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परिचय
संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संन्िधान, २०७२ कायायात्ियनमा जाँद ैगदाया खास गरी न्िद्ालय न्िक्ाको 
क्ेरिमा ठूलै हलचल मन््चएको छ । न्हजोसमम केत्द्ीय सरकार मातहतमा रन्हआएको न्िद्ालय 
न्िक्ाको सञचालन प्रन्रिया नयाँ संन्िधानमा स्ानीय सरकारको क्ेरिान्धकार न्िरि आएको छ । 
तर, संिैधान्नक प्रािधान बमोन्जम स्ानीय सरकार मातहत न्िद्ालय तहको न्िक्ाको प्रबत्धन गनने 
रिममा केही गमिीर समसया न्सजयाना िएका छन ्। खास गरी न्िक्कहरूका संघ/संगठनको प्रन्तरोध, 
र केत्द्ीय सरकार त्ा कमयाचारी संयत्रिको समते असहयोगका कारण न्िक्ा क्ेरिमा संघीयताको 
जनु पररकलपना गररएको हो सो असफलताको सँघारमा पगुेको छ । न्िद्ालय तहको न्िक्ा क्ेरिमा 
सरोकारिालाहरू माझ दने्खएको यो द्वत्द्वले कालात्तरसमम नेपालको न्िक्ा क्ेरिलाई गाँजने दने्खत्छ । 
मान् य्ान चौतारीको यो िोध-संक्ेपमा न्िद्ालय न्िक्ा समबत्धमा वयिस्ा गररएका संिैधान्नक एिं 
काननूी प्रािधान, सरोकारिालाहरू (न्िक्क महासंघ, न्िक्ा मत्रिी/मत्रिालय, कमयाचारीतत्रि, स्ानीय 
सरकारका महासंघ) का िनू्मका र ती पछान्िका अत्तन्नयान्हत कारण केलाइएको छ । 

सवंिधान, कानून ि वनर्देशनका शंृखला
नेपालको संन्िधान, २०७२ मा न्िक्ाको हकलाई मौन्लक हक अत्तगयात रान्खएको छ । नेपालका 
प्रतयेक नागररकलाई आधारितू तह सममको न्िक्ा अन्निायया र न्नःिलुक त्ा माधयन्मक तह सममको 
न्िक्ा न्नःिलुक पाउने हकको वयिस्ा संन्िधानले गरेको छ ।1 संन्िधानको अनसुचूी ८ मा प्रस् 
रूपमा न्िद्ालय तहको न्िक्ालाई स्ानीय सरकारको क्ेरिान्धकार न्िरि रान्खएको छ ।

संन्िधानप्रदत्त उक्त अन्धकारको बाँिफाँिलाई वयिन्स्त गनया संघीय सरकारको संघीय मान्मला 
त्ा स्ानीय न्िकास मत्रिालयले नेततृि गरेर “स्ानीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४” कायायात्ियनमा 
लयायो । यो ऐनले आधारितू त्ा माधयन्मक तहसममको न्िक्ा सञचालन/वयिस्ापन स्ानीय सरकार 
मातहत राखद ैस्ानीय तहमा न्िक्ा नीन्त, ऐन न्नयम बनाउनेदने्ख न्लएर न्िद्ालय सञचालन, न्नयमन, 
अनगुमन र न्िक्क/कमयाचारीको दरबत्दी न्मलान जसता अन्धकार स्ानीय सरकारलाई न्दयो । ऐनले 
न्िद्ालय वयिस्ापन सन्मन्तको गठन र न्िद्ालयको न्ित्तीय वयिस्ापन समते स्ानीय सरकारको 
अन्धकार क्ेरिमा राखयो ।2 संघीय सरकारले नै बनाएको तर न्िक्ा, न्िज्ान त्ा प्रन्िन्ध मत्रिालय (यहाँ 

1 नेपालको संन्िधान, २०७२ ले प्रतयेक नागररकलाई आधारितू न्िक्ामा पहुचँ, राजयबा् आधारितू तह सममको न्िक्ा 
अन्निायया र न्नःिलुक त्ा माधयन्मक तह सममको न्िक्ा न्नःिलुक पाउने वयिस्ा गरेको छ । तयसै गरी अपांगता िएका र 
आन् य्ाक रूपले न्िपत्न नागररकलाई काननू बमोन्जम न्नःिलुक उ्च न्िक्ा पाउने र दृन्टिन्िहीन नागररकलाई ब्लेन्लन्प त्ा 
बन्हरा र सिर िा बोलाइ समबत्धी अपांगता िएका नागररकलाई सांकेन्तक िाषाको माधयमबा् काननू बमोन्जम न्नःिलुक न्िक्ा 
पाउने हक समते छ । सा्ै, मातिृाषामा न्िक्ा पाउने र तयसका लान्ग न्िद्ालय त्ा िनै्क्क संस्ा खोलने र सञचालन गनने 
हक समते संन्िधानले प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकार । २०७२ । नेपालको संविधान, २०७२ । काठमािौ ँ: नेपाल सरकार ।

2 हनेुयाहोस,् नेपाल सरकार । २०७४ । स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ । काठमािौ ँ: नेपाल सरकार ।
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उप्रात्त न्िक्ा मत्रिालय मारि लेन्खने) ले नेततृि न्लएको “अन्निायया 
त्ा न्नःिलुक न्िक्ा समबत्धी ऐन, २०७५” ले “प्रतयेक नागररकलाई 
आधारितू तह सममको न्िक्ा प्रदान गनने दान्यति र तत ् समबत्धी 
आिशयक वयिस्ा न्मलाउने न्जममिेारी नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार 
र स्ानीय तहको हुनेछ” ित्यो ।3

संन्िधान र खास गरी स्ानीय सरकार सञचालन ऐनले तोके 
बमोन्जम पन्छललो समय न्िन्ित्न स्ानीय सरकार (गाउँ/नगरपान्लका) 
ले न्िद्ालय न्िक्ा समबत्धी स्ानीय ऐन, न्नयम र न्नदनेन्िका बनाउने 
काययालाई अगान्ि बढाएका छन ् ।4 यस रिममा गएको दईु िषयामा 
ऐन/न्नयम बनाएर िा नबनाई केही न्जललामा स्ानीय सरकारले 
न्िद्ालय न्िक्ा सञचालनमा आफनो सन्रियता दखेाएका छन ् । 
केही न्जललामा (उदाहरणका लान्ग जमुला, सलयान, दाङ, बागलङु, 
धान्दङ, िक्तपरु, पसाया, सनुसरी, इलाम, तेह्र्मु, आन्द) मा स्ानीय 
सरकारले न्िद्ालय वयिस्ापन सन्मन्त िगं गनने, प्रधानाधयापक 
पररितयान गनने र न्िक्क सरुिा गनने काम समते गरेका छन ्। स्ानीय 
सरकारका यसता कायया न्िरुद्ध न्िद्ालय वयिस्ापन सन्मन्तका 
अधयक्, प्रधानाधयापक र न्िक्क त्ा न्िक्क संगठनका प्रन्तन्नन्ध 
अदालत पगुेको समाचारहरूमा जनाइएका छन ्।5 स्ानीय सरकारले 
गरेका यसता केही न्नणयायलाई अदालतले “ततकाल कायायात्ियन नगनया” 
आदिे समते न्दएको छ ।6 ती मदु्ा अदालतमा अझ ैन्िचाराधीन छन,् 

3 हनेुयाहोस,् नेपाल सरकार । २०७५ । अवनिाय्य त्ा वनःशलुक वशक्ा सम्बनधी 
ऐन, २०७५ । काठमािौ ँ: नेपाल सरकार ।

