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साि्का सा्ै ्भारा समपादनमा सियोग प¥ुयाउने गोहरनद अहि्कारी त्ा लेआउ्ट र हडजाइन गररहदने ह्किोर प्रिानप्रहत डीआरसीएन 
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राजेनरि दािाल, अनसुनिाता लह्बसा उपे्रती र हिक्ा नीहत त्ा अभयास ्ेकनरि्का प्रहतहनहिप्रहत पहन डीआरसीएन िनयराद वयति गद्सछ । 

यो अधययन्को नेततृर अन्ुभर अजीतले गरे्का िुन ् । अनसुनिातािरू अ्ंकलाल चलाउने, हचरन माननिर, जोन ्का्ककी, नयन पोखरेल, 
पनुम हलम्ब,ू िेखर पराजलुी्को स्लगत सचूना र हरशे्रण्का आिारमा यो प्रहतरेदन्को लेखन डा. ईश्वरी ्भट्टराई र सोह्भत स्ेुबदीले 
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अनगुमन र आरशय्क सियोग गरे्का ह्ए । ्भहेनसा उदास र ममता आचाय्सले यो अधययन्का लाहग मित्रपणू्स प्रिासहन्क सियोग गरे ।

हरिह्टि राजदतूारासले यो अधययनलाई आह ््स्क सियोग प्रदान गरे्को िो । यो प्रहतरेदन्का स्ैब हनचोड र हरशे्रण डीआरसीएन्को 
अधययनमा आिाररत छन ् र हतनले राजदतूारास्को िारणा प्रहतह्बहम्बत नगन्स पहन सकछन ् ।
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नेपालको संविधान कारायानिरन भएसँगै पविले केनद्र सरकारअन्तगया्त 
रिेको विद्ालर विक्ा स्ानीर सरकारमा्ति्त आएको छ । 
संविधानको अनसुचूी ८ मा आधारभ्ूत (प्ारव्भक बाल विक्ादवेि 
कक्ा आठस्म) र माधरवमक विक्ा (कक्ा नौदेवि १२ स्म) 
स्ानीर सरकारमा्ति्त राविएको छ । रिी संिैधावनक प्ािधानका 
आधारमा स्थानीय सरकथार सञ्थालन ऐन, २०७४ ले विद्ालर 
विक्ास्बनधी २३ अवधकार स्ानीर ्तिअन्तगया्त रिने वरिस्ा 
गरेको िो । विद्ालर विक्ास्बनधी नीव्त ्त्ा काननू बनाउनकुा 
सा्ै रोजना ्तजुयामा, कारायानिरन, अनगुमन, मलूरांकन र वनरमन गनने 
अवधकार पवन स्ानीर सरकारलाई प्दान गररएको छ ।1 पविलेको 
सरंचनामा विद्ालर विक्ास्बनधी अवधकार मलू्तः केनद्र सरकारको 
वजलला विक्ा कारायालर (वजविका) को व्रो । पविले वजविकामा 
रिकेा अवधकार र वज्मिेारी अविले स्ानीर सरकारमा िस्तान्तरण 
भए पवन आधारभ्ूत र माधरवमक विक्ासँग स्बवनध्त केिी अवधकार 
भने संघीर सरकारले आफैसँग राखने कोवसस गरेको दवेिएको छ । 

विग्त केिी दिकमा विद्ालर विक्ामा केनद्रीकरण र विकेनद्रीकरणका 
विवभनन अभरास भए । केनद्रीकरणको प्राससिरूप पविलोपटक 
्ततकालीन पञचार्ती सरकारले २०२८ सालमा ‘रावट्रिर विक्ा पद्धव्त’ 
का नाममा नराँ विक्ा रोजना लाग ूगरी स्ानीर स्तरमा स्ानीर 
स्ो्त र समदुारबाट सञचावल्त विद्ालरलाई रावट्रिरकरण ग¥रो । 
तरसपवछ ्ती विद्ालरलाई केनद्र सरकारका वनकारले वनरनत्रण र 
वनरमन गनया ् ाले । विद्ालर विक्ामा स्ानीर समदुारको सिभावग्ता, 

1  सामदुावरक, संस्ाग्त, गठुी र सिकारी विद्ालर स्ापना, अनमुव्त, सञचालन, 
वरिस्ापन ्त्ा वनरमन; मा्तभृाषामा विक्ा वदने; गाउँ/नगर विक्ा सवमव्त गठन ्त्ा 
वरिस्ापन; विद्ालरको गणुस्तर अवभिवृद्ध; िवैक्क पिूायाधार वनमायाण, ममया्त स्भार र 
वरिस्ापन; विक्क ्त्ा कमयाचारीको दरबनदी वमलान; ्तावलम ्त्ा क्म्ता विकास; 
सामदुावरक विद्ालरको बजेट वरिस्ापन; आधारभ्ूत ्तिको परीक्ा सञचालन, 
अनुगमन ्त्ा वरिस्ापन; अव्तररक्त िैवक्क वरिराकलापको सञचालनलगार्त 
अवधकार पवन स्ानीर सरकारको अवधकार क्ेत्रवभत्र रािेको छ (स्थानीय सरकथार 
सञ्थालन ऐन, २०७४, पररचछेद ३ (ज)) ।

सिरोग र अपनति गु् रो ।2 ्तर समदुारको अपनति पनुस्ायावप्त गनने 
उद्शेरले केनद्र सरकारले २०५८ सालदवेि विद्ालरलाई समदुारमा 
िस्तान्तरण गनया ्ालरो । केनद्र सरकारले विद्ालरिरू अवभभािक, 
विक्क र स्ानीर समुदार सव्मवल्त विद्ालर वरिस्ापन 
सवमव्त (विवरस) लाई िस्तान्तरण ग¥रो । विद्ालरको सञचालन 
र वरिस्ापनको वज्मा विवरसमा आरो ।3 समदुारमा िस्तान्तरण 
भएपवछ विवरस, विक्क-अवभभािक सवमव्त, गाउँ/नगर विक्ा 
सवमव्त, वजलला विक्ा सवमव्तजस्ता संस्ाग्त संरचनाले विद्ालर 
विक्ामा स्ानीर साधनस्ो्तको पररचालन, विद्ालर वरिस्ापन, 
स्ो्त केनद्र र स्ो्त वरवक्तको वरिस्ापन लगार्तका प्रास गरे । 

री प्रासले विद्ालर संखरा विस्तार िुनकुा सा्ै विद्ा्थी भनाया दर र 
साक्र्ता दर सम्ेतमा केिी सधुार भरो । ्तर सामदुावरक विद्ालरका 
विद्ा्थीको समग्र वसकाइको स्तर र िावषयाक परीक्ाको नव्तजा भने 
सवुरिएन । वनजी ्त्ा संस्ाग्त विद्ालरको िावषयाक परीक्ाको नव्तजा 
्तुलनातमकरूपमा राम्ो िुन ्ालेपवछ सामुदावरक विद्ालरप्व्त 
सियासाधारणको आकषयाण घट्द ै गरो ।4 सामदुावरक विद्ालरमा 
रोगर विक्कको अभाि िुनकुा सा्ै विद्ालर वरिस्ापनमा विवभनन 
राजनीव्तक दलका स्ानीर ने्ता र विक्क संघसंगठनको प्भािले 
पवन नकारातमक असर पारेको आम बझुाइ रह्ो ।5

नेपालको संविधान लागू भएपश्ा्त भने विद्ालर विक्ाको 
विकेनद्रीकरण अभरासमा ्तावत्िक वभनन्ता देविनछ । पविलेको 

2 मावटयान चौ्तारी । २०७६ । संघीयतथा र विद्थालय विक्था । िोध-संक्ेप, अकं 
२४ । काठमाडौ:ँ मावटयान चौ्तारी ।

3 विक्था ऐन, २०२८ (सा्तौ ँ संिोधन), दफा १२ ।
4 Bhatta, Pramod. 2005. Decentralization of Primary Education 

in Nepal. Studies in Nepali History and Society 10(1): 3-38; Pramod 
Bhatta. 2009. Education in Nepal: Problems, Reforms and Social 
Change. P. 1-16. Kathmandu: Martin Chautari. 

5 The Asia Foundation. n.d. Political Economy Analysis of 
Local Governance in Nepal: With Special Reference to Education 
and Health Sectors. https://asiafoundation.org/resources/pdfs/
analysislocalgovernancenepal.pdf; मा उपलबध, २०७६ पसु १ मा िरेरएको । 
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सरंचनामा स्ानीर वनकारलाई मखुररूपमा विवरसमाफया ्त सामदुावरक 
विद्ालर सञचालन, वरिस्ापन ्त्ा अनगुमनको भवूमका प्दान 
गररएको व्रो । स्ानीर समदुारको अपनति बढाउने उद्शेर रिकेो 
भवनए पवन विद्ालर विक्ास्बनधी धरैेजसो वनणयार गनने अवधकार 
स्ानीर वनकारसँग व्एन । नराँ विद्ालरको अनमुव्त, माधरवमक 
परीक्ा सञचालन, विद्ालर अनुगमन र वनगरानी, विक्क भनाया, 
सरुिा र बढुिा, विद्ालर स्ानान्तरण, गाभने िा बनद गनने लगार्तका 
कारया वजविका र के्त्रीर विक्ा वनदनेिनालरमाफया ्त केनद्र सरकारले 
नै गर्रयो ।6 अविले विक्क भनाया, सरुिा र बढुिा बािकेका री 
अवधकार स्ानीर सरकारले पाएका छन ्।7 तरसैले स्ानीर सरकार 
साम ुअिसर र चनुौ्ती दिुै दवेिएका छन ्। रस पषृ्ठभवूममा स्ानीर 
सरकारमा्ति्त आएको विद्ालर विक्ाको अवधकार कसरी प्रोग 
भइरिकेो छ र स्ानीर सरकार के कसरी अगावड बढेका छन,् व्तनले 
के कस्ता चनुौ्तीको सामना गरेका छन ्भननेबारे अधररन गरी रो 
प्व्तिेदन ्तरार पाररएको िो । 

6 Neupane, P., Pokharel, T., Dhungana, H, Poudyal, T., Ghimire, 
IP., Gupta, A & Poudel A. 2018. Political Economy Analysis of 
Education Governance at Local Level in Nepal. Kathmandu: Nepal 
Administrative Staff College and The Asia Foundation. https://
asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-Political-
Economy-Analysis-Education.pdf; मा उपलबध, २०७६ माघ १ मा िरेरएको । 

7 सामुदावरक विद्ालरको विक्क ्त्ा कमयाचारीको दरबनदी वमलानबािेक 
विक्क भनाया, सरुिा र बढुिा स्थानीय सरकथार सञ्थालन ऐन, २०७४ मा समािेि 
गररएको छैन । 

रो प्व्तिेदनको रसपवछको िणडमा अधररन विवध र स्लग्त 
भ्रमण गररएका पावलकाबारे उललेि गररएको छ । िणड ३ मा 
स्ानीर सरकारले पाएको विद्ालर विक्ास्बनधी संिैधावनक ्त्ा 
कानूनी वरिस्ा र तरसको असपष्ट्ताको चचाया छ । िणड ४ मा 
स्ानीर सरकारको नीव्त, रोजनाको अिस्ा, आव य्ाक वरिस्ापन 
्त्ा बजेटको वरिस्ा, कारयारिम र रोजना लगार्तका पक् समटेेर 
स्ानीर सरकारका प्ा्वमक्ताबारे विशे्षण गररएको छ । िणड 
५ मा विक्ास्बनधी कानून वनमायाणको अिस्ा ्त्ा चनुौ्तीको 
लेिाजोिा छ । स्ानीर सरकारको विक्ा िािाको वरिस्ापन, 
कमयाचारी र साधनस्ो्तको अिस्ाबारे वराखरा िणड ६ मा छ । िणड 
७ र ८ मा रिमि: विद्ालर वरिस्ापनमा स्ानीर राजनीव्तको 
प्भाि ्त्ा स्ानीर सरकार र विक्क बीचको स्बनधबारे चचाया 
गररएको छ । अनतरमा, वनट्कषया र सझुाि वदइएको छ । 
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रो अधररन मूल्तः गुणातमक विवधमा आधारर्त छ । रस 
अधररनका लावग स्ानीर ्तिमा विद्ालर विक्ाका विवभनन 
सरोकारिालासँग छलफल गररएको व्रो । रसका लावग २०७६ 
भदौदवेि मवंसरस्म आठ वजललामा िरेकमा दईु स्ानीर एकाइका 
दरले ज्मा १६ स्ानीर एकाइमा स्लग्त भ्रमण गररएको व्रो ।8 
डेमोरेिसी ररसोसया सेनटर नेपाल (डीआरसीएन) ले विग्त दईु िषयादवेि 
संघीर्ता कारायानिरनका विवभनन पक्को अधररन गरेर आिवधक 
प्व्तिेदन प्कावि्त गरररिेको िुनाले पविले स्लग्त अधररन 
नगररएका वजलला िा स्ानीर एकाइमा भ्रमण गररएको व्रो । 
एउटा पावलकामा चारदवेि पाँच वदन र एक वजललामा आठदवेि 
१० वदनको स्लग्त अधररन गररएको व्रो । उत्तरदा्तामा स्ानीर 
्तिका पदावधकारी र विक्ासँग प्तरक् िा अप्तरक् सरोकार राखने 

8 कैलालीको टीकापुर नगरपावलका र जानकी गाउँपावलका, जाजरकोटको 
छेडागाड नगरपावलका र वििालर गाउँपावलका, रुकुम पवश्मको आठबीसकोट 
नगरपावलका र बाँवफकोट गाउँपावलका, रुकुम पूियाको वससने गाउँपावलका र भूम े
गाउँपावलका, कवपलिस्तकुो बदु्धभवूम नगरपावलका र रिोधरा गाउँपावलका, ्तनिुकँो 
भानु नगरपावलका र िुकलागणडकी नगरपावलका, मिोत्तरीको वपपरा गाउँपावलका 
र बवदयाबास नगरपावलका, मोरङको बुढीगंगा गाउँपावलका र जिदा गाउँपावलकामा 
स्लग्त अधररन गररएको व्रो ।

विवभनन वरवक्त व्ए । व्तनमा पावलकाका प्मिु, उपप्मिु, अधरक्, 
उपाधरक्, िडा अधरक्, सदसरिरू, राजनीव्तक दलका प्व्तवनवध, 
विक्ा िािाका कमयाचारी, संघीर विक्ा मनत्रालरका कमयाचारी, 
विद्ालरका प्धानाधरापक, विक्क, स्ानीर सरकारका विक्ा 
सवमव्तका सदसर, विवरसका सदसर, अवभभािक, पत्रकार र 
स्ानीर नागररकिरू व्ए ।9 तरसैगरी स्ानीर सरकारले बनाएका 
विक्ास्बनधी ऐन, वनरमािली र कारयाविवधको पवन अधररन 
गररएको व्रो । रस रिममा विक्ास्बनधी संघीर नीव्त ्त्ा काननू, 
प्व्तिेदन र दस्तािेजिरूको पवन अधररन गररएको व्रो । सीवम्त 
पावलका संखरा, छोटो समर र अधररनको उद्शेरअनसुार पावलका 
छनोट गररएकाले रस अधररनका वनट्कषया सबै पावलकाका लावग 
सामानरीकरण गनया नवमलन सकछ । 

9 विषरिस्तकुो संिेदनिील्ता र गोपनीर्ताका कारण केिी वििषे अिस्ामा 
उत्तरदा्ता र स्ानीर एकाइको वििरण िलुाइएको छैन ।

२

अधययन विवि
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२०७६ कावत्तक २७ मा एक विज्ञवतिमाफया ्त विक्ा नीव्त जारी गरी 
२०७६ मवंसर २५ मा साियाजवनक ग¥रो । रस नीव्तले पवन विद्ालर 
विक्ामा रिकेो स्ानीर सरकारको एकल अवधकार संकुवच्त पा¥रो । 
रस नीव्तअन्तगया्त आधारभ्ूत ्तिस्मको विक्ाको अवधकार स्ानीर 
सरकारलाई वदएर माधरवमक विक्ाको वरिस्ापनस्बनधी अवधकार 
संघीर सरकार आफैले वलएको व्रो । ‘बाँकी अवधकार’ प्दिे 
सरकारलाई वदइएको व्रो ।11

संविधानको धारा ३१ मा प्तरेक नागररकले आधारभू्त विक्ा 
वनःिुलक र अवनिारया ्त्ा माधरवमक विक्ा वनःिुलक पाउने 
िक उललेि छ ।12 संघीर संरचनाभनदा पविले पवन माधरवमक 
्तिस्मको विक्ालाई वनःिुलक र मौवलक अवधकारकै रूपमा 
राविएको व्रो । ्तर अविले विद्ालर विक्ा स्ानीर सरकारमा्ति्त 
आएको अिस्ामा वन:िलुक र अवनिारया विक्ाको दावरत्ि पवन 
स्ानीर सरकारले स्िालनपुनने िुनछ । तरसैअनरुूप स्ानीर सरकारले 
आफना प्ा्वमक्ता ्तर गददै नीव्त, काननू र कारयारिम वनमायाण एिं 
कारायानिरन गनुयापनने आिशरक्ता दवेिनछ । केिी स्ानीर सरकारले 
वनःिलुक र अवनिारया विक्ा वदनपुनने दावरतिबोध गरेका व्ए (रसै 
प्व्तिेदनमा िनेुयािोस,् िणड ४) । ्तर विक्ा ्तीनै ्तिका सरकारको 
साझा अवधकारको सचूीमा पवन रिकेोले असपष्ट्ता र अनरोल कारम ै
व्रो । रस्तो अनरोल िुदँािुदँ ै पवन स्ानीर सरकारले विद्ालर 
विक्ामा आफनो सिभावग्ता उललेखर रूपमा बढाएको पाइरो । 

11 संविधान विपरी्त विक्ा नीव्त, https://ekantipur.com/news/2019/12
/21/157689292956762745.html; मा उपलबध, २०७६ माघ १ मा िरेरएको ।

