गएपछि विश्व स्वास्थ्य
संगठन (डब्लूएचओ) ले फागुन दोस्रो हप्ता, २०७६ मा नेपाललाई कोभिड-१९ बाट
“अति उच्च जोखिमयुक्त” क्षेत्रको रूपमा सूचीकृ त गरे को थियो (नागरिकखबर सन्
२०२०) । यद्यपि, नेपालले तत्काल संक्रमणलाई फै लिन नदिन हात धुने, भौतिक
दूरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने, स्यानिटाइजर र मास्कको प्रयोगमा जोड दिने
बाहेक अरू पूर्व तयारीका उपाय अवलम्बन गरे न । विश्वमा कोभिड-१९ संक्रमणको
पहिलो के स देखिएको करिब चार महिना (चैत पहिलो हप्ता २०७६) पछिसम्म पनि
नेपालमा निर्वाध रूपमा शिक्षण संस्थाहरू खुला थिए । कोभिड-१९ संक्रमणको
विस्तार नेपालमा कसरी भयो ? कोभिड-१९ सन्त्रासका कारण शिक्षण संस्थाहरू
कहिले ब ाट बन्द भए ? कोभिड-१९ ले शिक्षण सं स ्था बन्द भएपछि वै क ल्पिक
शिक्षण सिकाइका प्रयत्नबारे सार्वजनिक रूपमा के -कस्ता छलफल भए ? विद्यालय
शिक्षामा कोभिड-१९ महामारीको असर कम गर्न संघीय सरकारले के -कस्ता पाइला
चाल्यो ? अर्थात्, समग्रमा कोभिड-१९ महामारीको समयमा विद्यालय शिक्षाबारे
संघीय सरकारको भूमिका के -कस्तो रह्यो भन्नेबारे यो परिच्छेदमा चर्चा गरिने छ ।

२.१ कोभिड-१९ सक्र
ं मणको सन्त्रास

ने प ालमा कोरोनाभाइरसको पहिलो सं क्र मण माघ १०, २०७६ मा दे ख िएपछि
विद्यालय तथा कलेजहरू तत्काल बन्द गर्न विभिन्न पक्षले (स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक,
विद्यार्थी, अभिभावक, सञ्चारकर्मी र जनप्रतिनिधि, आदि) आवाज उठाएका थिए
(संग्रौला २०७६) । नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले फागुन २३,
२०७६ को संसद् बैठकमा शिक्षण संस्था बन्द गर्न सरकारसँग माग गरे की थिइन्
(सेतोपाटी २०७६) । नेपाल कोभिड-१९ को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल
सावधानी अपनाउनुपर्ने बाहेक अरू विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो । त्यसै
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गरी, तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले फागुन २३, २०७६ मै विद्यालय
र कलेज बन्द गर्न सरकारसँग माग गरे को थियो (कान्तिपुर २०७६क) । नेपालमा
पहिलो संक्रमित भेटिएको ठ्याक्कै दुई महिनापछि (चैत १०, २०७६) फ्रान्सबाट
फर्कि एकी एक १९ वर्षीया किशोरीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । यसपछि
भने काठमाडौ ँ उपत्यकामा संक्रमणको त्रास ह्वात्तै बढ्यो (रविन्द्र गौतम २०७६) ।
कोभिड-१९ संक्रमण बढे पनि राज्यले चासो नदिएको, कोभिड-१९ संक्रमणबाट
बच्न आवश्यक तयारी नगरे क ो र लाखौ ँ बालबालिका पढ् ने विद्यालय बन्द
नगराएको भन्दै आमसञ्चार माध्यममा सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो
(वाग्ले भट्टराई २०७६) ।11 कोभिड-१९ फै लिरहँदा पनि विद्यालय बन्द नगरे को
भन्दै सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना हुन थालेपछि कोभिड-१९ संक्रमण
रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति (उच्चस्तरीय समन्वय समिति)
को फागुन २०, २०७६ मा रक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले विद्यालयमा विद्यार्थीको
आवतजावत धेरै हुने हुनाले कोभिड-१९ बाट जोगिन विद्यालयले पढाइ र वार्षिक
परीक्षा चाँडो सके र विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे को थियो ।12 उच्चस्तरीय समन्वय
समितिले गरे को सोही निर्णयका आधारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
11

कोभिड-१९ सं क्र मणको विश्वव्यापी विस्तार भइरहँद ा ने प ाल सरकारको व्यवहार भने
खे ल ाँ च ीपूर्ण रह्यो । उदाहरणका लागि तत्कालीन नागरिक उड् ड यन तथा पर्यटन मन्त्री योगे श
भट्टराईले नेपाललाई “कोरोना फ्री जोन” का रूपमा प्रचार गर्नका लागि श्रव्य दृश्य सामग्री बनाउन
मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले चिनियाँ भाषामा समेत त्यस्ता प्रचार सामग्री
तयार पारे र सात दिनभित्र चिनियाँ सञ्चार माध्यम तथा चीनस्थित नेपाली नियोग मार्फ त सम्प्रेषणको
व्यवस्था मिलाउन समेत भनेका थिए (चिरञ्जीवी पौडे ल २०७६) । त्यसै गरी महामारीको रूपमा
फै लिएको कोरोनाभाइरसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति हल्का,
विवादास्पद, ठट्यौलीपूर्ण देखिन्थे । उनी “कोरोना [भाइरस] भनेको एउटा रुघाखोकी जस्तो हो;
लागिहाल्यो भने हाच्छिउँ साच्छिउँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उँ डाइदिनुपर्छ” भन्थे (बीबीसी
नेपाली सन् २०२०ख) ।
12
कोभिड-१९ बाट जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरबारे विस्तृतमा अध्ययन,
अनुसन्धान र विश्ले षण गरी उपयुक्त कदम चाल्ने, रोगको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सतर्क ता
अपनाउने , जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने , आवश्यक निर्णय गरी त्यसको कार्या न्वयन गर्न र गराउन
निरन्तर अनुगमन र निगरानी गर्न सरकारले फागुन १७, २०७६ मा उच्च स्तरीय समन्वय समिति
गठन गरे को थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरे लको संयोजकत्वमा गठित यो
समितिमा गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, कृ षि तथा पशुपंक्षी विकास
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(शिक्षा मन्त्रालय) ले फागुन २०, २०७६ मा सूचना निकालेर चैत ५ गतेभित्र कक्षा
१ देखि ९ सम्मको पठनपाठन र वार्षिक परीक्षा सके र विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन
दियो । र, मन्त्रालयले विद्यालयमा सभा, समारोह, वार्षिक उत्सव लगायतका
भिडभाड हुने खालका कार्यक्रम आयोजना नगर्न पनि अनुरोध गऱ्यो । त्यसै गरी,
फागुन २१, २०७६ मा शिक्षा मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै कोरोनाभाइरसको
रोकथाम गर्न शिक्षण संस्था/विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले निर्वाह
गर्नुपर्ने भूमिका—विद्यालयले कोरोनाभाइरस सम्बन्धी सचेतना जगाउने, संक्रमण
फै लिन नदिन सुरक्षा सतर्क ता अपनाउने, विद्यार्थीमा रुघाखोकी वा संक्रमण देखिएमा
सम्बन्धित निकायमा खबर गर्नुपर्ने र शिक्षण संस्थाबीच सूचनाको सञ्जाल स्थापित
गर्ने लगायतका कार्य—प्रस्ट पारे क ो थियो (कोभिड-१९ महामारीमा सरकारी/
गैरसरकारी निकायबाट भएका विभिन्न गतिविधि तथा निर्णयका लागि हेर्नुहोस्,
अनुसूची-१) ।
सरकारले १५ दिनभित्र परीक्षा सके र मात्र विद्यालय बन्द गर्न दिएको निर्णयलाई
अभिभावक संगठनहरूले अपरिपक्व कदम भनेका थिए (संग्रौला २०७६) । चैत ५,
२०७६ सम्म पढाई र परीक्षा सक्न निर्देशन दिएको तर त्यस अघिको जोखिमको
सम्भावनालाई सरकारले बे वास्ता गरे क ो भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो । त्यस्तै,
सरकारले महामारीको संक्रमण फै लिन नदिन सूचना निकाल्ने मात्र होइन विद्यालयभित्र
संक्रमण रोकथामको लागि आवश्यक साबुन, पानी, मास्क, स्यानिटाइजर प्रयोग
भएको छ कि छै न भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने र यदि छै न भने वितरण गर्नुपर्ने अभिभावक
संगठनहरूको माग थियो । चैत ५, २०७६ सम्ममा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी
विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्देशन अनुस ार अधिकां श सरकारी तथा निजी
विद्यालयले फागुन २८, २०७६ बाट वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरे का थिए । कतिपय
विद्यालयले तोकिएकै समयमा परीक्षा सम्पन्न गर्न कै लागि भनेर एकै दिनमा दुईदुई विषयको परीक्षा समेत लिएका थिए (थाहाखबर २०७६) । के ही जिल्लाका
विद्यालयले भने संघीय सरकारको उक्त निर्देशन अनुरूप तोकिएको कोर्स र परीक्षा
सम्पन्न गर्न सके नन् । उदाहरणका लागि एकीकृ त विद्यालय स्तरीय समिति, दोलखाले
संघीय सरकारको निर्देशन अनुरूप एक हप्तामा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै
मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा
नागरिक उड्डयन मन्त्री, अर्थमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सदस्य थिए ।
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उक्त निर्देशन अवज्ञा गरे को थियो (रविन्द्र गौतम २०७६) ।13 एक हप्ताभित्रै परीक्षा
सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै अकस्मात आएको सरकारी निर्देशनले विद्यार्थी, अभिभावक
र शिक्षकले मानसिक दबाब खेप्नुपरे को थियो ।

२.२ महामारीका कारण सम्पूर्ण विद्यालय बन्द

शुरूमा चैत ६ देखि चैतमसान्त २०७६ सम्मका लागि सबै शिक्षण संस्था (विद्यालय/
विश्वविद्यालय) बन्द गर्ने निर्णय भएकोमा चैत ५, २०७६ मा बसेको कोभिड-१९
उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार चैत ६, २०७६ बाट हुने
भनिएको पूर्व निर्धारित एसईई परीक्षा समेत स्थगन गरियो ।14 त्यसै गरी समितिले
११ र १२ का परीक्षा समेत तत्काल नगर्न निर्देशन दियो । उच्चस्तरीय समन्वय
समितिको सोही बैठकले कोभिड-१९ को संक्रमण बढ्दै गएका कारण चैत ११,
२०७६ देखि देशव्यापी लकडाउन गर्ने निर्णय समेत गऱ्यो । तत्कालका लागि एक
साताको लकडाउन घोषणा गरे पनि संक्रमण कम हुनुको सट्टा बढ्दै गएपछि पटकपटक लकडाउनको अवधि थप गरिएको थियो । लकडाउन लम्बिँदै गएपछि शैक्षिक
संस्थाहरू पनि अनिश्चितकालका लागि बन्द हुन पुगे । यसले गर्दा वैशाख २०७७
बाट शुरू हुने नयाँ शैक्षिक सत्र समेत प्रभावित भयो (मोक्तान २०७७) ।
शिक्षा मन्त्रालयले “कोभिड-१९ एजुकेशन क्लस्टर कन्टिन्जेन्सी प्लान, सन्
२०२०” र “वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका-२०७७”
बनाउने बाहेक यी तीन महिना (चैत २०७६–जेठ २०७७) पर्ख र हेरकै अवस्थामा
बितायो । सं घ ीय सरकारले यस अवधिमा वै क ल्पिक पठनपाठनको लागि कु नै
संस्थागत प्रयास गरे को देखिएन । यद्यपि, काठमाडौकँ ा के ही निजी विद्यालयले भने
वैशाख दोस्रो हप्ता, २०७७ (लकडाउनकै अवधिमा) बाटै अनलाइन माध्यमबाट

13

विद्यालय स्तरीय समिति, दोलखाले चैत ९, २०७६ मा परीक्षा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरे को
थियो । दोलखाको निजी विद्यालयको संगठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन
नेपाल (एनप्याब्सन) ले पनि फागुन ३०, २०७६ बाट मात्र परीक्षा सञ्चालन गरे का थिए (रविन्द्र
गौतम २०७६) ।
14
कोभिड-१९ का कारण एसईई परीक्षा रोकिएपछि उठे का बहसबारे यसै प्रतिवेदनको सातौ ँ
खण्डमा चर्चा गरिएको छ ।
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कक्षा सञ्चालन गरे र नयाँ शैक्षिक सत्रलाई निरन्तरता दिन कोसिस गरे ।15 काठमाडौ ँ
उपत्यका बाहिरका अधिकां श निजी विद्यालय र सामुद ायिक विद्यालयले भने
लकडाउनको अवधिमा पठनपाठन सुचारु गर्न सके नन् । शहरी क्षेत्रका के ही निजी
स्कू लले लकडाउन शुरू हुने बित्तिकै आफ्ना विद्यार्थीलाई फोन मार्फ त वा प्रत्यक्ष
भे टे र उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएका खबर पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक
भएका थिए (नुतुना राई २०७७ख) । तर निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीभन्दा फरक
पारिवारिक पृष्ठभूमि भएका कारण सामुदायिक विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई
त्यसरी सम्पर्क गरे र पठनपाठन सञ्चालन गरे को कुनै पनि उदाहरण पाइएन (अन्नपूर्ण
पोस्ट २०७७ग) ।16
कोभिड-१९ संक्रमणको लागि लकडाउन बाहेक अरू विकल्प तयार नपारे को,
ज्याला मजदरु ी गर्ने, रोजगारी गुमेका, व्यापार व्यवसाय गरे र खाने समहू को समस्या
सम्बोधन गर्न नसके को र भोकभोकै भएर ज्याला मजदरु ी गर्नेको ज्यान जान थालेपछि
लकडाउन शरू
ु भएको के ही हप्तापछि (वैशाख–जेठ २०७७) जनस्तरबाट सरकारको
चर्को आलोचना शुरू भयो (राउत २०७७) । सार्वजनिक रूपमा सरकारको चर्को
आलोचना भएपछि लकडाउन गरिएको तीन महिना (असार २०७७) पछि लकडाउन
के ही खुकुलो बनाइएको थियो । लकडाउन खुकुलो भएसँगै सरकारी तथा निजी
कार्या लय, सवारीसाधन र पसलहरू बिस्तारै खुल्दै गए । यद्यपि, शिक्षण संस्था
कहिलेबाट खोल्ने भन्नेबारे संघीय सरकार अलमलमा देखिन्थ्यो (अनलाइनखबर
२०७७क) । यो अवधिमा शिक्षा मन्त्रालयले “पर्ख र हेर” को रणनीति अवलम्बन
गरे को थियो (इडियु-पत्र २०७७क) । शुरूमा लकडाउनको अवस्थामा विद्यालय
सञ्चालन गर्न नसकिने भएकोले लकडाउन खल
ु ेपछि अथवा कोभिड-१९ नियन्त्रणमा
आएपछि मात्र पठनपाठन सञ्चालन गर्ने सोच शिक्षा मन्त्रालयको थियो । लामो
समय विद्यालय जान नपाउँ दा विद्यार्थीको पढ्ने बानी हराउँ दै गएको, लकडाउनकै
अवस्थामा सिकाइलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक व्यवस्था नगरे को र कोभिड-१९
संक्रमण लम्बिने देखिँदा समेत विद्यार्थीको पठनपाठन अगाडि बढाउनेबारे कुनै मूर्त
15

कोभिड-१९ महामारीले संस्थागत विद्यालयको पठनपाठनमा पारे को प्रभावबारे बुझ्न यो
प्रतिवेदनको पाँचौ ँ खण्ड हेर्नुहोस् ।
16
कोभिड-१९ महामारीले सामुदायिक विद्यालयमा पारे को प्रभावबारे विस्तृत छलफलका
लागि यसै प्रतिवेदनको चौथो खण्ड हेर्नुहोस् ।
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कार्ययोजना नल्याएको भन्दै सरकारको प्रशस्तै आलोचना भएको थियो (गोरखापत्र
२०७७क; कान्तिपुर २०७७क) ।

२.३ पठनपाठन अनलाइन र दूर शिक्षामा परिणत

वै क ल्पिक कक्षाको लागि कु नै कार्यक्रम नल्याएको भने र सार्वजनिक रूपमा
शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रीको व्यापक टीकाटिप्पणी शुरू भएपछि सरकारले
जेठ १८ मा “वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका,
२०७७” ल्यायो ।17 “कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण अवरुद्ध रहेको सिकाइ
प्रणालीलाई सुचारु गर्न र विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा
नियमित पठनपाठन नभएसम्म आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना
गर्न दूर तथा खुला शिक्षा लगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी
र व्यवस्थित रूपमा सिकाइमा सहजीकरण गर्न” सरकारले उक्त निर्देशिका जारी
गरे को थियो (नेपाल सरकार २०७७क : १) । लकडाउन शुरू भएको करिब तीन
महिनापछि जारी सो निर्देशिकाले (असार १, २०७७ बाट) वैकल्पिक माध्यमबाट
पठनपाठन सञ्चालन गर्ने बाटो भने खोल्यो ।18 कोभिड-१९ का कारण विद्यार्थी र
शिक्षकको भौतिक उपस्थिति शिक्षण संस्थामा असम्भव भएकाले अनलाइन, रे डियो,
टे लिभिजन, प्रिन्ट र खुला शिक्षा माध्यमबाट पठनपाठन सुचारु गर्न निर्देशिकाले
सुझाएको थियो । साथै, महामारीको समयमा उपयुक्त वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ
प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यमा आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशिकाले संघ, प्रदेश
र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू गर्नेभन्दा
पनि तत्काललाई सिकाइ र शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन र विद्यार्थीलाई
सिकाइ प्रक्रियामा संलग्न गराउन उक्त निर्देशिका ल्याइएको थियो (पोखरे ल २०७७) ।
स्थानीय सरकार सँ ग को सहकार्यमा विद्यालयले विद्यार्थीको स्रोत साधनमा
पहुँचको अवस्था विश्लेषण गरी निर्देशिकाले विद्यार्थीलाई पाँच ओटा वर्ग—सबै
किसिमका प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेक ा; रे डि यो र एफएममा मात्र पहुँच
भएका; टे लिभिजनको पहुँच भएका; कम्प्यूटर भएका तर अनलाइन कनेक्टिभिटी
17

निर्देशिकाको पूर्ण पाठका लागि हेर्नुहोस्, नेपाल सरकार (२०७७क)
यद्यपि वैशाख पहिलो हप्ता, २०७७ मै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास के न्द्रले लकडाउनको
समयमा विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका लागि श्रव्य दृश्य सामग्री उत्पादन
गर्न शुरू गरे को थियो (हेर्नुहोस् रौनियार २०७७क) ।
18
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नभएका; र, इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिको साधनमा पहुँच भएका—मा
विभाजन गरे को थियो (नेपाल सरकार २०७७क) । संघीय सरकारले जारी गरे को उक्त
निर्देशिकाले अन्योलमा रहेको शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न के ही बाटो खुलाए पनि
अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक
पर्ने पूर्वाधार एवं जनशक्तिको कमी र अन्य सरोकारवालाको भूमिका समेत प्रस्ट
नभएकोले वैकल्पिक विधि अपनाएर पठनपाठन सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनाले
त्यति बेला खासै मूर्त रूप लिएन (बराल २०७७) । निर्देशिकामा शिक्षकले आफ्नो
विद्यालयको सर्वेक्षण गरे र कुन विद्यार्थीलाई के सिकाइ सहजीकरण गर्न सकिन्छ
त्यसको वर्गीकरण गर्ने र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू
स्थानीय पालिकाले विद्यालयलाई वितरण गर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
विद्यार्थी वर्गीकरण कार्यमा शिक्षकको निष्क्रियता र स्थानीय सरकार मूलतः कोभिड१९ संक्रमितका लागि क्वारे न्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापनको काममा व्यस्त भएका
कारण वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सोचे अनुरूप अगाडि बढ्न सके न ।19
यद्यपि, निर्देशिका जारी भएपछि विभिन्न जिल्लाका विद्यालयले अनलाइन, दूर
तथा खुला शिक्षा विधिबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न प्रयास गरे का थिए । त्यसै
गरी, विभिन्न जिल्लाका कतिपय विद्यालयले भौतिक दूरी कायम गरी पठनपाठन
सुच ारु गर्ने प्रयत्न समे त गरे क ा थिए । उदाहरणका लागि मकवानपुर को मनहरी
गाउँ प ालिकामा रहेक ो राष्ट्रिय रोटरी माध्यमिक विद्यालय (मावि) ले पालिका
सँगको परामर्शपछि विद्यार्थीबीच भौतिक दूरी कायम गरे र पठनपाठन सञ्चालन
गरे क ो थियो (रासस २०७७घ) । त्यसै गरी, अर्घाखाँ च ी, सन्धिखर्कस्थित कृ ष्ण
माविले शिक्षण सिकाइमा रे डियो, टे लिभिजन र अनलाइन कार्यक्रम प्रभावकारी
नभएको भन्दै विद्यालयको चौरमा राखेर पठनपाठन सुचारु गरे को थियो (आचार्य
२०७७) । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश भेगमा रे डियो, टे लिभिजन र अनलाइनको
पहुँच नभएकाले के ही विद्यालयले भौतिक दूरी कायम गरे र पठनपाठन सञ्चालन
गरे क ा थिए (बु ढ ा र ने प ाली २०७७) । काभ्रे क ो पाँ च खाल नगरपालिकास्थित
बालुव ामा रहेक ो आजाद माविले भौतिक दूर ी कायम राखेर शिक्षक र विद्यार्थी
दुवै क ो भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गरे क ो थियो । उक्त गाउँ क ा अरू
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महामारीमा विद्यालय सञ्चालनको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले खेलेको भूमिकाबारे
यो प्रतिवेदनको ते स्रो खण्ड र सामुदायिक विद्यालमा वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनका प्रयत्नबारे
चौथो खण्डमा हेर्नुहोस् ।
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विद्यालय बन्द भए पनि आजाद माविले एक दिनमा दुई ओटा तहका कक्षा मात्र
सञ्चालन गरे को थियो ।20 रे डियो र टे लिभिजनबाट पठनपाठन असम्भव भएपछि
त्यहाँ अभिभावक र शिक्षकको सहमतिमा भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन
गरिएको थियो (तिमल्सिना २०७७) ।
त्यसै गरी, लामो समय विद्यालय बन्द भएपछि सिन्धुपाल्चोकका के ही
विद्यालयका शिक्षकहरूले एउटै टोलका विद्यार्थीहरूलाई सानो समूहमा राखेर घरदैलो
कक्षा सञ्चालन गरे का थिए । उदाहरणका लागि सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी
गाउँ पालिकाको धुस्कु नस्थित महेन्द्रप्रताप माविका शिक्षकहरू विद्यार्थीको घर-घरमा
पुगेर पढाएका थिए । बाह्रबिसे नगरपालिकाको सेतीदेवी आधारभूत विद्यालयका
शिक्षकहरूले पनि घरदैलो शिक्षा सञ्चालन गरे का थिए । विद्यार्थीहरूको समूह
बनाएर अभिभावक सहित घर-घरमा गएर पढाउँ द ा विद्यार्थीले थप रुचि लिएर
पढ् ने गरे क ो शिक्षकहरूको अनु भव थियो (मिजार २०७७) । गु ल ्मीको रे संु ग ा
नगरपालिकाको सिद्धबाबा माविले वैकल्पिक शिक्षाको रूपमा घरदैलो र चौरमा
राखेर दवु ै किसिमबाट पठनपाठन सञ्चालन गरे को थियो । सिद्धबाबा माविले मन्दिर
परिसरमा २०/२५ जना विद्यार्थीको समूह बनाएर पठनपाठन सञ्चालन गरे को थियो
(टोपलाल अर्याल २०७७) । बाग्लुङको बडीगाड गाउँ पालिकाको त्रिभुवन माविका
शिक्षकले समेत टोलटोलमा कक्षा सञ्चालन गरे का थिए । सो विद्यालयले गाउँ का
१३ स्थानमा सिकाइ के न्द्र स्थापना गरे र नजिकमा रहेका विद्यार्थीका लागि एकीकृ त
कक्षा सञ्चालन गरे को थियो (पौडे ल २०७७) ।
त्यसै गरी, कतिपय विद्यालयले भने दूर शिक्षाबाटै सिकाइ प्रक्रियामा जोडिने
प्रयत्न गरे का थिए । उदाहरणका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकाको
जनक माविका विद्यार्थीहरू “‘रे डियो कक्षा” मा सहभागी भएका थिए । स्थानीय
क्षेत्रमा सञ्चालित रे डि यो रोशी १०१.६ मे ग ाहर्जबाट सिकाइ कक्षा सञ्चालन
भएको थियो (रासस २०७७ग) । त्यस्तै, सल्यानमा पनि रे डियो कक्षा प्रभावकारी
भएको थियो । कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकालाई समेटेर “रे डियो स्कू ल”
कार्यक्रम तयार पारिएको थियो । रुम टु रिडको आर्थिक सहयोग तथा पढ् न को
20

उक्त विद्यालयमा आइतबार र सोमबार कक्षा ९ र १०, मंगलबार कक्षा ७ र ८, बुधबार
५ र ६, बिहीबार कक्षा ३ र ४ र शुक्रबार प्ले ग्रुपदेखि कक्षा २ सम्मका विद्यार्थीलाई पढाउने
गरिएको थियो । साथै, एउटा कक्षामा २० देखि २५ जना र एक बेन्चमा दुई जना मात्र राखेर
पठनपाठन सञ्चालन गरिएको थियो (तिमल्सिना २०७७) ।
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लागि कोठाको प्राविधिक सहयोगमा दलित विकास समाज, सल्यानले सो कार्यक्रम
सञ्चालन गरे को थियो । “रे डियो स्कू ल” कार्यक्रममा बाल गीत, कविता, कथा
सुनाउने र बालबालिकालाई नै सहभागी गराएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
त्यसै गरी, रे डियो कार्यक्रमबाटै बालबालिकालाई गृहकार्य पनि दिइन्थ्यो (रासस
२०७७क) । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा नेपालगञ्जको कृ ष्णसार
एफएमले पहिलोपल्ट लकडाउनकै अवधिमा (वैशाख १४, २०७७ बाट) रे डियोबाट
“रे डियो स्कू ल” शुरू गरे को थियो । “रे डियो स्कू ल” को यस्तो अभ्यास पछि गएर
अन्य जिल्लाले पनि अनुकरण गरे का थिए । उदाहरणका लागि इलामको चुलाचुली
गाउँ पालिकाको सहकार्यमा “रे डियो कक्षा” शुरू भएको थियो । इलामको पञ्चकन्या
आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीले गाउँ मा टोल समूह बनाएर रे डियो सुन्ने गरे का
थिए (तुला अधिकारी २०७७) ।
शिक्षा मन्त्रालयले भदौ १९, २०७७ मा “विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका,
२०७७” जारी गरी असोज १, २०७७ बाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण गर्न संघ, प्रदेश
र स्थानीय सरकारका निकायलाई पुनःनिर्देशन दिएको थियो । यसअघि (जेठ २०७७)
मा जारी गरिएको “वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका,
२०७७” ले वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय निकाय
तथा सरोकारवालाको भूमिका प्रस्ट नपारे को भन्दै पछिल्लो निर्देशिकाले वैकल्पिक
माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाको भूमिका
प्रस्ट्याउन खोजेको थियो । लकडाउन खुले पनि तत्काल शिक्षण संस्था नखुल्ने
भएपछि उक्त निर्देशिकाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिक सत्रको मान्यता
दिने लगायतको व्यवस्था समेत गऱ्यो । वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ
सहजीकरण गर्दा आवश्यक सामग्रीको निर्माण तथा वितरणमा संघ, प्रदेश, स्थानीय
सरकार तथा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको भूमिका के -कस्तो हुने भन्ने
विषयलाई सो निर्देशिकाले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्थ्यो (एडुखबर २०७७क) ।
निर्देशिकामा विद्यालय, अभिभावक तथा शिक्षकको भूमिकाको पनि सविस्तार व्याख्या
गरिएको थियो । उक्त निर्देशिकामा विद्यार्थीको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि स्थानीय
सरकार र विद्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराउने कार्यका लागि शिक्षकलाई जिम्मा
दिइयो । र, विद्यार्थी भर्ना अभिलेखनको लागि शिक्षक र अभिभावकको भूमिका समेत
सो निर्देशिकाले तय गरे को थियो (नेपाल सरकार २०७७ख) ।
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विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरे को दईु हप्ता नबित्दै सरकारले पनु ः
असोज १, २०७७ मा “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७”
जारी गऱ्यो । यसअघि जारी भएका निर्देशिकाहरूलाई नै कार्यान्वयन गर्न र कोभिड१९ का कारण अवरुद्ध पठनपाठन सञ्चालन गर्न “होम स्कुलिङ” अर्थात् घरमै बसेर
पढ्न सकिने स्व-अध्ययन अवधारणा अगाडि बढाउन उक्त कार्ययोजना ल्याएको भन्ने
सरकारको दाबी थियो (एडुखबर २०७७ङ) । कार्ययोजनामा विद्यार्थी-शिक्षक सम्पर्क ,
शिक्षक परिचालन, बसाई स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरूको तथ्यांक संकलन, सबै
बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता, भर्नामा छुटेकालाई
समावेश गर्ने, फरक क्षमता भएकालाई पनि सम्बोधन गर्ने लगायतका विषय समेटिएका
थिए (लकडाउनमा पाठ्यपुस्तक उपलब्धता र वितरणबारे हेर्नुहोस्, बक्स १) । साथै,
शैक्षिक सत्र भित्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषय, शिक्षण विधि र मलू ्यांकन प्रणालीका
लागि ढाँचा विकास तथा नमनु ा स्व-अध्ययन सिकाइ सामग्रीको विकास गर्ने कार्यलाई
समेत कार्ययोजनामा समेटिएको थियो (नेपाल सरकार २०७७ग) । यो कार्ययोजना
जारी हुनु अगावै के ही ठाउँ का विद्यालयमा वैकल्पिक सिकाइ अभियानबाट पठनपाठन
शुरू गरिसके का थिए (एजुकेशनपाटी २०७७ग; नयाँ युगबोध २०७७) । सरकारले
निर्देशिका र कार्ययोजना जारी गरे पनि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका
लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार—इन्टरनेट, रे डियो, टेलिभिजन र मोबाइल फोन आदिको
अभाव हुँदा अधिकांश ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा भर्ना भएका
विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु हुन सके न । साथै, विद्यार्थी/शिक्षकको पारिवारिक
पृष्ठभूमि, विद्यालयको कमजोर भौतिक संरचना र शिक्षक परिचालनमा समस्याका
कारण वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन अगाडि बढाउनसक्ने अवस्था भने थिएन ।21
बक्स १ : कोभिड-१९ महामारीमा पाठ्यपुस्तक उपलब्धता
जनक शिक्षा सामग्री के न्द्रका अनुस ार जे ठ २०७७ को दोस्रो हप्तासम्म नयाँ
शैक्षि क सत्रको लागि माध्यमिक तहका २५ प्रतिशतभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक
बिक्री हुन सके को थिएन (गोरखापत्र २०७७ख) । के न्द्रले लकडाउनकै समयमा
विद्यालय तहमा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत पाठ् यपु स ्तक छापे क ो थियो ।
के न्द्रले लकडाउनको अवधिमा विद्यार्थीलाई पठनपाठनको लागि पाठ्यपुस्तकको
21

वैकल्पिक कक्षाले सिर्जना गरे को “डिजिटल डिभाइड” बारे यो प्रतिवेदनको छै टौ ँ खण्डमा
चर्चा गरिएको छ ।
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अभाव नहुने बताएको थियो । सरकारसँग विशेष ढुवानी अनुमति लिएर के न्द्रले
मातहतको कार्यालयमा पुस्तक पुऱ्याएको बताए पनि धेरै विद्यार्थीको हातमा
असार पहिलो हप्ता २०७७ सम्म पनि पाठ्यपुस्तक पुगेको थिएन । कोभिड-१९
का कारण विद्यालय बन्द भएपछि पाठ्यपुस्तकको वितरण गर्न सहज भएन ।
कोभिड-१९ ले विद्यालय बन्द भएपछि कतिपय विद्यालयका प्रधानाध्यापक/
शिक्षक विद्यालय छाडी गृहस्थानतर्फ फर्के र उनीहरूको अनुपस्थितिले समेत
पाठ्यपुस्तकको वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
	शिक्षा मन्त्रालयले जेठ १८, २०७७ मा वैकल्पिक प्रणालीबाट पढाउनसक्ने
निर्देशिका ल्याएपछि मात्र पाठ्यपुस्तकको उपलब्धताबारे चासो बढेको थियो ।
सरकारले वैकल्पिक विधिबाट पढाउने घोषणा गरे पछि जनक शिक्षा सामग्री के न्द्रले
असार १, २०७७ अघि नै विद्यालयमा विद्यार्थीको हात-हातमा पाठ् यपुस्तक
पुऱ्याइने बतायो (गोरखापत्र २०७७ग) । सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण
निर्देशिकामा विद्यार्थीको हात-हातमा पाठ्यपुस्तक वितरणको लागि विद्यालय
तथा शिक्षकलाई परिचालन गर्ने जनाएको थियो । त्यस्तै, जनक शिक्षा सामग्री
के न्द्रले भने विद्यालय तहको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले स्थानीय
सरकार नै पाठ्यपुस्तक वितरणको लागि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएको थियो ।
तथापि, विद्यालय, शिक्षक र स्थानीय सरकारले किताब ढुवानीको लागि अग्रसरता
नदेखाउँ दा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पनि समयमै पाएनन् ।
ज-जसले पाठ्यपुस्तक पाए उनीहरू पनि वैकल्पिक पठनपाठनमा पहुँच
पुग ्न नसक्दा किताब त्यसै थन्किएर बसे । उदाहरणका लागि डोटीको झिमे
मालिका मावि, मण्टेश्वर मावि, पद्मपब्लिक मावि, प्रभात मावि आदि विद्यालयका
विद्यार्थीले पाठ् यपुस ्तक पाए पनि गाउँ म ा अनलाइन, टे लि भिजन, रे डि योको
पहुँच र नेटवर्क को समस्या भएकोले पढ्ने अवसर भने पाएका थिएनन् (ओझा
२०७७) । पाठ्यपुस्तक पाए पनि पढाइ सञ्चालन नहुँदा के पढ्ने र कसरी पढ्ने
भनेर विद्यार्थीमा अन्योल कायमै रह्यो ।
कतिपय गाउँ प ालिकाको अग्रसरतामा वै श ाख अन्तिम हप्ता, २०७७
तिरै विद्यार्थीको घर-घरमा र विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको थियो
(राजकुमार कार्की २०७७) । खाली समयमा विद्यार्थीको पढ्ने बानी नछुटोस् र
विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियामा संलग्न गराउन सकियोस् भनेर पुस्तक बाँडिएको
थियो । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाका सामु द ायिक विद्यालयले
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लकडाउनकै अवधिमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पालैपालो बोलाएर हात-हातमा
पुस्तक वितरण गरे का थिए । तर विकट क्षेत्र विशेष गरी हिमाली जिल्लामा
पाठ्यपुस्तक ढुवानीमा समस्या भएको थियो ।
	विद्यालय बन्द रहेको बेलामा बालबालिकालाई सिकाइ प्रक्रियामा संलग्न
गराउन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास के न्द्रले चैत
१२, २०७६ मा कक्षा ६ देखि १० सम्मका अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको
डिजिटल सामग्री वेबसाइटबाटै पढ्न, सिक्न र खेल्नसक्ने व्यवस्था गरे को थियो
(कान्तिपुर २०७६ख) । शिक्षा मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायबाट बनाइएका
सामग्रीहरूको संकलन गरे र र एजुकेशन क्लस्टरद्वारा बालबालिकाको निमित्त
उपयोगी ठानी सिफारिस गरिएका सामग्रीहरू शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास
के न्द्रको वेबसाइटमा राखिएको थियो । कक्षागत विषय बाहेकका बालबालिकाको
लागि डिजिटल लाइब्रेरी, कथा र खेल सामग्री पनि उपलब्ध गराइएको थियो ।
के न्द्रले वेबसाइटमा उपलब्ध सामग्रीको प्रयोग गरी आफ्ना बालबालिकालाई
अध्ययनमा निरन्तरता दिन अभिभावकलाई आग्रह गरे को थियो । त्यसै गरी,
कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीका लागि नेपाली, अंग्रेजी र गणित विषयको
पाठ्यसामग्री बनाएर डिजिटल कपी समेत वेबसाइटमा अपलोड गरे को थियो
(सापकोटा २०७७) । उक्त सामग्रीहरू छापेर स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरे र
अनलाइन र दूर शिक्षाको पहुँचमा नरहेका विद्यार्थीसम्म पुऱ्याउने के न्द्रको योजना
भए पनि ती सामग्री आमविद्यार्थीको पहुँचमा पुगेको देखिएन ।
त्यसै गरी, गै र सरकारी क्षेत्रबाट पनि वै क ल्पिक पठनपाठनको लागि
पाठ्यसामग्री निर्माण गर्ने काम भए । टिच फर नेपालले अनलाइन, रे डियो र
टे लिभिजनमा पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई घरमै बसेर पढाइलाई निरन्तरता दिन
सकिने सहयोगी पुस्तिका तयार पारे को थियो (अनलाइनखबर २०७७घ) । टिच
फर नेपालले स्वयंसेवी शिक्षक उपलब्ध गराइरहेका ६५ सामुदायिक विद्यालयका
१० हजार विद्यार्थीलाई के न्द्रमा राखेर कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका
लागि उपयोगी हुने गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयको सहयोगी पाठ्यसामग्री
निर्माण गरे को थियो ।
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२.४ भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन

संघीय सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरे का निर्देशिकाहरू प्रभावकारी नभएपछि
शिक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २०,२०७७ मा “विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा,
२०७७” सार्वजनिक गरी स्थानीय सरकारले जोखिम मूल ्यांकन गरी विद्यालय
खोल्नसक्ने आधार तयार पारे क ो थियो । सो कार्यढाँ च ाले सं क्र मणको जोखिम
नभएका र कम हुँदै गएका स्थानीय सरकारका विद्यालयमा आलोपालो शिफ्ट वा
उपयुक्त विधि अपनाई भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन सञ्चालनको बाटो खुलाएको
थियो । कार्यढाँचा आएपछि भने विभिन्न जिल्लामा मंसिर २०७७ बाट विद्यालयले
आलोपालो प्रणालीबाट विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गरे का
थिए (नागरिक २०७७; पण्डित २०७७घ) । काठमाडौमँ ा भने ढिला गरी माघ २०७७
बाट विद्यालयहरू खुलेका थिए ।
कार्यढाँचा आएको एक महिना भइसक्दा पनि धेरै स्थानीय सरकार र विद्यालयहरू
विद्यालय सञ्चालनबारे अन्योलमै देखिन्थे । काठमाडौ ँ उपत्यकाका विद्यालयहरू
भने कोभिड-१९ को जोखिम कायमै रहकोले तत्कालै सञ्चालन गरिएको थिएन ।
काठमाडौ ँ उपत्यका बाहिरका कतिपय विद्यालयमा भने विद्यालय सञ्चालनबारे
पालिका र पालिका मातहतका विद्यालय व्यवस्थापन समिति बीचको बैठक नहुँदा,
शिक्षक दरबन्दीको अभाव र विद्यालय भवन र कक्षा कोठाको अभावका कारण
विद्यालय सञ्चालनमा अलमल देखापरे को थियो (गौतम २०७७ज) । कार्यढाँचामा
विद्यालयहरू दुई शिफ्टमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र आलोपालो विधि प्रयोग गर्नुपर्ने
व्यवस्था भए तापनि अधिकांश विद्यालयहरूमा शिक्षकको अभाव हुँदा दुई शिफ्टमा
सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो । एउटै शिक्षकले बिहान र दिउँ सो
पढाउनसक्ने अवस्था थिएन । र, एकभन्दा बढी शिफ्टमा पढाइ सञ्चालन गर्दा
शिक्षकलाई थप भत्ता दिनुपर्ने हुँदा थप समस्या उत्पन्न समेत भएको थियो । साथै,
पढाइ सञ्चालन गर्दा कक्षा कोठाहरूमा भौतिक दूरी कायम गर्नु परे पनि कतिपय
विद्यालयहरूमा कक्षा कोठा पर्याप्त नभएकोले भौतिक दूरी कायम गरे र पठनपाठन
सञ्चालन गर्न सकिएको थिएन (बुधबार २०७७) ।
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तालिका १ : शिक्षा मन्त्रालयले महामारीको समयमा वैकल्पिक कक्षा
सञ्चालन गर्न जारी गरेका निर्देशिका
जारी मिति
चैत दोस्रो हप्ता, २०७६
जेठ १८, २०७७
भदौ १९, २०७७
असोज १, २०७७
कात्तिक २०, २०७७
जेठ ३१, २०७८
भदौ दोस्रो हप्ता, २०७८

निर्देशिका
कोभिड-१९ एजक
ु े शन क्लस्टर कन्टिन्जेन्सी प्लान, सन् २०२०
वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका-२०७७
विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका-२०७७
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना-२०७७
विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा-२०७७
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कक्षा १० को विद्यार्थी मलू ्यांकन, नतिजा
प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७८
कोभिड महामारीको अवस्थामा हुनसक्ने निषेधाज्ञाको प्रकृ ति अनरू
ु प शिक्षा,
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन
सम्बन्धी कार्ययोजना

पुस १८, २०७७ मा बसेको सीसीएमसीको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड
अपनाएर भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्नदिने निर्णय गरे पछि देशभर पूर्ण
रूपमा सबै विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु भएको थियो (अनलाइनखबर २०७७झ) ।
चैत २०७७ को शुरूआतबाट काठमाडौ ँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भूभागमा
कोभिड-१९ संक्रमणको दोस्रो लहर देखा पऱ्यो । शिक्षक र विद्यार्थीमा कोभिड-१९
को संक्रमण बढ्दै गएपछि वैशाख पहिलो हप्ता, २०७८ बाट महिनौपँ छि खुलेका
विद्यालय पुनः बन्द भए (कान्तिपुर २०७८क; पण्डित २०७७ङ), जुन भदौ–असोज
२०७८ बाट सञ्चालनमा आए ।22

22

वैशाख २, २०७८ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाभाइरसको अत्यधिक
जोखिम रहेको भन्दै काठमाडौ ँ र भारतसँग सीमा जोडिएका १४ जिल्लामा विद्यालय बन्द गर्न र
अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिका विद्यालयमा नपठाउन अपिल गरे को थियो । स्वास्थ्य तथा
जनसंख्या मन्त्रालयले अपिल जारी गरे को भोलिपल्ट वैशाख ३, २०७८ मा शिक्षा मन्त्रालयले
कोरोनाभाइरसबाट अति प्रभावित भनिएका १४ जिल्लाका विद्यालय बन्द गर्ने वा खोल्ने अधिकार
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन के न्द्र (डीसीसीएमसी)
लाई दिने निर्णय गरे को थियो ।
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२.५ सघं ीय सरकारको भूमिका निर्देशनमुखी

