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समाज अध्य्यन १२ ः १०७–१२८, २०७४

विश्वविद्यालय स्यापनयाकया जविलतया : 
मधयपवचिमको सन्दर्भ (वि.स.ं २०५०–२०६७)

्ेदिेनद्र उपे्ती

परिचय
्यो लषेख २०४६ सालको राजनीश्तक पररित्तनपश्ि नषेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा श्िश्वश्िद्ाल्य 
स्ापना गन्त जनसतर र कषे न्द्रमा भएका प्र्यतनको अश्भलषेखांकन हो । श्त्रभुिन श्िश्वश्िद्ाल्य 
(श्त्रश्ि; स्ा. २०१६) स्ापना भएको एक दशक नपुगददै जनसतरबाि श्िरािनगर, पोखरा, र 
दाङमा श्िश्वश्िद्ाल्य खोलनषे प्र्यतन शुरू भएका श््ए (अश्िकारी र पराजुली सन् २०१४; 
उप्रषेती सन् २०१६) । नीश्तगत रूपमा बहुश्िश्वश्िद्ाल्यको अििारणा २०३९ सालमा 
गश्ित शाही उच्च श्शक्ा आ्योगको प्रश्तिषेदनलषे ल्या्यो । श्त्रश्ि अन्तग्तत रहषेका संसककृ त 
अध्य्यन संस्ानलाई सितन्त्र अश्सतति श्दई िुट्दै संसककृ त श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गन्त उक्त 
प्रश्तिषेदनलषे सुझाि श्द्यो । सोही सुझाि अनुसार २०४३ सालमा महषेन्द्र (हाल, नषेपाल) 
संसककृ त श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना भ्यो । आ्योगका दुई सदस्यलषे श्त्रश्िका क्यामपसलाई 
एकीककृ त गरषेर पूिा्तञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा पश्न न्याँ क्षेत्री्य श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनु्तपनने 
रा्य श्दएका श््ए, जसलषे मूल श्सफाररसमा िाउँ पाएन; अनुसू्चीमा भनषे समषेश्ि्यो (हषेनु्तहोस ्
शाही उच्च श्शक्ा आ्योग २०४०) ।1 २०४६ सालपश्ि गश्ित श्शक्ा आ्योगका प्रश्तिषेदन, 
राश्ट्रि्य ्योजना आ्योगका आिश्िक ्योजना, र सरकारी नीश्त त्ा का्य्तक्रममा क्षेत्री्य 
श्िश्वश्िद्ाल्य खोलनषे श्िष्यलषे प्रमुखता पाए (राश्ट्रि्य श्शक्ा आ्योग २०४९; माश्ि्तन 
्चौतारी २०७१) । सोही सम्यमा श्िश्व बैंक र ्यूएनडीपीको सह्योगमा श्त्रश्िलाई कषे न्द्रमा 
राखी सञ्चाश्लत परर्योजनालषे समषेत उच्च श्शक्ाको क्षेत्री्यकरण (ररजनलाइजषेशन) को 
अििारणालाई अगाश्ड बढा्यो । प्रत्यषेक श्िकास क्षेत्रमा रहषेका श्त्रश्िका प्रमुख (लीड) 
क्यामपसलाई भश्िट््यमा श्िश्वश्िद्ाल्यको रूपमा श्िकास गनने परर्योजनाको लक््य श्््यो 
(मलल सन् १९९५) ।

1  रणिीर सुबबाको अध्यक्तामा गश्ित शाही उच्च श्शक्ा आ्योगका अन््य सदस्यमा 
मदनबहादुर प्रिान, जगतमोहन अश्िकारी, बललभमश्ण दाहाल र मोहनप्रसाद लाखषे रहषेका श््ए । 
क्षेत्री्य श्िश्वश्िद्ाल्यको पक्मा सदस्यद्व्य जगतमोहन अश्िकारी र मोहनप्रसाद लाखषेलषे फरक मत 
राखषेका श््ए ।
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बहुश्िश्वश्िद्ाल्यबारषे  नषेपालमा हुनषे कषे न्द्री्य/स्ानी्य बहसमा “क्षेत्र/अञ्चल” श्िशषेषको 
अििारणालषे महत्िपूण्त स्ान ओगिषेको ि । क्षेत्री्य श्िश्वश्िद्ाल्य खोलनषे िलफल 
्चालीसको दशकमा शुरू भ्यो । पूिा्तञ्चल र पोखरा श्िश्वश्िद्ाल्य (स्ा. क्रमश: २०५० 
र २०५३) को स्ापनालषे ्यो िलफललाई मजबुत बना्यो । दोस्ो जनआन्दोलन, श्ि.सं. 
२०६२–२०६३, पश्ि श्िश्वश्िद्ाल्य खोलनषे श्िष्यमा “क्षेत्र/अञ्चल िा स्ान” को मुद्ा 
्प प्रखर बन््यो । िनकुिा, जनकपुर, िीरगञज, श््चतिन, भक्तपुर, बाँकषे , सुखनेत, कदै लाली, 
कञ्चनपुर, आश्द स्ानमा श्िश्वश्िद्ाल्य खोलनुपनने श्िष्यलाई श्लएर श्बतषेको एक दशकमा 
भएका प्र्यास/आन्दोलन ्यसका उदाहरण हुन् (हषेनु्तहोस्, अन्नपूण्त पोष्ट २०६५; काश्न्तपुर 
२०६५; भट् २०६५; झा २०६६) । उश्ललश्खत स्ानमध्यषे सरकारलषे २०६७ सालमा 
श््चतिनमा ककृ श्ष त्ा िन, सुखनेतमा मध्यपश्चिमाञ्चल र महषेन्द्रनगरमा सुदूरपश्चिमाञ्चल 
श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना ग¥्यो । बहुश्िश्वश्िद्ाल्य समबन्िी राश्ट्रि्य नीश्तमा िषेकददै स्ानी्य/
कषे न्द्री्य तहमा भएका प्र्यास/आन्दोलनका पररणाम सिरूप मात्र ्यी श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना 
गन्त समभि भएको श्््यो ।

२०४६ सालपश्ि श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गदा्त  स्ानी्य/कषे न्द्री्य तहमा दषेश्खनषे 
बहुआ्याश्मक जश्िलताबारषे  साि्तजश्नक िकृत्तमा जुन गहन बहस हुनुपर््ययो, त्यो भएको 
दषेश्खँददैन । मध्यपश्चिम क्षेत्रमा श्िश्वश्िद्ाल्य खोलन भएका प्र्यतन (२०५०–२०६७) 
लाई नमुना अध्य्यन (कषे स सिडी) को रूपमा प्रसतुत गददै श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने 
सिालमा स्ानी्य/कषे न्द्री्य तहमा दषेश्खएका जश्िलतालाई ्यस लषेखमा प्रसतुत गररएको 
ि । श्िश्वश्िद्ाल्य खोलनषे श्िष्यमा नीश्तगत प्रसिता हुँदाहुँददै पश्न कषे न्द्रीककृ त र अश्स्र 
राजनीश्तक प्रणाली भएको दषेशमा सीमान्तककृ त क्षेत्र/समुदा्यका लाश्ग श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना 
गनने का्य्त सकसपूण्त हुन्ि भन्नषे तर््यलाई ्यस लषेखमा दषेखाइएको ि । सा द्ै, राज्यसं्यन्त्रमा 
कमजोर पहुँ्च भएका क्षेत्र/समुदा्यलषे श्नश्चित माग/मुद्ा (्यस लषेखमा श्िश्वश्िद्ाल्य) लाई 
“सामुदा्यीकरण” गरषेर आफना माग/मुद्ाप्रश्त राज्यलाई आश्वसत पानने रणनीश्त अपनाउँिन ्
भन्नषे तक्त  समषेत ्यस लषेखमा गररएको ि ।

परर्च्य र श्नट्कष्त बाहषेक ्यो लषेखलाई तीन खणडमा बाँश्डएको ि । मध्यपश्चिमाञ्चल 
श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाको सन्दभ्त र श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गन्त राश्ट्रि्य/स्ानी्य समुदा्यबाि 
भएको प्रश्तबद्धतामा लषेखको पश्हलो खणड कषे श्न्द्रत ि । श्िश्वश्िद्ाल्य खोलनषेबारषे  “स्ान 
श्िशषेष” लाई श्लएर भएका श्ििादबारषे  लषेखको दोस्ो खणडमा ्च्चा्त गररएको ि । लषेखको 
तषेस्ो खणडमा भनषे मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य ऐन, २०६७ उश्ललश्खत “नषेपाल 
सरकारको लगानीमा मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्यको स्ापना र सञ्चालन गनने” 
प्राििानलाई उतखनन् गददै स्ानी्य अश्भ्यन्तालषे श्िश्वश्िद्ाल्य ऐनमा नदै ्यसतो प्राििान 
राखन श्कन जोड गरषे  भन्नषे श्िष्यलाई कषे लाइएको ि । लषेख त्यार गनने क्रममा श्िश्वश्िद्ाल्य 
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स्ापनामा संलगन र श्िश्वश्िद्ाल्यबारषे  जानकार व्यश्क्तसँग मंश्सर २०७१ दषेश्ख जषेि २०७३ 
सममका श्िश्भन्न श्मश्तमा औप्चाररक/अनौप्चाररक कुराकानी गररएको श्््यो ।2 त्यसदै 
गरी, मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य गिनबारषे  साि्तजश्नक रूपमा उपलबि अश्भलषेख 
र श्िश्वश्िद्ाल्यलषे त्यार गरषेका िाश्ष्तक प्रश्तिषेदनलाई अध्य्यन क्रममा उप्योग गररएको 
ि । श्िश्वश्िद्ाल्य समबन्िी श्ििषे्यकमाश्् व्यिस्ाश्पका-संसदमा भएका बहसका लाश्ग 
व्यिस्ाश्पका-संसद सश््चिाल्यमा अश्भलषेखबद्ध गररएको “भबा्तश्िम” प्रश्तिषेदनलाई समषेत 
अध्य्यन गररएको ि । स्ापना पचिात् (२०६७ ्यता) श्िश्वश्िद्ाल्य संस्ागत गन्त भएका 
प्र्यतन र ्यस अिश्िमा श्िश्वश्िद्ाल्यमा भएका श्िश्भन्न पररघिनाबारषे  भनषे ्यस लषेखमा 
िलफल गररएको िदैन ।

मधयपवचिममया विश्वविद्यालय 
मध्यपश्चिम क्षेत्रमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना हुनुपि्त  भन्नषे बहस कश्हलषे शुरू भ्यो, एकीन गन्त 
कश्िन ि । राश्ट्रि्य श्शक्ा आ्योगको प्रश्तिषेदन (२०४९) लषे श्त्रश्िलाई श्िकषे श्न्द्रत गरी श्त्रश्िका 
आंश्गक/समबन्िनप्राप्त क्यामपसलाई एकीककृ त गरषेर पूिा्तञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा 
एक-एक त्ा मध्य र सुदरूपश्चिमाञ्चलका लाश्ग एक गरी कमतीमा ्चारओिा श्िश्वश्िद्ाल्य 
खोलन सुझाि श्द्यो (राश्ट्रि्य श्शक्ा आ्योग २०४९) । एकाश्तर नीश्तगत सुझाि र अकयोश्तर 
स्ानी्यको लामो संघष्तका कारण २०५० सालमा पूिा्तञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना भ्यो 
(उप्रषेती सन् २०१६) । पूिा्तञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्यको स्ापनासँगदै मध्यपश्चिम सश्हत दषेशका 
अन््य भू-भागमा पश्न श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाका लाश्ग माग भए । २०५० भदौको पश्हलो 
हप्ता पूिा्तञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना समबन्िी श्ििषे्यकमाश्् प्रश्तश्नश्िसभामा िलफल 
हुँदा मध्यपश्चिम क्षेत्रबाि ्चुश्नएका सांसदलषे सरकारलषे श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने भए 
त्यो पूिा्तञ्चलमा नभई पश्चिम, मध्यपश्चिम, िा सुदूरपश्चिममा हुनुपनने माग गरषेका श््ए । 
उनीहरूमध्यषे कषे हीलषे बीपी कोइराला सिासर््य श्िज्ान प्रश्तष्ान भख्तरदै  पूिा्तञ्चल (िरान) 
मा स्ापना भएको र श्िश्वश्िद्ाल्य पश्न त्यही ँखोलनषे सरकारी श्नण्त्यलषे दषेशका अन््य भू-
भागलाई श्िभषेद गरषेको गुनासो गरषे  ।3