12 नेपथालको संविधथान, धारा ३१ । 

३

विद्यालय विक्यामया सिैंियावनक ि कयानूनी वयिस्या 

संविधानको अनुसूची ८ मा ‘आधारभू्त र माधरवमक विक्ा’ 
स्ानीर सरकारको एकल अवधकारमा रिने उललेि छ ।  
अनसुचूी ८ मा विद्ालर विक्ा स्ानीर सरकारमा्ति्त राविए पवन  
अनुसूची ९ मा ‘विक्ा’ लाई संघ, प्देि र स्ानीर सरकारको 
साझा अवधकारमा पवन राविएको छ । संविधानको अनुसूची ५ 
देवि ९ स्ममा उवललवि्त संघ, प्देि र स्ानीर सरकारको 
अवधकारिरूको सचूीलाई सपष्ट पानया नेपाल सरकार मवनत्रपररषद ्बाट 
सवमव्त गठन भई कारया विस्त्ृतीकरणस्बनधी प्व्तिेदन जारी भएको 
व्रो । सोिी प्व्तिेदनको आधारमा संविधानको अनसुचूी ८ मा 
उवललवि्त स्ानीर सरकारको एकल अवधकारवभत्रको ‘आधारभ्ूत 
र माधरवमक विक्ा’ लाई केिी सपष्ट पारररो । ्तर अनसुचूी ९ मा 
उवललवि्त विक्ास्बनधी साझा अवधकारको विषरमा स्ानीर 
सरकारको के्त्रावधकारबारे प्व्तिेदनमा उललेि भएन । बरु कारया 
विस्त्ृतीकरण प्व्तिेदनले माधरवमक ्तिको विक्क वरिस्ापनको 
मापदणड वनधायारण र वनरमन ्त्ा माधरवमक ्तिको कक्ा १० को 
परीक्ा वरिस्ापनलाई प्दिे सरकारको अवधकारमा राखरो । स्थानीय 
सरकथार सञ्थालन ऐन, २०७४ मा पवन विक्क वनरवुक्तको अवधकार 
समािेि गररएन । रसले आधारभ्ूत र माधरवमक विक्ास्बनधी 
स्ानीर सरकारले पाएको एकल अवधकार संघीर सरकारले कटौ्ती 
गनया िोजेको संके्त गछया । 

सघंीर विक्ा ऐन जारी भइनसकेको अिस्ामा विक्था ऐन, २०२८ का 
केिी प्ािधानलाई संिोधन गरी संघीर सरकारले तरसलाई वनरन्तर्ता 
वदएको व्रो ।10 री पररि्तयानबाट वजविकाको धरैे अवधकार स्ानीर 
सरकारमा िस्तान्तरण भए पवन विक्क वनरवुक्त, सरुिा र दरबनदी 
वसजयाना गनने अवधकार संघीर सरकारले आफनै मा्ति्तमा रािेको 
व्रो । वजलला ्तिमा विक्ा विकास ्त्ा समनिर एकाइ स्ापना 
गरेर ्ती अवधकार सो एकाइलाई सवु्पएको व्रो । संघीर सरकारले 

10 विक्था ऐन, २०२८ लाई संघीर संरचनामा ढालन गररएका संिोधन: केही 
नेपथाल ऐनलथाई संिोधन गन्न बनेकथा ऐन, २०७२, विक्था ऐन, २०२८ (आठौ ँसंिोधन 
२०७३), विक्था ऐन, २०२८ (निौ ँसंिोधन २०७४), केही नेपथाल कथाननूलथाई संिोधन, 
एकीकरण, समथायोजन र खथारेज गनने ऐन, २०७४ ।
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४

स्यानीय सिकयािको प्या्वमकतयामया विद्यालय विक्या 

गरी नसकेकाले विक्ा क्ेत्रमा अनरोल भएको सरोकारिालािरूको 
अनभुि व्रो । सबैजसो पावलकामा रस्ैत वस्व्त भए पवन केिी 
पावलकाले विक्ालाई वििेष बजेट, रोजना ्तरा कारयारिममाफया ्त 
प्ा्वमक्तामा रािकेो पाइरो । 

विक्यामया स्यानीय सिकयािको बजेट ि कयाय्यक्रम 
विक्ा क्ेत्रमा स्ानीर सरकारको बजेट, रोजना र कारयारिम बनाउँदा 
मखुर भवूमका जनप्व्तवनवधकै रि ेपवन केिी िदस्म नगर/गाउँ विक्ा 
सवमव्त र विक्ा िािाका कमयाचारीले पविचान गरेका कारयारिम परेका 
व्ए । विद्ालरका प्धानाधरापकले माग गरेका रोजनामा पवन 
स्ानीर सरकारको धेर्ोर बजेट परेको व्रो । ्तर विक्ास्बद्ध 
सरोकारिाला तरसमा पवन वििेषगरी विक्किरूले पावलकाको नीव्त, 
रोजना र कारयारिम ्तर िुदँा छलफल निुने गनुासो गरे । “स्ानीर 
सरकार आएपवछ िामी विक्किरूलाई पवन समािेि गराउलान,् 
छलफल गरेर विक्ास्बनधी नीव्त बनाउलान ् भनने अपेक्ा व्रो 
्तर तरसो भएन । िामीलाई जानकारी नै गराइएन,” रुकुम पिूयामा 
विक्क संगठनका एक प्व्तवनवधले ब्ताए । धेरैजसो पावलकामा 
विक्ास्बनधी नीव्त र रोजना ्तजुयामा गनया विक्ाका सरोकारिाला 
सव्मवल्त नगर/गाउँ विक्ा सवमव्त बने पवन तरस्ता सवमव्तमा 
जनप्व्तवनवधले आफना नवजकका मानछेलाई मात्र राखने गरेको र 
सवमव्तको बैठक पवन वनरवम्त िुन नसकेको प्धानाधरापक र विवरस 
अधरक्को पवन गनुासो व्रो । रसले पावलकाको रोजना बनाउँदा 
सबै सरोकारिालाको प्व्तवनवधति िुन नसकेको संके्त गछया । सा्ै 
पावलकाको बजेट वनवश््त रोजना र मापदणडका आधारमा भनदा पवन 
विद्ालरका माग र जनप्व्तवनवधका रुवचका आधारमा विवनरोजन 
गररएको दवेिरो । 

विक्ामा ‘आमूल’ पररि्तयान लराउने भनदै केिी पावलकाले तरस 
अनुरूपको बजेट विवनरोजन गरेको पाइरो भने धेरैमा ससाना 

स्ानीर सरकारको िावषयाक रोजना ्त्ा प्ा्वमक्ता ्तर गदाया 
कारयापावलका सदसर र कमयाचारीको वििषे भवूमका रिकेो पाइरो । 
नागररकको सिभावग्ताबाट स्ानीर सरकारले पावलकाका रोजना 
छनोट गनुयापनने भएकोले स्ानीर जन्ताको माग र आिशरक्ता पवन 
प्ा्वमक्ता वनधायारणको आधार बनेका व्ए । लगभग सबै स्ानीर 
सरकारका नीव्त र रोजनामा सडक र भौव्तक पिूायाधार वनमायाणले 
बढी प्ा्वमक्ता पाएको व्रो । विक्ालगार्त अनर विषरग्त 
क्ेत्रले कम प्ा्वमक्ता पाएको लगभग सबै पावलकामा सवुनरो ।13 
वििषेगरी विक्ा िािाका कमयाचारी, विक्क र प्धानाधरापकिरूले 
जनप्व्तवनवधको प्ा्वमक्ता भौव्तक विकासमा केवनद्र्त िुने गरेको 
ब्ताए । “जनप्व्तवनवनवधिरू सफटिेरर [सामावजक विकास] मा 
लगानी गनया अवनचछुक छन्,” ्तनिुँको एक पावलकाका विक्ा 
िािाका कमयाचारीले ब्ताए । तरस्ैत कैलालीको एक विद्ालरका 
प्धानाधरापकले वरंगर गददै भने, “सडक बवनसकेको वदनमा पावलकाको 
काम नै रिननजस्तो लागछ । अरू प्ा्वमक्तामा केिी दिेकेा छैनन ्।” 

जनप्व्तवनवधले भने विक्ालाई आफूिरूले वििेष प्ा्वमक्तामा 
रािकेो दाबी गरे । केिी पावलकाको विक्ाको बजेट र रोजना िदेाया 
प्ा्वमक्तामा रािेको पवन देविनर्रो भने धेरैमा रस्तो गररएको 
दवेिएन ।14 अकयो्तफया  केिी जनप्व्तवनवधले विक्ालाई आफूिरूले 
प्ा्वमक्तामा राखन नसकेको सिीकाददै स्ानीर सरकारको बजेट 
सानो भएकाले सबै प्ा्वमक्ता स्बोधन गनया नसवकएको ब्ताए । 
जन्ताको मागअनसुार बजेट बनाउनपुनने र जन्ताले नै सडक माग 
गनने िुनाले पवन विक्ा मखुर प्ा्वमक्तामा पनया नसकेको व्तनको 
दाबी व्रो । तरस्ैत संघीर विक्ा ऐन लाग ू भइनसकेको र संघीर 
सरकारले विद्ालर विक्ाका आफना अवधकार सबै िस्तान्तरण 

13 डेमोरेिसी ररसोसया सेनटर नेपाल (डीआरसीएन) । २०७६ । संघीय संर्नथामथा 
स्थानीय सरकथारको बजेट विवनयोजन र कथायथा्ननियन । प्व्तिेदन ६ । लवल्तपुर: 
डीआरसीएन ।

14 मावटयान चौ्तारीले प्कावि्त गरेको प्व्तिेदनले पवन रस्ैत वनट्कषया वनकालेको 
छ । मावटयान चौ्तारी । २०७६ । संघीय वयिस्थामथा स्थानीय सरकथार र विद्थालय विक्था । 
िोध-संक्ेप, अकं २८ । काठमाडौ:ँ मावटयान चौ्तारी ।
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रोजनामात्र समािेि गररएका व्ए ।15 ्तनिुँको िुकलागणडकी 
नगरपावलकाले सि्तया अनदुानबािके आफनो आन्तररक बजेटको २५ 
प्व्ति्त रकम विक्ामा छुट्राएको पावलका उपाधरक्ले ब्ताइन ् । 
सोिी पावलकाका एक िडा अधरक्ले पवन िडाले पाएको बजेटको 
३० प्व्ति्त विक्ामा विवनरोजन गरेको ब्ताए । रुकुम पवश्मको 
आठबीसकोट नगरपावलकाले ‘मानिीर क्म्ताको आधार : 
विक्ा पूिायाधार’ को नारा वदँदै विक्ामा विवभनन रोजनामा कुल 
बजेटको लगभग ३३ प्व्ति्त (सि्तयासवि्त) विवनरोजन गरेको 
व्रो । कवपलिस्तकुो बदु्धभवूम नगरपावलकाले पवन आव य्ाक िषया 
२०७६/७७ मा कुल बजेटको लगभग २७ प्व्ति्त रकम विक्ामा 
छुट्राएको व्रो ।16 धरैे पावलकामा सि्तया अनदुानबािके विक्ा 
क्ेत्रमा छुट्राइएको बजेटको आर्तन वनकै सानो व्रो । 

रोजना र कारयारिमका दृवष्टकोणले रुकुम पवश्मको आठबीसकोट 
नगरपावलका र कवपलिस्तकुो बदु्धभवूम नगरपावलकाका उदािरण 
उललेखर व्ए । रुकुम पवश्मको आठबीसकोट नगरपावलकामा 
आिशरक भौव्तक संरचना वनमायाण, मेवसनरी औजार िररद, 
सवुिधारकु्त िौचालरको वनमायाण, पसु्तकालर स्ापना, क््परटुर 
विक्ा र प्रोगिालाको वरिस्ा गनया आव य्ाक िषया २०७६/७७ मा 
चार करोडभनदा बढी बजेट विवनरोजन गररएको व्रो ।17 तरस्ैत 
सोिी पावलकाका अनर कारयारिममा विद्ालर गाभने, अवभभािक 
जागरण अवभरान, विद्ालरिरूको भौव्तक िा्तािरण सधुार गनने 
अवभरान, कारयास्पादन मलूरा ंकनको आधारमा दणड र परुसकार 
अवभरान, विद्ालर, अवभभािक र नगरपावलका वनरन्तर अन्तवरिया रा 
अवभरान आवद व्ए । तरस्ैत उचच विक्ा अधररन गनया चािने 
बालबावलकालाई छात्रिवृत्त ्त्ा सलुभ दरमा िैवक्क ऋण ्त्ा 
बराजमा अनदुानको वरिस्ा गनने नीव्त पवन पावलकाले वलएको व्रो । 

कवपलिस्तकुो बदु्धभवूम नगरपावलकाले नगर विक्ा रोजना, २०७६ 
मा विक्ामा आमलू पररि्तयानको अपेक्ा राखद ैपाँच िषयावभत्र नगरको 
साक्र्ता दर ९९ प्व्ति्त प¥ुराउने र वसकाइ उपलवबध ७० प्व्ति्तस्म 
प¥ुराउने उद्शेर रािकेो व्रो । तरिाँका प्मिुका अनसुार विक्ाको 
गुणस्तर सुधारका लावग प्धानाधरापक र विक्कलाई उत्तरदारी 
बनाउने प्राससिरूप विद्ालरका प्धानाधरापकसँग वलवि्त स्झौ्ता 

15 अधररन गररएका सबै पावलकाबाट विक्ा क्ेत्रमा विवनरोजन गरेको बजेटको 
पणूया ्तर्रांक प्ाति नभएकाले बजेटको ्तलुनातमक वििरण वदन स्भि भएन । 

16 रो आँकडा िामीले सो पावलकाबाट पाएको दस्ताबेजबाट विसाब गरेर 
वनकावलएको िो । रसमा संघीर सरकारले विक्ामा पठाएको सि्तया अनुदान पवन 
समािेि छ । 

17 कुल बजटेको लगभग ३३ प्व्ति्त विक्ामा विवनरोजन गररएको जनप्व्तवनवधले 
ब्ताएका व्ए । 

गररएको व्रो । सोिीअनुसार प्धानाधरापकले पवन विक्कसँग 
कारयास्पादन स्झौ्ता गरेको उनले ब्ताए । पावलकाले विक्ा 
क्ेत्रमा गरेका अनर प्रासबारे विक्ा िािाका स्ो्त वरवक्तले भने, 
“जनप्व्तवनवध आउनेवबवत्तकै कक्ा पाँचदवेि आठ कक्ाको परीक्ा 
िोम सेनटर नपारी अकयो विद्ालरमा सञचालन गरररो । कापी जाँच 
पवन अकयो विद्ालरका विक्कले गनने वरिस्ा वमलाइरो । रसो 
गदाया नव्तजा अव्त नै कमजोर देविरो । जनप्व्तवनवध, विवरस र 
प्धानाधरापकबीच छलफल गदाया प्धानाधरापकले नै विक्ाको गणुस्तर 
कमजोर भएको सिीकारे र अब प्गव्त गनने बचनबद्ध्ता प्कट गरे । 
सोिीअनरुूप नगरपावलकाले सघाइरिकेो छ । िवैक्क सत्रको अनतरमा 
परीक्ाको नव्तजा र अनर सचूकमाफया ्त कारयास्पादन मलूरांकन पनु: 
गररनेछ ।” रो कारयारिमसँगै नगरपावलकाले अनौपचाररक विक्ा, 
आधारभ्ूत विक्ा, िलुा ्त्ा िैकवलपक विक्ा, वनरन्तर वसकाइ 
्त्ा वििषे विक्ा कारयारिम, पाठ्ररिम र पाठ्रसामग्री, माधरवमक 
विक्ा आवद के्त्रमा आफनो स्ो्तबाट बजेट छुट्राएको व्रो । 
सीवम्त पावलकाले विद्ालर विक्ामा गरेका रस्ता विस्त्ृत रोजना 
र कारयारिम स्ानीरस्तरमा नौला व्ए । 

विक्ा सधुारका लावग साना आकारका बजेट र कारयारिम लराएका 
पावलकाले वििषेगरी विद्ालरको भौव्तक पिूायाधार सधुार र विक्कको 
पाररश्रवमक ्त्ा अव्तररक्त सवुिधा आवदमा धरान वदएका व्ए । सा्ै 
छात्रिवृत्त, िेलकुद, प्ाविवधक विक्ा सञचालनका लावग ्तरारी, 
विक्क ्तावलम ्त्ा गणुस्तर सधुार, स्ानीर भाषामा विक्ाका 
लावग पाठ्ररिम विकासजस्ता कारयारिममा पवन केिी बजेट वरिस्ा 
गरेका व्ए । रस्ता कव्तपर कारयारिम जनप्व्तवनवधले विद्ालर 
विक्ामा ्ततकालीन आिशरक्ता परूा गनया लराएका व्ए भने अनर 
केिी रोजना उनीिरूको बुझाइअनुरूप िैवक्क सुधारका लावग 
व्ए । तरस्ता केिी रोजना र कारयारिमका सा्ै तरससँग जोवडएका 
बिसबारे ्तल चचाया गररएको छ । 