महामारीको समयमा संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न
नसके को भनी सञ्चार माध्यममा धेरै टीकाटिप्पणी भए (अनलाइनखबर २०७७च;
आचार्य र बानु २०७७; अन्नपूर्ण पोस्ट २०७७ग) । लकडाउनको समयमा शिक्षा
मन्त्रालयको भूमिका व्यावहारिक रूपमा समस्या समाधानका लागि अग्रसरता
लिनेभन्दा पनि निर्देशन जारी गरे र चुपचाप बस्ने खालको देखियो । विद्यालयमा
वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्ने भनियो तर वैकल्पिक कक्षाको लागि विद्यालयसँग
आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीसँग भौतिक स्रोत साधन, वैकल्पिक शिक्षणका
विषयवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षक र विद्यार्थीमा प्रविधि साक्षरता छ कि छै न भन्ने
विषयमा सोचेको सम्म पनि देखिएन (अन्नपूर्ण पोस्ट २०७७क) ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र
स्थानीय सरकारलाई निर्देशन त दियो तर वस्तुस्थितिको विश्लेषण नगरी देशभरि
एकै खालको निर्देशिकाहरू जारी गर्दा त्यो व्यावहारिक हुन सके न । यसकै कारण
सम्भव देखिएका विद्यालय समेत सञ्चालन हुन सके नन् । सरकारले काठमाडौ ँ र
वीरगञ्जको संक्रमण अवस्थालाई मात्र हेरेर देशभरका सबै शैक्षिक संस्थालाई लागू
हुने गरी एउटै निर्देशिका जारी गर्दा कोभिड-१९ संक्रमण नै देखा नपरे का मनाङ,
मुस ्ताङ, डोल्पा, हु म ्ला र मुगु जस्ता हिमाली जिल्लाका विद्यालय समे त बन्द
गर्नुपर्ने अवस्था आयो (खनाल २०७७) । एक समाचारमा जनाइए अनुसार असोज
१, २०७७ सम्म सबैभन्दा बढी काठमाडौमँ ा ७,६११ (कुल संक्रमितको १५%),
पर्सामा २,५०० (५%) र सर्लाहीमा २,१०० (४%) संक्रमित देखिएका थिए । जम्मा
संक्रमितमध्ये धेरै संक्रमित भेटिएका १० जिल्लाले कुल संक्रमितको ५० प्रतिशत
हिस्सा ओगट् थे भने देशभ रका सं क्र मितमध्ये ७५ प्रतिशत सं क्र मित कोरोनाबाट
बढी प्रभावित २३ जिल्लाका थिए । यस हिसाबले हेर्ने हो भने करिब दुई दर्जन
जिल्लामा मात्र संक्रमितको चाप थियो (पाण्डे र खनाल २०७७) । यसको अर्थ
संक्रमितको संख्या यकिन गरे र कम जोखिममा रहेका जिल्ला या पालिकामा सुरक्षा
मापदण्ड पालना गरी भौतिक उपस्थितिमै पढाइ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सरकारले
मिलाउन सक्थ्यो । तर, सं क्र मितको अवस्था पहिचान नगरी कोभिड-१९ बाट
अति प्रभावित र सामान्य प्रभाव समेत नदेखिएका क्षेत्रमा एकै खालको निर्देशिका
जारी गर्दा पठनपाठन प्रभावित त भयो नै विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरूमा
मनोवैज्ञानिक त्रास र अन्योलको अवस्था समेत सिर्जना भयो ।
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विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँ च ा अनुस ार वस्तुस्थिति हेरे र उपयुक्त
विधिबाट पढाइ सञ्चालनको निर्णय लिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भए पनि
कतिपय स्थानमा उसको अधिकारमाथि जिल्ला प्रशासन कार्या ल यले बारम्बार
हस्तक्षेप गरे को पाइयो (नुतुना राई २०७७घ; एडुखबर २०७७च) । विद्यालय खोल्ने
विषयमा स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच उपयुक्त तालमेल नमिलेको
अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । तर, संघीय
सरकारले यस विषयमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गरे को देखिएन (अनलाइनखबर
२०७७च) । बरु उल्टै हस्तक्षेपको नीति लियो । उदाहरणका लागि असोज दोस्रो
हप्ता, २०७७ तिर कोभिड-१९ प्रभाव नभएका मुगु, हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा
लगायत जिल्लाका स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी थाले ।
शिक्षाका कर्मचारी र शिक्षकहरू विद्यालय सञ्चालनमा इच्छु क देखिए पनि शिक्षा
मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दियो । त्यसै गरी, सोही समयमा
बारा जिल्लाको बारागढी गाउँ प ालिकाले छ महिनादेख ि बन्द रहेक ा विद्यालय
भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । उक्त ठाउँ मा
कोभिड-१९ को जोखिम नरहेको आकलन गर्दै आलोपालो गरी पालिकाले विद्यालय
सञ्चालनबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि जानकारी गराइसके को थियो । तर
असोज ११, २०७७ मै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाराले जिल्लाभरि कुनै
पनि विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दियो (अनलाइनखबर २०७७च) ।

२.६ निष्कर्ष

कोभिड-१९ महामारीको समयमा विद्यालय सञ्चालनबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय
सरकारबीच समन्वयको अभावले शिक्षक र विद्यार्थी अन्योलमा परे । “विद्यार्थी
सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७” अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट
सञ्चालन हुने कामको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको थियो । तर आफै ले
स्वीकृ त गरे क ो निर्देशिकामा उल्लेखित दुवै जिम्मेवारीबाट मन्त्रालय पन्छिएको
देखियो । कोभिड-१९ को विस्तार भइरहँदा विद्यालय शिक्षाबारे संघीय सरकारले
गरे का कतिपय निर्णय अप्रत्याशित र अपर्झट भएका थिए जसका कारण शिक्षक
तथा विद्यार्थीहरूले मानसिक तनाव बे ह ोर्नुपऱ्यो । त्यस्तै, महामारीका समयमा
विद्यालय शिक्षाबारे सरकारका कतिपय निर्णय सुझबुझपूर्ण नभई प्रतिक्रियात्मक
जस्ता देख िन्थे । उदाहरणका लागि शहरी इलाकामा विशे ष गरी निजी शिक्षण
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संस्थाले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन अगाडि बढाएपछि मात्र संघीय सरकारले
सामदु ायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि वैकल्पिक शिक्षणका उपाय
के हुन सक्लान् भन्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल अगाडि बढाएको थियो ।
समग्रमा हेर्दा महामारीको समयमा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियामा संघीय
सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सके न । र, संघीय सरकारको भूमिका मूलतः
निर्देशनमुखी या निर्देशिका जारी गर्नेतर्फ सीमित देखियो । यतिमात्र होइन, महामारीको
समयमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन बारे का संघीय सरकारका कतिपय निर्णयहरू
संविधानले कल्पना गरे को संघीयताको मर्म विपरीत समेत थिए । संघीयताको मर्म
अनुसार महामारीको बेला तीनै तहका सरकारबीच आपसमा दायित्व, काम बाँडफाँड
गरे का भए त्यसले शिक्षामा देखिएको चरम बेथितिलाई कम गर्नसक्ने सम्भावना
थियो । र, यसले संघीयतालाई समेत थप बलियो बनाउँ थ्यो । तर महामारीका बेला
संघीय सरकार मूलतः अधिकार प्रत्यायोजन होइन कि के न्द्रीकरण गर्नतर्फ अग्रसर
रह्यो । साथै , ने प ालको सं व िधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको सञ्चालन
र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो । त्यसैले
महामारीको समयमा विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे निर्णय
गर्न स्थानीय सरकारहरू संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र थिए तर विद्यालय सञ्चालनबारे
संघीय सरकारले गरे का कतिपय निर्णयहरू संविधानमा उल्लेखित प्रावधान अनुसार
थिएनन् । अबको परिच्छेदमा कोभिड-१९ महामारीको समयमा विद्यालय शिक्षाबारे
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो देखियो भन्नेबारे छलफल गरिने छ ।
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परिच्छे द ३

महामारीमा विद्यालय शिक्षा :
स्थानीय र प्रदेश सरकार
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा विद्यालय तह सम्मको शिक्षालाई
स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ । संविधानप्रदत्त उक्त अधिकारको
बाँ ड फाँ ट लाई व्यवस्थित गर्न सं घ ीय सरकारले २०७४ सालमा स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐन, २०७४ समेत कार्यान्वयनमा ल्यायो (नेपाल सरकार २०७४) । सो
ऐनले आधारभूत तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालन/व्यवस्थापन स्थानीय
सरकार मातहत राख्दै स्थानीय सरकारमा शिक्षा नीति, ऐन नियम बनाउनेदेखि लिएर
विद्यालय सञ्चालन, नियमन, अनुग मन र शिक्षक/कर्मचारीको दरबन्दी मिलान
जस्ता अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको थियो । यो परिच्छेदमा कोभिड-१९
महामारीले विद्यालय शिक्षामा पारे को प्रभाव/असर र यस्तो प्रभाव विरुद्ध स्थानीय र
प्रदेश सरकारको “रे स्पोन्स” (प्रतिकार्य) बारे विवेचना गर्नेछौ ँ । त्यसै गरी, विद्यार्थीको
नियमित पठनपाठन र शिक्षण सिकाइमा महामारीको असर कम गर्न विशेष गरी संघीय
र स्थानीय सरकारबीच के -कस्तो तालमेल रह्यो या रहेन भन्ने पनि यो परिच्छेदमा
चर्चा गरिनेछ । संविधानले प्रादेशिक सरकारलाई विद्यालय शिक्षामा खासै भूमिका
दिएको छै न । त्यसैले कोभिड-१९ महामारीमा विद्यालय शिक्षाबारे प्रदेश सरकारको
“रे स्पोन्स” लाई यस परिच्छेदमा संक्षेपमा मात्र चर्चा गरिएको छ ।

३.१ कोभिड-१९ महामारीमा स्थानीय सरकार

संघीय सरकारले जेठ २०७७ मा निर्देशिका ल्याएर लकडाउनको समयमा वैकल्पिक
माध्यमबाट पठनपाठनलाई सुचारु गर्नसक्ने व्यवस्था गरे पछि मात्र स्थानीय सरकारले
पठनपाठनतर्फ ध्यान दिन थाले क ा थिए । सं वै ध ानिक/कानू न ी रूपमा स्थानीय
सरकारको क्षेत्राधिकार हेर्ने हो भने वैकल्पिक पठनपाठन सञ्चालन गर्न स्थानीय
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सरकारले सं घ ीय सरकारको निर्णय वा निर्देशन पर्खनु आवश्यक थिएन । तर
कोभिड-१९ सन्त्रासका कारण बन्द भएका विद्यालय सञ्चालन गर्न या वैकल्पिक
पठनपाठन अगाडि बढाउन संघीय सरकारकै निर्देशिकालाई अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति
स्थानीय सरकारमा अधिक देखियो । वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ
सहजीकरण निर्देशिकामा स्थानीय अनुकूल परिवेशमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न
स्थानीय सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नसक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
साथै , शिक्षकहरूले आफ्नो विद्यार्थीको वर्गीकरण गरे र पालिकालाई जानकारी
गराउनु प र्थ्यो । त्यसै गरी, स्थानीय पालिकाहरूले विद्यालयलाई ती वै क ल्पिक
सामग्रीहरू वितरण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणलाई
प्रभावकारी बनाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयले समे त २४ करोड ६ लाख रुपै य ाँ
निकासा गरे को थियो । सो रकम स्थानीय रे डियो र टे लिभिजन मार्फ त गरिने कक्षा
सञ्चालनमा, शिक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायले तयार पारे क ा विभिन्न शै क्षि क
सामग्री छपाईमा र स्थानीय सरकार आफै ले निर्माण गर्ने सामग्रीहरूमा खर्च गर्न
पाउने व्यवस्था गरिएको थियो (एडुखबर २०७७ग) । उक्त रकम विद्यालय संख्याको
आधारमा स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका ल्याएको बे ल ामा ने प ालमा कोभिड-१९
को सं क्र मण स्थानीय स्तरमा फै लिरहेक ो थियो । र, वै देश िक रोजगारी (विशे ष
गरी भारत) मा गएकाहरू धमाधम स्वदेश फर्कि ने क्रम चलिरहेको थियो । ठूलो
संख्यामा एकै पटक वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू देश भित्रिने भएपछि संक्रमण
फै लाउनसक्ने आशंकामा उनीहरूलाई आफ्नो घर जानुअघि के ही समय राख्न त्यही
अनुपातमा स्थानीय स्तरमा क्वारे न्टिन, आइसोलेसन के न्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्ने
भयो । क्वारे न्टिनको निर्माण र व्यवस्थापनमा श्रम शक्ति खर्चिरहेको बेलामा संघीय
सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ निर्देशिकाको सहजीकरणको
भूमिका स्थानीय सरकारलाई नै दियो । त्यति बे ला कतिपय स्थानीय सरकारले
विद्यालयलाई नै क्वारे न्टि नको रूपमा परिणत गरे क ा थिए (यसबारे थप हेर्नु होस्
बक्स २) । एक समाचारमा जनाइए अनुसार असार अन्तिम हप्ता, २०७७ सम्ममा
करिब पाँच हजार विद्यालय क्वारे न्टिन र आइसोलेसन के न्द्रमा रूपान्तरण भएका
थिए (कै नी २०७७च) । विद्यालयलाई क्वारे न्टिन र आइसोलेसन के न्द्रमा रूपान्तरण
गर्ने (स्थानीय) सरकारको निर्णयप्रति विद्यार्थीका संघ संगठन, शिक्षक महासंघ र
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अभिभावक महासंघले आलोचना गरे का थिए । क्वारे न्टाइन नहटे सम्म वैकिल्पक
कक्षा सहज हुन नसक्ने भन्ने उनीहरूको तर्क देखिन्थ्यो (रातोपाटी २०७७) ।
बक्स २ : विद्यालय क्वारेन्टिनमा परिणत
भारतमा कोभिड-१९ को प्रकोप बढ्दै गएपछि रोजगारीको लागि त्यहाँ गएका
नेपालीहरू २०७७ को शुरूदेखि नै स्थल मार्ग हुँदै दैनिक हजारौकँ ो संख्यामा
स्वदेश फर्क न थाले । कोभिड-१९ नियन्त्रणको लागि त्यसरी देश भित्रिएका
मानिसहरूलाई क्वारे न्टिनमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो । ठूलो संख्यामा क्वारे न्टिनमा
राख्नका लागि तत्कालै ठुल्ठु ला भौतिक संरचनाहरू चाहिने भयो । कोभिड१९ ले विद्यालय र कलेज बन्द भएका कारण स्थानीय सरकारहरूले तिनैलाई
क्वारे न्टि न र आइसोले स न स्थलको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरे । शिक्षा
मन्त्रालय स्वयंले चैतको दोस्रो हप्ता, २०७६ तिर सामुदायिक, निजी विद्यालय
र क्याम्पसमा आइसोलेसन र क्वारे न्टिन स्थल बनाउन निजी तथा आवासीय
विद्यालय संगठन (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन
नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)
लगायत निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग छलफल थालेको थियो (कान्तिपुर
२०७६ख) । उक्त छलफलमा सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू
विद्यालय भवनलाई क्वारे न्टिन र आइसोलेसन स्थल बनाउन तयार थिए । त्यसै
गरी, सं घ ीय सरकारले स्थानीय सरकारसँ ग समन्वय गरे र पनि विद्यालयलाई
क्वारे न्टिन अथवा आइसोलेसन स्थल बनाउन पहल गरे को थियो । फलस्वरूप
सामुद ायिक र निजी विद्यालय तथा क्याम्पसका थुप्रै भवनहरू क्वारे न्टि नमा
परिणत भएका थिए । प्याब्सन र हिसान मातहतमा रहेक ा शिक्षण सं स ्थाले
करिब ३५ हजारभन्दा बढी सु व िधा सम्पन्न कोठाहरू क्वारे न्टि नको लागि
सरकारलाई उपलब्ध गराएका थिए (रौनियार २०७६) । यद्यपि, निजी शिक्षण
संस्थाले क्वारे न्टिनका लागि उपलब्ध गराएका भनिएका यी कोठाहरूको उपयोग
के -कसरी भयो भन्नेबारे भने थप अध्ययन आवश्यक छ ।
सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश भवनहरू क्वारे न्टिनको लागि प्रयोग
भएकोले विद्यालय सञ्चालन गर्दा समुदायमा कोभिड-१९ को संक्रमण हुने डरले
विद्यार्थी, शिक्षक र स्थानीय त्रसित थिए । कतिपय ठाउँ मा बस्तीको बीचमा रहेका
विद्यालयलाई क्वारे न्टिन स्थल बनाउन खोज्दा स्थानीयले प्रतिकार समेत गरे ।
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उदाहरणका लागि भारतबाट आएकालाई विद्यालयको भवनमा राख्न थालेको भन्दै
जाजरकोट भेरीका स्थानीय, शिक्षक र विद्यार्थीले आपत्ति जनाउदै विद्यालयमा
तोडफोड गरे का थिए (राजेन्द्र कार्की २०७७) । के ही ठाउँ मा शिक्षककै नेतृत्वमा
क्वारे न्टिन बनाइएको विद्यालयको छाना उप्काएर बस्नै नमिल्ने बनाइएको थियो ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको लक्ष्मी मावि भेरीमा पढाउने शिक्षक तथा
स्थानीयले गाउँ नजिकै विद्यालयमा क्वारे न्टिन बनाउँ दा भाइरस सर्ने भन्दै कृ ष्ण
प्राथमिक विद्यालयको छाना उप्काएका थिए (न्यौपाने २०७७) । विद्यालयको
छाना भत्काउने विरुद्ध प्रहरीमा उजु र ी गर्ने भने प छि उनीहरूले भत्काएको
विद्यालयको छाना जस्ताको तस्तै बनाइदिएका थिए (पन्त २०७७) । जुम्लामा
पनि सामुदायिक विद्यालयमा क्वारे न्टिन बनाउने नीति अनुरूप क्वारे न्टिन बनाउन
खोज्दा स्थानीयबासीले विरोध गरे का थिए । गुल्मीको चन्दननाथ नगरपालिकाको
जनज्योती मावि र शम्भुनाथ ज्ञानकुञ्ज माविलाई क्वारे न्टिनको रूपमा प्रयोग
गर्न खोज्दा स्थानीयबासीले प्रतिकार गरे का थिए (सञ्चारकर्मी २०७७) ।
सरकारले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरी पठनपाठन
प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन निर्देशन गरे पछि मात्र क्वारे न्टिन र आइसोलेसनका
लागि प्रयोग भएका विद्यालय भवनहरूलाई के न्द्र सरकारकै निर्देशन अनुसार
साउन दोस्रो साता, २०७७ देखि खाली गरिएको थियो (सेतोपाटी २०७७) । साथै
त्यसरी खाली भएका विद्यालयहरूलाई निर्मलीकरण गरे र मात्र पुनः अध्यापन
गर्न योग्य बनाउनुपर्ने भनिएको थियो ।
संघीय सरकारले वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न भदौ १९, २०७७
मा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका र असोज १, २०७७ मा विद्यालय
शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना ल्याए पनि विद्यालय र विद्यार्थी दुवैमा
इन्टरनेटको पहुँच, बिजुली, ल्यापटप, कम्प्यूटर र मोबाइल लगायतको अभावका
कारण प्रभावकारी भएनन् । त्यसै गरी, शिक्षक र अभिभावकलाई पनि परिचालन
गर्ने संयन्त्र, वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गर्नको लागि स्थानीय सरकारसँग कुनै
पूर्व तयारी र योजनाहरू थिएनन् (रासस २०७७ख) । त्यसै गरी, अनलाइन तथा
दूर तथा खुल ा शिक्षाबाट पठनपाठन प्रभावकारी नभएपछि स्थानीय सरकारका
प्रतिनिधिले विद्यालय खोल्ने बारे मा निर्णय गर्ने अधिकार आफूहरूलाई दिन माग
समेत गरे का थिए । महामारीको जोखिम तत्काल नहट्ने र विद्यालयमा पठनपाठन
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बन्द भएका कारण विद्यार्थीहरूको शिक्षा प्रभावित भइरहेक ोले स्वास्थ्य सुर क्षा
मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खोल्ने अधिकार आफूहरूलाई दिन स्थानीय सरकारका
प्रतिनिधिले आग्रह गरे का थिए (रासस २०७७ङ) ।

३.२ विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई

लकडाउन भएको तीन महिनासम्म सं घ ीय सरकारले विद्यालय सञ्चालनबारे
कुनै ठोस निर्णय गर्न सके न । विद्यालय सञ्चालनबारे के न्द्र सरकार “अनिर्णित”
भएपछि विशेषत: संस्थागत विद्यालयका तर्फबाट स्थानीय सरकारकै अग्रसरतामा
विद्यालय खोलिनुपर्ने माग शुरू भएको थियो । उदाहरणका लागि, निजी विद्यालयका
सञ्चालकहरूको एक समूहले जेठ अन्तिम हप्ता, २०७७ तिर रोकिएका परीक्षा
अविलम्ब सञ्चालन गर्न र शैक्षिक संस्था खुलाउने सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार
स्थानीय सरकारलाई दिन संघीय सरकार समक्ष माग राखेका थिए । संघीय सरकारको
मुख मात्र ताक्ने प्रणालीको अन्त्य गर्दै स्थानीय सरकारले महामारीको वस्तुस्थिति
विश्ले ष ण गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो (एडु खब र
२०७७ख) । संक्रमणको जोखिमका आधारमा विद्यालय पूरै वा आंशिक सञ्चालन
गर्न सकिने निर्णय पालिकाले तय गर्नसक्ने संविधानमै किटान भएकाले यसको पूर्ण
अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्ने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको माग
थियो (सुनिता ढकाल २०७७) ।
माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानतः स्थानीय
सरकारको हो । सो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले महामारीको समयमा
आफूले जारी गरे का निर्देशिका र कार्ययोजना प्रभावकारी नभएपछि स्थानीय सरकारले
नै विद्यालय सञ्चालन र बन्द गर्न आवश्यक निर्णय लिनसक्ने गरी कात्तिक २०,
२०७७ मा “विद्यालय सञ्चालन सम्वन्धी कार्यढाँचा, २०७७” जारी गऱ्यो । के न्द्र
सरकारले यसअघि जारी गरे का निर्देशिकाले विद्यालय सञ्चालन तथा पठनपाठनमा
स्थानीय तहलाई समन्वय तथा सहयोगीको मात्रै जिम्मेवारी दिएको थियो, पूर्ण
अधिकार दिएको थिएन । विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँ च ाले स्थानीय
सरकारले जोखिम मूल्यांकन गरी विद्यालयसँग परामर्श गरी विद्यालय सञ्चालन,
सिकाइ व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरे को थियो । अनलाइन,
खुला तथा दरू विधिबाट वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन भइरहे पनि खास गरी आधारभूत
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तहमा प्रभावकारी नभएपछि सरकारले भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने
आधार तयार पार्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पेको थियो ।
संघीय सरकारले ढिला गरी विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने
यस्तो कदमलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । साथै, विद्यालय शिक्षामा
देखिएको यस्तो संकट स्थानीय सरकारका लागि आफूमा प्राप्त संवैधानिक/कानूनी
अधिकार प्रयोगमा ल्याउने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने तर्क समेत कतिपय विज्ञले
गरे । उदाहरणका लागि, अदीति अधिकारीले कोभिड-१९ महामारीका कारण
विद्यालय बन्द भएको यो समय शिक्षामा स्थानीय सरकारको भूमिका बलियो बनाउने
र शिक्षालाई साँचो रूपमा विके न्द्रीकरण गर्ने मौकाको रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरे की
थिइन् (अदीति अधिकारी २०७७) । त्यसै गरी, वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन
सुचारु गर्दा भिन्न आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक पृष्ठभूमि भएका र स्रोत साधनमा
समान पहुँच नभएका सामाजिक समूहहरू शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित हु न सक्ने
सम्भावना हुन्थ्यो । त्यसैले त्यस्ता समूह र वर्गलाई सिकाइ सहजीकरणका लागि
स्थानीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइयो (अदीति अधिकारी २०७७;
सुनिता ढकाल २०७७; एडुखबर २०७७ख) । एक जिल्ला या स्थानमा कोभिड१९ संक्रमणको जोखिम बढ्दा देशभरका शिक्षण संस्था बन्द गर्नु व्यावहारिक नहुने
बहस समेत भइरहेको थियो । त्यसैले स्थानीय क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे बढी जानकारी
स्थानीय सरकारलाई नै हुने हुँदा विद्यालय सञ्चालन गर्ने या नगर्ने अधिकार स्थानीय
सरकारलाई दिइनु उपयुक्त देखिन्थ्यो पनि ।
यद्यपि, संघीय सरकारले ल्याएको विद्यालय सञ्चालन कार्या ढाँ चा स्थानीय
सरकारसँग परामर्श नगरी ल्याएकोले स्थानीय सरकार कार्याढाँचा कार्यान्वयनमा
उदासिन दे ख िएको थिए । त्यसै गरी, सं घ ीय सरकार आफै ले शिक्षण सिकाइ
गतिविधिहरू व्यवस्थापन गर्न असफल भएपछि ढिला गरी उक्त जिम्मेवारी
आफूहरूलाई सुम्पेको स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको टिप्पणी थियो (घिमिरे
सन् २०२०बी) । नगरपालिकाहरूको छाता सं स ्था ने प ाल नगरपालिका सं घ का
महासचिव भीमप्रसाद ढुंगानाले भने :
यदि स्थानीय सरकारले सबै कुरा गर्नुपऱ्यो भने संघीय सरकारले निर्णय गर्न
महिनौ ँ किन लाग्यो ? हामीलाई समयमै अधिकार दिइएको भए हामीले
आफ्नो सुविधा अनुसार तयारी गर्ने थियौ ँ । तर संघीय सरकारले आफूले
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काम गर्न नसके पछि [विद्यालय सञ्चालनको] जिम्मेवारी हामीलाई सुम्पेको
हो । सरकारले पाँच महिना ढिला गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न दिएको
अधिकारले तत्काल विद्यालय खुलाउन सम्भव छै न । कक्षा शुरू गर्नका
लागि तयारी गर्न मै एक महिना बित्छ ।23 (घिमिरे सन् २०२०बी)
उनीहरूले सं घ ीय सरकारको यस्तो निर्णयलाई शिक्षा मन्त्रालयले आफू ले के ही
गर्न नसके पछि बाध्य भएर कक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई
सुम्पेको अर्थ लगाए (कै नी २०७७ञ; हिमालयन टाइम्स सन् २०२०) । संविधानले
नै व्यवस्था गरे को अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन शिक्षा मन्त्रालयले कन्जुस्याइँ
गरिरहेको विषय के हीले उठाइरहेका थिए (कै नी २०७७ञ) । दुई वर्षअघि नै स्थानीय
सरकारलाई दिइएको अधिकार खोसेर संघीय सरकारले संकटको बेलामा अधिकार
प्रत्यायोजन गरे को जस्तो मात्र गरे को उनीहरूको टिप्पणी थियो । यसबारे विद्यानाथ
कोइराला भन्छन् :
संविधानले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय
सरकारलाई दिइसके कोले मन्त्रालयले आह्वान गरिरहनु पर्दैन । यसको लागि
स्थानीय सरकार आफ्नो अधिकार लिन अग्रसर हुनुपर्ने र शिक्षकहरू पढाउन
तयार हुनुपर्छ । कोभिड-१९ संक्रमण छै न, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी
तयार छन् भने विद्यालय खोले र फे स टु फे स पढाउने जिम्मा स्थानीय
सरकारको हो । (कै नी २०७७ञ, मा उद्धृत)
विद्यालय शिक्षाबारे संविधान/कानूनले निर्दिष्ट गरे को अधिकार कार्यान्वयनका
लागि संघीय सरकारले “सहजीकरण” गर्नुको साटो शुरू-शुरूमा स्थानीय सरकारले
पाएको अधिकार हस्तक्षेप गर्न खोजेको थियो (कै नी २०७७ञ) । र, कोभिड-१९
महामारीको समयमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइबारे संघीय सरकारले शुरू-शुरूमा
जारी गरे का निर्देशनप्रति स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले भने विरोध जनाइरहेका
थिए । उदाहरणका लागि भक्तपु र नगरपालिकाका प्रमु ख सु नि ल प्रजापतिले
विद्यालय सञ्चालनको संवैधानिक/कानूनी अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएकोले
विद्यालय सञ्चालनबारे संघीय सरकारले बेला-बेला दिने निर्देशनलाई अनावश्यक र
23

लेखकद्वारा अंग्रेजीबाट नेपालीमा गरिएको अनुवाद ।
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अव्यावहारिक भन्दै यस्तो निर्देशनको विरोध जनाएका थिए । विद्यालय सञ्चालनको
अधिकार स्थानीय सरकारमा भएकाले यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने
भन्ने उनको तर्क थियो (प्रजापति २०७७) । विपत्को बेला आफूले जारी गरे को
निर्देशिका प्रभावकारी नभएपछि संकटका बेला विद्यालय खुलाउने बाटो तय गर्न
मात्र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भन्ने
बुझाई स्थानीय सरकारका पदाधिकारीमा देखिन्थ्यो (कै नी २०७७ञ) ।
विद्यालय बन्द भएको करिब आठ महिनापछि संघीय सरकारले कात्तिक अन्तिम
हप्ता, २०७७ बाट विद्यालय खु ल ाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो ।
त्यसपछि कोभिड-१९ संक्रमण, विद्यालयको भौतिक संरचना र प्रविधिको पहुँचको
अवस्थालाई ध्यान दिई स्थानीय सरकारको रोहवरमा कात्तिक–मंसिर २०७७ बाट
विभिन्न ठाउँ का विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन सञ्चालन गरे का थिए ।
उदाहरणका लागि लकडाउन शरू
ु भएको आठ महिनापछि म्याग्दीका छ ओटै स्थानीय
सरकारका २३२ विद्यालयले शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थितिमै दुई शिफ्ट (सत्र) मा
कक्षा सञ्चालन गरे का थिए (कान्तिपुर २०७७घ) । त्यसै गरी, मोरङका छ ओटा
पालिकाले कोभिड-१९ को जोखिम कम रहेको ठानिएका विद्यालयमा स्वास्थ्य
मापदण्ड पूरा गरी मंसिर १५, २०७७ बाट विद्यालय सञ्चालन गरे का थिए (हरि
अधिकारी २०७७ख) । कोभिड-१९ को संक्रमणले बन्द भएका बाँकेका विद्यालय
पनि मंसिर २०७७ बाट सञ्चालनमा आए (अर्जुन ओली २०७७) । बैतडी, पाटन
नगरपालिकास्थित ज्ञानेश्वर माविले भने साउन दोस्रो हप्ता २०७७ देखि नै फरकफरक टोलका विद्यार्थी पालैपालो आउने गरी सुरक्षाका उपाय समेत अपनाई कक्षा
सञ्चालन गरे को थियो (बराल २०७७) ।24 आठ महिनादेखि बन्द सिन्धुलीका
विद्यालयमा मंसिर ७, २०७७ बाट भौतिक दूरी कायम राखेर दुई शिफ्टमा नियमित
पठनपाठन गरिएको थियो (गाउँ ले २०७७) ।
काठमाडौ,ँ भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा भने कोभिड-१९ को संक्रमण कायमै
रहेकोले मंसिर २०७७ सम्म भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गरिएन । काठमाडौ ँ
उपत्यकामा विद्यालय खुलाउने या नखुलाउने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारका
जनप्रतिनिधिबीच नै मतभेद देखिएको थियो । काठमाडौ ँ महानगरका वडाध्यक्षहरूले
मंसि र २०७७ बाट विद्यालय खोल्न माग गरे पनि महानगरपालिकाका प्रमुखले
24

यद्यपि सो विद्यालय सञ्चालन भएको के ही दिन पछि नै कोभिड-१९ संक्रमणको कारण
देखाएर संघ तथा स्थानीय सरकारको निर्देशनमा कक्षा बन्द गर्न लगाइएको थियो ।
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विद्यालय खोल्न चासो दिएका थिएनन् । अनलाइनको पहुँच नभएका, वैकल्पिक
सिकाइ पनि सफल नभएपछि मंसिर २०७७ को पहिलो हप्ताबाट अभिभावकको
सहमति लिएर काठमाडौ ँ उपत्यकाका के ही नगरपालिकाले भने विद्यालय खोल्न
सहयोग गरे का थिए । उदाहरणका लागि काठमाडौकँ ो कागेश्वरी मनहरा, शिवपुरी,
गोकर्णेश्वर, शंखरापुर, चन्द्रागिरि लगायतका नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक तथा
निजी विद्यालयमा सानो समूहमा विद्यार्थी राखेर कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो ।
काठमाडौ ँ महानगरपालिका, भक्तपुर र ललितपुर क्षेत्रमा भने माघ २०७७ बाट मात्र
भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन भएका थिए (गौतम २०७७छ) । यद्यपि,
कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरको विस्तारसँगै वैशाख पहिलो हप्ता, २०७८
बाट विद्यालय पुनः बन्द गरिए ।

३.३ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हस्तक्षेप

लकडाउन शुरू भएको सात महिनापछि स्थानीय सरकारले सम्बन्धित विद्यालय
प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग समन्वय गरे र विद्यालय सञ्चालन
गरे पनि कोभिड-१९ संक्रमण कायम रहेको भन्दै विभिन्न जिल्लामा जिल्ला प्रशासन
कार्यालयले विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । उदाहरणका लागि तनहुँ,
बर्दिया, कै लाली, सिराहा, लमजुङ, ताप्लेजुङ, काभ्रेपलाञ्चोक, बैतडी, खोटाङ,
अर्घाखाँ च ी जिल्लाका के ही स्थानीय सरकारले असोज–कात्तिक, २०७७ पछि
विद्यालय खोल्न दिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्द गर्न लगाएको थियो ।
उदाहरणका लागि सोही समयमा बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाका विद्यालयहरू आठ
महिनापछि सञ्चालन भएका थिए । तर उक्त नगरपालिकामा कोभिड-१९ का कारण
मानिसको मृत्यु भएपछि विद्यालय तत्काल बन्द गरिएको थियो (एडुखबर २०७७च) ।
त्यसै गरी, कोभिड-१९ संक्रमण नदेखिएका कतिपय स्थानमा समेत प्रशासनले संघीय
सरकारको आदेश अनुसार शिक्षण संस्था बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । लमजुङ
जिल्लाको विभिन्न नगरपालिकाका सामुदायिक र निजी दुवै विद्यालय सञ्चालन
भएको एक हप्ता पनि हुन नपाउँ दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असोज ११, २०७७
मा अर्को सूचना नआउन्जेल सम्मका लागि सम्पूर्ण शिक्षण संस्था नखोल्न निर्देशन
दिएको थियो । लमजुङ प्रशासनले विद्यालय खुलाए संक्रामक रोग ऐन, २०२०
बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो (अनलाइनखबर २०७७ङ) । त्यस्तै,
काठमाडौ ँ उपत्यकाका के ही विद्यालयले आफूखुसी विद्यालय खोलेर पठनपाठन
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सञ्चालन गर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्या लय, काठमाडौलँ े असोज दोस्रो
हप्ता, २०७७ मा सबै पालिकालाई पत्राचार गरे र कोभिड-१९ को जोखिम बाँकी नै
रहेकाले भिडभाड हुने ठाउँ हरू तत्काल विद्यालय नखोल्न र पठनपाठन सञ्चालन
नगर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सचेत गराएको थियो (अनलाइनखबर २०७७छ) ।
विद्यालय खोल्ने सम्बन्धी निर्णय गर्ने स्थानीय सरकारको अधिकारमा जिल्ला
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले पनि हस्तक्षेप गरे को थियो । विद्यालय बन्द
भएको करिब सात महिनासम्म अनलाइन र दूर शिक्षाबाट पठनपाठन गर्न नसके पछि
बाराको बारागढी गाउँ पालिकाले असोज ११, २०७७ देखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने
निर्णय गरे को थियो । उक्त क्षेत्रमा असोजको दोस्रो सातासम्म नौ जना प्रहरी बाहेक
अरूलाई कोभिड-१९ संक्रमण थिएन । यातायात तथा अन्य पसल व्यवसायहरू
खुलेको र नौ जना प्रहरी पनि निको हुँदै गएका कारण पाँच हजार विद्यार्थीको पढाइ
रोक्न उचित नभएको भन्दै पालिकाले आलोपालो प्रणालीमा विद्यालय सञ्चालन
गर्न शुरू गरे को थियो । साथै, सो पालिकाले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी जानकारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारालाई समेत दिएको थियो । विद्यालय खुल्ने दिन
(असोज ११, २०७७) मै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, बाराले जिल्लाका
सबै विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दियो ।
देशका प्रमुख शहर र भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्र बाहेक लकडाउन शुरू
भएको करिब तीन महिनापछि सम्म पनि अन्य ठाउँ मा कोभिड-१९ संक्रमणको दर
न्यून थियो (पाण्डे र खनाल २०७७) । असार दोस्रो हप्ता २०७७ सम्म डोल्पा,
मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, रसुवादेखि लिएर पूर्वमा पहाडका तेह्रथुम,
खोटाङ, संखुवासभा र भोजपुर जस्ता जिल्लामा कोभिड-१९ को संक्रमण देखिएकै
थिएन । महामारीको कम जोखिममा रहेक ा यी क्षेत्रमा वस्तुस्थितिको विश्ले ष ण
गरे र स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन वा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन
गराउनसक्ने अवस्था थियो । तर त्यस अवधिमा वैकल्पिक विधि अपनाई सुरक्षित
तवरबाट विद्यालयमा पठनपाठन सु च ारु गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्लाका
स्थानीय सरकारले खासै प्रयत्न गरिएको देखिएन । असोजको दोस्रो हप्ता, २०७७
सम्म एउटा पनि कोभिड-१९ संक्रमित नदेखिएको मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु र
हुम्लामा स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्न खोजे पनि शिक्षा मन्त्रालयले
विद्यालय सञ्चालन गर्न दिएको थिएन । कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित हुन तयार
भए पनि मन्त्रालयले रोके को हिमाली क्षेत्रका जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई सम्बद्ध

37 • महामारीमा विद्यालय शिक्षा : स्थानीय र प्रदेश सरकार

कर्मचारीहरूले बताएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले आफ्नो
बच्चालाई अनलाइनबाट पढाइरहेको र शिक्षकहरू घरमै बसीबसी तलब पाइरहेकोले
कोभिड-१९ को कारण देखाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न उनीहरू अनिच्छु क रहेको
स्थानीय सरकारका के ही प्रतिनिधिहरूको आरोप समेत थियो ।
भदौ १९, २०७७ मा जारी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा “अन्यत्र जुनसुकै
कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै क्षेत्र विशेषमा नियमित विद्यालय सञ्चालन हुनसक्ने
अवस्था भएमा प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छै न”
भन्ने प्रावधान थियो ।25 सोही प्रावधानमा टे की रामपुर नगरपालिका, पाल्पाले
शिक्षकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क मा नरहेका र रे डियो तथा टे लिभिजनबाट मात्रै पाठ्यसामग्री
सुनेर सिकिरहेका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी विद्यालयमा नै आलोपालो
गरी असोज ४, २०७७ बाट पठनपाठन गराउने निर्णय गऱ्यो । उक्त निर्णय अनुसार
नगर शिक्षा समिति र विद्यालयका शिक्षकहरूको बैठकले पढाउने अन्तिम तयारी
गरिरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले असोज ५, २०७७ मा पत्र लेखी
विद्यालयमा पठनपाठन नगर्न निर्देशन दियो (राई २०७७घ) । र, जिल्ला प्रशासन
कार्यालयको उक्त पत्रपछि पठनपाठन शुरू गरिएन । त्यसै गरी, दोलखाको गौरीशंकर
उमाविमा कोभिड-१९ संक्रमितको संख्या शून्य भएकाले भौतिक दूरी कायम राखेर
पठनपाठन सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको थियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले
असोज २०७७ को दोस्रो सातातिर भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन नगर्न निर्देशन
दिएपछि विद्यालय बन्द गरिएको थियो । नुवाकोटमा ६ महिनापछि खुलेका विद्यालय
सञ्चालन भएको आठ दिन पनि हुन नपाउँ दै असोज २०७७ को दोस्रो सातातिर
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा बन्द भएका थिए (थापा २०७७) । तर के ही
जिल्ला (उदाहरण लागि संखुवासभा र ताप्लेजुङ) मा भने प्रशासनकै सहमतिमा
असोज २०७७ बाट विद्यालय सञ्चालन भएका थिए (राई २०७७ङ) ।
माथि उल्लिखित विवरणले स्थानीय वस्तुस्थितिको विश्ले षण गरे र विद्यालय
खोल्न पाउने भन्ने विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको प्रावधान कार्यान्वयनमा
बाधा हु न पुगे क ो देख ाउँ छ । त्यसै गरी, सं घ ीय सरकारले गर्ने निर्णय र स्थानीय
सरकारले गर्ने निर्णय फरक पर्दा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरू अन्योलमा परे का
थिए । यसले महामारीमा विद्यालय सञ्चालन/पठनपाठनबारे संघ, प्रदेश सरकार
र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावलाई प्रस्ट्याउँ छ (प्रजापति २०७७) ।
25

हेर्नुहोस्, निर्देशिकाको बँुदा नं. ३३(२) ।
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शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरे को निर्देशिका स्वयं गृह मन्त्रालय मातहत रहेको जिल्ला
प्रशासन कार्यालयले नमान्दा संघीय सरकारका मन्त्रालय (शिक्षा, गृह, र स्वास्थ्य)
बीच समन्वय (कतिपय हकमा आपसमा विरोधाभासपूर्ण निर्णय पनि) नभएको प्रस्ट
हुन्थ्यो । महामारीको समयमा विद्यार्थीको पठनपाठनलाई कसरी अगाडि बढाउने
भन्ने सन्दर्भमा सरोकारवालाबीच समन्वय नहुँदा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक
सबै अन्योलमा देखिन्थे ।