2 २०७१ मंश्सर तषेस्ो हप्ता श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनामा सश्क्र्य व्यश्क्तसँग िीरषे न्द्रनगर, सुखनेतमा 
िलफल गररएको श्््यो

3 बीपी कोइराला सिासर््य श्िज्ान प्रश्तष्ान २०४९ सालमा स्ापना भएको श्््यो । सरकारलषे 
प्रसतुत गरषेको पूिा्तञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य श्ििषे्यक, २०५० माश्् प्रकाश्चन्द्र लोहनी (राश्ट्रि्य प्रजातन्त्र 
पािटी, ्चन्द), श््चरश्ञजिी िागलषे (नषेपाली काँग्षेस), कषे शिप्रसाद बडाल (नषेकपा एमालषे), दीपकुमार 
उपाध्य्य (नषेपाली काँग्षेस), लालबाबु पश्णडत (नषेकपा एमालषे), गोपालजीजंग शाह (नषेपाली काँग्षेस), 
श्शिराज गौतम (नषेपाली काँग्षेस) र रुद्रमश्ण शमा्त भणडारी (नषेपाली काँग्षेस), आश्दलषे बोलषेका श््ए । 
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श्ि.सं. २०४८ को आमश्निा्त्चनपश्ि मध्य र सुदूरपश्चिमबाि श्निा्तश््चत जनप्रश्तश्नश्ि 
सश्हतको एक समूहलषे ततकालीन प्रिानमन्त्री श्गररजाप्रसाद कोइरालालाई भषेिी मध्य िा 
सुदूरपश्चिमाञ्चलमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गन्त अनुरोि गरषेका श््ए । मध्यपश्चिम क्षेत्रबाि 
प्रश्तश्नश्िति गनने ततकालीन सांसद गोपालजीजंग शाह (नषेपाली काँग्षेस) लषे प्रश्तश्नश्िसभाको 
पाँ्चौ ँ अश्ििषेशनको भदौ १, २०५० को बदैिकमा भनषे :

नषेपाली काँग्षेसलषे मुलकका आिश्यकता हषेरषे र दुई ओिा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने 
भनषेर आफनो घोषणा पत्रमा उललषेख गरषेको हो । श्ि.सं. २०४८ को आम श्निा्त्चनपश्ि 
कािमाडौदँषेश्ख पूि्त एक र कािमाडौदँषेश्ख पश्चिम एक गरी दुई ओिा श्िश्वश्िद्ाल्य बनाउन 
जनप्रश्तश्नश्िलषे अभ्यास गरषेका हुन् । ्यसदै सन्दभ्तलाई श्लएर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका 
समपूण्त सा्ीहरूलषे सममाननी्य प्रिानमन्त्रीज्यूको श्निासमा समषेत बसषेर सुदूरपश्चिम िा 
मध्यपश्चिमको  ... नषेपालगञज ्या िीकापुर ... मा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना हुनुपि्त  भन्नषे 
आिाज त्यसदै बषेला उिाएका श्््यौ ँ । (संसद सश््चिाल्य २०५० : २२४२)

मध्यपश्चिमाञ्चलको क्षेत्री्य सदरमुकाम सुखनेतमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने मुद्ा भनषे 
२०५१ सालमा ततकालीन श्जलला श्िकास सश्मश्त (श्जश्िस) का सभापश्त गोश्िन्दबहादरु 
मललको अध्यक्तामा गश्ित श्िकास क्षेत्र सुदृढीकरण सश्मश्तलषे अगाश्ड बढाएको श्््यो । 
मध्यपश्चिममा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाका लाश्ग भएको ्यो नदै पश्हलो औप्चाररक/संस्ागत 
प्र्यास हो । सो सश्मश्तलषे श्जललाश्स्त राजनीश्तक दल, उद्ोगी-व्यापारी, समाजसषेिी, 
बुश्द्धजीिीको भषेला डाकी सुखनेतमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गननेबारषे  अन्तश्क्र्त ्या का्य्तक्रमहरू 
आ्योजना गरषेको श्््यो (खड्का २०६८) । श्जश्िस महासंघको २०५२ सालमा दाङमा 
समपन्न भषेलालषे दाङमा अन्तरा्तश्ट्रि्य सतरको श्िमानस्ल, बाँकषे मा औद्ोश्गक कषे न्द्र र सुखनेतमा 
श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने श्नण्त्य ग¥्यो (मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य २०७३) । असार 
३१, २०५३ मा सुखनेत श्जश्िस सभापश्तको अध्यक्तामा बसषेको बदैिकलषे मध्यपश्चिममा 
श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गन्त १ करोड २५ लाख आश्््तक स्ोत परर्चालन गनने श्नण्त्य ग¥्यो 
(अमात्य २०५९) । ्यी श्ििरणलषे श्िक्रमको प्चासको दशकको शुरूताका मध्यपश्चिमको 
क्षेत्री्य सदरमुकाम सुखनेतमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गननेबारषे  त्यहाँ एक प्रकारको सहमश्त 
रहषेको दषेखाउँि । 

्यसदैबी्च, श्ि.सं. २०५३ मा पोखरा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना भ्यो (अश्िकारी र पराजुली 
सन् २०१४) । ्यसपश्ि मध्यपश्चिममा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाको माग गननेहरू ्प जुमु्तराए । 

लोहनी र पश्णडत बाहषेक अरूलषे दषेशका अन््य भू-भागमा पश्न श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनु्तपनने कुरा 
उिाएका श््ए (हषेनु्तहोस् संसद सश््चिाल्य २०५०) ।
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कररब सोही सम्यमा राश्ट्रि्य ्योजना आ्योगलषे त्यार गरषेको निौ ँ्योजना (२०५४–२०५९) 
लषे पश्न उच्च श्शक्ालाई बढी व्यिश्स्त, सतरी्य र प्रश्तसपिा्ततमक पारी राश्ट्रि्य त्ा क्षेत्री्य 
आिश्यकता पूरा गन्तका लाश्ग पाँ्चदै श्िकास क्षेत्रमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने नीश्तगत 
्योजनालाई अगाश्ड बढा्यो (राश्ट्रि्य ्योजना आ्योग २०५५) । ्यसदै क्रममा, २०५६ सालको 
संसदी्य श्निा्त्चनको आफनो घोषणा पत्रमा नषेपाली काँग्षेसलषे मध्यपश्चिममा श्िश्वश्िद्ाल्य 
स्ापना गनने मुद्ालाई समािषेश ग¥्यो (नषेपाली काँग्षेस २०५६) । एकातफ्त  पूिा्तञ्चल र 
पोखरा श्िश्वश्िद्ाल्यको स्ापना भइसकषे को र अकयोतफ्त  राश्ट्रि्य श्शक्ा आ्योग (२०४९), 
निौ ँ आिश्िक ्योजना र दषेशको प्रमुख दललषे मध्यपश्चिममा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने 
मुद्ालाई आतमसात् गरषेपश्ि मध्यपश्चिममा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गन्त जुिषेका अश्भ्यन्ता 
्प उतसाश्हत भए ।

२०५९ सालदषेश्ख स्ानी्य श्नका्य नषेतकृति श्िहीन भएकालषे २०५१ सालदषेश्ख श्िकास 
क्षेत्र सुदृढीकरण सश्मश्तलषे अगाश्ड बढाएको श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाको मुद्ा उिाउनषे काम 
नागररक समाजको तफ्त बाि गश्ित मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना ््त मूल सश्मश्तलषे 
ग¥्यो ।4 ्यो सश्मश्त र त्यसक्षेत्रका जनप्रश्तश्नश्िको श्नरन्तर प्र्यासपश्ि मध्यपश्चिमाञ्चलमा 
श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गन्तका लाश्ग सरकारलषे माघ १४, २०५८ मा प्राध्यापक सू्य्तलाल 
अमात्यको सं्योजकतिमा अजु्तनबहादरु भणडारी र पीतामबर ढकाल सश्हतको तीन सदस्यी्य 
श्िश्वश्िद्ाल्य समभाव्यता अध्य्यन का्य्तदल गिन ग¥्यो । श्िश्वश्िद्ाल्यको भौश्तक 
पूिा्तिार, प्रसताश्ित श्िश्वश्िद्ाल्यको स्ान, आश् ््तक स्ोत, स्ानी्य सहभाश्गता, फ्याकलिी, 
जनशश्क्त, आश्द श्िष्यमा श्िश्षेषण गरी प्रश्तिषेदन पषेश गन्त का्य्तदललाई भश्नएको श्््यो । 
िीरषे न्द्रनगरमा श्िश्वश्िद्ाल्य गिन गनने कुरालाई पश्हलो श्िकलपको रूपमा का्य्तदललषे प्रसतुत 
ग¥्यो ।5 प्रश्तिषेदन लषेखि :

पूिा्तञ्चल श्िकास क्षेत्रमा पूिा्तञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य र पश्चिमाञ्चल श्िकास क्षेत्रमा 
पोखरा श्िश्वश्िद्ाल्यको स्ापना भइसकषे को ि । ्यश्द श्ी ५ को सरकारलषे क्षेत्री्य 

4 नागररक समाजको तफ्त बाि गश्ित मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना ््त मूल सश्मश्तका 
अध्यक् भुषणकुमार मानन्िर श््ए ।

5 अन््य दुई श्िकलप ्यसप्रकार रहषेका श््ए । (१) िीरषे न्द्रनगर र नषेपालगञजमा दुई ओिा माश्नत 
श्िश्वश्िद्ाल्यहरू शुरू गनने, त्यसमा िीरषे न्द्रनगरमा श्शक्ा, मानश्िकी, सामाश्जक शास्त्र, श्िज्ान र 
व्यिस्ापन श्िष्यमा र नषेपालगञजमा मषेश्डकल कलषेज स्ापना गनने; र (२) दाङको बषेलझुणडीमा 
रहषेको महषेन्द्र संसककृ त श्िश्वश्िद्ाल्यलाई श्िसतार गरषेर सुखनेतको िीरषे न्द्रनगरमा कषे न्द्री्य श्शक्ा श्िभाग, 
घोराहीमा कषे न्द्री्य मानश्िकी त्ा समाजशास्त्र श्िभाग र नषेपालगञजमा कषे न्द्री्य श्िज्ान र व्यिस्ापन 
श्िभागको स्ापना गनने (हषेनु्तहोस् अमात्य २०५९) ।
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श्िश्वश्िद्ाल्यको अििारणालाई श्नरन्तरता श्दनषे हो भनषे मध्यपश्चिमाञ्चल श्िकास क्षेत्रलषे 
पश्न श्िश्वश्िद्ाल्यको स्ापना गन्त पूण्त अश्िकार सुरश्क्त राखदि । सुखनेत िीरषे न्द्रनगर 
मध्यपश्चिमाञ्चल श्िकास क्षेत्रको प्रशासकी्य कषे न्द्रको रूपमा स्ाश्पत भइसकषे को ि । 
मुलुकभरर रहषेका नगरपाश्लकाहरूमध्यषे ्यो राम्ो र ्योजनाबद्ध तररकालषे श्नमा्तण गररएको 
ि । ्यस क्षेत्रमा िीरषे न्द्रनगरको भौगोश्लक अिश्स्श्त र ्यहाँबाि तराई र भषेरी, राप्ती त्ा 
कणा्तली अञ्चलको पहाडी श्जललाहरू समम पुगनषे पहु्ँचको सरलताको कारणलषे नषेपालगञज 
र घोराहीभन्दा ्यो िाँउ श्नचि्य नदै बढी उप्युक्त मान्नुपनने हुन्ि । (अमात्य २०५९ : १०) 

सुखनेतमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने िलफललाई अगाश्ड बढाउन ्यो प्रश्तिषेदनलषे प्रमुख 
भूश्मका खषेल्यो । ्चदैत २४–२५, २०५९ मा सुखनेतमा भएको नषेपाल प्राध्यापक संघको क्षेत्री्य 
भषेलालषे सो प्रश्तिषेदनलाई का्या्तन्ि्यन गरर्योस् भन्नषे प्रसतािलाई पाररत ग¥्यो । र, भन््यो, 
“श्ी ५ को सरकारलषे श्लएको क्षेत्री्य श्िश्वश्िद्ाल्यको अििारणा अनुरूप म.प. श्िकास 
क्षेत्रको सदरमुकाम िीरषे न्द्रनगर सुखनेतमा म.प. श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनु्तपनने प्रश्तिषेदन श्ी 
५ को सरकारद्वारा गश्ित का्य्तदललषे श्ी ५ को सरकार समक् प्रसतुत गरषेको सन्दभ्तमा 
उक्त का्य्तदलको प्रश्तिषेदन ततकाल का्या्तन्ि्यन गरर्योस्” (मलल २०६० : २२–२३) । 
“प्रसताश्ित मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्यको प्रारश्मभक प्रारूप त्यार गन्त” प्राध्यापक 
सू्य्तलाल अमात्यकदै  सं्योजकतिमा काश्त्तक १८, २०६१ मा सरकारलषे आि-सदस्यी्य सश्मश्त 
गिन ग¥्यो ।6 िीरषे न्द्रनगरलाई पश्हलो प्रा्श्मकता श्दई ततकाल श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना 
गररनुपनने र भश्िट््यमा क्रमशः दाङको घोराही र बाँकषे को कोहलपुरमा पश्न आिश्यकता 
अनुसार श्िश्वश्िद्ाल्यको स्ापना र श्िसतार गददै जानुपनने सुझाि सो सश्मश्तलषे श्द्यो । 

्यी श्िश्भन्न का्य्तदललषे श्दएका सुझाि र प्रत्यषेक श्िकास क्षेत्रमा श्िश्वश्िद्ाल्य खोलनषे 
नीश्तगत ्योजनालाई िषेकददै माघ २०६१ मा शषेरबहादुर दषेउिा नषेतकृतिको सरकारलषे अध्यादषेश 
माफ्त त मध्यपश्चिम लगा्यत राजश्ष्तजनक, सुदूरपश्चिमाञ्चल र ककृ श्ष त्ा िन श्िश्वश्िद्ाल्य 
खोलनषे त्यारी ग¥्यो । ्यी प्रसताश्ित श्िश्वश्िद्ाल्यका श्ििषे्यक माघ १८, २०६१ को 
मश्न्त्रपररषद् बदैिकमा प्रसतुत समषेत भए तर सम्याभािका कारण माघ २१ को मश्न्त्रपररषद ्
बदैिकमा ्यी श्ििषे्यक पाररत गनने श्नण्त्य भ्यो । 

अध्यादषेश माफ्त त मध्यपश्चिम लगा्यत अन््य श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गन्त भएका प्र्यासबारषे 
साउन १५, २०६६ को व्यिस्ाश्पका-संसद बदैिकमा ततकालीन श्शक्ा मन्त्री श्िमलषेन्द्र 
श्नश्िलषे भनषे, “२०६१ सालश्तर ... श्शक्ा मन्त्राल्यको का्य्तभार समहालनषे अिसर पाएँ । 
त्यो बषेला अध्यादषेश माफ्त त राजश्ष्तजनक, ककृ श्ष त्ा िन, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिम 

6 ्यो सश्मश्तका अन््य सदस्यमा पीतामबर ढकाल, िसन्तराज अश्िकारी, बीनबहादरु श्संह ओली, 
मोहनजंग शाह, सीतारामराज श्िष्ट, कषे शरश्सं राना, महषेन्द्रकुमार मलल र श्डललीराम ररमाल श््ए ।
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श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने समपूण्त त्यारी भइसकषे को श्््यो । श्ििषे्यकको त्यारी पश्न भदैसकषे को 
श्््यो । अश्न्तम बषेलामा राजाबाि शासनसत्ता हातमा श्लनषे काम भ्यो र त्यो नभइश्दएको 
भए मंगलबारपश्ि बसनषे श्बहीबारको मश्न्त्रपररषद् बदैिकबाि ्यी ्चारओिदै श्िश्वश्िद्ाल्य 
समबन्िी अध्यादषेश पाररत भएर स्ापना भइसकषे का हुनषे श््ए ।”7

तर ्यसबी्च माघ १९, २०६१ मा ततकालीन राजा ज्ानषेन्द्रलषे दषेउिा सरकारलाई अपदस् 
गरी शासनसत्ता आफनो हातमा श्लएपश्ि ्यी श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने प्र्यतन ततकालका 
लाश्ग त्यसदै सषेलाए । ज्ानषेन्द्रको अध्यक्तामा गश्ित न्याँ मश्न्त्रपररषद् मा रािाककृ ट्ण मदैनाली 
श्शक्ा मन्त्री भए । श्नश्िलषे अगाश्ड बढाएको अध्यादषेश माफ्त त श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने 
्योजनालाई मदैनालीलषे पन्िाइश्दए । त्यसको सट्ा श्शक्ा मन्त्राल्यको श्नदनेशनमा पसु १, २०६० 
मा श्िश्वश्िद्ाल्य अनुदान आ्योगलषे प्राध्यापक उपषेन्द्रबहादुर प्रिानांगको सं्योजकतिमा 
गश्ित ि सदस्यी्य उच्च श्शक्ा का्य्तदललषे प्रसताि गरषेको उच्च श्शक्ा श्ििषे्यक, २०६१ 
लाई मन्त्री मदैनालीलषे अगाश्ड बढाउन ्चाहषे ।8 ्यसलषे श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने मुद्ा 
ओझषेलमा प¥्यो र प्रसताश्ित उच्च श्शक्ा श्ििषे्यक २०६१ को मस्यौदा ्च्चा्तमा आ्यो ।9 

ज्ानषेन्द्रको प्रत्यक् शासन िषेरदै  श्िकषे न; श्िसं २०६२–२०६३ को १९ श्दनषे दोस्ो 
जनआन्दोलनलषे राजनीश्तक दलहरूलाई पुन: सत्तामा पु¥्या्यो । र सँगदै, मध्यपश्चिममा 
श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने अश्भ्यानलषे गश्त श्ल्यो ।10 श्िश्वश्िद्ाल्य अनुदान आ्योगलषे 
मंश्सर १६, २०६४ मा नषेपाल प्राध्यापक संघका पूि्त  अध्यक् कषे शिानन्द श्गरीको 

7 श्नश्िलषे साउन १५, २०६६ मा व्यिस्ाश्पका-संसद (िदैिौ ँअश्ििषेशनमा) श्दएको मन्तव्यको 
समपाश्दत रूप । पूण्त श्ििरणका लाश्ग संसद सश््चिाल्य (२०६६ख) हषेनु्तहोस् । सुखनेतबाि प्रश्तश्नश्िति 
गनने नषेपाली काँग्षेसका नषेता पूण्तबहादुर खड्कालषे असार ३०, २०६६ मा व्यिस्ाश्पका-संसदमा 
श्दएको िक्तव्य पश्न श्नश्िको ्यस भनाइसँग श्मलि । खड्का भन्िन् : ६१ सालको माघ १८ 
गतषेको क्याश्बनषेिमा मध्यपश्चिमाञ्चल लगा्यत अन््य तीन ओिा श्ििषे्यक प्रसतुत भए पश्न सम्य 
अभािका कारण श्बहीबार क्याश्िनषेिको बदैिक बसी ्यी श्ििषे्यक पाररत गनने श्नण्त्य भ्यो तर माघ 
१९ गतषे नदै ज्ानषेन्द्रलषे शासन हातमा श्लए । ्यसलषे मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने 
का्य्त ततकालीन सम्यमा हुन सकषे न (संसद सश््चिाल्य २०६६क) ।

8 ्यस का्य्तदलका अन््य सदस्यमा हष्तनारा्यण िौभडषेल, ती ््तबहादुर श्मश्, भरतबहादुर काकटी, 
श्शिप्रसाद िौभडषेल र सदस्य सश््चिमा सुिास्चन्द्र ढंुगषेल रहषेका श््ए । का्य्तदलको प्रश्तिषेदनका 
लाश्ग प्रिानांग (२०६०) हषेनु्तहोस् ।

9 श्िश्भन्न सम्यमा साि्तजश्नक भएका प्रसताश्ित उच्च श्शक्ा श्ििषे्यकबारषे  ्प जानकारीका 
लाश्ग िागलषे (२०६६); खश्न्या (सन् २०११) र पराजुली, िन्त र उप्रषेती (२०७३) हषेनु्तहोस् ।

10 नषेकपा माओिादी सश्हत सात राजनीश्तक दललषे ्चदैत २२, २०६२ मा शुरू गरषेको शाश्न्तपूण्त 
जनआन्दोलन िदैशाख ११, २०६३ समम ्चलषेको श्््यो । पररणाम सिरूप राजा ज्ानषेन्द्र िदैशाख ११ 
मा सात राजनीश्तक दलको माग्तश््चत्र बमोश्जमा श्िघश्ित संसद पुनस्ा्तश्पत गन्त बाध्य भएका श््ए ।
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सं्योजकतिमा मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य त्यारी सश्मश्त २०६४ गिन ग¥्यो ।11 
श्त्रश्िका सुखनेत श्शक्ा र िीरषे न्द्र बहुमुखी क्यामपसलाई एकीककृ त गरी श्िश्वश्िद्ाल्य गिन 
गनने र ्यस भषेगमा रहषेका श्त्रश्िका अन््य क्यामपसलाई पश्न ्यसदै श्िश्वश्िद्ाल्यका आंश्गक 
क्यामपसका रूपमा राखनुपनने सुझाि ्यो सश्मश्तलषे श्द्यो (श्गरी २०६४) । सा द्ै, सुखनेतमा 
श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना भए पचिात्् मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका प्रत्यषेक श्जललामा कमतीमा 
एउिा आंश्गक क्यामपस स्ापनाको नीश्त अिलमबन गनु्तपनने कुरालाई समषेत सश्मश्तलषे 
जोड श्द्यो (श्गरी २०६४ : ७) । 