विद्यालयको भौवतक पूिया्यियािकया लयावि 
आव ््यक स्ोत वयिस्यापन 
विद्ालर विक्ाका लावग अझै पवन मुखर आव य्ाक स्ो्त संघीर 
सरकारबाट स्ानीर ्तिमा आउने सि्तया अनदुान नै िो । रस अनदुानले 
विद्ालरका विक्कको ्तलब, सीमान्तकृ्त समदुारका विद्ा्थी र 
छात्राका लावग प्दान गररने छात्रिवृत्त, वदिा िाजाको रकमलगार्त 
समट्ेर्रो । विद्ालरको भौव्तक पिूायाधारमा भने स्ानीर सरकारले 
आफनै स्ो्तबाट केिी बजेट विवनरोजन गरेका व्ए । पविलेको 
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केनद्रीकृ्त वरिस्ामा वजविकाबाट विद्ालरको पिूायाधारका लावग 
बजेट विवनरोजन िुने गर्रयो । रसका लावग वजललास्म धाउनपुनने, 
पिुचँिाला विद्ालरले मात्र बजटे पाउनेजस्ता समसरा रि ेपवन अविले 
भने स्ानीर सरकारमा रो वज्मेिारी आएपवछ आफैले चनेुका 
वरवक्तिरू स्ानीर सरकारमा भएकाले आफना आिशरक्ता र मागको 
स्बोधन भएको अनभुि प्धानाधरापक र विवरस पदावधकारीिरूको 
व्रो । “आव य्ाक विसाबले अविले नवजकै छौ,ँ” मोरङको बढुीगंगा 
गाउँपावलकाको एक विद्ालरका प्धानाधरापकले ब्ताए । वििषेगरी 
भौव्तक पिूायाधारका आिशरक्तािरू पावलकामा माग गदाया परूा िुने 
गरेको प्धानाधरापकिरूबाट सवुनरो । कव्तपर पावलकामा मविनैवपचछे 
सामदुावरक विद्ालरका प्धानाधरापकिरूको बैठक िुने र बैठकमा 
आफना आिशरक्तािरूलाई पावलकासाम ुराखने गरेको पवन पाइरो । 
पावलका सँगसँगै िडाग्त बजेटबाट पवन विद्ालरिरूलाई केिी 
आव य्ाक सिरोग पुगेको व्रो । रस्ता अभरासको फलसिरूप 
स्ानीर सरकार आएसँग ैसामदुावरक विद्ालरको भौव्तक पिूायाधारमा 
लगानी केिी बढेको व्रो । विद्ालरको भौव्तक संरचना सधुारका 
कारयारिममा पावलकाले विद्ालर भिन वनमायाण ्त्ा ममया्त, फवनयाचर, 
िानेपानी, िौचालर, पंिा, विद््ुतीर िावजरी उपकरण, क््परटुर र 
विज्ञान प्रोगिाला, पसु्तकालर, सकूल बसको वरिस्ा आवदका 
लावग बजेट छुट्राएका व्ए ।

विक्ा क्ेत्रमा कारयार्त कमयाचारी, विक्क, प्धानाधरापक र विक्ाविद ्
लगार्तका सरोकारिालाले भने स्ानीर सरकारको विक्ामा लगानी 
धरैेजसो पिूायाधारमा सीवम्त रिकेो ब्ताए । “अविले पावलकािरूले 
बजटे िचया गनया वमलने विद्ालरको भिन, फवनयाचरजस्ता क्ते्रमा लगानी 
गरेका छन ् । विक्ाको गणुस्तर सधुार िुने, सरोकारिालािरूसँगको 
सिकारया, समनिरजस्ता काममा जनप्व्तवनवधिरू अवनचछुक 
दवेिनछन,्” विक्ा नीव्त ्त्ा अभरास केनद्रका एक विज्ञको रार 
व्रो । ्तनिुकँो एक नगरपावलकाका विक्ा िािा प्मिुले भने, 
“जनप्व्तवनवधिरूको धरान सीसीटीभी करामेरा, विद््ुतीर िावजरी 
लगार्तका प्विवधमा छ ।” आककलझकुकल अिस्ामा विद्ालरका 
पिूायाधारबािके अनर विषर पवन प्ा्वमक्तामा व्ए । जाजरकोटको 
वििालर गाउँपावलकामा लगभग एक करोड विक्ामा छुट्राइएको 
बजेटमा भौव्तक संरचनामा विद्ालर ममया्त, क््परुटर र फवनयाचर 
वनमायाणमा लगभग २७ लाि विवनरोजन गररएको व्रो भने विद्ालर 
विक्ा वसकाइ अनदुान र बालविकास विक्ण अनदुान भनेर लगभग 
६५ लाि विवनरोजन गरेको व्रो । समग्रमा भने स्ानीर सरकारबाट 
विक्ा क्ेत्रमा विवनरोवज्त बजेटमा विद्ालरको भौव्तक पिूायाधार 
वनमायाणले प्ा्वमक्ता पाउने गरेको व्रो । 

विक्क वनयुवति ि अवतरिति सवुििया 
केिी स्ानीर सरकारले विक्क वनरवुक्तमा पवन वििषे रुवच दिेाएका 
व्ए । वििषेगरी दरबनदी अनसुारको विक्क नभएका विद्ालर र 
दरबनदीवबना सञचालन गररएका विद्ालरमा विक्क वरिस्ापन गनया 
स्ानीर सरकारले विक्क वनरवुक्त गनुयापरेको जनप्व्तवनवधले ब्ताए ।18 
कव्तपर विद्ालर िनूर दरबनदीमा चवलरिकेा व्ए । कैलालीको 
जानकी गाउँपावलकाको दईु माधरवमक, ्तीन वन्न माधरवमक र ्तीन 
प्ा्वमक विद्ालर िनूर दरबनदीमा चवलरिकेा व्ए । पविलेदवेि 
नै धरैे विद्ालर कुनै रोजनावबना र स्ानीर ने्ता िा अनर समिूको 
प्भाि र वरवक्तग्त स्बनधका आधारमा िलुने ्तर केनद्र सरकारले 
तरस्ता विद्ालरमा स्ारी दरबनदी उपलबध नगराउनाले रस्तो समसरा 
आएको व्रो । रसले विक्क र विद्ा्थीको अनपुा्तमा बेमलेको 
वस्व्त वसजयाना भएको व्रो ।19 रस समसराको समाधान पवन 
अब स्ानीर सरकारले गनुयापनने भएकाले स्ानीर सरकारले कव्तपर 
अिस्ामा विक्क वरिस्ा गरेर िा विद्ालर गाभरे समाधान गनने 
कोवसस गरेका व्ए (िनेुयािोस,् रसपवछको िणड) ।

स्ानीर सरकारले आफनै प्रासमा विक्क वनरुवक्त पवन गरेको 
पाइरो । कैलाली, रुकुम पवश्म, रुकुम पूिया, जाजरकोटलगार्त 
वजललाका पावलकाले नराँ विक्कको वरिस्ा गरेका व्ए । 
रुकुम पवश्मको एउटा पावलकाले १७० जना ‘सिरंसेिक विक्क’ 
को वरिस्ापन गरेको विक्ा िािामा कारयार्त एक कमयाचारीले 
ब्ताए । जाजरकोटको छेडागाड नगरपावलकाले पवन ‘सिरंसेिक 
विक्क’ भनेर विद्ालरिरूलाई चाविने विषर विक्क उपलबध 
गराउन एक करोड २० लाि बजेट विवनरोजन गरेको व्रो । 
तरस्ैत रुकुम पूियाका दिुै पावलकाले ‘अनुदान’ का विक्क रािी 
नरनू्तम ्तलबको वरिस्ा गरेका व्ए । केिी पावलकाले कारयार्त 
विक्क र बालविकास केनद्रका 'सिरोगी कारयाक्ताया' का लावग 
अव्तररक्त सेिा सवुिधाको वरिस्ा पवन गरेका व्ए । विक्कले 

18 रस्तो समसरा देिभरका सामदुावरक विद्ालरमा व्रो । नेपालभर ७३ 
िजार ९ सर ३८ दरबनदी विक्क अभाि भएको एउटा अधररनले देिाएको 
व्रो । सरकारले गठन गरेको विक्क दरबनदी पनुविया्तरण कारयादलको प्व्तिेदनअनसुार 
प्ा्वमक ्तिमा विक्क बढी व्ए भने वन्न माधरवमक र माधरवमक ्तिमा अपगु 
रिकेो व्रो । प्ा्वमक ्ति (आधारभ्ूत एकदवेि पाँच) मा ्तीन िजार ्तीन सर ८३ 
विक्क दरबनदी बढी दवेिनछ । https://www.edukhabar.com/news/12560; 
मा उपलबध, २०७६ माघ १० मा िरेरएको ।

19 Neupane, P., Pokharel, T., Dhungana, H, Poudyal, T., Ghimire, 
IP., Gupta, A & Poudel A. 2018. Political Economy Analysis of 
Education Governance at Local Level in Nepal. Kathmandu: Nepal 
Administrative Staff College and The Asia Foundation. https://
asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-Political-
Economy-Analysis-Education.pdf; मा उपलबध, २०७६ माघ १ मा िरेरएको । 
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पावलकाले धरैे सामदुावरक विद्ालर गावभसकेका व्ए भने कव्तपर 
गाभने प्वरिरामा व्ए । रसरी विद्ालर गाभनेमधरे कैलालीको 
टीकापरु नगरपावलकाले आफनो िावषयाक नीव्त ्त्ा प्ा्वमक्ताम ै
“सामुदावरक विद्ालरमा विक्क विद्ा्थी अनुपा्त वमलाउन, 
विद्ालर रेिांकनका आधारमा सानने, गाभने र दरबनदी वमलानको 
काम अगावड बढाइनेछ,” भनी उललेि गरेको व्रो । रुकुम पवश्मको 
आठबीसकोट नगरपावलकाले सामदुावरक विद्ालरको संखरा ६३ 
बाट घटाएर ५४ मा झारेको व्रो । 

विद्ालर गाभदा ्तुलनातमकरूपमा सिज िुने सुगम के्त्रका 
नगरपावलकामा भनदा पिाडी र ्तराईका दगुयाम क्ेत्रमा विद्ा्थीलाई 
समसरा परेको व्रो । रसले गदाया विद्ा्थीले पठनपाठन नै छाड्नपुरेको 
उदािरणसम्ेत भवेटरो । ्पैु् विद्ा्थीलाई सामदुावरक विद्ालरबाट 
वनजीमा जान बाधर बनाएको व्रो ।21 पसायाको पटेिाया सुगौली 
गाउँपावलकामा विद्ालर गाभने रोजना रि ेपवन केिी विद्ालरका 
विद्ा्थीलाई टाढा र बीचमा िोला रिेकाले मकाया पनयासकने सो 
पावलका उपाधरक्ले ब्ताइन् । रस्ैत ्तर्रलाई धरान वदई केिी 
पावलकाले विद्ा्थीको सिज्ताका लावग सकूल बस वरिस्ापन गनने 
रोजना रिकेो सनुाए । रद्वप री विवभनन कारणले विद्ालर गाभने 
विषर वििावद्त बनेको व्रो । किी ँ्त जनप्व्तवनवधको संस्ाग्त 
विद्ालरमा लगानी भएको कारणले सामदुावरक विद्ालर आफना 
सिा य्ाका लावग गाभने गरेको आरोप पवन लागेको व्रो । कव्तपर 
अिस्ामा विद्ालर गाभने वनणयार गरेका पावलकाविरुद्ध गावभएका 
विद्ालरका विवरस, प्धानाधरापक, विक्क र अवभभािकले ्तीव्र 
असन्तवुष्ट दिेाउँद ैअदाल्तमा मदु्ा दारर पवन गरेका व्ए (िनेुयािोस,् 
केस सटडी २) । 

नमुनया विद्यालयको स्यापनया 
धरैे स्ानीर सरकारको मखुर रोजनामधरे ‘नमनुा विद्ालर’ बनाउने 
पवन व्रो । विद्मान सामदुावरक विद्ालरलाई आफनो स्ो्तबाट 
स्तरोननव्त गरी नमनुा विद्ालर बनाउने र आफनै लगानीमा नराँ 
नमनुा विद्ालर स्ापना गनने रोजना केिी पावलकाले ्ावलसकेका 
व्ए (िनेुयािोस्, केस सटडी १) । ्तुलनातमकरूपमा बढी विद्ा्थी 

Education Governance at Local Level in Nepal. Kathmandu: Nepal 
Administrative Staff College and The Asia Foundation. https://
asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-Political-
Economy-Analysis-Education.pdf; मा उपलबध, २०७६ माघ १ मा िरेरएको । 

21 मलल, कृट्ण । २०७५ । जनप्व्तवनवधको सिा य्ामा सकूल समारोजन: 
सामदुावरक घट्द,ै वनजी बढ्द ै । विक्क मावसक, २०७५ असार ।

कम ्तलबमा काम गनुयापदाया राम्ो काम पाउनासा् विद्ालर छोड्ने 
गरेको र पठनपाठनमा असर परेकोले अव्तररक्त ्तलबको वरिस्ा 
गनुयापरेको रुकुमका जनप्व्तवनवधले ब्ताए । 

केिी स्ानीर सरकारले पविलेको वरिस्ामा विद्ा्थी सखंराअनसुार 
विक्क प¥ुराउने उद्ेशरले ‘पर चाइलड फनड’ (पीसीएफ) माफया ्त 
विक्क रािेका व्ए । अविले ्ती विक्किरूको ्तलब संघीर 
सरकारले नबेिोनने भएपवछ उनीिरूलाई राविराखन विद्ालरिरूलाई 
गाह्ो परेको व्रो । एक प्धानाधरापकले भने, “संघीर सरकारले 
विक्कको पाररश्रवमक नवदएपवछ पावलकाले बेिोरेको छ । िाम्ो 
पिलमा बडो मुवसकलले गाउँपावलकाले पररषद ्बाट पास गराएर 
अवघललो िषया ४० लाि र रो िषया ३० लाि विवनरोजन गरेको 
छ । पावलकालाई विक्कको ्तलब बेिोनया भने नवदने भवनएको छ । 
तरसैले ‘विद्ालर सधुार कारयारिम’ भनेर विवरसमाफया ्त पीसीएफ 
विक्कलाई ्तलब ििुाउने वरिस्ा छ ।” 

केिी पावलकाले विद्ालर विक्ालाई वन:िुलक बनाउन पवन 
विक्कको ्तलब बेिोनुया परेको ब्ताए । रुकुम पवश्मको बाँवफकोट 
गाउँपावलकाका सामदुावरक विद्ालरले अवभभािकबाट कुनै पवन 
िुलक वलन नपाउने वरिस्ा गरेर कडाइका सा् लागू गरेको 
जनप्व्तवनवधले ब्ताए । “वनजी स्ो्तका विक्कलाई आधारभू्त 
्तलब वदएर वनरवुक्त गनने र उनीिरूको ्तलब गाउँपावलकाले बेिोनने 
वनणयार भएको छ,” गाउँपावलका अधरक्ले जानकारी वदए । रसरी 
स्ानीर सरकारले विक्क वनरुवक्तमा वििेष रुवच देिाए पवन 
विवभनन पररपत्रमाफया ्त संघीर सरकारले स्ानीर सरकारलाई विक्क 
वनरवुक्तमा रोक लगाएको व्रो (िनेुयािोस,् िणड ८) ।

विद्यालय ियाभनेमया स्यानीय सिकयािको चयासो
विद्ालरमा विक्क र विद्ा्थीको अनपुा्त नवमलेको, आिशरक 
िा दरबनदीका विक्क अभाि भएको, विषरग्त विक्कको अभाि 
रिकेो कारण दिेाउँद ैस्ानीर सरकारले विद्ालर गाभनेमा वििषे 
चासो वदएका व्ए । पवछलला केिी िषयामा वनजी विद्ालर प्व्तको 
अवभभािकको आकषयाणका कारणले विद्ा्थीिरू सामुदावरक 
विद्ालर छाड्द ै जान ु र कुनै रोजनावबना स्ानीर ने्ता िा अनर 
समिूको प्भाि र वरवक्तग्त स्बनधको आधारमा विद्ालर िलुने 
्तर केनद्र सरकारले तरस्ता विद्ालरमा स्ारी दरबनदी उपलबध 
नगराउनाले विक्क विद्ा्थीको अनपुा्त वमलेको व्एन ।20 केिी 

20 Neupane, P., Pokharel, T., Dhungana, H, Poudyal, T., Ghimire, 
IP., Gupta, A & Poudel A. 2018. Political Economy Analysis of 
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स्ानीर सरकारले केिी सीवम्त विद्ालरलाई मात्र स्ो्त वरिस्ापन 
गरेको, विद्ालरलाई बजेट छुट्राउँदा दलीर पिूायाग्रिबाट िरेरएको 
र केिी साना विद्ालरिरू स्ानीर सरकारको प्ा्वमक्तामा 
पनया नसकेको गुनासो सरोकारिालाबाट सुवनरो । िडास्तरबाट 
केिी रकम विवनरोवज्त भए पवन नगरपावलकाको प्ा्वमक्तामा 
पनया नसकेको प्धानाधरापक र विवरस सदसरको गनुासो व्रो । 
्तनिुकँो भान ु नगरपावलकाको एक विद्ालरका प्धानाधरापकका 
अनसुार, “नगरपावलकाले िडालाई पवन बजेट नदऊे भनेको छ र 
आफूले पवन बजेट वदने सरुसार गरेको छैन । नगरपावलकाले ठूला 
र धरैे विद्ा्थी भएका विद्ालरलाई मात्र रकम विवनरोजन गरेको 
छ ।” उनले विद्ालरिरूलाई वरवक्तग्त ्त्ा राजनीव्तक पिुचँका 
आधारमा बजेट विवनरोजन गररएको आरोप लगाए । 

संखरा र भौव्तक संरचना राम्ो भएका विद्ालर मधरेबाट छानेर 
नमुना विद्ालर बनाउने प्रास ्ावलएको व्रो । कैलालीको 
टीकापरु नगरपावलका, मिोत्तरीको बवदयाबास नगरपावलका लगार्तले 
‘एक िडा एक नमनुा सामदुावरक विद्ालर’ बनाउने रोजना रिकेो 
जानकारी वदए । रस्तो कारयारिम संघीर सरकारले सरुू गरेको विद्ालर 
विक्ा सुधार कारयारिमअन्तगया्त ‘नमुना विद्ालर’ अिधारणाको 
नककलजस्तो व्रो । रस्तो कारयारिमबाट पावलकामा केिी सवुिधा 
स्पनन सामदुावरक विद्ालर बनने दवेिरो । ्तर दीघयाकालीनरूपमा 
रसले सबै विद्ालरको स्तर सधुाननेभनदा केिी सीवम्त विद्ालरमा 
मात्र साधनस्ो्त केवनद्र्त गनने दवेिरो । 