३.४ भूमिका विहीन प्रदेश सरकार

संघीय सरकारले जारी गरे को विभिन्न निर्देशिका र कार्ययोजनामा जनाइए अनुसार
प्रदेश सरकारको भूमिका संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग वैकल्पिक माध्यमबाट
सिकाइ सहजीकरण गर्न समन्वय र सहकार्य गर्नु हो । त्यस अनु स ार स्थानीय
सरकारबाट भएका काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, प्रदेश स्तरमा शिक्षा तथा मानव
स्रोत विकास के न्द्रको इ-लर्निङ पोर्टलमा भएका सामग्रीहरू रे डियो र टे लिभिजनबाट
प्रसारण गर्न व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको थियो । साथै, त्यस्ता
सामग्री आफै ँ ले उत्पादन र प्रसारण गर्ने, अफलाइनमा रहेका सामग्रीलाई पुस्तक र
अभ्यास पुस्तकको रूपमा छपाइ गरी स्थानीय सरकार वा विद्यालयलाई उपलब्ध
गराउने तथा तिनको प्रयोग भएको छ कि छै न अनुगमन गर्ने एवं शिक्षकलाई तालिम
उपलब्ध गराउने कार्य पनि प्रदेश सरकारलाई तोकिएको थियो (ने प ाल सरकार
२०७७क, २०७७ख) ।
निर्देशिका तथा कार्यविधिमा भएको प्रावधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भने एक
आपसमा बाझिने गरे र शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट
पठनपाठन सञ्चालनको लागि सूचना तथा निर्देशन जारी गरे । प्रदेश ५ को सामाजिक
विकास मन्त्रालयले वै श ाख १६, २०७७ मा कक्षा १ देख ि ९ सम्मका नतिजा
प्रकाशन गरी भौतिक दूरी कायम राखेर नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्न
र पाठ्यपुस्तकको वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो (अनलाइनखबर २०७७क) ।
बाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि वैशाख १८, २०७७ मा त्यस्तै
आशयको निर्देशन जारी गरे को थियो । सो निर्देशनमा स्थानीय सरकारको समन्वयमा
कक्षा १ देखि ९ सम्मका रोकिएका वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न, नतिजा
प्रकाशन गरे पछि भर्नाको व्यवस्था मिलाउन र कक्षागत पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्न
भनिएको थियो । त्यसै गरी, पाठ्यपुस्तकको वितरण गर्न ढुवानीका लागि सवारी
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साधन पास उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गर्न,
लकडाउन नखुलेसम्म घरै मा बसेर सिक्ने अवसर प्रदान गर्न र राष्ट्रिय तथा स्थानीय
सञ्चार माध्यममा प्रसारण भइरहेका दूर शिक्षा लगायत अन्य वैकल्पिक कार्यक्रममा
सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उता शिक्षा मन्त्रालयले भने वैशाख २२, २०७७ मा सूचना निकालेर महामारीको
विषम परिस्थितिमा कुनै पनि कक्षामा भर्ना नलिन र परीक्षाहरू नगर्न निर्देशन दियो ।
साथै, अनलाइनबाट पठनपाठन नगर्न र मासिक शुल्क नलिन समेत निर्देशन दियो ।
विशेष गरी निजी विद्यालयहरूले अनलाइनबाट पठनपाठन गर्न थालेपछि र कतिपय
सामुदायिक विद्यालयले पनि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले शिक्षा मन्त्रालयले
महामारीको विषम परिस्थितिमा पठनपाठनलाई अघि नबढाउन यस्तो निर्देशन जारी
गरे को थियो । यसलाई प्रदेश/स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि/अधिकारीहरूले संघीयता
कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रालय उदार नभएको रूपमा अर्थ्याएका थिए । उदाहरणका
लागि कात्तिक पहिलो हप्ता, २०७७ मा शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरे को
एक छलफल कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री
दल रावल लगायत अन्य सहभागीहरूले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र
शिक्षा मन्त्रालयको विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धका छुट्टाछुट्टै निर्देशनले
विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरू अन्योलमा परे को विषय उठाएका
थिए । सं घ ीयता कार्या न ्वयनमा शिक्षा मन्त्रालय उदार नभइदिँद ा प्रदेश /स्थानीय
सरकारलाई काम गर्न ढिला भएको र वैकल्पिक पठनपाठन प्रभावकारी हुन नसके को
उनीहरूको ठम्याइ थियो (एजुकेशनपाटी २०७७घ) ।
यसरी हेर्दा विद्यालय सञ्चालन, पठनपाठन र भर्ना प्रक्रियाबारे संघीय सरकार र
प्रदेश सरकारबीच समन्वय नभएको बुझ्न सकिन्छ । विद्यालय सञ्चालनमा के न्द्र र
प्रदेश सरकारको आ-आफ्नै दाबी देखिन्छ । विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका,
२०७७ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने कामको समन्वय गर्ने
जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हो । तर तीन तहका सरकारबीच छलफल र समन्वय
नै नगरी आ-आफ्नो ढंगले सूचना जारी गर्दा त्यो व्यावहारिक हुन सके न (प्रजापति
२०७७) । यी विवरणले शिक्षा मन्त्रालय आफै ँ ले स्वीकृ त गरे क ो निर्देशिकामा
उल्लेखित दुवै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके को देखाउँ छ ।
कोभिड-१९ महामारीमा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सञ्चालनको लागि
प्रदे श सरकारको भूमिका र गरे क ा कामहरू प्रस्टसँ ग दे ख िँ दै न । सं वै ध ानिक र
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कानून ी रूपमै विद्यालय शिक्षामा प्रदेश सरकारलाई थोरै जिम्मेवारी दिइएकोले
पनि यसो भएको हुन सक्छ । त्यसै गरी, शिक्षा मन्त्रालयले महामारीको समयमा
वैकल्पिक पठनपाठन सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र निराकरणको जिम्मेवारी
बढी स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरे को थियो । प्रदेश सरकारको भूमिका संघीय
र स्थानीय सरकारसँ ग वै क ल्पिक पठनपाठनको सामग्री निर्माण तथा वितरणमा
सहकार्य, समन्वय र शिक्षकहरूलाई तालिम दिनुपर्नेमै सीमित थियो । त्यसै गरी,
प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक वृत्तमा पनि त्यति धेरै
छलफल र टीकाटिप्पणी भएको पाइँदैन । कतिपय प्रदेश ले महामारीको विषम
परिस्थितिमा शैक्षिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन के ही प्रयास गर्न खोजे पनि
शिक्षा मन्त्रालयले के न्द्रको निर्णय नआउन्जेल पठनपाठन पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन
दिएपछि बाटो बन्द भएको थियो ।
प्रदेश सरकारको मखु ्य ध्यान क्वारे न्टिन र आइसोलेसन के न्द्रको स्थापनामा के न्द्रित
थियो (विडारी २०७६) । कर्णाली प्रदेशले कोभिड-१९ महामारीबाट बालबालिका
र शिक्षकलाई हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका साथै बालबालिकाको शिक्षाको
अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पठनपाठन नियमित गराउनका लागि कोभिड-१९ पूर्व
तयारी र प्रतिकार्य योजना तयार गरे को थियो । कर्णाली प्रदेशले वैकल्पिक विधिबाट
सिकाइ निरन्तरताको प्रयास गरे पनि त्यो पूर्ण प्रभावकारी भएन । महामारीको
सं क्र मण बढ् दै गएको र वैक ल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको औचित्य बढे कोले
प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा भर्चुअल कक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनलाई जोड दिँदै सात ओटै प्रदेशले त्यसका
लागि बजेट समेत विनियोजन गरे को देखिन्छ । छुट्याएको बजेट हेर्दा श्रव्य दृश्य
सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्न, घर-घरमै अध्ययन अध्यापन गर्न, शैक्षिक भौतिक
पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य शैक्षिक गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
बाग्मती प्रदेशले आ.व. २०७७।०७८ मा विद्यालयमा कक्षाकोठा एवं छात्रावास
निर्माण, घेराबार सहित भौतिक सबलीकरण एवं पूर्वाधार विकास र विद्यालयमा
सूचना प्रविधि ल्याब, स्मार्ट बोर्ड र विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाको लागि ४४ करोड
८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे को थियो । त्यसै गरी, प्रदेश १ ले कोभिड-१९
को कारणले विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा पर्न गएको असरलाई कम गर्न रे डियो,
टे लिभिजन, अनलाइन तथा अफलाइनको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरणको लागि
सामग्री उत्पादन गर्न ३ करोड विनियोजन गरे को थियो ।
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त्यसै गरी, प्रदेश २ ले विद्यार्थीहरूलाई भौतिक दूरी कायम राखी पठनपाठन
गराउनुप र्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विद्यालयको थप भवन निर्माण, थप
कक्षाकोठा निर्माण, मर्मत सुधार, स्वयंसेवी शिक्षक भर्ना, रे डियो र टे लिभिजनबाट
शिक्षण कार्य सञ्चालन तथा अनलाइन शिक्षा विस्तार गर्न १० करोड रुपैयाँ बजेट
विनियोजन गरे को थियो । गण्डकी प्रदेशले शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि
गर्दै प्रविधिमै त् री शै क्षि क कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन शै क्षि क तालिम के न्द्रलाई
सात करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे को थियो । प्रदेश ५ ले विद्यालयमा
भौतिक पूर्वाध ार निर्माणका लागि ११ करोड रुपै य ाँ विनियोजन गरे क ो थियो ।
कर्णाली प्रदेशले ११ करोड र कोभिड-१९ को संक्रमणको कारण विद्यालय शिक्षण
सिकाइ कार्य असहज भइरहेको अवस्थामा वैकल्पिक सिकाइको माध्यमबाट सिकाइ
सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि एक करोड रुपैयाँ
विनियोजन गरे को थियो (कै नी २०७७घ; इडियु-पत्र २०७७ख) । बजेट विनियोजन
भए पनि विनियोजित बजेटको कार्यन्वयन पक्ष के -कस्तो रह्यो भन्नेबारे कुनै जानकारी
उपलब्ध छै न ।
समग्रमा वैकल्पिक पठनपाठनमा प्रदेश सरकारको भूमिका निष्क्रिय प्राय देखिएको
छ । संवैधानिक र कानूनी रूपमै विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको
कम भूमिका भएकै कारण पनि वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रियामा संलग्नता कम भएको
आकलन गर्न सकिन्छ । यद्यपि, वैकल्पिक पठनपाठन सञ्चालन प्रक्रियामा आफ्नो
सक्रियता देखाउन खोजे पनि प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा प्रदेश र
संघले जारी गरे का निर्देशिकाहरू एकआपसमा बाझिएका देखिन्थे । संघीय सरकारको
निर्णयबिना विद्यालय खोल्न वा बन्द गर्न नपाउने निर्देशन भएपछि प्रदेश सरकारको
भूमिका पनि संघकै निर्देशन पर्खन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेमै सीमित रह्यो ।

३.५ निष्कर्ष

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले भने झै ँ कोभिड-१९ कालमा पठनपाठन समग्रमा
कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे तीन तहका सरकारबीच समन्वय भएको देखिएन ।
संघीय सरकारले वैकल्पिक विधिबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्देशिका ल्याए पनि
त्यसको वातावरण बनाउने, स्रोत साधन जुटाउने, निर्माण, वितरण र समन्वयको काम
सबै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा थियो । त्यसैले संघीय सरकारले निर्देशिका
ल्याउने र निर्देशन दिने बाहेक अरू जे जस्ता चुनौती अथवा अप्ठ्याराहरू छन्
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त्यो स्थानीय सरकारको काम हो भने र आफू पन्छिन खोजे क ो जस्तो देख ियो ।
संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत हुने भनेर व्यवस्था गरे
पनि कार्या न ्वयनको तहमा भने विद्यालय शिक्षा सं घ ीय सरकारको निर्देशन र
नियन्त्रणमै सञ्चालन भइरहेको थियो । हुनत संघीय सरकारको स्रोत, पाठ्यक्रम र
नीति अनुरूप नै विद्यालय सञ्चालन हुने हुँदा स्थानीय सरकारले चाहेर पनि काम
गर्नसक्ने अवस्था थिएन ।
कोभिड-१९ महामारीका कारण बन्द भएका विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय
सरकारले सशक्त र बलियो भूमिका खेल्नुपर्ने बहस सार्वजनिक रूपमै प्रस्टै देखियो ।
सं वै ध ानिक र कानून ी रूपमा स्थानीय सरकारलाई विद्यालय सञ्चालन गर्ने पूर्ण
अधिकार भए पनि लकडाउनको समयमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको अवस्था अनुकूल अभ्यास गर्नेभन्दा पनि समग्रमा
संघीय सरकारको निर्देशन अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय सरकारमा ज्यादा देखियो ।
सीमित स्थानीय सरकारले मात्रै लकडाउनको समयमा आफू अनुकूल अभ्यास गरे र
विद्यालय सञ्चालन तथा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुचारु गर्न सके का थिए ।
विद्यालय शिक्षामा महामारीले सिर्जना गरे को यस्तो संकट स्थानीय सरकारका लागि
आफूलाई प्राप्त संवैधानिक/कानूनी अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर थियो । यद्यपि, त्यसो
गर्नुको सट्टा स्थानीय सरकार संघीय सरकारको निर्देशन कुरे र बसे । यतिसम्म कि
जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई या जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय
सरकारको विद्यालय खोल्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दा समेत नगरपालिका या
गाँउपालिकाका के ही पदाधिकारी बाहेक अन्यले यस्तो हस्तक्षेपको खासै विरोध
गरे को देखिएन ।
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परिच्छे द ४

महामारीमा सामुदायिक विद्यालय र वैकल्पिक
शिक्षण सिकाइ
लकडाउन (चैत ११, २०७६) भएको करिब तीन महिनासम्म सामुदायिक विद्यालयमा
पठनपाठन ठप्प थियो । 2 6 सरकारले जे ठ १८, २०७७ मा वै क ल्पिक सिकाइ
सहजीकरण निर्देशिका जारी गरे र असार १, २०७७ बाट अनलाइन, खुला तथा
दूर शिक्षाको माध्यमबाट पठनपाठन गर्न सकिने व्यवस्था गरे पछि मात्र सामुदायिक
विद्यालयमा वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ शुरूआत गर्ने बहस शुरू भयो । वैकल्पिक
सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा वैकल्पिक
विधिबाट पठनपाठन अगाडि बढाउन सम्बन्धित पक्षबाट कस्ता प्रयत्न भए या
भएनन् ? सामुदायिक विद्यालयमा वैकल्पिक (अनलाइन र दूर शिक्षा) विधिबाट
पठनपाठन गर्दाका जटिलता के -कस्ता थिए ? वै क ल्पिक शिक्षण सिकाइमा
सामु द ायिक विद्यालयका शिक्षकको भूमिका कस्तो रह्यो ? वै क ल्पिक शिक्षण
सिकाइका लागि सरकारले ल्याएका निर्देशिकाहरूमा शिक्षक परिचालनबारे के -कस्ता
प्रावधान थिए ? भन्नेबारे यस खण्डमा चर्चा गरिन्छ । साथै, महामारीले विशेष गरी
शहरमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा पार्नसक्ने प्रभाव (विद्यार्थी संख्यामा ह्रास)
बारे यहाँ प्रारम्भिक छलफल गरिनेछ ।

26

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७ सालमा प्रकाशित गरे को तथ्यांक अनुसार
मुलुकभर सामुदायिक र संस्थागत गरी जम्मा ३५,५२० विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये
सामुदायिक विद्यालयको संख्या मात्र २८,८३३ (करिब ८१%) र संस्थागत विद्यालयको संख्या
६,६८७ (करिब १९%) रहेको छ । त्यसै गरी, करिब ७० लाख विद्यार्थीमध्ये ५०,२८,०८३ विद्यार्थी
(७१.६%) सामुदायिक विद्यालय र १९,९३,५३९ विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा पढिरहेका छन्
(शिविप्रम २०७७) ।
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४.१ अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन भएन

लकडाउन भएको शुरूको तीन महिना (वैशाख र जेठ, २०७७) नपुग्दै काठमाडौ ँ
उपत्यकाका के ही निजी विद्यालयले अनलाइनबाट पढाइ शुरू गरे पनि अधिकांश
सामुद ायिक विद्यालयले पठनपाठन प्रक्रियालाई सुच ारु राख्न कु नै प्रयत्न गरे क ो
देखिएन । महामारीले विद्यालय बन्द भएपछि विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्नेबारे
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शुरूमा स्वतःस्फूर्त सक्रिय भएको उदाहरण खासै
पाइएन । पठनपाठन सञ्चालन गर्नेबारे उनीहरू संघीय सरकारको (शिक्षा मन्त्रालय)
को मुख ताके र बसेका थिए । सरकारले वैशाख १५, २०७७ मा एक सूचना प्रकाशित
गरी लकडाउनको अवधिभर सार्वजनिक बिदा सरह सुविधा पाउने गरी शिक्षकलाई
बिदामा बस्न भनिएको थियो । यसले तत्काल भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन
गर्न नसक्ने भएकाले महामारी नियन्त्रणमा आएपछि मात्र सामुदायिक विद्यालयमा
पठनपाठन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको थियो भन्ने देखाउँ छ (कै नी २०७७ज) ।
लकडाउन शुरू भएको तीन महिनासम्म सरकार पनि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने
मनस्थितिमा थिएन । यसै गरी, शुरूमा सरकारले निजी शिक्षण संस्थालाई समेत
अनलाइनबाट पढाएको भन्दै पठनपाठन बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर
महामारी चाँडै नियन्त्रणमा नआउने आंकलन गर्दै के ही निजी विद्यालयले लकडाउनकै
अवधिमा अनलाइनबाट पठनपाठनको थालनी गरे पछि शिक्षा मन्त्रालयलाई वैकल्पिक
विधिबाट सामुदायिक विद्यालयमा पनि पठनपाठनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दबाब परे को
थियो । कुनै न कुनै माध्यमबाट बालबालिकाको नियमित पठनपाठन सुचारु गर्न
जनस्तरबाट दबाब आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले असार १, २०७७ बाट वैकल्पिक
विधिको रूपमा अनलाइन, दूर तथा खुला शिक्षाबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन
सामुद ायिक विद्यालयलाई निर्देशन दियो । वैक ल्पिक कक्षा सञ्चालनको लागि
तयारीमा जुट्ने, विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक तथा सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउने
र सिकाइ सहजीकरणमा जोडिनुपर्ने लगायतको जिम्मेवारी शिक्षकलाई दिइएको
थियो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सम्भव भए आफ्नो विद्यालयमा पुग्न र
सम्भव नभए नजिकको विद्यालयबाट सरकारले सञ्चालन गरे को वैकल्पिक सिकाइ
सहजीकरणमा जोडिनसक्ने गरी व्यवस्था समेत गरे को थियो ।
निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा
पढ् ने विद्यार्थीहरूको पारिवारिक पृष्ठ भूमि आर्थिक र सामाजिक रूपले कमजोर
देखिन्छ । साथै, इन्टरनेट, रे डियो र टेलिभिजनको पहुचँ मा निजी विद्यालयका तुलनामा
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सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी कम छन् । त्यसै गरी, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार,
इन्टरनेटको पूर्वाधार, सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सम्पर्क
पनि निजी विद्यालयको भन्दा सामुदायिक विद्यालयको कमजोर रहेको छ । यस्तै
विभिन्न कारणले गर्दा निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा
सञ्चालनमा वैकल्पिक विधिको प्रयोग प्रभावकारी भएन (खनाल २०७७; गाहा मगर
२०७७क) । यसले गर्दा इन्टरनेट, टे लिभिजन, रे डियो, मोबाइल जस्ता वैकल्पिक
शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक सामग्री नपुगेका या यस्ता प्रविधिबाट वञ्चित
रहेक ा समुद ायका विद्यार्थीलाई समे ट् न छु ट्टै खालको निर्देशिकाको आवश्यकता
महसुस भएको थियो ।

४.२ वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा शिक्षक

विद्यालय बन्द भएको समयमा बालबालिकालाई व्यस्त राख्न र सिकाइ प्रणालीलाई
निरन्तरता दिन शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हु न ्छ । तर अधिकां श सामुद ायिक
विद्यालयका शिक्षक लकडाउनको समयमा निष्क्रिय बस्दा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ
प्रभावहीन बनेको थियो । अनलाइन, खुला तथा दरू शिक्षा मार्फ त सञ्चालन भइरहेका
कक्षामा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन र त्यसको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक
क्रियाशीलता र इच्छाशक्ति पनि सामदु ायिक विद्यालयका शिक्षक तथा व्यवस्थापकमा
कम पाइयो । वैकल्पिक शिक्षण विधिका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको
अभाव देखाएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन
सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिए; जसले गर्दा विद्यालय बन्द भएको शुरूका
करिब आठ महिना सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन हुन सके न ।
शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ अभियानमा सहभागी हुन ताके ता गरे पनि
सामुदायिक विद्यालयका करिब २ लाख २७ हजार शिक्षक वैकल्पिक कक्षामा सक्रिय
भए/नभएको बारे कुनै लेखाजोखा समेत गरिएको थिएन (कै नी २०७७ज) । बरु
लकडाउनको अवधिभर खाइपाइ आएको सुविधा यथावत पाउने गरी शिक्षकलाई
सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सरकारको
यसै निर्णयलाई आधार मानेर विद्यालय खुलेपछि मात्र पढाउन जाँउला भन्ने खालको
मानसिकतामा बसेका थिए (कै नी २०७७ज) ।
विद्यालय बन्द भएपछि घरभित्र सीमित बालबालिकालाई सिकाइ प्रक्रियामा संलग्न
गराउन, पढ्ने बानीको विकास गर्न, व्यस्त राख्न, सिर्जनशील बनाउन, विषयगत र
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व्यावहारिक ज्ञान बढाउन शिक्षकले अभिभावकसँग समन्वय गर्नु आवश्यक थियो ।
यसका लागि शिक्षकले अभिभावकसँग सम्पर्क मा रहेर मध्यस्थताको भूमिका निभाउन
सक्थे । उदाहरणका लागि इन्टरनेटको तुलनात्मक रूपमा सहज पहुचँ भएका कमसेकम
शहरी इलाकाका शिक्षकले चाहेका भए अभिभावक सँगको सहकार्यमा इन्टरनेटबाट
विषयगत र व्यावहारिक ज्ञानका अध्ययन सामग्री खोजी गरे र विद्यार्थीलाई उपलब्ध
गराउन सक्थे (भट्टराई र कार्की २०७७) । विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणका यस्ता
सम्भावनालाई समेत सामदु ायिक विद्यालयका शिक्षकले अभ्यास गरे को खासै देखिएन ।
अनलाइन र दरू शिक्षाबाट सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावकारी नभएपछि
बालबालिकालाई घरमै के -कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्नेबारे शिक्षकले सहजीकरण
गर्नसक्ने सम्भावना पनि थियो । विद्यालय नखुलेसम्म आफ्ना बालबालिकालाई
अभिभावकले आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण निर्माण गर्नसक्ने भएकाले
अभिभावक शिक्षामाथि जोड दिइनु आवश्यक थियो (यादव २०७७) । तर अभिभावक
शिक्षाका सवालमा न राज्यले नै आफ्नो निर्देशिकामा प्रस्टसँग व्यवस्था गऱ्यो, न
शिक्षकहरू नै अभिभावकलाई परिचालन गर्न जागरूक देखिए ।
वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको अग्रसरता नदेखिएको गुनासो आम रूपमा
बढेपछि साउन दोस्रो हप्ता, २०७७ मा संघीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयका
शिक्षकलाई अनिवार्य रूपमा विद्यालय पुग ्नुपर्ने व्यवस्था गरे क ो थियो (पण्डित
२०७७ग) । तत्काल विद्यालय खुल्ने र भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्ने वातावरण
नभए पनि सबै शिक्षक आफू कार्यरत विद्यालयमा हाजिर भएर वैकल्पिक सिकाइ
सहजीकरणको लागि समन्वय र सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालयले बताएको थियो । शिक्षक
विद्यालयमा पुगेपछि विद्यार्थीसँग नियमित सम्पर्क स्थापित हुने, विद्यार्थीको नयाँ
भर्ना तथा अभिलेखीकरण लगायत कार्य गर्न सहयोग पुग्ने अभिप्रायले शिक्षकलाई
विद्यालयमा नियमित उपस्थित हु न भनिएको थियो । सरकारको सो कदमको
शिक्षकहरूले व्यापक आलोचना गरे (ताराप्रसाद ओली २०७७) । शिक्षकहरूको
छाता सं स ्था ने प ाल शिक्षक महासं घ ले शिक्षकलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटाउनु
सकारात्मक कदम भए पनि महामारीको त्रास कायमै रहेकाले शिक्षकको स्वास्थ्य
सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई विद्यालयमा उपस्थित हुन सम्भव नहुने भन्दै सरकारको
ध्यानाकर्षण गराएको थियो (पण्डित २०७७ग) । त्यसै गरी, क्वारे न्टिन बनाइएका
विद्यालय निर्मलीकरण गरे र मात्र विद्यालय खोल्नुपर्ने माग शिक्षकका संघ संगठनले
राखेका थिए (कै नी २०७७घ) ।
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४.३ शिक्षक परिचालन सम्बन्धी राज्यको अस्पष्ट निर्देशिका

सामुदायिक विद्यालयमा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन र सिकाइ प्रक्रिया सहज
नहुनुमा धेरै अन्य संरचनात्मक कारक सहित शिक्षकहरूको निष्क्रियता पनि एक
महत्त्वपूर्ण कारण थियो । वैकल्पिक शिक्षण सिकाइप्रति शिक्षकहरू निष्कृ य हुनुमा
शिक्षक परिचालन सम्बन्धी सरकारले जारी गरे को निर्देशिका नै प्रस्ट नभएको भन्ने
शिक्षकहरूको तर्क थियो (प्रकाश रिजाल २०७७) । शिक्षक परिचालन सम्बन्धी
सरकारले छु ट्टै कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएको थिएन । वै क ल्पिक शिक्षण
सिकाइका लागि आवश्यक पर्ने संरचना (कम्प्यूटर, इन्टरनेट, रे डियो, टे लिभिजन,
मोवाइल फोन आदि) र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि चाहिने प्राविधिक ज्ञान
शिक्षक र विद्यार्थीमा भए नभएकोबारे सरकारले ध्यान नदिएको भन्ने उनीहरूको
भनाइ थियो । साथै , विद्यालयको भौतिक सं र चना, कक्षाकोठामा भौतिक दूर ी
कायम गरी पठनपाठन गर्न सम्भव छ कि छै न, क्वारे न्टिन बनाइएका विद्यालयहरू
निर्मलीकरण गरिएका छन् कि छै नन् र शिक्षकको उपलब्धता कति छ भन्नेबारे पनि
सरकारले नसोचेको भन्ने उनीहरूको तर्क थियो । संक्रमित संख्या बढिरहेको, एक
जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान बन्देज लगाइएको, सार्वजनिक यातायात नचलेको,
लकडाउन र निषेधाज्ञा लागिरहेको समयमा शिक्षकलाई जसरी पनि विद्यालय पुग्नुपर्ने
निर्देशनलाई उनीहरूले “अव्यावहारिक,” “अमानवीय” र “औचित्यहीन” भनेका
थिए (ताराप्रसाद ओली २०७७) ।
एक हिसाबले हेर्ने हो भने समस्या यहीनँ ेर उत्पन्न भएको थियो । वैशाख दोस्रो
हप्ता, २०७७ मा सू च ना निकाले र सरकारले लकडाउन अवधिभर शिक्षकलाई
सार्वजनिक बिदा दियो । सार्वजनिक बिदा भएपछि कतिपय शिक्षकहरू कर्मथलोबाट
आ-आफ्नो गृह जिल्ला फर्कि सके का थिए । असार १, २०७७ मा शिक्षा मन्त्रालयले
जारी गरे को निर्देशिकामा शिक्षकहरू विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणमा संलग्न हुनुपर्ने
भनियो । लकडाउनका कारण सार्वजनिक सवारी बन्द भएकाले विद्यालयभन्दा अन्यत्र
गएका शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्क न सके नन् । यदाकदा के ही सामदु ायिक विद्यालयले
निर्देशिका अनुरूप वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठनको शुरूआत गरे पनि अधिकांश
सामुदायिक विद्यालयले पठनपाठन सञ्चालनमा सक्रियता देखाएनन् । सरकारले
साउन ७, २०७७ मा लकडाउन समाप्त भएको घोषणा गरे पनि शैक्षिक संस्थाहरू
भने कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे अन्योल बाँकी नै थियो । सरकारले घोषित
रूपमा गरे को तीन महिने लकडाउनको अवधिमा शिक्षकलाई सार्वजनिक बिदाको
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सुविधा दिए पनि घोषित रूपमा लकडाउन हटे पछि पनि सामुदायिक विद्यालयका
शिक्षकहरू आ-आफ्नो कार्य तालिकामा फर्कि एनन् । एकतिर महामारीको समयमा
निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले अनलाइनबाट पठनपाठन गराए पनि आफूहरूले
पारिश्रमिक नपाउँ द ा आन्दोलनमा उत्रिनु परे क ो बताइरहेक ा थिए भने अर्कोतिर
सामदु ायिक विद्यालयका शिक्षकहरू घरमै बसीबसी तलब पाए पनि सिकाइ प्रक्रियामा
नजोडिएको भने र टीका टिप्पणी भएका थिए (एडु खब र २०७७घ) । कतिपयले
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई “निदाएका शिक्षक” भनेर समेत व्यंग्य गरे
(हिमालखबर २०७७क) ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई “निदाएका शिक्षक” भनेर आलोचना गरे
पनि शिक्षकका पेसागत संघ संगठनले कोभिड-१९ महामारीको समयमा शिक्षक
परिचालन गर्न सानातिना प्रयत्न गरे क ो देखिन्छ । उदाहरणका लागि शिक्षकको
छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासघंले शिक्षक परिचालन सम्बन्धी कार्ययोजना
बनाई शिक्षकहरू आफू कार्यरत विद्यालयमा पु ग ्न र बालबालिकाको सिकाइ
अभियानमा जोडिन देशभरका शिक्षकलाई आग्रह गरे को थियो (कै नी २०७७ज) ।
महासंघले विशेष गरी वैकल्पिक पठनपाठनमा जोडिन नसके का विद्यार्थीको पढ्न
पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यार्थीकै
घरदै ल ोमा पठाउने कार्यक्रम समे त गरे क ो थियो । खास गरी अपां ग ता भएका
विद्यार्थीको घरदैलोमा पुगेर सिकाइ सुनिश्चितता गर्ने विषयमा महासंघको जोड थियो ।
त्यसै गरी, स्व-अध्ययन सामग्री बनाउने र दूर शिक्षाको लागि सामग्रीको निर्माण
गर्ने, विद्यार्थीहरूको घर घरमा गएर पाठ्यपुस्तक र सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउने
काम गरे का थिए । साथै, शिक्षकका विभिन्न पेसागत संगठनहरूले शिक्षकहरूलाई
प्रविधि साक्षरता, महामारीको समयमा कसरी पठनपाठन गर्ने, शिक्षण सिकाइमा
सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यार्थी मूल्यांकन, बालमैत्री शिक्षण सिकाइ, पाठ्यक्रमको
प्रयोग जस्ता विविध विषयमा तालिम दिएका थिए (नेपाल समाचारपत्र २०७७ख;
एजुकेशनपाटी २०७७ख) ।
महामारीले शैक्षिक सत्रको अन्योलता र पठनपाठनमा सामुदायिक विद्यालयका
शिक्षकको निष्क्रियताबारे टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि असार २०७७ बाट नेपाल
राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले डिजिटल प्लाटफर्ममा “ननिदाएका शिक्षकहरू” अभियान
थालेर शिक्षकहरूलाई वैकल्पिक कक्षामा जोडिन प्रोत्साहन गरे को थियो । संगठनले
शुरू गरे को सो अभियानलाई विभिन्न जिल्लाका शिक्षकहरूले अनुकरण समेत गरे का
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थिए । उक्त अभियान अनुसार अनलाइनको पहुँच भएकालाई अनलाइनबाट, रे डियो
र टे लिभिजनको पहुँच भएकालाई स्थानीय रे डियो र टे लिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन
गरी पढ्ने व्यवस्था मिलाउन जोड गरिएको थियो । त्यसै गरी, कुनै पनि साधनमा
पहुँच नहु ने ल ाई विद्यालयमा बोलाएर सिकाइ सहजीकरण अथवा गृह कार्य दिने
व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको थियो (एजुकेशनपाटी २०७७ख) । यसका साथै के ही
स्थानका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले विभिन्न चौतारा, सिकाइ के न्द्रको
निर्माण गरे र, आमा समूहलाई परिचालन गरे र र घर-घरमा पुगेर पनि विद्यार्थीको
सिकाइ सहजीकरणमा जोडिएका थिए (देवकोटा २०७७) ।

४.४ शिक्षण शैली र प्रविधि साक्षरताको प्रश्न

कोभिड-१९ कालमा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गर्दा टड्कारो रूपमा शिक्षकको
शिक्षण शैली र प्रविधि साक्षरताको विषयमा पनि बहस भएको थियो । कोभिड-१९
महामारी अघिसम्म सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अनलाइन, दूर तथा खुला
विधिबाट पढाउने विषयमा अभ्यस्त थिएनन् । विद्यार्थीको उपस्थितिमा मात्र कक्षा
सञ्चालन गर्नमा अभ्यस्त रहेका शिक्षकहरू अनलाइन, दूर तथा खुला शिक्षाबाट
पठनपाठन गराउन असमर्थ जस्तै देखिए । वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा देखिएको
यस्तो असमर्थताको मूल कारण धेरै हदसम्म वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि
आवश्यक पूर्वाधारको अभाव र के ही हदसम्म नयाँ प्रविधिप्रति शिक्षक (विद्यार्थी पनि)
को कमजोर साक्षरता थियो । वैकल्पिक शिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक
साक्षरता यतिसम्म कमजोर थियो कि ग्रामीण र दुर्गम इलाकामा रहेका विद्यालयमा
कार्यरत शिक्षकको त कुरै छाडौ ँ पूर्वाधारका हिसाबले राम्रा मानिएका काठमाडौकँ ै
के ही सामुदायिक विद्यालयमा समेत शिक्षकले अनलाइनबाट पठनपाठन गर्न नसक्दा
समस्या उत्पन्न भयो । उदाहरणका लागि काठमाडौ ँ दरबार हाई स्कू लमा तालिम
दिए पनि अनलाइन विधिबाट पढाउन के ही शिक्षकलाई गाह्रो भएको समाचार
आएको थियो । र, अनलाइन शिक्षण विधिअनुसार पढाउन नमान्ने शिक्षकलाई
दरबार हाई स्कू लको व्यवस्थापन समितिले हटाउने सम्मको तयारी गरे को थियो
(गणेश राई २०७७ख) । वैकल्पिक कक्षालाई नै मूलधारको शिक्षा बनाउनुपर्ने बेला
आएकाले अब वैकल्पिक विधिमा जान शिक्षकहरूलाई सोही अनुरूप तालिम र
अभिमुख ीकरण दिनुप र्ने विषय समे त जोडतोडले उठे क ो थियो (कै नी २०७७ज;
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रमाकान्त शर्मा २०७७) । साथै, प्रविधि साक्षरता, शिक्षण विधि र सोही अनुरूप
पाठ्यक्रम निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने विषयले समेत राम्रै चर्चा पायो ।
सामुदायिक विद्यालयमा वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी नहुनुमा तीनै तहका सरकार
उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय स्तरका सरकारी निकाय
शिक्षकलाई प्रविधि सम्बन्धी साक्षात्कार तालिम, विपत्को समयमा पठनपाठन गर्नेबारे
सिकाउने या अभिमुखीकरण गर्नेतर्फ भन्दा पनि निर्देशिका बनाउने र निर्देशन दिनेमा
नै सीमित रहे । तर निर्देशिका कार्यन्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना
भए नभएको र शिक्षक (विद्यार्थीमा पनि) वैकल्पिक पठनपाठनका लागि आवश्यक
पर्ने प्राविधिक सीप/ज्ञान के -कस्तो छ भन्नेबारे संघीय सरकारले सोचेको देखिएन ।
माथि भनिए झै ँ अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनको
लागि चाहिने न भौतिक पूर्वाधार (प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा) थियो, न शिक्षकहरूमा
वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सीप र दक्षता थियो
(लेखनाथ शर्मा २०७७) । र, यस्ता विषयमा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने थियो ।
त्यसै गरी, संघीय सरकारले जस्तै स्थानीय सरकारले पनि प्रभावकारी रूपमा
वै क ल्पिक सिकाइ अघि बढाउन विद्यालयसँ ग समन्वय र सहयोग गर्न सके को
पाइएन । समग्रमा भन्दा, वैकल्पिक शिक्षणका लागि शिक्षकहरूको क्षमता, सीप
विकास र तालिममा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा संघीय सरकार जस्तै स्थानीय सरकारहरू
पनि शिक्षक परिचालनका सन्दर्भमा मूलतः निर्देशनमुखी देखिए । शिक्षण सिकाइ,
विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यालय-अभिभावक सम्बन्ध, शिक्षक व्यवस्थापन आदिका
विषयमा स्थानीय सरकारले विद्यालयसँगै बसेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना
बनाई अघि बढ्नुपर्ने आमअपेक्षा विपरीत अधिकांश स्थानीय सरकारहरू संघीय
सरकारकै बाटोतर्फ अगाडि बढे (फरिद, हेइज् र सिरखेल सन् २०२१) ।
त्यतिमात्र होइन, महामारीको समयमा सजिलै गर्न सकिने काम पनि स्थानीय
सरकारले गरे नन् । उदाहरणका लागि शिक्षण सिकाइमा सहजीकरणका लागि स्थानीय
सरकारले विद्यार्थी र शिक्षकको वस्तुगत विवरण पत्ता लगाई, निश्चित सामुदायिक
विद्यालय सँगको सहकार्यमा वैकल्पिक शिक्षण विधिलाई अगाडि बढाउन सक्थे ।
यतिसम्म कि अधिकांश पालिकाले सम्बन्धित पालिकामा सिकाइ निरन्तरता दिन
आफ्ना क्षेत्रमा कति बालबालिका छन्, कति शिक्षक र शिक्षित जनसंख्या छन् भन्ने
तथ्यांक संकलन गरे कोसम्म देखिएन (दाहाल २०७७; बिडारी २०७७) । साथै ,
स्पष्ट निर्देशिका नभएको भन्दै शिक्षकहरू आफूले गर्नसक्ने कामबाट पनि उम्किए ।
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इन्टरनेट, बिजुली, ल्यापटप आदिको समस्या देखाएर विद्यालयले पनि पठनपाठन
सञ्चालन गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट उनीहरू पछि हटे । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ संघीय
सरकार र स्थानीय सरकारबीच दोहोरो सं व ाद नहुँद ा पठनपाठनमा अलमलको
अवस्था सिर्जना भयो (दाहाल २०७७; बिडारी २०७७) । साथै , सामुद ायिक
विद्यालयमा वैकल्पिक शिक्षण असफल हुनुमा आ-आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुँदै
एकले अर्कालाई दोष दिने—संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दोष देखाउने,
स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई दोष देखाउने, शिक्षकले राज्यलाई दोष देखाउने
र राज्यले शिक्षकलाई दोष देखाउने—प्रवृत्ति सघन देखियो । र, यसको प्रत्यक्ष असर
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा पऱ्यो ।

४.५. गिर्दो छवि सच्याउने अवसर

कोभिड-१९ महामारी सामुदायिक विद्यालयको गिर्दो छवि सुधार्ने अवसर हुनसक्ने
भन्ने बहस समेत सतहमा देखिए (सुवेदी २०७७; सुदर्शन अर्याल २०७७) । कोभिड१९ का कारण लामो समय लकडाउन भएकाले गर्दा धेरै अभिभावकको रोजगारी
गुमेको थियो, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्ना छोराछोरी महँगा निजी विद्यालय पढाउँ दा
लाग्ने खर्च धान्न नसके र सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिरहेका थिए । साथै, जागिर
गुमेपछि कतिपय अभिभावक काठमाडौ ँ छोडे र आफ्नो गाउँ घर फर्कि एर उनीहरूले
आफ्नो छोराछोरीलाई गाउँ घरकै विद्यालयमा भर्ना समेत गरे का थिए । यसै कारण
कोभिड-१९ कहरपछि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या बढ्ने
प्रक्षेपण गरिएको थियो (सुवेदी २०७७) । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय
अभिभावक/विद्यार्थी मैत्री देखिन सके को भए सामुदायिक विद्यालयको छवि सुधार्ने
यो एउटा मौका समेत हुन सक्थ्यो ।
त्यसै गरी, कोभिड-१९ महामारीपछि विभिन्न जिल्लामा अभिभावकहरूले
आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयबाट निकाली सामुदायिक विद्यालयलमा
भर्ना गरे का समाचार विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका थिए । उदाहरणका लागि
बुटवलको कान्ति माविमा निजी विद्यालयका छ सय विद्यार्थी भर्ना हुन खोजेका
थिए । तर सो माविले सबै विद्यार्थीलाई भर्ना लिन नसके र फर्काएको थियो । त्यसै
गरी, डोटीको सदरमुक ाम सिलगढीको पद्म सामुद ायिक विद्यालयमा पनि निजी
विद्यालयबाट भर्ना हुन धेरै विद्यार्थी आएका थिए । उक्त विद्यालयले एउटा कक्षामा
एक सय विद्यार्थी राख्दा पनि अझ संख्या बढ्दै गएपछि विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रियाबारे
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पुनर्विचार गर्नुपरे को थियो । त्यस्तै, काठमाडौमँ ा पनि निजी विद्यालयबाट सामुदायिक
विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भएका उदाहरण पाइएको थियो । डिल्लीबजारको विजय
स्मारक माविमा पढ् न आउने विद्यार्थीको सं ख ्या बढे क ो थियो (सुद र्शन अर्या ल
२०७७) । कोभिड-१९ महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकटको
असर समेत विद्यालय शिक्षामा परे को थियो । वैशाख २०७८ मा सप्तरीमा मार्टिन
चौतारीले गरे को एक स्थलगत अध्ययनमा कोभिड-१९ महामारीका बेला विदेश
(विशेष गरी गल्फ/खाडी मुलुक) मा रोजगार गुमाएका या कामका लागि पुनः विदेश
जाने अवसर नपाएका परिवारले आफ्ना बालबच्चा निजी विद्यालयबाट सामुदायिक
विद्यालयमा सार्ने चलनले व्यापक रूप लिएको पाइएको थियो । निजी शिक्षण
संस्थाबाट सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुने क्रम बढ्नुमा कोभिड-१९
को कारण परिवारमा आर्थिक अवस्था खस्किनु प्रमुख कारण देखिएको थियो ।27
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास के न्द्रको पछिल्लो विवरणले पनि कोभिड-१९
कालमा सामुद ायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढे क ो देखाउँ छ । शिक्षा तथा मानव
स्रोत विकास के न्द्रका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०७६ को
भन्दा शैक्षिक सत्र २०७७ मा २,५४,४९७ जना विद्यार्थी थपिए । जुन २०७६ को
शैक्षिक सत्रभन्दा ४ प्रतिशतले बढी थियो । प्रारम्भिक बालविकासदेखि माध्यमिक
तह (कक्षा १२) सम्म नै विद्यार्थी बढे पनि सबैभन्दा धेरै कक्षा १ देखि ५ सम्म
१,२८,४७५ जना विद्यार्थी बढेका थिए । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास के न्द्रका
अनुसार शैक्षिक सत्र २०७७ मा इसिडी तहमा ५,९७२ (१.१०%), कक्षा ६–८ मा
६३,८२७ (४.८८%), कक्षा ९–१० मा ४०,०३९ (५.०८%), र कक्षा ११–१२ मा
५६,२२३ (३.८३%) विद्यार्थी बढेका थिए (गौतम २०७७ख) ।
बक्स ३ : लकडाउनमा पनि बन्द नभएका सामुदायिक विद्यालय
लकडाउनको अवधिमा अधिकांश सामदु ायिक विद्यालय बन्द भए पनि अपवादका
रूपमा के ही सामुद ायिक विद्यालय भने निरन्तर सञ्चालन भए । तिनीहरूले
लकडाउनको अवधिमा वै क ल्पिक विधिबाट सञ्चालन गरे क ो पठनपाठन
अनुकरणीय थिए । बाग्लुङको धारा माविले वैशाख २०७७ देखि नै घरदैलो
शिक्षा मार्फ त पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएको थियो (खड्काथोकी २०७७) ।
27

