कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालय सम्बन्िी छानविन प्रधििेदन

१.

उजुरीमा उठाइएका विषयिस्िुहरुःलधलिपुर शजल्ला ल.पु.म.न.पा २२ शस्िि कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालयका कायाालय प्रमुख वकरण खड्गीले
शिक्षालयमा िोवकएको काम नगरी शिक्षालयलाई नोक्िानी गरे को विधभन्न दे िबाट आएको सहयोग रकम भ्रष्टाचार
गरे को लामो समय दे खी उक्त शिक्षालयमा कायारि जयन्िी मैया खड्गी लामालाई पटक पटक स्पवष्टकरण सोिेर
मानधसक यािना ददई गैह्रकानूनी िररकाबाट अिकास ददने प्रयास गरे को ।

२.

उजुरीको विषयिस्िुका सम्िन्िमा दे शखएका िथ्यहर : कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालय शजल्ला प्रिासन कायाालय, लधलिपुरमा धमधि 2046/05/27 गिे वििान
सम्मि दिाा भइ सञ्चालनमा आएको, स्िापना कालदे शख नै यसले अधि वपछधिएका लधलिपुरका दे उला समाज र
गररिहरको सामाशजक ििा आिीक उत्िान गना कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालयको वििान ििा कमाचारी
विधनयमािली बनाई लागू गरी सञ्चालनमा आएको। उक्त शिक्षालयमा करारमा कायारि कमाचारीहरलाई स्िायी
गरर माधसक िलिको सािै एक मवहनाको दिैं खचा र एक मवहनाको प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गदै आएको र
कमाचारीहरलाई आिश्यक परे को िेला आिीक, सामाशजक र भैपरर आउने व्यिहाररक सहयोग गदै आएको र
इमान्दार कमाचारीहरलाई राजीनामा ददए पधन शस्िकृि नगरी काममा धनरन्िरिाको लाधग अनुरोि गरर काममा
लगाएको पाइयो ।
 कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालयमा निेको रे ििानााले सन् 1994 दे शख सन् 2000 सम्म प्रािधमक स्कूलको
लाधग आंशिक सहयोग प्रदान गरे को ।उक्त शिक्षालयले विधभन्न ज्ञानमुलक िाधलम ददने र िाधलम धलएका
प्रशिक्षािीहरको आयमूलक कायाक्रम सञ्चालन भइरहेको, प्रशिक्षाधिाहरले हस्िकला सम्बन्िी सामान घरघरमा
लगी शस्िटर, पन्जा, टोपी, गलिन्दी लगायिका सामान ियार गने र आम्दानी गने गरे को । उक्त सामान गैर
सरकारी सं स्िाबाट खररद िा धनयााि गना लगाइ सामान विवक्र िापिको रकम दे िी िा विदे िी मुद्रा बैंक
मार्ाि शिक्षालयको बैंक खािामा जम्मा हुने र बैंक मार्ाि नै खचा हुने गरे को पाइयो ।
 कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालयमा ित्कालीन अिस्िामा कायारि उजुरीकिाा जयन्िी लामा खड्गी शिक्षालयको
कमाचारी भएको, धनज लामो समय दे शख शिक्षालयमा अनुपशस्िि भएकोमा शिक्षालयको धनयमािली 2068
अनुसार धनज स्िि: अिकास हुन ु पने दे शखन्छ ।
 कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालयले धनज जयन्िी लामा खड्गीलाई पटक पटक आधिाक सहयोग गरे को र धनजलाई
भत्ता सवहि २ बषे गलैं चा बुनाइ िाधलम प्रदान गरी काम गने मौका ददएको र शिक्षालय ििा धनदे िकको
व्यशक्तगि सहयोगमा जग्गा खररद गरी ४ िल्लाको घर धनमााण समेि गरे को र धनजको छोराछोरीलाई
शिक्षालयले छात्रबृत्ती प्रदान गरी रं गाइ कायाको व्यिहारीक िाधलम समेि ददएको पाइयो ।
 कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालयमा विना कुनै सहयोग िून्यबाट िुर भइ यो शस्ििीमा आइपुगेको र शिक्षालयले
स्िापना कालदे शख नै पारदिी ढं गले वहसाब वकिाि राखी समयमै ले खा पररक्षण गराउँदै आइरहेको पाइयो ।
 कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालयले आर्ुले उत्पादन गरी विक्री भएका सामानबाट प्राप्त रकम नसारी दे शख कक्षा ५
सम्मका प्रािधमक स्कूलमा अध्ययनरि 250 जना बालिाधलकालाई धन:िुल्क हप्ताको ५ ददन खाजा खुिाएको
र अनाि बालबाधलकाहरलाई कक्षा 12 सम्म अध्ययन गने मौका सवहि आिास सुवििा ददएको, १५ िषा
उमेर नाघेका ५ कक्षा पास गरे का आधिाक र अन्य कारणले अध्ययन गना नसकेका गरीब ििा असक्त
युिाहरलाई दै धनक र २०० सवहि ३ मवहने धसकमी िाधलम, ९ मवहने व्यिहाररक धसकमी िाधलम र १५ िषा
नाघेका मवहला, विििा ििा अिक्तहरलाइ दै धनक र 150 भत्ता सवहि गलैं चा बुनाइ िाधलम, मवहला ििा