4 हनेुयाहोस,् राई, गणिे । २०७५ । स्ानीय तहमा आफूखसुी न्िक्ा ऐन । 
कावनतपरु, कान्त्तक २५, प.ृ ३; िट्टराई, न्िपलि । २०७५ । स्ानीय तहमा न्ित्दान्ित्द ै
न्िक्ा न्नयम । कावनतपरु, जेठ २५, www.kantipurdaily.com/pradesh-1/ 
2018/06/08/152843840378992641.html मा उपलबध; िैिाख १०, २०७६ 
मा हरेरएको ।

5 हनेुयाहोस,् पाणिे, तलुाराम, न्िपलि महजयान र राजबहादरु िाही । २०७५ । स्ानीय 
तहमा न्िक्ा : ऐन नबत्दा झमलेा । कावनतपरु, मनं्सर १६, प.ृ ३; कान्त्तपरु । २०७५ । 
धरानको न्िक्ा न्नयमािली न्िरुद्ध रर् । असोज १, www.kantipurdaily.com/pr
adesh-1/2018/09/17/153718528038739965.html मा उपलबध; िैिाख १०, 
२०७६ मा हरेरएको ।

6 उदाहरणका लान्ग न्रिपरुासतु्दरी गाउँपान्लका, न्सत्धपुालचोकले िैिाख २६, 
२०७५ मा स्ानीय सामदुान्यक न्िद्ालयमा आठ न्िक्क सरुिा न्दए । गाउँपान्लका 
अधयक् िपूेत्द् श्षे्ठले हसताक्र गरेर उनीहरूलाई सरुिा परि न्दइयो । सो न्नणयाय न्िरुद्ध 
सरुिामा परेका हररप्रसाद सिुेदी सन्हत पाँच न्िक्कले सिवो्च अदालतमा मदु्ा दायर 
गरे । सिवो्च अदालतका त्यायाधीि न्िश्वमिरप्रसाद श्षे्ठको एकल इजलासले सरुिा 
कायायात्ियन नगरी न्निेदकहरूलाई पिूयाित ् न्िद्ालयमा सेिा गनया न्दन गाउँपान्लकाको 
नाममा अत्तररम आदिे न्दयो । हनेुयाहोस,् दगंाल, ध्िु । २०७५ । न्िक्क  सरुिा न्िरुद्ध 
सिवो्चको अत्तररम आदिे । नागररक, जेठ १०, प.ृ ४ । यसै गरी, दाङ न्जललान्स्त 
बंगलाचलुी गाउँपान्लकाले सामदुान्यक न्िद्ालयका वयिस्ापन सन्मन्त अधयक् 
समबन्त्धत ििाका अधयक् हुनेछन ् ित्ने नीन्त जेठ २०७५ मा पाररत ग¥यो । सोही 
नीन्त अनरुूप गाउँपान्लकाका सबै ४१ सामदुान्यक न्िद्ालयका न्िद्ालय वयिस्ापन 

पणूया ्ंुगोमा पनु्गसकेका छैनन ्। संन्िधान र स्ानीय सरकार सञचालन 
ऐन २०७४ ले न्िद्ालय न्िक्ा स्ानीय सरकारको क्ेरिान्धकार 
न्िरि रहने िने पन्न न्िक्क संघ/संगठनका प्रन्तन्नन्धले चान्ह ँरान्ट्रिय 
न्िक्ा ऐन बनेपन्छ मारि स्ानीय सरकारले तत ्इलाकामा न्िद्ालय 
सञचालन समबत्धी काननू बनाउन सकने तकया  अगान्ि सारररहकेा 
छन ्।7

न्िद्ालय सञचालन गनने न्िषयमा स्ानीय सरकार र न्िक्क 
संघ/संगठनका प्रन्तन्नन्धबीच न्ििाद बढ्द ै गएपन्छ पसु दोस्ो हप्ा 
२०७५ मा न्िक्ा मत्रिालयको आग्रहमा संघीय मान्मला त्ा सामात्य 
प्रिासन मत्रिालयले रान्ट्रिय न्िक्ा ऐन नबनेसमम स्ानीय सरकारलाई 
सितत्रि ढंगले न्िक्ा समबत्धी काननू बनाउन रोक लगाएको छ ।8 
आफैले नेततृि न्लएर तयार गरेको स्ानीय सरकार सञचालन ऐनको 
ममया न्िपरीत हुने गरी संघीय मान्मला मत्रिालयले यो कदम चालेको 
हो । पन्छललो समय न्िक्ा मत्रिालयले न्जललान्स्त “न्िक्ा 
न्िकास त्ा समत्िय एकाइ” (सान्िक न्जलला न्िक्ा कायायालय) 
लाई पनु: सन्रिय बनाउँद ै न्िद्ालय सञचालन प्रन्रिया (न्ििषे गरी 
न्िक्क वयिस्ापन) मा आफनो िनू्मका बढाउन ्ालेको छ (्प 
तल) । 

वशक्क ि वतनका सघं/सगंठनको प्रवतिोध
स्ानीय सरकारले न्िद्ालय न्िक्ा सञचालन गनने कुराको न्िक्कहरूले 
न्कन न्िरोध गरेका हुन ्िनेर बझुन न्िक्ा क्ेरिमा न्िगत (खास गरी 
पञचायत काल, २०१७–२०४६) मा िएको राजनीन्तक हसतक्ेप 

सन्मन्त िगं गनया िरुू गररयो । श्ीिारी मान्िका न्िद्ालय वयिस्ापन सन्मन्त अधयक् 
न्ििे दमाई र स्ानीय िषेराज खरिीले नयाँ वयिस्ा लाग ूनगनया अत्तररम आदिे माग गददै 
उ्च अदालत तलुसीपरुमा रर् न्दए । असार ३, २०५७ मा उ्च अदालतले ततकाल 
न्नणयाय कायायात्ियन नगरी य्ान्स्न्तमा राखन ुिनी न्िपक्ीका नाममा अत्तररम आदिे 
जारी ग¥यो । हनेुयाहोस,् बसनेत, दिेेत्द् । २०७५ । न्ििादासपद न्नणयाय गददै स्ानीय सरकार । 
नागररक, असार १२, प.ृ १ र ४ । तयसतै, कान्लको्को नरहररना् गाउँपान्लकाको 
पन्हलो गाउँ पररषदले् आफनो तह अत्तगयात पनने सबै न्िद्ालय वयिस्ापन सन्मन्तका 
अधयक्लाई ह्ाएर ििाधयक्लाई न्जममिेारी न्दयो । न्िक्क सरुिा र प्रधानाधयापक 
पररितयान ग¥यो । यस न्नणयाय न्िरुद्ध न्िक्क अदालत पगुे । उ्च अदालत सखुनेत अत्तगयात 
जमुला इजलासले अन्हले उक्त न्नणयायलाई रोन्कन्दएको छ । काफले, प्रतीक्ा । २०७५ । 
स्ानीय तहमा आफूखसुी न्िक्ा ऐन : संघ र प्रदिेको न्ढलाइले हताररए स्ानीय तह, 
न्िक्ा न्िकास त्ा समत्िय एकाइ िनू्मका न्िहीन । www.kantipurdaily.com/
pradesh-4/2018/12/14/154476381913354595.html मा उपलबध, जेठ ३, 
२०७६ मा हरेरएको ।