कोरोना महामारीपछि रोजगारी/व्यापार व्यवसाय सिर्जना भई परिवारको आर्थिक अवस्थामा
सुधार भएपछि फे रि ती विद्यार्थीहरू निजीमै फर्कि ने सक्ने आकलन कतिपयको थियो ।
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धारा माविले जे ठ को दोस्रो हप्तादेख ि नै विद्यालयमा भौतिक दूर ी र स्वास्थ्य
सुरक्षा अपनाएर कक्षा सञ्चालन गरे को थियो । विदेशबाट फर्कि एकाहरूका लागि
क्वारे न्टिन बनाउन विद्यालय दुई साता बन्द भए पनि त्यस बेला कक्षा ९, १०,
११ र १२ को अतिरिक्त कक्षा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयको पढाइलाई
निरन्तरता दिइयो । लकडाउनको बे ल ामा पनि पढाएको भन्दै विद्यालयलाई
गाउँ पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दबाब आए पनि उक्त विद्यालय
बन्द गरिएको थिएन ।
त्यसै गरी, बझाङको साइपल गाउँ प ालिकाका विद्यालयमा पनि
लकडाउनको अवधिमा नियमित कक्षा सञ्चालन भयो (सिं ह २०७७) ।
अघिल्लो वर्ष त्यहाँ का विद्यालय चैतदेखि साउनसम्म बन्द हुन्थे, र विद्यार्थी
एवं शिक्षकहरू यार्चागुम ्बा टिप्न जान्थे । तर यो वर्ष यार्चा सं क लनमा रोक
लगाएसँगै विद्यालयले वैशाख २, २०७७ बाटै भर्ना लिएर लगतै पढाइ सञ्चालन
गऱ्यो । साइपलमा कोभिड-१९ को संक्रमण नरहेको र बाहिरका मानिससँग त्यति
आवतजावत नहुने र विकट क्षेत्र भएकाले अभिभावकहरूले नै विद्यालय खोल्न
दबाब दिएका थिए । यसरी अधिकांश ठाउँ मा विद्यालय बन्द भएको समयमा
पनि विद्यालय सञ्चालन गर्दा अन्य गाउँ पालिकाका विद्यार्थीहरू पनि साइपाल
गाउँ पालिकाका विद्यालयमा भर्ना भए । जसले गर्दा पहिला भन्दा १५ प्रतिशतले
उक्त गाउँ पालिकामा विद्यार्थीको भर्ना दर बढेको थियो ।
लकडाउनको अवधिमा उत्कृष्ट मानिएका के ही सामुदायिक विद्यालयले
विभिन्न विधि अपनाएर पठनपाठनलाई निरन्तरता दिए, जुन “मोडल” अरू
सामुदायिक विद्यालयको लागि अनुकरणीय हुन सक्थ्यो । उदाहरणका लागि
बुढानिलकण्ठ स्कू लले वैशाखको पहिलो हप्ता, २०७७ देखि नै अनलाइनबाट
कक्षा सञ्चालन गरे को थियो । स्कू लले लकडाउनलाई विद्यार्थी र शिक्षक दवु ैलाई
प्रविधिमैत्री हुने अवसरको रूपमा लिएको थियो । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा
शुरूमै दईु तिहाई विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिएका थिए । अनलाइन कक्षामा
सहभागी नभएका विद्यार्थीबारे स्कू लले सोधखोज गर्दा इन्टरनेटको समस्या भएको
थाहा पायो । त्यसपछि नेपाल टे लिकमसँग अनुरोध गरी पाँच सय रूपैयाँको छुट्टै
ई-शिक्षा डाटा प्याके ज एक महिनासम्म चल्ने गरी १५ जीबीको डाटा उपलब्ध
गराएको थियो । जसले गर्दा उक्त विद्यालयका सतप्रतिशत विद्यार्थीहरू अनलाइन
कक्षामा जोडिन सके का थिए । त्यसै गरी, सत्यनारायण मावि, विराटनगरले
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कोभिड-१९ को असहज परिस्थितिमा पनि रे डियो, टे लिभिजन, र युट्युबबाट
वैकल्पिक पठनपाठन गरे को थियो । अभिभावकलाई पनि विद्यालयले मनोपरामर्श
कार्यक्रम सञ्चालन गरे को थियो । जनता मावि, पाल्पाले रे डियो र टे लिभिजनबाट
कक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थी र शिक्षकको नियमित भेट फे सबुक र म्यासेन्जर
मार्फ त हुने गराएको थियो । फे सबुक र म्यासेन्जरबाटै शिक्षकले गृहकार्य दिने,
परीक्षण गर्ने , प्रश्न र जिज्ञासा मे ट ाउने काम गरिन्थ्यो । त्यसै गरी, पोखरीया
मावि विराटनगरले शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तालिम, प्रशिक्षण दिएको
थियो । विद्यालयले कक्षा शिक्षकको व्यवस्था गरी उक्त शिक्षकको माध्यमबाट
शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको भेटघाट हुने गर्दथ्यो । सत्यवती मावि, तनहूँले
अनलाइनबाट र अनलाइनको पहुँचमा नहुनेलाई टोलटोलमा सिकाइ समूह बनाएर
स्थानीय शिक्षक मार्फ त पठनपाठन अगाडि बढाएको थियो । पद्ममोदय मावि,
दाङले विद्यार्थीको सर्वेक्षण गरे र विद्यार्थीको पहुँचको आधारमा वैकल्पिक कक्षा
सञ्चालन गरे को थियो । बाफल, काठमाडौस्थि
ँ त ज्ञानोदय माविले भर्चुअल कक्षा
सञ्चालन गर्न प्राविधिकहरूको सहयोगमा “सफ्टवेयर” को विकास गरे को थियो
(भक्तपुर पोष्ट २०७७) ।
कोभिड-१९ महामारीले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना बढ्ने प्रवृत्ति सबै
स्थानमा उही हिसाबले देखा परे को भने होइन । विशेष गरी शहरका सामुदायिक
विद्यालयमा कोभिड-१९ महामारीका कारण विद्यार्थी संख्यामा उल्लेखनीय मात्रामा
घटे को समेत पाइयो । साथै, सीमान्तकृ त सामाजिक समूहका बालबालिका पढ्ने
विशेष गरी शहरका सामुदायिक विद्यालयले सञ्चालन गरे को वैकल्पिक शिक्षण
प्रणालीमा भने विद्यार्थीहरू जोडिन सके का थिएनन् । यो पक्षबारे अब संक्षिप्त चर्चा
गरौ ँ ।

४.६ शहरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सख
ं ्या घटे

नयाँ पत्रिकाको एक समाचारमा जनाइए अनुसार २०७७ सालमा शुरू भएको नयाँ
शै क्षि क सत्रमा काठमाडौ कँ ो नाम चले क ा सामुद ायिक विद्यालयमा करिब ५०
प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र नाम दर्ता गरे र पुस्तक लगेका थिए । नाम दर्ता गरे र पुस्तक
लगेका विद्यार्थीहरूमध्ये पनि के ही साउन अन्तिम हप्ता, २०७७ सम्म काठमाडौ ँ
फर्कि न सके का थिएनन् । उनीहरूमध्ये के ही आफ्नो गृह जिल्लाका विद्यालयमा भर्ना
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भएका थिए । उदाहरणको लागि महामारीका कारण काठमाडौ ँ छोडे का विद्यार्थीहरू
सिन्धुपाल्चोकको जनजागृति मावि, साँगामा भर्ना भएको त्यहाँको प्रधानाध्यापकले
बताएका थिए (गौतम २०७७ङ) । त्यसै गरी, काठमाडौ कँ ो तिलगं ग ामा रहेक ो
शारदा आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरू विद्यालयको सम्पर्क मा थिएनन् । उक्त
विद्यालयमा अधिकांश भारतीय मूलका र तराईका दलित समुदायका करिब ८०
जना बालबालिकाहरू अध्ययनरत थिए । वैशाख २०७८ को दोस्रो साताबाट पुनः
लकडाउन भएपछि ती विद्यार्थीहरू आ-आफ्नो गृह जिल्ला फर्कि एका थिए भने कोही
काठमाडौमँ ै जिविकोपार्जनको लागि कवाडी संकलनमा व्यस्त थिए । विद्यालयले
ती विद्यार्थीलाई पुस्तक लिन बोलाए पनि उनीहरू विद्यालय गएनन् ।
तिलगंगास्थित शारदा आधारभूत विद्यालयको मात्रै होइन काठमाडौ ँ उपत्यकाका
अरू सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था पनि खासै फरक देखिएन । उदाहरणका
लागि बुद्धनगरमा रहेको बुद्धनगर आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत एक सय जना
विद्यार्थीमध्ये असार २८, २०७८ सम्म ४७ जना विद्यार्थी मात्र नयाँ शैक्षिक सत्रको
लागि भर्ना भएका थिए । अरू विद्यार्थी विद्यालयको सम्पर्क मा थिएनन् । त्यसै गरी,
भर्ना भएका ४७ जनाको पनि अनलाइन कक्षामा पहुँच थिएन । उता ललितपुरको
नखिपोटमा रहेको चोइनाविणा गुरूगणेश आधारभूत विद्यालयमा पनि असारको
अन्तिम साता २०७८ सम्म वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन भएको थिएन । उक्त
विद्यालयमा १०७ जना विद्यार्थी अध्ययनरत भए पनि नयाँ शैक्षिक सत्रमा जम्मा
१६ जनाले मात्रै नाम दर्ता गराए । अनलाइन कक्षाको लागि विद्यालयले विद्यार्थीको
अध्ययन गर्दा कक्षा ७ मा पढ्ने एक जना र कक्षा ६ मा पढ्ने तीन जनासँग मात्रै
अनलाइनको पहुँच रहेको पाएको थियो । त्यसैकारण उक्त विद्यालयले नाम दर्ता
गराएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर गृहकार्य दिने योजना रहेको बताएको
थियो । बुङमती, ललिपुरको वाखेलकुमारी आधारभूत विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक
सत्रमा १३० जना विद्यार्थीमध्ये ६० जना विद्यार्थीले मात्रै भर्ना गरे का थिए । त्यस
बाहेक, अरू विद्यार्थी विद्यालयको सम्पर्क मा नरहेको विद्यालयले जनाएको थियो ।
उक्त विद्यालयमा प्राय:जसो इट्टाभट्टामा मजदरु ी गर्नेका बालबालिकाहरू पढ्ने गर्छन् ।
इट्टाभट्टा बन्द भएपछि धेरै बालबालिकाहरू अभिभावकसँगै गाउँ फर्कि एका थिए ।
गाउँ फर्कि एका अधिकांश विद्यार्थी र अभिभावकहरू विद्यालयको सम्पर्क मा थिएनन्
के ही विद्यार्थीहरूले इट्टाभट्टा खल
ु ेपछि मात्र अभिभावकसँग काठमाडौ ँ आउने बताएका
थिए (गणेश राई २०७७क) ।
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त्यसै गरी, भदौ २०७८ मा कीर्तिपुरका सामुदायिक विद्यालयमा मार्टिन चौतारीले
गरे क ो एक स्थलगत अध्ययनमा समे त कोभिड-१९ महामारीले विद्यालयमा
अध्ययनरत के ही विद्यार्थी विद्यालयको सम्पर्क मा नआएको पाइएको थियो ।
कीर्तिपुरका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थी काठमाडौ ँ उपत्यका
बाहिरका अभिभावकका बालबालिका रहेका र कोभिड-१९ महामारी शुरू भएपछि
उनीहरू आफ्नै गृह जिल्ला/गाँ उ घर फर्के का कारण विद्यालयमा विद्यार्थी घटे क ो
उनीहरूले बताएका थिए । साथै, विद्यालयले सञ्चालन गरे को “अनलाइन कक्षामा”
विशे ष गरी प्राथमिक कक्षामा पढ् ने बालबालिकाको उपस्थिति “अति न्युन”
रहेको उनीहरूले जनाएका थिए ।28 विद्यार्थी विद्यालयको सम्पर्क मा नहुने समस्या
काठमाडौ ँ उपत्यका बाहिरका सामुदायिक विद्यालयमा पनि देखिन्छ । उदाहरणका
लागि मकवानपुर स्थित मनहरी गाउँ प ालिकामा रहेक ो सामुद ायिक विद्यालयका
अधिकां श विद्यार्थी कोभिड-१९ महामारीपछि विद्यालयको सम्पर्क मा नआएको
जनाइएको थियो । महामारीले विद्यालय बन्द भएपछि असार २०७८ बाट शुरू
भएको “विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम र पुस्तक वितरण” कार्यक्रम पूरै प्रभावित रहेको
थियो (नविन तिमल्सिना २०७८) ।29

४.७ निष्कर्ष

पछिल्ला दशकमा ने प ाली समाजमा सामु द ायिक विद्यालयको छवि “कमजोर
पठनपाठन,” “अल्छी शिक्षक भएका” र “गरिब/सीमान्तकृ त वर्गका छोराछोरी
मात्र पढ्ने” शिक्षण संस्थाका रूपमा बन्न पुगेको छ । सामुदायिक विद्यालय प्रतिको
यस्तो नकारात्मक छविलाई कोभिड-१९ महामारीले झन् गाढा बनाउन सहयोग
28

भदौ पहिलो हप्ता, २०७८ मा कीर्तिपुरस्थित सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक
सँगको कुराकानीमा आधारित ।
29
मकवानपुरको मनहरी गाँउपालिकामा अवस्थित पशुपतिनाथ माविमा पढ्ने ९० प्रतिशत
विद्यार्थीहरू विद्यालयको सम्पर्क बाहिर रहेको विद्यालयले जनाएको थियो । उक्त विद्यालयमा
अध्ययनरत ५५० जना विद्यार्थीमध्ये जम्मा ५० जना विद्यार्थीले मात्रै पुस ्तक लगे क ा थिए ।
खेतीपातीको मौसम भएकाले विद्यार्थीहरू आफ्नो घरको काम र ज्याला मजदरु ीको काममा व्यस्त
भएका कारण त्यसो भएको हुनसक्ने विद्यालयका शिक्षकले अनुमान गरे का थिए । एक समाचारमा
जनाइए अनुसार सो गाँउपालिकामा वनकरिया जातिका १५ जना बालबालिका सो विद्यालयमा
अध्ययन गर्थे । साउन २०७८ सम्म ती विद्यार्थीहरू विद्यालयको सम्पर्क मा नआएपछि शिक्षकहरू
विद्यार्थीको घर-घरमा खोज्न गएका थिए (नविन तिमल्सिना २०७८) ।
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गऱ्यो । कोभिड-१९ का कारण विद्यालय बन्द भएको करिब तीन महिनासम्म
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको पठनपाठन कसरी सुचारु गर्ने
भन्नेमा तीनै तहका सरकार सहित विद्यालय शिक्षामा सरोकार राख्नेहरू (शिक्षक
संघ संगठन, विद्यार्थी संघ संगठन, अभिभावक संघ संगठन, शिक्षामा लगानी गर्ने
दातृ निकाय आदि) एक प्रकारको अन्योलमा थिए । यस्तो हु नुम ा कोभिड-१९
महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने बारे को अनिश्चितताले धेरै हदसम्म काम गरे को
थियो । कोभिड-१९ तत्कालै अन्त नहुने देखेपछि सरकारले जेठ तेस्रो हप्ता, २०७७
मा वैकल्पिक विधिबाट विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गऱ्यो । तर
योजना सार्वजनिक गर्दैमा वैकल्पिक विधिबाट सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण
सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना थिएन ।
वैकल्पिक विधिबाट सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाले गति
नलिनुमा के ही निश्चित संरचनात्मक कारण थिए । उदाहरणका लागि सामुदायिक
विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैका लागि वैकल्पिक शिक्षण
सिकाइ विधि नयाँ थियो । वैकल्पिक शिक्षण विधि पछ्याउनका लागि शिक्षक
तथा विद्यार्थीमा खास प्रकारको प्राविधिक ज्ञान/सीप आवश्यक पर्छ । त्यसै गरी,
वैकल्पिक शिक्षण विधिका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार (रे डियो, टिभी, बिजुली,
इमे ल , इन्टरने ट , आदि) दरिलो नभएसम्म सामु द ायिक विद्यालयले वै क ल्पिक
शिक्षण विधि चाहेर पनि अपनाउन सक्ने अवस्था थिएन । शहरी र तुलनात्मक
रूपमा सुगम मानिएका स्थानमै रहेका सामुदायिक विद्यालयमा समेत वैकल्पिक
शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि
आवश्यक पर्ने पूर्वाधार (इन्टरनेट, रे डियो, टिभी, आदि) नै नभएका या कम भएका
स्थानका सामुदायिक विद्यालयमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको प्रक्रिया अगाडि
बढ्ने सम्भावना नै भएन ।
समग्रमा सामुद ायिक विद्यालयमा कोभिड-१९ महामारीले पारे को असरलाई
कम गर्न तीन तहका सरकार र विद्यालय शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समूहले
सीमित सम्भावनाबीच जे गर्न सकिन्थ्यो त्यो हुन सके न । कोभिड-१९ महामारीमा
सामुदायिक विद्यालयको दाँजोमा निजी शिक्षण संस्थाहरूले थुप्रै चुनौतीका बीच
वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रयत्न गरे का थिए;
यो पक्षबारे थप छलफल यस पछिको खण्डमा गरिने छ ।
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परिच्छे द ५

महामारीमा ससं ्थागत विद्यालय
लकडाउनको समयमा सरकार, अभिभावक र सं स ्थागत (निजी) विद्यालयबीच
अनलाइनबाट पढाए बापत शुल ्क लिन पाउने कि नपाउने बारे क ो मुद् दा पे चि लो
बनेको थियो । लकडाउन शुरू भएको के ही समयपछि (वैशाख दोस्रो साता, २०७७
देखि) निजी शिक्षण संस्थाहरूले विद्यालय बन्द भएको समयमा अभिभावकबाट
शुल्क उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा उठे को थियो । यो
परिच्छेदमा महामारीमा निजी शिक्षण संस्था र अभिभावक बीचको शुल्क विवाद,
महामारीले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको रोजगारी गुमेपछि (र, विद्यालयले
शिक्षक निकालेपछि) उनीहरूले गरे को आन्दोलन र अभिभावक, निजी विद्यालय
र विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकबीच उत्पन्न विवादमा सरकारको भूमिकाबारे चर्चा
गरिने छ ।

५.१ अनलाइन कक्षा सञ्चालनको शुल्कमा विवाद

सरकारले महामारीको शरू
ु को समयमा सबै विद्यालयले अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन
गर्न नसक्ने, सबै विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिन नसक्ने, सबै ठाउँ मा इन्टरनेटको
पहुँच राम्रो नभएका कारण अनलाइन कक्षाले शिक्षामा असमानता ल्याउने भन्दै
(निजी) विद्यालयलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्न र विद्यार्थी भर्ना तथा शुल्क
नलिन निर्देशन दिएको थियो (अनलाइनखबर २०७७क) । लकडाउन शुरू भएको
करिब एक महिनापछि (वैशाख पहिलो हप्ता, २०७७) काठमाडौ ँ उपत्यकाका के ही
निजी विद्यालयले अनलाइन मार्फ त पठनपाठन शुरू गरे (नुतुना राई २०७७ख) ।
यसपछि मात्र सरकारले “वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण
निर्देशिका” जारी गरी अनलाइन, दूर तथा खु ल ा शिक्षाबाट कक्षा सञ्चालन
गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गरे को थियो । एक प्रकारले भन्ने हो भने सरकारको
सो निर्णयले निजी विद्यालयलाई अनलाइनबाट भर्ना लिन र कक्षा सञ्चालन गर्न
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बाटो खोलिदियो । साथै, सो निर्देशिकाले अनलाइनबाट पढ्ने पढाउने, पढाएकोलाई
शैक्षिक सत्रको मान्यता दिने र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गऱ्यो । लकडाउनको
समयमा अनलाइनबाट पढाएको भन्दै निजी शिक्षण संस्थाले चैत २०७६ र वैशाख
२०७७ को शुल ्क माग्न थाले प छि र सरकारले वै क ल्पिक विधिबाट पढाइ शुरू
गर्नुअघि भर्ना लिएर शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग राखेपछि सरकार, अभिभावक र
निजी विद्यालयबीच शुल्क बारे का विवाद क्रमशः सतहमा आउन थाले (कान्तिपुर
२०७७ग; कै नी २०७७ख) ।
विद्यालय शिक्षामा अनलाइन मार्फ त पठनपाठन गर्ने चलन ने प ालमा नयाँ
अभ्यास जस्तै थियो । साथै, अनलाइन कक्षाको औचित्यलाई लिएर समेत यसको
पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक बहस भइरहेका थिए (दिनेश गौतम २०७७) । महामारी
संक्रमणको त्रास र लकडाउनका कारण कतिपय अभिभावकको पेसा/रोजगारी गुमेको
अवस्था थियो । यस्तो संकटको बेलामा निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना शुल्क
उठाउन ताके ता गर्न थालेपछि अभिभावक मानसिक दबाबमा परे को प्रस्टै देखिन्थ्यो
(धरे ल २०७७) । शुल्क विवाद तीव्र बन्दै गएपछि शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख २२,
२०७७ मा कोभिड-१९ महामारीको राम्रोसँ ग आकलन नगरी विद्यार्थीको भर्ना
नगर्न, चैत, वैशाखको शुल्क नलिन र अनलाइन कक्षा बन्द गर्न निजी विद्यालयलाई
निर्देशन दियो (नुतुना राई २०७७क) । त्यसै गरी, सरकारको उक्त निर्देशनपछि निजी
विद्यालयका सञ्चालकहरूको छाता संस्थाहरू—निजी तथा आवासीय विद्यालय
संगठन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल
(एनप्याब्सन)—ले समे त सरकारको अर्को निर्णय नआए सम्मका लागि शुल ्क
नउठाउन आफ्ना विद्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । साथै, कोभिड-१९ ले निजी
विद्यालयमा पारे क ो असर न्यून ीकरण गर्न बजे ट मा सहु लि यत कार्यक्रम ल्याउन
उनीहरूले माग गरे का थिए (कै नी २०७७छ) ।
प्याब्सन र एनप्याब्सनले जेठ ९, २०७७ मा विज्ञप्ति जारी गरे र विद्यालयको
नियमित खर्च जस्तै : शिक्षक र कर्मचारीको तलब भत्ता, घर भाडा लगायत धान्न
बजे ट मार्फ त सहु लि यत ॠण उपलब्ध गराउन सरकारसँ ग माग राखे क ा थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजे ट मा चालु
शै क्षि क सत्रको पठनपाठनलाई अनलाइन, दूर तथा खु ल ा शिक्षाबाट अगाडि
बढाउने भनेपछि जेठ १६, २०७७ मा प्याब्सन, एनप्याब्सन, संस्थागत विद्यालय
शिक्षक युनियन (ईस्टु), र राष्ट्रिय अभिभावक महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी
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निजी विद्यालयका सञ्चालकले जेठ २१, २०७७ देखि भौतिक दूरी कायम गरे र
विद्यार्थीको भर्ना गर्ने जनाएका थिए । त्यसै गरी, नयाँ शै क्षि क सत्रको योजना
बनाउन, शिक्षक र कर्मचारीलाई तालिम, अभिमुख ीकरणको व्यवस्था मिलाउन
उनीहरूले सरकारलाई अनुरोध समेत गरे का थिए । पाठ्यपुस्तकको ढुवानी निर्वाध
गर्न, अनलाइन कक्षालाई औपचारिकता दिन र इन्टरनेट शुल्कमा छुट तथा सहुलियत
दिन समेत माग गरे का थिए ।
अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन गरिरहेको भन्दै कतिपय निजी विद्यालयले भर्ना
सहित लकडाउन शुरू भए देखिकै मासिक शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई ताके ता
गरिरहेका थिए । र, असार ७, २०७७ मा प्याब्सन र एनप्याब्सनले शुल्क भुक्तानीका
लागि संयुक्त अपिल समेत जारी गरे का थिए ।30 अपिलमा कोभिड-१९ महामारीका
कारण निजी विद्यालय संकटमा पुगेको, विद्यालयको भाडा तिर्न नसके को, शिक्षक
र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसके को, बैंकको ॠण बुझाउन नसके को लगायतको
समस्या भएकाले शु ल ्क बु झ ाउन अभिभावकहरूलाई आग्रह गरिएको थियो ।
महामारीका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि सरकारले चासो नदिएको
भन्दै आफूहरू बाध्य भएर विद्यालय सञ्चालनको लागि शुल्क उठाउनु परे को भन्ने
दलिल उनीहरूको थियो (कै नी २०७७ङ) । सरकारले अनलाइनबाट पढाएकाको
शुल्क नलिन निर्देशन दिँदादिँदै पनि निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन
गरे कै आधारमा शुल्क उठाउन खोजेको भनी अभिभावक र विद्यार्थी संगठनहरूले
विरोध गरे का थिए (बीबीसी नेपाली सन् २०२०ग) । असार ८, २०७७ मा पुनः
शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई शुल्क नलिन निर्देशन दियो । कोभिड-१९
ले निजी विद्यालयमा पारे को असरको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले कुनै नीतिगत
प्याके ज नल्याई अनलाइनबाट पढाएको शु ल ्क नलिनु भन्ने सरकारको निर्णय
व्यावहारिक नभएको र आम्दानीको मूल स्रोत विद्यार्थी शुल्क भएकोले त्यो लिन
खोज्दा सरकारले दरारको बाटो सिर्जना गरे को भन्ने निजी विद्यालयहरूको तर्क
थियो । साथै, उनीहरूले सरकारले आफूहरूको मागको सम्बोधन नगरे पछि बाध्य
भएर शुल्क बुझाउन अपिल गर्नुपरे को तर्क गरे का थिए । महामारीको बेला सरकार
निजी शिक्षण संस्थाको अभिभावक बन्न नसके को र समन्वयकारी भूमिका पनि
30

त्यसमा पनि उनीहरूले सबै अभिभावकलाई भन्दा पनि जसको रोजगारी गुमेको छै न,
नियमित पारिश्रमिक पाइरहेका छन्, तिनीहरूलाई शुल्क बुझाउन भनिएको थियो ।
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निर्वाह गर्न नसके को भन्दै उनीहरूले त्यति बेला सरकारको आलोचना गरे का थिए
(अनलाइनखबर २०७७ग) ।
असार १४, २०७७ मा निजी विद्यालयका सञ्चालहरूको एक समू ह ले
समस्यामा परे का निजी शिक्षण संस्थालाई ॠण दिनुपर्ने र अनलाइनबाट सञ्चालन
भइरहेको कक्षालाई औपचारिकता दिएर विद्यार्थीबाट निश्चित शुल्क लिन पाउनुपर्ने
लगायतका माग तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरे ल समक्ष राखेका थिए ।
यसअघि निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा इन्टरनेटको पहुँच भएको
र नभएको समूह मा “डिजिटल असमानता” सिर्जना गर्ने बताउँ दै आएको शिक्षा
मन्त्रालयले अन्ततः असार १८, २०७७ मा “वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको
सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७” जारी गऱ्यो । उक्त निर्देशिकाले त्यसअघि नै
अनलाइनबाट पढाउँ दै आएका निजी विद्यालयलाई कक्षा सञ्चालन गर्न वैधानिकता
समेत प्रदान गरे को थियो । त्यसपछि भने अनलाइनको पहुँच भएको ठाउँ मा अनलाइन
र अनलाइनको पहुँच नभएको ठाउँ मा टिभी, रे डियो जस्ता दूर शिक्षाको प्रयोग गरी
निजी विद्यालयलाई कक्षा सञ्चालन गर्न वैधानिक रूपमै बाटो खुलेको थियो ।
माग राखेको हप्ता दिनपछि (असार २१, २०७७) शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी,
प्याब्सन, एनप्याब्सन र ईस्टुका पदाधिकारी बीच छलफल भई एक साताभित्र यी
मागलाई सरकारी संयन्त्रमा पेश गर्न मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जाहेर गरे को थियो ।
र, उक्त प्रतिबद्धता स्वरूप निजी विद्यालय असार ३१, २०७७ सम्म अनलाइन
कक्षा सञ्चालन गर्न सहमत भएका थिए । तर समय बित्दै गए पनि निजी शिक्षण
संस्थाका मागप्रति सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकले साउन
१, २०७७ देखि देशभर अनलाइन, रे डियो र टे लिभिजनबाट भइरहेको पठनपाठन
सबै बन्द गर्ने चेतावनी दिए (कै नी २०७७छ; अन्नपूर्ण पोस्ट २०७७ख) । साथै,
शुल्क उठाउन नदिएको र कुनै पनि सहुलियत सरकारबाट समेत नपाएपछि प्याब्सन,
एनप्याब्सनले साउन १, २०७७ देखि शिक्षक, कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने र
सञ्चालन भइरहेको अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरे को थियो । त्यसै गरी, दुवै
संगठनले अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने विषयमा गुठी, सहकारी र विभागीय विद्यालयलाई
साउन १, २०७७ मा पत्र पठाएर ऐक्यबद्धता जनाउन अनुरोध गरे का थिए । संगठनले
गरे को सो अपीललाई अटे र गरे त्यस्ता विद्यालयलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत
दिइएको थियो (ईश्वरराज ढकाल २०७७) । यद्यपि, प्याब्सन र एनप्याब्सनको यस्तो
निर्णय लगत्तै शिक्षा मन्त्रालयले भने शिक्षण सिकाइ कार्यलाई निरन्तरता दिन निजी
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विद्यालयलाई आग्रह गरे को थियो । मन्त्रालयको आग्रहपछि साउन ८, २०७७ देखि
उनीहरूले पुनः अनलाइन पठनपाठन सुचारु गरे का थिए ।

५.२ ससं ्थागत विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकबीच द्वन्द्व

भदौ १९, २०७७ मा सरकारले “विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७”
ल्याएर अनलाइनबाट पढाएकोलाई शैक्षिक सत्रको मान्यता दिने निर्णय गऱ्यो ।
यसका साथै सो निर्देशिकाले स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरे र निजी विद्यालयले
अनलाइनबाट पढाएको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गऱ्यो । अर्थात्, सो निर्देशिकाले
निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउन पाउने नैतिक आधार तय गरे को थियो । शिक्षा
मन्त्रालयले कति शु ल ्क लिन पाउने भन्ने निर्णय स्थानीय सरकारलाई दिएको
थियो तर कति शुल्क लिन पाउने विषय स्थानीय सरकारहरूले निर्धारण नगरिदिँदा
शुल ्कको विषयमा निजी विद्यालय र अभिभावकबीच पुन ः विवाद बढ् न पुग ्यो
(बीबीसी नेपाली सन् २०२०घ) । के ही ठाउँ मा सो निर्देशिकाले निजी विद्यालयको
शुल्क व्यवस्थापनको विषय साम्य हुनुको सट्टा थप जटिल समेत बनाएको थियो ।
उदाहरणका लागि बुटवलको त्रिवेणी गाउँ पालिकामा रहेको एक बोर्डिङ स्कू लका
प्रिन्सिपलले “शुल्क नतिरे को” भन्दै अभिभावकमाथि कुटपिट समेत गरे का थिए
(टोपराज शर्मा २०७७) । शुल्क विवादमा संघीय र स्थानीय सरकारले कुनै प्रस्ट
निर्णय लिन नसक्दा अभिभावक र निजी विद्यालयबीच विवाद चर्कि एको थियो
(गौतम २०७७छ) ।
लकडाउन कै समयमा निजी विद्यालयले विद्यार्थीको भर्ना, मासिक, वार्षिक,
गाडी र इन्टरनेट शुल्क लगायतका शीर्षकमा रकम बुझाउन अभिभावक समक्ष इमेल,
टे लिफोन र म्यासेजको प्रयोग गरे र ताके ता गरे का थिए । निजी विद्यालयले मनपरी र
महँगो शुल्क मागेपछि के ही अभिभावकले यसको विरुद्धमा स्थानीय सरकारका शिक्षा
विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म
उजुर ी दिएका थिए (गौतम २०७७छ) । काठमाडौ कँ ा नाम चले क ा के ही महंग ा
विद्यालयले चैत २०७६ र वैशाख २०७७ को समेत गरी पहिलाको भन्दा बढी
शुल्क उठाएको, शिक्षण शुल्क बाहेक स्टेशनरी, यातायात, होस्टेलको समेत शुल्क
उठाएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो । उदाहरणका लागि काठमाडौस्थि
ँ त एक
निजी विद्यालयले चैत २०७६ र वैशाख २०७७ को समेत गरी शुरूमा लिनेभन्दा
बढी शुल्क माग गरे को भनी अभिभावकले विद्यालयमा आन्दोलन गरे का थिए ।

कोभिड-१९ महामारीमा विद्यालय शिक्षा • 64

त्यसै गरी, काठमाडौकँ ा एक निजी विद्यालयले अनलाइन शुल्क तिर्न ढिलाइ गरे का
विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निष्कासन समेत गरे को थियो । त्यसै गरी, काठमाडौ ँ
बौद्धस्थित एक निजी विद्यालयले अनलाइनबाट पढाएको शुल्क तिर्न ढिलाइ गरे को
भन्दै विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा लिन वञ्चित गरे पछि विद्यालयका व्यवस्थापन
पक्ष र अभिभावक बीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । शुल्क कै विषयलाई लिएर
अभिभावकले उक्त विद्यालयमा तोडफोड समेत गरे का थिए (गौतम २०७७छ) । त्यसै
गरी, शुल्क नतिरे का, तिर्न बाँकी रहेका, तिर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई निष्कासन तथा
अरू विद्यालय लान निजी विद्यालयले चेतावनी दिएको समाचार समेत पत्रपत्रिकामा
प्रकाशित भएका थिए (पाण्डे २०७७ख) ।
शुल्क विवादबारे पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका सामग्री सरसर्ती अध्ययन गर्दा
निजी विद्यालय र अभिभावकबीच उत्पन्न भएको शुल्क विवादमा तिनै तहका संघ,
प्रदेश र स्थानीय सरकार पन्छिन चाहेको प्रस्टै देखिन्थ्यो (अन्नपूर्ण पोस्ट २०७७ङ) ।31
शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन पठनपाठनलाई औपचारिकता दिने , शुल्क उठाउन
पाउने व्यवस्था त गऱ्यो तर शुल्क लिन पाउने प्रस्ट मापदण्ड नतोकिदिँदा निजी
विद्यालयले मनोमानी ढंगले शुल्क उठाएको भन्ने विवाद सतहमा आए । त्यस्तै,
स्थानीय सरकारको निर्णयमा शुल्क निर्धारण गरिने भनिए पनि स्थानीय सरकारले
शुल्क निर्धारण नगरिदिँदा अभिभावक र विद्यालय पक्षबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना
भएको थियो । स्थानीय सरकारको स्वीकृ तिमा मात्र अनलाइन कक्षाको शुल्क लिनुपर्ने
र शुल्कमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा थियो ।
तर अधिकांश विद्यालयले शुल्क उठाएको बारे स्थानीय सरकारलाई जानकारी समेत
गराएका थिएनन् (गौतम २०७७छ) । यदि संघीय सरकारले बेलैमा शुल्क निर्धारणबारे
प्रस्ट खाका (मापदण्ड) तयार गर्न सके को भए अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक र
शिक्षकबीच यति धेरै असमझदारी, विवाद र तनावको अवस्था नआउन सक्थ्यो ।

31

शुल्क निर्धारणको विषयमा निजी विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकबीच विवाद चर्कि रहेको
बेला माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय सरकार भने यो विवादमा मूकदर्शक
जस्तै बनेको थियो । त्यसै गरी, शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको हो भनेर शिक्षा
मन्त्रालय यो विवादबाट पन्छिएको थियो ।
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५.३ शुल्क सम्बन्धी विवादमा पीडित विद्यालयका शिक्षक

विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक र सरकारको शुल्क सम्बन्धी विवादमा सबैभन्दा
पीडित निजी विद्यालयका शिक्षक भएका थिए । ईस्टुले जनाए अनुसार लकडाउन
(चैत २०७६ देखि भदौ २०७७ सम्म) को अवधिमा निजी विद्यालयका करिब ९५
प्रतिशत शिक्षकले तलब पाएका थिएनन् । ईस्टुको सर्वेक्षण अनुसार वैशाख २०७७
यता समयमै परू ा तलब पाउने २ प्रतिशत, तलब नै नपाउने २७ प्रतिशत, किस्ताबन्दीमा
तलब पाउने ७१ प्रतिशत, २०७५ को शैक्षिक सत्रदेखि तलब नपाउने ५७ प्रतिशत
थिए (कै नी २०७७झ) । त्यति मात्र होइन निजी विद्यालयका के ही शिक्षकहरूले
महामारी आउनु अघिकै नियमित तलब समेत पाएका थिएनन् । निजी विद्यालयले
अनलाइनबाट कक्षा सुचारु गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले
अनलाइन कक्षा सञ्चालनको लागि आवश्यक उपकरण (मोबाइल र ल्यापटप) खरिद
गरे । तर, अनलाइन कक्षा लिए पनि सो बापत पारिश्रमिक नपाएपछि शिक्षकहरू
थप सं क टमा समे त परे क ा थिए । निजी विद्यालयका सञ्चालकले विद्यालयको
आन्तरिक संकट देखाउने, विद्यालय भवनको भाडा, गाडी लगायतको किस्ता तिर्नुपर्ने
भन्दै शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिन नसक्ने जनाएका थिए (गाहा मगर २०७७ख) ।
साथै, कतिपय विद्यालयले भने लकडाउनका कारण अभिभावकबाट शुल्क नउठे को
जनाउँ दै शिक्षकलाई तलब दिन नसक्ने बताए । शिक्षकलाई तलब नदिने मात्र होइन
कतिपय शिक्षकलाई लकडाउनकै समयमा रोजगारीबाट समेत निकालेका थिए ।
ईस्टुको तथ्यांक अनुसार देशभरिबाट लकडाउनको नाममा करिब तीन हजारभन्दा
बढी शिक्षकको जागिर खोसिएको थियो (गौतम २०७७च) ।
शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको विभिन्न सिकाइ निर्देशिकाहरूमा निजी विद्यालयका
शिक्षकको तलब भत्ताबारे प्रस्टसँग के ही पनि उल्लेख गरिएको थिएन । महामारीको
कारण दे ख ाउँ दै शिक्षकलाई तलब दिन नसकिएको भनिए पनि वास्तवमा सबै
निजी विद्यालय शिक्षकलाई तलब दिनै नसक्ने अवस्थामा भने थिएनन् । विद्यालय
सञ्चालकले हरे क वर्ष आर्जन गरे क ो मुन ाफाबाट विद्यालयका भौतिक सं र चना
निर्माण गर्ने तथा जग्गाजमिन किन्ने काम गर्दै आएका थिए । विद्यालयबाट प्राप्त हुने
मुनाफा शैक्षिक गतिविधिमा भन्दा पनि यातायात, खाना, पोसाक तथा स्टेसनरीको
बिक्रीबाट हुने गरे को देखिन्छ (भुसाल २०७७ग) । यस हिसाबले हेर्ने हो भने पनि
सबैसँग नभए पनि के ही (महँगा मानिएका) निजी विद्यालयसँग सम्पत्ति र आर्थिक
पँूज ी सञ्चित रहेक ो अनुमान गर्न गाह्रो थिएन । तर महामारीको समयमा निजी
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विद्यालयले आफ्नै शिक्षकहरूलाई उपदान दिने भनेर जागिरबाट हटाउने प्रलोभन
देखाउने, सजिलै राजीनामा नदिए जबरजस्ती राजीनामा गराउन लगाउने, राजीनामा
नदिए बेतलबी बिदा दिने लगायतका कार्यहरू गरे र लामो समयदेखि पठनपाठन
गराउँ दै आएका शिक्षकको मनोबल गिराउने र मनोवैज्ञानिक दबाब दिने कार्य गरे का
थिए । कतिपय आर्थिक रूपमा सम्पन्न मानिएका ठू ला निजी विद्यालयहरूले
आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीलाई सं स ्थाको शर्तको आधारमा तलब प्रदान गरे क ा
थिए, तर मध्यम र साना निजी विद्यालयहरूले आफ्नो तलब भुक्तान गर्न सके का
थिएनन् । महामारी जस्तो संकटको समयमा शिक्षकहरूलाई न आफ्नै विद्यालयका
सञ्चालकहरूले सहयोग गरे न राज्यले नै सहुलियत दिए ।
सरकारले आफूहरूको मागको सुनुवाइ नगरे पछि प्याब्सन र एनप्याब्सनले साउन
१, २०७७ देखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने तथा शिक्षक र कर्मचारीलाई बेतलबी
बिदा दिने निर्णय गऱ्यो । प्याब्सन र एनप्याब्सनले असार ३१, २०७७ मा संयुक्त
विज्ञप्ति जारी गरे र सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ बन्द गर्ने र शिक्षक कर्मचारीलाई
बेतलबी बिदा दिने घोषणा गरे को थियो (रातोपाटी २०७७) । निजी शिक्षण संस्थाका
छाता संगठनले विद्यालय बन्द भएको समयको तलब र अन्य सेवा सुविधा संस्थामा
कार्यरत शिक्षकलाई दिन नसक्ने भने पछि निजी विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलित
भए । ईस्टुले विद्यालय सञ्चालकको निर्णयलाई लिएर आफूहरू स्तब्ध भएको भन्दै
उक्त कदमलाई निजी विद्यालय सञ्चालकको “दादागिरी” को संज्ञा दिएको थियो ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टु) र नेपाल शिक्षक महासंघले साउन
१, २०७७ मा छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरे र प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई निजी विद्यालय
बन्द गरे र शिक्षकलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै उक्त
निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेत ावनी दिए । ईस्टुले विद्यालय बन्द गरे र
बालबालिकालाई सिकाइको अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने, शिक्षक कर्मचारीको
तलब, से व ा सु व िधा सु निश् चित गर्नुपर्ने र सरकारले शिक्षालाई व्यापारीकरण र
निजीकरण हुनबाट रोक्न नीति ल्याउनुपर्ने लगायतको माग राख्दै साउन १, २०७७
मा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गऱ्यो । ईस्टुले आन्दोलनको पहिलो
चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत साउन ३, २०७७ मा विश्व शिक्षक महासंघ (एजुकेशन
इन्टरन्यासनल) मार्फ त तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाउने,
साउन ४, २०७७ सम्म माग सुनुवाइ नभए साउन ५ मा प्याब्सन र एनप्याब्सनको
सबै कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, साउन ६, २०७७ मा प्याब्सन र एनप्याब्सनका
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अध्यक्षहरूको विद्यालय अगाडि कोणसभा गर्ने, साउन ७, २०७७ मा शिक्षा तथा
मानव स्रोत विकास के न्द्र र सात ओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि
धर्ना दिने, आदि गरे का थिए (हिमालखबर २०७७ख) ।
ईस्टुको आन्दोलन अगाडि बढ् दै गएपछि साउन ४, २०७७ मा प्याब्सन,
एनप्याब्सन र ईस्टुबीच चार बँु दे सहमति भयो । सो सहमतिपछि शिक्षक र
कर्मचारीलाई साउनबाट बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णयबाट निजी विद्यालय सञ्चालक
पछि हटे का थिए । साउन ७, २०७७ मा प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक संघ,
ईस्टुको संयुक्त बै ठकले साउन ८, २०७७ देखि पुनः अनलाइन कक्षा सञ्चालन
गर्ने निर्णय गरे को थियो । साथै, ईस्टुले विद्यालयका शिक्षकहरूको वैशाख २०७७
देखिको तलब सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने, निजी विद्यालयले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई
जागिरबाट निष्कासन गर्न नहुने, निकालेकालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू
राखेका थिए (जनजातिखबर २०७७) । कात्तिक अन्तिम हप्ता २०७७ सम्म पनि
ईस्टुले अगाडि सारे का माग निजी विद्यालय र सरकारले नै पूरा नगरे पछि असोज
४, २०७७ मा उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आन्दोलनका पाँच ओटा
कार्यक्रम सार्वजनिक गरे का थिए (आयोमेल २०७७) । निजी विद्यालय सञ्चालकले
काम गरे को समयको तलब निकासा नगरे को भन्दै निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले
त्यति बेला शिक्षा मन्त्रालय परिसरमै गएर आत्मदाह गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका
थिए (रौनियार २०७७घ) ।

५.४ महामारीमा विद्यालय शिक्षा : सेवा कि व्यापार ?