सयामु्दयावयक प्वतबद्धतया
दोस्ो जनआन्दोलनपश्ि सखुनेतमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने मदु्ाको “सामदुा्यीकरण” भ्यो । 
र, मध्यपश्चिम क्षेत्रमा त्यसलषे सामाश्जक आन्दोलनकदै  रूप श्ल्यो । अन्तत: फागुन १६, 
२०६५ मा पुट्पकमल दाहाल “प्र्चणड” को नषेतकृतिको मश्न्त्रपररषदल्षे सुखनेतको िीरषे न्द्रनगरमा 
मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने श्नण्त्य ग¥्यो (गोरखापत्र २०६५) । लगत्तदै 
(फागुन २७–्चदैत ४, २०६५) मौद् गल्य सषेिा समाज नषेपाल (स्ा. २०६३) लषे िीरषे न्द्रनगरमा 
श्ीमद् भागित िनिान््याञ्चलज्ानमहा्यज्12  सञ्चालन ग¥्यो । श्जललाका स्ानी्य 
श्नका्य, व्यािसाश््यक संघ-संगिन, सुखनेत (श्शक्ा) क्यामपस र अन््य शदैश्क्क (समाश्जक) 
संस्ालषे महा्यज्लाई बश्ल्यो सा् श्दए (गौतम २०६५) । र, श्िश्वश्िद्ाल्यको पूिा्तिार 
श्नमा्तणका लाश्ग कररब २६ करोड बराबरको समपश्त्त जुिाउनषे सामूश्हक प्रश्तबद्धता व्यक्त 
गरषे  ।13 उदाहरणका लाश्ग, सुखनेत उपत्यका नगरश्िकास सश्मश्तलषे १६ करोड ८० लाख 
बराबरको जगगा र ४१ लाख नगद दान गनने उद् घोष ग¥्यो । सामुदाश््यक िन उपभोक्ता 
महासंघ, सुखनेतलषे ६१ लाख, श्जश्िस सुखनेतलषे ६० लाख, नषेपाल श्शक्क संघ सुखनेतलषे ५२ 
लाख, मध्यपश्चिमाञ्चल रिक त्ा र्ि्याकिर व्यिसा्यी संघलषे १३ लाख र मध्यपश्चिमाञ्चल 

11 श्गरीको सं्योजकतामा गश्ित सश्मश्तका अन््य सदस्यमा पारसना् ्यादि, इन्दु आ्चा्य्त, 
श्डललीराम ररमाल र राममश्ण गौतम श््ए । श्गरी २०५३ दषेश्ख २०५५ समम नषेपाल प्राध्यापक 
संघको अध्यक् श््ए ।

12 मोश्तप्रसाद सापकोिाको अध्यक्तामा गिन भएको महा्यज् सञ्चालक सश्मश्तका अन््य 
सदस्यमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना मूल सश्मश्तमा रहषेका व्यश्क्तहरू भुषणकुमार मानन्िर (अध्यक्), 
महषेन्द्रकुमार मलल (सश््चि) र पीतामबर ढकाल लगा्यत श््ए । श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने का्य्तमा 
जुिषेका व्यश्क्तलषे नदै महा्यज् सञ्चालन गरषेका श््ए भन्नषे ्यसलषे प्रसि पाि्त  ।

13 कररब ६०० भन्दा बढी व्यश्क्त (र एक दज्तन संस्ा) लषे महा्यज्को सम्यमा २६ करोड 
बराबरको िागदान गरषे  पश्न भदौ २०६६ सालसमम नगद, श्जन्सी, श्नमा्तण सामग्ी, जगगादानको कुल 
उि्न बाँकी रकम कररब २४ करोड ४२ लाख श्््यो ।
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्याता्यात व्यिसा्यी संघलषे ११ लाख सह्योग गनने प्रश्तबद्धता व्यक्त गरषे  । त्यसदै गरी, सुखनेत 
(श्शक्ा) क्यामपसका प्राध्यापक/कम्त्चारीलषे १९ लाख, पश्बलक साइन्स क्यामपसलषे १ लाख 
७७ हजार, इन्िरनषेशनल कोअपरषे श्िभ एकषे डषेमीलषे १ लाख ११ हजार, सषेन्िमषेररज कोएड 
सकूललषे १ लाख ११ हजार श्दनषे उद् घोष गरषे  । 

सुखनेत उपत्यकामा रहषेका अन््य सामाश्जक संघसंस्ा, श्शक्क संगिन, बार एशोश्स्यशन, 
उद्ोग-िाश्णज्य महासंघ, आश्दलषे पश्न ्यस अश्भ्यानमा नगद त्ा अन््य सह्योग गरषे  ।14 

त्यस बाहषेक, श्नजी तिरबाि पश्न महा्यज् माफ्त त श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाका लाश्ग नगद र 
अन््य दानको घोषणा भ्यो । िीरषे न्द्रनगर ६ का मोश्तप्रसाद सापकोिालषे ५१ लाख, जनकदषेि 
भारती, जगतकुमारी ्ापा, गीताकुमारी अ्या्तल र डीपी समदशटी, सुन्दर कुमार र श्हरालाल 
पन्तलषे जनही १० लाख, र रामकुमार र नारा्यणीदषेिी पन्तलषे १० लाख रुश्प्याँ श्दएर 
श्िश्वश्िद्ाल्यको पूिा्तिार श्नमा्तण गन्त नगद सह्योग गनने प्रश्तबद्धता व्यक्त गरषे  ।15 महा्यज्मा 
पाँ्चदषेश्ख सात लाख बी्चमा िागदान गनने १५ जना र एकदषेश्ख दुई लाख बी्चमा िागदान 
गननेको संख्या १२० जनाभन्दा बढी श्््यो ।16 नषेपाली समाजमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना 
गनने सन्दभ्तमा ्यसतो प्रश्तबद्धता (आश्््तक सह्योग) ्यसअश्घ कश्हल्यदै दषेश्खएको श््एन ।

श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने समबन्िमा सुखनेती जनतामा त्यस बषेला गजबको जोस 
श्््यो भन्नषे माश््का श्ििरणलषे दषेखाउँि ।17 तर महा्यज् समपन्न भएको कररब एक 
दशकपश्ि (असार २०७४ मा) ्यसलाई फकने र हषेदा्त महा्यज्लषे श्िश्वश्िद्ाल्य पूिा्तिार 
श्नमा्तण गन्त आिश्यक समपश्त्त जममा गननेमा भन्दा पश्न सुखनेतमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना 
गनने माहोललाई बढी व्यापक बनाउन मात्र सह्योग ग¥्यो भन्नुपनने हुन्ि । श्कनभनषे 
मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना मूल सश्मश्तलषे माघ ७, २०७१ मा—महा्यज् 

14 श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाका लाश्ग जनसतरबाि सह्योगको प्रश्तबद्धता भएको श्््यो भन्नषे 
दषेखाउनषे उद्षेश्यलषे मात्र ्यो सू्ची श्दइएको हो । महा्यज्मा िागदान, श्जन्सीदान, नगद र जगगादान 
गनने व्यश्क्त र संस्ाको नामािलीका लाश्ग श्तश्मलसषेना (२०६६) हषेनु्तहोस्।

15 ्यी सबदै दातालषे १० लाखभन्दा कषे ही बढी दान गरषेका िन् । हजार र स्यमा दान गनने 
दातालाई ्यहाँ समािषेश गररएको िदैन ।

16 श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना मूलसश्मश्तलषे महा्यज्मा रकम श्दनषे दाताहरूलाई श्िश्भन्न आश्वासन 
श्दएको श्््यो । ५० लाखभन्दा बढी रकम श्दनषेको सममानमा श्िश्वश्िद्ाल्य पररसरमा अि्तकदको 
शाश्लक बनाउनषे, १० लाखभन्दा बढी श्दनषेको नाममा श्िश्वश्िद्ाल्यमा बन्नषे बलकको नाम राखनषे 
लगा्यत घोषण गररएको श्््यो ।

17 महा्यज्मा दान गनने कषे ही व्यश्क्तहरूको पकृष्भूश्म अध्य्यन गदा्त उनीहरू आश्््तक श्हसाबमा 
सामान््य नागररकहरू हुन् । अश्िकांशलषे जनताका िोरािोरीलषे उच्च श्शक्ाबाि िश्ञ्चत हुन नपरोस ्
भन्नका लाश्ग दान गरषेको बताएका िन् ।
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समपन्न भएको कररब सात िष्तपश्ि—श्िश्वश्िद्ाल्यको पूिा्तिार श्नमा्तण गन्त श्िश्भन्न संघ 
संस्ा र दाताबाि संकश्लत कररब २६ करोड ्चल-अ्चल समपश्त्तमध्यषे त्यश्त बषेलासमम 
उिषेको ५ करोड ३६ लाख ६ हजार रुपदै्याँ मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्यलाई हसतान्तरण 
गरषेको श्््यो (मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य २०७३) । त्यसदैलषे, श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने 
समबन्िमा ्यस महा्यज्को आश्््तकभन्दा पश्न राजनीश्तक/सांसककृ श्तक महत्ता बढी दषेश्ख्यो । 
श्कनश्क ्यस पचिात् श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने मुद्ा सुखनेतका सबदैजसो राजनीश्तक दल 
र नषेताका साझा “एजषेणडा” बनषे । श्ि.सं. २०५० मा कषे ही जनप्रश्तश्नश्ि र श्शक्ामा ्चासो 
राखनषे व्यश्क्तबाि शुरू भएको श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना अश्भ्यान १५ िष्तपश्ि सबदै राजनीश्तक 
दल, सामाश्जक संघसंस्ा, नागररक समाज र सामान््यजनको साझा मुद्ामा पररणत भ्यो ।18 
्यद्श्प, श्िश्वश्िद्ाल्य सुखनेतमदै स्ापना गनने श्िष्य भनषे श्ििादमुक्त हुन सकषे न । 

“स्यानविशेष” को वििया्द
मध्यपश्चिममा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना हुनुपनने श्िष्यमा मध्यपश्चिमिासी सहमत भए पश्न 
श्िश्वश्िद्ाल्य सुखनेतमा स्ापना गनने श्क बाँकषे मा गनने भन्नषेमा उनीहरूबी्च शुरूबािदै श्ििाद 
श्््यो ।19 मध्यपश्चिममा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाको सकारातमक संकषे त श्मलन ्ालषेपश्ि 
श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना हुनषे िाउँको श्ििाद ्प गश्हररँददै ग्यो (खड्का २०६८) । उदाहरणका 
लाश्ग, सू्य्तलाल अमात्य सं्योजक रहषेको प्रसताश्ित मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्यको 
प्रारश्मभक प्रारूप त्यार गन्त गश्ित का्य्तदलको प्रश्तिषेदन २०६१ मा का्य्तदलका सदस्य 
सीतारामराज श्िष्टलषे िीरषे न्द्रनगरमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने बुँदामा ्यसरी असहमश्त 
जनाएका श््ए :

श्िश्वश्िद्ाल्यको कषे न्द्री्य का्या्तल्य मध्यपश्चिमाञ्चलको सुखनेतमा रहनषे गरी भएको श्नण्त्यमा 
मषेरो श्नमन बमोश्जमको असहमश्त रहषेको ि । श्िश्वश्िद्ाल्य भौगोश्लक, शदैश्क्क, बौश्द्धक 
िातािरण, ्याता्यात, सञ्चार र भौश्तक पूिा्तिार, जनघनति सा द्ै ्यस क्षेत्रकदै  जनता र 
श्िद्ा्टीहरूलाई पा्यक पनने दृश्ष्टकोणलषे र मध्यपश्चिम मात्र नभदै सुदरूपश्चिम र पश्चिमाञ्चलका 
श्िद्ा्टीहरूलाई समषेत पा्यक हुनषे दृश्ष्टलषे अध्य्यन गन्त पाउनषे र आश् ््तक दृश्ष्टलषे समपन्न 
त्ा भौश्तक पूिा्तिारको कुरा गदा्त अरबौकँो लगानीमा सञ्चाश्लत नषेपालगञज मषेश्डकल 
कलषेजको शदैश्क्क र सिस् िातािरण पुश्ष्ट भइरहषेको हुँदा बाँकषे  श्जललाको कोहलपुरमा 

18 श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गन्त सश्क्र्य व्यश्क्तहरू सँगको कुराकानीमा आिाररत ।
19 मध्यपश्चिमाञ्चलमा सुखनेतलाई कषे न्द्र मान्नषे श्क नषेपालगञजलाई भन्नषे श्ििाद ्यसअश्घ 

पश्न भएका श््ए । जसतदै, २०५१ सालमा सुखनेतबाि क्षेत्री्य पुनरािषेदन अदालत नषेपालगञज सादा्त 
पश्न सुखनेतमा आन्दोलन भएको श्््यो ।
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मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य हुनुपनने कुरा िड्कारो रूपमा दषेखापरषेको ि । त्यसदैलषे ... 
मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य बाँकषे  श्जललाको कोहलपुरमा हुनुपनने रा्य व्यक्त गद्तिु । 
(अमात्य २०६१ : ३८) 