7 एिुखबर ि् कम र मान् य्ान चौतारीले िैिाख ४, २०७६ मा आयोजना गरेको 
“संघीयतामा न्िद्ालय न्िक्ा : सरोकारिालाबीच अत्तन्रिया या” काययारिममा नेपाल 
न्िक्क महासंघका महासन्चि लक्मीन्किोर सिुेदीले प्रसततु गरेको न्िचार ।

8 हनेुयाहोस,् न्मश्, राजेि । २०७५ । न्िक्ा काननूमा केत्द्को अकुंि । कावनतपरु, 
पसु १५, प.ृ ३ ।
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र सोको दटु्प्रिािलाई समते धयान न्दन जरुरी छ । पन्हले मलूत: 
सामदुान्यक न्नयत्रिणमा रहकेो नेपालको न्िद्ालय क्ेरिलाई नयाँ 
न्िक्ा योजना अत्तगयात २०२८ सालमा सरकारीकरण गररएपन्छ समग्र 
न्िक्ालय र न्िक्कहरू “सरकारी” बनाइए । न्िक्क र न्िद्ा्थीलाई 
न्िपक्ी राजनीन्तमा संलगन हुनबा् रोकने र उनीहरूलाई राजयको 
पणूया न्नयत्रिण राखने अन्िप्रायले लयाइएको यो न्िक्ा नीन्तले न्िक्ा 
क्ेरिलाई समदुायबा् अलगयायो; सरकारी न्नयत्रिणमा प¥ुयायो । तर 
न्िक्ा क्ेरिलाई राजनीन्तक (दलहरूको) पहुचँ र प्रिािबा् ् ाढा राखन 
सकेन ।9 सरकारी कमयाचारी सरह बनाइएका न्िक्कहरू समदुायमा 
रहने तर समदुायप्रन्त उत्तरदायी हुन नपनने वयिस्ाले न्िक्ा क्ेरिको 
गणुसतर खसकँद ैगयो । 

समदुायलाई न्िक्ा क्ेरिबा् अलगयाउने कायया गलत न््यो ित्ने 
कुराको पन्छ “ररयलाइजेिन” ियो । २०५८ सालमा गररएको न्िक्ा 
ऐनको सातौं संिोधनबा् केही हदसमम पन्हलेको गलती सधुानने प्रयतन 
गररयो । पन्हले सरकारी िन्नने न्िद्ालयलाई अब “सामदुान्यक 
न्िद्ालय” नामकरण गररयो । संिोन्धत न्िक्ा ऐनमा न्िद्ालय 
समदुायमा “हसतात्तरण” गनने प्रस् उललेख नगरे पन्न यस ऐनको 
मलू ममया सरकारी न्िद्ालयलाई समदुायमा हसतात्तरण गनने नै न््यो ।10 

ऐनमा न्िद्ालय वयिस्ापन सन्मन्तको अधयक् सन्हत बहुमत सदसय 
अन्ििािकबा् छान्नने प्रािधान रान्खयो ।11 तर, न्िद्ालयको 
सिान्मति समदुायमा फकायाउने यो प्रयतनले अपेन्क्त सफलता पाएन, 
जसको प्रमखु कारण न्िक्क र न्तनका संघ/संगठनको प्रन्तरोध न््यो । 

जब संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संन्िधान लेखन रिम िरुू 
ियो तब केत्द्का अन्धकार प्रदिे र स्ानीय सरकारमा बाँिफाँि 
गनने कुरा बहसको केत्द्मा रह्ो । न्िद्ालय न्िक्ालाई स्ानीय 
सरकार मातहत लयाउने न्िषयमा दलहरूबीच खासै मतिदे दने्खएन । 
तर, तयसो नहोओस ् ित्ने न्िक्क संघ/संगठनहरूको न्जरह रह्ो । 

9 हनेुयाहोस,् Parajuli, Lokranjan. 2017. Schools as an Arena of 
Struggle: Reexamining the Panchayat Era Politics of Education. Paper 
presented at the Annual Kathmandu Conference on Nepal and the 
Himalaya, organized by Social Science Baha, Association for Nepal 
and Himalayan Studies, Britain-Nepal Academic Council, Centre for 
Himalayan Studies-CNRS and Nepal Academic Network (Japan), 
Kathmandu, July 26.

10 Carney, Stephen, Min B. Bista and Jytte Agergaard. 2007. 
‘Empowering’ the ‘Local’ through Education? Exploring Community 
Managed Schooling in Nepal. Oxford Review of Education 33(5): 
611–628.

11 हनेुयाहोस,् नेपाल काननू आयोग । २०५८ । न्िक्ा ऐन (सातौ ँ संिोधन), 
२०५८ ।   काठमािौ ँ: नेपाल काननू आयोग

न्िद्ालय न्िक्ालाई स्ानीय सरकार मातहत नै रहने गरी संन्िधानको 
मसयौदा बान्हर आएपन्छ न्िक्कहरूको छाता संगठन नेपाल न्िक्क 
महासंघले तयसो नगनया सझुाि न्दयो, र “लन्बइङ” ग¥यो ।12 यद्न्प, 
उनीहरूको सो प्रयतन सफल िएन, र नेपालको संन्िधान, २०७२ 
मा माधयन्मक तहसममको न्िक्ा स्ानीय सरकारको अन्धकारन्िरि 
रान्खयो । 

संन्िधानको घोषणा िएको कररि एक िषयापन्छ मनं्सर १६–१७, 
२०७३ मा काठमािौमँा समपत्न नेपाल न्िक्क महासंघको न्िधान 
अन्धिेिनले संघीय प्रणालीमा न्िद्ालय न्िक्ा सञचालनबारे सात 
ओ्ा प्रसताि पाररत गरेको न््यो ।13 तीमधये प्रसताि संखया ५ मा 
“नेपालको संन्िधानद्वारा न्नन्दयाटि गररए बमोन्जमको न्िद्ालय न्िक्ालाई 
प्रात्त र स्ानीय सरकारद्वारा वयिन्स्त गनने िन्नएकोमा ततकालको 
लान्ग स्ानीय सरकारको सट्टा संघ र प्रात्तीय सरकारहरूद्वारा 
वयिस्ापन गनुयापनने” िन्नयो ।14 यसले स्ानीय सरकारको मातहतमा 
रहने कुरामा न्िक्कहरूको अरुन्च प्रस््याउँछ ।15

आफनो माग समबोधन निएपन्छ सोही मदु्ा न्लएर न्िक्कहरूका 
सगंठन गएको दईु िषयादने्ख आत्दोलनरत छन ् । गत िषया (िैिाख 
२५, २०७५ मा) न्िक्क महासघंले न्िक्ामत्रिीलाई बझुाएको २३ 
बुदँ ेज्ापनपरिमा अत्य न्िषयका अन्तररक्त “न्िक्क सेिा आयोगलाई 
सिंधैान्नक आयोगको रूपमा गठन गनया” र “न्िद्ालय तहको न्िक्ालाई 
तीन ओ्ै तहको सरकारहरूको संयकु्त काययासचूीमा राखन” माग गरेका 
न््ए । सा्ै, उनीहरूले “न्िद्ालय तहको न्िक्ा वयिस्ापनका नाममा 
सघंीय मान्मला त्ा स्ानीय न्िकास मत्रिालय र स्ानीय तहको 
अनािशयक हसतक्पे बत्द गनया” समते िनेका न््ए । आफूले उठाएका 
मदु्ा समबोधन गररयोस ्िनेर महासंघले चरणबद्ध रूपमा “प्रचारातमक, 
असहयोगातमक र अिरोधातमक” काययारिम तय ग¥यो ।16