केस सटडी १ : नििपयावलकयामया आफनै नययँा नमुनया विद्यालय स्यापनया

रुकुम पवश्मको आठबीसकोट नगरपावलकाले एक नमनुा विद्ालर स्ापना गरी सञचालन गरेको व्रो । ििीद समवृ्त नमनुा माधरवमक 
विद्ालर पणूयारूपले नगरपावलकाकै लगानीमा सरुु भएको व्रो । सरुुको िषया कक्ा छदवेि नौस्म पढाउन ्ालेको रो विद्ालरले 
२०७६/७७ मा कक्ा १० पवन सञचालन गरेको व्रो । विद्ालरका प्धानाधरापकले भने, “स्ानीर सरकारले अनमुव्त वदएर सरुु 
भएको स्भि्तः रो नेपालकै पविलो विद्ालर िो । अविले सबै पिूायाधार नगरपावलकाले भाडामा वलइवदएको छ । विद्ालरमा भएका 
िरेक सामग्री नगरपावलकाले नै िररद गरेको िो । अंगे्रजी माधरममा पढाइ िुने सरकारी विद्ालर चलाइएको छ । मलाई काजमा 
सरुिा गरेर विद्ालर िनेया लगाइएको िो ।”

नगरपावलकाबाट विद्ालर स्ापनाको रोजना बनेपवछ कारयाविवध बनाई विद्ालर सञचालन गररएको व्रो । विद्ालर वरिस्ापन 
पवन अनर सामदुावरक विद्ालरभनदा वभनन व्रो । रिाँ छ सदसरीर विवरस बनेको र कारया अिवध चार िषया ्तोवकएको व्रो । रसमा 
नगर विक्ा सवमव्तबाट मनोनी्त एकजना अधरक् रिने वरिस्ा व्रो । प्धानाधरापकमातै्र नभएर प्बनध वनदनेिक पवन राविएको 
व्रो । अनर स्ावप्त विद्ालरले स्ानीर सरकारमा्ति्त आउन आनाकानी गरेकाले आफै विद्ालर स्ापना गनने वनणयार गरेको 
ब्ताइरो । “अनर विद्ालरका विवरसले नगरपावलकाले भनेको अवल अटेरी गरेका व्ए । रसको सरुुआ्त गरेर अनर विद्ालरको 
्तलुनामा नव्तजा पवन राम्ो दिेाएपवछ अरूलाई पवन पावलकाप्व्त आज्ञाकारी बनन ्तरार बनारो,” विवरस अधरक्ले दाबी गरे । 

रो विद्ालरको आिशरक्ताबारे भने प्श्न उठेको व्रो । “विद्ालर स्ापना नगनुया व्रो भरो,” विद्ालर स्ापना भएकै िडाका 
अधरक्ले भने, “कुरो विद्ालर स्ापनाभनदा लगानी र नव्तजाको िो । नराँ नमनुा विद्ालरको साटो पविले नै सञचालन भएकोलाई 
नमनुा बनाउन सोचनपुछया भनने मरेो जोड िो । एकाव्तर भएका विद्ालर गाभने अवन अकायाव्तर नराँ विद्ालर स्ापना गनने, रो वििावद्त 
विषर बनछ भनेर मलेै विरोध गरेको व्ए ँ । कुरो सवुनएन । काम ्ावलरो । मरैे िडामा रसो िुन लागदा िसुीको कुरा पवन व्रो । 
तरसैले अविले विद्ालरकै स्ारी पिूायाधार वनमायाणको लावग जगगा िोवजरिकेो छु । मरेो वचन्ता अझ ै विद्ालरको भविट्रप्व्त छ । 
िामै् पदीर वज्मिेारी दीघयाकालीन छैन । अकयो कारयाकालमा अकयो ने्ततृि आउँदा के िुने भनने ठूलो चनुौ्ती रस विद्ालरमाव् छ ।” 
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प्याविविक विक्यामया जोड
स्ानीर जनप्व्तवनवधले प्ाविवधक विक्ालाई प्ा्वमक्तामा 
राखनपुननेमा जोड वदएका व्ए । वििेष्त: विक्ालाई रोजगारीसँग 
जोड्ने प्रासमा प्ाविवधक विक्ा मित्िपणूया रिकेो उनीिरूले ब्ताए । 
कव्तपर पावलकाले रिी मानर्ताअनरुूप विवभनन रोजना अगावड 
बढाएका व्ए । कैलालीको टीकापरु नगरपावलकाले आव य्ाक िषया 
२०७६/७७ को नीव्त ्त्ा कारयारिममा “सामदुावरक विद्ालरिरूमा 
कक्ा नौदवेि नै प्ाविवधक ्त्ा वरािसावरक विक्ा सञचालनमा 
जोड वदने र रसका लावग रसै िषयादवेि क््तीमा एउटा माधरवमक 
विद्ालरमा कक्ा नौदेवि १२ को प्ाविवधक धार िा ्तीन िषने 
वड्पलोमा ्त्ा दईुओटा विद्ालरमा १८ मविने कोसया सञचालन 
गनने प्वरिरा अगावड बढाउने” उललेि गरेको व्रो । मिोत्तरीको 
बवदयाबास नगरपावलकाले बनाउन लागेको विक्ा रोजनामा पवन 
प्ाविवधक विक्ालाई जोड वदइने तरिाँका प्व्तवनवधले जानकारी 
वदए । रुकुम पिूयाको वससने गाउँपावलकाको एक विद्ालरले पवन 
भौव्तक संरचनाको अभाि िुदँािुदँ ै माछा पालन विक्ा सरुु गरेको 
व्रो । समग्रमा स्ानीर ्तिमा प्ाविवधक विक्ा प्बधयानप्व्त 
जनप्व्तवनवधिरूको रुवच रिकेो दवेिरो ।

सयामुदयावयक विद्यालयमया वनजी विद्यालयको 
प्भयाि 
धरैेजसो स्ानीर सरकारले सामदुावरक विद्ालरबाट विद्ा्थी वनजी 
विद्ालरमा जान रोकने प्राससिरूप वनजी विद्ालरको नककल 
गददै अंगे्रजी माधरममा पढाउनुका सा्ै विद्ालर पोसाक, टाई 
लगार्तमा जोड वदएका व्ए । धरैे सामदुावरक विद्ालरमा रस्तो 
वरिस्ा ्त्ा प्रास स्ानीर सरकार आउनपुिूया नै सरुु भए पवन 
जनप्व्तवनवध आएपश्ा्त रसले ्तीव्र्ता पाएको दवेिरो । विद्ा्थी 
संखरा धरैे भएका र साधनस्ो्त स्पनन विद्ालरले अगं्रेजी र नेपाली 
दिुै माधरममा पढाउने गरेका व्ए । विद्ालरका प्धानाधरापकले 
विद्ा्थी वटकाउन बाधर्ताले वनजी विद्ालरले झै ँअगं्रेजी माधरममा 
पढाउनपुरेको जानकारी वदए । “अवभभािकिरू वनजी विद्ालरमा 
अगं्रेजीमा पढाइनछ, तरसैले राम्ो पढाइ िुनछ भनने सोचछन ्। रसले 
गदाया सामुदावरक विद्ालर पवन अंगे्रजी माधरममा जान बाधर 
भएका छन ्। नगए सामदुावरक विद्ालर िाली िुने भए,” बढुीगंगा 
गाउँपावलकाका एक प्धानाधरापकले ब्ताए । अवभभािकमा जस्ैत 
बझुाइ कव्तपर जनप्व्तवनवधमा रिकेाले उनीिरूले वनजी विद्ालरमा 
दवेिने वरिस्ाको नककल गरेर सामदुावरक विद्ालरको िैवक्क 
सधुार गनया िोजेका व्ए । 

्तनिुकँो िकुलागणडकी नगरपावलकाको एउटा विद्ालर भने विद्ा्थी 
संखरा र आव य्ाक स्ो्त िुदँा पवन पणूयारूपमा अगं्रेजी माधरममा गएको 
व्एन । आवंिकरूपमा एकदईु विषरमात्र अगं्रेजीमा पढाउने गररएको 
व्रो । “अगं्रेजी माधरममा पढाएरमात्र गणुस्तर सवुरिनछ भननेमा म 
विश्ास गवदयानँ । एकदईु विषर मात्र अगं्रेजीमा पढाउने गरेका छौ ँ। ्ती 
विषरमा विक्किरू पवन अगं्रेजीमा पढाउन सक्म व्ए र अगं्रेजीमा 
पढाउन सिम्त भए,” तरस विद्ालरका प्धानाधरापकले ब्ताए । 
अगें्रजीमा पढाउने दक् जनिवक्त नभए पवन स्ानीर सरकारिरूले 
जबरजस्ती अगं्रेजी माधरम लाग ूगनया जोड वदएका उदािरण धरैे नै 
भेवटए । रस्तो अिस्ाले विद्ा्थीको वसकाइ न ्त अंगे्रजीमा न 
्त नेपालीमा राम्ो भएको व्रो । रसरी पावलकाले सामुदावरक 
विद्ालरमा वनजी विद्ालरको वसको गनुयाले िैवक्क गुणस्तर 
िवृद्धभनदा पवन आिरणको नककलमात्र िुने दवेिरो ।

स्यानीय पयाठ्यक्रम 
स्ानीर पाठ्ररिम वनमायाण र लाग ूगनया पवन जनप्व्तवनवधिरू इचछुक 
दवेिएका व्ए । रुकुमको वससने गाउँपावलकालगार्त केिी पावलकाले 
स्ानीर पाठ्ररिम बनाएर लाग ू गररसकेका व्ए भने अरू केिी 
पावलका पाठ्ररिम बनाउने रोजनामा व्ए । वससने गाउँपावलकाले 
२०७६ दवेि कक्ा छमा नैव्तक विक्ा सरुु गरेको र अकयो िषयाबाट 
कक्ा सा्तमा सरुु गनने रोजना बनाएको व्रो । 

स्ानीर पाठ्ररिममा पवन स्ानीर मा्तभृाषामा पढाइ मित्िपणूया रिकेो 
जनप्व्तवनवधको ठ्राइ व्रो । वििषेगरी जनजाव्त, मधिेीलगार्त 
अनर सीमान्तकृ्त समदुारको बािुलर रिकेा पावलकामा स्ानीर 
मा्तभृाषाको पाठ्ररिम आिशरक रिकेो तरिाँका जनप्व्तवनवधले 
ब्ताए । “्तराईका धरैे वजललामा मा्तभृाषा नेपाली नभएका कैरौ ँ
विद्ा्थी विज्ञान, गवण्तलगार्त प्ाविवधक विषरमा राम्ो नव्तजा प्ाति 
गदाया पवन अवनिारया नेपाली विषरमा कमजोर नव्तजा लराउँछन ् । 
रिी कारणले कक्ा ्ति उत्तीणया िुन नसकने, पढाइप्व्त वि्तटृ्णा पैदा 
िुने गरेको र समग्र िैवक्क स्तरमा पवछ पनने गरेको ्त्ा रसको 
दरूगामी असर वरवक्त र समाजमा पनने गरेको छ,” नेपाल मधेि 
फाउणडेिनका एक अनसुनधा्ताले ब्ताए । कवपलिस्तकुो रिोधरा 
गाउँपावलका अधरक्का अनसुार पवन भाषाग्त समसराले मधेिी 
समदुारका धेरै विद्ा्थीको पठनपाठन र िावषयाक नव्तजामा असर 
परेको व्रो । “नेपाली भाषामा पढाइ िुनछ । िाम्ोव्तरका बचचालाई 
पढ्न गाह्ो िुनछ । नेपालीमा बिुा भनेको वप्ताजी िो भने िाम्ोमा 
फुप ू । रस्ैत समसराले गदाया बालबावलकाका लावग पढाइ कष्टकर 
छ । मा्तभृाषामा पढाउन सके राम्ो िुने व्रो,” उनले भने । एउटा 
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विद्ालरका प्धानाधरापकले मा्तभृाषाको पाठ्ररिम लाग ूगनने काम 
चनुौ्तीपूणया रिकेो धारणा वरक्त गरे । उनले विद्ालरमा विवभनन 
समदुारका विद्ा्थी पढ्ने भएकाले सबै भाषामा पठनपाठनको वरिस्ा 
गनया साधनस्ो्त अपुग िुने ्तकया  गरे । “राजनीव्तक बविट्करणमा 
परेका समदुारलाई नेपाली भाषामा पढाउँदा कवठनाइ िुने कारणले 
उनीिरूलाई मा्तभृाषाको विक्ा आिशरक िुनछ । ्तर अकयो्तफया  
िाम्ोजस्तो विद्ालरमा कुन मा्तभृाषामा पढाउने ? रिाँ ्ारू, 
मधिेी, मवुसलम समदुारका विद्ा्थी भएकाले सबै भाषामा पाठ्र 
सामग्री बनाउन र लागू गनया गाह्ो छ,” बुढीगंगा गाउँपावलकाका 
एक प्धानाधरापकले भने । 

समग्रमा संघीर विक्ा ऐन नभएकोले स्ानीर सरकारिरूले 
अलमलको वस्व्तमा काम गरररिकेा व्ए । विक्ामा काननू बनाउने, 
प्ा्वमक्ता वनधायारण गननेदवेि वलएर बजेट ्त्ा रोजना कारायानिरन, 
साधनस्ो्तको वरिस्ा गननेजस्ता कामले गव्त वलन सकेको व्एन । 
एकदईु पावलकाले िैवक्क सधुारका लावग पवन रोजना बनाएको 
पाइरो । ्तर धरैे पावलकाले दीघयाकालीन नीव्त र प्ा्वमक्ता पविचान 
गरेर ठोस कारयारिम बनाएका व्एनन ् । रद्वप स्ानीर सरकारका 
जनप्व्तवनवधिरूले विक्ा क्ेत्र सधुारको वज्मिेारी आफनो काँधमा 
आएको मिससु गरेका व्ए । 
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५

विक्यासमबनिी कयानून वनमया्यण 

नगरपावलकामा विक्ा ऐन र वनरमािली जारी गररएका व्एनन ् र 
संघीर विक्ा ऐन आएपवछ मात्र जारी गनने जनप्व्तवनवधले भनेे । भान ु
नगरपावलकामा विक्ाको काननू नबने पवन नगर विक्ा सवमव्तले 
गनने वनणयारका आधारमा विक्ास्बनधी कारयारिम लाग ूगररएको नगर 
प्मिुले जानकारी वदए । काननू बनाएका स्ानीर सरकारले पवन 
भविट्रमा संघीर र प्ादवेिक विक्ा ऐनसँग बावझएको अिस्ामा 
संिोधन गनने गरी काननू वनमायाण गरेर कारायानिरन गरेको ब्ताए । 
“संघीर काननू नबनेकाले स्ानीर सरकारले विक्ास्बनधी काननू 
बनाएका छैनन ् । िामीले संघीर काननूसँग नबावझने गरी बनाउने 
प्रतन गरेका छौ ँ ्तर बावझएको िकमा सि्त: िारेज िुने भनेको 
िुदँा काननू कारायानिरन भइरिकेो छ,” रुकुम पवश्मको बाँवफकोट 
गाउँपावलका अधरक्ले भने । 

विक्ास्बनधी कानून बनाएका कव्तपर पावलकाले पवन आफूले 
बनाएको काननू कारायानिरन गनया विवचकचाएका व्ए । जाजरकोटको 
छेडागाड नगरपावलका, ्तनिुकँो िकुलागणडकी नगरपावलकाले विक्ा 
ऐन बनाएको भए पवन पणूयारूपमा कारायानिरनमा नगएको तरिाँका 
प्मुि प्िासकीर अवधकृ्तले ब्ताए । “नगरपावलकाको विक्ा 
ऐनविरुद्ध कसैले अदाल्तमा उजुरी नगरोस् भनने िे्तुले सबैलाई 
वचत्त बझुाएर काम गनुयापरेको छ । कसैले उजरुी गरेमा अदाल्तले 
परुानो विक्ा ऐनलाई मानद ैनराँ ऐन कारायानिरन नगनूया भनने अन्तररम 
आदिे वदनछ,” िकुलागणडकी नगरपावलकाका प्मिु प्िासकीर 
अवधकृ्तले भने । स्ानीर सरकारले बनाएका कानूनिरूविरुद्ध 
अदाल्तमा मदु्ा परेका पवन व्ए (िनेुयािोस,् केस सटडी २) । रुकुम 
पवश्मको आठबीसकोट नगरपावलकाले विक्ास्बनधी कानून र 
मापडणद बनाएर विद्ालर गाभने ्त्ा कक्ा ्ति घटाउनेजस्ता काम 
गरेको व्रो । ्तर पावलकाको कदमविरुद्ध गावभएका ्तीन विद्ालरले 
मदु्ा दारर गरेका व्ए । रस्ता अदाल्ती मदु्ा ्त्ा झमलेा झलेनपुनने 
डरले पवन पावलकालाई आफना काननू बनाउन र कारायानिरन गनया 
वनरुतसावि्त गरेको व्रो । 

पावलकाका विद्ालर विक्ास्बनधी नीव्त ्त्ा प्ा्वमक्ता, विवभनन 
कारयारिम र रोजना कारायानिरनका लावग स्ानीर सरकारले आिशरक 
ऐनकानून, नीव्तवनरम ्त्ा कारयाविवध बनाएका व्ए । अधररन 
गररएका १६ स्ानीर एकाइमधरे सा्तओटाले आफनो विक्ा ऐन 
र वनरमािली जारी गरेका व्ए भने बाँकी नौओटाले बनाएका 
व्एनन ्। सामानर्तरा ऐन बनाएरमात्र प्तरारोवज्त काननू बनाउनपुनने 
काननूी वसद्धान्त छ । ्तर ्तीन ओटा पावलकाले ऐन र वनरमािली 
नबनाइकन कारयाविवधमात्र बनाएका व्ए । एउटा पावलकाले ्त ऐन 
नबनाई वनरमािली बनाएको व्रो । 