माथि नै भनियो, महामारीको समयमा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकलाई आफ्नो
बच्चा अन्यत्रै लैजान या सामदु ायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न निजी विद्यालयले चेतावनी
समेत दिएका थिए (पाण्डे २०७७ख) । निजी विद्यालय सञ्चालकले आफ्नै शिक्षक,
विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा संकटको समयमा समेत मानवीय संवेदना देखाउन
सके नन् । शुल्क लिन नपाएकै कारण विद्यालय बन्द गराउनुपर्ने स्थितिमा पुगेको,
शिक्षकलाई बेतलबी बिदा दिनु परे को, शिक्षकलाई निष्कासन गर्नु परे को अवस्था
सिर्जना भएको उनीहरूले बताएका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालक आफै ले पनि
आन्तरिक समस्या समाधानको लागि कुनै प्रयत्न गरे को भने खासै देखिएन । उनीहरू
शिक्षण शुल्कलाई मात्रै विद्यालय सञ्चालनको मुख्य आधार देखाएर आफ्ना अरू
उत्तरदायित्वबाट पन्छिएका थिए । निजी विद्यालयको सो कदमले शिक्षा व्यापार
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हो कि सेवा हो भन्ने यक्ष प्रश्न खडा गऱ्यो । विद्यालय सञ्चालकले आफ्नो पँूजी
प्रयोग नगरी शिक्षण शुल्कलाई मात्र के न्द्रमा राख्नुले शिक्षालाई नाफासँग जोडिएको
भन्न सक्ने प्रस्ट आधार प्रदान गऱ्यो (कान्तिपुर २०७७ग) ।
यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा कानून पनि के ही हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छ ।
विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्न पाउने
प्रावधान थियो (नेपाल सरकार २०७१) । यस हिसाबले हेर्ने हो भने निजी विद्यालय
खोल्नु भनेको मुनाफा आर्जन गर्नका लागि कम्पनी खोल्ने जस्तै हो । नेपालको
संविधानमा एकतिर प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तथा माध्यमिक तह सम्मको
शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने भनिएको छ भने अर्कोतिर संविधानमै सामुदायिक
र निजी विद्यालय गरी दुई खालको शिक्षाको प्रावधान पनि खुला गरिएको छ ।
यस अनुसार विद्यालय तहमा अनलाइन वा अन्य नाममा शुल्क लिनु असंवैधानिक
कार्य भनिए तापनि कानूनले निजी विद्यालयले अप्रत्यक्ष रूपले शुल्क लिन पाउने
व्यवस्थालाई प्रश्रय दिएको भन्न सकिन्छ । र, अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भने क ो
धेरैजसो निजी विद्यालयसँग महामारी वा विपत्सँग लड्न त्यस्तो कुनै योजना तथा
आकस्मिक कोषहरू खडा गरिएको देखिएन । संकटको अवस्थामा विद्यालयलाई
अगाडि बढाउन आकस्मिक योजना, निश्चित कोष तथा संयन्त्रको अभाव देखिएको
थियो । यसै कारण शुल ्क उठाउन नपाउने बित्तिकै धे रै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने ,
शिक्षकलाई तलब दिन नसक्ने अथवा कर्मचारी निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू
पुगेका थिए । वास्तवमा महामारीले निजी विद्यालयहरूको कमजोर धरातल राम्ररी
उजागर गरे को थियो ।

५.५ निष्कर्ष

कोभिड-१९ महामारीले ने प ालका निजी विद्यालयहरू कति कमजोर धरातलमा
ठडिएका/उभिएका रहेछन् भन्ने यथार्थलाई राम्ररी उजागर गऱ्यो । लकडाउन शुरू
भएको महिनाबाटै कतिपय निजी शिक्षण संस्थाले सोही संस्थामा वर्षौँ काम गरे का
शिक्षक/कर्मचारीहरूको तलब र अन्य सेवा सुविधा रोके । त्यतिमात्र होइन, कतिपय
निजी शिक्षण संस्थाले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीलाई शिक्षण संस्थाबाट
निष्कासन समेत गरे । उता कोभिड-१९ महामारीबाट विद्यालयमा पठनपाठन बन्द
भएको समयमा समेत निजी शिक्षण संस्थाले अभिभावकबाट नियमित शुल्क उठाउन
भने प्रयत्न गरे । र, कतिपय निजी विद्यालयले नियमित कक्षा नभएको समयको
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समेत अभिभावकबाट शुल्क उठाए पनि । कोभिड-१९ महामारीका कारण भौतिक
उपस्थितिमा कक्षा सम्भव नभएपछि निजी शिक्षण सं स ्थाले अनलाइन मार्फ त
पठनपाठन अगाडि बढाउने योजना अघि सारे । कतिपय निजी शिक्षण संस्थाले
अनलाइन मार्फ त पठनपाठन अगाडि बढाउनुको मूल ध्येय अभिभावकसँग शुल्क
असु ल ्नु दे ख ियो । त्यसै ले गर्दा लकडाउनको अवधिभर अभिभावक र निजी
विद्यालयबीच अनलाइन कक्षा शुल्क निर्धारणको विषयमा बारम्बार विवाद उत्पन्न
भइरह्यो । अनलाइनबाट पढाएपछि शिक्षण शुल ्क उठाउन पाउनुप र्ने भन्ने निजी
शिक्षण संस्थाको दाबी थियो ।
अभिभावक र निजी शिक्षण संस्था बीचको शुल्क विवादमा संघीय/स्थानीय
सरकारको भूमिका भने गौण देखियो । शुल्क कसरी उठाउने र कति उठाउने विषयमा
दुवै तहका सरकारले प्रस्ट मापदण्ड निर्धारण गरे नन् । शुल्कबारे सरकारको यस्तो
मौनताको फाइदा भने अन्ततः निजी शिक्षण संस्थालाई हुन पुग्यो । यी तथ्यले नेपालमा
निजी शिक्षाको विस्तार मूलतः नाफामा आधारित व्यापार हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न
सहयोग गऱ्यो । कोभिड-१९ महामारीका कारण विशेष गरी शहरमा रहेका मध्यम
र साना लगानीमा सञ्चालित निजी विद्यालयहरू—जसको आफ्नै भवन लगायतका
पूर्वाधार छै नन् र भाडामा सञ्चालित छन्—उनीहरू धराशयी बनेको अनुमान गर्न
सकिन्छ । साथै, पूर्वाधारमा राम्रा मानिएका, प्रतिष्ठित र ठूला निजी शिक्षण संस्थाहरू
समेत कोभिड-१९ महामारीको चपेटामा परे का छन् । यद्यपि, कोभिड-१९ महामारीले
निजी विद्यालयमा कुन तहको असर गऱ्यो भन्ने थाहा पाउन थप अनुसन्धान आवश्यक
छ । जे भए पनि सामुदायिक विद्यालयको दाँजोमा निजी विद्यालय वैकल्पिक शिक्षण
विधि (अनलाइन) मार्फ त पठनपाठनमा अगाडि देखिए । वैकल्पिक शिक्षण विधिमा
निजी विद्यालय तुलनात्मक रूपमा अगाडि हुनुमा थुप्रै संरचनात्मक पक्षले भूमिका
खेलेको छ; यसबारे आउने परिच्छेदमा छलफल गरिने छ ।
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परिच्छे द ६

वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ र असमानताका आयाम
शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाका
आधारमा असार १, २०७७ बाट वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन प्रक्रियालाई
निरन्तरता दिने निर्णय गऱ्यो (पोखरे ल २०७७) ।32 उक्त निर्देशिकाले महामारीले
बन्द भएका शिक्षण सं स ्था वै ध ानिक रूपमा अनलाइन, रे डि यो, टे लि भिजन र
खुला शिक्षाको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको थियो । विभिन्न खाले
असमानता व्याप्त भएको समाजमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाका जटिलता
र दूर /अनलाइन शिक्षण सिकाइले विद्यालय शिक्षामा उजागर गरे क ो “डिजिटल
डिभाइड” बारे यहाँ चर्चा गरिने छ ।33 साथै, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि
आवश्यक पर्ने पूर्वाधार/ज्ञान माथि विभिन्न सामाजिक समूहको असमान पहुँचले
32

सो निर्देशिकाले विद्यार्थीलाई सबै किसिमका प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका, रे डियो
र एफएममा मात्र पहुँच भएका, टे लि भिजनको पहुँच भएका, कम्प्यू ट र भएका तर अनलाइन
कनेक्टिभिटी नभएका, र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिको साधनमा पहुँच भएका गरी पाँच
समूहमा वर्गीकरण गरे को थियो (नेपाल सरकार २०७७क) ।
33
“डिजिटल डिभाइड,” “डिजिटल एक्सक्लुजन” र “डिजिटल इनइक्वालिटी” लाई प्राय
सँगसँगै एकै अर्थमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । भ्यान डाइक (सन् २००२) ले डिजिटल डिभाइडबारे चार
अवधारणा अगाडि सारे का छन् । पहिलो, डिजिटल डिभाइड सूचना र प्रविधिको असमान पहुँचसँग
सम्बन्धित छ । दोस्रो, प्रविधिमा समान पहुँच भए पनि सबैमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने सीप/ज्ञान समान
नहुन सक्छ । तेस्रो, प्रविधिको प्रयोग समान रूपमा गर्नसक्ने सीप भए पनि त्यसबाट लिन सक्ने
“लाभ” असमान हुन सक्छ । र, चौथो डिजिटल डिभाइडको सिर्जनामा बाह्य वातावरणले समेत
भूमिका खेल्न सक्छ; थप हेर्नुहोस्; कोलम्यान (सन् २०२१) । त्यसै गरी, मार्टिन चौतारीले २०७५
सालमा प्रकाशित गरे को नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोग र डिजिटल असमानताको परिदृश्य शीर्षकको
शोध-संक्षेप २३ मा “डिजिटल डिभाइड” लाई तीन तहमा विभाजन गरी बहसमा ल्याइएको छ ।
त्यसअनुसार इन्टरनेटमाथिको पहुँच हुनु र नहुनु डिजिटल डिभाइडको पहिलो तहको विभाजन
हो । सूचना प्रविधि सम्बन्धी सीप र उपयोग बीचमा भएको खाडललाई दोस्रो तहको डिजिटल
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विद्यालय शिक्षामा उत्पादन गर्नसक्ने असमानताबारे समेत यो परिच्छेदमा संक्षिप्त
छलफल गरिने छ ।

६.१ वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गर्दाका जटिलता

कोभिड-१९ संक्रमणले अवरुद्ध रहेको सिकाइ प्रणालीलाई सुचारु गर्न र विद्यालय
जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित पठनपाठन नभएसम्म स्थानीय
परिवे श अनुकू ल वै क ल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट व्यवस्थित सिकाइका लागि
भनेर निर्देशिका जारी भएको थियो (नेपाल सरकार २०७७क) । साथै, निर्देशिकामा
पठनपाठन गराउन शिक्षकले आफ्नो विद्यालयमा पढ् ने विद्यार्थीहरूको भौतिक
स्रोत साधन र इन्टरने ट पूर्वाध ारको पहुँच कस्तो छ भने र सर्वेक्षण गरी स्थानीय
पालिकालाई जानकारी गराउन समेत भनिएको थियो । वैकल्पिक सिकाइको लागि
विद्यालयलाई आवश्यक स्रोत, साधन र सामग्री उपलब्ध गराउने दायित्व भने
निर्देशिकाले स्थानीय पालिकालाई दिएको थियो । तर वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ/
दूर तथा अनलाइन सिकाइबारे निर्देशिकाले कल्पना गरे को कुरा व्यवहारमा लागू
हुनसक्ने कुनै वस्तुगत आधार भने थिएन ।
सरकारकै तथ्यांकले भन्छ—देशभरका २९,६०७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये
८,३३६ (३०%) विद्यालयमा मात्र कम्प्यूट रको पहुँच छ, तीमध्ये पनि ३,६७६
विद्यालयले मात्रै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधि प्रयोग गर्छन् (अर्थ
मन्त्रालय २०७७) । त्यस्तै, शिक्षा आयोगकै प्रतिवेदन (२०७५) को तथ्यांक अनुसार
१२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र कम्प्यूटर उपलब्ध छ, १३ प्रतिशत विद्यालयसँग
इन्टरने ट र ३५ प्रतिशत विद्यालयसँग मात्र बिजुलीको सुविधा छ । यसको अर्थ
देशभरका बहुसख्यक शिक्षण संस्थासँग इन्टरनेट, कम्प्यूटर र बिजुलीको सुविधा
छै न (नेपाल सरकार २०७५) । फे रि, प्रविधिमाथि पहुँच रहँदैमा यी प्रविधिको प्रयोग
भइहाल्छन् भन्न सकिँ दैन किनकि प्रविधि सञ्चालन र त्यसको प्रभावकारिताका
लागि अन्य तत्त्वको समेत प्रभाव हुन्छ । उदाहरणका लागि इन्टरनेट र कम्प्यूटर
चलाउन जान्ने जनशक्ति विद्यालयमा छ कि छै न भन्ने कुराले पनि अनलाइन शिक्षा
सञ्चालन गर्नसक्ने वा नसक्ने कुरा निर्धारण गर्छ, न कि सूचना प्रविधिका साधनको
मानिएको छ भने सूचना प्रविधिको उपयोगबाट लिनसक्ने/नसक्ने आर्थिक वा अन्य भौतिक/अभौतिक
लाभलाई डिजिटल डिभाइडको तेस्रो तहको विभाजन मानिएको छ (मार्टिन चौतारी २०७५) ।
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उपलब्धताले मात्र ।34 त्यति मात्र होइन महामारीको समयमा वैकल्पिक विधि प्रयोग
गरी पठनपाठन सुचारु गर्ने विषयमा शिक्षक र सरकारको निष्क्रियता पनि उत्तिकै
देखियो (इडियु-पत्र २०७८ख) । त्यसैले वैकल्पिक सिकाइका लागि आवश्यक पर्ने
पूर्वाधार—रे डियो, टे लिभिजन, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, बिजुली, आदि—मा सबैमा पहुँच
र यी प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त नभएसम्म वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी
हुने नसक्ने विषय प्रस्टै थियो ।
यतिसम्म कि काठमाडौ ,ँ विराटनगर, पोखरा, वीरगञ्ज जस्ता ठू ला शहरी
इलाकामा रहेका राम्रा मानिएका सामुदायिक विद्यालयमा समेत वैकल्पिक शिक्षण
सिकाइका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभावले अनलाइन कक्षा प्रारम्भ नै हुन
सके न (गौतम २०७७क) । तसर्थ अनलाइन कक्षा विशेष गरी काठमाडौ ँ उपत्यका
लगायत अन्य प्रमुख शहर भित्रका निजी विद्यालयले मात्रै के ही हदसम्म सञ्चालन
गर्न सके का थिए । यद्यपि, गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको कमीले गर्दा महँगा भनिएका
निजी शिक्षण सं स ्थामा पढ् ने बालबालिकाले समे त शिक्षण सिकाइमा समस्या
भोग्नुपरे को थियो । झन् निम्न तथा निम्न मध्यम वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थीसित
आवश्यक उपकरण र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने अवस्था नै थिएन ।
यसर्थ वैकल्पिक माध्यमका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार—इन्टरनेट, ल्यापटप,
मोबाइल—नभएका कारण विद्यालयले चाहेर पनि वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रियामा
विद्यार्थीलाई जोड्न सकिरहेका थिएनन् । एकभन्दा बढी विद्यार्थी भएका परिवारमा
एउटा मात्र ल्यापटप या मोबाइल भएकाले र एउटै घरका सदस्यहरूबीच अनलाइन
कक्षाको समय जुध्ने गरे काले पनि अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीको सहभागिता न्यून
देखियो (देवेन्द्र अर्याल २०७७) ।
ग्रामीण इलाकामा रहे क ा सामु द ायिक विद्यालयका कु रै छाडौ ,ँ काठमाडौ ँ
उपत्यकाका सु व िधा सम्पन्न मानिएका नमु न ा सामु द ायिक विद्यालयले समे त
अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सके का थिएनन् । उदाहरणका लागि ललितपुरको
कुपन्डोलस्थित प्रगति शिक्षा सदन माविले सञ्चालन गरे को अनलाइन कक्षामा
करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी हुन सके नन् (नुतुना राई २०७७ग) । त्यसै गरी,
काठमाडौकँ ो कंकाली मावि, विश्व निके तन मावि, जुद्धोदय माविले अनलाइन कक्षा
34

विभिन्न सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक/शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालयमा
कम्प्यूटर भए पनि यी कम्प्यूटर सञ्चालनमा कमै मात्र आउने कुरा हामीलाई बताएका थिए ।

कोभिड-१९ महामारीमा विद्यालय शिक्षा • 74

सञ्चालन गरे पनि अधिकांश विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिन सके नन् । यसो
हुनुमा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीका परिवारमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि
आवश्यक पर्ने पूर्वाधार कमीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।35 उदाहरणका
लागि काठमाडौस्थि
ँ त एक सामुद ायिक विद्यालयमा अंग्रे जी विषय पढाउने एक
शिक्षकले परिवारमा वैकल्पिक शिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार कमी हुँदा
शिक्षण सिकाइमा उत्पन्न जटिलताबारे यस्तो बताए :
सरकार वै क ल्पिक विधिबाट विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन गर भन्छ ।
तर वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण गर्न हामीसँग भौतिक पूर्वाधार नै छै न ।
उदाहरणका लागि मेरै कुरा गर्नुहोस् न ! अनलाइन कक्षाका लागि भनेर
गतसाल [२०७७] ५० हजार जतिमा कम्प्यूट र किने ँ । अनलाइन कक्षा
सञ्चालन गर्न सकिने दुई ओटा मोबाइल थियो, जसमध्ये भर्खरै एउटा
बिग्रिएको छ । अहिले सानी छोरी कक्षा ७ र ठूलो छोरा कक्षा १० पढ्ने र
मैले पढाउने समय एकै पटक परे का बेला मसँग कम्प्यूटर नै हुँदैन (छोरीका
लागि कम्प्यूट र प्रयोग हु न ्छ) । अर्को कु रा, हामी काठमाडौ मँ ा भाडाका
घरमा बस्छौँ, जम्मा तीन ओटा कोठा लिएका छौ ँ । छोराछोरीको कक्षा
भएका बेला मैले चै ँ घरको बरण्डा या छतमा गएर पढाउनुपर्छ । हिउँ दमा
चाहिँ ठीकै हो बर्खाको बेला पानी परिरहने भएकाले घरको छतमा गएर
पढाउन गाह्रो हुने रहेछ ।36
ती शिक्षकले भने झै,ँ काठमाडौ ँ उपत्यकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक
सँगको कुराकानीमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार
(पढ्न या पढाउनका लागि व्यवस्थित कक्षा, इन्टरनेट, कम्युटर र मोबाइल, आदि)
अभावले अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएको कुरा बारम्बार उठे को थियो । विशेष
गरे र प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा उपस्थित गराउन असम्भव
जस्तै भएको कुरा उनीहरूले बताएका थिए । काठमाडौकँ ा सामुदायिक विद्यालयमा
पढ्ने बहुसंख्यक विद्यार्थी काठमाडौ ँ उपत्यका बाहिरका भएकाले लकडाउन भएपछि
35

फागुन २०७७ देखि भदौ २०७८ सम्म विभिन्न मितिमा काठमाडौ,ँ ललितपुर र भक्तपुरका
विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूसँग भएको कुराकानीमा आधारित ।
36
असार १३, २०७८ मा भएको कुराकानी ।
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गाउँ फर्कि एका कारण कतिपय विद्यार्थी विद्यालयको सम्पर्कभन्दा बाहिर पुगेका
थिए । साथै, लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमेर काठमाडौमँ ा बस्नसक्ने अवस्था
नभएपछि कतिपय अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई गाउँ मै पढाउने निधो गरे का
थिए (गणेश राई २०७७क) ।
काठमाडौ ँ वरिपरिका जिल्लामा बसोबास गरिरहेका परिवारमा पनि वैकल्पिक
सिकाइका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधार नभएको पाइयो । उदाहरणका लागि
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँ पालिकाले विद्यालयका के टाके टी र अभिभावकबीच
वैकल्पिक शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारबारे सर्वेक्षण गरे को थियो । उक्त
सर्वेक्षणले १० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थीहरूको घरमा मात्र इन्टरनेट पहुँच रहेको
देखाएको थियो । सर्वेक्षण अनुसार दर्जनौ ँ घरपरिवारसँग टे लिभिजन पनि थिएन ।
र, रे डियो उनीहरूको समाचार र सूचनाको एक मात्र स्रोत रहेको देखाएको थियो
(घिमिरे सन् २०२०ए) । सर्वेक्षणको नतिजापछि सो गाउँ पालिकाले अनलाइन तथा
दूर शिक्षाबाट सिकाइ प्रणालीलाई निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष निकाले क ो
थियो । अरू जिल्लाको अवस्था पनि योभन्दा खासै फरक थिएन । उदाहरणका
लागि सुर्खेत, जुम्ला, सल्यान, डोल्पा र हुम्लाका धेरैजसो गाउँ पालिकामा वैकल्पिक
शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार—इन्टरनेट (टे लिभिजन र रे डियो
पनि)—थिएन (पण्डित २०७७ख) । त्यसैले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाबाट
पठनपाठन अघि बढाउने भन्ने सरकारको योजना सुविधा सम्पन्न वर्गका लागि मात्र
लाभकारी देखियो ।
यद्यपि, स्थानीय सरकारको सहजीकरण र शिक्षक सक्रिय भएर लागेका के ही
ठाउँ म ा भने वै क ल्पिक विधिबाट पठनपाठनका के ही अभ्यास भएका थिए ।
उदाहरणका लागि अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं. ८ मा रहेको जनता
कृ ष्ण माविले असार १, २०७७ बाट वैकल्पिक विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका अनुसार
विद्यार्थीलाई चौरमा राखेर पठनपाठन सञ्चालन गरे को थियो (आचार्य २०७७) ।
त्यसै गरी हेटौडँ ामा रहेको आधुनिक माविले असार १, २०७७ देखि प्रविधिको
उपयोग गर्दै स्थानीय एफएम र अनलाइन प्रविधिबाट कक्षा शुरू गरे क ो थियो
(एजक
ु े शनपाटी २०७७ख) । झापाको धल
ु ाबारी माविले गाउँ मा आमा समहू परिचालन
गरे र आफ्नो विद्यार्थीको तथ्यांक लिएको थियो । उक्त विद्यालयले “रे डियो स्कू ल”
कार्यक्रम मार्फ त कक्षा सञ्चालन गरे को थियो । उनीहरूले वैकल्पिक शिक्षणका
लागि टोलटोलमै रे डियो वितरण समेत गरे का थिए । सर्लाहीको कमलदेव नमुना
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माविले गाउँ पालिकासँग विद्यालय परिसरको १० स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेटबाट
कक्षा सञ्चालन गर्न पहल गरे र माध्यमिक तह (कक्षा ८–१०) मा अनलाइनबाट
पठनपाठन सञ्चालन गरे को थियो । त्यसै गरी, बुटवलको कालिका मानव ज्ञान
माविले टे लिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गरे को थियो (कै नी २०७७ग) ।

६.२ वैकल्पिक शिक्षण सिकाइले उजागर गरेको“डिजिटल डिभाइड”

वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सरकारले निर्देशन
दिए पनि प्रविधिको असमान पहुँचले विद्यालय र विद्यार्थीको पठनपाठनमा समस्या
पैदा भएको थियो (नुतुना राई २०७७ग) । माथि भनिए झै,ँ इन्टरनेट सेवा उपलब्ध
नभएकाले मात्र होइन, भौगोलिक विकटता, नेटवर्क को समस्या, विद्युत पहुँच पुग्न
नसके को र टिभी तथा रे डियोको पहुचँ नभएकाले पढ्नसक्ने अवस्था भएन (गोरखापत्र
२०७७घ; आचार्य २०७८) । अनलाइन कक्षामा सबैको समान पहुँच नहुँदा त्यसले
अनलाइनको पहुँचमा भएका र अनलाइनको पहुँचमा नभएका गरी दुई किसिमका
विद्यार्थीहरूको सिर्जना गऱ्यो (घिमिरे सन् २०२०ए) । सुगम क्षेत्रका के ही निजी
विद्यालयका लागि अनलाइन कक्षा नौलो नभए पनि दुर्गम भेगका शिक्षक, विद्यार्थी
र अभिभावकहरूका लागि अनलाइन कक्षा कल्पना बाहिरको कुरा थियो (तामाङ
२०७७) । कोभिड-१९ का कारण हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, मुगु र
डोल्पामा भदौ २०७७ सम्म नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएकै थिएन (बानिया २०७७) ।
यी जिल्लाका अधिकांश गाउँ पालिकामा इन्टरनेट सेवा त धेरै परको कुरा भयो,
रे डियो, टिभी र फोन समेत राम्ररी चल्दैन । त्यसैले यी जिल्लाका विद्यालय मंसिर
मसान्त २०७६ मा वार्षिक परीक्षा सके र बन्द भएका थिए । फागुन २०७६ देखि
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुने यी जिल्लामा पनि चैत ११, २०७६ देखि कोभिड-१९
को संक्रमण फै लिन नदिन गरिएको देशव्यापी लकडाउनले विद्यालय समेत बन्द
भए । लमजुङ, जुम्ला, हुम्ला जिल्लाका बालबालिकाहरूको दिनचर्या घरको काम
सघाउने, दिनभर गाई चराउने, एक भारी दाउरा ल्याउने, गिटी कुट्ने, घाँस दाउरा
गर्ने र खेतबारीको काम गरे र बित्ने गरे को थियो (कामती र अरू २०७७) । सुगम
क्षेत्रका सीमित परिवारका बालबालिकाले इन्टरने ट बाट पढ् न पाइरहँद ा दुर्ग मका
बालबालिका भने पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका थिए ।
डिजिटल असमानता सम्बन्धी बहसमा अनलाइन कक्षालाई लिएर वर्गीय,
जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक असमानताबारे प्रशस्तै बहस भयो । अनलाइन कक्षा निजी
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विद्यालयमा पढ्ने , शहरी, उच्च र मध्यम वर्गको मात्रै पहुँच मा रहेक ो देख ियो ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी, गाउँ ले तथा निम्न वर्गीय पृष्ठभूमि भएकाहरूले
अनलाइन कक्षामा पहुँच पाएनन् (रौनियार २०७७ख) । रूम टु रिड नेपाल संस्थाले
बाँ के , बर्दिया र तनहुँम ा गरे क ो सर्वेक्षणमा ७ प्रतिशत किशोरी विद्यालय खुले
पनि विद्यालय जान नपाउने स्थितिमा पुगेको उल्लेख छ (नम्रता शर्मा २०७७) ।
त्यसै गरी ४५ प्रतिशत किशोरीले विद्यालय जानको लागि घरपरिवारबाट रोकावट
आएको बताएका थिए । १६ प्रतिशत किशोरीले लकडाउन शुरू भएदेखि आफ्नो
पढाइ लेखाइ पनि बन्द भएको र त्यसैले विद्यालय खुले पनि परीक्षामा असफल
हुने र पढाइ छोड्नुपर्ने डर प्रकट गरे का थिए । यी तथ्यले अनलाइन पठनपाठनमा
छात्र र छात्रा बीचको लैं गि क असमानता झल्काउँ छ । निम्न आर्थिक अवस्था,
भौगोलिक विकटता, सूचना तथा प्रविधिको पूर्वाधारसँग पहुँच नभएको र विद्यमान
लैंगिक असमानताले नेपालका निम्न आयस्रोत भएका समुदायका किशोरीहरूले
कोभिड-१९ कै कारण माध्यमिक शिक्षा पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्ने
आकलन समेत गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बालबालिका सम्बन्धी निकाय युनिसेफ तथा सेभ द चिल्ड्रेनले
पनि जे ठ १९, २०७७ मा एक विज्ञप्ति जारी गरी ने प ालमा अनलाइन शिक्षाले
विद्यमान असमानता झनै बढाउने कुरा अगाडि सारे को थियो । प्रविधिले निम्त्याएको
विभाजनले विद्यमान शै क्षि क खाडललाई थप बढाउने भन्ने उनीहरूको चिन्ता
थियो (युनिसेफ सन् २०२०) । पहिलेदेखि कायम रही आएको निजी र सरकारी
विद्यालयको वर्ग विभेद को खाडललाई अथवा सम्पन्न-विपन्न चिनाउने आधार
कोभिड-१९ महामारीको समयमा “डिजिटल प्रविधि” बन्यो । अर्थात् लकडाउन
पछि शुरू गरिएको अनलाइन कक्षाले समाजमा स्पष्ट देखिने गरी अर्को “डिजिटल
वर्गविभाजन” को सिर्जना समेत गऱ्यो (देवेन्द्र भट्टराई २०७७) ।
अर्कातिर अनलाइन कक्षाले निजी र सरकारी विद्यालयबीच विभे द को झन्
ठूलो खाडललाई जन्म दियो । सीमान्तकृ त तथा वञ्चितीकरणमा परे का जातजाति
वा समु द ायहरू अनलाइन मार्फ त पढ् न पाउने अवसरबाट विमु ख भए । त्यसै
गरी, वैकल्पिक शिक्षण क्रियाकलापमा अपांगता भएका विद्यार्थीहरू त बहसबाटै
छुटाइएका छन् । उनीहरूको लागि सिकाइमा प्रयोग हुने शिक्षण सामग्री नै पर्याप्त
थिएनन्, अझ भनौ ँ बनेकै थिएनन्, जसले गर्दा अपांगता भएका करिब ७० हजार
विद्यार्थीहरू वैकल्पिक सिकाइ अभियानमा जोडिन सके नन् (गौतम २०७७झ) ।
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राज्यले शिक्षामा “डिजिटाइजे स न” लाई प्राथमिकता दिए पनि डिजिटल
विषयवस्तुको तयारी, डिजिटल पुस्तकालय, शिक्षकलाई तालिम, इन्टरनेट सुविधा,
कम्प्यू ट र वा व्यक्तिगत विद्यु त ीय साधनको उपलब्धताबारे नसोच्दा डिजिटल
पठनपाठनमा समस्या आयो (लेखनाथ शर्मा २०७७) । इन्टरनेटको पहुचँ तथा भौतिक
स्रोत साधनको कमी मात्र कारक तत्त्व नभएर यसको प्रयोग, अनलाइनबाट शिक्षण
विधि, विद्यार्थी शिक्षकमा डिजिटल साक्षरता र राज्यको शिक्षा नीतिमा सूचना तथा
प्रविधिको व्यवस्थाले पनि प्रभाव पारे को थियो । त्यसै गरी, सरकारले वैकल्पिक
शिक्षाको रूपमा अनलाइनलाई मात्र बढी ध्यान दिँदा समस्या समेत उत्पन्न भयो ।
वैकल्पिक कक्षाको रूपमा अनलाइनको पहुँच नभएका ठाउँ मा रे डियो, टे लिभिजन
जस्ता दरू शिक्षाका माध्यमको सहयोगमा खुला, स्व-अध्ययन, अभिभावक शिक्षा, र
समूह-समूहमा राखेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । तर राज्यको बिनातयारी
अनलाइन शिक्षा प्रतिको एकोहोरो रटानले गर्दा इन्टरने ट को पहुँच मा भएकाले
सीमित सामाजिक समूहका बालबालिकाले मात्र पढ्न पाए र इन्टरनेटको पहुँचमा
नभएकाले पढ्न पाएनन् ।
सरकारले बिनातयारी र स्रोत साधनको अभावबीच पनि अनलाइन कक्षाको रटान
गर्दा विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकहरूमा नकारात्मक असर परे को देखियो ।
बिनातयारी निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे कोले अनलाइन कक्षामा
रोक लगाउन भन्दै पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा समितिमा अभिभावकहरूले
उजुरी समेत दिएका थिए (श्रेष्ठ २०७७; दाहाल सन् २०२०) । उजुरी परे पछि वैशाख
१८, २०७७ मा समितिले “आवश्यक पूर्वाधारबिनै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा
समाजमा थप विकृ ति निम्तिनुका साथै अनलाइन कक्षाको पहुँचमा नरहेका विद्यार्थी
तथा अभिभावकलाई मानसिक दबाब समेत पर्ने भएकाले विद्यालयले अनलाइन
कक्षा तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने” सूचना जारी गरे को थियो (देवेन्द्र भट्टराई २०७७) । यो
घटनालाई शिक्षाविद्हरूले “डिजिटल डिभाइड” ले उत्पन्न गरे को समस्याको रूपमा
अर्थ्याएका थिए (खड्का २०७७क) । कोभिड-१९ संक्रमणको बहानामा राज्यले
अनलाइनको पहुँचमा भएकाहरूलाई मात्र शिक्षाको अधिकार दिएर शिक्षामा समान
अधिकारको विषयलाई उल्लंघन गरे क ो भनी सरकारको आलोचना समे त भयो
(श्रेष्ठ २०७६) ।
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६.३ निष्कर्ष

कोरोना महामारी सबै क्षेत्रका लागि अनपेक्षित थियो । र, अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा
क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहने कुरा भएन । साथै, महामारी अन्त्य कहिले होला
भन्नेमा पनि एक प्रकारको अनिश्चतता थियो र अद्यापि छँ दैछ । यस्तो अनिश्चतताले
कोरोना महामारीमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा
धे रै हदसम्म अन्योल देख ा पऱ्यो । विद्यालय शिक्षामा निजी (“पढाइ हु ने ” ) र
सामुदायिक (“पढाइ नहुने”) बीच ठूलो खाडल छ; यो खाडल कोरोना महामारीले
थप गहिरो बनायो । शहरी इलाकामा रहेका सीमित सुविधा सम्पन्न निजी विद्यालय
र यी विद्यालयमा पढ्नसक्ने सामार्थ्य भएका परिवारका बालबालिकाहरू महामारीमा
समे त सिकाइ प्रक्रियामा (पठनपाठन) जोडिन सके तर अधिकां श सामुद ायिक
विद्यालयमा पढ् ने बालबालिका भने यस्तो सिकाइ प्रक्रियाबाट वञ्चित रहे ।
कोभिड-१९ कालमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन अगाडि बढाउने भनिए पनि
अधिकांश सामुदायिक विद्यालय वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरी पठनपाठन गराउन
असमर्थ जस्तै दे ख िए । वै क ल्पिक शिक्षण विधिप्रति सामुद ायिक विद्यालयको
यस्तो असमर्थता मूलत: संरचनात्मक कारणले जन्मिएको हो । वैकल्पिक शिक्षण
विधिका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार (रे डियो, टिभी, बिजुली, इमेल, इन्टरनेट,
आदि) विद्यालय र पारिवारिक तहमा दरिलो नभएसम्म सामुदायिक विद्यालयले
चाहेर पनि वै क ल्पिक शिक्षण विधि अपनाउनसक्ने अवस्था देख िँ दैन । त्यसै ले
निजी विद्यालयका तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका वैकल्पिक
शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा राम्ररी सामेल हुन सके नन् । समग्रमा यो महामारीले निजी
र सामुदायिक, सम्पन्न र विपन्न, सुगम र दुर्गम, प्रविधि चलाउन सक्ने र नसक्ने,
गाउँ र शहर, छात्रा र छात्र, अपांगता भएका र नभएका गरी शिक्षाको समान अवसर
र पहुँचलाई सामाजिक रूपमा प्रस्टसँग विभाजन गऱ्यो । र, यो विभाजन हुनुमा
डिजिटल डिभाइडको भूमिका रह्यो ।
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परिच्छे द ७

महामारीबीच एसईई परीक्षा र नतिजा मूल्यांकन
चैत ६, २०७६ बाट हुने भनिएको एसईई परीक्षा महामारीको संक्रमणलाई मध्यनजर
गर्दै त्यसको अघिल्लो दिन आएर स्थगित गर्ने निर्णय सरकारले गऱ्यो ।37 शैक्षिक
सत्र २०७६ मा ४,८२,२१९ जना विद्यार्थी देशभरबाट परीक्षा दिन तयार थिए ।
परीक्षा स्थगित गर्ने हठात् निर्णय भएपछि परीक्षा के न्द्र नजिक बस्न गएका ग्रामीण
भेगका विद्यार्थीहरू कुम्लो कुटुरो बोके र घर फर्कि नु परे को थियो । त्यसपछि भने
एसईईको परीक्षा कहिले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा बहस शुरू भयो ।
करिब तीन महिनाको अन्योलपछि जेठ २८, २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को
बैठकले एसईई परीक्षा नलिने र विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा सोको
नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरे को थियो (एजुकेशनपाटी २०७७क) । यो परिच्छेदमा
महामारीले रोकिएको एसईई परीक्षा, यसले विद्यार्थी, अभिभावकमा पारे को प्रभाव,
37

कोभिड-१९ महामारीका कारण अन्यत्र पनि विद्यार्थीको परीक्षा काफी प्रभावित हुदँ ा विभिन्न
उपाय अपनाइएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि सन् २०२० मा नर्वेले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा
रद्द गरी कोर्समा सहभागिता र विद्यार्थीको गतिविधि, आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा परीक्षाबिना
नै कक्षा चढाउने रणनीति अपनाएको थियो । यसै वर्ष भारतको उत्तर प्रदेशमा कक्षा १–८ सम्म
विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाबिना अर्को कक्षामा चढाएको थियो । कतिपय देशले भने के ही समयको
लागि निर्धारित परीक्षा स्थगित गरी पुनः परीक्षा सञ्चालन गरे का थिए । त्यसै गरी, अफ्रिकामा
महामारी संक्रमणमा सुधार आएपछि रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । चेक रिपब्लिकले
टिभीबाट माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षाको तयारी कक्षा चलाएर संक्रमण कम भएपछि परीक्षा
लिएको थियो । हङकङले माध्यमिक शिक्षाको डिप्लोमा परीक्षा एक महिनाको लागि स्थगित
गरे को थियो । साथै, कतिपय देशले भने परीक्षाको ढाँचाहरू परिमार्जित गरे र महामारीको समयमै
परीक्षा सञ्चालन गरे का थिए । उदाहरणका लागि बेलायतले अनलाइनबाट तीन घण्टाको परीक्षा
“ओपन बुक” ढाँचामा सञ्चालन गरे को थियो । जर्मनीमा विद्यालय तहका अन्तिम परीक्षाहरू
भौतिक दरू ी र अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई कायम गरे र सञ्चालन भएका थिए ।
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र विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकन आधारमा एसईईको नतिजा प्रकाशन र यसले
सिर्जना गरे को जटिलताबारे चर्चा गरे का छौ ँ ।38

७.१ रोकिएको एसईई परीक्षाबारे तीन महिनासम्म अन्योल

कोभिड-१९ महामारीका कारण चैत ६, २०७६ मा हुने भनिएको नियमित परीक्षा
रोकिएपछि तीन महिनासम्म एसईई परीक्षा हुने कि नहुने, यदि भयो भने कसरी हुने
भन्नेबारे कुनै आधिकारिक निर्णय नहुँदा विद्यार्थी अन्योलमा परे का थिए । यसले
उनीहरूमा मानसिक तनावको स्थिति बेहोर्नुपऱ्यो । विद्यार्थी एसईई परीक्षाका लागि
पूर्ण रूपमा तयार भइसके का थिए । त्यसै गरी, घरबाट टाढा परीक्षा के न्द्र भएका
कतिपय ग्रामीण भेगका विद्यार्थी यसअघि नै परीक्षा के न्द्र नजिक कोठा लिएर बस्न
थालिसके का थिए (जगत प्रसाद रिजाल २०७७) ।
सरकारले बे ल ा-बे ल ामा सूच ना जारी गरे र एसईई परीक्षा जसरी पनि हु ने र
लकडाउन खुलेपछि परीक्षा लिने भनेर विद्यार्थीलाई तयारी अवस्थामै रहन भनिएको
थियो । यद्यपि, कोभिड-१९ सं क्र मणको दर कम हु नु क ो सट्टा क्रमशः उकालो
लागिरहेको थियो । एकतिर कोभिड-१९ संक्रमण तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना
नदे ख िएको र अर्कोतिर शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा जसरी पनि गर्ने बताएपछि
विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा परीक्षाबारे अन्योलको अवस्था सिर्जना भयो । एकतिर
विद्यार्थीहरूमा परीक्षा हुने डरले तयारी अवस्थामै रहनुपर्ने दबाब छँ दै थियो अर्कातिर
आफूले पढेको कुरा बिर्सेला कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास पनि उनीहरूमा देखिन्थ्यो ।
यस्तो समस्या शहरमा भन्दा पनि ग्रामीण भेगमा अझ टड्कारो देखियो । विशेष
गरी ग्रामीण भेगका विद्यार्थीले घरमा सघाउनुपर्ने, घाँस, दाउराको काम पनि गर्नु
38