श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाका लाश्ग स्ान िनोि श्ििादबारषे  कषे शिानन्द श्गरीको 
सं्योजकतिमा गश्ित मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य त्यारी सश्मश्त २०६४ को प्रश्तिषेदनलषे 
पश्न ्प बताउँि । २०६४ माघको पश्हलो हप्ता सुखनेत, बाँकषे  र दाङमा मध्यपश्चिममा 
सश्मश्तलषे श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना समबन्िमा गरषेका िलफल का्य्तक्रममा सहभागीलषे 
श्िश्वश्िद्ाल्य आ-आफना क्षेत्रमा स्ापना हुनुपनने दाबी गरषेका श््ए । उदाहरणका लाश्ग, 
माघ ५, २०६४ मा सुखनेत क्यामपस (श्शक्ा) मा भएको िलफल का्य्तक्रममा मध्यपश्चिमको 
क्षेत्री्य सदरमुकाम भएको र ्यसलषे समपूण्त मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम समषेतलाई जोड्न सकनषे 
हुनालषे मध्यपश्चिममा स्ापना गररनषे श्िश्वश्िद्ाल्यका लाश्ग िीरषे न्द्रनगर उप्युक्त र सान्दश्भ्तक 
हुनषे सहभागीलषे बताएका श््ए । नषेपालगञजमा माघ ७, २०६४ मा आ्योश्जत िलफल 
का्य्तक्रममा सहभागीलषे कुनदै श्ििादश्बना नदै नषेपालगञजमा मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य 
स्ापना गनु्तपनने कुरा जोडदार रूपमा उिाएका श््ए (श्गरी २०६४ : १७–२०) । सुखनेतको 
िीरषे न्द्रनगरमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गननेबारषे  सुखनेतिासी सहमत भए पश्न बाँकषे का हकमा 
भनषे श्िश्वश्िद्ाल्य कोहलपुर िा नषेपालगञज कहाँ राखनषे भन्नषेमा श्ििाद श्््यो ।

श्ि.सं. २०५८/२०५९ मा स्ानी्य सतरबाि शुरू भएको श्िश्वश्िद्ाल्य सुखनेतमा राखनषे 
श्क बाँकषे मा भन्नषे श्ििादलषे २०६५/२०६६ साल आइपुगदा कषे न्द्री्य/राश्ट्रि्य रूप श्ल्यो । श्ि.सं. 
२०६५/२०६६ मा व्यिस्ाश्पका-संसदमा ्यसदै श्िष्यमा भएको श्ििाद ्यसको जिलन्त 
उदाहरण हो । ततकालीन अ ््तमन्त्री बाबुराम भिकृराईलषे असोज ३, २०६५ मा व्यिस्ाश्पका-
संसदको बदैिकमा आश्््तक िष्त २०६५/२०६६ को िाश्ष्तक बजषेि मन्तव्य श्दँददै “श््चतिनको 
रामपुरमा ककृ श्ष, िन त्ा पशुश्िज्ान श्िश्वश्िद्ाल्य र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा प्रौद्ोश्गकी 
श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गन्त रु. ८ करोड श्िश्न्योजन गरषेको” बताए (अ ््त मन्त्राल्य २०६५ : 
४०) । अ ््तमन्त्रीको ्यस भनाइलाई सुखनेतबाि व्यिस्ाश्पका-संसदमा प्रश्तश्नश्िति गनने सबदै 
राजनीश्तक दलका प्रश्तश्नश्ि—कमल श्िक (नषेकपा माओिादी), पूण्तबहादरु खड्का (नषेपाली 
काँग्षेस) र ्यामलाल कँडषेल (नषेकपा एमालषे)—लषे श्िरोि जनाए । अ ््तमन्त्रीलषे मध्यपश्चिमाञ्चल 
क्षेत्रमा प्रौद्ोश्गकी श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने ्च्चा्त गरषेको तर श्िज् का्य्तदलको प्रश्तिषेदनलषे 
मध्यपश्चिममा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गन्त सुखनेत उप्युक्त स्ान हो भन्दा समषेत स्ान (सुखनेत) 
तोकनषे काम नगरषेको भन्ददै अ ््तमन्त्रीसँग उनीहरूलषे जिाफ मागषेका श््ए । असोज ८, २०६५ मा 
ती प्रश्नको प्रत्युत्तर श्दँददै भट्राईलषे सि्तदली्य सहमश्तका आिारमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाको 
उप्युक्त स्ान तोश्कनषे तर आफनो व्यश्क्तगत श्ि्चारमा भनषे श्िश्वश्िद्ाल्यका लाश्ग सुखनेत नदै 
उप्युक्त हुनषे बताएका श््ए (संसद सश््चिाल्य २०६५) । 
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अन्तत: फागुन १६, २०६५ मा मश्न्त्रपररषदल्षे मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य सुखनेतको 
िीरषेन्द्रनगरमा खोलनषे श्नण्त्य ग¥्यो (गोरखापत्र २०६५) । मश्न्त्रपररषदक्ो ्यस श्नण्त्य लगत्तदै 
बाँकषे का जनतालषे श्िरोिमा आन्दोलन शुरू गरषे  (काश्न्तपुर २०६५) । प्रिानमन्त्री (प्र्चणड) 
र श्शक्ा मन्त्री (रषेणुकुमारी ्यादि) लषे “नषेपालगञज जसतो श्िश्वश्िद्ाल्यका लाश्ग उप्युक्त र 
पा्यक पनने िाउँ मध्यपश्चिममा अन््यत्र नभएको भन्ददै ढुकक हुन श्दएको आश्वासन” श्िपररत 
सरकारलषे सुखनेतमा श्िश्वश्िद्ाल्य घोषणा गरषे र बाँकषे िासीलाई िोका श्दएको उनीहरूको 
आरोप श्््यो (अन्नपूण्त पोष्ट २०६५ : ३) ।20 ्यसलषे बाँकषे मा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गननेबारषे 
बाँकषे िासीलषे ततकालीन प्रिानमन्त्री त्ा श्शक्ा मन्त्रीसँग िलफल गरषेका श््ए भन्नषे जनाउँि ।

माघ १३, २०६६ मा ततकालीन श्शक्ा राज्यमन्त्री गोश्िन्द ्चौिरीलषे व्यिस्ाश्पका-
संसदमा “मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य श्ििषे्यक २०६६ माश्् श्ि्चार गरर्योस्” भन्नषे 
प्रसताि पषेश गरषे  ।21 सामान््य (सदैद्धाश्न्तक) िलफलका लाश्ग प्रसतुत श्ििषे्यकमा कुनदै पश्न 
सांसदलषे बोलषेनन् । र, पश्ि सभामुख सुिास्चन्द्र नषेमिाङलषे सो श्ििषे्यक व्यिस्ाश्पका-
संसदमा दफािार िलफलका लाश्ग पषेश गरषे  (हषेनु्तहोस् संसद सश््चिाल्य २०६६ग) । 
्यसबी्च २०६६ माघको तषेस्ो हप्ता प्रिान सषेनापश्त हिाउनषे/नहिाउनषे श्िष्यको श्ििादलषे 
पुट्पकमल दाहाल नषेतकृतिको सरकार पररित्तन भ्यो । त्यसदै कारण श्ििषे्यक माश््को दफािार 
िलफल हुन सकषे न । ्यसपश्ि माििकुमार नषेपालको नषेतकृतिमा न्याँ सरकार बन््यो । सो 
सरकारका अ ््तमन्त्री सुरषे न्द्र पाणडषेलषे असार २९, २०६६ मा आश् ््तक िष्त २०६६/६७ को 
बजषेि प्रसतुत गददै संसदमा भनषे :

श्िश्वश्िद्ाल्य नभएका क्षेत्रहरूमा न्याँ श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गददै जानषे नीश्त अनुरूप 
आगामी िष्त सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर, मध्यपश्चिम र िीरगञजमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना 
गररनषेि । सा द्ै, जनकपुरमा राजश्ष्तजनक श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गररनषेि । कदै लालीको 
गषेिा-अत्तरर्यामा मषेश्डकल कलषेज र श््चतिनको मौजुदा रामपुर ककृ श्ष त्ा पशु श्िज्ान 
क्यामपसलाई श्त्रभुिन श्िश्वश्िद्ाल्यसँग परामश्त गरी श्िश्वश्िद्ाल्यको रूपमा श्िकास 
गररनषेि । त्यसदै गरी प्राश्िश्िक श्शक्ालाई अगाश्ड बढाउन पूिा्तञ्चलमा प्रौद्ोश्गक 
श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गररनषेि । (अ ््त मन्त्राल्य २०६६ : ४१) 

20 श्िश्वश्िद्ाल्य संघष्त सश्मश्त, बाँकषे लषे २०६५ फागुन अश्न्तम हप्तादषेश्ख बाँकषे मा श्िश्वश्िद्ाल्य 
स्ापनाको लाश्ग आन्दोलन गरषेका श््ए । उनीहरूलषे २०६६ िदैशाख पश्हलो हप्ता नषेपालगञजको 
जमुनीमा रहषेको भन्सार का्या्तल्य समषेत एक सातासमम बन्द गराएका श््ए ।

21 सोही श्दन मन्त्री ्चौिरीलषे अन््य दुई श्िश्वश्िद्ाल्य—सुदूरपश्चिमाञ्चल, र ककृ श्ष त्ा िन 
श्िज्ान—को श्ििषे्यक पश्न व्यिस्ाश्पका-संसदमा पषेश गरषेका श््ए । 



मध्यपश्चिम क्षेत्रमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाका जश्िलता  | 119

बजषेि िक्तव्यमा मध्यपश्चिममा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने भश्नए पश्न स्ान तोकनषे काम 
नहुँदा सुखनेतबाि प्रश्तश्नश्िति गनने सांसदलषे सदनमा आपश्त्त जनाए । सुखनेतबाि श्निा्तश््चत 
नषेपाली काँग्षेसका सांसद पूण्तबहादुर खड्कालषे भनषे :

...्यो बहुश्िश्वश्िद्ाल्यहरूको कुरा गदा्त तपाईलंषे ्चार ओिा श्िश्वश्िद्ाल्यमध्यषे तीन 
ओिा श्िश्वश्िद्ाल्यको स्ान तोकनुभ्यो त्यो तोकषे कोमा मलाई आपश्त्त िदैन । त्यहाँ 
पश्न श्िश्वश्िद्ाल्य बनून् ... तर पूिा्तिार त्यार नभएको प्रश्क्र्या पूरा नभएको आज 
सो्चषेर आजदै प्रिानमन्त्रीलाई मन परषेको िाउँमा श्िश्वश्िद्ाल्यको नामाकरण िाउँ तोकनषे 
काम हुन्ि । कषे  कारणलषे मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्यको स्ान तोकन प्रिानमन्त्री, 
अ ््तमन्त्रीको खुट्ा काम्यो ? ्यश्द स्ान तोकन कुनदै नषेताका कारणलषे हो भनषे हामीलाई 
भन्नुहोस्, हामी जुधन त्यार िौ ँ । ्चार ओिा श्िश्वश्िद्ाल्यमा तीन ओिा घोषणा हुँदा 
एउिा श्भत्री मिषेशको सुखनेत मध्यपश्चिमको क्षेत्री्य सदरमुकाम, ्यत्रो प्रश्क्र्या पुगषेको कुरा 
श्नण्त्य गन्त ्यो सरकारको खुट्ा कामि भनषे, प्रिानमन्त्रीको खुट्ा कामि भनषे, अ ््तमन्त्रीको 
खुट्ा कामि भनषे ्यो सरकारबाि [न््या्यको आशा कसरी गनने] । प्र्चणडजीलषे ्यी कुरालाई 
इन्कार गन्त नसकषे र मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य सुखनेतमा गनने भनषेको श्नण्त्य ्यश्द 
भोश्ल ्यो सदनमा अ ््तमन्त्रीलषे जिाफ श्दन सकनुभएन भनषे िषेरदै  िूलो संकि आउनषे ि, 
्यो मषेरो ्चुनौती होइन ्यो मषेरो सुझाि हो । (संसद सश््चिाल्य २०६६क : ३३४–३३७) 