12 हनेुयाहोस,् िमाया, लक्मण । सन ् २०१७ । संघीयतामा न्िक्क वयिस्ापन : 
न्िक्क महासंघको दृन्टिकोण । अप्रकान्ित काययापरि, नेपाल रान्ट्रिय न्िक्क संगठन, 
लन्लतपरु ।

13 सो अन्धिेिनले अन्घ सारेका मागहरू न्नमन िेबपेजमा हनेया सन्कत्छ : http://
educationpati.com/cntnews121?fbclid=IwAR1Da8si8iFsogDTQL39
DnNG9vCOMTmUG_O-qaxIPzKC6WtE0I FaemFezM; िैिाख २२, 
२०७६ मा हरेरएको ।

14 सो अन्धिेिनले अन्घ सारेका मागका लान्ग http://educationpati.com/
cntnews121?fbclid=IwAR1Da8si8iFsogDTQL39DnNG9vCOMTm 
UG_O-qaxIPzKC6WtE0IFaemFezM हनेुयाहोस;् िैिाख २, २०७६ मा हरेरएको ।

15 हनेुयाहोस,् दाहाल, राजेत्द् । २०७३ । समदुायबा् अलगयाइदँ ै सामदुान्यक 
न्िद्ालय । वशक्क ९(१०६) : ४ ।

16 िैिाख २५, २०७५ मा नेपाल न्िक्क महासंघले न्िक्ामत्रिीलाई बझुाएको 
२३ बुँद े ज्ापनपरिका लान्ग http://educationpati.com/9jesthacnt हनेुयाहोस;् 
िैिाख २५, २०७६ मा हरेरएको ।
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नेपाल सरकार र महासंघबीच न्िगतमा प्क-प्क गररएका 
सहमन्त/समझौता कायायात्ियन निएका ित्द ै महासंघले असोज 
दोस्ो हप्ा २०७५ मा २६ ओ्ा माग राखरे एक मन्हने (असोज 
२१ दने्ख मनं्सर २१, २०७५ समम) आत्दोलन घोषणा ग¥यो । 
“स्ानीय सरकारले न्िक्ा समबत्धी गरेका गन्तन्िन्ध रोकन ुपनने” माग 
समते रान्खएको सो आत्दोलनका काययारिममा सबै स्ानीय न्नकाय, 
न्जलला, प्रदिे सरकारमा धनाया न्दने, जलुसु गननेदने्ख काठमािौमँा 
बहृत ्न्िरोधसिा आयोजना गनने समम न््ए ।17 मागको दोस्ो बुँदामा 
िन्नएको छ : 

संघीय त्ा प्रादने्िक न्िक्ा ऐन नबन्नसकेको र मौजदुा न्िक्ा ऐन र 

न्नयमािली न्रियािील रन्हरहकेा अिस्ामा स्ानीय तहबा् आफू खिुी 

काययान्िन्ध, न्नयमािली त्ा ऐन बनाई कायायान्त्ित गनया समते ्ान्लएको 

छ । संघीय त्ा प्रादने्िक न्िक्ा ऐनमा आधाररत िएर बत्न ुपनने स्ानीय 

तहको ऐन संघीय त्ा प्रादने्िक न्िक्ा ऐनित्दा अन्घ बत्न ु र बनाइन ु

सिया्ा अननु्चत र संन्िधानको ममया न्िपरीत कायया हो । तयसैले संघीय त्ा 

प्रादने्िक न्िक्ा ऐन नबनेसमम यसता ऐन त्ा काननू बनाउने र जारी गनने 

कायया अन्िलमब रोकन स्ानीय तहलाई किा न्नदनेिन न्दइयोस ्।

सोही मागको तेस्ो बुँदामा िन्नएको छ : 

ज्ािािी ऐन, न्नदनेन्िका िा काययान्िन्ध बनाइ स्ानीय तहले प्रधानाधयापक, 

न्िक्क त्ा न्िद्ालय कमयाचारीहरूको न्नयनु्क्त, सरुिा त्ा बखायासती 

गरी आम न्िक्क र न्िद्ालय कमयाचारीहरूमा आतंक न्सजयाना गरेको ्पैु्र 

घ्नाहरू साियाजन्नक िइरहकेा छन ्। यसता कायया नगनया सममान्नत अदालतले 

समते न्नदनेि गररसकेका छ । तर पन्न जयादती, घ्ना बत्द िएका छैनन ्। 

हामी यसता जयादती र जोर जबजयासतीको घोर ितसनाया गदयाछौ ँ । अन्हलेको 

अिस्ामा यसता अिैधान्नक काययाहरू अन्िलमब बत्द गनया स्ानीय तहलाई 

किा न्नदनेिन जारी गररयोस ्।

न्िद्ालय न्िक्ा समबत्धी गाउँ/नगरपान्लकाले न्िक्ा ऐन/
न्नयम बनाउन ्ालेपन्छ न्िक्क संघ/संगठनका प्रन्तन्नन्ध र न्िक्क 
्प न्िरोधमा उन्रिएका हुन ् ।18 “रान्ट्रिय न्िक्ा ऐन” नबन्नकन 
स्ानीय सतरमा बत्ने न्िक्ासमबत्धी ऐन, न्नयम आफूलाई मात्य 

17 नेपाल न्िक्क महासंघले घोषणा गरेका माग र आत्दोलनका काययारिम www.
janaboli.com/post/165449 मा उपलबध छ; जेठ २, २०७६ मा हरेरएको ।

18 कान्त्तपरु । २०७५ । न्िक्क आत्दोलनमा । www.kantipurdaily.com/
pradesh-6/2018/11/17/15424311497069115.html मा उपलबध; जेठ ३, 
२०७६ मा हरेरएको ।

नहुने उनीहरूको न्जन्कर छ ।19 न्िद्ालय न्िक्ाको सञचालन/
वयिस्ापनमा स्ानीय सरकारको अन्धकार सीन्मत गददै यसलाई 
पनु: परुानै केत्द्ीकृत संरचनामा लान उनीहरूले चाहकेा छन ् । अब 
बत्ने संघीय न्िक्ा काननूमा न्िक्कको तलब, ित्ता, पेत्सन, उपदान 
र औषधीजसता सेिा ितया र सनु्िधाको दान्यति संघीय सरकारमा 
हुने र प्रदिे/स्ानीय सरकारले ती सेिा ितया र सनु्िधा पररितयान गनया 
नसकने प्रािधान राखन महासंघले माग गरेको छ ।20

न्िद्ालय तहको न्िक्ालाई संघ, प्रदिे र स्ानीय तहको साझा 
अन्धकार सचूीमा राखन ु पनने मागलाई न्िक्क महासंघले गएको 
तीन िषयादने्ख न्नरत्तर रूपमा उठाउँद ैआइरहकेो छ ।21 संन्िधानको 
अनसुचूी ८ मा स्ानीय सरकारको अन्धकारको सचूीको रूपमा 
न्िद्ालय न्िक्ा प्रस् रूपमा रान्खएको िए पन्न अनसुचूी ९ को 
दोस्ो बुँदामा साझा सचूीको रूपमा “न्िक्ा, खलेकुद र परिपन्रिका” 
समते उललेख िएकोले र संन्िधानले “आधारितू/माधयन्मक 
बाहकेको न्िक्ा” ित्ने नतोकेकोले माधयन्मक न्िक्ा समते तीन ओ्ै 
सरकारको अन्धकार क्ेरिन्िरि रहने तकया  उनीहरूले गरेका छन ्। आफना 
मागहरूको सनुिुाइ निए आत्दोलन चकायाएर िए पन्न संन्िधान 
संिोधन गननेतफया  लागने उनीहरूले बताएका छन ्।22