१९९० सालदेखि नेपालमा सञ्चालन हुँदैआएको एसएलसी परीक्षालाई विद्यार्थीका लागि
उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्ने “फलामे ढोका” का रूपमा व्याख्या गरिँ दै आएको छ । कक्षा ९ र १० मा
पढाइने पाठबाट एसएलसी (प्रवेशिका) परीक्षाका प्रश्नपत्र निर्माण गरिँ दै आएकोमा २०६५ सालपछि
कक्षा १० को पाठ्यक्रमबाट मात्रै एसएलसी परीक्षामा प्रश्न सोध्न थालियो । त्यसपछि विद्यार्थीले
पाउने नतिजाको आधारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोओस् र कुनै एक विषयमा अनुत्तिर्ण हुँदैमा वा
कम नम्बर प्राप्त गर्दैमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर २०७२ सालबाट
अक्षरांकन (ग्रेडिङ) पद्धतिलाई अपनाएको थियो । उक्त पद्दति अपनाएसँगै एसएलसी परीक्षा एसईई
परीक्षामा रूपान्तरण भएको छ; नेपालमा एसएलसीको इतिहासबारे विस्तृत जानकारीका लागि
हेर्नुहोस्, अधिकारी (२०७६) ।
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परे कोले आफूले पढेको कुरा बिर्सेको र धेरै समय काममा खटिनु पर्दा पढ्न समय
नमिलेको बताइरहेका थिए ।
महामारीको विषम परिस्थितिले गर्दा एसईई परीक्षा रोकिएपछि त्यसको विकल्पका
बारे मा धेरै बहस भए । विद्यार्थीलाई लामो समय अन्योलमा राख्न नहुने, पढेको
कुरा बिर्सनसक्ने र विद्यार्थीमा नैराश्य र दबाबको सिर्जना भएकाले कि विद्यालयको
आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा ग्रेड दिने कि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको प्रयोग
गरी तत्कालै वा लकडाउन पछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने विकल्पबारे छलफल भएको
थियो (बीबीसी नेपाली सन् २०२०क) । यसका साथै, विद्यार्थीको अर्धवार्षिक,
पूर्व वार्षिक परीक्षाको नतिजा हेर्नुपर्ने, विद्यार्थीको पछिल्लो शैक्षिक गतिविधिको
मूल ्यांकन गर्नुपर्ने र अघिल्लो कक्षाको नतिजा हेरे र विद्यार्थीलाई एसईईको ग्रेड
दिनुप र्ने तर्क समे त गरिएको थियो । कतिपयले “विद्यार्थीले दिने तीन घण्टाको
परीक्षाको मूल्यांकनभन्दा पनि यो मूल्यांकन पद्धति राम्रो हुनसक्ने” तर्क समेत गरे का
थिए (कै नी २०७७क) । महामारीको विषम परिस्थितिले गर्दा विश्वका धेरै मुलुकमा
नियमित परीक्षा खारे ज गरे र आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा ग्रेड दिइएका उदाहरण
समेत छलफलमा आए । उनीहरूबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने र विद्यार्थीले एक
वर्षसम्म पढेको, परीक्षा दिइसके काले आन्तरिक मूल्यांकनमै जोड दिनुपर्ने कुरा के ही
शिक्षाविद्ले समेत उठाएका थिए (खड्का २०७७ख) ।
त्यसै गरी, निजी विद्यालय सम्बद्ध संघ संस्था (प्याब्सन, एनप्याब्सन) ले पनि
कोभिड-१९ को सन्त्रास कायमै रहेको र कहिले साम्य हुन्छ भन्नेमा अनविज्ञ रहेकाले
एसईईको परीक्षा रोके र राख्नुभन्दा विद्यालयले नै आन्तरिक मूल्यांकन गरी उत्तीर्ण
गराउनु उपयुक्त हुने बताइरहेका थिए । उदाहरणका लागि प्याब्सनले वैशाख २३,
२०७७ मा विज्ञप्ति जारी गरे र विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनमा एसईईको नतिजा
सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सोही मूल्यांकनको आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीको
नतिजा प्रमाणीकरण गरे र प्रमाणपत्र दिनुपर्ने माग गरे को थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका
ख्याती प्राप्त शै क्षि क सं स ्थाहरूले समे त परीक्षा रद्द गरी विद्यार्थीको आन्तरिक
मूल्यांकनको आधारमा नतिजा प्रकाशन गरे को उदाहरण देखाउँ दै त्यसबाट नेपालले
पनि सिक्नुपर्ने भन्ने उनीहरूको आशय देखिन्थ्यो (पाण्डे २०७७क) । जेठ पहिलो
हप्ता २०७७ सम्म एसईई परीक्षा गर्ने ब ारे शिक्षा मन्त्रालय भने “पर्ख र हेर ” मा
बसेको थियो । शुरूमा शिक्षा मन्त्रालय भरसक पहिलाको जसरी नै एसईई परीक्षा
सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा गर्नका लागि भनेर
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परीक्षा के न्द्रको संख्या बढाएर विद्यार्थीलाई घरबाटै परीक्षा दिन जाने र परीक्षा दिएर
घरमै फर्कि ने व्यवस्था मिलाउन छलफल समेत थालेको थियो (कै नी २०७७क) ।
यद्यपि महामारी संक्रमणको “ग्राफ” उकालो लागेकोले शिक्षा मन्त्रालय तत्काल
कुनै विकल्पमा जान तयार भएन ।39

७.२ विद्यार्थीलाई आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा एसईईको ग्रेड

परीक्षा हु ने - नहु ने भन्ने करिब तीन महिनाको अन्योलपछि जे ठ २८, २०७७ मा
मन्त्रिपरिषदल
् े एसईई परीक्षा नलिने र विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा
एसईईको नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गऱ्यो । सरकारले महामारीको अन्त्य तत्काल
नहुने र विद्यार्थीमा लामो समयदेखि परीक्षाको मानसिक दबाब परे कोले परीक्षा नलिई
विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनबाट एसईईको ग्रेड दिने व्यवस्था गर्नुपरे को जनाएको
थियो । नेपालको शैक्षिक इतिहासमै यो नयाँ प्रयोग थियो । सरकारको सो निर्णयपछि
आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा एसईईको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी विषयमा पक्ष
र विपक्षबाट बहस सिर्जना भए । जेठ २९, २०७७ मा बसेको संसदीय समितिको
बैठकले एसईई परीक्षा सधैकँ ो लागि खारे ज गर्न प्रस्ताव गरे को थियो । सरकारले
कोभिड-१९ महामारीको कारण २०७६ को एसईई स्थगित गरे पछि संसदीय समितिले
एसईई परीक्षा सधैकँ ो लागि खारे ज गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कानूनले कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम शिक्षा भनेर किटान गरे पछि सधै ँको
लागि कक्षा १० र कक्षा ११ का परीक्षा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन गर्ने र कक्षा
१२ को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय स्तरको परीक्षाको रूपमा लागू गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन
दिएको थियो (नेपाल समाचारपत्र २०७७क) ।
महामारीले गर्न नसकिएको एसईई परीक्षा सधैलँ ाई हटाउन उपयुक्त हुने भन्ने
मत राजनीतिक दलका ने त ा, शिक्षाविद् र सरोकारवालाले उठाएका थिए ।
उदाहरणका लागि नेपाली काँ ग्रेसका नेता गगन थापाले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा
39

चैत ११, २०७६ देखि जेठ ३२, २०७७ सम्म सरकारले घोषित रूपमै लकडाउन गरे को
थियो । जेठ ५ देखि ११, २०७७ सम्म एक सातामै संक्रमण दर तीन महिना यताकै उच्च बिन्दुमा
पुगेको थियो । उक्त एक साताको अवधिमा ३१३ जना संक्रमित थपिएका थिए । 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 सक्रमित थपिएका थिए । नेपालमा संक्रमण पुष्टि भएको चार महिना सम्ममा तीन
जनाको निधन र ६०८ संक्रमित भएका थिए (नेपालखबर २०७७)
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तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा एसईई परीक्षा खारे ज गर्न प्रस्ताव गरे का थिए ।
थापाले लकडाउनका कारण एसईई परीक्षा स्थगित भएका बेलामा एसईईलाई खारे ज
गर्नु उपयु क्त समय भएको बताए । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सं व िधानमा
स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भएकाले यस्तो अवस्थामा फे रि पनि एसईई परीक्षा
सञ्चालनबारे के न्द्रले नै निर्णय लिनु संघीयताको मर्म अनुकूल मान्न सकिँ दैन भन्ने
उनको तर्क थियो (अनलाइनखबर २०७७ख) । कानूनले १२ कक्षाको परीक्षालाई
माध्यमिक तहको बोर्ड परीक्षाको रूपमा लिइसके कोले फे रि पनि एसईईलाई
राष्ट्रिय परीक्षाको रूपमा महत्त्व दिनु असान्दर्भिक रहेको तर्क के हीले गरे का थिए
(बस्नेत दीक्षित २०७७; पाण्डे २०७७क; भुसाल २०७७ख) । साथै, तीन घण्टाको
परीक्षाले मात्र विद्यार्थीको सबै पक्षको मूल्यांकन गर्न नसक्ने भएकाले अब एसईईको
“हाउगुजी” सधैलँ ाई हटाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । हुन त बेला-बेला
कोभिड-१९ महामारी अघि पनि एसईई परीक्षाको औचित्य र सान्दर्भिकताबारे बहस
हुने गरे का थिए । तर कोभिड-१९ महामारीको समयमा सो बहसले अझ सार्थकता
पाएको थियो ।
माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा (कक्षा १२) संघीय सरकारले लिनुपर्ने, कक्षा
१० को प्रदेश सरकारले र कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने व्यवस्था
छ । यद्यपि, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने एसईई परीक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षाको रूपमै
सञ्चालन गर्दै आएको छ । एसईई परीक्षालाई माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षाको
रूपमा लिन नपर्ने व्यवस्था भए पनि कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिमा एसईई
परीक्षालाई अन्तिम परीक्षा भनी अनावश्यक जोड दिइएको पाइन्छ । कोभिड-१९
को असामान्य अवस्थामा परीक्षाकै कारण विद्यार्थीलाई मानसिक तनाब दिनु र
शैक्षिक सत्रलाई अन्योलमा राख्नु राम्रो मानिएको थिएन । त्यसैले कानूनी रूपमा
पाएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । त्यसै
गरी, छिमेकी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा पनि महामारीको विषम परिस्थितिमा
विभिन्न तहका अन्तिम वर्षको परीक्षा नलिएर आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा
कक्षा चढाइएको थियो । छिमेकी देश भारतले २५ क्षेत्रमा हुँदै आएका परीक्षालाई
आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा कक्षा चढाए । त्यसकारण नेपालले पनि छिमेकी
देश भारत र अरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नु पर्ने म ा जोड दिइएको थियो
(भुसाल २०७७क) ।
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त्यसै गरी, शिक्षामा सरोकार राख्ने के हीले कक्षा १० र ११ को परीक्षा सञ्चालन
गर्नु अनिवार्य नभएको बताएका थिए । कक्षा १२ लाई अनुकूल समयमा परीक्षा
सञ्चालन गर्न सकिने तर कक्षा १० र ११ को परीक्षा भने आन्तरिक मूल्यांकनमै हुनु
पर्नेमा धेरैको मत रहेको थियो (हेर्नुहोस् बक्स ४) । कतिपयले भने राष्ट्रिय परीक्षा
बोर्डले एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्नैपर्छ भन्नेलाई सीमित व्यक्तिको स्वार्थको रूपमा
हेरेका थिए । के हीले एसईई परीक्षा हुनै पर्छ भन्नुको पछाडि ठूलो स्वार्थ जोडिएको
बताएका थिए । व्यापारी, शिक्षक, शिक्षा मन्त्रालय तहका कर्मचारीले एसईईको
नाममा लाखौंको आर्थिक कारोबार गर्ने गरे को र यस्तो कारोबारका प्रत्यक्ष लाभकर्ताले
एसईई परीक्षाको निरन्तरता चाहेको भन्ने उनीहरूको तर्क थियो (कै नी २०७७क) ।
बक्स ४ : कोभिड-१९ महामारीमा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा
कोभिड-१९ महामारीको संक्रमण नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनका कारण
कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षा पनि रोकिएको थियो । कक्षा १२ को
वैशाख ८ र कक्षा ११ को वैशाख २१, २०७७ देखि परीक्षा हुने तय भएको
थियो । कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा नआएको र लकडाउन लम्बिँदै
जाँदा कक्षा ११ र १२ को परीक्षालाई अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरे को
थियो । जसले गर्दा परीक्षा कहिले हुने, कसरी हुने र आफ्नो शैक्षिक भविष्यलाई
लिएर विद्यार्थी चिन्तित भएका थिए । परीक्षा स्थगित भएको सात महिनापछि
कक्षा १२ को मंसि र ९, २०७७ बाट भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन
भयो (अनलाइनखबर २०७७ज) । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कुल पूर्णांकको ४०
प्रतिशतको परीक्षा लिएको थियो भने बाँकी ४० प्रतिशतको अंक कक्षा ११ र
१२ को आन्तरिक मूल्यांकनबाट नम्बर दिइएको थियो । परीक्षाको समय डे ढ
घण्टा छुट्ट्याइएको थियो ।
त्यसै गरी, कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन र विद्यार्थीको अन्तिम
मूल्यांकन गर्ने अधिकार विद्यालयलाई नै दिइयो (पण्डित २०७७क) । राष्ट्रिय
पाठ्यक्रम विकास र मूल्यांकन परिषद्ले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन गर्न
विद्यालयलाई दिने नीतिगत निर्णय गरे को थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउन
८, २०७७ मा कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्यांकन, नतिजा
प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ जारी गरे को थियो । सो कार्यविधि
अनुसार विद्यालयले आफै मिति तयार गरे र परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजाको
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मूल्यांकन गर्न सकिने अधिकार दिइएको हो । एसईई र कक्षा ११ को जस्तै कक्षा
१२ को पनि आन्तरिक मूल्यांकनबाट विद्यालयले नै नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने
आवाज आए पनि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा र देशभरिको विश्वविद्यालयले
मान्यता दिनुपर्ने भएकोले परीक्षालाई नै उपयुक्त ठानिएको थियो ।
	शैक्षिक सत्र २०७७ को कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन बारे मा पनि
लामो विवाद भयो । किनभने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महामारीको
तेस्रो लहरबारे सतर्क ता अपनाउन सबैलाई अनुरोध गरिरहेको थियो जसकारण
कक्षा १२ को परीक्षा रोक्न आग्रह गरे को थियो । तथापि शिक्षा मन्त्रालय भने
कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै मितिमा गर्नेमा दृढ थियो । उसले स्वास्थ्य सतर्क ता
अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने बताउँ दै आएको थियो । कक्षा १२ को परीक्षा
साउन ३१, २०७८ बाट हुने तय भएको थियो । यसअघि जेठ २०७८ मा हुने
भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा महामारीको कारण नै साउनमा सारिएको थियो ।
यसरी कक्षा १२ को परीक्षा दुई पटक स्थगित भएको थियो । जसले करिब ४
लाख विद्यार्थी र अभिभावकहरू अन्योलमा परे । कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरे
पनि कक्षा ११ र स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा
भने यथावतै सञ्चालन भइरहेको थियो जसले गर्दा सरकारको दोधारे नीतिबारे
प्रश्न उठे को थियो । कोभिड-१९ महामारीको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड
पालना गरी परीक्षा सञ्चालन वा वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन किन
नगर्ने भनेर बहस शुरू भएको थियो (कै नी २०७८ख) । कक्षा १२ को परीक्षा
बिनाविकल्प स्थगित गरिएको बारे पनि सार्वजनिक वृत्तमा धेरै बहस भए । पछि,
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भदौ १६, २०७८ मा बसे क ो बै ठ कले कक्षा १२ को
परीक्षा भदौ ३० देखि असोज ८ गतेसम्म भौतिक उपस्थितिमै गर्ने तय गरे को
थियो (इडियु-पत्र २०७८ग) । कक्षा १२ को परीक्षा बिनाविकल्प स्थगित गरे को
भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा टीकाटिप्पणी भएपछि सरकारले कक्षा १२ र त्योभन्दा
माथिल्लो तहका परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको
खोप वितरण गरे र परीक्षा सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाएको थियो (कान्तिपुर
२०७८ख) ।
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७.३ आन्तरिक मूल्यांकनका जटिलता

एसईईको नतिजा आन्तरिक मूल ्यांकनबाट दिइने भन्ने सरकारले निर्णय गरे प छि
आन्तरिक मूल्यांकन विधिको जटिलताबारे पनि प्रशस्तै चर्चा भए । एसईई परीक्षाको
ग्रेडको लागि विद्यालयले लिएको प्रि-बोर्डको नतिजा, विद्यार्थीको हाजिरी, शैक्षिक
क्रियाकलाप, अघिल्लो कक्षाको प्रस्तुति आदिलाई मूल्यांकनको आधार बनाए पनि
त्यसमा शंका गर्नसक्ने प्रशस्त आधार थिए (ढुंगेल २०७७) । उदाहरणका लागि,
कतिपय विद्यालयले प्रि-बोर्ड परीक्षा सञ्चालन नगरे को, कतिले परीक्षा सञ्चालन
गरे का तर कपि जाँच नगरी त्यसै एसईई परीक्षामा सहभागी गराएका थिए । यस्तो
अवस्थामा आन्तरिक मूल्यांकनमा समस्या आउने तर्क कतिपयले गरे का थिए । त्यसै
गरी, विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने लिखित परीक्षामा आएको अंक र प्रयोगात्मकमा
पाएको अंकमा धेरै भिन्नता देखिन्छ । शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक
विषयमा बढी अंक दिने भएकाले एसईईमा पनि सोही प्रवृत् ति दोहोरिने म ा धेरै ले
शंका व्यक्त गरे । त्यसले गर्दा शिक्षकले विद्यार्थीलाई दिएको ग्रेडमा विश्वास गर्न
नसकिने सवाल उठे का थिए ।
त्यसै गरी, परीक्षा नलिई ग्रेड दिँदा विद्यार्थीको सर्टिफिके टमा “कोभिड-१९”
उपमा झुन्डिने भएकाले यसले उनीहरूको क्षमता र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ
रहने हुनाले परीक्षालाई नै उत्तम विकल्प मानिएको थियो (गेहनाथ गौतम २०७७) ।40
परीक्षा नै दिनु नपर्ने गरी नतिजा प्रकाशन हुने अवस्थाप्रति स्वयं विद्यार्थी नै असन्तुष्ट
रहेको कुरा समेत बाहिर आएका थिए । सिकाइमा रमाउने र क्षमता प्रदर्शन गर्न
चाहने विद्यार्थीलाई बिनापरीक्षा अंक दिइने विषयले उनीहरूलाई दुखी तुल्याएको
तर्क गरिन्थ्यो । चलिरहेको पद्धतिमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहे पनि एक्कासि आउने
परिवर्तन पचाउन कठिन हुने भएकाले आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा एसईईको
ग्रेड दिने विषय विवादित बन्न पुग्यो । त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक परीक्षाको
व्यवस्थित अभिलेखन गर्नुपर्ने पूर्व जानकारी वा तयारीबिना नै आन्तरिक मूल्यांकन
आधारमा ग्रेड दिने व्यवस्था वस्तुगत नभएको धारणा राखिएको थियो । त्यसैले
लिखित परीक्षाबिना नै प्रमाणपत्र दिँदा त्यो विश्वसनीय नहुने भएकाले कतिपयले
लिखित परीक्षामै बढी जोड दिएका थिए । त्यस्तै, परीक्षाको लागि अत्यधिक मेहनत
40

वैशाख १०, २०७८ मा सप्तरीमा भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी एक छलफल कार्यक्रममा
बिनापठनपाठन/परीक्षा कक्षा उत्तीर्ण हुने प्रवृत्तिलाई छलफलका के ही सहभागीले “कोरोना पास”
भनेका थिए ।
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गरे का विद्यार्थीको मेहनत त्यतिकै खेर जाने, कमजोर विद्यार्थीलाई पनि शिक्षकले
प्रभावमा अं क दिएर माथिल्लो कक्षा चढ् ने भएपछि शिक्षाको गुण स्तर खस्कने
टिप्पणी गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर ढिलै भए महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि
कतिपय भने एसईईको परीक्षा सञ्चालन गर्नैपर्छ भन्ने पक्षमा थिए (रमेश भट्टराई
२०७७) । आन्तरिक मूल ्यांकन विश्वसनीय नहु ने , विद्यार्थीहरूले लामो तयारी
गरे को हुनाले परीक्षा नलिँदा उनीहरूको मनोभावनामा चोट पुग्ने, बिनापरीक्षा दिइने
प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठ्ने हुनाले एसईईको परीक्षा रोक्न नहुने उनीहरूको जिकिर
थियो (बाबुकाजी कार्की २०७७) । निर्धारित परीक्षा रोकिएको तीन महिना पछिसम्म
पनि राज्यले समेत यिनै तर्क अगाडि सारे र एसईई परीक्षा गर्ने अडान लिइराखेको
थियो । लिखित रूपमा लिइने परीक्षालाई मात्र एसईईको कानून ी मान्यता दिने
भएकाले विद्यार्थीलाई तयारी अवस्थामै रहन परीक्षा बोर्डले समेत आग्रह गरे को
थियो (कान्तिपुर २०७७ख) । तर अन्ततः परीक्षा नलिई एसईईको नतिजा आन्तरिक
मूल्यांकन कै आधारमा गरियो ।

७.४ एसईईको नतिजालाई लिएर विद्यार्थीहरू “ट्रोलका” सिकार

विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा भदौ १, २०७७ मा एसईईको नतिजा
सार्वजनिक भयो । नतिजा सार्वजनिक भएपछि त्यसप्रति सार्वजनिक रूपमा विभिन्न
टीकाटिप्पणी भए । पछिल्ला वर्षको परीक्षाको तुलनामा आन्तरिक मूल्यांकनको
आधारमा दिइएका अंक निक्कै उच्च देखियो । उदाहरणका लागि, २०७६ को एसईई
परीक्षामा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ९,३१८ पुग्यो, जबकि २०७५ को
एसईई परीक्षाको नतिजामा जम्मा १०६ जनाले मात्रै ४ जीपीए ल्याएका थिए ।
यसरी हेर्दा गएको वर्षको तुलनामा २०७६ मा जिपिए ल्याउनेको संख्या अत्यधिक
तवरले वृद्धि भयो । यसले गर्दा आन्तरिक मूल्यांकन प्रणालीको विश्वसनीयता र
वैधतामाथि उठ्दै आएको आशंकामा बल पुऱ्यायो । त्यति मात्र होइन स्कू लहरूले
आफ्ना विद्यार्थीलाई धेरै अंक दिइएको विषयलाई लिएर कतिपयले “आफ्नो हात
जगन्नाथ,” “बिनापरीक्षा ४ जिपिए” भन्दै खिल्ली उडाए (लामा २०७७) । धेरै
विद्यार्थीको ४ जिपिए आउनु हुँदैनथ्यो भन्ने भन्दा पनि विगतका वर्षहरूको तुलनामा
यो वर्षको नतिजा एक्कासि कसरी सुध्रियो भन्ने प्रश्न सहितका आशंका मिडिया
तथा सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएका थिए (लामिछाने २०७७) । एसईईको
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तयारीमा जुटेका के ही विद्यार्थीहरूको आन्तरिक परीक्षालाई मूल्यांकन गरे र नम्बर
दिँदा तयारी अनुसारको नम्बर नपाएको भन्ने गुनासो रहेको पनि देखियो ।41 त्यसै
गरी, कतिपय अभिभावकहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई बढी नम्बर दिन विद्यालयलाई
दबाब दिएका समेत थिए ।42 र, के ही ठाउँ मा कम अंक दिएको भन्दै शिक्षकहरूमाथि
कुटपिट र हातपातको घटना समेत भए ।43
41

आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा एसईईको नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरे पछि धेरै विद्यार्थी
दु:खी भएका थिए । क्याम्ब्रिज पब्लिक हाई स्कू लका प्रिन्सिपल रीता राईले थुप्रै विद्यार्थीहरूले
पहिलो परीक्षामा हेलचेक्र्याइँ गरे का कारण त्यस्ता विद्यार्थीलाई आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा
नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णयले अप्ठेरो पारे को बताइन् । उनका अनुसार धेरै विद्यार्थीले पहिलो
परीक्षामा कम अभ्यास गरे का थिए । एसईईमा राम्रो गर्ने भनेर धेरै विद्यार्थीहरू पहिलो परीक्षालाई
उति धेरै जोड दिँदैनन् । त्यस्तै, शिक्षकले पनि एसईईमा राम्रो नगर्लान् भने र पहिलो परीक्षाको
कापी जाँच गर्दा नम्बर दिन कञ्जुस्याइँ गरे का थिए जसले गर्दा एसईईमा राम्रो गर्ने भनेर तयारी
गरे क ा विद्यार्थीहरू आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा प्रकाशन हु ने भने प छि निराश भएका थिए
(खड्का २०७७ख) ।
42
एसईई परीक्षा नहुने र विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा एसईईको नतिजा
प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णयपछि कतिपय अभिभावकले विद्यालयका शिक्षकलाई ४ जिपिए
दिन दबाब दिएका थिए । कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको र विद्यालय पनि क्वारे न्टिनका रूपमा
प्रयोग भएकाले पहिला जस्तै गरी परीक्षा लिन असम्भव भएको थियो । जोरपाटीको एक निजी
विद्यालयका शिक्षकलाई जेठ २९, २०७७ बाटै अभिभावकहरूले फोन मार्फ त सबै विषयमा राम्रो
नम्बर दिन दबाब दिएका थिए । शिक्षकले विद्यालयले लिएको पहिलाको परीक्षालाई आधार
नबनाउने हो भने आन्तरिक मूल्यांकनमा ४ जिपिए दिन धेरै दबाब आएको बताए । यदि त्यसै
अनुसार सबैलाई राम्रो नम्बर दिने हो भने आन्तरिक मूल्यांकनको कुनै आधार नभएको उनको
तर्क थियो (गौतम २०७७ग) । त्यसै गरी रत्न राज्य माविका सहायक प्रधानाध्यापकलाई पनि
अप्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीलाई बढी नम्बर दिन दबाब दिन थालेका थिए ।
तर उनी सरकारी कार्यविधि अनुसार नै विद्यार्थीलाई नम्बर दिनेमा दृढ थिइन् (खड्का २०७७ख) ।
43
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँ पालिकाको गणेश माविका दईु जना शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीले
कम नम्बर दिएको भन्दै कुटपिट गरे का थिए । प्रधानाध्यापक र अंग्रेजी शिक्षकले विज्ञानमा कम
नम्बर (ग्रेड “सी”) दिएकाले उच्च शिक्षा लिनबाट वञ्चितीकरणमा परे काले विद्यार्थीहरूले भदौ
१४, २०७७ मा कार्यालयमै आएर उनीहरूलाई कुटपिट गरे का थिए । उक्त विद्यालयबाट एसईई
परीक्षामा ६० जना सहभागी भएका थिए । ६० जनामध्ये नौ जनाको ग्रेड “सी” आएको थियो ।
यिनै नौ जना मध्येका तीन जनाले कम नम्बर दिएको भन्दै शिक्षकलाई कुटपिट गरे का हुन् (नेपाल
समय २०७७) ।
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एसईईमा मनोमानी नम्बर दिने प्रवृत्ति शैक्षिक सत्र २०७७ को एसईईमा पनि
रोकिएन (कै नी २०७८क) । परीक्षा बोर्डले साउन २३, २०७८ मा एसईईको
नतिजा सार्वजनिक गरे को थियो । वैशाख २७, २०७८ मा बसेको राष्ट्रिय परीक्षा
बोर्ड बैठकले जेठ १३, २०७८ बाट सञ्चालन हुने एसईई परीक्षा स्थगित गऱ्यो ।
रोकिएका परीक्षाको सञ्चालन सन्दर्भमा निर्णय गर्न एक महिना लगाएर अघिल्लो
वर्षको जस्तै एसईईको आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने तय
भयो । मन्त्रिपरिषद्को जेठ १७, २०७८ को बैठकमा यस सम्बन्धी निर्णय गरिएको
थियो । २०७७ को एसईईमा ८,४०० विद्यार्थीले ४ जिपिए पाए । जुन शैक्षिक सत्र
२०७६ (९,३१९) को भन्दा ९१९ ले कम हो । यद्यपि २०७७ को एसईई नतिजामा
पनि शैक्षिक सत्र २०७६ को जस्तै मनोमानी गरे को पाइयो । कति विद्यालयले सबै
विद्यार्थीलाई जिपिए ४ दिए । कुनै स्कू लले त गणितको परीक्षामा पनि प्रयोगात्मक
नम्बर दिएको समाचार मिडियामा आएका थिए । यस बारे मा सम्बन्धित विद्यालयले
भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको त्रुटि रहेको उल्लेख गरे को थियो (खाइजू २०७८) । यो
वर्ष (२०७७) सामुदायिक विद्यालयले भन्दा पनि निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई
बढी नम्बर दिएको टीकाटिप्पणी भएको थियो (कै नी २०७८क) । गएको वर्ष जस्तै
मनोमानी हुने भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले “एसईईको विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा
प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७८” जारी गरे को थियो । उक्त कार्यविधिमा
कुनै पनि विद्यार्थीलाई ८० प्रतिशत बढी नम्बर दिए अनिवार्य कारण खुलाउनुपर्ने
व्यवस्था थियो । तथापि, विद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीलाई मनोमानी प्राप्तांक दिने
क्रम रोकिएन । त्यसै गरी, कतिपय विद्यालयलाई जथाभावी नम्बर दिएको भन्दै
परीक्षा बोर्डले नतिजाको पुनः विश्ले षण गर्न विद्यालयलाई अनुरोध गऱ्यो । तर,
विद्यालयले पुन ः विश्ले ष ण नगरे प छि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उक्त नतिजालाई नै
प्रमाणीकरण गर्नुपरे को थियो ।
एसईईका विद्यार्थी “परीक्षा नै नदिई पास भएको” तथा “कोभिड-१९ ब्याच”
भनी मनोबल गिराउने गरी सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलका शिकार बनाइए (सिग्देल
२०७७) । त्यसै गरी कतिले विद्यार्थीलाई घोचपे च गर्नुभन्दा पनि विद्यालय र
शिक्षकको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । शिक्षकहरूले मनपरी नतिजा दिँदा आन्तरिक
मूल्यांकन प्रणालीमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको थियो (अन्नपूर्ण पोस्ट २०७७घ;
रौनियार २०७७ग) । यद्यपि, के ही विद्यालयले मनोमानी ढंगले विद्यार्थीलाई ग्रेड दिँदा
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विद्यार्थीले प्राप्त गरे को ग्रेडमा समेत आशंका जन्मिएको थियो (रौनियार २०७७ङ,
गौतम २०७७घ; श्रेष्ठ र कै नी २०७७) ।

७.५ निष्कर्ष

समग्रमा महामारीको समयमा एसईई परीक्षाको सञ्चालन सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयको
कदम हेर्दा समस्या जटिल नबनेसम्म समाधानका उपाय नखोज्ने पुरानै परम्पराले
निरन्तरता पाएको देख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले एसईई परीक्षा
शुरू हुनुभन्दा एक दिनअघि (चैत ५,२०७६) मात्र परीक्षा स्थगित गऱ्यो, जुन महामारी
संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दाको परिणाम थियो । त्यस्तै, परीक्षा स्थगित
भएपछि पुन परीक्षा सञ्चालन गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे तीन महिनासम्म शिक्षा मन्त्रालय
पूरै अनिर्णित रह्यो । यसको मारमा विद्यार्थीहरू परे । सरोकारवाला निकाय तथा
शिक्षाविद्ले २०७७ को वैशाख अन्तिम सातातिर विद्यार्थीलाई लामो समय परीक्षा
हुने या नहुनेबारे “अलमलमा राख्न नहुने” भन्दै विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनमा
एसईईको ग्रेड दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए (कै नी २०७७क) । उनीहरूको सुझावलाई
बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुरू-शुरूमा महामारीको अवस्थामा पनि भौतिक
उपस्थितिमै एसईई परीक्षा गर्नैपर्ने अडान लिएको थियो । तर महामारीको संक्रमण
तत्काल अन्त्य हुने नदेखिएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जेठ अन्तिम हप्ता, २०७७
मा विद्यालयले नै यस अघिको अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा, विद्यालयको शैक्षिक
गतिविधि मूल्यांकन गरे र एसईईको ग्रेड दिने व्यवस्था गरे को थियो । र, विद्यार्थीको
आन्तरिक मूल्यांकनमा विद्यालयले मनोमानी गरे को र समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया स्वच्छ
हुन नसके को भन्ने विषयले समेत चर्चा पायो । संक्षेपमा भन्दा शिक्षा मन्त्रालयको
पुरानै ढर्राको काम गर्ने शैली, जटिल परिस्थिति नआएसम्म निर्णय लिन नसक्ने
प्रवृत्ति, र समस्या नपरे सम्म समाधानको उपाय ननिकाल्ने अपरिपक्व कार्यशैलीको
मारमा एसईई दिने विद्यार्थी परे का थिए ।
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परिच्छे द ८

सक्
ं षेप
कोभिड-१९ महामारीले मुलुकभर रहेका ३५,५२० शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत
करिब ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी नराम्ररी प्रभावित बने (शिविप्रम २०७७) ।
२०७० को दशकमा ने प ालले दुई ओटा ठू ला विपत् झे ल ्यो । पहिलो, वै श ाख
१२, २०७२ [अप्रिल २५, २०१५] सालको महाभूकम्प र दोस्रो, कोभिड-१९ को
वैश्विक महामारी । र, यी दुवै विपत्बाट विद्यालय शिक्षा नराम्ररी प्रभावित रह्यो ।
पहिलो, विपत्—महाभूकम्प—प्राकृ तिक थियो र यसले नेपालका निश्चित भूभागमा
रहेका विद्यालयको भौतिक संरचनालाई ध्वस्त बनाएको थियो ।44 र, दोस्रो विपत्
कोभिड-१९ महामारी थियो र यसको असर वैश्विक थियो । वैश्विक महामारी र
प्राकृ तिक विपत्तिले शिक्षामा पार्ने असरको प्रकृ तिमा फरक छ । उदाहरणका लागि
२०७२ को महाभूकम्पले ३१ जिल्लाका करिब आठ हजार विद्यालयमा क्षति पुगेको
थियो । र, ती विद्यालयका करिब २१ हजार कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा, करिब साढे १२
हजार कक्षाकोठा अधिक रूपमा र करिब १६ हजार कक्षाकोठामा आंशिक रूपमा
क्षति पुगेको थियो (गुरुङ र पराजुली २०७५) । २०७२ को भूकम्पले विद्यालयको
कमजोर भौतिक सं र चना उजागर गरे क ो थियो । साथै , उक्त प्राकृ तिक विपत्ले
विद्यालय पुनर्निर्माण गराउने अवसर समेत दियो । भूकम्पले ध्वस्त बनाएका शिक्षण
सं स ्थाको पुन र्निर्माण सक्दा नसक्दै ने प ालको विद्यालय शिक्षा पुन : कोभिड-१९
महामारीको चपेटामा पऱ्यो । कोभिड-१९ महामारीले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई
भौतिक प्रणालीबाट वैकल्पिक शिक्षा (अनलाइन, दरू , खुला र घरदैलो) मा परिवर्तन
गऱ्यो । अझ, यो महामारीले वैकल्पिक शिक्षण प्रणालीमा हामी कति कमजोर रहेछौ ँ
भन्ने प्रस्ट देखाएको छ । सामान्य समयमा भन्दा यस्तै विपत् या महामारीका बेला
44