स्ानीर सरकारका प्व्तवनवधलाई कानून वनमायाणस्बनधी परायाति 
जानकारी नभएर पवन रस्तो असिाभाविक अभरास भएको 
ब्ताइरो । प्देि ३ को एउटा पावलकाका प्मुि प्िासकीर 
अवधकृ्तले जनप्व्तवनवध र कमयाचारीलाई काननू र काननूी प्वरिराबारे 
जानकारी नभएको ब्ताए । उनले भने, “जो काननूी पक्बारे जानकार 
व्ए उनीिरूले पविला विक्ा ऐन जारी गरे अवनमात्र वनरमािली 
र कारयाविवध बनाए ।” सा्ै उनले संघीर सरकारले नमनुा काननू 
पठाउँदा नै त्रवुट गरेकाले पवन रस्तो समसरा रिकेो दाबी गरे । “संघीर 
सरकारले स्ानीर सरकारलाई उपलबध गराएको विक्ाको नमनुा 
काननू ‘विक्था वनयमथािली, २०७४ (नमनुा)’ का नाममा पठारो ्तर 
‘विक्ा ऐन’ भने पठाएन । फलसिरूप केिी स्ानीर सरकारले विक्ा 
ऐन जारी नगरी वनरमािली जारी गरे भने केिीले आफनो प्िासकीर 
कारयाविवध ऐनबमोवजम विक्ाको कारयाविवध बनाए र जारी गरे,” 
उनले ्पे । प्दिे ३ कै अकयो एक पावलकाका प्मिु प्िासकीर 
अवधकृ्तले स्ानीर सरकारले जारी गरेका प्िासकीर कारयाविवध 
ऐनबमोवजम कारयाविवध बनाएर आफनो क्ेत्रावधकारवभत्रको अव्त 
आिशरक विषरको वनरमन गनया सकने वरिस्ा भएकाले विक्ामा 
पवन तरसै गररएको ब्ताए । 

संघीर विक्ा ऐन नबनदा स्ानीर सरकारले बनाउने विक्ास्बनधी 
ऐन र वनरमबारे जनप्व्तवनवधमा अनरोल देविरो । कैलालीको 
टीकापरु नगरपावलका र जानकी गाउँपावलका ्त्ा ्तनिुकँो भान ु
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केस सटडी २ : स्यानीय सिकयािले विक्यामया वलएकया वनण्ययविरुद्ध सिवोचच अदयालतमया पिेकया मुद्याहरू

स्ानीर सरकारले विद्ालर विक्ास्बनधी वलएका वनणयारविरुद्ध सियोचच अदाल्तमा परेका मदु्ाबारे वििरण डीआरसीएनलाई प्ाति 
भएको व्रो । रसअन्तगया्त संविधान जारी भएपश्ा्त स्ानीर सरकारले बनाएका विक्ाको काननूस्बनधी १८ मदु्ामा आधारर्त 
भएर डीआरसीएनले अधररन गरेको व्रो । कुल १८ मधरे स्ानीर सरकारले जारी गरेका विक्ा वनरमािली संविधान र विक्था ऐन, 
२०२८ सँग बावझरो भनेर छओटा मदु्ा, स्ानीर सरकारले गरेका विक्क सरुिासँग स्बवनध्त छओटा मदु्ा, विद्ालर वरिस्ापन 
सवमव्तसँग स्बवनध्त ्तीनओटा र स्ानीर सरकारले बनाएको विक्ा ऐन, विक्ा कारयाविवध र विद्ालर सञचालन अनुमव्तसँग 
स्बवनध्त एकएक मदु्ा व्ए । प्ारः मदु्ा स्ानीर सरकारले विक्ास्बनधी गरेका वनणयार िा बनाएका काननूिरू संविधान र विक्था 
ऐन, २०२८ सँग बावझए र प्दिेले विक्ाको काननू नबनाई स्ानीर सरकारले वनणयार वलरो िा काननू बनारो भनने नै व्ए । री 
मदु्ामा सियोचचबाट वनणयार भने िुन बाँकी व्रो । डीआरसीएनले रसअवघ गरेका अधररन प्व्तिेदनले पवन रस्ैत वकवसमका मदु्ा 
अनर अदाल्तिरूमा पवन परेको दिेाएको व्रो ।

ग¥रो । पावलका प्मिुले नै विवरस अधरक् चरन गनने वरिस्ा पवन 
ग¥रो । [भोजपरुको] ि्तिुागढी गाउँपावलकामा अधरक्ले विक्क 
आफै वनरवुक्त गनने वरिस्ा गरररो । धरान उपमिानगरपावलकामा 
विक्ास्बनधी काननू बनाउँदा धरान बाविरका विक्क वनरवुक्त गनया 
नपाउने वरिस्ा पवन गरररो ।” ्तनिुकँा एक काननू वरिसारीले पवन 
स्ानीर सरकारले आफनो सिज्ताबमोवजम वनरमािली बनाएको 
र विक्क सरुिा, अस्ारी वनरवुक्त आवद वरिराकलाप राजनीव्तक 
पिूायाग्रिको आधारमा भइरिकेो दाबी गरे ।

स्ानीर सरकारले संघीर मावमला ्त्ा सामानर प्िासन मनत्रालरले 
उपलबध गराएको ‘नमनुा काननू’ लाई आधार मानेर विक्ास्बनधी 
काननू बनाएका व्ए । केिी पावलकाले अनर वजललाका पावलकाले 
बनाएका काननूलाई पवन आधार मानेका व्ए । ससया्तथी िदेाया नमनुा 
काननूका प्ािधानमा भएका केिी गल्ती िा त्रवुटसम्ेत केिी स्ानीर 
सरकारले जस्ताको तरस्ैत सारेको दवेिरो । रद्वप नमनुा काननूका 
कव्तपर प्ािधान भने पावलकािरूले पररि्तयान गरेका व्ए । जस्तो 
नमनुा वनरमािलीमा विवरसका अधरक् िा सदसरमा गाउँसभा िा 
नगरसभाका सदसरिरू िुन निुने भवनएको छ भने अधररन गररएका 
पावलकाका वनरमािली र कारयाविवधमा रो वरिस्ा नै समािेि 
गररएको छैन । तरस्ैत विद्ालरको नामको जगगा सटापटा गनने 
स्बनधमा नमनुा काननूमा ‘विद्ालरको नाममा रिकेो जगगा सटापटा 
गनया पाइने छैन’ भवनएको छ । ्तर मिोत्तरीको वपपरा गाउँपावलकाको 
विक्ा कारयाविवधमा ‘…कारयापावलकाको वनणयारानसुार सटापटा गनया 
सवकनेछ’ भवनएको छ ।22 तरस्ैत संस्ाग्त विद्ालरको विवरस 
अधरक्स्बनधी वरिस्ा नमुना वनरममा राविएको छैन । ्तर 
रुकुम पवश्मको बाँवफकोट गाउँपावलकामा ‘संस्ाग्त विद्ालरको 

22 डीआरसीएनलाई प्ाति भएको वपपरा गाउँपावलकाको विक्ा कारयाविवध 
२०७४-२०७५ मा रो प्ािधान असपष्ट व्रो । 

काननू नबनाएका स्ानीर सरकारले परुानै संरचनामा फेरबदल नै 
नगरी काम गरररिकेो पाइरो । ्तर कव्तपर अिस्ामा विक्क सरुिा 
र विद्ालर गाभनेजस्ता वनणयार भने वलएको पाइरो । रस्तो गदाया 
वििाद उतपनन निोस ् र पावलकाविरुद्ध मदु्ा नपरोस ् भनने उद्शेरले 
सरोकारिालाको सिमव्तमा वनणयार वलने गरेको जनप्व्तवनवधले दाबी 
गरे । कैलालीको जानकी गाउँपावलकाले आिशरक काननू नबनाइकन 
दईु विद्ालर गाभकेो व्रो । “गाउँसभाबाट ऐन बनाएर गनुयापनने िो 
्तर तरिाँको िस्तुवस्व्त बुझदा काम गनदैपनने भरो । अवभभािक 
भेला गराइ वनणयार गरेर गावभरो,” गाउँपावलका अधरक्ले भने । 
्तनिुकँो भान ुनगरपावलकाले काननू नभए पवन विक्क सरुिा गरेको 
व्रो । तरसका लावग स्बवनध्त विद्ालरसँग दोिोरो सिमव्त 
वलएर वसफाररस गरेको नगरपावलका प्मिुले ब्ताए । तरसका सा्ै 
पावलकाले विक्ामा गनने अनर काम पवन सरोकारिाला सव्मवल्त 
नगर विक्ा सवमव्तको वनणयारअनरुूप गररने जानकारी उनले वदए । 

कानून वनमायाण गदाया अवभभािक, विक्क, बुवद्धजीिी, विवरस 
सदसर, प्धानाधरापक र अनर सरोकारिालालाई सिभागी गराएर, 
सबै पक्सँग छलफल गरेर ऐन ्त्ा वनरमािली जारी गरेको दाबी 
जनप्व्तवनवधले गरे । ्तर विक्क, प्धानाधरापक, विवरस सदसर 
लगार्तका सरोकारिालाले भने पावलकाले आफूिरूसँग परायाति 
छलफल नगरेको र ि्तारमा काननू पास गरेको आरोप लगाए । “ऐन 
बनाउँदा परायाति छलफल भएन । दिेािटीका लावग एक वदन छलफलमा 
बोलाए र सोिी वदन मसरौदा वदएर आफनो सझुाि राखनसु ् भने । 
एकै वदनमा वसंगो ऐन पढेर कसरी सझुाि वदन ु?” ्तनिुकँो विक्क 
संघका एक प्व्तवनवधले प्श्न गरे । मोरङका एक प्धानाधरापक (जो 
प्दिे १ विक्ा नीव्त ्तजुयामा गनने सवमव्तका सदसर पवन व्ए) ले 
संघीर विक्ा ऐन बवननसकेको अिस्ामा पावलकाले ‘आतममिुी’ 
कानून बनाउने गरेको आरोप लगाए । उनले भने, “[मोरङको] 
बेलिारी नगरपावलकाले विक्ा काननू बनारो र सबै विवरस िारेज 
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वरिस्ापन सवमव्तको अधरक्मा संस्ापक िा लगानीक्ताया मधरेबाट 
विद्ालरको वसफाररसमा विक्ा अवधकृ्तले मनोनी्त गरेको वरवक्त’ 
िुने वरिस्ा गररएको छ । तरस्ैत मिोत्तरीको बवदयाबास नगरपावलकामा 
‘विद्ालर सञचालकिरू मधरेबाट विद्ालरको वसफाररसमा नगर 

तयावलकया १ : सघंीय मनत्यालयले जयािी ििेको नमुनया कयानून ि तयसअनुसयाि 
स्यानीय सिकयािले जयािी ििेकया कयानूनको तुलनयातमक अधययन 

प्यािियान नमुनया कयानून 

वपपिया 
ियाउँपयावलकया, 
महोत्तिीको विक्या 
कयाय्यविवि 

बवद्यबयास नििपयावलकया, 
महोत्तिीको विक्या 
कयाय्यविवि 

बयँाविकोट 
ियाउँपयावलकया, 
रुकुम पवचिमको 
विक्या वनयमयािली 

जहदया ियाउँपयावलकया, मोिङको 
विक्या वनयमयािली (प्सतयावित 
मसयौदया)

विद्ालर 
िोलने अनमुव्त 
स्बनधमा 

विद्ालर िोलन िवैक्क 
सत्र सरुु िुन ुक््तीमा 
चार मविनाअवघ गाउँ 
र नगर कारयापावलकामा 
वनिेदन वदनपुनने । 

विद्ालर िोलन 
िवैक्क सत्र सरुु 
िुन ुक््तीमा चार 
मविनाअवघ गाउँ 
कारयापावलकामा 
वनिेदन वदनपुनने ।

विद्ालर िोलन कुनै दईु 
सामदुावरक विद्ालरको 
सिमव्तसवि्त िवैक्क 
सत्र सरुु िुन ुक््तीमा चार 
मविनाअवघ विक्ा िािामा 
वनिेदन वदनपुनने ।

विद्ालर िोलन 
िवैक्क सत्र सरुु 
िुन ुक््तीमा ्तीन 
मविनाअवघ विक्ा 
िािामा वनिेदन 
वदनपुनने ।

विद्ालर िोलन िवैक्क सत्र सरुु 
िुन ुक््तीमा ्तीन मविनाअवघ विक्ा 
िािामा वनिेदन वदनपुनने । 

विद्ालरले 
पालना गनुयापनने 
स्तया ्त्ा 
बनदजेअन्तगया्त 

सामदुावरक 
विद्ालरमा गाउँ / नगर 
कारयापावलकाले ्तोकेको 
संखराको अधीनमा रिी 
विक्क सेिा आरोगको 
वसफाररसअनसुार 
विक्क वनरवुक्त गनुयापनने ।

नमनुा काननू 
अनसुारको 
वरिस्ा ।

वरिस्ा उललेि नभएको । 
नमनुा 
काननूअनसुारको 
वरिस्ा ।

नमनुा काननू अनसुारको वरिस्ा ।

विद्ालर 
गाभन सवकने 
वरिस्ाअन्तगया्त

अवधकांि कक्ामा 
१० प्व्ति्तभनदा कम 
विद्ा्थी संखरा भएको 
र दईु िा सोभनदा बढी 
विद्ालर बीचको पैदल 
दरूी ३० वमनेटभनदा कम 
रिकेो ।

नमनुा काननू 
अनसुारको 
वरिस्ा ।

अवधकांि कक्ामा १५ 
भनदा कम विद्ा्थी संखरा 
भएको र दईु िा सोभनदा बढी 
विद्ालर बीचको दरूी ३० 
वमनेटभनदा कम रिकेो ।

नमनुा काननू 
अनसुारको 
वरिस्ा ।

अवधकांि कक्ामा ्तोवकएको 
संखराभनदा अव्त नरनू विद्ा्थी 
संखरा भएको र दईु िा सोभनदा बढी 
विद्ालर बीचको पैदल दरूी १ वकलो 
वमटरभनदा कम रिकेो ।

सामदुावरक 
विद्ालर 
वरिस्ापन 
सवमव्तको 
अधरक् 

विद्ालरका 
अवभभािकले आफू 
मधरेबाट चनेुका ।

नमनुा काननू 
अनसुारको 
वरिस्ा ।

विद्ालरका 
अवभभािकिरूले आफू 
मधरेबाट छानी पठाएका 
क््तीमा एक मविला र 
एक दवल्तसवि्त चारजना 
र स्ानीर समाजसेिी 
विक्ा प्ेमी िा विद्ालरका 
चनदादा्तािरू मधरेबाट िडा 
सवमव्तले मनोनी्त गरेका 
२ जना सदसरिरूले आफू 
मधरेबाट छानेका वरवक्त 

नमनुा 
काननूअनसुारको 
वरिस्ा ।

अवभभािकिरूले आफू 
मधरेबाट छानी पठाएका क््तीमा 
दईु मविलासवि्त चार जना, 
गाउँपावलकाको स्बवनध्त िडाका 
िडा अधरक् िा िडा सवमव्तका 
सदसरिरू मधरेबाट िडा सवमव्तले 
मनोनी्त गरेको एक जना, विद्ालरका 
संस्ापक, बवुद्धजीिी, विक्ाप्ेमी, 
विद्ालरलाई वनरन्तर दस िषयादवेि 
सिरोग गनने िा विद्ालर वरिस्ापन 
सवमव्तले मनोनी्त गरेको क््तीमा एक 
मविलासवि्त दईु जना सदसर मधरेबाट 
छनोट भएको वरवक्त ।

प्मिुले मनोनी्त गरेको वरवक्त’ रिने वरिस्ा गररएको छ । री 
पररिव्तया्त वरिस्ाको उद्ेशर िदेाया मलूभ्ूतरूपमा पावलकावभत्रका 
विद्ालरिरूमा जनप्व्तवनवध र विक्ा अवधकृ्तले आफनो भवूमका 
विस्तार गनया िोजेको दवेिरो (िनेुयािोस,् ्तावलका १) । 
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प्यािियान नमुनया कयानून 

वपपिया 
ियाउँपयावलकया, 
महोत्तिीको विक्या 
कयाय्यविवि 

बवद्यबयास नििपयावलकया, 
महोत्तिीको विक्या 
कयाय्यविवि 

बयँाविकोट 
ियाउँपयावलकया, 
रुकुम पवचिमको 
विक्या वनयमयािली 

जहदया ियाउँपयावलकया, मोिङको 
विक्या वनयमयािली (प्सतयावित 
मसयौदया)

संस्ाग्त 
विद्ालरको 
छात्रिवृत्तस्बनधी 
वरिस्ा 

संस्ाग्त विद्ालरले 
विपनन एिं सीमान्तकृ्त 
विद्ा्थीलाई छात्रिवृत्त 
उपलबध गराउन ुपननेछ 
र रसरी वसफाररस गदाया 
क््तीमा ५)* प्व्ति्त 
बावलका अवनिारयारूपमा 
समािेि गनुयापननेछ ।

संस्ाग्त 
विद्ालरले विपनन 
एिं सीमान्तकृ्त 
विद्ा्थीलाई 
छात्रिवृत्त उपलबध 
गराउन ुपननेछ र 
रसरी वसफाररस 
गदाया क््तीमा ) 
प्व्ति्त बावलका 
अवनिारयारूपमा 
समािेि 
गनुयापननेछ ।**

संस्ाग्त विद्ालरले १० 
प्व्ति्त जेिनेदार, विपनन, 
दवल्त एिं सीमान्तकृ्त 
विद्ा्थीलाई छात्रिवृत्त 
उपलबध गराउन ुपननेछ 
र रसरी वसफाररस गदाया 
क््तीमा ५० प्व्ति्त 
बावलका अवनिारयारूपमा 
समािेि गनुयापननेछ ।

संस्ाग्त 
विद्ालरले विपनन 
एिं सीमान्तकृ्त 
विद्ा्थीलाई 
छात्रिवृत्त उपलबध 
गराउन ुपननेछ र 
रसरी वसफाररस 
गदाया क््तीमा ५ 
प्व्ति्त बावलका 
अवनिारयारूपमा 
समािेि गनुयापननेछ ।

संस्ाग्त विद्ालरले १० प्व्ति्त 
सीमान्तकृ्त गररब ्त्ा जेिनेदार 
विद्ा्थीलाई छात्रिवृत्त उपलबध 
गराउन ुपननेछ र रसरी छात्रिवृत्त प्दान 
गदाया क््तीमा ५० प्व्ति्त छात्रा 
अवनिारयारूपमा समािेि गनुयापननेछ ।