सघंीय सिकाि ि कमटिचािीतन्त्रको भूवमका 
न्बतेका दईु-तीन िषयामा न्िक्ा मत्रिालयले न्िद्ालय तहको 
न्िक्ाबारे गरेका न्िन्ित्न न्नणयायलाई पन्हले केलाऔ ँ । संन्िधानमा 
राजनीन्तक एकाइको रूपमा न्जललाको वयिस्ा नगररएकाले नयाँ 
संस्ा (स्ानीय सरकार) हरूले पन्हलेको न्जलला न्िक्ा कायायालय 
(न्जन्िका) ले गररआएको कामको सिान्मति ग्रहण नगदाया सममका 
लान्ग संघीय सरकारले संरिमणकालीन वयिस्ा ग¥यो । िैिाख 
२७, २०७४ मा मत्रिीपररषदले् सान्िक न्जन्िकालाई “न्िक्ा न्िकास 
त्ा समत्िय एकाइ” (न्िक्ा एकाइ) मा रूपात्तरण गरेर न्जलला 

19 हनेुयाहोस,् काफले, प्रतीक्ा । २०७५ । स्ानीय तहमा आफूखसुी न्िक्ा ऐन : 
संघ र प्रदिेको न्ढलाइले हताररए स्ानीय तह, न्िक्ा न्िकास त्ा समत्िय एकाइ 
िनू्मकान्िहीन । www.kantipurdaily.com/pradesh-4/2018/12/14/1544763 
81913354595.html मा उपलबध; जेठ ३, २०७६ मा हरेरएको ।

20 न्िक्कहरूका मागका लान्ग www.janaboli.com/post/165449 हनेुयाहोस,् 
िैिाख २३, २०७६ मा हरेरएको ।

21 हनेुयाहोस,् दाहाल, राजेत्द् ।२०७३ । समदुायबा् अलगयाइदँ ै सामदुान्यक 
न्िद्ालय । वशक्क ९(१०६) : ४ ।

22 एिुखबर ि् कम र मान् य्ान चौतारीले िैिाख ४, २०७६ मा “संघीयतामा 
न्िद्ालय न्िक्ा : सरोकारिालाबीच अत्तन्रिया या” काययारिममा नेपाल न्िक्क महासंघका 
महासन्चि लक्मीन्किोर सिुेदीले प्रसततु गरेको न्िचार ।
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प्रिासन कायायालय अत्तगयात राखने न्नणयाय ग¥यो ।23 सरकारको यस 
न्नणयायप्रन्त न्िक्ा सेिा तफया का कमयाचारी सत्तटुि न््एनन ्। उनीहरूको 
यसतो असत्तनु्टिपन्छ पसु ९, २०७५ को मत्रिीपररषद ् बैठकले सो 
एकाइलाई पनु: न्िक्ा मत्रिालय अत्तगयात रहकेो “न्िक्ा त्ा मानि 
स्ोत न्िकास केत्द्” मातहत राखने न्नणयाय ग¥यो ।24

न्िक्ा मत्रिालयका पन्छलला गन्तन्िन्ध हदेाया उसले यो एकाइलाई 
सान्िक न्जन्िकाको रूपमा न्िकास गनया चाहकेो दने्खत्छ । उदाहरणका 
लान्ग, न्िक्ा मत्रिालय अत्तगयात रहकेो न्िक्ा त्ा मानि स्ोत न्िकास 
केत्द्ले हालै (ििैाख ५, २०७६ मा) स्ानीय सरकारको अन्धकारमा 
हसतक्पे गददै करारमा न्िक्क न्नयकु्त गनया ७७ ओ्ै न्जललाका न्िक्ा 
न्िकास त्ा समत्िय एकाइलाई एक पररपरि जारी ग¥यो । न्िक्ा 
न्नयमािली २०५९ को न्नयम ९७ को वयिस्ा अनसुार न्िक्ा 
मत्रिालयले करारमा न्िक्क न्नयकु्त गनया यो पररपरि जारी गरेको 
जनाइएको छ ।25 सा्ै, यो पररपरिमा न्िक्ा सेिा आयोगले गराएको 
आत्तररक प्रन्तसपधायामा असफल िएका, परीक्ामा सहिागी निई 
सेिासनु्िधा न्लएर घर जाने र अन्निायया अिकािमा परेर ररक्त िएका 
दरबत्दीमा न्िक्क न्नयकु्त गनया लान्गएको िन्नएको छ । एक समाचारमा 
जनाइए अनसुार यो पररपरि अनसुार कायायात्ियन िए (संघीय सरकारले) 
कररब १० हजार न्िक्क करारमा न्नयकु्त गनने अनमुान छ ।26

तयसै गरी, िैिाख २२, २०७६ मा न्िक्ा त्ा मानि स्ोत 
न्िकास केत्द्ले न्जललान्स्त न्िक्ा न्िकास त्ा समत्िय एकाइलाई 
न्िक्कको सरुिा गनया सकने पररपरि समते जारी ग¥यो ।27 न्िक्ा 
मत्रिालयको उक्त पररपरि संन्िधानको वयिस्ा न्िपरीत िएको 
ित्द ै गाउँपान्लका रान्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपान्लका संघले 

23 न्िक्ा, न्िज्ान त्ा प्रन्िन्ध मत्रिालयले चतै २८, २०७४ मा न्जलला न्िक्ा 
अन्धकारीहरुलाई “न्िक्ा न्िकास त्ा समत्िय एकाइ प्रमखु िई कायया गनने” समबत्धमा 
न्दएको पररपरि; प.सं. २.१.१६/०७४/०७५ (क.प्र.), च.नं. १५१७ ।

24 हनेुयाहोस,् कान्त्तपरु । २०७५ । ७७ न्जललामा न्िक्ा कायायालय पनु:स्ापना । 
माघ १०, प.ृ १ ।

25 न्िक्ा, न्िज्ान त्ा प्रन्िन्ध मत्रिालय, न्िक्ा त्ा मानि स्ोत न्िकास केत्द्ले 
िैिाख ५, २०७६ मा न्िक्ा न्िकास त्ा समत्िय एकाइलाई “करार न्िक्क न्नयनु्क्त 
समबत्ध” मा जारी गरेको पररपरि; प.सं. २०७५/०७६ न्ि.बय.च.नं. १४८ । हनेुयाहोस,् पाणिे, 
सयूयाप्रसाद । २०७६ । करार न्िक्क न्नयकु्त गनने बा्ो खलुा । अननपरू्य पोष्ट;  http://
annapurnapost.com/news/125530; जेठ २, २०७६ मा हरेरएको ।  

26 हनेुयाहोस,् कैनी, सदुीप । २०७६ । न्िक्क न्नयनु्क्त केत्द्बा्ै । कावनतपरु, 
िैिाख ८, प.ृ १ र १६ ।

27 न्िक्ा, न्िज्ान त्ा प्रन्िन्ध मत्रिालय, न्िक्ा त्ा मानि स्ोत न्िकास केत्द्ले 
िैिाख २२, २०७६ मा न्िक्ा न्िकास त्ा समत्िय एकाइलाई “सरुिा समबत्ध” 
मा जारी गरेको पररपरि; प.सं. २०७५/०७६ न्ि.बय.च.नं. १५७ । हनेुयाहोस,् पाणिे, 
सयूयाप्रसाद । २०७६ । न्िक्क सरुिा खलुयो । अत्नपणूया पोटि; http://annapurnapost.
com/news/126747; जेठ २, २०७६ मा हरेरएको ।  