अिक्तहरलाई ३ मवहने धन:िुल्क हािे शस्िटर बुनाइ िाधलम, िाधलम पछी आयमुलक कायाक्रममा व्यिहाररक
ज्ञानको अिसर, शिक्षालयमा कायारि कमाचारी ििा िाधलमेहरको बालबाधलकाहरलाई हेरचाह गना ददिा बाल
हेरचाह कक्षको व्यिस्िा समेि गररएको पाइयो ।उक्त शिक्षालयले १२ जना अधि गररि बालबाधलकालाई
छात्रिृत्ती प्रदान गनुक
ा ा सािै काठमािौ, भक्तपुर, लधलिपुर ििा काभ्रे शजल्लाका २०० भन्दा बढी एकल
मवहला, अिक्त मवहला ििा दददीबवहनीहरलाई विगि १७ बषादेशख आत्मधनभार आयमुलक कायाक्रम सञ्चालन
गदै आएको पाइयो ।
 कुम्भेश्वर विहारबाट िुर भएको यस शिक्षालयको हाल आफ्नै ५ िटा पक्की भिनमा सबै कायाक्रमहर सञ्चाधलि
रहेको पाइयो ।
 उजुरी किाा जयन्िी लामा खड्गीले अन्य कमाचारीसँग शिक्षालयको मयाादा ििा सहकमीहरसँग बैरभाि राखी
परस्पर धमले र काम नगने गरे कोले सम्झाई बुझाई गदाा पधन नमान्नुका सािै धमधि 2073/01/15 गिे
विधभन्न बहानामा धनदे िकसँग भनाभन गरी आर्ूले लगाएको एप्रोन खोली काम छोिे र गएको र शिक्षालयको
विधनयमािली बमोशजम स्पवष्टकरण सोध्दा स्पवष्टकरण नबुझ्ने र हुलाकबाट पठाउँदा पधन पत्र नबुझी वर्िाा
पठाएको पाइयो ।
 शिक्षालयमा विगि १५ बषा भन्दा अशघदे शख कायारि कमाचारीहर सबै जना सन्िुष्ट दे शखएको र जयन्िी लामा
खड्गी मात्र विधभन्न बहाना बनाई कामकाज छोिे र शिक्षालयलाई िारासायी बनाउने मनसायका साि उजुर बाजुर
धिर मात्र सहारा धलई वहिे को त्यहाँ कायारि सम्पुणा कमाचारीहरको भनाई रहेको पाइयो ।
 उजुरी किाा जयन्िी लामा खड्गीलाई शजल्ला प्रिासन कायाालय लधलिपुरले शिक्षालयका कमाचारी प्रधिधनिी,
सं स्िामा कायारि अन्य कमाचारीहर समेिको रोहिरमा बोलाइ सम्झाइ बुझाइ पुन: काममा र्कान अनुरोि गदाा
धनज छलर्लमा भने सहमधि जनाउने र पछी कुरा र्ेरी काममा नआई शिक्षालय विरद्ध गलि उजूरी हाल्दै
सं स्िा ििा सं स्िामा कायारि पदाधिकारीहरको बदनाम गदै वहं िेने गरे को प्रधिवक्रया पाइयो ।
 शिक्षालयको आयमुलक कायाक्रमबाट उत्पादन हुने सामानहर (गलैं चा, स्िीटर, पञ्जा, टोपी, मर्लर, मोजा,
सल आदी) Fair Trade Company Japan, People Tree UK, SERV International USA, TTV Canada, CTM Italy, EI
Punte Germany लगायि Fair Trade Organization कम्पनीहरले खररद गरी सामानहरको भुक्तानी शिक्षालयको
नाममा रहेको बैंक खािामा जम्मा हुने र उक्त रकमबाट कमाचारीहर ििा कामदारहरको िलि, भत्ता,
विद्यािीहरको वकिाब, खाना, अनाि बालबालीकाहरको शिक्षाददक्षाको रकम सािै प्राविधिक शिक्षालयलाई
आिश्यक पने कच्चा पदािाहर खररद लगायि विधभन्न परोपकारी कायाक्रमहर सञ्चालन गरी खचा गने गरे को र
सं स्िाले आय व्यय पारदिी रपमा राख्दै सं स्िालाई पूणा आत्मधनभार बनाउने िर्ा लाधगपरे को दे शखयो ।
 कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालयमा निे को रे ििानााले सन् 1994 दे शख सन् 2000 सम्म ६ िषा प्रािधमक
स्कूलको लाधग आंशिक सहयोग प्रदान गरे को र कररि २० िषा दे खी यस सं स्िामा कुनै पधन दािृ धनकाय िा
िैदेशिक सहयोग समेि नआएको । अमेरीका, जमान, जापान, यूके, इटाली र क्यानािामा शिक्षालयले उत्पादन
गरे को समानहर (गलैं चा, स्िीटर, पञ्जा, टोपी, मर्लर, मोजा, सल आदी) विवक्र वििरण हुने गरे को र धि
दे िले खररद गरे को सामानको रकम शिक्षालयको बैंक खािामा सोझै जम्मा हुन आउने र शिक्षालयले उक्त
रकम िलि भत्ता लगायि प्राविधिक कच्चा पदािामा खचा गने गरे को पाईयो ।

