शहीद शुक्र मा.वि. सम्बन्धी छानविन प्रतििेदन

१. उजुरीमा उठाइएका विषयिस्िुहरुःक. विद्यालयको कम्पाउण्ड तित्र रहेका २२ िटा सटरहर विना प्रतिस्पधाा िाडामा लगाई
आतथाक अतनयतमििा गरे को ।
ख. ले खापररक्षण आफ्नै मािहिका ले खापररक्षकबाट गराई अतनयतमििा गरे को ।
ग. सरकारी अनुदानको रकम दुरपयोग गरे को ।
घ. वितिन्न सं घ सं स्था िथा लोक सेिा आयोगको ियारी कक्षा बापि तलएको िाडा आम्दानी
नदे खाएको ।
ङ. शशशक्षका मन्जु मैया मास्केलाई तनयम कानून विपररिका विदा ददएर सं शचिि विदा दुरस्ि
बनाएको ।
ि. विदाको ददनमा नेिारी समुदायबाट गने िोज ित्तेरबाट उठे को रकम अतनयतमििा ।
छ. विद्यालयको ििन प्रयोग गरे िापि हुने आम्दानी अतनयतमििा िएको ।
ज. सामुदावयक विद्यालयका विद्याथीहरलाई सरकारले िोकेको विपररि अन्य पोशाक वकन्न
लगाई कतमसन तलने गरे को ।
झ. विद्यालयको पूि ा िर्ाको ििनको मातथल्लो िला थप्दा िएको खिा पारदशी निएको ।
ञ. शशक्षकहरको सशन्िि निएको विरामी विदा पैसा तलएर दुरस्ि बनाई ददएको ।
ट. विद्याथीलाई स्टे शनरी सामान विद्यालयबाटै खररद गना लगाई आथीक शोषण गरे को ।
ठ. विद्यालयका िहगि िथा विषयगि शशक्षकलाई पदअनुसारको काममा नलगाइ कम
योग्यिा िएका शशक्षकलाई मातथल्लो कक्षामा अध्यापन गना लगाएको र कोशिङ्ग कक्षाको
नाउँमा विद्याथी एिं विद्यालयको आन्िरीक स्रोिको रकम खिा गरी अतनयतमििा गरे को
।

ड. स.प्र.अ.ले वपररयड नतलई तनयम विपरीि बावहर वहड्ने गरे को ।
ढ. प्रा.वि.शशक्षक राजकुमार श्रे ष्ठलाई कानुन विपरीि विद्यालयको स्रोिबाट थप िलि ग्रेड
स्िरप खुिाई स्रोिको वहनातमना गरे को ।
ण. विद्यालयले प्रशासन सं िालनमा कतनष्ठलाई शजम्मेिार ददएको ।
ि. शशक्षकका विदा िथा सुविद्या विद्यालयले शजम्मेिार ददएको कतनष्ठ शशक्षकबाट गराई
कानूनको शखल्ली उडाएको ।
थ. शशक्षा तनयमािली विपररि मन्जु मैया मास्केलाई पटक पटक विदा तमलाईददएर अमेरीका
भ्रमणमा पठाएको ।
द. विद्यालयको सरकारी जनशशि हुँदाहुँदै प्रवक्रया विपररि आर्न्िहरलाई िनाा गरी
अतनयतमििा गरे को ।
ध. छात्रिृशत्तको रकम दुरपयोग गरे को ।
न. विद्यालयको पक्की ििन ित्काइ समुदायको िािना विपररि सािाजतनक स्रोिको दुरपयोग
गरे को ।
२. उजुरीको विषयिस्िुका सम्िन्धमा दे शखएका िथ्यहर : विद्यालयको २२ िटा सटरहरको िाडाको सम्बन्धमा सम्मानीि अशतियार दुरपयोग
अनुसन्धान आयोगले छानविन गरी िामेतलमा राखेको दे शखयो।
 विद्यालयको