व्यिस्ाश्पका-संसदमा खड्कालषे बोलषेको कुरालाई अध्य्यन गदा्त उनलषे श्िश्वश्िद्ाल्य 
सुखनेतमा श्कन स्ापना गनने भन्नषेबारषे  मूलतः ्चार ओिा कुरालाई उिाएका श््ए । पश्हलो, 
सरकारलषे घोषणा गरषेका ्चारओिा श्िश्वश्िद्ाल्यमध्यषे तीन ओिा तराईमा पि्तन्, त्यसदैलषे 
कमसषेकम सामाश्जक न््या्यका श्हसाबलषे पश्न एउिा श्िश्वश्िद्ाल्य श्भत्री मिषेश (सुखनेत) 
मा स्ापना गररनुपि्त  । दोस्ो, मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य सुखनेतमा खोलनुपि्त  श्कनश्क 
सुखनेत मध्यपश्चिमको कषे न्द्र हो जो कणा्तली, रुकुम, जाजरकोि र राप्तीसँग जोश्डएको ि, र 
बश्द्त्या र नषेपालगञजबाि समषेत अढाई घणिामा पुश्गन्ि । तषेस्ो, २०५२ सालबाि सुखनेती 
जनतालषे श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाका लाश्ग श्नरन्तर आिाज उिाइरहषेका िन, उनीहरूलषे 
सप्ताह माफ्त त कररब २८ करोड रुपदै्याँ श्िश्वश्िद्ाल्यका नाममा जममा गरषेका िन् र ्चार 
स्य श्बघाभन्दा बढी जगगा श्िश्वश्िद्ाल्यका लाश्ग िुट्््याएका िन् । र ्चौ्ो, मध्यपश्चिममा 
श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाका लाश्ग श्िश्भन्न सम्यमा गिन भएका श्िज् का्य्तदल/सश्मश्तलषे 
पश्न श्िश्वश्िद्ाल्य सुखनेतमा राखन सुझाि श्दएका िन् । ्यी सबदै कारणलषे मध्यपश्चिममा 
स्ापना हुनषे श्िश्वश्िद्ाल्य सुखनेतमा हुनुपि्त  भन्नषे खड्काको श्जश्कर श्््यो (हषेनु्तहोस्, संसद 
सश््चिाल्य २०६६क) ।
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संसदमा भएको बहसलाई अध्य्यन गदा्त नषेपाल सरकारका दुई अ ््तमन्त्री (भट्राई 
र पाणडषे) लषे श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाका लाश्ग स्ान िनोि गन्त नसकनुमा श्िश्वश्िद्ाल्य 
स्ापनाको श्िष्यमा मध्यपश्चिमबाि व्यिस्ाश्पका-संसदमा प्रश्तश्नश्िति गनने जनप्रश्तश्नश्ि 
(श्िशषेषतः नषेपाली काँग्षेस) बी्चमा रहषेको असमझदारीलषे प्रमुख भूश्मका खषेलषेको आकलन 
गन्त सश्कन्ि । श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने स्ानलाई श्लएर सुखनेत र बाँकषे का जनताबी्च 
श्ििाद बढ्ददै गएपश्ि ्यी क्षेत्रबाि राश्ट्रि्य राजनीश्तमा प्रश्तश्नश्िति गनने राजनीश्तक 
दलका नषेतकृतिलषे सकषे समम श्िश्वश्िद्ाल्य आफनो क्षेत्रमा स्ापना गनने प्र्यतन गन्त ्ालषे । 
श्िश्वश्िद्ाल्य खोलनषेबारषे  स्ानी्य जनतामा रहषेको आकांक्ालाई समबोिन गनु्त तत् तत् क्षेत्रका 
जनप्रश्तश्नश्िलाई एक प्रकारको राजनीश्तक बाध्यता पश्न भ्यो । श्िशषेषतः मध्यपश्चिम 
क्षेत्रबाि राश्ट्रि्य राजनीश्तमा प्रश्तश्नश्िति गनने नषेपाली काँग्षेसका दईु प्रभािशाली नषेता सुशील 
कोइराला र पूण्तबहादरु खड्का बी्चमा “स्ान श्िशषेष” लाई श्लएर श्ििाद श्््यो । बाँकषे बाि 
श्निा्तश््चत कोइराला बाँकषे  र सुखनेतबाि श्निा्तश््चत खड्का सुखनेतमदै श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गन्त 
्चाहन् ष्े । आ-आफना क्षेत्रमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गन्त दुिदैलाई आफना मतदाताहरूबाि 
दबाब श्््यो र ्यो गन्त नसकषे को खणडमा भश्िट््यमा उनीहरूलषे त्यसको राजनीश्तक मूल्य 
्चुकाउनु पनने हुनसकर््यो । त्यस बाहषेक सुखनेत र बाँकषे बाि प्रश्तश्नश्िति गनने अन््य राजनीश्तक 
दलका जनप्रश्तश्नश्िलाई पश्न आ-आफनो क्षेत्रमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाका लाश्ग प्र्यतन 
गन्त समबश्न्ित श्जललािासीको िूलो दबाब श्््यो ।

मध्यपश्चिममा (सदुरूपश्चिममा पश्न) श्िश्वश्िद्ाल्य खोलन सरकारलषे गरषेको आनाकानीलाई 
राज्यलषे आफनो क्षेत्रमाश्् गरषेको श्िभषेद हो भन्नषे ती िाउँका अश्भ्यन्ताहरूको िम्याइ श्््यो । 
शुरूबािदै मध्य/सुदूरपश्चिमबाि प्रश्तश्नश्िति गनने राजनीश्तक दलका प्रश्तश्नश्ि, बुश्द्धजीिीलषे 
राज्य सं्यन्त्रमा कमजोर पहुँ्च भएका कारण सुदरू र मध्यपश्चिममा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गन्त 
कश्िन भएको कुरालाई बारमबार उिाएको दषेश्खन्ि । श्िशषेष गरी २०५० सालमा पूिा्तञ्चल 
श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने बहस प्रश्तश्नश्िसभामा भइरहँदा पूिा्तञ्चलबाि प्रश्तश्नश्िति 
गनने सांसद बाहषेक ्यो श्िष्यमा बोलनषे अश्िकांश सांसदलषे ्यो श्िष्यलाई महत्िका सा् 
उिाएका श््ए (हषेनु्तहोस् संसद सश््चिाल्य २०५०) । मध्यपश्चिममा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाका 
सन्दभ्तमा सरकारलषे श्लएको श्िभषेदपूण्त रबदै्याबारषे  श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने अश्भ्यानका 
एक अश्भ्यन्ता पीतामबर ढकाल लषेखिन् :

... बहुश्िश्वश्िद्ाल्यको अििारणा बमोश्जम नषेपालमा श्िगतमा श्त्रभुिन श्िश्वश्िद्ाल्य, 
महषेन्द्र संसककृ त श्िश्वश्िद्ाल्य, कािमाडौ ँश्िश्वश्िद्ाल्य, पूिा्तञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य, पोखरा 
श्िश्वश्िद्ाल्य र लुश्मबनी श्िश्वश्िद्ाल्यको स्ापना गरर्यो । ्यी श्िश्वश्िद्ाल्यहरूमध्यषे कषे ही 
त्यश्त प्रभािकारी ढंगलषे सञ्चालन हुन नसकषे  पश्न त्यसतदै श्िश्वश्िद्ाल्य पश्न पश्चिमी 
क्षेत्रमा स्ापना गररएनन् । ्यसता श्िश्वश्िद्ाल्यहरूको स्ापना गदा्त अन््यत्र कुनदै का्य्तदल 
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त्ा आ्योगको आिश्यकता परषेन तर सबदैभन्दा श्पिश्डएको मध्य त्ा सुदूरपश्चिमका 
लाश्ग श्िश्वश्िद्ाल्यको माग हुँदा का्य्तदलहरू एकपिक मात्र होइन एउिदै उद्षेश्यका लाश्ग 
कदै ्यन पिक गिन गरषेर िानने काम भ्यो । उपषेश्क्त हाम्ो ्यस क्षेत्रमा अपनाइएको सरकारी 
श्िभषेदपूण्त नीश्तको उदाहरण हो ्यो । (ढकाल २०६५ : ३१)

ढकालको ्यो भनाइ मध्यपश्चिमबाि प्रश्तश्नश्िति गनने अश्िकांश व्यश्क्तको प्रश्तश्नश्ि 
बुझाइ पश्न हो ।22 मध्यपश्चिममा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गननेबारषे  २०६५–२०६७ सालमा 
व्यिस्ाश्पका-संसदमा बोलनषे अश्िकांश जनप्रश्तश्नश्िलषे ्यसदै कुरालाई कुनदै न कुनदै तररकालषे 
उिाएका श््ए (हषेनु्तहोस् संसद सश््चिाल्य २०६५, २०६६क, २०६६ख, २०६७) । 

सिकयािी लगयानीमया विश्वविद्यालय 
श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना अश्भ्यानका अश्भ्यन्तालाई शुरूबािदै श्िश्वश्िद्ाल्य सञ्चालन 
गन्त आिश्यक पनने स्ोत कसरी जुिाउनषे भन्नषे श््चन्ता श्््यो । न्याँ श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना 
गदा्त आइपनने आश् ््तक लगा्यत अन््य पक्लाई बुझन पीतामबर ढकालको सं्योजकतिमा 
भुषणकुमार मानन्िर र दषेिषेन्द्रबहादुर ्ापा सदस्य रहषेको सश्मश्तलषे २०५३ सालमा 
पूिा्तञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्यको स्लगत अध्य्यन गरषेका श््ए । ऐनमा पूिा्तञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य 
“जनसतरबाि” सञ्चालन गनने भनषे पश्न त्यो व्यािहाररक रूपमा का्या्तन्ि्यन हुन नसकषे को 
जानकारी पूिा्तञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्यका ततकालीन पदाश्िकारीहरूलषे िलफल क्रममा श्दएका 
श््ए ।23 श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाअश्घ नदै श्िश्वश्िद्ाल्य सञ्चालनका लाश्ग ्चाश्हनषे आश् ््तक 
स्ोत लगा्यत भौश्तक पूिा्तिारबारषे  प्रसि हुन आिश्यक ि भन्नषे िंुगोमा उनीहरू पुगषेका 
श््ए ।24 पूिा्तञ्चल श्िश्वश्िद्ालको शुरूको श्स्श्त र लामो सम्य सुखनेतश्स्त िीरषे न्द्र 

22 ्यसबारषे  पीतामबर ढकाल अकयो िाउँमा लषेखिन्, “अझदै पश्न राजिानीका कषे ही सिषेतपोष-
िारीहरूमा पुरातनिादी मूल्य-मान््यताहरू का्यमदै िन् । मोफसलमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गरर्यो भनषे 
आफू सरहको पदमा अकयो व्यश्क्त जन्मनषे र आफनो मूल्य र सामाश्जक मान््यता कमजोर हुनषे, हाम्ो 
मात्रदै श्शक्ामा पहुँ्च हुनुपि्त  भन्नषे श्भत्री ढंगलषे हदैकमिादी श््चन्तनबाि ग्सत व्यश्क्तहरूलषे सुखनेत जसतो 
िाउँमा पश्न श्िश्वश्िद्ाल्य ? भनषेर हाँसोमा उडाउनषे प्र्यतन गद्तिन् । बनाििी रूपमा मोफसललाई 
घुमाई श्फराई मानमद्तन गददै श्तरसकारको पात्र बनाउददै जानषे हो भनषे शहरी्याहरू ग्ामीण जनता 
दास बश्नरहनषे र दुिदैको दूरी बढ्ददै जानषे हुन सकि । त्यसदैलषे त्ाकश््त ्यो भािनाबाि मुलुकलाई 
मुक्त गन्त पश्न श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनु्त औश््चत्यपूण्त दषेश्खन्ि” (ढकाल श्मश्त नखुलषेको : ४) ।