३.

धनष्कषा: कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालय शजल्ला प्रिासन कायाालय, लधलिपुरमा धमधि 2046/05/27 गिे वििान
सम्मि दिाा भइ सञ्चालनमा आएको, स्िापना कालदे शख नै यसले अधि वपछधिएका लधलिपुरका दे उला समाज र
दे िका विधभन्न क्षेत्रका गररिहरको सामाशजक ििा आिीक उत्िान गने उदेशेश्यले कुम्भेश्वर प्राविधिक

शिक्षालयको वििान ििा कमाचारी कामदार धनयमािली बनाई लागू गरी सञ्चालनमा आएको। उक्त शिक्षालयमा
करारमा कायारि कमाचारीहरलाई स्िायी गरर माधसक िलिको सािै एक मवहनाको दिैं खचा, एक मवहनाको
प्रोत्साहन भत्ता दददै आएको र कमाचारीहरलाई आिश्यक परे को िेला आिीक, सामाशजक, भैपरर आउने
व्यिहाररक समस्यामा समेि सहयोग गदै आएको पाइयो ।कधिपय कमाचारीहरले उमेर हदका कारण अिकाि
हुनपु ने भएिापनी काम गना चाहेको खण्िमा राशजनामा शस्िकृि नगरी काममा धनरन्िर लगाएको पाइयो ।
 कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालय िून्यबाट िुरभइ प्राविधिक दक्ष जनिशक्त उत्पादन गने योग्य सं स्िा भएको,
उक्त सं स्िाले लेखा पररक्षण समयमा गराई राज्यलाई धिनुप
ा ने कर समयमा धिरे को, नविकरण समयमा गने
गरे को र शिक्षालयले स्िापना कालदे शख वहसाब वकिाि पारदिी ढं गले राशख सं स्िा सं चालन गरे को पाइयो।
 कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालयले आर्ुले उत्पादन गरी विक्री भएका सामानबाट प्राप्त रकम नसारी दे शख कक्षा ५
सम्मका प्रािधमक स्कूलमा अध्ययनरि 250 जना बालिाधलकालाई धनिुल्क रपमा हप्ताको ५ ददन खाजा
खुिाउने र अनाि बालबाधलकाहरलाई कक्षा 12 सम्म अध्ययन गने मौका सवहि आिास सुवििा ददएको, १५
िषा उमेर नाघेका ५ कक्षा पास गरे का आधिाक र अन्य कारणले अध्ययन गना नसकेका गरीब ििा असक्त
युिाहरलाई दै धनक र २०० सवहि ३ मवहने धसकमी िाधलम, ९ मवहने व्यिहाररक धसकमी िाधलम र १५ िषा
नाघेका मवहला विििा ििा अिक्तहरलाइ दै धनक र 150 भत्ता सवहि गलैं चा बुनाइ िाधलम, मवहला ििा
अिक्तहरलाई ३ मवहने धन:िुल्क हािे शस्िटर बुनाइ िाधलम ददई आयमुलक कायाक्रममा व्यिहाररक ज्ञानको
अिसर प्रदान गरे को सािै शिक्षालयमा कायारि कमाचारी ििा िाधलमेहरको बालबाधलकाहरलाई हेरचाह गना
ददिा बाल हेरचाह कक्षको व्यिस्िा समेि भएको र १२ जना अधि गररि बालबाधलकालाई छात्रिृत्ती प्रदान
गनुक
ा ा सािै काठमािौ, भक्तपुर, लधलिपुर ििा काभ्रे शजल्लाका २०० भन्दा बढी एकल मवहला, अिक्त
मवहला ििा दददीबवहनीहरलाई विगि १७ बषादेशख आत्मधनभार हुन आयमुलक कायाक्रम गदै आएको पाइयो ।
 कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालयको आयमुलक कायाक्रमबाट उत्पादन हुने सामानहर (गलैं चा, स्िीटर, पञ्जा, टोपी,
मर्लर, मोजा, सल आदी) Fair Trade Company Japan, People Tree UK, SERV International USA, TTV
Canada, CTM Italy, EI Punte Germany लगायि Fair Trade Organization कम्पनीहरले खररद गरी
सामानहरको रकम भुक्तानी शिक्षालयको नाममा रहेको बैंक खािामा जम्मा हुन आउने र सो रकमबाट
कमाचारीहर ििा कामदारहरको िलि, भत्ता, विद्यािीहरको वकिाब, खाना, अनाि बालबालीकाहरको
शिक्षाददक्षाको सािै प्राविधिक शिक्षालयलाई आिश्यक पने कच्चा पदािाहर खररद गने गरे को र सं स्िाको
आयव्यय पारदिी रपमा राशख प्राविधिक िाधलमेहरलाई पूणा आत्मधनभार बनाउने िर्ा लाधगपरे को दे शखयो।
 कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालयमा निे को रे ििानााले सन् 1994 दे शख सन् 2000 सम्म ६ िषा प्रािधमक
स्कूलको लाधग आंशिक सहयोग प्रदान गरे िापधन कररि २० िषा दे खी यस सं स्िामा कुनै पनी दािृ धनकाय िा
िैदेशिक सहयोग रकम आएको पाइएन।
 शिक्षालयले उत्पादन गरे को समानहर जस्िै गलैं चा, स्िीटर, पञ्जा, टोपी, मर्लर, मोजा, सल आदी अमेरीका,
जमान, जापान, यूके, इटाली र क्यानािाबाट उल्ले शखि सामानहर माग भई आएको खण्िमा विवक्र वििरण हुने
गरे को र उक्त शिक्षालयमा अिलोकन गने विदे िी पयाटकहरलाई पधन सामान खररद गना चाहेमा विवक्र वििरण
गने गरे को र विवक्र वििरणको रकम शिक्षालयको बैंक खािामा जम्मा गने र शिक्षालयले उक्त रकम िलि
भत्ता, अनाि िालिाधलकाको खाना,खाजा लगायि प्राविधिक कच्चा पदािामा खचा गने गरे को पाईयो।
 उजुरी किाा जयन्िी लामा खड्गीले सं स्िाका धनदे िक एिं सदस्य सशचि वकरण बहादुर खड्गीलाई धमधि
2073/01/15 गिे विधभन्न बहानामा भनाभन गरी आर्ूले लगाएको एप्रोन खोली काम छोिे र गएको र
शिक्षालयको कमाचारी कामदार धनयमािली, २०६८ बमोशजम स्पवष्टकरण सोध्दा स्पवष्टकरण नददने, धनज
खड्गीलाई पुन काममा आउन आग्रह गदाा काममा पधन नआउने, शिक्षालयलाई िारासायी बनाउने मनसायका