ले खापरीक्षक

सम्बन्धमा

काठमाण्डौ

महानगरपातलकाको

कायाालयबाट

खटाइएका ले खा परीक्षकबाट गने कानुनी प्रािधान एिं तनयम बमोशजम गररएकोले यसमा
आफ्नै मािहिका लेखा परीक्षकबाट गराएको िन्ने आरोप गलि िएको र उि ले खा
परीक्षण प्र.अ. द्धारा विद्यालयको िावषाक उत्सिका ददन सािाजतनक गररने प्रािधान
बमोशजम गररएको रउि ले खा परीक्षण प्रतििेदन आफ्ना िालुक तनकायमा समेि
बुझाएको पाइयो।
 सामाशजक परीक्षण गदाा तनयमानुसार विद्यालय व्यबस्थापन सतमतिले एक सतमति बनाई
उि सतमति मार्ाि नै ियार गररएको पाइयो।
 विद्यालयलाई प्राप्त िएको सरकारी अनुदान जुन शशषाकमा प्राप्त िएको छ त्यवह शशषाकमा
नै खिा गररएको र सो को पुवि ले खा परीक्षणप्रतििेदनले गरे को पाइयो ।

 उि विद्यालयमा मशल्ट प्रोर्ेशनल एकेडे मी(एम.वप.ए) को कक्षा कोठा बहाल आम्दानीको
वहसाि विल रतसद अनुसार नै गने गरे को र पसल बहाल रकमसँगै जोडे र लेखा
परीक्षणमा दे खाइएको िर उि सं स्थाले तिना बाँकी रहे को िाडा रकम पतन िाँडै ददने
मौशखक एिं तलशखि प्रतििद्धिा गरे को ।
 शशक्षक मञ्जुमैया मास्केले आफ्नो सशिि रहे को विदाबाट मात्रै विदा स्िीकृि गरर बसेको
र उि विदा स्िीकृि तनिेदनविद्यालयबाट प्रमाशणि गरी ददएको प्रातितलपीबाट दे शखन्छ ।

 शवहद शुक्र मा.वि.का तछमेवक समुदायबाट विद्यालय प्राङ्गणमा विदाको ददन कवहले काही ीँ
हुने िोज ििेरमा विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणाय बमोशजम नै ररसद काटी सो
रकम

बैंकमा

दाशखला

गररएकोमा

विद्यालय

व्यिस्थापन

सतमतिको

तमति

2076/05/11 गिे बसेको बैठकले हाललाई विद्यालयको टहरा ित्काएको हुनाले
िोज ििे र िथा अन्य कायाका लातग स्थान उपलब्ध नगराउने तनणाय सिासम्मि पाररि
गरे को दे शखन्छ।
 यसै विद्यालयका पूि ा विद्याथी ददपक काकीले क्याटररङ्ग व्यिसाय सं िालन गदै आएकोमा
तनजको केही सामान नअटे को हुँदा उि सामान ट्िाइले ट सँगै िर्याङ्ग मुनी तनुशुल्क
राख्नलाई तनिेदन ददएको हुँदा सो स्थानमा िर्याङ्गका रडहरले विद्याथीहरलाई घाउिोट
लाग्ने सम्िािना िएको हुँदा तनजले नै उि स्थानमा बारबार गरे र आिश्यक पदाा
हटाउने गरी तनुशुल्क राख्न ददइएको विद्यालय व्यबस्थापन सतमतिको तनणायबाट दे शखन्छ
।
 विद्यालयको पूिि
ा र्ाको ििनको मातथल्लो िल्ला थप्दा िएको खिाको सम्बन्धमा
सम्मातनि

अशतियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा छानविन गरे को दे शखन्छ ।