आपन्त्त जनाएका छन ्। सा्ै, उनीहरूले “संन्िधानले नै आधारितू 
त्ा माधयन्मक न्िक्ा समबत्धी कायया स्ानीय सरकारको एकल 
अन्धकारको रूपमा प्रदान गररसकेपश्ात ् पन्न करार न्िक्क 
वयिस्ापन गनने समबत्धमा समबन्त्धत स्ानीय सरकारसँग कुनै 
सरोकार नराखी न्िक्ा न्िकास त्ा समत्िय एकाइ माफया त संघीय 
सरकार आफँैले गनया खोजन ुसंन्िधानको वयिस्ा न्िपरीत रहकेो छ” 
िनेका छन ् ।28 सा्ै, न्िक्कहरूको न्नयनु्क्त र पररचालन स्ानीय 
सरकारको अन्धकार क्ेरि िएको बताउद ै स्ानीय सरकारको 
सिीकृन्तन्िना गररने यसता काययाप्रन्त समते उनीहरूले आपन्त्त जनाए । 
गाउँपान्लका रान्ट्रिय महासंघ र नगरपान्लका संघले न्िक्ा मत्रिालयले 
गरेका यी न्नणयायलाई “संघीयता कायायात्ियनको िरुूआती चरणम ै
संघीय सरकारका मत्रिालयबा् स्ानीय सरकारलाई संिैधान्नक 
अन्धकारको प्रिािकारी प्रयोगमा सहजीकरण गनुयाको सट्टा संकुचन 
गनया खोजन ुदिुायागयपणूया रहकेो” िनेका छन ्।29

पन्हले आपसमा राम्ो न्मलती निएका दईु संस्ा—न्िक्ा 
मत्रिालय र न्िक्क महासंघ—बीच अन्हले मतैकय दने्खएको छ ।30 
खास गरी स्ानीय सरकारलाई संन्िधानले प्रदान गरेको न्िद्ालय 
न्िक्ा सञचालन/प्रबत्धनको अन्धकार स्ानीय सरकारमा नजाओस ्
र परुानै वयिस्ा अनरुूप न्जलला/केत्द्म ै सो अन्धकार रन्हरहोस ्
ित्ने दिुैको चाहना िएको उनीहरूका गन्तन्िन्धले दखेाएको छ । 
उदाहरणका लान्ग न्िक्ा मत्रिालय र नेपाल न्िक्क महासंघबीच 
फागनु ९, २०७५ मा िएको २० बुँद ेसमझौताको एउ्ा बुँदा हरेौ ँ । 
सहमन्त परिमा न्जललामा न्िक्ाको एकाइ स्ापनाबारे िन्नएको छ : 

संघीय सरकारको न्िक्ा, न्िज्ान त्ा प्रन्िन्ध मत्रिालय मातहतमा रहने 

गरी र प्रदिे सरकारको समते काम गनने गरी न्जललामा न्िक्ा मत्रिालयको 

एकाइ वयिस्ा गनने र तयसतो एकाइको कायया न्ििरणमा न्िक्कको न्नयनु्क्त, 

सरुिा त्ा पदस्ापन, बढुिा, न्िक्कको लामो न्बदा सिीकृन्त, न्िक्ाको 

न्बदा प्रमाणीकरण, न्ििागीय सजाय र सोको अन्िलेखीकरण, पाठ्यरिम 

त्ा मलूयांकन समबत्धी काम, न्िक्क सेिा आयोग र न्िक्क न्कताबखाना 

समबत्धी काम, कक्ा १० र १२ को साियाजन्नक परीक्ा वयिस्ापन जसता 

न्िषयहरू राखने प्रबत्ध गनने ।31

28 हनेुयाहोस,् एिुखबर ि् कम । २०७६ । करार न्िक्कको न्नयनु्क्त स्ानीय सरकार 
आफँैले गनने, न्िक्ा मत्रिालयको पररपरि संन्िधान न्िपरीत । www.edukhabar.com/
news/13429 मा उपलबध; िैिाख २४, २०७६ मा हरेरएको ।

29 गाउँपान्लका रान्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपान्लका संघले िैिाख ८, 
२०७६ मा न्िद्ालयमा न्िक्क वयिस्ापन समबत्धमा जारी गरेको धयानाकषयाण परि ।

30 न्िक्क संघ/संगठनका प्रन्तन्नन्धसँग चतै २०७५ मा गररएको कुराकानी ।
31 हनेुयाहोस,् न्िक्ा, न्िज्ान त्ा प्रन्िन्ध मत्रिालय र नेपाल न्िक्क महासंघबीच 

फागनु ९, २०७५ मा िएको सहमन्तको बुँदा नं. ३ (ग) ।



शोध-संक्षेप, अकं २४, जषेठ २०७६
संघीयता र विद्ालय वशक्ामाव ट्िन चौतारी

6

न्िद्ालय न्िक्ाको वयिस्ापनबारे सरोकारिालाबीच िएको 
असहमन्तले रान्ट्रिय न्िक्ा ऐन न्नमायाणमा न्ढलाइ िइरहकेो बझुन 
कन्ठन छैन । २०७३ सालयता सो ऐनका कन्मतमा तीन ओ्ा 
प्रसतान्ित मसयौदा साियाजन्नक िएका छन ् ।38 “प्रसतान्ित रान्ट्रिय 
न्िक्ा ऐन २०७५” न्िधयेकमा रहकेा कन्तपय प्रािधानप्रन्त न्िमन्त 
जनाउँद ै गत िषया (२०७५) फागनु तेस्ो साता गाउँपान्लका रान्ट्रिय 
महासंघ र नेपाल नगरपान्लका संघले न्िक्ा, न्िज्ान त्ा प्रन्िन्ध 
मत्रिी न्गररराजमन्ण पोखरेललाई संयकु्त धयानाकषयाण परि बझुायो । 
परिमा प्रसतान्ित ऐनको मसयौदाले संघीयतालाई “परैू न्बन्सयाएको” 
िनेको छ । स्ानीय सरकारको एकल अन्धकार क्ेरिमा रहकेो हरेक 
न्िषयमा “यस ऐन र तोन्कए बमोन्जम हुनेछ” ित्ने प्रािधानप्रन्त 
आपन्त्त जनाउँद ै मसयौदामा दफािार रूपमा सझुाि न्दन उपयकु्त 
नदने्खएकोले तीन तहकै सरकारका सरोकारिालाको समत्ियमा 
ऐनको मसयौदाको पनु:लेखन हुनपुनने उनीहरूको माग छ । सो 
धयानाकषयाण परिको दोस्ो बुँदामा िन्नएको छ : 

न्िक्ा समबत्धी स्ानीय तहमा रहकेो सबै एकल अन्धकारको प्रयोग 

स्ानीय तहले बनाएको काननू र संरचना अनसुार हुने िएकोले सोही 

कामको लान्ग पनुः न्जलला सतरमा अकवो कुनै संरचना आिशयक पददैन । 

यसले काममा दोहोरोपना, खन्चयालो र न्द्वन्िधा बढ्न जानेछ । जसको असर 

संघीयता महगंो िासन पद्धती हो ित्ने आिाजलाई ्प बलुत्द पाददै जानेछ । 

सो परिको तेस्ो बुँदामा अगान्ि िन्नएको छ :