संस्ाग्त 
विद्ालरको 
विद्ालर 
वरिस्ापन 
सवमव्तको 
अधरक् 

वरिस्ा समािेि 
नगररएको ।

वरिस्ा समािेि 
नगररएको ।

विद्ालरका सञचालकिरू 
मधरेबाट विद्ालरको 
वसफाररसमा नगर प्मिुले 
मनोनी्त गरेको वरवक्त । 

संस्ाग्त 
विद्ालरको 
विद्ालर 
वरिस्ापन 
सवमव्तको अधरक्मा 
संस्ापक िा 
लगानीक्ताया 
मधरेबाट 
विद्ालरको 
वसफाररसमा विक्ा 
अवधकृ्तले मनोनी्त 
गरेको वरवक्त । 

विद्ालरका संस्ापकिरू मधरेबाट 
विद्ालर सञचालक सवमव्तको 
वसफाररसमा विक्ा अवधकृ्तले 
्तोकेको वरवक्त ।

विद्ालर 
वरिस्ापन 
सवमव्तको 
अधरक् िा 
सदसर िुन निुने 

गाउँसभा िा नगरसभाका 
सदसरिरू ।

उक्त वरिस्ा 
नभएको ।

उक्त वरिस्ा नभएको ।
उक्त वरिस्ा 
नभएको । 

उक्त वरिस्ा नभएको ।

विद्ालरको 
नामको जगगा 
सटापटा गनने 
स्बनधमा 

विद्ालरको नाममा 
रिकेो जगगा सटापटा गनया 
पाइने छैन ।

…कारयापावलकाको 
वनणायारानसुर 
सटापटा गनया 
सवकनेछ ।

नमनुा काननू अनसुारको 
वरिस्ा ।

नमनुा काननू 
अनसुारको 
वरिस्ा ।

नमनुा काननू अनसुारको वरिस्ा ।

* नमनुथा कथाननूमथा ‘५) प्रवतित’ लेवखएको व्यो । 
** नमनुथा कथाननूम ैभएको यसतो प्रथाविवधक त्वुटलथाई कुनै पथावलकथाले ५० प्रवतित ठथानेकथा छन,् कुनैले ५ प्रवतित र कुनैले हुबहु सथारेको दवेखनछ ।
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सिरोग गरेका व्ए । ्तर समग्र पावलकाको विक्ा नीव्त, कारयारिम 
्तजुयामा, विद्ालर, विक्क र विद्ा्थीस्बनधी अवभलेि संकलन 
एिं वरिस्ापन, विद्ालर अनुगमन, विक्कको मलूरांकनजस्ता 
काम िािाले गनया सकेको व्एन । 

विक्ा िािामा कारयार्त कमयाचारीका अनसुार विद्ालर, विक्क र 
विद्ा्थीस्बनधी ्तर्रांक पवन िािालाई पणूयारूपमा प्ाति व्एन । 
आिशरक कमयाचारी निुदँा र भएका कमयाचारी पवन बार्बार सरूिा 
िुदँा तरस्तो अवभलेि वरिवस््तरूपमा पावलकालाई प्ाति व्एन । 
जाजरकोटको छेडागाड नगरपावलकाको विक्ा िािा प्मिुले सचूना 
र ्तर्रांक वरिवस््त नभएकोमा गनुासो गददै भने, “विजोका वदनमा 
स्ो्त वरवक्तले कारायालर चलाइरिनुभएको व्रो, उिाँिरूलाई 
सबै ्तर्रांक मिुमा कणठ व्रो । तरिी भएर अविले कुनै सचूना 
अद्ािवधक छैन ।” रुकुम पिूया नराँ वजलला भएकाले वससने र भमू े
दिु ैगाउँपावलका प्व्तवनवधले विक्ास्बनधी अवभलेिका लावग परुानो 
वजललाको केनद्र िलंगा जानपुरररिकेो ब्ताए । रसरी वजविकाको 
काम स्ानीर ्तिको विक्ा िािामा िस्तान्तरण गदाया ्तर्रांकको 
िस्तान्तरण र वरिस्ापनबारे धरान वदइएको दवेिएन ।

विक्ा िािाले विद्ालर अनगुमन पवन गनया सकेको व्एन । विक्ा 
िािामा कमयाचारीको अभािमा जनप्व्तवनवधले गनने अनगुमन िासै 
प्भािकारी नरिकेो जनप्व्तवनवधले नै सिीकारे । “म अनगुमनमा गएर 
के गनने ? विक्ा िािामा कमयाचारी नै एक जनामात्रै छ । अनगुमन 
गरे पवन सझुाि कारायानिरन गनया कमयाचारी छैनन,्” मोरङको बढुीगंगा 
गाउँपावलकाका अधरक्ले ब्ताए । नेपाल विक्क संघ, कवपलिस्तकुा 
एक प्व्तवनवधले पवन अनगुमनका नाममा जनप्व्तवनवधले गएर रसो 
मौविक सझुाि वदने र कुनै वरिवस््त अवभलेि निुने गरेको दाबी 
गरे । कवपलिस्तकुो एक पावलकाका विक्ा िािाका उपसवचिको 
्तकया अनसुार स्ानीर ्तिमा एक जनामात्र िािा अवधकृ्तको दरबनदी 
रािपेवछ िैधावनक रूपमा नै विद्ालर अनगुमनको अनतर भरो । 
अनर पावलकाका विक्ा िािाका कमयाचारीले पवन प्िासवनक 

६

विक्या ियाखया ि कम्यचयािी वयिस्यापन 

स्ानीर सरकारको विक्ास्बनधी नीव्त, वनरम र कारयारिम कारायानिरन 
गनने वनकारका रूपमा विक्ा िािाले काम गरररिकेो व्रो ।23 
िािालाई पविलेको वजविकाको भवूमका िस्तान्तरण भएको व्रो 
(िनेुयािोस,् िणड १) । िािामा कमयाचारी वरिस्ापन गनने उद्शेरले 
सघंीर विक्ा सेिामा कारयार्त कमयाचारीलाई समारोजन गररएको व्रो । 
अधररन गररएका पावलकाका विक्ा िािामा समारोजनपश्ा्त बढीमा 
्तीनजना कमयाचारी व्ए । पाँच नगरपावलकामा उपसवचि ्तिका 
कमयाचारी विक्ा िािा प्मिुका रूपमा समारोजन गररएका व्ए भने 
्तीन पावलकामा अवधकृ्त ्तिका (पिूया विद्ालर वनरीक्क) कमयाचारी 
विक्ा प्मिुमा समारोजन भएका व्ए । बाँकी आठ पावलकामा कुनै 
पवन अवधकृ्त ्तिका कमयाचारी समारोजन भएका व्एनन ् । रस्ता 
पावलका विक्ा िािा प्मिु वििीन व्ए । विक्ा िािा प्मिु 
वििीन पावलकामधरे प्ार: गाउँपावलका व्ए । तरस्ता पावलकामा 
पिूया स्ो्त वरवक्त, विक्क अ्िा प्िासनका कमयाचारीलाई विक्ा 
िािाको वज्मिेारी वदइएको व्रो । नगरपावलकामा उपसवचि एक, 
िािा अवधकृ्त एक र एक प्ाविवधक सिारक ्त्ा गाउँपावलकाका 
एक िािा अवधकृ्त र एक प्ाविवधक सिारकको दरबनदी रि ेपवन 
धरैे पावलकामा दरबनदीअनसुार कमयाचारी अपगु रिकेो पाइरो ।

विक्ा िािाका प्मिुको विस्त्ृत कामक्तयावरको वििरण पावलकाका 
विक्ा वनरमािली िा कारयाविवधमा समािेि गररएको छ । ्ती वििरणमा 
वििषेगरी वरिस्ापकीर र वनरीक्णको भवूमका समािेि छ । ्तर 
धरैे पावलकामा अवधकृ्त र अनर कमयाचारीको अभािले गदाया विक्ा 
िािाबाट िुनपुनने काम भएका व्एनन ्। “विक्कलाई ्तलब वि्तरण 
गननेबािके अनर काम गनया सवकएको छैन,” वससने गाउँपावलकाको 
विक्ा िािामा कारयार्त एक कमयाचारीले जनाए । संघीर सरकारको 
सि्तया अनुदानबाट आउने विक्कको ्तलब विक्ा िािाबाट 
नै वि्तरण िुने गरेको व्रो । रसबािके केिी पावलकामा विक्ा 
िािाका कमयाचारीले विक्ाका रोजना छनोट र बजेट विवनरोजनमा 

23 केिी स्ानीर सरकारले विक्ा, रिुा ्त्ा िलेकुद िािा नाम वदएका व्ए । 
रस प्व्तिेदनमा विक्ा िािा भवनएको छ । 
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कामको चापले आफूिरूले विक्ण अनगुमन गनया समर नपाएको 
जानकारी वदए । 

अकयो्तफया  विक्ाका विवभनन अवधकार स्ानीर ्तिमा िस्तान्तरण 
भएपवछ धरैे पावलकामा विक्कको िवृत्त विकास रोवकएको गनुासो 
विक्किरूको व्रो । वििषेगरी पावलकािरूले विक्कको ्तावलमका 
लावग कारयारिम र बजटे छुट्राएका व्एनन ्।24 “पविलाको वरिस्ामा 
विक्किरूको लावग ्तावलम िुनर्रो । अविले केिी ्तावलम भएको 
छैन,” मिोत्तरीको वपपरा गाउँपावलकामा कारयार्त एक विक्कको 
गनुासो व्रो । तरस्ैत धरैे पावलकामा २०७४ र २०७५ मा विक्कको 
कारयास्पादन मलूरांकन सम्ेत भएन । कव्तपर विद्ालरमा विवरस 
गठन नभएको र स्ानीर ्तििरूमा विक्ा िािा िनेने अवधकृ्त नभएको 
कारणले विक्किरूको कारयास्पादन मलूरांकन िुन सकेको व्एन ।25 

24 Neupane, P., Pokharel, T., Dhungana, H, Poudyal, T., Ghimire, 
IP., Gupta, A & Poudel A. 2018. Political Economy Analysis of 
Education Governance at Local Level in Nepal. Kathmandu: Nepal 
Administrative Staff College and The Asia Foundation. https://
asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-Political-
Economy-Analysis-Education.pdf; मा उपलबध, २०७६ माघ १ मा िरेरएको । 

25 विक्कको कारयास्पादन मलूरांकनका लावग केिी नराँ वरिस्ा गररएको 
व्रो । http://www.tsc.gov.np/doc/1577972944.PDF; मा उपलबध, २०७६ 
माघ ८ मा िरेरएको । 

स्ानीर सरकारको विक्ा िािामा समारोजन भएका विक्ा 
सेिाका उपसवचि र अवधकृ्त ्तिका कमयाचारी समारोजनप्व्त सन्तषु्ट 
व्एनन ्। वििषेगरी विक्ा सेिाका उपसवचििरूले स्ानीर सरकारमा 
आफूभनदा ्तलला ्तिका प्िासन सेिाबाट समारोजन भएका प्मिु 
प्िासकीर अवधकृ्तमा्ति्त काम गनुया परेकोमा असन्तवुष्ट वरक्त गरे । 
“समारोजन विभेदपूणया भरो । आफूभनदा जुवनरर वरवक्त [प्मुि 
प्िासकीर अवधकृ्त] लाई कारयास्पादन मलूरांकन गनने अवधकार 
वदइएको छ,” स्ानीर सरकारको विक्ा िािामा समारोजन भएका 
एक उपसवचिले भने । उनले आफू अपमावन्त भएर काम गनुया परेको 
र रस्तो अिस्ामा जावगर िाने वक छोवडवदने भनने अनरोलमा 
रिकेो ब्ताएका व्ए । अनर पावलकामा पवन समारोजन भएका 
विक्ाका उपसवचि र अवधकृ्तले सरकारले विक्ा सेिालाई “अपमान 
गरेको” र “धिस्त पारेको” जस्ता अवभवरवक्त वदएका व्ए । सा्ै 
कव्तपर उपसवचि र अवधकृ्त ्तिका कमयाचारीले आफू अझ ैसंघीर 
सरकारको वनकारमा नै पदस्ापन िुन इचछुक र प्रासर्त रिकेो 
जानकारी वदएका व्ए ।  
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विद्ालर विक्ामा स्ानीर सरकारको अकयो मखुर चासो विवरस 
गठन र सवमव्तस्बनधी वरिस्ा पररि्तयानमा रिेको पाइरो ।26 
स्थानीय सरकथार सञ्थालन ऐन, २०७४ ले स्ानीर सरकारलाई 
विवरस गठन ्त्ा वरिस्ापनस्बनधी अवधकार वदएको छ । तरसको 
आधारमा पावलकािरूले आफना वनरमािली िा कारयाविवधअनसुार 
नराँ विवरसिरू गठन गनया ्ालेका व्ए ।27 कव्तपर पावलकाले 
कारयाकाल बाँकी रिकेा विवरससम्ेत भगं गरेर आफनै काननूअनरुूप 
नराँ विवरस स्ापना गरेका व्ए । भंग गररएका तरस्ता कव्तपर 
विवरसले स्ानीर सरकारविरुद्ध अदाल्तमा मदु्ा दारर पवन गरेका 
व्ए (िनेुयािोस,् केस सटडी २) । 

वििावद्त िुँदािुँदै पवन विवरसमा स्ानीर सरकारले आफनो 
प्भाि विस्तार गनया िोजेको सपष्ट दवेिनर्रो । रुकुम पिूयाको वससने 
गाउँपावलकामा एउटा सामदुावरक विद्ालरको परुानो विवरसलाई भगं 
गरेर नराँ बनाउँदा राजनीव्तक आस्ाका आधारमा विवरस अधरक् 
चरन गनया िोजेको आरोप लागेको व्रो (िनेुयािोस,् केस सटडी ३) । 

रुकुम पवश्मको आठबीसकोट नगरपावलकाले आफनै वरिस्ाअनरुूप 
आफनै स्ो्त र छुटै वरिस्ाको विवरस भएको नराँ विद्ालर पवन 
स्ापना गरेको व्रो (िनेुयािोस,् केस सटडी १) । केिी पावलकामा 
जनप्व्तवनवधले आफूले मनोनरन गरेको वरवक्त विवरसको अधरक् 
रिने वरिस्ा गरेका व्ए । स्ानीर जनप्व्तवनवधले आफूले मनोनरन 
गरेको प्व्तवनवधलाई विवरस अधरक् र सदसर बनाउनेमात्र नभएर 

26 कुनै पवन विद्ालरको सञचालन, रेिदेि र वरिस्ापन गनयाका लावग 
गठन गररने सवमव्तका रूपमा रिेको विद्ालर वरिस्ापन सवमव्त (विवरस) को 
वरिस्ा विक्था ऐन, २०२८ को सा्तौं संिोधनले गरेको व्रो । सवमव्तको सदसरमा 
अवभभािकले आफूिरू मधरेबाट छानी पठाएका दईु मविलासवि्त चारजना, विद्ालर 
रिकेो िडाका िडा अधरक् िा िडा सवमव्तका सदसरमधरे एक िा िडा सवमव्तले 
मनोनरन गरेका सदसर, विद्ालर संस्ापक, स्ानीर बवुद्धजीिी आवदले मनोनरन 
गरेका एक मविलासवि्त दईुजना र विद्ालरका विक्कले आफूिरू मधरेबाट पठाएका 
एकजना र सदसर सवचिको रूपमा विद्ालरका प्धानाधरापक रिने वरिस्ा व्रो । री 
सदसरिरू मधरेबाट छानेको सदसर सवमव्तको अधरक् रिने वरिस्ा पवन ऐनमा व्रो । 
सवमव्तको काम क्तयावरको वरिस्ा पवन सोिी ऐनको १२ (६) मा राविएको व्रो ।

27 विक्ास्बनधी स्ानीर कानून नबनेका पावलकाका विद्ालर र पुराना 
विवरसको कारयाकाल नसवकएका विद्ालरमा भने परुानै विवरस र्ाि्त ् व्ए ।

जनप्व्तवनवध आफै (वििेषगरी िडा अधरक्) आफनो िडाका 
विद्ालरको विवरस अधरक् बनेका दृष्टान्त पवन भवेटए । मिोत्तरीको 
वपपरा गाउँपावलकाले बनाएको विक्ा कारयाविवध, २०७४/७५ 
मा स्बवनध्त िडा अधरक् िा िडा सवमव्तले मनोनी्त गरेको 
वरवक्त विद्ालरको विवरस अधरक् िुने वरिस्ा व्रो । ्तनिुकँो 
िुकलागणडकी नगरपावलकाका दईु विद्ालरका विवरसमा िडा 
अधरक् नै अधरक् बनेका व्ए । “मरेो िडाको विद्ालरको विवरस 
अधरक् बननका लावग १२ जना आकांक्ी व्ए । ्तर सिमव्त 
भएन । वििाद भएपवछ म अधरक् बने ँ । रसमा सबै मञजरु भए,” 
िकुलागणडकी नगरपावलकाका एक िडा अधरक्ले भने । तरसैगरी 
मिोत्तरीको वपपरा गाउँपावलकामा पवन विवरस अधरक् िुन धेरै 
आकांक्ी रिकेो अवन सवमव्तमा चरम राजनीव्त र वििाद िुने कारणले 
विवरस अधरक् बनाउने वज्मा िडा अधरक्लाई वदने वरिस्ा राखन ु
परेको तरिाँका एक िडा अधरक् (जो विक्ा सवमव्तका सदसर पवन 
व्ए) ले र प्मिु प्िासकीर अवधकृ्तले ब्ताए । 