 शशक्षकहरले सरकारी तनयम अनुसार िोकीएको आफ्नो सशिि रहे को विदा अनुसार नै
विदा तलएको र अन्य विदा ददइएको रे कडाबाट दे शखएन ।
 उि विद्यालयका विद्याथीलाई िोकीएको विद्याथी पोशाक नै लगाउन लगाएको िर
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तमति 2075/11/23 गिेको बैठकको तनणाय बमोशजम
विद्यालयले तनशिि समय िोकेकोमा उि समयमा नाम दिाा गरे का विद्याथीहरलाई
तनुशुल्क सटा विद्यालयले वििरण गरे को दे शखन्छ ।
 विद्याथीलाई सरकारी पाठ्यपुस्िक तनुशुल्क वििरण गरे को, विद्यालयको लोगो िएको
स्िररय कापी बजार मूल्य िन्दा सस्िो मूल्यमा ददइएको र डायरी िथा विद्यालयको
िावषाक क्याले ण्डरको र १०० तलई नाम दिााको समयमा वििरण गरे को र डायरील
विद्याथीहरको पढाई ले खाईको स्िर उन्निीका लातग वििरण गररएको दे शखन्छ ।
 विद्यालयको िहगि िथा विषयगि शशक्षकलाई विद्यालयको आिश्यकिा अनुरप विद्यालय
व्यिस्थापन

सतमतिकोतनणाय

बमोशजम

कक्षा

एिम्

कोशिङ्ग

तलन

लगाएको

िथा

विद्याथीहरको शैशक्षक अिस्था सुधारका लातग विद्याथी, अतििािकहरको िेला गरी
उहाँहरकै राय बमोशजम विद्याथीहरको कमजोर विषयहर दै तनक २ घण्टा पढाउन
आन्िररक शशक्षकका लातग प्रति वपररयडको र 250 र बावहरको शशक्षकका लातग
र.३०० ददने र अवििािकबाट प्रति विद्याथी प्रति मवहना र 750 िथा कुनै मवहना
आधा समय मात्रै पढे मा र 375 मात्र रकम तलई कोशिङ्ग कक्षा सं िालन गररएको, साथै
उि रकम शशक्षकलाई अपुग िएमा विद्यालयको आन्िररक स्रोिबाट व्योहोने गरर
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिले तनणाय गरे को िन्ने बुशझएको।
 उि विद्यालयका स.प्र.अ.रोशन शाहले विद्यालयले िोकीददए बमोशजमको वपररयड तलएको,
स्िेचछािारी रपमा तनयम विपररि विद्यालय समयमा बावहर वहँडेको िन्ने व्यहोरा सत्य
निएको ।
 उि विद्यालयमा लामो समयदे शख कायारि प्रा.वि. शशक्षक श्री राजकुमार श्रे ष्ठले
विद्यालयमा विगि 27 िषा दे शख अस्थायी प्रा.वि. शशक्षकको रपमा शशक्षण गदै
विद्यालयको उन्नतिमा महत्िपूण ा योगदान गरे कोले तमति 2075/12/29 गिेदेशख
लागुहन
ु े

गरी

प्रा.वि.