न्िद्ालय न्िक्क र कमयाचारी प्रिासन स्ानीय सरकारप्रन्त नै उत्तरदायी 

िएमा मारि न्िक्ाको गणुसतर िनृ्द्ध गनया सन्कत्छ । न्हजोको न्िक्ाप्रणालीमा 

िएको केत्द्ीकृत वयिस्ालाई संन्िधानले संघीय संरचनामा रूपात्तररत गनुया 

र संन्िधानले नै आधारितू त्ा माधयन्मक न्िक्ा स्ानीय तहको अन्धकार 

क्ेरिमा रान्खन्दनकुो उद्शेय पन्न तयही हो । तस य्ा, माधयन्मक न्िक्ा सममको 

न्िक्क र कमयाचारी प्रिासन स्ानीय सरकारकै मातहतमा रहन ुपदयाछ ।39

अन्हले न्िद्ालय न्िक्ा सञचालन/वयिस्ापनबारे सबैित्दा 
पेन्चलो न्िषय िनेको न्िक्क सञचालन (न्नयनु्क्त, सरुिा, बढुिा) 
कसले गनने ित्ने हो । न्िक्क न्नयनु्क्त,सरुिा, बढुिा (र, आिशयक 

38 यी फरक-फरक न्मन्तमा छलफलका लान्ग साियाजन्नक िएका ऐनका मसयौदा 
मान् य्ान चौतारीको पसुतकालयमा सरुन्क्त रहकेा छन ्।

39 गाउँपान्लका रान्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपान्लका संघले “न्िक्ा मत्रिी 
समक् प्रसततु गरेको संयकु्त धयानाकषयाण परि;” न्मन्त नखलेुको । गाउँपान्लका रान्ट्रिय 
महासंघको कायायालयबा् प्राप् ।

नयाँ बत्न गइरहकेो “रान्ट्रिय न्िक्ा ऐन” मा उपरोक्त बुदँा समािेि 
गनने ित्नेमा न्िक्ा मत्रिालय र न्िक्क महांसघबीच सहमन्त िइसकेको 
छ ।32 मान््को सहमन्तले न्िक्क न्नयनु्क्त, सरुिा त्ा पदस्ापन, 
बढुिा र न्िक्कको न्बदा सिीकृन्त जसता न्िषयलाई न्िक्ा मत्रिालय 
मातहतमा रहने न्जललान्स्त “न्िक्ा न्िकास त्ा समत्िय एकाइ” 
मातहत लयाउन चाहकेो दने्खत्छ । तयसै गरी, न्िक्कको सेिा ितया र 
सनु्िधाको मापदणि संघीय सरकारले तोकने र सेिा न्नितृ्त न्िक्कको 
न्निनृ्त्तिरण र स्ायी न्िक्कको रूपमा काम गददै गरेका सबै न्िक्कको 
तलब ित्ता, न्निनृ्त्तिरण, उपदान, औषधी उपचार त्ा न्बमा खचयाको 
दान्यति सघंीय सरकारमा रहने प्रािधान समते प्रसतान्ित सघंीय न्िक्ा 
ऐनमा राखने समझौता उनीहरूबीच िएको छ ।33

यो समझौता संन्िधान न्िपरीत त छ नै, संघीय सरकार सियंले 
बनाएको स्ानीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४ मा रहकेो 
“सामदुान्यक न्िद्ालयको न्िक्क त्ा कमयाचारीको दरबत्दी न्मलान 
गनया सकने” प्रािधानको न्खलाप छ ।34 यन्द यो समझौता अनरुूप 
“रान्ट्रिय न्िक्ा ऐन” बत्ने हो िने स्ानीय सरकारको अन्धकार केत्द् 
सरकारले पठाएको तलबित्ता न्िक्कलाई न्ितरण गननेमा मारि सीन्मत 
हुनेछ ।35 यो समझौताले गदाया “संन्िधान त्ा काननूको न्िरुद्ध हुने 
गरी कुनै सरकारी न्नकायले सहमन्त/समझौता गनया न्मलछ/सकछ ?” 
ित्ने प्रश्न समते उन्बजएको छ । 

न्िक्ा मत्रिालयको यसता गन्तन्िन्धलाई स्ानीय जनप्रन्तन्नन्धका 
छाता संगठन गाउँपान्लका रान्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपान्लका 
संघले “संन्िधानको वयिस्ा न्िपरीत” ित्द ै यसको न्िरोध समते 
गरेका छन ् ।36 न्िद्ालय न्िक्ा संिैधान्नक रूपले नै स्ानीय 
सरकारको क्ेरिान्धकारमा परेको ित्द ै न्िद्ालय सञचालनका सबै 
अन्धकार स्ानीय सरकारमा रहनपुनने तकया  उनीहरूको छ ।37 

32 कैनी, सदुीप । २०७५ । न्िक्ामा स्ानीय तहको अन्धकार खोन्सँद ै। कावनतपरु,  
फागनु १२, प.ृ १ र २ ।

33 हनेुयाहोस,् न्िज्ान त्ा प्रन्िन्ध मत्रिालय र नेपाल न्िक्क महासंघबीच फागनु 
९, २०७५ मा िएको सहमन्तको बुँदा नं. ६ क र ख ।

34 हनेुयाहोस, स्ानीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को परर्छेद ३ (११) ।
35 कैनी, सदुीप । २०७५ । न्िक्ामा स्ानीय तहको अन्धकार खोन्सँद ै। कान्त्तपरु, 

फागनु १२, प.ृ १ र २ ।
36 कैनी, सदुीप । २०७५ । न्िक्ा मत्रिालयसँग स्ानीय तह असत्तटुि । www.

kantipurdaily.com/news/2018/08/23/153503809783926458.html मा 
उपलबध; िैिाख २६, २०७६ मा हरेरएको । यस न्िषयमा ्प हनेुयाहोस,् गाउँपान्लका 
रान्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपान्लका संघले िैिाख ८, २०७६ मा न्िद्ालयमा 
न्िक्क वयिस्ापन समबत्धमा जारी गरेको धयानाकषयाण परि ।

37 एिुखबर ि् कम र मान् य्ान चौतारीले िैिाख ४, २०७६ मा “संघीयतामा 
न्िद्ालय न्िक्ा : सरोकारिालाबीच अत्तन्रिया या” काययारिममा गाउँपान्लका महासंघका 
अधयक् होमनारायण श्षे्ठले प्रसततु गरेको न्िचार ।
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परे न्िक्क बखायासती) जसता अन्धकार स्ानीय सरकारमा रहन ुपनने 
धारणा गाउँपान्लका महासंघ र नगरपान्लका संघको छ ।40 पन्छललो 
समय न्िक्ा मत्रिालय पन्न न्िक्क सञचालन/वयिस्ापन प्रन्रियामा 
आफनो िनू्मकालाई कुनै न कुनै रूपमा कायम ै राखन चाहत्छ । 
न्िक्क पन्न स्ानीय सरकारको मातहतमा रहन ुित्दा परुानै संरचना 
(न्िक्ा मत्रिालय/न्जलला न्िक्ा कायायालय) मातहतमा रहन बढी 
खिुी दने्खत्छन ्। तयो समिि निए प्रादने्िक तहको मातहत आउने 
उनीहरूको रणनीन्त दने्खत्छ ।41 िन्िट्यमा बत्ने “रान्ट्रिय न्िक्ा ऐन” 
मा न्िक्क िनाया, सरुिा बढुिा र उनीहरूले प्राप् गनने सेिा-सनु्िधाको 
न्नणयाय गनया सकने अन्धकार न्िक्ा मत्रिालयमा न्नन्हत रहने र न्िक्क 
संघ/संगठन न्िद्ालयका न्िक्क स्ानीय सरकारप्रन्त जिाफदहेी हुन 
नपनने काननूी संरचना तयार गननेतफया  उनीहरू उद्त दने्खत्छन ्। 