नराँ विवरस गठनका रस्ता प्रास वकन भए भनने प्श्नको उत्तरमा 
दलीर वििाद समाधान गनया र आफूले चािजेस्तो विद्ालर सधुारको 
प्रास गनया िोजदा परुाना विवरसबाट सिरोग प्ाति नभएको भननेजस्ता 
उत्तर जवनप्व्तवनवधले वदए । ्तर विक्ा विज्ञ र अनर सरोकारिालाले 
भने विवरसमा जनप्व्तवनवधले प्भाि बढाउन िोजनकुो अनर वनर्त 
पवन रिकेो ्तकया  गरे । विक्ालाई सामदुारीकरण गनने उद्शेरले स्ापना 
गररएको विवरसलाई विद्ालर सञचालनको लावग प्ाति साधन र 
स्ो्तको पररचालन गनने र आिशरक्ताअनरुूप विक्क वनरवुक्त ्त्ा 
बढुिा गनने एिं तरस्ता विक्कको लावग पाररश्रवमक ्त्ा सवुिधाको 
वरिस्ा गननेस्मको अवधकार प्ाति छ । वरनै अवधकारको प्रोग 
गरी विद्ालरको स्ो्तको सिावमति ग्रिण, उपरोग र वि्तरणमा 
जनप्व्तवनवधको मित्िाकांक्ा रिकेो उनीिरूले ब्ताए । स्ो्त स्पनन 
विद्ालरमा विवरस गठन िुदँा चरम दलीरकरण िुन ुर विवरस गठन 
नै िुन नसकनकुा पछावड पवन विद्ालर स्ो्तको सिावमति ग्रिण, 
उपरोग र वि्तरणको सिा य्ा नै स्बवनध्त व्रो (िनेुयािोस,् केस सटडी 
३ र ४) ।

७

विद्यालय वयिस्यापन ि ियाजनीवत
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विवरसमा जनप्व्तवनवधको प्भाि बढ्नलेु विद्ालरको सिारत्त्तामा 
असर पनने देविरो । “जनप्व्तवनवधले आफू अनुकूल विवरस 
बनाउँदा सवमव्त जनप्व्तवनवधिरूप्व्त जिाफदिेी िुनछ ्तर सवमव्त ्त 
अवभभािक र विद्ा्थीप्व्त जिाफदिेी िुनपुनने िो,” विक्ा नीव्त ्त्ा 
अभरास केनद्रका एक विक्ा विज्ञको ्तकया  व्रो । विवरस अधरक् 
जनप्व्तवनवध रिने अ्िा जनप्व्तवनवधले मनोनरन गनने वरिस्ा 
राखदा विद्ालरमा दलीर प्भाि, राजनीव्तक पूिायाग्रि, विक्क 
सरूिामा चलिेल कारम रविरिने आिंका उबजाएको व्रो । 

अकायाव्तर जनप्व्तवनवधको िवैसर्तमा रिकेा वरवक्तले दोिोरो भवूमका 
स्िालदा सिा य्ा बावझने ्त्ा आफू अधरक् रिकेो विद्ालरलाई 
प्ा्वमक्तामा राखनेजस्ता नकारातमक असर दवेिने स्भािना पवन 
उवत्तकै व्रो । जनप्व्तवनवधले विद्ालर विक्ामा सधुार गनने अवभप्ार 
राखन ुसिाग्तरोगर रि ेपवन विवरस भने अवभभािकिरूबाट वनिायावच्त 
प्व्तवनवधमा्ति्त रिनपुनने ्ती विज्ञको ्तकया  व्रो । अनर्ा विद्ालर 
वरिस्ापनमा रविरिकेो दलीर वििाद अझ ैवरापक िुने दवेिरो ।

केस सटडी ३ : विद्यालय वयिस्यापन सवमवत िठनमया दलीय विियाद

रुकुम पिूया वससने गाउँपावलकामा रिकेो रुवकमणी माधरवमक विद्ालरमा नराँ विवरस गठन गनुयापनने व्रो । वजललाको नमनुा विद्ालरका 
रूपमा पररवच्त उक्त विद्ालर अवभभािक र विद्ा्थी दिुैको आकषयाणमा व्रो । विवरसका अधरक्ले दईु कारयाकाल परूा गरेका 
भए पवन पनुः उनलाई नै वनरन्तर्ता वदने चािना अवभभािकको व्रो । ्तर पावलका प्व्तवनवधले उनको दलीर आस्ाका कारणले 
असिरोग गरेको र आफनो दल सम य्ाक लराउन िोजेको ्ती पिूया विवरस अधरक्ले दाबी गरे । विद्ालरका एक विक्कले पावलकामा 
नेपाल क्रवुनसट पाटथी (नेकपा) को बिुम्त भएको ्तर अवभभािकले रुचाएका पिूया विवरस अधरक् रावट्रिर प्जा्तनत्र पाटथी सम य्ाक 
भएकाले जनप्व्तवनवधले िटाउन िोजेको ब्ताए । सवमव्त गठन गनया अवभभािक भेला बोलाएको भए पवन गाउँपावलकाले रोकेको 
उनले ब्ताए । ्तर गाउँपावलकाका प्िासकीर अवधकृ्तका अनसुार विवरसको अिवध सवकएपवछ विद्ालरलाई जानकारी नवदइकन 
सवमव्त गठन गनया सचूना जारी गरेकाले गाउँपावलकाले रोकेको व्रो । 

विवरसका अधरक् अलग पाटथीको भएकाले आफनो विद्ालरमा पावलकाले रोजना र बजेट विवनरोजनमा भदेभाि गनने गरेको एक 
विक्कले आरोप लगाए । भिन, िौचालर, पसु्तकालर लगार्तका संरचनाका लावग गाउँपावलकासँग बजेट माग गरेको ्तर कुनै 
पवन रोजना नवदएको उनले ब्ताए । विद्ालरमा बजेट पाररवदन सांसदलाई गिुानुयापरेको र तरसपवछ मात्र िौचालर वनमायाणको लावग 
केिी बजेट पाएको ब्ताए । संघीर र प्दिे सरकारबाट ्तलुनातमकरूपमा विद्ालरले सिरोग पाएको ्तर स्ानीर सरकारले परायाति 
धरान नवदएको उनको आरोप व्रो । 

विवरस पिूया अधरक्का अनसुार विद्ालर साधनस्ो्त स्पनन र आव य्ाक अिस्ा राम्ो भएकोले पवन जनप्व्तवनवधले ‘आफना मानछे’ 
राखन चािकेा व्ए । “विद्ालरसँग एक करोड जव्त आफनै िा्तामा व्रो । विवभनन धावमयाक कारयारिम, दउेसी भलैो लगार्तबाट पवन 
आठ लाि जव्त संकलन गरेको व्रो,” उनले ब्ताए । उनले ्पे, “आफूलाई सबै अवभभािकले रुचाएको र रसै िटाउन नसकेपवछ 
विक्ा ऐन बनाएर िटाउन िोजेका छन ्।” पावलकाले जानीजानी आफूलाई नै वनसाना बनाई दईु कारयाकाल अधरक् भइसकेका वरवक्त 
पनुः अधरक् िुन नपाउने वनरम बनाएको उनको बझुाइ व्रो । ्तर गाउँपावलका उपाधरक्ले भने, “कुनै वििषे विद्ालर केवनद्र्त गरेर 
वनरम काननू बनदनै । सबै विद्ालरलाई सिुाउँदो समान काननू बनाएका छौ ँ ।” विवरसस्बनधी वरिस्ामा कुनै दलीर पिूायाग्रि 
नभएको उनले दाबी गरे । अब उक्त विद्ालरको विवरस नराँ ऐनअनसुार बनने उनले ब्ताए । 
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मिोत्तरीको वपपरा गाउँपावलकाको श्री अ्तराढ आधारभ्ूत विद्ालरको आफनै पोिरी रिकेाले पोिरी ठेककामा लगाएर विद्ालरले 
आ्दानी गददै आइरिकेो व्रो । ्तर गाउँपावलकाले पोिरी आफूले वलएर ठेककामा लगाएको र विद्ालरले आ्दानीको विससा केिी 
पवन नपाएको तरस विद्ालरका एक विक्कले ब्ताए । “विद्ालरको पोिरी पावलका आफैले ठेककामा लगाएको छ । तरसबाट 
विद्ालरले केिी पवन पाएको छैन । िडा सवमव्तले विद्ालरको भिनमा नै कारायालर रािकेो छ । विद्ालरसँग कक्ा कोठाको अभाि 
छ । मलेै रो कुरा िडा अधरक्लाई पवन भने, पावलकामा गएर पवन भने ्तर सनुिुाइ भएको छैन,” ्ती विक्कले भने । पावलकाको 
तरस्ैत अकयो विद्ालरको पोिरी भने नवलएकोमा उनले गनुासो पोिे, “पावलकाको अकयो विद्ालरको पवन पोिरी छ । ्तर तरो 
पावलकाले वलएको छैन । एउटै पावलकामा दईुओटा वरिस्ा कसरी िुन सकछ ?” 

विक्ा सवमव्त सदसर एिं अकाया िडाका अधरक्ले भने पावलकाले सबै विद्ालरको स्पवत्त आफनो मा्ति्तमा वलएको र सबै पावलकामा 
एउटै वरिस्ा भएको दाबी गरे । उनले ्प जानकारी वददँ ैभने, “विवधि्त ्रूपमा नै विद्ालरको स्पवत्त पावलकाले वलएको िो । 
कुनैकुनै विद्ालरको पोिरीको ठेकका पविले नै लावगसकेकोले वलन पाएका छैनौ ँ । ्तर श्री अ्तराढ आधारभ्ूत विद्ालरमा भने 
परुानो ठेककाको ्राद सवकएकोले पावलका आफैले लगाएको िो ।”

श्री अ्तराढ आधारभ्ूत विद्ालरको आव य्ाक स्ो्त राम्ो भएकोले सो विद्ालरमा सबैको धरान गएको र विवरसमा रिने धरैेले इचछा 
दिेाएकाले सवमव्त छानन गाह्ो भएको तरस िडाका अधरक्ले ब्ताए । गाउँपावलकाले िडा अधरक् आफै िा मनोनरन गरेको वरवक्त 
विवरस अधरक् बनन सकने वरिस्ा गरे पवन श्री अ्तराढ आधारभ्ूत विद्ालरको विवरस गठन भएको व्एन । “रो विद्ालरको 
आ्दानी धरैे छ । तरसैले रसको वरिस्ापन सवमव्तमा बसन मानछे िान्ाप गछयान ् । िडाकै अकाया दईु विद्ालरको विवरस सवजलै 
गठन भएको व्रो । वकनभने व्तनको तरव्त धरैे आ्दानी छैन । िडा सवमव्तमा पवन ्तीनजना नेपाली कांग्रेसका सदसर छन ् । म र 
अकयो एक जनामात्र नेकपाका छौ ँ । तरसैले विवरस गठन गनया सिज भएको छैन । विद्ालरको नाममा ्तीन पोिरी छन ् । ्तर अविले 
पोिरीको स्पणूया आ्दानी पावलकाले वलने गरेको छ । तरसबाप्त विद्ालरलाई केिी सवुिधा वदएको छैन,” उनले गनुासो गरे । 
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८

स्यानीय सिकयाि ि विक्कको समबनि

विद्ालर विक्ा आफनो मा्ति्त आएसँगै स्ानीर सरकारका 
जनप्व्तवनवधले विक्क वरिस्ापन, वनरवुक्त र वनरमन गनया ्ालेका 
व्ए । पुरानो संरचनामा वििेषगरी विक्क सेिा आरोगबाट र 
विवरस अधरक् सव्मवल्त विद्ालरको आफनै विक्क छनोट 
सवमव्तमाफया ्त विक्क वनरवुक्त िुनर्रो ।28 वरिस्ापन र वनरमनको 
मखुर वज्मा वजविकाको व्रो । सोिी संरचनामा रिदँा विक्किरू 
विद्ालरमा उपवस््त निुने, व्तनले आफनो वज्मिेारी परूा नगनने र 
तरसले विद्ालरको पठनपाठन एिं गणुस्तरमा असर पारेको बझुाइ 
जनप्व्तवनवधको व्रो । रस्तो ठ्राइ केिी िदस्म सिी रिकेो अनर 
सरोकारिालाले पवन ब्ताए । “पविले ्त विक्किरू िावजरी लगाउँद ै
वजलला विक्ा कारायालर धाउँद ै राजनीव्त ग न्े,” मिोत्तरीको विक्ा 
विकास ्त्ा समनिर एकाइका एक कमयाचारीले दाबी गरे । तरसैले 
धरैे पावलकामा जनप्व्तवनवधले विक्ा के्त्रमा वलएका मखुर कदम 
नै विद्ालरमा विक्कको वनरवम्त्ता सवुनवश््त गराउने्तफया  केवनद्र्त 
व्रो । तरसका लावग उनीिरूले विद्ालरमा प्तरक् वनगरानी 
बढाएका व्ए । वनगरानीका उपारमा विद््ुतीर िावजरी, अनपुवस््त 
िुने र वढलो आउने विक्कको ्तलब कटौ्ती गनने र विद्ालरमा 
गएर ‘छड्के' जाँच गनने आवद व्ए । रसले विक्कलाई विद्ालरमा 
वनरवम्त उपवस््त िुन बाधर बनाएको व्रो । 

परन्तु धेरैजसो विक्किरूले भने रसरी जनप्व्तवनवधले गरेको 
वनगरानीलाई रूचाएका व्एनन् । जनप्व्तवनवधले सबै विद्ालर 
र विक्क स्ानीर सरकारमा्ति्त िुन् र उनीिरू पावलकाप्व्त 
उत्तरदारी िुनपुछया भनने सनदिे वदन िोजेको पाइरो । विक्किरूले 
भने राजनीव्तक पषृ्ठभवूमबाट आएका र आफूभनदा कम पढेलेिकेा 
जनप्व्तवनवधले अनगुमन ्त्ा मलूरांकनका नाममा अनािशरक दबाब 
मिससु गरेका व्ए । रस्तो वकवसमको द्वनद्व र घषयाणले स्ानीर ्तिको 
विद्ालर विक्ामा नकारातमक असर पारेको दवेिरो । ्तनिुकँो एक 
विद्ालरका प्धानाधरापकले भने, “जनप्व्तवनवधिरूको रबावफलो 

28 नेपाल सरकार । २०५९ । विक्था वनयमथािली, २०५९ । काठमाडौ:ँ नेपाल 
काननू आरोग ।

पारा िािी िुदँ ैगएको, िडा अधरक्ले विक्कलाई ्कायाउने गरेको 
र रसले गदाया विद्ालर र विक्कको मरायादामा आचँ आएको छ ।” 
मिोत्तरीको वपपरा गाउँपावलकाका एक प्धानाधरापकले पवन िडा 
अधरक्ले वनगरानी गदाया िुकुमी िैली अपनाएको र अनािशरक 
दबाब वसजयाना गरेको ब्ताए । “िडा अधरक्ले विद्ालरमा विद््ुतीर 
िावजरी मवेसन जोडेर वनरनत्रण गनया िोजेका छन,् आफू र सवचि भने 
कविलरै समरमा कारायालर आउँदनैन ्। िामी ठीक समरमा विद्ालर 
आएनौ ँभने ्तलब काट्ने भनने सनेुको छु । विक्ा सवमव्तको वनणयार 
िो भनछन ््तर िामीलाई िबर िुदँनै । गाउँका मानछे पवन अनािशरक 
दबाब वदनछन् । म एकवदन बैंकमा िा्ता िोलन गएको व्एँ । 
कसैले िडा अधरक्लाई प्धानाधरापक विद्ालरमा छैन भनेर फोन 
गरेछ... ठीक छ, चके गनुयापछया ्तर तरसको पवन प्वरिरा िुनछ । कुनै 
विवधवबना रस्तो गनया वमलदनै,” ्ती प्धानाधरापकले गनुासो पोि े। 
जनप्व्तवनवधले विक्कलाई वनरमन गनने प्रास गरे पवन तरस्तो 
वनरमन प्वरिरा पारदिथी र वरिवस््त निुदँा कव्तपर अिस्ामा 
विक्कलाई अनािशरक दबाब पनने गरेको बवुझरो ।

वनगरानी सँगसँगै स्ानीर सरकारले िैवक्क नव्तजाका आधारमा 
विद्ालर र विक्क िा प्धानाधरापकको मूलरांकन गरेर राम्ो 
नव्तजा वनकालनेलाई पुरसकार अवन िराब नव्तजा लराउनेलाई 
दणडको अभरास सरुू गरेका व्ए । रुकुम पवश्मको आठबीसकोट 
नगरपावलकामा कक्ा आठको िावषयाक परीक्ाको नव्तजालाई आधार 
मानेर कमजोर विक्कलाई कारबािी गररएको विक्ा िािाका 
कमयाचारीले ब्ताए । पविलो चरणमा नगरपावलकावभत्रको अकयो 
विद्ालरमा सरुिा गररएको र ्तीन मविनापवछ विद्ा्थीको वसकाइ 
स्तर िवृद्ध भएमा सरुिा गररएका विक्कलाई सावबककै विद्ालरमा 
फकायाउने वरिस्ा गररएको व्रो । रव्त गदाया पवन वसकाइ स्तर र 
नव्तजामा सुधार िुन नसके विक्कलाई सेिाबाटै अिकाि वदने 
गरी नीव्त वनमायाण गररएको ब्ताइरो । तरसैगरी राम्ालाई परुसकृ्त 
गनने वरिस्ाअनुसार प््म, दोस्ो र ्ेतस्ो िुने विद्ालर ्त्ा 
विद्ा्थीलाई सम्ेत नगरपावलकाले स्मान गरेको ब्ताइरो । केिी 
स्ानीर सरकारले पविलेदवेि पढाइरिकेा विक्कले राम्ो नव्तजा 
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वदन नसकेको भनद ैअव्तररक्त दबाब वदने र नव्तजा नसरुिमेा विवभनन 
वकवसमले अप्तरक्रूपमा दबाब वदएपवछ िट्न बाधर िुनपुनने अिस्ा 
उतपनन गरेका व्ए । स्ारी दरबनदीका विक्कलाई िटाउन नसकने 
भएकाले विक्कलाई असुविधा िुने विद्ालरिरूमा सरुिा गनने 
गरेको पाइरो । रसो गनुयाको उद्शेर ्ती विक्कले जावगर छाड्छन ्
र विक्क वनरवुक्त गनने बाटो िलुोस ्भनने दवेिरो । िकुलागणडकी 
नगरपावलकाका एक िडा अधरक्ले भने, “परुाना विक्कले अगं्रेजी 
माधरममा पढाउन सकदनैन ्। उनीिरूलाई िामीले िटाएर नराँ राखन 
पवन नवमलने रिछे । तरसैले तरस्ता विक्कलाई टाढा सरूिा गरेपवछ 
आफै जावगर छाड्छन् ।” पावलकाले गनने विक्क अनुगमन ्त्ा 
वनगरानीको प्वरिरा वरिवस््त निुदँा र विक्क एि ंप्धानाधरापकलाई 
समािेि नगराउँदा स्ानीर सरकार र विक्कबीच आपसी विश्ासको 
िा्तािरण बनन सकेको व्एन । 