२०७२ सालको महाभूकम्पले नेपालको विद्यालय शिक्षामा पारे को असरबारे तयार गरिएको
सन्दर्भ सूचीका लागि हेर्नुहोस्, गुरुङ (सन् २०२०) ।
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कुनै पनि क्षेत्र (यहाँ विद्यालय शिक्षा) को “भल्नेरे विलिटी” (कमजोरपना) बुझ्न
सजिलो हुन्छ ।
नेपालमा कोभिड-१९ महामारीमा संघीय/स्थानीय सरकारको भूमिका, महामारीले
सामुद ायिक र सं स ्थागत विद्यालयको पठनपाठनमा पारे क ो असर र यी शिक्षण
संस्थाले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि गरे का (अ)प्रयत्न, वैकल्पिक शिक्षण
सिकाइ प्रक्रियामा देखिएका जटिलता र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ (विशेष गरी
अनलाइन) मार्फ त पठनपाठन अगाडि बढाउँ दा यसले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सिर्जना
गर्ने शै क्षि क असमानता आदिबारे प्रतिवे द नको विभिन्न खण्डमा चर्चा गरियो ।
प्रतिवेदनका मूल खण्डमा गरिएका छलफल/विश्लेषणले समग्र विद्यालय शिक्षामा
कोभिड-१९ महामारीले पारे को प्रभाव, शिक्षण संस्था बन्द भएपछि शिक्षामा प्रत्यक्ष
सरोकार राख्ने सरकारी/गैरसरकारी निकायले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि
गरे का (अ)प्रयत्नबारे के ही प्रारम्भिक निर्क्योलमा पुग्न सकिन्छ । यसबारे बँुदागत
रूपमा संक्षेपमा चर्चा गरौ ँ ।
पहिलो, कोभिड-१९ महामारीका समयमा विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ
प्रक्रिया अगाडि कसरी बढाउने भन्नेबारे तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकाय
सबै ज सो अलमलमा परे क ो देख ियो । शुरू -शुरू मा कोभिड-१९ महामारीले कु न
रूप लेला ? महामारीको संक्रमण कहिले अन्त होला ? र, समग्रमा कोभिड-१९
महामारीको असर नेपाली समाजमा कस्तो रहला ? भन्नेबारे अनुमान गर्न असम्भव
जस्तै थियो । यस्तो परिस्थितिमा शिक्षण संस्थाको सञ्चालन र शिक्षण सिकाइ
प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे अलमलमा रहनु धेरैहदसम्म स्वाभाविक
पनि थियो । यद्यपि, महामारीको समयमा विभिन्न तहका सरकार (संघ, प्रदेश र
स्थानीय) ले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन जे-जति गर्न
सक्ने थिए त्यति पनि गरे नन् । लकडाउनको समयमा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका
व्यावहारिक रूपमा समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिनेभन्दा पनि निर्देशन जारी
गरे र चुपचाप बस्ने खालको थियो । उदाहरणका लागि शिक्षण संस्थामा वैकल्पिक
कक्षा सञ्चालन गर्ने भनियो तर वैकल्पिक कक्षाको लागि विद्यालयसँग आवश्यक
भौतिक पूर्वाधार भए नभएको, विद्यार्थीसँग भौतिक स्रोत साधन, वैकल्पिक शिक्षणका
विषयवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षक र विद्यार्थीमा प्रविधि साक्षरता छ कि छै न भन्ने
विषयमा सोचेको सम्म पनि देखिएन ।
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दोस्रो, महामारीका कारण लकडाउन शुरू भएको करिब तीन महिनासम्म (जेठ
दोस्रो हप्ता, २०७७) सरकार पठनपाठन सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा थिएन । सरकारले
महामारीको शुरूको समयमा सबै विद्यालयले अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न
नसक्ने, सबै विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिन नसक्ने, सबै ठाउँ मा इन्टरनेटको पहुँच
राम्रो नभएका कारण अनलाइन कक्षाले शिक्षामा असमानताको जन्म गराउने भन्दै
संस्थागत विद्यालयलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्न र विद्यार्थी भर्ना तथा शुल्क
नलिन निर्देशन दिइरहेको थियो । तर महामारी चाँडै नियन्त्रणमा नआउने आकलन
गर्दै के ही निजी विद्यालयले लकडाउनकै अवधिमा अनलाइनबाट पठनपाठनको
थालनी गरे पछि शिक्षा मन्त्रालयलाई वैकल्पिक विधिबाट सामुदायिक विद्यालयमा
पनि पठनपाठनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दबाब पऱ्यो । कोभिड-१९ संक्रमण तत्कालै
नियन्त्रण नहु ने दे ख िएकाले कु नै न कु नै माध्यमबाट बालबालिकाको नियमित
पठनपाठन सुचारु गर्न सरकारमाथि जनस्तरबाट समेत दबाब परे को थियो । यस्तो
दबाब कम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले असार १, २०७७ बाट वैकल्पिक विधिको रूपमा
अनलाइन, दूर तथा खुला शिक्षाबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सामुदायिक
विद्यालयलाई निर्देशन दियो । तर, वस्तु स्थितिको विश्ले षण नगरी देशभरि एकै
खालको निर्देशिकाहरू जारी गर्दा त्यो व्यावहारिक हुन सके न । उदाहरणका लागि
सरकारले काठमाडौ ँ र वीरगञ्जको सं क्र मण अवस्थालाई मात्र हेरे र दे शभ रका
सबै विद्यालयमा एउटै निर्देशिका जारी गर्दा हिमाली जिल्लाहरू मनाङ, मुस्ताङ,
डोल्पा, हुम्ला र मुगु जिल्लामा, जहाँ शून्य कोभिड-१९ संक्रमित थिए, विद्यालय
बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
तेस्रो, माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानतः
स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । महामारीको समयमा शिक्षा सम्बन्धी धेरैजसो
संघीय सरकारका निर्णय संघीयताको मर्म विपरीत थिए । स्थानीय सरकारमा रहेको
माध्यमिक तहसम्म व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै शिक्षा
मन्त्रालयले महामारीको समयमा आफू ले जारी गरे क ो निर्देशिका र कार्ययोजना
प्रभावकारी नभएपछि मात्र कात्तिक २०, २०७७ मा आएर स्थानीय सरकारले नै
विद्यालय सञ्चालन र बन्द गर्न आवश्यक निर्णय लिनसक्ने गरी विद्यालय सञ्चालन
सम्बन्धी कार्यढाँ चा जारी गऱ्यो । तर संघीय सरकारको यस्तो निर्णयलाई धेरैले
शिक्षा मन्त्रालयले आफूले के ही गर्न नसके पछि बाध्य भएर कक्षा सञ्चालन गर्ने
जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको अर्थ लगाए । साथै, संवैधानिक र कानूनी
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रूपमा स्थानीय सरकारलाई विद्यालय सञ्चालन गर्ने पूर्ण अधिकार भए पनि
लकडाउनको समयमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थानीय सरकारले
आफू अनुकूल अभ्यास गर्नेभन्दा पनि समग्रमा संघीय सरकारको निर्देशन अनुसरण
गर्ने प्रवृत्ति ज्यादा देखिएको थियो । कतिपय स्थानमा भने विद्यालय सञ्चालनबारे
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका निर्णय फरक पर्दा विद्यार्थी,
शिक्षक र अभिभावकहरू अन्योलमा परे का थिए । यसले कोभिड-१९ महामारीको
समयमा विद्यालय सञ्चालन/पठनपाठनबारे संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच
समन्वयको अभाव रहेको प्रस्ट्याउँ छ ।
चौथो, महामारीमा नियमित पठनपाठनका लागि वैकल्पिक विधिबाट कक्षा
सञ्चालन गर्ने त भनियो तर यो सोचे अनु रू प प्रभावकारी भएन । वै क ल्पिक
कक्षा प्रभावकारी नहुनुमा तीनै तहका सरकार र शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने
निकाय उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश तथा संघीय निकायले
शिक्षकलाई प्रविधि सम्बन्धी साक्षात्कार तालिम, विपत्को समयमा कसरी पठनपाठन
गर्नेबारे सिकाउने या अभिमुखीकरण गर्ने तर्फभन्दा पनि निर्देशिका बनाउने र निर्देशन
दिनेमा तत्परता देखाए । त्यसो त वैकल्पिक विधिबाट सामुदायिक विद्यालयमा
शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाले गति नलिनुमा के ही निश्चित संरचनात्मक कारण पनि थिए ।
उदाहरणका लागि वैकल्पिक शिक्षण विधिका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार (रे डियो,
टिभी, बिजुली, इमेल, इन्टरनेट, आदि) दरिलो नभएसम्म सामुदायिक विद्यालयले
वैकल्पिक शिक्षण विधि चाहेर पनि अपनाउनसक्ने अवस्था थिएन । त्यसै गरी,
वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी नहुनुमा नयाँ प्रविधिप्रति शिक्षकको कमजोर साक्षरता
पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो । कोभिड-१९ महामारी अघिसम्म सामुदायिक विद्यालयका
शिक्षक अनलाइन, दूर तथा खुला विधिबाट पढाउने विषयमा अभ्यस्त थिएनन् ।
विद्यार्थीको उपस्थितिमा मात्र कक्षा सञ्चालन गर्न अभ्यस्त रहेक ा शिक्षकहरू
अनलाइन, दूर तथा खुल ा शिक्षाबाट पठनपाठन गराउन असमर्थ जस्तै देखिए ।
यतिसम्म कि ग्रामीण र दर्गु म इलाकामा रहेका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको त कुरै
छाडौ ँ काठमाडौ ँ उपत्यकामा रहेका के ही सुविधा सम्पन्न सामुदायिक विद्यालयमा
शिक्षकले अनलाइनबाट पठनपाठन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो । अझ,
अनलाइन, खुला तथा दूर शिक्षा मार्फ त सञ्चालन भइरहेका कक्षामा विद्यार्थीलाई
सहभागी गराउन र त्यसको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक क्रियाशीलता र
इच्छाशक्ति पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा व्यवस्थापकमा कम पाइयो ।
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र, उनीहरू वैकल्पिक शिक्षण विधिका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको
अभाव देखाएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन
सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिए जसले गर्दा महामरीको समयमा सामुदायिक
विद्यालयमा पठनपाठन हुन सके न । समग्रमा वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट पठनपाठन
अगाडि बढाउने भने पनि वास्तविकतामा यसले गति लिन सके न । फे रि, समाजमा
विद्यमान यस्तो “डिजिटल डिभाइड” का कारण वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाका
नाममा हुने पठनपाठनले समग्र शिक्षा प्रणालीमा गहिरो असमानता सिर्जना गर्ने निश्चित
जस्तै छ । अहिले बहुसंख्यक विद्यार्थी/अभिभावकसँग वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका
लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा पहुँच छै न् । र, सीमित वर्गका बालबालिका—जोसँग
अनलाइन या वैकल्पिक शिक्षणका साधनमा पहुँच छ—उनीहरू मात्र वैकल्पिक
शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा जोडिन सकिरहेका छन् ।
पाँ चौ,ँ कोभिड-१९ महामारीले सामुदायिक विद्यालयको दुरावस्थालाई मात्र
देखाएन कि यो महामारीले नेपालका निजी शिक्षण संस्था उभिएको धरातल, शिक्षण
सं स ्था सञ्चालन गर्नुका पछाडि उनीहरूको नियत र हैसि यतलाई समे त राम्ररी
उजागर गऱ्यो । लकडाउनको समयमा सरकार, अभिभावक र संस्थागत (निजी)
विद्यालयबीच अनलाइनबाट पढाए बापत शुल ्क लिन पाउने कि नपाउने भन्ने
मुद्दा अगाडि आयो । लकडाउन कै समय जति बेला निजी विद्यालयमा पठनपाठन
भइरहेको थिएन, सो समयमा समेत उनीहरूले विद्यार्थीको भर्ना, मासिक, वार्षिक,
गाडी र इन्टरनेट शुल्क लगायतका शीर्षकमा रकम बुझाउन अभिभावकलाई ताके ता
गरे का थिए । निजी शिक्षण संस्थाले लकडाउनको समयको पनि शुल्क मागेपछि
अभिभावकले यसको विरुद्धमा आवज समेत उठाए । त्यसै गरी, लकडाउन शुरू
भएकै महिनाबाट कतिपय निजी शिक्षण संस्थाले सोही संस्थामा वर्षौँ काम गरे का
शिक्षक/कर्मचारीहरूको तलब र अन्य सेवा सुविधा रोके । त्यतिमात्र होइन, कतिपय
निजी शिक्षण संस्थाले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीलाई शिक्षण संस्थाबाट
निष्कासन समेत गरे । निजी शिक्षण संस्थाका यस्ता कदम विरुद्ध त्यहाँ कार्यरत
शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले आन्दोलन समेत गरे । संकटको समयमा पनि “मुनाफा”
मात्र हेर्ने निजी शिक्षण संस्थाहरूको सो व्यवहारले शिक्षण संस्था सञ्चालनको मूल
उद्देश्य “व्यापार” हो भन्ने तथ्यलाई पुन: एक पटक उनीहरूले नै प्रमाणित गरे ।
कोभिड-१९ महामारीले नेपालको विद्यालय शिक्षामा के -कस्तो असर पाऱ्यो
भन्ने बुझ्न बृहत् प्रकारको स्थलगत अनुसन्धान/सर्वेक्षण आवश्यक छ । यद्यपि, यो
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महामारीबाट सीमान्तकृ त/गरिब सामाजिक समूहका बालबालिका जो वैकल्पिक
शिक्षण सिकाइको पहुँचमा छै नन् उनीहरू बढी प्रभावित भएका छन् भन्ने कुरामा
कुनै शंका छै न् । त्यसै गरी, महामारीका कारण अंधिकांश सामुदायिक विद्यालय
लामो समय बन्द रहँदा माध्यमिक तहमा भन्दा पनि प्राथमिक तहमा अध्ययनरत
बालबालिकामा धेरै असर परे को देखिन्छ । कोभिड-१९ महामारी थप के ही समय या
वर्ष लम्बिने या विद्यालयमा पठनपाठन नहुने हो भने थुप्रै बालबालिका (विशेष गरी
बालिका) फे रि कहिल्यै पनि विद्यालय नफर्कि ने सम्भावना समेत छ । हुन त कोभिड१९ महामारीका अध्याँरा पक्ष मात्र छै नन् । महामारीले शिक्षण संस्था बन्द भएपछि
शिक्षण सिकाइ प्रणालीमा देखिएको सकारात्मक पक्ष भनेको “होम स्कुलिङ” अर्थात्
विद्यार्थीले घरमै बसेर पढ्ने/सिक्ने अवसर उपलब्ध हुनु हो । यसले अभिभावकहरूमा
पढ्नु भनेको विद्यालय जानुमात्र नभएर आफ्ना नानीबाबुहरूले सामान्य घरायसी
काम सिक्नु पनि एक प्रकारको जीवनोपयोगी शिक्षा हो भनेर बुझायो । त्यसै गरी,
जनस्वास्थ्यप्रति सजग रहन यो महामारीले बालबालिका तथा अभिभावक सबैमा
ठूलो चेतना प्रवाह गऱ्यो । साथै, कोभिड-१९ जस्ता संक्रामक रोगको बहुआयामिक
असर, त्यसबाट जोगिन गर्नुपर्ने तयारी र अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा महामारीसँग
जुध्न विभिन्न पक्षले खेल्नुपर्ने भूमिका बारे मा व्यापक बहस सिर्जना गऱ्यो । मूलतः
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा यो महामारीले शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, तालिम, विद्यालयको
पुनर्संरचना र समग्रमा शिक्षा प्रणालीबारे नयाँ शिराबाट सोच्न बाध्य पारे को छ ।
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विरोधपत्र बुझायो । वैशाख २० । https://edupatra.com/news/nepalteachers-federation-handed-over-a-34-point-protest-letter-tothe-education-minister/ मा उपलब्ध; साउन २२, २०७८ मा हेरिएको ।
इडियु-पत्र । २०७८ख । सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा परे न : एनसिई नेपाल ।
जेठ २५ । https://edupatra.com/news/education-is-not-a-priorityof-the-gov-nce-nepal/ मा उपलब्ध; साउन २२, २०७८ मा हेरिएको ।
इडियु-पत्र । २०७८ग । कक्षा १२ को परीक्षा भदौ ३० बाट (परीक्षा तालिका सहित) ।
भदौ १६ । https://edupatra.com/news/class-12-exam-bhadau-30/
मा उपलब्ध; भदौ १९, २०७८ मा हेरिएको
एजुकेशनपाटी । २०७७क । यस वर्ष एसईई नहुने, आन्तरिक मूल्यांकनबाटै नतिजा ।
जेठ २८ । https://educationpati.com/news-see11/ मा उपलब्ध; साउन
१३, २०७८ मा हेरिएको ।
एजुकेशनपाटी । २०७७ख । आधुनिक माविले रे डियो पाठशाला शुरू गर्ने । जेठ
२९ । https://educationpati.com/news-aadhunik-school मा उपलब्ध;
वैशाख ३०, २०७८ मा हेरिएको ।
एजुकेशनपाटी । २०७७ग । शिक्षकहरुको श्रृजनशीलता सावित गर्ने एउटा फरक
अभियान– ‘ननिदाएका शिक्षकहरू’ । साउन २५ । https://educationpati.
com/a-different-campaign-to-prove-the-creativity-of-teacherssleepless-teachers/ मा उपलब्ध; साउन १२, २०७८ मा हेरिएको ।
एजुकेशनपाटी । २०७७घ । कर्णाली प्रदेशमा सिकाइ निरन्तरताका लागि छुट्टै विधि
चाहियो । ५ कात्तिक । https://educationpati.com/ffgggg/ मा उपलब्ध;
कात्तिक १०, २०७८ मा हेरिएको ।
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एडु खब र । २०७७क । पठनपाठन शुरू गर्न निर्देशिका जारी, आफ्नो विद्यालय
बाहिरका विद्यार्थीलाई पनि शिक्षकले सहजीकरण गर्नुपर्ने । जेठ १९ । www.
edukhabar.com/news/14734 मा उपलब्ध, असार ९, २०७८ मा हेरिएको ।
एडु खब र । २०७७ख । रोकिएका परीक्षा तत्काल गर्न माग, विद्यालय खोल्ने
निर्णयको अधिकार पालिकालाई दिनुपर्ने । जेठ २४ । www.edukhabar.
com/news/14741 मा उपलब्ध; चैत २७, २०७७ मा हेरिएको ।
एडुखबर । २०७७ग । वैकल्पिक सिकाइका लागि स्थानीय सरकारलाई २४ करोड,
विद्यालय संख्याको आधारमा रकम पाउने । जेठ ३२ । www.edukhabar.
com/news/14767 मा उपलब्ध; वैशाख २, २०७८ मा हेरिएको ।
एडु खब र । २०७७घ । शिक्षकलाई तत्काल शै क्षि क गतिविधिमा सं ल ग्न गराऊ
(सम्पादकीय) । भदौ ५ । www.edukhabar.com/news/14900 मा उपलब्ध;
वैशाख ९, २०७८ मा हेरिएको ।
एडु खब र । २०७७ङ । शिक्षा मन्त्रीद्वारा आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक ।
असोज ६। www.edukhabar.com/news/14951 मा उपलब्ध, असार १२,
२०७८ मा हेरिएको ।
एडुखबर । २०७७च । विद्यालय खोल्ने दुविधा र द्वन्द्व । असोज १९ । www.
edukhabar.com/news/14967 मा उपलब्ध; साउन ११, २०७८ मा
हेरिएको ।
ओझा, रामहरि । २०७७ । किताब त पाइयो, पढाइ कहिले शरू
ु हुन्छ ? अनलाइनखबर,
असार २९ । www.onlinekhabar.com/2020/07/881309 मा उपलब्ध;
असार २९, २०७७ मा हेरिएको ।
ओली, अर्जुन । २०७७ । कोभिड संक्रमणले बन्द रहेका बाँकेका विद्यालय खोल्ने
तयारी । नागरिक, मंसिर ६ । https://nagariknews.nagariknetwork.
com/education/386561-1605958140.html मा उपलब्ध; चै त ६,
२०७७ मा हेरिएको ।
ओली, ताराप्रसाद । २०७७ । शिक्षकको हाजिरीमाथिको राजनीति : काही ँ नभएको
जात्रा हाँ ड ीगाउँ म ा । अनलाइनखबर, भदौ ४ । www.onlinekhabar.
com/2020/08/890677 मा उपलब्ध; वैशाख ४, २०७८ मा हेरिएको ।
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कान्तिपुर । २०७६क । विद्यालय र कलेज बन्द गर्न अनेरा स्ववियूको माग । फागुन
२३ । https://ekantipur.com/news/2020/03/28/158539203252448
635.html? मा उपलब्ध; चैत ४, २०७७ मा हेरिएको ।
कान्तिपुर । २०७६ख । स्कू ल-क्याम्पसमा क्वारे न्टाइन बनाउनेबारे छलफल । चैत
१४ । https://ekantipur.com/news/2020/03/27/158528357862726
082.html मा उपलब्ध; वैशाख १३, २०७७ मा हेरिएको ।
कान्तिपुर । २०७७क । पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था (सम्पादकीय) । वैशाख
४, पृ. ६ ।
कान्तिपुर । २०७७ख । बहसमा एसईई (सम्पादकीय) । वैशाख २९ । https://
ekantipur.com/opinion/2020/05/11/158916407264944402.html
मा उपलब्ध; जेठ २, २०७८ मा हेरिएको ।
कान्तिपरु । २०७७ग । निजी स्कू लमाथि नैतिक प्रश्न (सम्पादकीय) । असार १० । https://
ekantipur.com/opinion/2020/06/24/159297149930052889.html
मा उपलब्ध; असार १०, २०७७ मा हेरिएको ।
कान्तिपुर । २०७७घ । दुई सत्रमा कक्षा, एक बेन्चमा एक विद्यार्थी । मंसिर १० ।
https://ekantipur.com/news/2020/11/25/160627126761849070.
html मा उपलब्ध; चैत ८, २०७७ मा हेरिएको ।
कान्तिपुर । २०७८क । सबै विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, परीक्षा स्थगित गर्ने
सीसीएमसीको सिफारिस पारित । कान्तिपुर, वैशाख १३ । https://ekantipur.
com/news/2021/04/26/161944838691755110.html मा उपलब्ध;
असार २१, २०७८ मा हेरिएको ।
कान्तिपुर । २०७८ख । कक्षा १२ भन्दा माथिल्लो तहका सबै विद्यार्थीलाई खोप ।
भदौ १० । https://ekantipur.com/news/2021/07/28/16274569244
7421700.html मा उपलब्ध; भदौ १९, २०७८ मा हेरिएको ।
कामती, सुरेन्द्रकुमार, अनु आचार्य, शान्ता कमली, नरजन तामाङ र मानदत्त रावल ।
२०७७ । दुई महिनादेखि विद्यालय बन्द, ढुंगामाटो खेल्दै बालबालिका । नयाँ
पत्रिका, जे ठ २६ । https://nayapatrikadaily.com/news-details/
44901/2020-06-08 मा उपलब्धः वैशाख २१, २०७८ मा हेरिएको ।
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कार्की, बाबक
ु ाजी । २०७७ । जोखिममा एसईईको गरीमा । नागरिक, असार १४ । https://
nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/256621-1593324288.
html मा उपलब्ध; जेठ १४, २०७८ मा हेरिएको ।
कार्की, राजकुमार । २०७७ । लकडाउनमा विद्यार्थीलाई नयाँ पुस्तक । कान्तिपुर,
वै श ाख २२ । https://ekantipur.com/pradesh-3/2020/05/04/
158856014605741759.html मा उपलब्ध; असार २३, २०७८ मा हेरिएको ।
कार्की, राजेन्द्र । २०७७ । कोभिड सर्ने डरले स्थानीयले भत्काइ दिए विद्यालय ।
अन्नपूर्ण पोस्ट, जेठ १६ । http://annapurnapost.com/news/157202 मा
उपलब्ध, साउन ६, २०७८ मा हेरिएको ।
कै नी, सुदीप । २०७७क । कक्षा १०-१२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न तीन विकल्प ।
कान्तिपुर, वैशाख १७, पृ. २ ।
कै नी, सुदीप । २०७७ख । निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउनै हतारो । कान्तिपुर,
जेठ २२ । https://ekantipur.com/news/2020/06/04/15912371084
7611803.html मा उपलब्ध; साउन १२, २०७८ मा हेरिएको ।
कै नी, सुदीप । २०७७ग । वैकल्पिक कक्षा : के गर्दैछन् सामुदायिक विद्यालय ?
कान्तिपुर, जेठ २७ । https://ekantipur.com/news/2020/06/09/159
171824144499000.html मा उपलब्ध; भदौ १७, २०७८ मा हेरिएको ।
कै नी, सुदीप । २०७७घ । भर्चुअल कक्षामा प्रदेशको प्राथमिकता । कान्तिपुर, असार
४ । https://ekantipur.com/news/2020/06/18/1592450797451571
68.html मा उपलब्ध; भदौ १७, २०७८ मा हेरिएको ।
कै नी, सुदीप । २०७७ङ । निजी विद्यालयमा शुल्क उठाउन सर्कु लर । कान्तिपुर,
असार ७ । https://ekantipur.com/news/2020/06/21/15927409189
352773.html मा उपलब्ध; वैशाख १७, २०७८ मा हेरिएको ।
कै नी, सुद ीप । २०७७च । कम जोखिमका क्षेत्रमा साउन १ देख ि स्कू ल खोल्ने
तयारी । कान्तिपुर, असार ३०। https://ekantipur.com/news/2020/07/14
/159469944555149861.html मा उपलब्ध, साउन ६, २०७८ मा हेरिएको ।
कै नी, सुदीप । २०७७छ । अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकको
निर्णय । कान्तिपुर, असार ३१ । https://ekantipur.com/news/2020/0
7/15/159481031470787582.html मा उपलब्ध; साउन १२, २०७८ मा
हेरिएको ।
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कै नी, सुद ीप । २०७७ज । शिक्षक सक्रिय नहुँद ा वै क ल्पिक कक्षा प्रभावहीन ।
कान्तिपुर, भदौ २ । https://ekantipur.com/news/2020/08/18/1597
71736539144350.html मा उपलब्ध; वैशाख २, २०७८ मा हेरिएको ।
कै नी, सुदीप । २०७७झ । निजी विद्यालयका ३ हजार शिक्षकले जागिर गुमाए ।
कान्तिपुर, भदौ २५, पृ. ५ ।
कै नी, सुदीप । २०७७ञ । कक्षा सञ्चालनको जिम्मा पालिकालाई । कान्तिपुर,
भदौ २६ । https://ekantipur.com/news/2020/09/11/15997889406
89748.html मा उपलब्ध; चैत १७, २०७७ मा हेरिएको ।
कै नी, सुदीप । २०७८क । एसईईमा मनपरी नम्बर । कान्तिपुर, साउन २४ । https://
ekantipur.com/news/2021/08/08/16283845241599488.html मा
उपलब्ध; साउन २४, २०७८ मा हेरिएको ।
कै नी, सुदीप । २०७८ख । परीक्षा कुनै रोक्ने, कुनै नरोक्ने ? कान्तिपुर, साउन २६ ।
https://ekantipur.com/news/2021/08/10/162856050697419942.
html मा उपलब्ध; साउन २८, २०७८ मा हेरिएको ।
खड्का, सृजना । २०७७क । इन्टरने ट न ल्यापटप : अनलाइन शिक्षाको गफ !
अन्नपूर्ण सम्पूर्ण, वैशाख २६ । https://sampurnaweekly.com/news/3402
मा उपलब्ध; वैशाख २०, २०७८ मा हेरिएको ।
खड्क ा, सृज ना । २०७७ख । रातभरि करायो एसईई हरायो । अन्नपूर्ण सम्पूर्ण,
असार ३ । https://sampurnaweekly.com/news/3573 मा उपलब्ध;
जेठ १२, २०७८ मा हेरिएको ।
खड्काथोकी, विश्वास । २०७७ । लकडाउनमा पनि बन्द नभएको एउटा विद्यालय ।
अनलाइनखबर, असोज ५ । www.onlinekhabar.com/2020/09/898021
मा उपलब्ध; असोज ५,२०७७ मा हेरिएको ।
खनाल, शिशिर । २०७७ । वीरगञ्ज र काठमाडौंलाई हेरेर गाउँ को पढाइ नरोकौं ।
अनलाइनखबर, भदौ २२ । www.onlinekhabar.com/2020/09/894643
मा उपलब्ध; चैत २१, २०७७ मा हेरिएको
खाइजू, ईश्वरकाजी । २०७८ । एसईईमा ९३.६४ प्रतिशतको ग्रेडिङ । अन्नपूर्ण
पोस्ट, साउन २४ । http://annapurnapost.com/news/184276 मा
उपलब्ध; साउन २४, २०७८ मा हेरिएको ।
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गाउँ ले, राजन । २०७७ । बन्द भएको ८ महिनापछि आइतबारबाट सिन्धुलीका
विद्यालय खुल्ने । अन्नपूर्ण पोस्ट, मंसिर ६ । http://annapurnapost.com/
news/170325 मा उपलब्ध; चैत ६, २०७७ मा हेरिएको ।
गाहा मगर, सन्त । २०७७क । सामदु ायिक विद्यालय : अनलाइन कक्षा छ, पढाइ छै न ।
अनलाइनखबर, भदौ १७ । www.onlinekhabar.com/2020/09/893406
मा उपलब्ध; वैशाख १७, २०७८ मा हेरिएको ।
गाहा मगर, सन्त । २०७७ख । विद्यालयमा झार उम्रियो, २२ सय निजी विद्यालय
बन्द हु ने ! अनलाइनखबर, भदौ १९ । www.onlinekhabar.com/
2020/09/894122 मा उपलब्ध; भदौ २२, २०७७ मा हेरिएको ।
गुरुङ, रुख । सन् २०२० । वैशाख १२, २०७२ [अप्रिल २५, २०१५] भुकम्प र
विद्यालय शिक्षा : एक सन्दर्भ सूची । http://www.martinchautari.org.
np/files/bibliography/the-april-25-2015-earthquake-and-schooleducation_a-bibliography-CBS2020-1.pdf मा उपलब्ध, भदौ २८,
२०७८ मा हेरिएको ।
गुरुङ, रुख र लोकरञ्जन पराजुली । २०७५ । भूकम्पपछिको विद्यालय पुनर्निर्माण ।
१८ कात्तिक । https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/
163414-1541301780.html मा उपलब्ध; भदौ २८, २०७८ मा हेरिएको ।
गोरखापत्र । २०७७क । लकडाउनमा शैक्षिक क्षेत्र : पर्ख र हेरकै अवस्था कहिलेसम्म ?
जेठ ११ । https://gorkhapatraonline.com/education/ 2020-05-2414951 मा उपलब्ध; चैत १२, २०७७ मा हेरिएको ।
गोरखापत्र । २०७७ख । पच्चीस प्रतिशत मात्र पाठ्यपुस्तक बिक्री । जेठ १५ ।
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-05-28-15214 मा
उपलब्ध; जेठ १५, २०७७ मा हेरिएको ।
गोरखापत्र । २०७७ग । असार १ अघि नै पुस्तक पुऱ्याइने । जेठ २१ । https://
gorkhapatraonline.com/education/2020-06-03-15621 मा उपलब्ध;
जेठ २१, २०७७ मा हेरिएको ।
गोरखापत्र । २०७७घ । रे डि यो र टे लि भिजनबाट पढाउन कठिन । असार ३ ।
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-06-17-16641 मा
उपलब्ध; वैशाख २०, २०७८ मा हेरिएको ।
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गौतम, गेहनाथ । २०७७ । एसईई परीक्षाको योग्यता प्रमाणीकरण । गोरखापत्र, जेठ
३२ । https://gorkhapatraonline.com/opinion/2020-06-14-16440
मा उपलब्ध; जेठ ३२, २०७७ मा हेरिएको ।
गौतम, दिनेश । २०७७ । बहसमा अनलाइन शिक्षा : कति ठीक, कति बेठीक ?
शिलापत्र, वैशाख १४ । https://shilapatra.com/detail/26554 मा उपलब्ध;
साउन १२, २०७८ मा हेरिएको ।
गौतम, भवानीश्वर । २०७७क । भर्चुअल क्लास : निजी विद्यालयका २५ लाख
विद्यार्थीका लागि समेत कठिन, सामुदायिक विद्यालयका ५६ लाख विद्यार्थी
त बहसबाहिरै । नयाँ पत्रिका, जेठ २२ । www.nayapatrikadaily.com/
news-details/44670/2020-06-04 मा उपलब्ध; वैशाख २०, २०७८ मा
हेरिएको ।
गौतम, भवानीश्वर । २०७७ख । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी : कोभिडअघि तीन
लाख विद्यार्थी घटे, महामारीबीचमा साढे दईु लाख बढे । नयाँ पत्रिका, जेठ २६ ।
https://nayapatrikadaily.com/news-details/65363/2021-06-09 मा
उपलब्ध; साउन १५, २०७८ मा हेरिएको ।
गौतम, भवानीश्वर । २०७७ग । एसइईमा ‘ए प्लस’ दिन निजी विद्यालयलाई
अभिभावकको दबाब । नयाँ पत्रिका, जेठ ३० । https://nayapatrikadaily.
com/news-details/45204/2020-06-12? मा उपलब्ध; जेठ ३०, २०७७
मा हेरिएको ।
गौतम, भवानीश्वर । २०७७घ । एसइईमा विद्यालयले मनपरी अंक दिएकाले परीक्षा
बोर्डले समग्र जिपिएको विवरण सार्वजनिक गरे न । नयाँ पत्रिका, भदौ २ ।
www.nayapatrikadaily.com/news-details/49442/2020-08-18 मा
उपलब्ध; साउन १४, २०७८ मा हेरिएको ।
गौतम, भवानीश्वर । २०७७ङ । आधा विद्यार्थी फर्कि ने अनिश्चित, संकटमा उपत्यकाका
सामुदायिक विद्यालय । नयाँ पत्रिका, भदौ २८ । www.nayapatrikadaily.
com/news-details/51064/2020-09-13 मा उपलब्ध; वैशाख २८, २०७८
मा हेरिएको ।
गौतम, भवानीश्वर । २०७७च । निजी विद्यालयका ९५ प्रतिशत शिक्षक–कर्मचारीले ६
महिनादेखि पाएनन् तलव । नयाँ पत्रिका, असोज ५ । www.nayapatrikadaily.
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com/news-details/51563/2020-09-21 मा उपलब्ध; असोज ५, २०७७
मा हेरिएको ।
गौतम, भवानीश्वर । २०७७छ । निजी स्कू ल र अभिभावकबीचको शु ल ्क
विवाद राष्ट्रपति कार्या ल यसम्म पुग ्यो । नयाँ पत्रिका, कात्तिक २ । www.
nayapatrikadaily.com/news-details/53250/2020-10-18 मा उपलब्ध;
कात्तिक २, २०७७ मा हेरिएको ।
गौतम, भवानीश्वर । २०७७ज । राजधानीका विद्यालय खोल्ने विषयमा जनप्रतिनिधि
बीच नै मतभे द । नयाँ पत्रिका, मं सि र १५ । www.nayapatrikadaily.
com/news-details/55654/2020-11-30 मा उपलब्ध; चैत २०, २०७७
मा हेरिएको ।
गौतम, भवानीश्वर । २०७७झ । अपां ग ता भएका ७० हजार विद्यार्थीलाई
वैकल्पिक अध्ययनमा सहभागी हुनै समस्या । नयाँ पत्रिका, पुस २ । www.
nayapatrikadaily.com/news-details/56736/2020-12-17 मा उपलब्ध;
पुस २, २०७७ मा हेरिएको ।
गौतम, भवानीश्वर । २०७८ । शिक्षा क्षेत्रमा कोभिडको आक्रमण : दुई सय शिक्षक–
प्राध्यापकको मृत्यु । नयाँ पत्रिका, असार ९ । www.nayapatrikadaily.
com/news-details/66052/2021-06-23 मा उपलब्ध; असार ९, २०७८
मा हेरिएको ।
गौतम, रवीन्द्र । २०७६ । मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्यालय । अन्नपूर्ण पोस्ट,
फागुन २४ । http://annapurnapost.com/news/149746 मा उपलब्ध; चैत
११, २०७७ मा हेरिएको ।
जनजाति खबर | २०७७ । बिहीबारदेखि पुनः अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुने ।
साउन ७ । https://janjatikhabar.com/बिहीबारदेखि-पुनः अनलाइन-कक्षासञ्चालन-हुने मा उपलब्ध; भदौ २७, २०७८ मा हेरिएको ।
ढकाल, ईश्वरराज । २०७७ । प्याब्सन र एनप्याब्सनको चेत ावनी : ऐक्यवद्धता
जाहेर नगर्ने विद्यालयलाई व्यावसायिक बहिष्कार । नेपाल समाचारपत्र, साउन
१ । www.newsofnepal.com/2020/07/16/336279/ मा उपलब्ध; भदौ
३०, २०७७ मा हेरिएको ।
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ढकाल, सुनि ता । २०७७ । शिक्षामा स्थानीय सरकारको भूमिका । से त ोपाटी,
असार ४ । www.setopati.com/blog/209317? मा उपलब्ध; चैत ४,
२०७७ मा हेरिएको ।
ढुं गे ल , दामोदर । २०७७ । आन्तरिक मूल ्यांकनका जटिलताहरू । ने प ाल, जे ठ
२९ । https://nepalmag.com.np/opinion/2020/06/11/1591872112
मा उपलब्ध; जेठ ३०, २०७८ मा हेरिएको ।
तामाङ, नरजन । २०७७ । सुगमका बालबालिका अनलाइनमा व्यस्त, दुर्गमका
धुलोमाटोमा मस्त । नयाँ पत्रिका, असार १२ । www.nayapatrikadaily.
com/news-details/46183/2020-06-26 मा उपलब्ध; वैशाख २०, २०७८
मा हेरिएको ।
तामाङ, सन्जिला । सन् २०२१ । कोभिड-१९ महामारी र ने प ालको विद्यालय
शिक्षा सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री । www.martinchautari.org.np/files/
bibliography/Covid-19-Pandemic-and-School-Education-inNepal-Bibliography-CBS2021-1.pdf मा उपलब्ध; भदौ २०, २०७८
मा हेरिएको ।
तिमल्सिना, नवीन । २०७८ । विद्यार्थी नआएपछि विद्यालयमै थन्कियो पुस्तक, घरघर
पुग्दै शिक्षक । शिलापत्र, साउन ९ । https://shilapatra.com/detail/63198?
मा उपलब्ध; साउन २२, २०७८ मा हेरिएको ।
तिमल्सिना, मधुसुधन । २०७७ । आजाद माविमा पठनपाठन शुरू, मास्क लगाएर
पढ्दै विद्यार्थी । गोरखापत्र, साउन ९ । https://gorkhapatraonline.com/
featured/2020-07-24-19097 मा उपलब्ध; साउन ९, २०७७ मा हेरिएको ।
थापा, कृ ष्ण । २०७७ । नुवाकोटमा खुलेको आठ दिनमै विद्यालय बन्द । कान्तिपुर,
असोज १६ । https://ekantipur.com/news/2020/10/02/1601608246
6998646.html मा उपलब्ध; चैत १६, २०७७ मा हेरिएको ।
थाहाखबर । २०७६ । सरकारको निर्देशन : वार्षिक परीक्षा चाँडो सके र विद्यालय
बन्द गर्नू । फागुन २२ । https://thahakhabar.com/news/92889/ मा
उपलब्ध; चैत ४, २०७७ मा हेरिएको ।
दाहाल, मीनाक्षी । २०७७ । शिक्षक जहाँ छन्, त्यहीबँ ाट जोडिने हो सिकाइमा ।
एडुखबर, साउन २८ । www.edukhabar.com/news/14882 मा उपलब्ध;
वैशाख २३, २०७८ मा हेरिएको ।
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दाहाल, विनिता । सन् २०२० । कोरोनाभाइरस : अनलाइन शिक्षाले ‘डिजिटल
डिभाइड बढाउँ छ, तर विकल्प छै न’ । बीबीसी नेपाली, मे २ । www.bbc.
com/nepali/news-52503457 मा उपलब्ध; अगष्ट २९, २०२१ मा हेरिएको ।
देवकोटा, विनोद । २०७७ । महामारीले बदलिएका सरकारी शिक्षक । नागरिक,
भदौ २८ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/education/
334091-1599989260.html मा उपलब्ध; साउन १२, २०७८ मा हेरिएको ।
धरे ल, मनिता । २०७७ । निजी विद्यालयको तनावमा अभिभावक । शिलापत्र,
असार २३ । https://shilapatra.com/detail/34299 मा उपलब्ध; साउन
१२, २०७८ मा हेरिएको ।
नयाँ युगबोध । २०७७ । शैक्षिक निरन्तरताका लागि गम्भीर बन्नु पर्ने समय । भदौ
२६ । https://nayayougbodh.com/opinion/2020/09/11/735851 मा
उपलब्ध; साउन ११, २०७८ मा हेरिएको ।
नागरिक । २०७७ । जोखिमबीच खल
ु े विद्यालय । मंसिर २७ । https://nagariknews.
nagariknetwork.com/education/403401-1607734174.html मा
उपलब्ध; चैत १५, २०७७ मा हेरिएको ।
नागरिकखबर । सन् २०२० । नेपाल कोभिडको अति उच्च जोखिमको सूचीमा
पऱ्यो । फागुन १६ । https://nagarikkhabar.com/2020/2/24743/ मा
उपलब्ध; साउन १०, २०७८ मा हेरिएको ।
नेपालखबर । २०७७ । नेपालमा संक्रमण दर उच्च : एक सातामै थपिए ३ सय १३
संक्रमित । जेठ १२ । https://nepalkhabar.com/newspaper/ 278532020-5-25-4-34-50 मा उपलब्ध; साउन १३, २०७८ मा हेरिएको ।
नेपाल समय । २०७७ । एसईईमा कम नम्बर दिएको भन्दै सिन्धुलीमा विद्यार्थीबाट
दुई शिक्षक कुटिए । भदौ १४ । www.nepalsamaya.com/detail/36282
मा उपलब्ध; साउन १३, २०७८ मा हेरिएको ।
नेपालसमाचार पत्र । २०७७क । एसईई परीक्षा सधैको लागि खारे ज गर्न निर्देशन ।
जेठ ३० । https://newsofnepal.com/2020/06/12/325309/ मा उपलब्ध;
साउन १३, २०७८ मा हेरिएको ।
ने प ाल समाचारपत्र । २०७७ख । राष्ट्रिय शिक्षक सं ग ठनलाई सलाम छ :
शिक्षाविद । असार २२ । https://newsofnepal.com/2020/07/06/332890/
मा उपलब्ध; साउन १२, २०७८ मा हेरिएको ।
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नेपाल सरकार । २०७१ । शिक्षा(आठौ ँ संशोधन) नियमावली, २०५९ । काठमाडौ ँ :
नेपाल सरकार ।
नेपाल सरकार । २०७४ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ । काठमाडौ ँ :
नेपाल सरकार ।
नेपाल सरकार । २०७५ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ : प्रतिवेदन ।
काठमाडौ ँ : शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) ।
नेपाल सरकार । २०७७क । वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण
निर्देशिका, २०७७ । काठमाडौ ँ : शिक्षा मन्त्रालय ।
ने प ाल सरकार । २०७७ख । विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ ।
काठमाडौ ँ : शिक्षा मन्त्रालय ।
ने पाल सरकार । २०७७ग । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना,
२०७७ । काठमाडौ ँ : शिक्षा मन्त्रालय ।
न्यौपाने , बिस्नप्रसाद । २०७७ । विद्यालयलमा क्वारे न ्टाइनमा राख्न खोज्दा
विवाद, गाउँ प ालिका अध्यक्ष लखे टि ए । अन्नपूर्ण पोस्ट, जे ठ ६ । http://
annapurnapost.com/news/156246 मा उपलब्ध; जे ठ ६, २०७७ मा
हेरिएको ।
पण्डित, शेषकान्त । २०७७क । कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने । गोरखापत्र,
असार २१ । https://gorkhapatraonline.com/education/ 2020-0705-17849 मा उपलब्ध; असार २२, २०७७ मा हेरिएको ।
पण्डित, शेषकान्त । २०७७ख । प्रभावकारी बनेन अनलाइन शिक्षा । गोरखापत्र, असार
२६ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-07-10-18158
मा उपलब्ध; वैशाख २०, २०७८ मा हेरिएको ।
पण्डित, शेषकान्त । २०७७ग । विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि तयार । गोरखापत्र, साउन
४ । https://gorkhapatraonline.com/mainnews/2020-07-19-18734
मा उपलब्ध; वैशाख २३, २०७८ मा हेरिएको ।
पण्डित, शे ष कान्त । २०७७घ । उपत्यकामा विद्यालय : कतै खुले , कतै खुल ्ने
तयारी । गोरखापत्र, मं सि र २६ । https://gorkhapatraonline.com/
education/2020-12-11-28072 मा उपलब्ध; चैत १५, २०७७ मा हेरिएको ।
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पण्डित, शेषकान्त । २०७७ङ । विद्यालय खोल्न हतार नगरौ ँ । गोरखापत्र, मंसिर
३० । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-12-15-28326
मा उपलब्ध; चैत १५, २०७७ मा हेरिएको ।
पन्त, प्रकाश । २०७७ । कोरोनाभाइरस नेपाल : जाजरकोट जिल्लामा क्वारन्टीन
बनाउन लाग्दा गाउँ लेले विद्यालय भवन किन भत्काए । बीबीसी नेपाल, जेठ
२२ । www.bbc.com/nepali/news-52905092 मा उपलब्ध; साउन १२,
२०७८ मा हेरिएको ।
पाण्डे, घनश्याम र शिशिर खनाल । २०७७ । ५८३ स्थानीय सरकारमा छै न कोभिड !
सेतोपाटी, असोज १ । www.setopati.com/opinion/217183 मा उपलब्ध;
चैत १०, २०७७ मा हेरिएको ।
पाण्डे, सूर्य प्रसाद । २०७७क । आन्तरिक मू ल ्यांकन गरे र विद्यार्थीलाई एसईई
उत्तीर्ण गराउन प्याब्सनको माग । अन्नपू र्ण पोस्ट, वै श ाख २३ । http://
annapurnapost.com/news/155077 मा उपलब्ध; साउन १३, २०७८
मा हेरिएको ।
पाण्डे, सूर्यप्रसाद । २०७७ख । निजी विद्यालय : विद्यार्थी अलमल्याउँ दै, शुल्क
असु ल ्दै । अन्नपू र्ण पोस्ट, असोज ४ । http://annapurnapost.com/
news/166640 मा उपलब्ध; असोज ४, २०७७ मा हेरिएको ।
पोखरे ल, गिरिराजमणि । २०७७ । यस कारण वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली । कान्तिपुर,
असार ३ । https://ekantipur.com/opinion/2020/06/17/15923
6593313139216.html मा उपलब्ध; चैत १५, २०७७ मा हेरिएको ।
पौडे ल , कमल । २०७७ । बागलुङ मा शुरू भए विद्यालय, टोलटोलमै एकीकृ त
कक्षा । सेतोपाटी, असार ५ । www.himalkhabar.com/news/115226
मा उपलब्ध; असार ५, २०७७ मा हेरिएको
पौडे ल, चिरञ्जीवी । २०७६ । योगेश भट्टराई : ‘कोभिडमुक्त देश’ का पर्यटनमन्त्री !
अनलाइनखबर, फागुन ७ । www.onlinekhabar.com/2020/02/837984
मा उपलब्ध; असार २२, २०७८ मा हेरिएको ।
प्रजापति, सु नि ल । २०७७ । प्रदे श ले भर्ना खु ल ा गर भन्ने सं घ ले नगर भन्ने,
हामीले के गर्ने ? एजुकेशनपाटी, जेठ २४ । https://educationpati.com/
samundrasetuschool1/ मा उपलब्ध; वैशाख १०, २०७८ मा हेरिएको ।
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बराल, राजकुमार । २०७७ । सिकाइ सहजीकरणको दोस्रो निर्देशिकाः होला त
प्रभावकारी ? शिक्षक, असोज ११ । https://shikshakmasik.com/3708/
सिकाइ-सहजीकरणको-दोस्रो-निर्देशिकाः-होला-त-प्रभावकारी मा उपलब्ध; चैत
२४, २०७७ मा हेरिएको ।
बस्नेत दीक्षित, शान्ता । २०७७ । एसईई परीक्षा अब कहिल्यै आवश्यक छै न ।
सेतोपाटी, जेठ ६ । www.setopati.com/opinion/206712 मा उपलब्ध;
जेठ ६, २०७८ मा हेरिएको ।
बानियाँ , प्रताप । २०७७ । कोभिडका कारण हिमाली जिल्लाको शै क्षि क सत्र
अलपत्र । नेपाल समाचारपत्र, भदौ २४ । www.newsofnepal.com/2020/
09/09/351310/ मा उपलब्ध; वैशाख २१, २०७८ मा हेरिएको ।
बिडारी, सुरे श । २०७७ । कोभिड कहर : ओझे ल मा प्रारम्भिक बाल शिक्षा ।
अनलाइनखबर, असोज २२ । www.onlinekhabar.com/2020/10/901928
मा उपलब्ध; भदौ १७, २०७८ मा हेरिएको ।
बीबीसी नेपाली । सन् २०२०क । एसईई परीक्षा : विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकन
कसरी हुनुपर्छ । जुन ११ । www.bbc.com/nepali/news-53003826 मा
उपलब्ध; अगष्ट २९, २०२१ मा हेरिएको ।
बीबीसी नेपाली । सन् २०२०ख । कोरोनाभाइरस नेपाल : प्रधानमन्त्री ओलीका
विवादमा परे का तीन महिनाका तीन प्रमुख अभिव्यक्ति । जुन २२ । www.bbc.
com/nepali/news-53128959 मा उपलब्ध; साउन १०, २०७८ मा हेरिएको ।
बीबीसी नेपाली । सन् २०२०ग । कोरोनाभाइरस नेपाल : निजी शिक्षा क्षेत्र आर्थिक
संकटमा, सरकार र निजी विद्यालयको खिचातानीमा शिक्षक र अभिभावक
अन्योलग्रस्त । जुन २३ । www.bbc.com/nepali/news-53142083 मा
उपलब्ध; साउन १२, २०७८ मा हेरिएको ।
बीबीसी नेपाली । सन् २०२०घ । कोरोनाभाइरस नेपाल : शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि
पोखरे ल भन्छन्, ‘अनलाइन कक्षाका लागि शुल्क नलिनू भनेको छै न’ । जुलाई
१८ । www.bbc.com/nepali/news-53443709 मा उपलब्ध; अगष्ट २९,
२०२१ मा हेरिएको ।
बुढा, ललितबहादुर र हिक्मतबहादुर नेपाली । २०७७ । कोभिड छल्दै, विद्यार्थी
पढाउँ दै । नयाँ पत्रिका,असार ११ । http://annapurnapost.com/
news/159616 मा उपलब्ध; चैत १५, २०७७ मा हेरिएको ।
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बुधबार । २०७७ । विद्यालय सञ्चालनमा अन्योल कायमै । मंसिर १७ । https://
ebudhabar.com/2020/12/16600/ मा उपलब्ध; चै त २४, २०७७ मा
हेरिएको ।
भक्तपुरपोष्ट । २०७७ । यि हुन् लकडाउनमा पनि सक्रिय उत्कृष्ट १० सामुदायिक
विद्यालयहरू । जेठ २१ । https://bhaktapurpost.com/archives/26891
मा उपलब्ध; साउन १५, २०७८ मा हेरिएको ।
भट्टराई, देवेन्द्र । २०७७ । अनलाइन पढाइ अर्थात् अर्को वर्ग–विभाजन । कान्तिपुर,
वै श ाख २३ । https://ekantipur.com/bibidha/2020/05/05/15886
6449652188012.html मा उपलब्ध; वैशाख २०, २०७८ मा हेरिएको ।
भट्टराई, रमेश । २०७७ । एसईईको आन्तरिक मूल्यांकन लागि जरुरी मापदण्ड ।
एडुखबर, असार ९ । www.edukhabar.com/news/14789 मा उपलब्ध;
साउन १३, २०७८ मा हेरिएको ।
भट्टराई, रवीन्द्र र ईशान कार्की । २०७७ । लकडाउनमा शिक्षक, अभिभावक
र विद्यार्थीको दिनचर्या । से त ोपाटी, वै श ाख १२ । www.setopati.com/
opinion/204701 मा उपलब्ध; वैशाख १६, २०७८ मा हेरिएको ।
भुसाल, प्रेमनारायण । २०७७क । एसइई परीक्षाको विकल्प खोजौ ँ । अन्नपूर्ण पोस्ट,
वैशाख २३ । http://annapurnapost.com/news/155084 मा उपलब्ध;
साउन १३, २०७८ मा हेरिएको ।
भुसाल, प्रेमनारायण । २०७७ख । एसईई परीक्षा यो वर्ष मात्र होइन, सधैंका लागि बन्द
गर्नुपर्छ । हिमालखबर, जेठ २९ । www.himalkhabar.com/news/114953
मा उपलब्ध; असार १, २०७७ मा हेरिएको ।
भुसाल, प्रेमनारायण । २०७७ग । शिक्षकप्रति सरकारको दायित्व छै न ? अन्नपूर्ण
पोस्ट, साउन २ । http://annapurnapost.com/news/161436 मा उपलब्ध;
साउन २, २०७७ मा हेरिएको ।
मार्टिन चौतारी । २०७५ । नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोग र डिजिटल असमानताको
परिदृश्य । शोध-संक्षेप अंक २३ । काठमाडौ ँ : मार्टिन चौतारी ।
मिजार, चित्र । २०७७ । लकडाउनमा पनि घरघरमा पगु ेर पढाउन थाले । गोरखापत्र, असार
१६ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-06-30-17547
मा उपलब्ध; असार १६, २०७७ मा हेरिएको ।
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मोक्तान, सन्जिला । २०७७ । कोभिड-१९ ले नेपालको विद्यालय शिक्षामा के प्रभाव
पाऱ्यो ? के सिकायो ? हिमालखबर, फागुन २८ । www.himalkhabar.com/
news/122523 मा उपलब्ध; भदौ ७, २०७८ मा हेरिएको ।
मोक्तान, सन्जिला । सन् २०२१ । कोभिड-१९ महामारी र ने प ालको विद्यालय
शिक्षा : के ही चुनिन्दा अध्ययन सामग्री । http://www.martinchautari.org.
np/files/Covid-19-Pandemic-and-School-Education-in-Nepal_ASelect-Reading-List.pdf मा उपलब्ध; भदौ २०, २०७८ मा हेरिएको ।
यादव, राजदेव । २०७७ । वै क ल्पिक सिकाइ प्रणालीमा अभिभावक शिक्षाको
महत्त्व । सेतोपाटी, साउन १९ । www.setopati.com/blog/212850 मा
उपलब्ध; वैशाख २६, २०७८ मा हेरिएको ।
युनिसेफ नेपाल । सन् २०२० । कोभिड-१९ : गरीबीमा बाँचिरहेका बालबालिकाको
संख्या यस वर्षको अन्त्य सम्ममा ८ करोड ६० लाख सम्मले वृद्धि हुने । जुन १ ।
www.unicef.org/nepal/ne/प्रेस-विज्ञप्ति/कोभिड-१९-गरीबीमा-बाँचिरहेकाबालबालिकाको-संख्या-यस-वर्षको-अन्त्य-सम्ममा-८-करोड-६० मा उपलब्ध;
अप्रिल २, २०२१ मा हेरिएको ।
राई, गणेश । २०७७क । उपत्यका छाडेर गाउँमै पढ्ने तयारीमा विद्यार्थी । कान्तिपरु , जेठ ४ ।
https://ekantipur.com/feature/2020/05/17/158972596671157611.
html मा उपलब्ध; वैशाख २०, २०७८ मा हेरिएको ।
राई, गणेश । २०७७ख । अनलाइन पढाउन नमान्नेलाई हटाउने तयारी । कान्तिपुर,
पुस ७ । https://ekantipur.com/news/2020/12/22/1608653836222
67380.html मा उपलब्ध; वैशाख ७, २०७८ मा हेरिएको ।
राई, नुनुत ा । २०७७क । विद्यार्थी भर्ना नगर्न र शुल ्क नलिन विद्यालयहरूलाई
शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन, विद्यालय सञ्चालक भन्छन्– राहत दिनुप र्छ ।
हिमालखबर, वैशाख २३ । www.himalkhabar.com/news/113716 मा
उपलब्ध; साउन १२, २०७८ मा हेरिएको ।
राई, नुतुना । २०७७ख । शलु ्क लिन अनलाइन कक्षा चलाइएको होइन । हिमालखबर,
जेठ ९ । www.himalkhabar.com/news/114319 मा उपलब्ध; जेठ १२,
२०७७ मा हेरिएको ।
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राई, नु तु न ा । २०७७ग । प्रविधिमा असमान पहुँच : विद्यार्थीको ठू लो सं ख ्या
पढाइबाट वञ्चित । हिमालखबर, असार ३१ । www.himalkhabar.com/
news/115982 मा उपलब्ध; वैशाख २०, २०७८ मा हेरिएको ।
राई, नु नु त ा । २०७७घ । स्थानीय सरकार विद्यालय खोल्ने, जिल्ला प्रशासन
बन्द गराउने । हिमालखबर, असोज १२ । www.himalkhabar.com/
news/118863 मा उपलब्ध; चैत १२, २०७७ मा हेरिएको ।
राई, नुनुता । २०७७ङ । संक्रमण शून्य र न्यून जोखिम भएका पहाडी जिल्लामा
पनि खु ले न न् विद्यालय, मन्त्रालयको निर्देशिकालाई प्रशासनको चु न ौती ।
हिमालखबर, असोज १५ । www.himalkhabar.com/news/118972 मा
उपलब्ध; साउन १२, २०७८ मा हेरिएको ।
राउत, शारदा । २०७७ । लकडाउन : मजदुरी सकस र श्रमिक दिवस एक सन्दर्भ ।
प्रशासन, वैशाख १९ । www.prasashan.com/2020/05/01/176725/ मा
उपलब्ध; साउन ११, २०७८ मा हेरिएको ।
रातोपाटी । २०७७ । शिक्षामा बे थ िति : सरकारी विद्यालय क्वारे न ्टाइनमा
प्रयोग, निजी विद्यालयमा भर्ना ! जेठ १८ । https://ratopati.com/story/
132404/2020/5/31/school- मा उपलब्ध; भदौ १७, २०७८ मा हेरिएको ।
रासस । २०७७क । सल्यानमा प्रभावकारी बन्दै ‘रे डि यो स्कू ल’ । असार ४ ।
https://ratopati.com/story/134949/2020/6/18/salyna-radio-school
मा उपलब्ध; साउन ११, २०७८ मा हेरिएको ।
रासस । २०७७ख । सूचना तथा प्रविधिमैत्री शैक्षि क कार्यक्रम ल्याउँ दै स्थानीय
सरकार । असार ७ । https://gorkhapatraonline.com/education/ 202006-21-16936 मा उपलब्ध; चैत ७, २०७७ मा हेरिएको ।
रासस । २०७७ग । मोबाइलमा रे डियो सुन्दै, अभिभावकको सहयोगमा पढ्दै । असार
२५ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-07-09-18109
मा उपलब्ध; असार २५, २०७७ मा हेरिएको ।
रासस । २०७७घ । हेटौडँ ामा सामाजिक दरू ी कायम राखेर विद्यालय सञ्चालन । साउन
६ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-07-21-18913
मा उपलब्ध; चैत १२, २०७७ मा हेरिएको ।
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रासस । २०७७ङ । अनलाइन सिकाइ अप्रभावकारी : विद्यालय खोल्ने अधिकार
स्थानीयलाई दिन आग्रह । कात्तिक ६ । https://ratopati.com/story/152251/
2020/10/22/online-class? मा उपलब्ध; वैशाख १२, २०७८ मा हेरिएको ।
रिजाल, जगतप्रसाद । २०७७ । रद्द एसइई र विद्यार्थीको मनोविज्ञान । सेतोपाटी,
जे ठ ३० । www.setopati.com/blog/208813 मा उपलब्ध; जे ठ ३०,
२०७८ मा हेरिएको ।
रिजाल, प्रकाश । २०७७ । शिक्षक, आरोप र ‘अनलाइन कक्षा’ । एजुकेशनपाटी,
भदौ ७ । https://educationpati.com/teachers-accusations-andonline-classes/ मा उपलब्ध; वैशाख ९, २०७८ मा हेरिएको ।
रौनियार, रूबी । २०७६ । शिक्षण - संस्थाका ३५ हजारभन्दा बढी सुविधायुक्त
कोठा क्वारे न ्टाइनलाई । नागरिक, चै त ११ । https://nagariknews.
nagariknetwork.com/social-affairs/206022-1585014600.html
मा उपलब्ध; वैशाख १२, २०७७ मा हेरिएको ।
रौनियार, रूबी । २०७७क । ७० लाख विद्यार्थी लक्षित भर्चुअल कक्षा । नागरिक,
वैशाख १, पृ. २ ।
रौनियार, रूबी । २०७७ख । निजी खुस ी, सामुद ायिक दुः खी । नागरिक, जे ठ
२१ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/education/2283811591126007.html मा उपलब्ध; वैशाख ३१, २०७८ मा हेरिएको ।
रौनियार, रूबी । २०७७ ग । विद्यार्थीलाई पूर्णांकभन्दा बढी नम्बर । नागरिक, असार
३० । https://nagariknews.nagariknetwork.com/education/2728211594693052.html मा उपलब्ध; साउन १४, २०७८ मा हेरिएको ।
रौनियार, रूबी । २०७७घ । तलव नदिए आत्मदाह गर्ने निजी विद्यालयका शिक्षकको
चेतावनी । नागरिक, असार ३१ । https://nagariknews.nagariknetwork.
com/education/275061-1594828520.html मा उपलब्ध; असार ३१,
२०७७ मा हेरिएको ।
रौनियार, रुबी । २०७७ङ । काठमाडौंका विद्यालयलाई जिपिए मोह, १००७ मध्ये
४८१ विद्यालयको जिपिए ४ । नागरिक, भदौ ८ । https://nagariknews.
nagariknetwork.com/education/315831-1598270143.html मा
उपलब्ध; साउन १४, २०७८ मा हेरिएको ।
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लामा, सिङ्ग । २०७७ । एसईई २०७६ नतिजाको शल्यक्रिया ! अनलाइनखबर,
भदौ ४ । www.onlinekhabar.com/2020/08/890926 मा उपलब्ध; जेठ
४, २०७८ मा हेरिएको ।
लामिछाने , मेदि नबहादुर । २०७७ । एसईई परीक्षाफल : सिकाइमा छलाङ कि
ग्रेडको स्फीतीकरण । कान्तिपुर , असोज १३ ।https://ekantipur.com/
opinion/2020/09/29/160134796339529023.html मा उपलब्ध; असोज
१३, २०७७ मा हेरिएको ।
वाग्ले भट्टराई, सम्झना । २०७६ । विद्यालय बन्द गर्न ढिलो भो । कान्तिपु र ,
फागु न ३० । https://ekantipur.com/opinion/2020/03/13/
158406744351183011.html मा उपलब्ध; साउन १०, २०७८ मा हेरिएको ।
विडारी, सुवास । २०७६ । लकडाउनमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण :
मुख्यमन्त्री पौडे ल । कान्तिपुर, चैत्त २७ । https://ekantipur.com/prade
sh-3/2020/04/09/158640319915947431.html मा उपलब्ध; साउन
१२, २०७८ मा हेरिएको ।
शर्मा, टोपराज । २०७७ । शुल्क नतिरे को भन्दै प्रिन्सिपलले कुट्दा अभिभावकको
खु ट्टा भाँ चि यो । अनलाइनखबर, भदौ २५ । www.onlinekhabar.
com/2020/09/895246 मा उपलब्ध; भदौ १८, २०७८ मा हेरिएको ।
शर्मा, नम्रता । २०७७ । आधा किशोरी विद्यालय नफर्क ने जोखिममा । कान्तिपरु , साउन २५ ।
https://ekantipur.com/opinion/2020/08/09/15969472094357055.
html मा उपलब्ध; वैशाख २०, २०७८ मा हेरिएको ।
शर्मा, रमाकान्त । २०७७ । अनलाइन शिक्षक तालिम किन ? नागरिक,
असोज १४ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/
opinion/348871-1601441657.html मा उपलब्ध; वैशाख १४, २०७८
मा हेरिएको ।
शर्मा, लेखनाथ । २०७७ । अनलाइन शिक्षाले असमानता बढाउँ छ । नयाँ पत्रिका,
वैशाख २७, पृ. ३–४ ।
शिविप्रम (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय) । २०७७ । शै क्षि क सू च ना
२०७७ । काठमाडौ ँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, योजना तथा
अनुगमन महाशाखा ।
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श्रेष्ठ, मकर र सुदीप कै नी । २०७७ । एसईईमा विद्यालयले पठाए आफूखुसी अंक ।
कान्तिपुर, भदौ २ । https://ekantipur.com/news/2020/08/18/159771
19356845604.html मा उपलब्ध; २ भदौ २०७७ मा हेरिएको ।
श्रेष्ठ, शुभेन्द्रमान । २०७६ । कोभिड संकटको वहाना, असमान शैक्षिक खाडल
बढाउन उद्यत ! एडुखबर, चैत २७ । www.edukhabar.com/news/14609
मा उपलब्ध; वैशाख २०, २०७८ मा हेरिएको ।
श्रेष्ठ, सन्देश । २०७७ । शैक्षिक शलु ्कमा मनोमानी अन्त्य गर्न नागरिक समाज पोखराको
माग । नागरिक, असोज २ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/
socialaffairs/338621-1600422320.html मा उपलब्ध; भदौ १६, २०७८
मा हेरिएको ।
संग्रौला, गोपाल । २०७६ । विद्यालयमा कोभिड संक्रमण रोक्न सजगता । कारोबार,
चैत ३ । www.karobardaily.com/news/30103 मा उपलब्ध; असार १४,
२०७८ मा हेरिएको ।
सञ्चारकर्मी । २०७७ । रोग सर्ने डरले स्थानीयवासीले बनाउन दिएनन्
विद्यालयमा क्वारे न्टिन । जेठ १९ । https://sancharkarmi.com/newsdetails/27632/2020-06-01 मा उपलब्ध; साउन १२, २०७८ मा हेरिएको ।
सापकोटा, नगे न्द्र । २०७७ । लकडाउनमा पठनपाठन प्रभावित : वै क ल्पिक
विधि खोजिँदै । गोरखापत्र, जेठ १३ । https://gorkhapatraonline.com/
education/2020-05-26-15081 मा उपलब्ध; असार २३, २०७८ मा
हेरिएको ।
सिग्देल, सुदर्शन । २०७७ । एसईईका विद्यार्थीलाई कोभिड ब्याच नभनौ ँ । सेतोपाटी,
जे ठ ३२ । www.setopati.com/blog/208958 मा उपलब्ध; जे ठ १५,
२०७८ मा हेरिएको ।
सिंह, वसन्तप्रताप । २०७७ । जहाँ विद्यालयलाई लकडाउनले छोएन । कान्तिपुर,
भदौ ३ । https://ekantipur.com/news/2020/08/19/159780283505
451085.html मा उपलब्ध; भदौ ३, २०७७ मा हेरिएको ।
सुवेदी, रामप्रसाद । २०७७ । कोभिड कहर सामुदायिक विद्यालयका लागि अवसर
बन्न सक्छ । नयाँ पत्रिका, जेठ २२, पृ. ५ ।
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सेतोपाटी । २०७६ । कोरोनाभाइरस: विद्यालय र क्याम्पस बन्द गर्न सांसद भुसालको
माग । फागुन २३ । www.setopati.com/politics/201022 मा उपलब्ध;
चैत ४, २०७७ मा हेरिएको ।
सेतोपाटी । २०७७ । अब विद्यालयलाई क्वारे न्टिन र आइसोलेसन सेन्टर बनाउन
नपाइने । साउन १५ । www.setopati.com/social/212586 मा उपलब्ध;
साउन १५, २०७७ मा हेरिएको ।
हिमालखबर । २०७७क । अनलाइन शिक्षामा रोक : क्रान्तिकारी सरकारको थोत्रो
बुद्धि । जेठ १३ । www.himalkhabar.com/news/114439 मा उपलब्ध;
भदौ ९, २०७८ मा हेरिएको ।
हिमालखबर । २०७७ख । निजी विद्यालयले तलब नदिए आन्दोलनमा जाने
शिक्षकका संघसंस्थाद्वारा चेतावनी । साउन २ । www.himalkhabar.com/
news/116098 मा उपलब्ध; भदौ २७, २०७८ मा हेरिएको ।
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अनुसूची १ : कोभिड-१९ महामारीमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सरकारी/
गैरसरकारी निकायबाट भएका गतिविधिको समय तालिका
क्र.स.ं मिति