वनषकरटि
नेपाल सघंीय वयिस्ामा गइसकेपन्छ र सोही वयिस्ा अनरुूपको 
सिंधैान्नक वयिस्ा िइसकेपन्छ समबन्त्धत सबै पक्बा् मलुकुको 
मलू काननू अ्ायात ्संन्िधानको ममया र िािना अनरुूपको कामकारिाही 
अपेक्ा गररएको न््यो । खास गरी एकातमक राजयबा् सघंीय िासन-
वयिस्ामा प्रिेि (रिान्त्जिन) गदाया केही कन्ठनाइ र असमञजसको 
न्स्न्त आउन ुअसिािान्िक होइन । प्रारन्मिक न्दनका तयसता बाधा-
अिचनलाई सघंीय ससंद र मलूत: सघंीय सरकारले अग्रसरता न्लएर 
सहज तलुयाउन िाञछनीय हुने न््यो । 

नेपालको न्िद्ालय न्िक्ा क्ेरिको सत्दियामा हदेाया, प्रारमिमा 
संघीय मान्मला मत्रिालयले तयार गरी कायायात्ियनमा लयाएको ऐन 
(स्ानीय न्नकाय सञचालन समबत्धी) ले केही हदसमम संन्िधानको 
िािनालाई आतमसात गददै स्ानीय सरकारलाई सघाउन खोजेको 
दने्खत््थयो । सोही रिमलाई न्नरत्तरता न्ददँ ै न्िद्ालय न्िक्क र 
स्ानीय सरकारका नेततृिबीच दने्खएका असमझदारीहरूलाई 
न्नब््याउन संघीय सरकार (न्िक्ा मत्रिालय) ले नेततृि न्लई 
सहजीकरण गनया आिशयक न््यो । तर, तयसको न्िपरीत पन्छलला 
न्दनमा संघीय सरकारको न्िक्ा मत्रिालय त्ा सो मत्रिालय समबद्ध 
कमयाचारीतत्रिले संन्िधानमा लेन्खएको ित्दा अत्य्ा हुने गरी काननू 
बनाउने, सहमन्त/समझौता गनने, र न्नदनेिन न्दने गरेको दने्खत्छ । 
संघीय सरकारको मलू नेततृिको सह नपाइकन फगत मत्रिालय तह 

40 गाउँपान्लका रान्ट्रिय महासंघका काययाकारी न्नदनेिक न्िमल पोखरेलसँग चतै 
२८, २०७५ मा गररएको कुराकानी ।

41 २०७५ चतै अन्त्तम हप्ा न्िक्क संघ/संगठनका प्रन्तन्नन्धसँग गरेको 
कुराकानीमा आधाररत । उनीहरूमधये धरैेले स्ानीय सरकारलाई न्िक्क वयिस्ापनको 
न्जममिेारी न्दइए तयसले न्िद्ालयमा झन ्राजनीतीकरण न्नमतयाउने बताएका न््ए ।

र कमयाचारी संयत्रिबा् यसता गन्तन्िन्ध िइरहकेो ित्ने मात्न अन्ल 
कन्ठन छ ।42 न्िक्कहरूका संघ/संगठन र संघीय सरकार/न्िक्ा 
मत्रिालयका पन्छलला गन्तन्िन्धले हाम्ो संघीयतालाई “दखेाि्ी 
संघीयता” मा रूपात्तररत त गददैछ नै, तयोित्दा पन्न महत्िपणूया पन्हले 
नै कमजोर नेपालको सामदुान्यक न्िद्ालय न्िक्ालाई यसले ्प 
धरािायी पानने दने्खत्छ । 

चाह ेती संघीयतामा गएका मलुकु होऊन ्िा एकातमक, न्िद्ालय 
न्िक्ा राम्ा िएका सबैजसो मलुकुमा न्िद्ालय न्िक्ाको प्रबत्धन/
वयिस्ापन स्ानीय तहले नै गरेको दखेन पाइत्छ । नेपालले 
पन्न २०२८ सालमा नयाँ न्िक्ा योजनाको नाउँमा समदुायबा् 
न्िद्ालयलाई खोसेको पररणाम आजसमम िोन्गरहकेो छ । सोही 
त्थयलाई मनन गरेर नै नयाँ संन्िधानमा न्िद्ालय न्िक्ालाई स्ानीय 
सरकार मातहत लयाइएको हो । तयसैले, सीन्मत समहूको सिा य्ाका 
कारण मलुकुका ८० प्रन्तित न्िद्ा्थीलाई “के्र” गनने सामदुान्यक 
न्िद्ालयहरू कमजोर पानने गन्तन्िन्धप्रन्त संघीय सरकार, राजनीन्तक 
दल, स्ानीय सरकार र अत्य सरोकारिाला एिं बनु्द्धजीिीहरूले 
समयम ै सचते हसतक्ेप गनया जरुरी छ । अन्हले पन्न सामदुान्यक 
न्िद्ालयको अधोगन्तलाई रोकन सन्कएन, साियाजन्नक न्िक्ालाई 
सधुानया सन्कएन िने यसले नेपालको समग्र न्िक्ा प्रणाली नै चीर 
कालसमम धिसत पाननेछ ।

42 हनेुयाहोस,् श्षे्ठ, शयाम । २०७६ । न्सरानीमनु्न लकुाइएको आयोगको प्रन्तिेदन । 
वशक्क १२(१३४) : ३२–३६ ।
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र लैंन्गक, िौगोन्लक त्ा सामान्जक समािेिीकरणको दृन्टिकोण सन्हत अनसुत्धान गददै आएको छ । यिुा अनसुत्धातालाई अनसुत्धानको 
वयािहाररक प्रन्िक्ण न्दने काम (मते््ररङ) पन्न चौतारीको अन्ित्न पा्ो हो ।

अन्हलेसमम चौतारीले ९३ ओ्ा पसुतक प्रकािन गररसकेको छ । सन ्१९९६ दने्ख न्नरत्तर प्रकािन हुदँ ैआइरहकेो जनयाल स्िीज इन 
नेपाली न्हसरिी एणि सोसाइ्ी र सन ्२००६ दने्ख प्रकािन हुन ्ालेको न्मन्िया अधययन (सन ्२०१६ दने्ख समाज अधययन नामकरण गररएको) 
काे समपादकीय गहृ पन्न चौतारी हो । सन ्२००६ दने्ख मान् य्ान चौतारीले अनसुत्धान पसुतकालय र न्मन्िया िकुमते््ेिन सेत््र साियाजन्नक 
उपयोगका लान्ग खलुा गरेको छ । पसुतकालयमा २३ हजारित्दा बढी पसुतक छन ्जसमधये कररब एक चौ्ाई न्मन्िया समबत्धी छन ्। 

मान् य्ान चौतारीका पाँच काम—छलफल, अनसुत्धान, अनसुत्धान प्रन्िक्ण, प्रकािन र पसुतकालय—आपसमा अत्तरसमबन्त्धत छन ्। 
समन्टिमा न्यनले ससुनू्चत संिाद र न्िशे्षण मलूक अनसुत्धान माफया त राजय र नागररक बीचको सामान्जक समबत्धलाई सबल पानने र समािेिी 
साियाजन्नक ितृ्त न्िसतार गनने चौतारीको मखुय उद्शेयलाई सघाइरहकेा छन ्।