23 पूिा्तञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य ऐनमा भएको “जनसतर” प्राििानबारषे  िन्त, उप्रषेती र पराजुली 
(सन् २०१५) हषेनु्तहोस् ।

24 पीतामबर ढकालसँग श्िश्भन्न श्मश्तमा गररएको कुराकानीमा आिाररत ।
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बहुमुखी क्यामपस25 सञ्चालन अनुभि भएका पीतामबर ढकाल (र सश्मश्तका अन््य 
सदस्य पश्न) सरकारको पूण्त लगानीश्बना सुखनेतमा श्िश्वश्िद्ाल्य सञ्चालन समभि िदैन 
भन्नषेमा प्रसि श््ए । ढकाल भन्िन् :

२०५० सालमा स्ापना भएको पूिा्तञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य अनुभिलषे “जनसतर” बाि 
श्िश्वश्िद्ाल्य सञ्चालन गन्त कश्िन हुन्ि भन्नषे कुरा हामीलषे श्सकषे का श्््यौ ँ । अकयोतफ्त , 
राज्य र स्ाश्पत श्िश्वश्िद्ाल्य (श्त्रश्ि) बाि मध्यमाञ्चल श्िकास क्षेत्र सिदै ँउपषेश्क्त रह्ो । 
आश् ््तक रूपलषे श्िपन्न र श्शक्ाको दृश्ष्टलषे पश्न कमजोर मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका जनताका 
िोरािोरीलषे पश्न उच्च श्शक्ा अध्य्यनको सहज अिसर पाउन पश्न मध्यपश्चिमाञ्चलमा 
श्िश्वश्िद्ाल्य खोलदा त्यो सरकारी लगानीमा नदै खोश्लनुपि्त  भन्नषेमा हाम्ो सिदै ँजोड रह्ो । 
उच्च श्शक्ामा क्षेत्री्य सन्तुलन श्मलाउनषे दाश््यति राज्यको पश्न हो, त्यसदैलषे सरकारलषे 
मध्यपश्चिममा श्शक्ामा लगानी गनु्तपि्त  ।26

मध्यपश्चिममा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना समबन्िी भएका बहसमा श्िश्वश्िद्ाल्य सरकारी र 
सामुदाश््यक लगानीमा सञ्चालन गनु्तपनने कुरा बारमबार उिाएको दषेश्खन्ि । ्यसअश्घ स्ापना 
भएका पूिा्तञ्चल (स्ा. २०५०) र लुश्मबनी बौद्ध श्िश्वश्िद्ाल्य (स्ा. २०६३) सञ्चालन 
गन्त स्ोत र का्य्तक्रमको अभािलषे जुन समस्या उतपन्न भ्यो, भश्िट््यमा मध्यपश्चिममा 
खुलनषे श्िश्वश्िद्ाल्यलषे सोही समस्या भोगनु नपरोस् भन्नषेमा ्यी बहस कषे श्न्द्रत श््ए । श्ि.सं. 
२०५५ मा महषेन्द्रप्रसाद श्गरीको अध्यक्तामा गश्ित सुखनेती कल्याण समाजलषे सुखनेत 
उपत्यका श्भत्रका क्यामपसहरूबी्च सहका्य्त र एकीकरण गरी ्यसको िाताको रूपमा 
मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्यको स्ापना सरकारको पूण्त लगानीमा हुनुपनने अििारणालाई 
अगाश्ड सारषेको श्््यो (खड्का २०६८) । त्यसतदै, श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना समबन्िी गश्ित 
का्य्तदलका प्रश्तिषेदनहरूलषे पश्न सो श्िश्वश्िद्ाल्य राज्यको लगानीमा सञ्चालन हुनुपनने 
कुरालाई प्रमुखताका सा् उिाएका श््ए (हषेनु्तहोस्, अमात्य २०६१ : २२; श्गरी २०६४) । 
कषे शिानन्द श्गरी नषेतकृतिको का्य्तदलको प्रश्तिषेदनमा भश्नएको ि, “्यो श्िश्वश्िद्ाल्य सरकार 
र समुदा्यको साझषेदारीमा स्ापना गररनु उप्युक्त हुन्ि” (श्गरी २०६४ : ३४) ।

25 िीरषे न्द्र बहुमुखी क्यामपस २०३८ सालमा खोश्लएको श्त्रश्िबाि समबन्िन प्राप्त सामुदाश््यक 
क्यामपस हो । ्यो क्यामपस ्चालीस र प्चासको दशकमा मध्यपश्चिमाञ्चल श्िकास क्षेत्रको राम्ो 
क्यामपस माश्नन्र््यो । ्यो क्यामपस सञ्चालन गननेमा पीतामबर ढकाल एक महत्िपूण्त व्यश्क्त श््ए । 
उनी ्यस क्यामपसमा २०४२ सालदषेश्ख श्नरन्तर सात िष्त क्यामपस प्रमुख भएका श््ए ।

26 पीतामबर ढकालसँग भदौ ९, २०७२ मा गररएको कुराकानी ।
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स्ापना गररसकषे पश्ि आश् ््तक अभािका कारण श्िश्वश्िद्ाल्य श्ि्चललीमा नपरोस्, र 
जनताका िोरािोरीलषे पश्न कम शुलकमा नदै उच्च श्शक्ा अध्य्यन गन्त पाऊन् भन्नषे उद्षेश्यलषे 
सरकारी लगानीमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना हुनुपनने शदैश्क्क अश्भ्यन्ताहरूको तक्त  श्््यो । 
श्िश्वश्िद्ाल्य सञ्चालनमा आिश्यक पनने रकम राज्यबाि सुश्नश्चित गन्तका लाश्ग सरकारी 
लगानीको प्राििान श्िश्वश्िद्ाल्यको ऐनमा नदै श्किान गररनुपनने उनीहरूको माग श्््यो । सोही 
अनुरूप श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना समबन्िी प्रसताश्ित कषे ही मस्यौदा/श्ििषे्यकमा श्िश्वश्िद्ाल्य 
सरकारी अनुदान/लगानीमा हुनुपनने प्राििान उललषेख भएको पाइन्ि । उदाहरणका लाश्ग, 
२०५९ सालको श्ििषे्यकमा लषेश्खएको ि, “कला, समाजशास्त्र, श्िज्ान, कानून, व्यिस्ापन, 
श्शक्ा, व्यिसा्य, इश्न्जश्न्यररङ, श््चश्कतसा शास्त्र, प्रश्िश्ि र तोश्कएको अन््य श्िष्यको 
उच्च तहका श्शक्ण संस्ाहरूको सञ्चालनका लाश्ग श्ी ५ सरकारको अनुदानमा प्राप्त 
हुनषे गरी मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्यको स्ापना गररएको ि ।” २०६४ सालमा त्यार 
गररएको अकयो मस्यौदामा भनषे, “नषेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त हुनषे गरी सामुदाश््यक 
श्िश्वश्िद्ाल्यको रूपमा मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गररनषे” उललषेख श्््यो ।

तर सो श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाका लाश्ग २०६१ सालमा ल्याइन लागषेको (तर अन्तत: 
तुश्हएको) अध्यादषेशमा सरकारी लगानीमा सञ्चालन हुनषे भन्नषेबारषे  कुनदै प्राििान श््एन ।27 

त्यसतदै, व्यिस्ाश्पका-संसदमा िदैशाख २९, २०६७ मा ततकालीन श्शक्ा मन्त्री सिनेन्द्रना् 
शुकलालषे दफािार िलफलका लाश्ग सदनमा प्रसतुत गरषेको मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य 
श्ििषे्यक, २०६६ मा पश्न सरकारी लगानीको व्यिस्ा श््एन । श्ििषे्यकमाश्् व्यिस्ाश्पका-
संसदमा भएका िलफलका “भबा्तश्िम” प्रश्तिषेदन अध्य्यन गदा्त ्यो बुझन सश्कन्ि ।28 

ततकालीन एकीककृ त नषेपाल कम्युश्नष्ट पािटी (माओिादी) का मंगल श्िक, श्खमलाल 
दषेिकोिा, श््चत्रबहादुर श्षेष्, श्तलक परर्यार, नारा्यणप्रसाद दाहाल, श्िमला कषे सी, श्ीराम 
ढकाल, श्शिराम ्यादि र सरला रषे गमीलषे िलफल क्रममा श्ििषे्यकमाश्् संशोिन प्रसताि 
दता्त गराएका श््ए । त्यसदैगरी, नषेपाली काँग्षेसका पूण्तबहादुर खड्का सश्हत गगन ्ापा, 
बादशाह कुमटी, मोहममदी श्सश्द्की, रमषेश लषेखक र शमभु हजारा दसुाि र एमालषेका तफ्त बाि 

27 हषेनु्तहोस्, मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य अध्यादषेश २०६१ । ्यो अध्यादषेशको प्रश्तश्लश्प 
माश्ि्तन ्चौतारी पुसतकाल्यमा उपलबि ि ।

28 श्ििषे्यकको प्रसतािना र सोही श्ििषे्यकको दफा २, ३, ७, ८ र १० मा संशोिनको प्रसताि 
दता्त भएको श्््यो । संशोिनको पूण्त श्ििरणका लाश्ग संसद सश््चिाल्य (२०६७) हषेनु्तहोस् । दफािार 
िलफलका लाश्ग सदनका प्रसतुत ्यो श्ििषे्यक ्यस अनुसन्िातालषे हालसमम भषेट्ाउन सकषे को िदैन । 
मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्यका रश्जट्रिार महषेन्द्रकुमार मलल र पूि्त डीन पीतामबर ढकाललषे 
मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य श्ििषे्यक, २०६६ मा नषेपाल सरकारको लगानीमा मध्यपश्चिमाञ्चल 
श्िश्वश्िद्ाल्यको स्ापना र सञ्चालन गनने प्राििान नभएको तर््य बताएका श््ए ।
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्यामलाल कँडषेल सश्हत गोपाल िाकुर, ज्या श्घश्मरषे, जोश्गलाल ्यादि र सीताकुमारी पौडषेललषे 
श्ििषे्यकमाश्् संशोिन प्रसताि दता्त गराएका श््ए । व्यिस्ाश्पका-संसदका ्यी तीनदै प्रमुख 
दललषे राखषेका संशोिनमा “नषेपाल सरकारको लगानीमा” भन्नषे शबदहरू ्पन भश्नएको श्््यो । 
संसदमा प्रश्तश्नश्िति गनने अन््य दल : मिषेसी जनअश्िकार फोरम,29 तराई मिषेश लोकताश्न्त्रक 
पािटी,30 सद् भािना पािटी31 र नषेपाल मजदूर श्कसान पािटीलषे समषेत श्िश्वश्िद्ाल्यलाई 
नषेपाल सरकारको लगानीमा स्ापना र सञ्चालन गनने गरी संशोिन दता्त गराएका श््ए । 
अन्तत: श्ििषे्यकमा “नषेपाल सरकारको लगानीमा मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना 
र सञ्चालन गनने” ्पनषे प्रसतािलाई संसदलषे सि्तसममश्तलषे सिीककृ त ग¥्यो ।