िृिीय

श्रे णीमा

स्थायी

िएर

आएका

रतनजलाई

तमति

2075/12/29 गिे बसेको विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको बैठकले पूिि
ा ि् अस्थायी
हुँदाको समयमा खाईपाई आएको ग्रेड नघट्ने गरी िलि खुिाउने तनणाय गरे को दे शखएको
र विद्यालयले उपलब्ध गराएको ग्रेड क्रमशु तनजले पाउने िावषाक ग्रेडमा घटाउँदै
विद्यालयबाट ददने ग्रेडलाई शू न्य बनाउने तनणाय गरे को दे शखन्छ।
 विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तमति 2067/07/14 गिे आइिबारका ददन बसेको
बैठकको तनणाय अनुसार शशक्षक श्री रोशन शाहलाई स.प्र.अ.को शजम्मेिारी ददएको र
तनजले उि पद अनुसारको शजम्मेिारी पुरा गरे को ।
 विद्यालयले छात्रिृशत्तको रकम प्रत्येक शैशक्षक सत्रमा अतििािकहरको िेला गराई
समयमा नै वििरण गररएको िर यस शैशक्षक सत्रमा तनकासा नै वढलो गरर आएको र
प्र.अ. अिकास िई विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिकको समेि पदािधी सवकएको हुँदा
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको गठन हुने वितिक्कै छात्रिृशत्त प्रदान गने हाल कायारि
प्र.अले व्यि गनुा िएको ।
ु म्पबाट क्षतिग्रस्ि िई रािो
 उजुरीमा उल्लेशखि विद्यालयको ििन 2072 सालको महािक
शस्टकर प्रदान गररएकोमा शजल्ला आयोजना कायाान्ियन इकाई(शशक्षा) काठमाडौको तमति
2076/01/20 को ि.नं. 210 को पत्र अनुसार उि क्षतिग्रस्ि ििनलाई ित्काइ
सो स्थानमा ४ कोठे ििन तनमााणका लातग बजेट समेि छु ट्याइ विद्यालय व्यिस्थापन
सतमतिले तनणाय समेि गरी िडा नं. 28 बाट उि क्षतिग्रस्ि ििन ित्काउन शस्िकृिी
तलई ििन तनमााण काया सुिार गना जगखन्ने क्रममा सम्बशन्धि िडा िासीले अिरोध

गरे को र पछी िडा िथा यसै ६ नं. क्षेत्रका सांसद माननीय श्री तिमसेन दास प्रधानज्यूले
उि स्थानमा हाललाइ ििन निनाउन पत्र पठाएकोले उि आयोजना कायाान्ियन
निएको दे शखन्छ ।
 उजुरीमा उल्ले शखि आथीक, शैशक्षक र प्रशासतनक लगायिको भ्रिािारमा स.प्र.अ. रोशन
शाहको ि ुतमका रहे को र तनजले विद्यालयबाट अकुि सम्पत्ती आजान गरे को िन्ने विषयमा
मातथ उल्ले शखि िथ्यगि वििरण िथा कागजािबाट पुविहुने आधार नपाइएको र तनजको
आथीक पक्षसँग कुनै सरोकार पनी निएकाले तनज स.प्र.अ. रोशन शाहलाई लगाइएको
आरोपमासत्यिानदे शखएको ।
३. तनश्कषाु शवहद शुक्र मा.वि को २२ िट्टा सटर िाडा लगाई अतनयतमििा गरे को, सामाशजक
परीक्षण िथा ले खापरीक्षक तनयुशिमा अतनयतमििा, सरकारी अनुदान रकमको दुरपयोग,
शशक्षक मन्जु मैयाले अमेरीका जाँदा तलएको विदा स्िीकृि सम्बन्धमा, विद्यालयको
मातथल्लो िलाथप, विद्याथीलाई पोशाक वििरण, पाठ्ठय्पुस्िक वििरण, कतनष्ठ व्यशिलाई
स.प्र.अ.को शजम्मेिारी ददएको, विद्यालयले सं िालन गरे को कमजोर विद्याथीको कोशिङ्ग
कक्षाको रकम को अतनयतमििा लगायिका उजुरीमा उल्ले ख गररएको विषयबस्िुका
सम्बन्धमा सम्मानीि अशतियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेि सोही व्यहोराको
उजुरी परी सम्मानीि आयोगले छानविन गरी तमति २०७६/०६/२४ को तनणायानुसार
उल्ले शखि विषयबस्िुका उजुरीहर िामेलीमा राखे कोआयोगको तमति २०७६/११/१२
को पत्र समेि टोलीलाई प्राप्त िएको र टोलीको स्थलगि छानविनबाट पनी उजुरीमा
ँ ागि रपमा छानविन एिं कागजािहर माग गरी हे दाा उजुरीमा
ले शखए बमोशजमका बुद
लगाइएको आरोपहर पुविहुने आधार प्रमाणहरनपाएको । तनयिबस दुुख ददने मनसायले
उजुरी गरे को दे शखन्छ ।
 विद्यालय व्यबस्थापन सतमतिको कायाकाल तमति २०७६ मंतसर २६ गिे बाट समाप्त
िएको, सोही समयमा प्र.अ. पनी अिकाश िएकाले यस आ.िको विद्याथी छात्रबृशत्त रकम
वििरणमा वढलाई िएको, विद्यालय व्यबस्थापन सतमति गठनको प्रवक्रयामा रहे को र उि
रकम विद्यालयको खािामा सुरशक्षि रहे काले सतमति गठन हुने विशत्तकै वििरण गने
ियारीमा विद्यालय रहेको दे शखएकाले अतनयतमििा गरे को िन्न सवकएन ।
 शवहद शुक्र मा.वि.का स्थातनय समुदायबाट विद्यालय प्राङ्गणमा विदाको ददन िोज ित्तेर
गने गरे को उजुरीका सम्बन्िमा विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तमति 2076/05/11