विक्क र जनप्व्तवनवधमा दिुैले एकअकाया समूिप्व्त राजनीव्तक 
पिूायाग्रिबाट वनदनेवि्त भएको आरोपप्तरारोप गरेको पाइरो । रसले 
एकअकायाप्व्त िकंाको भािना उतपनन गराएको व्रो । मिोत्तरीको 
वपपरा गाउँपावलकाको एउटा माधरवमक विद्ालरका प्धानाधरापकले 
आफूलाई िडा अधरक्ले राजनीव्तक पूिायाग्रि रािेर िटाएको 
भनद ै अदाल्तमा मदु्ा दारर गरेका व्ए । “प्दिे सरकारको बेटी 
पढाउ, बेटी बचाउ कारयारिमअन्तगया्त साइकल वि्तरण गनने कारयारिम 
राविएको व्रो । मखुरमनत्री पवन सामले िुने कुरा व्रो । रसकै 
लावग बैठक बोलाउनु भनेर िडा अधरक्ले भननुभरो । बैठकमा 
विद्ालरको िवैक्क र भौव्तक अिस्ा राम्ो नभएकाले राजीनामा 
गनुया भननभुरो । मलेै सपष्टीकरण वदनलाई १५ वदन समर मागे ँ । ्तर 

मबाट माइनरुट िोसेर मलाई प्अबाट िटाउने वनणयार गरररो,” 
्ती प्धानाधरापकले भने । उनले आफूलाई दलीर पूिायाग्रिका 
कारणले िटाएको दाबी गददै भने, “िडा अधरक् फोरमका िुन,् म 
नेपाली कांगे्रसको सम य्ाक िु ँ । तरसैले मलाई िटाए ।” विक्क र 
जनप्व्तवनवधबीच सौिादयापणूया स्बनध विकास निुदँा विद्ालर विक्ामा 
स्ानीर सरकारले प्भािकारी काम गनया कवठन िुने दवेिरो । 

विक्क वनरुवक्त गदाया पावलकाले विवधस्म्त ्तररकाले रोगर 
वरवक्त चरन गननेभनदा पवन आफना मानछे राखने गरेको आरोप धरैे 
पावलकामाव् लागेको पाइरो । रस्ैत पररवस्व्तलाई मनन गददै संघीर 
विक्ा मनत्रीले, “गोजीबाट विक्क वनरवुक्त नगनूया, रो काम विक्क 
सेिा आरोगले गछया” भनेको िुनुपछया ।29 रसको ्तातपरया स्ारी 
विक्क वनरवुक्तको अवधकार मनत्रालर मा्ति्तकै विक्ा आरोगमा 
छ भनने िो । सोिीबमोवजम विक्था नीवत, २०७६ ले माधरवमक 
विक्ाको वरिस्ापन संघमा नै रािेको छ । रसबाट पवन संघीर 
सरकारले क््तीमा माधरवमक ्तिका विक्क वनरवुक्त गनने अवधकार 
आफू मा्ति्त नै राखन िोजेको देविरो । अकयो्तफया  भने नेपाल 
नगरपावलका संघ र गाउँपावलका रावट्रिर मिासंघ नेपालले विक्क 
वरिस्ापन स्ानीर सरकारको एकल अवधकारमा रिकेो आधारभ्ूत 
र माधरवमक विक्ाकै पाटो रिकेोले विक्क वनरवुक्तलगार्त अवधकार 
स्ानीर सरकारकै मा्ति्त रिनपुनने ्तकया  गरररिकेा व्ए । रो वििादबारे 
विक्ा नीव्त ्त्ा अभरास केनद्रका एक विज्ञले भने, “संघले वनरवुक्त 
गरेर पठाएको विक्क विवरस र स्ानीर सरकारप्व्त उत्तरदारी िुने 
दवेिदँनै ।” उनको भनाइको ्तातपरया विक्कको उत्तरदावरति सवुनवश््त 
गनया विक्कको वनरवुक्त र वरिस्ापन पवन स्ानीर सरकारमा्ति्त 
नै िुनपुछया भनने दवेिनछ । 

29 ढंुगाना, विि । २०७६ । गोजीबाट वझकेर विक्क वनरवुक्त नगनूया: विक्ा मनत्री 
पोिरेल । https://ujyaaloonline.com/story/21618; मा उपलबध, २०७६ माघ 
८ मा िरेरएको ।
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९

वनषकर्य ि सझुयाि 

सवजलो भएको मिसुस गरेका व्ए । विद्ालर विक्ामा गरेको 
लगानीको प्व्तफल ्ततकाल नदवेिने िुनाले विक्ा धरैे पावलकाका 
प्व्तवनवधको प्ा्वमक्तामा पनया सकेको छैन । ्तर समररिममा प्व्तफल 
दवेिने भएकाले जनप्व्तवनवधले दीघयाकालीन सोचका सा् विक्ामा 
प्ा्वमक्ता र बजेट वनधायारण गनुया अपररिारया छ । 

दईु िषयाको अनभुि िदेाया अब आउने वदनिरूमा पवन स्ानीर सरकारका 
लावग विद्ालर र विक्क वरिस्ापन चनुौ्तीपणूया िुने दवेिनछ । 
विद्ालर वरिस्ापनका सिालमा स्ानीर सरकारले विवरसका 
अधरक्मा िडा अधरक् िा जनप्व्तवनवधले मनोनरन गरेको वरवक्त 
राखनेजस्ता वनणयार वलनलेु जनप्व्तवनवधले विद्ालरको वरिस्ापन 
वनरनत्रण गनया िोजेको संके्त गछया  । विद्ालर वरिस्ापनबारे 
जनप्व्तवनवधको चासो सिाग्तरोगर रिे पवन विवरस वनरनत्रणले 
विद्ालरको सिारत्त्तामा नकारातमक असर पनने दवेिनछ । विद्ालर 
विक्ामा दलग्त राजनीव्तकरणलाई वनरूत्सावि्त गनया स्ानीर 
सरकारले विद्ालरको सिारत्त्ता र विवरसमा अवभभािकको 
अपनति सवुनवश््त गनुया जरूरी छ । तरस्ैत विक्क वरिस्ापनका 
सनदभयामा संघीर सरकारले वनरकु्त गरेर विद्ालरमा पठाएका विक्क 
र स्ानीर सरकारबीच आपसी विश्ासको स्बनध स्ापना भएको 
छैन । गएका िषयािरूमा विक्किरूकै लापरिािीका कारण िवैक्क 
सधुार िुन नसकेको ठ्राउँद ैजनप्व्तवनवधले विक्कमाव् वनगरानी 
बढाएका छन ्। रसले विक्कको विद्ालर उपवस्व्तको वनरवम्त्ता 
्त बढेको छ ्तर विक्किरू पावलकासँग सिवंक्त भएका छन ् । 

देि संघीर संरचनामा गएपवछ संरिमणकालीन अिस्ाबाट 
गवुरिरिकेो विद्ालर विक्ा स्ानीर सरकारमा्ति्त आएपवछ विक्क 
वरिस्ापन र विद्ालर वरिस्ापनस्बनधी विषरमा मित्िपणूया बिस 
सरुु भएका छन ् । ्तर संघीर सरकारले संविधानमा विक्ा आफनो 
पवन साझा अवधकारमा रिकेो भनद ै स्ानीर सरकारको विद्ालर 
विक्ामा रिकेो एकल अवधकारलाई संकुवच्त पानने प्रतन गददैछ । 
स्ानीर सरकारमा्ति्त जान अवनचछुक विक्कको प्व्तवनवधमलूक 
संगठनका जोडबलमा संघीर सरकारले आफना नीव्त र काननूमाफया ्त 

वनषकर्य
विग्त दईु िषयामा विद्ालर विक्ामा स्ानीर सरकारिरूले आफनो 
भवूमका बढाउँद ैलगेका छन ्। आफूले पाएको अवधकार प्रोग गनने 
रिममा व्तनले संघीर सरकार, विवरस र वििषेगरी विक्कका पेसाग्त 
संघ संगठनबाट प्व्तरोधको सामना पवन गनुयापरेको व्रो । उनीिरूले 
स्ानीर सरकारलाई विद्ालर विक्ा वदन ुिुदँनै, उनीिरूको क्म्ता 
छैन भनने ्तकया  गरेका व्ए । रस्तो अिरोध िुदँािुदँ ै पवन स्ानीर 
सरकारले विद्ालर विक्ामा सिावमति वलने कोवसस गरेका छन ् । 
्तर संविधान्त: स्ानीर सरकारलाई प्ाति विद्ालर विक्ाका सबै 
अवधकार िस्तान्तरण भइसकेका व्एनन ्र संघीर सरकारले कव्तपर 
अवधकारको प्रोगमा पवन स्ानीर सरकारलाई रोक लगाएको व्रो । 
रसले पवन स्ानीर सरकारले विद्ालर विक्ाप्व्त पणूया अपनतिको 
अनभुि गनयासकेका व्एनन ् । 

विग्त दईु िषयामा स्ानीर सरकारले विद्ालर विक्ाको सधुार गनने 
उद्शेरसवि्त रोजना ्त्ा कारयारिम ्तजुयामा गरेर र काननू बनाएर नराँ 
प्रासिरू ्ालेका व्ए । समग्रमा पावलकािरूले बनाएका कारयारिम 
र रोजनामधरे विद्ालरको भौव्तक पिूायाधारका लावग आव य्ाक स्ो्त 
वरिस्ा गनने, विक्क वनरवुक्त र अनर विक्कका लावग अव्तररक्त 
सवुिधा वरिस्ा गनने, विद्ालर गाभने, नमनुा विद्ालर स्ापना र 
सञचालन गनने, स्ानीर पाठ्ररिम बनाउने आवद व्ए । रस्ता धरैेजसो 
रोजना भने ्ततकालीन समसरा समाधान गनने्तफया  मात्र केवनद्र्त व्ए । 

जनप्व्तवनवधले बजेटमा सीवम्त विद्ालरलाई मात्र प्ा्वमक्तामा 
राखने गरेको केिी सरोकारिालाको आरोप व्रो । रसले प्ा्वमक्तामा 
नपरेका विद्ालरका प्धानाधरापक र अनर राजनीव्तक दलका 
प्व्तवनवधमा पावलकाबाट वरवक्तग्त र दलीर पिुचँका आधारमा 
विद्ालरले बजेट पाएको भनने परेको व्रो । वििषे्त: पावलकाले 
समग्र विक्ा सधुारका लावग नीव्त नबनाएको र परायाति अधररनवबना 
विद्ालरिरूलाई असमान बजेट विवनरोजन गररएको बझुाइले रस्ता 
असन्तवुष्ट दवेिएको पाइरो । ्तर समग्रमा सबै विद्ालरले आफना 
आव य्ाक समसरा समाधान गनया पविलेको संरचनाको ्तलुनामा अविले 
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रस्तो गरेको मावननछ । संविधानमा रिकेो असपष्ट्तालाई प्रोग गददै 
संघीर सरकार माधरवमक विक्ा वरिस्ापनको अवधकार आफनो 
वनरनत्रणमा राखन ्ततपर देविएको छ । संघीर सरकारका रस्तो 
कदम विद्ालर विक्ामा संविधानले पररकलपना गरेको पररि्तयान 
विपरी्त छ । रस्तो प्रासले विद्ालर विक्ालाई विकेनद्रीकरण गरी 
अवभभािक र समदुारमा्ति्त लराउनकुो सटा केनद्रीकृ्त िवक्तकै 
वनरनत्रणमा राखन िोजेको दिेाएको छ । 

सझुयाि 

स्यानीय सिकयािकया लयावि 
१. विक्ास्बनधी प्ा्वमक्ता वनधायारण गदाया सरोकारिालासँग 

छलफलमाफया ्त वनवश््त मापदणड र विवधका आधारमा ्ततकालीन 
र दीघयाकालीन आिशरक्ता पविचान गरेर नीव्त ्त्ा रोजना 
बनाउनपुदयाछ । तरसैअनरुूप लगानी पवन बढाउन आिशरक छ । 

२. विद्ालरको भौव्तक पिूायाधारको सधुारका सा्ै िवैक्क गणुस्तर 
सधुारका कारयारिममा पवन जोड वदन आिशरक छ । विक्क 
्तावलम ्त्ा िवृत्त विकास, पाठ्ररिममा सुधार, विषरग्त 
विक्कको वरिस्ा र सरोकारिालासँगको सिकारया लगार्तका 
पक्मा पवन धरान वदनपुछया । 

३. विक्ा िािाले विक्ास्बनधी अवभलेिीकरण र विद्ालर 
अनगुमनमा वििषे धरान वदनपुछया । रसका लावग विक्ा िािामा 
परायाति र दक् कमयाचारीको वरिस्ापन गनुयापदयाछ ।

४. विद्ालर वरिस्ापन सवमव्तमा अवभभािकको भवूमकामा वििषे 
धरान वदनपुछया । विद्ालरलाई अनािशरक दलीर िस्तक्ेपबाट 
टाढा राखनपुदयाछ । 

५. विक्क वनरवुक्त गदाया विवधि्त, पारदिथी र प्व्तसपधायातमक ढंगबाट 
गनुयापछया । 

६. विद्ालर गाभदा स्ानीर नागररक र सरोकारिालासँग परायाति 
छलफल र स्ानीर आिशरक्ता, विद्ा्थीको विद्ालरको 
पिुचँमा असर नपनने गरी विवधस ंग्त गनुयापदयाछ । सामावजक नरार, 
आव य्ाक पक्, भौगोवलक वस्व्त लगार्तका विषरमा धरान वदन ु
आिशरक छ । 

७. केिी सीवम्त विद्ालरलाई नमनुा विद्ालरको रूपमा विकास 
गनुयाको साटो सबै विद्ालरका आिशरक्ता र गणुस्तरमा जोड 
वदनु आिशरक छ । वबनापूिायाधार र वबनाअधररन अंगे्रजी 
माधरममा पढाउने जनप्व्तवनवधको जोडलाई पनुवियाचार गनुयापछया । 

मा्तभृाषाको विक्ालाई स्ानीर आिशरक्ताअनसुार वरिस्ा 
गनया पिल गनुयापछया । 

८. विक्कको कामको मलूरांकन र प्ोतसािनको सा्ै विक्क र 
स्ानीर जनप्व्तवनवधबीच सौिादयापणूया िा्तािरण वसजयाना गननेमा 
धरान वदनपुछया । 

९. विक्ास्बनधी कानून बनाउँदा वरिस्ावपकीर विवध 
अपनाउनपुछया । स्ानीर सभाले पारर्त गरेको ऐनको आधारमा अनर 
प्तरारोवज्त काननू बनाउनपुछया । रस्ता काननू जनप्व्तवनवधको 
राजनीव्तक र वरवक्तग्त सिा य्ाबाट मकु्त िुनपुछया भने सरोकारिाला 
समदुारसँग छलफल पवन गनुयापछया ।

सघंीय सिकयािकया लयावि 
१. विक्क वरिस्ापनको अवधकार र विद्ालर विक्ाको 

वरिस्ापन पणूयारूपमा स्ानीर ्तिलाई िस्तान्तरण गनुयापछया । 
२. विद्ालर विक्ा वरिस्ापन र सञचालनमा स्ानीर सरकारलाई 

आिशरक सिजीकरण गनुयापछया । 
३. सवंिधानको ममयाअनसुार सघंीर विक्ा ऐन ्ततकाल जारी गनुयापछया । 

सयामयावजक सघं ससं्याकया लयावि
१. विद्ालर विक्ाको गणुस्तर सधुारका लावग आिशरक पनने नीव्त 

्त्ा रोजना वनमायाणका लावग स्ानीर सरकारसँग अन्तवरिया रा र 
सिकारया गनुयापछया । 

२. स्ानीर सरकारले विद्ालर विक्ामा गरेका कामको अिलोकन 
गनुयापछया । सरोकारिालासँग छलफल गरी सधुारका उपार लाग ू
गराउन स्ानीर सरकारलाई सिजीकरण गनुयापछया ।



संघीय वयवस्था लथाग ूभएसँगै ववद्थालय विक्थाको अविकथार स्थानीय सरकथारमथातहत आएको छ । 
आफूले पथाएको अविकथार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकथारले ववद्थालय विक्थामथा नयथँा अभयथासहरू ्थालेकथा 
छन ्। ववद्थालयकथा पवूथावािथारमथा लगथानी, विक्क त्था कमवाचथारी वयवस्थापन, ववद्थालय वयवस्थापनजसतथा 
कथायवा स्थानीय सरकथारले गरररहकेथा छन ् । यद्वप ववद्थालय वयवस्थापन सवमवत, विक्क सरुवथा र 
ववद्थालय गथाभनेसम्बनिी स्थानीय सरकथारले वलएकथा कवतपय वनरवाय वववथावर्त पवन ्बनेकथा छन ् । 
स्थानीय सरकथारले िवैक्क गरुसतरकथा वववभनन पक्मथा धयथान वर्रँ् ैर ववद्थालयको सवथायत्ततथा सवुनवचित 
गरी प्रभथावकथारी अनगुमनकथा उपथाय अपनथाउन सकेमथा ववद्थालय विक्थाको गरुसतर सिुथारमथा टेवथा पगुनेछ । 

डेमोके्सी ररसोसवा सेनटर नेपथाल
कुमथारीपथाटी, लवलतपरु
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