सोही श्ििषे्यक माश््को दफािार िलफलका क्रममा तराई जनजाश्त पािटीका श्िश्वषेन्द्र 
पासिानलषे श्त्रभुिन श्िश्वश्िद्ाल्यको आंश्गक क्यामपस सुखनेत क्यामपस (श्शक्ा) र 
समबन्िनप्राप्त अका्त क्यामपस िीरषे न्द्र बहुमुखी र पश्बलक साइन्सलाई सं्युक्त रूपमा समािषेश 
गरी सोही पररसरमा मध्यपश्चिम श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गन्त संशोिन प्रसताि पषेश गरषे  ।32 
व्यिस्ाश्पका-संसदलषे सो प्रसताि पश्न पाररत ग¥्यो । र, ्यससँगदै, कररब १७ िष्तको 
श्नरन्तरको प्र्यतनपश्ि असार ३, २०६७ मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य ऐन, २०६७ 
राट्रिपश्तबाि प्रमाणीकरण भई सुखनेतमा मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना भ्यो । 

वनषकष्भ
लषेखको पश्हलो खणडमा मध्यपश्चिम क्षेत्र (सुखनेत) मा २०४६ साल्यता श्िश्वश्िद्ाल्य 
स्ापना गन्त स्ानी्य तिरमा र कषे न्द्रमा भएका प्र्यतनलाई ्च्चा्त गरर्यो । २०५० सालमा 
पूिा्तञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना भएसँगदै मध्यपश्चिममा पश्न श्िश्वश्िद्ाल्य खोलनका लाश्ग 
अश्भ्यान अगाश्ड बढषेको श्््यो । पूिा्तञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्यको श्ििषे्यकमाश्् व्यिस्ाश्पका-
संसदमा बहस हुँदा श्िशषेष गरी पश्चिम, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका सांसदलषे पूिा्तञ्चलमा 
श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने सरकारी श्नण्त्यलाई आलो्चनातमक सम ््तन गददै अब उप्रान्त 

29 संशोिन प्रसताि पषेश गनने सदस्यमा आशाकुमारी सरदार र सषेिकी दषेिी दास ततमा श््ए ।
30 संशोिन प्रसताि पषेश गनने सदस्यमा िकृजषेशकुमार गुप्ता, अरश्िन्द शाह, ज्यप्रकाश ्यादि 

र इश्वर द्याल श्मश् श््ए ।
31 संशोिन प्रसताि पषेश गनने सदस्यमा अश्नलकुमार झा र गौरी महतो कोईरी श््ए ।
32 “्यो ऐन प्रारमभ हुदँाका बखत नषेपाल सरकारबाि अनुदान प्राप्त गरी श्त्रभिुन श्िश्वश्िद्ाल्यको 

आंश्गक क्यामपसको रूपमा सञ्चाश्लत सुखनेत क्यामपस (श्शक्ा), सुखनेत; समबन्िनप्राप्त िीरषे न्द्रनगर 
बहुमुखी क्यामपस, सुखनेत र पश्बलक साइन्स क्यामपस सुखनेतलाई सं्युक्त रूपमा समािषेश गरी 
सुखनेत क्यामपस पररसरमा ्यो श्िश्वश्िद्ाल्यको स्ापना गररनषेि ।” ्यो संशोिन प्रसताि दफा ३ 
को उपदफा २ अन्तग्तत श्््यो ।
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खोश्लनषे श्िश्वश्िद्ाल्य कािमाडौभँन्दा पश्चिमी भू-भागमा हुनुपनने श्िष्यलाई गश्तलोसँग 
उिाए । र, श्ि.सं. २०६२–२०६३ को दोस्ो जनआन्दोलनपश्ि मध्यपश्चिमाञ्चल 
श्िश्वश्िद्ाल्य श्नमा्तण गनने (श्िशषेष गरी सुखनेतमा) मुद्ालषे सामाश्जक आन्दोलनकदै  रूप 
श्ल्यो । लषेखको दोस्ो खणडमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने िाउँको श्ििाद दषेखाइ्यो । र, 
तषेस्ो खणडमा मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य “सरकारी लगानीमा स्ापना र सञ्चालन” 
का लाश्ग भएका प्र्यतनको ्च्चा्त गरर्यो । 

मध्यपश्चिममा श्िश्वश्िद्ाल्य खोलन स्ानी्य/कषे न्द्री्य तहमा भएका ्यी प्र्यतन/संघष्तलषे 
कषे ही कुरा बताउँिन् : पश्हलो, क्षेत्री्य श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने नीश्तगत प्रसिता हुँदाहुँददै 
पश्न त्यसतो श्िश्वश्िद्ाल्य खोलनषे का्य्त सो्चषेभन्दा जश्िल ि । र, ्यसो हुनुमा अश्स्र 
राश्ट्रि्य (स्ानी्य पश्न) राजनीश्त प्रमुख कारण हो । दोस्ो, नषेपालमा शुरूबािदै श्िश्वश्िद्ाल्य 
खोलनषे श्िष्यमा “स्ान” लषे महत्िपूण्त भूश्मका खषेलषेको ि । श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनासँगदै 
त्यससँगदै जोश्डएर आउनषे अ ््त-राजनीश्तक त्ा सामाश्जक पूँजीलषे गदा्त “स्ान” को श्ििाद 
हुनषे गरषेको हो । तषेस्ो, राज्यमा कमजोर पहुँ्च भएकालषे आफनो माग/मुद्ा (्यस लषेखमा, 
श्िश्वश्िद्ाल्य खोलनषे) पूरा गराउन ्यसतो माग/मुद्ालाई “सामुदा्यीकरण” गि्तन् । मध्यपश्चिम 
(सुखनेत) मा श्िश्वश्िद्ाल्य खोलन जुिषेकाहरूलषे श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने श्िष्यलाई आम 
नागररकको साझा मुद्ामा रूपान्तरण गन्त सकषे  । र, ्यसदैमा िषेकषे र त्यस क्षेत्रबाि प्रश्तश्नश्िति 
गनने सभासद्हरूलषे श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना गनने श्िष्यलाई प्रभािशाली तररकालषे उिान गन्त 
सकषे  । ऐश्तहाश्सक रूपमा कषे न्द्री्य राज्यसं्यन्त्रमा कमजोर पहुँ्च भएका समुदा्यलषे श्नश्चित 
माग/मुद्ाप्रश्त राज्यको ध्यान कषे श्न्द्रत गन्त ्यसता मुद्ालाई “सामुदा्यीकरण” गनु्त आिश्यक 
हुन्ि भन्नषे ्यो सफल उदाहरण हो ।

कृतज्ञतया
्यो लषेख श्त्रभुिन श्िश्वश्िद्ाल्यका पूि्त श्शक्ाध्यक् सि. सू्य्तलाल अमात्य (फागुन २०, 
१९९२–माघ २२, २०७३) मा समपण्त गद्तिु, जसलषे मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य 
सुखनेतमा स्ापना गन्त महत्िपूण्त भूश्मका खषेलषेका श््ए । नषेपालको उच्च श्शक्ा सुिार 
समबन्िी अध्य्यन गन्त माश्ि्तन ्चौतारीलाई ओपन सोसाइिी फाउन्डषेशनलषे श्दएको सह्योगबाि 
्यो लषेख समभि भएको हो । ्यो लषेख माश्ि्तन ्चौतारीद्वारा सञ्चाश्लत ्चौ्ो प्राश्ज्क लषेखन 
का्य्तशालामा प्रसतुत गररएको श्््यो । अनुसन्िानको क्रममा सह्योग गनने सि. सू्य्तलाल 
अमात्य, श्त्ररतन मानन्िर, पीतामबर ढकाल, प्रत्यूष िन्त, महषेन्द्रकुमार मलल, पद्मलाल 
दषेिकोिा, श्िट्णुकुमार खड्का, द्याराज सुिषेदी, खगषेन्द्र अश्िकारी, लोकरञजन पराजुली, 
महषेशराज महज्तन, दषेिराज हुमागाई ं र रमषेश खत्रीलाई िन््यिाद ि । लषेखमा रहषेका कमी 
कमजोरी सबदै मषेरा हुन् । लषेखको प्रारश्मभक मस्यौदा पढी सुझाि श्दनषे सबदैप्रश्त ककृ तज् िु । 
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सन्दर्भ सयामग्ी
अश्िकारी, ककृ ट्ण र लोकरञजन पराजुली । सन् २०१४ । पोखरामा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापना ््त 

भएका प्र्यास र उच्च श्शक्ाको राजनीश्त । स्टडीज इन नेपाली हिसट्ी एणड सोसाइ्टी 
१९(२) : ३२३–३४५ ।

अन्नपूण्त पोष्ट । २०६५ । सुखनेतमा श्िश्वश्िद्ाल्य खोश्लए बाँकषे मा आन्दोलन । फागुन 
२७, पकृ. १० ।

अमात्य, सू्य्तलाल, सं्योजक । २०५९ । नषेपाल अश्िराज्यको मध्यपश्चिमाञ्चल श्िकास 
क्षेत्रमा श्िश्वश्िद्ाल्य स्ापनाको समबन्िमा समभाव्यता अध्य्यन का्य्त दलको प्रश्तिषेदन, 
२०५९ । अप्रकाश्शत दसतािषेज ।

अमात्य, सू्य्तलाल, सं्योजक । २०६१ । प्रसताश्ित मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्यको 
प्रारश्मभक प्रारूप त्यार गन्त गश्ित का्य्तदलको प्रश्तिषेदन, २०६१ । अप्रकाश्शत 
दसतािषेज ।

अ ््त मन्त्राल्य । २०६५ । आह थ्िक वरथि २०६५–२०६६ को बजे्ट वक्तव्य । कािमाडौ ँ : 
अ ््त मन्त्राल्य, नषेपाल सरकार ।

अ ््त मन्त्राल्य । २०६६ । आह थ्िक वरथि २०६६–२०६७ को बजे्ट वक्तव्य । कािमाडौ ँ : 
अ ््त मन्त्राल्य, नषेपाल सरकार ।

उप्रषेती, दषेिषेन्द्र । सन् २०१६ । शश्क्तमा हुनषेको पश्न असफलता : श्िरािनगरमा श्िश्वश्िद्ाल्य 
स्ापना ््त भएका प्र्यास (श्ि.सं. २०२३–२०४९) । स्टडीज इन नेपाली हिसट्ी एणड 
सोसाइ्टी २१(१) : १५१–१८१ ।

काश्न्तपुर । २०६५ । मध्यपश्चिम श्िश्वश्िद्ाल्य नषेपालगञजमा राखन माग । फागुन २७, पकृ. ५ ।
खड्का, श्िट्णुकुमार । २०६८ । मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्यमा सुखनेत क्यामपस श्शक्ा 

समा्योजनको सिाल । सुखनेतमा आ्योजना गररएको का्य्तक्रममा प्रसतुत गररएको 
का्य्तपत्र, ्चदैत २७ ।

श्गरी, कषे शिानन्द, सं्योजक । २०६४ । मध्यपश्चिमाञ्चल श्िश्वश्िद्ाल्य त्यारी सश्मश्तको 
प्रश्तिषेदन, २०६४ । अप्रकाश्शत प्रश्तिषेदन, श्िश्वश्िद्ाल्य अनुदान आ्योग, भक्तपुर ।

गोरखापत्र । २०६५ । सात हजार सश्हद । फागुन १७, पकृ. १ ।
गौतम, सू्य्तमश्ण । २०६५ । श्िश्वश्िद्ाल्यका लाश्ग सह्योग जुिाउन महा्यज् । अननपूरथि 

पोष्ट, फागुन २९, पकृ. १० ।
झा, प्रमोदकुमार, सं्योजक । २०६६ । नषेपालगञज श्िश्वश्िद्ाल्य समभाव्यता अध्य्यन 

का्य्तिोलीद्वारा प्रसतुत प्रश्तिषेदन, २०६६ । अप्रकाश्शत प्रश्तिषेदन, श्िश्वश्िद्ाल्य 
अनुदान आ्योग, भक्तपुर । 
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