साि विधभन्न धनकायमा उजुर बाजुर गरी उजुरीको सहारा धलई वहिे ने गरे को स्िलगि छानविन एिं अध्ययनको
क्रममा प्राप्त कागजाि हरबाट दे शखएकोले उजुरी किााले उजुरीमा लगाइएको आरोपमा सत्यिा पाइएन ।
४. राय/सुझाि : कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालयका सदस्य सशचि वकरण बहादुर खड्गीले िैदेशिक सहयोग रकमको दुरपयोग
गरे को भन्ने विषयमा विगि २० िषा दे खी त्यस सं स्िामा कुनै पनी दािृ धनकाय िा िैदेशिक सहयोग रकम
आएको नपाइएकोले उजुरी किााले लगाएको आरोपमा सत्यिा दे शखएन।
 कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालयले सं स्िा नविकरण समयमा गने गरे को, समयमा लेखा पररक्षण गराई राज्यलाई
धिनुप
ा ने कर धनयमानुसार धिरे को र शिक्षालयले आम्दानी खचाको वहसाब वकिाि पारदिी ढं गले राशख सं स्िा
सं चालन गरे को पाइएकोले उजुरी किााले लगाएको आरोपमा सत्यिा दे शखएन िसिा उक्त उजुरी िामेलीमा राख्न
उपयुक्त दे शखन्छ ।

४. राविय सिकािा केन्द्रको धमधि २०७६।११।२७ को धनणायुः
कुम्भेश्वर प्राविधिक शिक्षालयका अध्यक्षले विदे िी दािाहरले ददएको रकमहर वहनाधमना गरे को भन्ने
समेि व्यहोराको उजुरीका सम्बन्िमा छानविन गरी प्रधििेदन पेि गना गदठि छानविन टोलीबाट पेि
भएको छानविन प्रधििेदनका सम्बन्िमा छलर्ल गदाा उजुरीमा सत्यिा नदे शखएकोले िामेलीमा राखी
लगि कट्टा गने धनणाय गररयो ।

