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सम्पादकीय 

शिक्पा-शििेष अंक

समाज अध्य्यनको यो अंक शिक्पा-शििेष छ ।
ने्पालमपा आम मपाशनसको ्हुँचमपा शिक्पा ्ुगेको रपाणपािपाहीको ्तन (शि.सं. २००७) 

्शछ मपात्र हो । २००७ सपालअशि ने्पालमपा सपामपानय लेख-्ढ जपाननेहरू सयमपा दईु जनपा ्शन 
शिएनन् । अशन मुलुकभरमपा जममपाजममी एउटपा कलेज र ११ ओटपा हपाइसककू ल शिए । तसि्थ, 
यो सपात दिकमपा शिक्पामपा उललेखय शहसपाबले संखयपातमक शिसतपार भएको छ भनन सशकनछ । 

आमजनसमम शिक्पाको शिसतपारसँगै ्शछललो समय यसलपाई वयशतिको अशिकपार र 
कत्थवयसँग ्शन जोशिएको छ । २०७२ सपालको नयपाँ संशििपानले आिपारभकूत तह सममको 
शिक्पा शनःिुलक मपातै्र भनेको छैन, अशनिपाय्थ समेत भनेको छ । यसको अि्थ हो, मुलुक 
शभत्रकपा सबै सककू ल जपाने उमेरकपा बपालबपाशलकपाले आिपारभकूत तह सममको शिक्पा शलनै 
्छ्थ  । भलै यो प्पाििपानलपाई किपाइकपा सपाि शरियपाशनित गररएको छैन, जुन अककै  ्पाटो हो । 

एकतर्थ , संशििपान र अनय रपाशट्रिय नीशतहरूमपा शिक्पालपाई सपाि्थजशनक शहतको िसत ु
(्श्लक गुि) को रू्मपा हेररएको छ, अककोतर्थ  शिक्पा वयपा्पारको िसतु ्शन भएको 
छ । खपास गरी २०४६ सपाल्शछ शिक्पा-वयपा्पार एउटपा महत्ि्कूण्थ िनदपा बनेको छ । अशन 
शिक्पालपाई वयपा्पारको िसतु बनपाएकपाहरूले शनजी शिक्पा रपाम्ो/गुणसतरीय र सपाि्थजशनक 
शिक्पा गुणसतरहीन भनने भपाट्य सिपाश्त गन्थ खोजेको देशखनछ । यसरी शिक्पा एकै ्टक 
अशिकपार, कत्थवय र वयपा्पारको शिषय बनन जपँादपा यसले एउटपा अनौठो र असंगत ्ररशसिशत 
शनमपा्थण भएको छ । 

शिक्पा जसतो महत्ि्कूण्थ, बहुप्भपािी र सबै ्ररिपारको सरोकपारको शिषयलपाई केनद्रमपा 
रपाखी हपामीकहपँा केही अधययन-अनुसनिपानको कपाम त भएको छ, तर तयो यिेष्ट छैन । 
भएकपा मधयेको ठकू लो संखयपा शिश्वशिद्पालयकपा शिशभनन तहकपा उ्पाशि हपाशसल गनने रिममपा 
गररएकपा अधययन-अनुसनिपान छन् । कशत्य ्ररयोजनपागत प्शतिेदन ्शन छन् । केही चपाशह ँ
िैयशतिक शहसपाबले गररएकपा कपाम छन् । यी कशत्य कपाम ्ुसतकपाकपार र प्पाशञिक लेख िपा 
रर्ोट्थको रू्मपा बपाशहर आएकपा छन्, जसको ठकू लो शहससपा अंग्ेजी भपाषपामपा प्कपाशित छ । 

ने्पाली भपाषपामपा शिक्पाको िरर्रर रहेर लेशखएकपा अशल गहन प्पाशञिक सपामग्ीको अभपािै 
छ । ने्पालको समपाजलपाई बुझने हो भने, ने्पाली समपाज शिञिपानलपाई समदृ्ध बनपाउने हो भने 
ने्पाली भपाषपामपा प्पाशञिक कम्थ हुनु जरुरी छ भनने सोचकपा सपाि िुरू गररएको यो जन्थलमपा 
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सो अभपाि ्कूशत्थकपा लपाशग हपामीले यसको १६ औ ँ अंकलपाई शिक्पा-शििेष बनपाउने गरी 
कपाम िपालयौ ँ। यसतो कपाम “कल-रर-्े्र” बपाट िुरू भयो । हपाम्ो सपाि्थजशनक सकूचनपालपाई 
देखे्शछ केही अधयेतपाले हपामीलपाई सम्क्थ  गनु्थभयो; लेखने प्शतबद्धतपा दिपा्थउनुभयो । आ्सी 
समझदपारी ्श्पात् लेखहरूकपा मसयौदपा शबसतपारै प्पाप्त हुन िपाले, अशन ती मसयौदपा उ्र 
समीक्कहरूबपाट शटप्णी गररए । यसरी लेखन-शटप्णी-्ुनःलेखन/्ररमपाज्थन-सम्पादनकपा 
शिशभनन चरण ्पार गरेर आएकपा केही सपामग्ी हपामीले यो अंकमपा छपा्ेकपा छौ ँ । अशनतम 
मसयौदपासमम ्ुगन बपँाकी रहेकपा केही लेख आउँदपा अंकहरूमपा छपाश्नेछन् । 

हपामीले यो अंकमपा शिद्पालय शिक्पासँग समबशनित ्पँाच ओटपा लेख सपामेल गरेकपा छौ ँ। 
चपार ओटपा शटप्णीमधये दुई ओटपा शिक्पा समबनिी छन् भने एउटपा अनुसनिपान-्कूिपा्थिपार 
(ने्पाल समबनिी आकपा्थइभ) बपारे छ । तयसतै, यस अंककपा तीन ओटै संसमरण शत्रशिमपा 
उचच शिक्पा अधययन गदपा्थकपा अनुभि उ्र छन् । ने्पालको प्पािशमक शिक्पा/्पाठिपालपाको 
्शहलो ्पाठ्यरिम ्शन ्पाठकसपामु ्सकेकपा छौ ँ । सँगै, दुई ओटपा ्ुसतक समीक्पाले ्शन 
यो अंकमपा सिपान ्पाएकपा छन् । यहपँा प्कपाशित सपामग्ीले अरूलपाई ्शन आउँदपा शदनमपा 
ने्पालको शिक्पाबपारे लेखन-छपापन अशभपे्रणपा शदनेछन् भनने हपामीले आिपा गरेकपा छौ ँ ।