गिे बसेको बैठकले अि उप्रान्ि िोज ििे र िथा अन्य कायाका लातग स्थान उपलब्ध
नगराउने तनणाय गरे को दे शखएकोले उि विषयमा पनी टोलीले बोतल रहनु परे न ।
४.राय/ सुझाि ुु म्पबाट क्षतिग्रस्ि
 शवहद शुक्र माध्यातमकविद्यालयको एउटा ििन 2072 सालको महािक
िई

रािो शस्टकर

प्रदान

गररएकोमा शजल्ला आयोजना कायाान्ियन इकाई(शशक्षा)

नयाँबानेश्वर काठमाडौको ि.नं. 210 तमति 2076/01/20 को पत्र अनुसार उि
क्षतिग्रस्ि ििनलाई ित्काइ सो स्थानमा ४ कोठे ििन तनमााणका लातग आयोजनाले
बजेट समेि छु ट्याइ ित्कातलन विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिले तनणाय समेि गरी िडा नं.

28 बाट उि क्षतिग्रस्ि ििन ित्काउन शस्िकृिी तलई ििन तनमााण काया सुिार गना
जगखन्ने क्रममा सम्बशन्धि िडा िासीले अिरोध गरे को र पतछ िडाबासी िथा ६ नं.
क्षेत्रका सांसद माननीय श्री तिमसेन दास प्रधानज्यू ले उि स्थानमा हाललाई ििन

निनाउन पत्र पठाएको आधारमा उि आयोजना रद्द गरी कायाान्ियन गरे कोनपाईएकोले,
सो विद्यालयको क्षतिग्रस्ि ििन बनाउन बजेट समेि छु ट्टीई सकेको अिस्थामा आयोजना
रद्द गनुा उपयुि निइ यथाशशघ्रििन तनमााण कायालाई कायाान्ियनमा ल्याउन सम्बशन्धि

विद्यालय र शजल्ला आयोजना कायाान्ियन इकाई(शशक्षा) नयाँबानेश्वर काठमाडौलाई
तनदे शन ददन उपयुि दे शखन्छ ।
5. राविय सिकािा केन्रको तमति २०७६।११।२७ को तनणायुः
शहीद शुक्र मा.वि.मा अतनयतमििा िएको लगायि विविध विषयको उजुरीका सम्बन्धमा
छानविन गरी प्रतििेदन पेश गना गदठि छानविन टोलीबाट पेश िएको छानविन प्रतििेदनका
सम्बन्धमा छलर्ल गदाा प्रतििेदनमा उल्ले शखि सुझािहर कायाान्ियन गना शहीद शुक्र
मा.वि. बागबजार, काठमाडौंलाई तनदे शन ददई उजुरीको लगि कट्टा गने तनणाय गररयो ।