निर्देशिका, निर्णय, विज्ञप्ति, सूचना

जारी गर्ने
कार्यालय/ससं ्था

१

कोभिड-१९ को संक्रमण फै लिन नदिन चैत ५, २०७६ भित्रमा
फागनु २०,
चालु शैक्षिक सत्रको कक्षा १–९ सम्मका सबै परीक्षा सम्पन्न गरी
२०७६
विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने

शिक्षा मन्त्रालय

२

शिक्षण संस्था/विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले
फागनु २१,
महामारी संक्रमण रोक्नको लागि विद्यालय र घरमा निर्वाह गर्नुपर्ने
२०७६
भूमिका

शिक्षा मन्त्रालय

३

चैत ५,
२०७६

४

चैत ९,
२०७६

५

चैत १२,
२०७६

६

चैत २५,
२०७६

७

चैत, २०७६
कोभिड-१९ एजक
ु े शन क्लस्टर कन्टिन्जेन्सी प्लान, सन् २०२०
को अन्तिम
जारी
साता

शिक्षा मन्त्रालय

८

वैशाख १५, सरकारी शिक्षकलाई लकडाउनको अवधिभर सरकारी सेवा
२०७७
सवु िधा पाउने गरी सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय

शिक्षा मन्त्रालय

९

विद्यालयहरू बन्द रहेको अवस्थामा कोभिड-१९ महामारीको
वैशाख २२, राम्रोसँग आकलन नगरी विद्यार्थीको भर्ना नगर्न, चैत र वैशाख
शिक्षा मन्त्रालय
२०७७
महिनाको शलु ्क नलिन तथा अनलाइनबाट पठनपाठन नगर्न निजी
विद्यालयलाई निर्देशन

१०

वैशाख २३, एसईई परीक्षा सञ्चालनको साटो सम्बन्धित विद्यालयको
२०७७
आन्तरिक मलू ्यांकनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्न माग

चैत ६ देखि चैत मसान्त २०७६ सम्मका लागि विश्वविद्यालय
सहित बाल विकास र आधारभूत तथा माविहरूको पठनपाठन बन्द
गर्ने निर्णय, माध्यमिक तहको एसईई परीक्षा स्थगित
चैत ११–१८, २०७६ सम्म देशव्यापी लकडाउन गर्ने निर्णय ।
(तत्कालका लागि एक साताको लकडाउन घोषणा गरे पनि
संक्रमण बढ्दै गएपछि पटक-पटक लकडाउनको अवधि थपिएको
थियो जसकारण चैत मसान्तसम्म बन्द गरिएका शैक्षिक संस्थाहरू
लकडाउन भएपछि अनिश्चितकालका लागि बन्द भए । वैशाख
२०७७ बाट शरू
ु हुने नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावित)
विद्यार्थीलाई उपयोगी सिकाइ सामग्री उपलब्ध हुने वेब ठे गाना
सम्बन्धी सचू ना

शिक्षा मन्त्रालय

मन्त्रिपरिषद्

शिक्षा तथा मानव
स्रोत विकास के न्द्र

वैशाख २१, २०७७ देखि हुने भनिएको कक्षा ११ र वैशाख ८,
राष्ट्रिय परीक्षा
२०७७ देखि हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चितकालका
बोर्ड
लागि स्थगित

प्याब्सन
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क्र.स.ं मिति

निर्देशिका, निर्णय, विज्ञप्ति, सूचना

जारी गर्ने
कार्यालय/ससं ्था

११

अर्को आदेश वा सचू ना जारी नभएसम्म विश्वविद्यालय, क्याम्पस,
वैशाख ३०, विद्यालय लगायत सबै प्रकारका शैक्षिक ससं ्था, तालिम तथा
मन्त्रिपरिषद्
२०७७
प्रशिक्षण के न्द्रहरू बन्द रहनेछन् र शैक्षिक क्रियाकलापहरू
बैठकको निर्णय
सञ्चालन गर्न पाइने छै न

१२

जेठ ९,
२०७७

प्याब्सन र एनप्याब्सनले विज्ञप्ति जारी गरे र विद्यालयको नियमित
खर्च धान्न, शिक्षक र कर्मचारीको तलबभत्ता, घरभाडा लगायत
खर्चका लागि बजेट मार्फ त सहुलियत ॠण उपलब्ध गराउन
सरकारसँग माग

जेठ १६,
२०७७

भौतिक दरू ी कायम गरे र विद्यार्थीको भर्ना गर्ने, नयाँ शैक्षिक
सत्रको योजना बनाउने र, शिक्षक र कर्मचारीलाई तालिम,
प्याब्सन र
अभिमूखीकरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अनरु ोध, पाठ् यएनप्याब्सन
पसु ्तकको ढुवानी निर्वाध गर्न, अनलाइन कक्षालाई औपचारिकता
दिन र इन्टरनेट शलु ्कमा छुट तथा सहुलियत दिन माग

जेठ १८,
२०७७

वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण
निर्देशिका-२०७७ जारी
(कोभिड-१९ महामारीको संक्रमण नियन्त्रण नभएसम्म, विद्यालय
नखल
ु नु ्जेलसम्म अथवा विद्यालय खल
ु ी पठनपाठनको सहज
शिक्षा मन्त्रालय
अवस्था सिर्जना नभएसम्मको लागि अनलाइन, दरू तथा खल
ु ा
शिक्षा लगायत वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीबाट सिकाइ प्रक्रियालाई
सहजीकरण र विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियामा सम्लग्न गराउन उक्त
निर्देशिका ल्याएको थियो)

१५

जेठ २८,
२०७७

- एसईई परीक्षा नलिने र विद्यालयको आन्तरिक मलू ्यांकनका
आधारमा सोको नतिजा प्रकाशन गर्ने
- माध्यमिक तहको कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसईई)
सम्बन्धी बाधा अड् काउ हटाउन आदेश जारी गर्ने
- शैक्षिक संस्थाहरू (विद्यालय, कलेज, ट् यसु न सेन्टर, तालिम
के न्द्र) हाललाई सञ्चालन नगर्ने

मन्त्रिपरिषद्

१६

जेठ २९,
२०७७

ससं दीय समितिको बैठकद्वारा एसईई परीक्षा सधै ँको लागि खारे ज
गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव

संसदीय समिति

१७

असार ७,
२०७७

अभिभावकलाई शलु ्क भक्ता
ु नीका लागि अपील (अपीलमा
महामारीका कारण निजी विद्यालय संकटमा पगु ेको, विद्यालयको
भाडा तिर्न नसके को, शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खवु ाउन
नसके को, बैंकको ॠण बझु ाउन नसेकेको लगायतको समस्या
भएकाले शलु ्क बझु ाउन अभिभावकहरूलाई आग्रह गरिएको)

प्याब्सन र
एनप्याब्सन

१८

असार ८,
२०७७

निजी विद्यालयलाई विद्यार्थी अभिलेखीकरण, कक्षोन्नती,
पाठ् यपसु ्तक उपलब्धता र शलु ्क नलिन पनु ः निर्देशन

शिक्षा मन्त्रालय

१३

१४

प्याब्सन र
एनप्याब्सन
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क्र.स.ं मिति

निर्देशिका, निर्णय, विज्ञप्ति, सूचना

जारी गर्ने
कार्यालय/ससं ्था

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कक्षा १० को विद्यार्थी
मलू ्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७
जारी

राष्ट्रिय परीक्षा
बोर्ड

१९

असार ९,
२०७७

२०

निजी विद्यालयका सञ्चालकले आफूहरूलाई परे को समस्याबारे
शिक्षामन्त्रीलाई लिखित जानकारी
असार १४, (निजी विद्यालयले समस्यामा परे का विद्यालयलाई ॠण दिनु पर्ने, प्याब्सन र
२०७७
अनलाइनबाट सञ्चालन भइरहेको कक्षालाई औपचारिकता दिएर एनप्याब्सन
विद्यार्थीबाट निश्चित शलु ्क लिन पाउनु पर्ने लगायतको आफूहरूको
मागबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरे लको ध्यानाकर्षण)

२१

निजी विद्यालयले बझु ाएको लिखित मागप्रति शिक्षामन्त्रीको
ध्यानाकर्षण
असार २१, (शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी, प्याब्सन, एनप्याब्सन र ईस्टुका
शिक्षा मन्त्रालय
२०७७
पदाधिकारीबीच भएको भेटमा निजी विद्यालयका मागहरू जायज
भएको र एक साताभित्र उक्त मागलाई सरकारी संयन्त्रमा पेश गर्ने
शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिबद्धता)

२२

२३

२४

आफूहरूको मागप्रति शिक्षा मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया अघि
असार
नबढाएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले साउन १,
२०७७ को २०७७ देखि देशभरि अनलाइन, रे डियो र टेलिभिजनबाट भइरहेको
अन्तिम हप्ता पठनपाठन बन्द गर्ने र शिक्षकलाई बेतलबी बिदा दिने चेतावनी
दिएको
सरकारले आफूहरूको मागको सनु वु ाइ नगरे को भन्दै निजी
विद्यालय सञ्चालकहरूले अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने र
शिक्षकहरूलाई बेतलबी बिदा दिने निजी विद्यालय सञ्चालकको
निर्णय विरुद्ध शिक्षक संगठन आन्दोलित
आन्दोलनको पहिलो चरणका कार्यक्रम :
- साउन ३, २०७७ मा विश्व शिक्षक महासंघ (एजक
ु े शन
साउन २, इन्टरन्यासनल) मार्फ त प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई पत्र
२०७७
पठाउने
- साउन ४, २०७७ सम्म माग सनु वु ाई नभए साउन ५ मा प्याब्सन र
एनप्याब्सनको सबै कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने
- साउन ६, २०७७ मा दवु ै संगठनका अध्यक्षहरूले विद्यालय
अगाडि कोणसभा गर्ने
- साउन ७, २०७७ मा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास के न्द्र र सात
ओटै प्रदेशका मखु ्यमन्त्रीहरूको कार्यालय अगाडि धर्ना दिने
साउन शरू
ु , शिक्षा मन्त्रालयद्वारा निजी विद्यालयलाई अनलाइन, रे डियो र
२०७७
टेलिभिजनबाट शिक्षण सिकाइ कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह

प्याब्सन र
एनप्याब्सन

संस्थागत
विद्यालय शिक्षक
यूनियन (ईस्टु)

शिक्षा मन्त्रालय
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क्र.स.ं मिति

निर्देशिका, निर्णय, विज्ञप्ति, सूचना

जारी गर्ने
कार्यालय/ससं ्था

साउन ४,
२०७७

संस्थागत
ईस्टुसँग प्याब्सन र एनप्याब्सनको साउनदेखि बेतलबी विदा
विद्यालय शिक्षक
नराख्ने, वक्यौता तलब भक्ता
ु नी गरिने लगायतका विषयमा सहमति
यूनियन (ईस्टु)

२६

साउन ५,
२०७७

- जनस्वास्थ्य तथा सरु क्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी भदौ १,
२०७७ देखि विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन
गर्न दिने
- शैक्षिक संस्थाहरू (विद्यालय, कलेज, ट् यसु न सेन्टर, तालिम
के न्द्र) अर्को सचू नाबाट तोकिएको मितिदेखि मात्र सञ्चालन गर्ने

मन्त्रिपरिषद्

२७

साउन ७,
२०७७

वैशाख देखिको तलब सरकारले बेहोर्नुपर्ने संस्थागत विद्यालयका
शिक्षकहरूको माग

ससं ्थागत
विद्यालय शिक्षक
यूनियन (ईस्टु)

२८

साउन ८,
२०७७

कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मलू ्यांकन, नतिजा
प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ जारी

राष्ट्रिय परीक्षा
बोर्ड

२९

कोभिड-१९ का कारण बन्द रहेका विद्यालय जनस्वास्थ्यका
मापदण्ड र सरु क्षाका मापदण्ड पालना हुने गरी विद्यालयका शैक्षिक
क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ सहजीकरणका लागि देहाय बमोजिम
गर्ने :
क. शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ को नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको
भए नतिजा प्रकाशन गर्ने
ख. भदौ १, २०७७ देखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने र कक्षागत
रूपमा विद्यार्थीको संख्यात्मक विवरण यकिन गर्ने । भर्ना भएका
विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्यांक भराउने
ग. नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पाठ् यपसु ्तक
उपलब्ध गराउन बाँकी भए उपलब्ध गराउने
साउन १२,
घ. हालसम्म विद्यालय पगु ्न नसके का सम्पूर्ण शिक्षकहरू भदौ ७ मन्त्रिपरिषद्
२०७७
गतेसम्म विद्यालयमा पगि
ु सक्ने व्यवस्था मिलाउने
ङ. शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा
जारी गर्ने
च. विद्यालय भवन परिसरमा क्वारे न्टिन र आइसोलेसन सम्बन्धी
कार्यहरू सञ्चालन नगर्ने, क्वारे न्टिन र आइसोलेसनको रूपमा
प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई तोकिएको मापदण्ड
बमोजिम स्थानीय सरकारले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन
गर्न योग्य बनाउने
छ. विद्यालय र विद्यालय परिसर भित्र तथा विद्यार्थी आवगमनमा
प्रतिकुल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी
कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी संरचनाहरू नराख्ने

२५
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जारी गर्ने
कार्यालय/ससं ्था

३०

शैक्षिक संस्थाहरू (विद्यालय, कलेज, ट् यसु न सेन्टर, तालिम
के न्द्र)...हाल निषेधकै अवस्थामा रहेको हुदँ ा सम्बन्धित
साउन २६,
मन्त्रालयबाट यसको नियमित अनगु मन गरी कडाइका साथ
मन्त्रिपरिषद्
२०७७
पालना गर्ने गराउने एवं उल्लंघन गर्नेलाई प्रचलित काननू बमोजिम
कारबाही गर्ने

३१

भदौ १,
२०७७

एसईई २०७६ को नतिजा सार्वजनिक

राष्ट्रिय परीक्षा
बोर्ड

३२

भदौ १९,
२०७७

दरू तथा खल
ु ा शिक्षा प्रणालीलाई तत्कालका लागि सिकाइ
सहजीकरणको प्रणालीका रूपमा उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि
कार्ययोजना तयार गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृ ति

मन्त्रिपरिषद्

भदौ १९,
२०७७

“विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका-२०७७”
(वैकल्पिक शिक्षाको सिकाइ प्रणालीलाई मल
ू शैक्षिक कार्यक्रमको
रूपमा गणना गर्ने, विषय शिक्षकले अनलाइन, दरू तथा खल
ु ाशिक्षा
मार्फ त पढाएकोबाट विद्यार्थीको मलू ्यांकन, अभीलेखीकरण,
नतीजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्न विद्यालयले आवश्यक
शिक्षा मन्त्रालय
व्यवस्था मिलाउन सक्ने,
विद्यालयले लिन पाउने शलु ्क काननू मा रहेर स्थानीय सरकारले
स्वीकृ त गरे बमोजिम हुने व्यवस्था, विद्यालयले पाठ् यक्रम विकास
के न्द्रले निर्माण गरे को पाठ् यवस्तु समायोजन ढाँचाका आधारमा
पाठ् यवस्तु समायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको) ।

३३

३४

भदौ २९,
२०७७

३५

भदौ ३०,
२०७७

- उपलब्धता र उपयक्त
ु ताको आधारमा दरू शिक्षा लगायतका
वैकल्पिक सिकाइका माध्यमबाट शिक्षण तथा सिकाइ कार्यलाई
निरन्तरता दिने
मन्त्रिपरिषद्
- शैक्षिक संस्थाहरू (विद्यालय, कलेज, ट् यसू न सेन्टर, तालिम
के न्द्र), शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन कार्यहरू अर्को सचू नाबाट
तोकिएको मितिदेखि सञ्चालन गर्ने
पाठ् यवस्तु समायोजना ढाँचा २०७७ सार्वजनिक (माध्यमिक तह
कक्षा ९–१०)
(विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनसु ार विद्यार्थीको
पाठ् यक्रम विकास
शिक्षण र मलू ्यांकन गर्नको लागि
के न्द्र
एक शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयलाई के न्द्रित गरे र
र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सनिश्
ु चित हुने गरी उक्त पाठ् यवस्तु
समायोजना ढाँचा ल्याइएको थियो)
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३६

३७

३८
३९

४०

निर्देशिका, निर्णय, विज्ञप्ति, सूचना

“‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना-२०७७”
(होम स्कूलिङको अवधारणा विकास, विद्यार्थी शिक्षक सम्पर्क
प्रवर्द्धन गरी सिकाइ सहजीकरण गर्ने,
असोज १, बसाइ सरे का विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन गर्ने, सबै विद्यार्थीलाई
२०७७
पाठ् यपसु ्तकको उपलब्धता, शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नु पर्ने
विषय, शिक्षण विधि, मलू ्यांकन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास,
अस्थायी सिकाइ सहजीकरण के न्द्र स्थापना गर्ने लगायतका
योजनाहरू समावेश)
निम्नानसु ारका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा :
- असोज ९, २०७७ मा प्याब्सन एनप्याब्सनलाई स्मरणपत्र
बझु ाउने र सबै पालिकामा पनु ः ज्ञापनपत्र बझु ाउने
- असोज ११ र १३ मा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास के न्द्र,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम मन्त्रालयमा अल्टिमेटमपत्र दिने
असोज ४,
र सोही दिन प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अल्टिमेटमपत्र
२०७७
दिने
- असोज १५ मा सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा
एक दिने धर्ना दिने
- असोज १८ मा देशभरका प्रमख
ु शहरमा विरोध र्याली निकालेर
कोणसभा गर्ने,
असोज १९,
रोकिएका परीक्षा सञ्चालनका लागि सैद्वान्तिक स्वीकृ ति दिने
२०७७
विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न अनमु ति दिने र स्थगित
असोज २२,
रहेको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा १२) को सञ्चालन
२०७७
तथा व्यवस्थापनको लागि स्वीकृ ति दिने
“विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा-२०७७” जारी
(शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारी स्थानीय सरकारलाई
कात्तिक
विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने गरी उक्त कार्यढाँचा ल्याइएको
२०, २०७७ थियो । स्थानीय सरकारले विभिन्न मोडालिटीमा विद्यालय
सञ्चालन गर्न सक्ने र जोखिमलाई आकलन गरी विद्यालय बन्द
पनि गर्न सकिने व्यवस्था कार्यढाँचामा उल्लेख)

जारी गर्ने
कार्यालय/ससं ्था

शिक्षा मन्त्रालय

ससं ्थागत
विद्यालय शिक्षक
यनि
ु यन (ईस्टु)

मन्त्रिपरिषद्
मन्त्रिपरिषद्

शिक्षा मन्त्रालय

४१

पसु १८,
२०७७

काठमाडौ ँमा शिक्षक र विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय
सञ्चालन गर्न दिने निर्णय

कोभिड रोकथाम
सम्बन्धी
उच्चस्तरीय
निर्देशक समिति

४२

फागनु
२०७७
दोस्रो हप्ता

शैक्षिक सत्र असार १ मा शरू
ु गर्न नियमावली संशोधन

मन्त्रिपरिषद्
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जारी गर्ने
कार्यालय/ससं ्था

४३

चैत २५,
२०७७

भाइरसको संक्रमणबाट बच्न शैक्षिक संस्थाहरूले उच्च सतर्क ता
अपनाउन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन

स्वास्थ्य तथा
जनसंख्या
मन्त्रालय

४४

चैत २८,
२०७७

कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन के न्द्र (सीसीएमसी) बैठकमा
काठमाडौ ँ सहित र भारतसँग सीमा जोडिएका प्रमख
ु शहरमा तीन
साता विद्यालय बन्द गर्न र अनलाइनबाट पठनपाठन गर्न प्रस्ताव

स्वास्थ्य तथा
जनसंख्या
मन्त्रालय

४५

चैत २९,
२०७७

शिक्षण ससं ्था बन्द गर्ने प्रस्तावमा ससं ्थागत विद्यालयको विरोध

प्याब्सन

४६

वैशाख २,
२०७८

४७

४८

४९
५०
५१
५२

५३

कोरोनाभाइरसको अत्यधिक जोखिम रहेको भन्दै काठमाडौ ँ र
भारतसँग सीमा जोडिएका १४ जिल्लामा विद्यालय बन्द गर्न र
अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिका विद्यालयमा नपठाउन
अनरु ोध (अपिल)
कोरोनाभाइरसबाट अति प्रभावित भनिएका १४ जिल्लाका
वैशाख ३, विद्यालय बन्द गर्ने वा खोल्ने अधिकार प्रमख
ु जिल्ला अधिकारी
२०७८
नेततृ ्वको जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन के न्द्र
(डीसीसीएमसी) लाई दिने निर्णय
विद्यार्थीमा कोभिड-१९ संक्रमणको पष्ु टि भइसक्दा पनि विद्यालय
वैशाख ३,
सञ्चालकहरूले भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरे र
२०७८
बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष
देशभर उच्च जोखिममा रहेका २५ सहरमा वैशाख महिनाभर
वैशाख ६,
विद्यालय, कलेज लगायत शिक्षण ससं ्था बन्द गरी अनलाइनबाट
२०७८
पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन निर्देशन
वैशाख १३, सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय र एकहप्ता निषेधाज्ञा जारी गरिएको,
२०७८
त्यसपछि पटक-पटक गरी दईु महिनासम्म निषेधाज्ञा थपियो
वैशाख २७, जेठ १३, २०७८ बाट हुने एसईईको परीक्षा स्थगित र जेठ २६,
२०७८
२०७८ देखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा पनि स्थगित
जेठ १७, एसईई २०७७ को आन्तरिक मलू ्यांकनकै आधारमा नतिजा
२०७८
प्रकाशन गर्ने निर्णय
असार १, २०७८ गतेदखे ि शरू
ु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी
भर्ना तथा पाठ् यपसु ्तक वितरणलाई सहज बनाउने, वैकल्पिक
जेठ २३, सिकाइ प्रणालीबाट बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिने
२०७८
र शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन थप पहल
गर्ने, स्थिति सामान्यीकरण नभए सम्मको अवस्थामा वैकल्पिक
विधिबाट शैक्षिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन निर्देशन

स्वास्थ्य तथा
जनसंख्या
मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालय

संसदीय समिति
शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालय
राष्ट्रिय परीक्षा
बोर्ड
मन्त्रिपरिषद्

शिक्षा मन्त्रालय
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जारी गर्ने
कार्यालय/ससं ्था
जेठ ३१, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) कक्षा १० को विद्यार्थी मलू ्यांकन, राष्ट्रिय परीक्षा
२०७८
नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७८ जारी
बोर्ड
नेपाल सरकार
साउन १५, कोभिड-१९ संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउन
कोभिड-१९ संकट
२०७८
सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ जारी
व्यवस्थापन के न्द्र
भदौ दोस्रो कोभिड-१९ महामारीको अवस्थामा हुनसक्ने निषेधाज्ञाको प्रकृ ति शिक्षा, विज्ञान
हप्ता,
अनरू
तथा प्रविधि
ु प शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित
२०७८
क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना
मन्त्रालय

क्र.स.ं मिति
५४
५५

५६

निर्देशिका, निर्णय, विज्ञप्ति, सूचना
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लेखक परिचय
मार्टिन चौतारीको अनुस न्धान समूह मा आबद्ध सन्जिला मोक्तानले विद्यालय
शिक्षाको विभिन्न पाटाबारे अनुसन्धान गरे की छन् । उनका लेख तथा समीक्षा जर्नल
र पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित छन् । साथै, उनको सह-संकलनमा विविध विषयका
पाँच ओटा सन्दर्भग्रन्थ सूचीहरू मार्टिन चौतारीको वेबसाइटमा प्रकाशित छन् ।
देवेन्द्र उप्रेती मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् । शिक्षा, विधा अध्ययन र पेशागत
संघसं स ्थाबारे अनुसन्धान गरे क ा उप्रेतीका सह-ले खन तथा सह-सम्पादनमा चार
ओटा पुस ्तक र थुप्रै ले ख प्रकाशित छन् । स्कू ल एजुके शन इन ने प ाल : हिस्ट्री
एण्ड पोलिटिक्स अफ गभर्नेन्स एण्ड रिफर्म (सन् २०२१) उनको सह-सम्पादनमा
प्रकाशित पछिल्लो पुस्तक हो ।   

सार्वजनिक संवाद र सार्वजनिक बहसको गणु स्तर उकास्नु मार्टिन चौतारीको शरू
ु देखिकै
उद्देश्य हो । नेपालमा बहस र अन्तर्क्रि याको अभ्यास निकै कम हुने बेलामा स्थापित
मार्टिन चौतारी अहिले पनि अनौपचारिक तर गहन सार्वजनिक छलफल गर्ने थलोका
रूपमा देशभर परिचित छ । यहाँ सातामा दईु दिन विविध विषयमा छलफल हुन्छ ।
यस बाहेक सत्ता संरचनामा अाइरहेको परिवर्तन, ज्ञान उत्पादनका स्थल र संस्थाका
चरित्र र गतिविधि, र नेपाली समाजमा भइरहेको भौतिक रूपान्तरणका विभिन्न
आयाम जस्ता विषयमा गणतान्त्रिक बहुलताको सन्दर्भमा र लैंगिक, भौगोलिक तथा
सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोण सहित चाैतारीले अनसु न्धान गर्दै आएको छ ।
यवु ा अनसु न्धातालाई अनसु न्धानको व्यावहारिक प्रशिक्षण दिने काम (मेन्टरिङ) पनि
चौतारीको अभिन्न पाटो हो ।
अहिलेसम्म चौतारीले १०५ ओटा पसु ्तक, ८५ ओटा सन्दर्भ सचू ी, ३१ ओटा
शोध-संक्षेप/नीति-पत्र तथा विभिन्न अनसु न्धान प्रतिवेदन प्रकाशन गरिसके को छ । सन्
१९९६ देखि निरन्तर प्रकाशन हुदँ ै आइरहेको जर्नल स्टडीज इन नेपाली हिस्ट्री एण्ड
सोसाइटी र सन् २००६ देखि प्रकाशन हुन थालेको मिडिया अध्ययन (सन् २०१६ देखि
समाज अध्ययन नामकरण गरिएको) काे सम्पादकीय गृह पनि चौतारी हो । सन् २००६
देखि मार्टिन चौतारीले अनसु न्धान पसु ्तकालय र मिडिया डकुमेन्टेशन सेन्टर सार्वजनिक
उपयोगका लागि खल
ु ा गरे को छ । पसु ्तकालयमा २५ हजारभन्दा बढी पसु ्तक छन् ।
मार्टिन चौतारीका पाँच काम—छलफल, अनसु न्धान, अनसु न्धान प्रशिक्षण, प्रकाशन
र पसु ्तकालय—आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । समष्टिमा यिनले ससु चित
ू संवाद र
विश्ले षण मल
ू क अनसु न्धान मार्फत राज्य र नागरिक बीचको सामाजिक सम्बन्धलाई
सबल पार्ने र समावेशी सार्वजनिक वृत्त विस्तार गर्ने चौतारीको मखु ्य उद्देश्यलाई
सघाइरहेका छन् ।
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विद्यालय शिक्षा
अनुसन्धान प्रतिवेदन

सन्जिला मोक्तान । देवेन्द्र उप्रेती

यो प्रतिवेदन उद्तधृ गर्न :
मोक्तान, सन्जिला र देवेन्द्र उप्रेती । २०७८ । कोभिड-१९ महामारीमा विद्यालय शिक्षा :
अनसु न्धान प्रतिवेदन । काठमाडौ ँ : मार्टिन चौतारी ।

मार्टि न चौतारी

