
विद्यालय विक्यामया सयाि्वजविक खर्व : संगवित अवियवमततयाकया केही सयाझया सिरूप | 159

टिप्पणी

टिद्यालय टिक्यामया सयाि्वजटिक खर्व : 
सगंटित अटियटमततयाकया केही सयाझया सिरू्प

िकबहयादुर बुढयाथोकी, देिेन्द्र उपे्ती र प्मोद भट्ट

िेपयाली रयाजयले हरेक िर्व रयावट्रिय बजेटको महत्िपूर्व अंि सयाि्वजविक विक्यामया विवियोजि 
गर्व , जसमधये कररब ८५ प्रवतित विद्यालय विक्यामया खर्व हुँदैआएको र (िेपयाल सरकयार 
२०७५) ।1 मुलुकको विक्या बजेटको उललेखय वहससया विद्यालय विक्या (यसपवर विक्या) 
मया खर्व भएसँगै यसको दुरु/सदुपयोगबयारे पवि धेरै आंिकया वयक्त गररएकया रि् (कुलुङ 
२०६४; द िल्ल्व बैंक सि् २०१४; योगी सि् २०१७) । विक्या क्ेत्रमया भएकया विवभनि 
खयाले अवियवमततयाबयारे पवि आम सञरयारकया मयाधयममया स्याि पयाएकया रि् (उदयाहररकया 
लयावग, ययादि २०६७; विश्वकमया्व र ययादि २०६७; िेपयाल २०७१; ज्ञियाली २०७२; 
एजुकेििपयाटी २०७३) । 

सरकयारी रकम खर्व हुिे अनय क्ेत्र जसतै विक्यामया विवियोजि हुिे रकमको पवि दरुुपयोग 
िहोस् भिेर विवभनि संयनत्र बियाइएकया रि् । सयाि्वजविक विक्यालयहरूले ियावर्वक रूपमया 
सयामयावजक परीक्र, लेखया परीक्र एिं सयाि्वजविक सुिुियाइ गिु्वपिने प्रयािधयाि रयावखएको र । 
तर, यसतो प्रयािधयाि प्रभयािकयारी ढंगले कयायया्वनियि भएको पयाइँदैि । तयस बयाहेक, अनय 
सरकयारी विकयाय जसतै वजललयावस्त विक्या कयायया्वलय (वजविकया; पवरललो समय वजललया 
समनिय सवमवत/स्यािीय सरकयार) बयाट हुिे खर्वपर्वको वहसयाबवकतयाब महयालेखयापरीक्क 

1 आव ््वक िर्व (आ.ि.) २०६६/६७ देवख २०७१/७२ समम मुलुकको कुल बजेटको सरदर 
१५–१७ प्रवतित त्या आ.ि. २०७२/७३ देवख २०७५/७६ समम ९.९–१२.४ प्रवतित रकम विक्या 
क्ेत्रमया विवियोजि भएको देवखनर । िेपयालको कुल गयाह्वस्थय उतपयादिको औसतमया ४ प्रवतित 
रकम रयाजयले विक्यामया खर्विे देवखनर । िेपयाल रयाजयले विक्या क्ेत्रमया गरेको बजेट विवियोजिको 
विसततृत जयािकयारीकया लयावग उचरसतरीय रयावट्रिय विक्या आयोग २०७५ को प्रवतिेदि (िेपयाल सरकयार 
२०७५) हेिु्वहोस् । सरकयारी तिरबयाट यो प्रवतिेदि अद्यावप सयाि्वजविक िभए पवि पवहले विवभनि 
िेबसयाइटमया र पवर पुसतकयाकयारमया उपलबध र ।

समाज अध्य्यन १६ ः १५९–१८३, २०७८
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(मलेप, यसपवर महयालेखया मयात्र) को कयायया्वलयले केलयाउँर, र ियावर्वक रूपमया तयसको 
वििरर सयाि्वजविक गर्व  । यसतो सरकयारी रकमको खर्वपर्वमया अवियवमततया भएको सुइँको 
पयाएमया अवखतययार दुरुपयोग अिुसनधयाि आयोग (यसपवर अवखतययार मयात्र) ले अिुसनधयाि 
्यालर । उसले पवि आफिो ियावर्वक वििररमया आफूले गरेकया कयारियाहीको फेहररसत प्रसतुत 
गद्वर । सयाि्वजविक पद धयारर गरेकया वयवक्त िया संस्याले अवियवमततया गरेको िंकया लयागेमया 
िया उजुरी परेमया अवखतययारलयाई उिीहरू उपर अिुसनधयाि गिने अवधकयार वदइएको र । 
अवखतययारले पवि आफिो ियावर्वक रूपमया आफिो कयारियाहीको वििरर सयाि्वजविक गद्वर । 

िेपयाल सरकयारकया दिुै वियमिकयारी संस्या अवखतययार र महयालेखयाकया ियावर्वक प्रवतिेदिमया 
विक्या क्ेत्रले प्रमुखतया पयाएको देवखनर । सयाि्वजविक क्ेत्रमया हुिे अवियवमततयाको अिुसनधयाि 
गरी कयारियाहीकया लयावग प्रवरियया अवि बढयाउिे प्रमुखतम् विकयाय अवखतययारकया ियावर्वक 
प्रवतिेदिमया विक्यालयाई बढी “अवियवमततया” हुिे क्ेत्रको रूपमया प्रसतुत गररएको र । 
गएको दि िर्व (२०६६–२०७६) मया अवखतययारमया दतया्व भएकया उजुरीलयाई विशे्रर गदया्व 
विक्या मनत्रयालयसँग समबवनधत उजुरी सबैभनदया बढी रि् । तयसै गरी, सयाि्वजविक खर्वको 
लेखयापरीक्र गिने विकयाय महयालेखयाकया प्रवतिेदिमया रकमगत आधयारमया बेरुजु बढी भएको 
मनत्रयालयमधये विक्या मनत्रयालय पवि परेको र ।2 यो आलेखमया हयामीले अवखतययार र 
महयालेखयाले विगत दि िर्व (२०६६–२०७६) मया प्रकयािि गरेकया ियावर्वक प्रवतिेदिको 
विशे्रर गरेकया रौ,ँ र यसैकया आधयारमया विक्यामया हुिे गरेकया अवियवमततयाकया केही “सयाझया 
सिरूप” लयाई केलयाउिे प्रयति गरेकया रौ ँ ।

हयामीले यी दुई विकयाय—अवखतययार र महयालेखया—ले एक दिकमया प्रकयावित गरेकया 
प्रवतिेदि केलयाए पवि यो आलेखकया केही सीवमततया रि् । पवहलो, हयामीले विद्यालय 
विक्यामया सयालबसयाली दोहोररएकया अवियवमततयालयाई मयात्र विशे्रर गरेकया रौ ँ । विद्यालय 
विक्यामया विवभनि समयमया तरयाई र पहया्लमया प्रश्नप्रत्रको गोपिीयतया भंग गिने, िककली 
अधययापि अिुमवतपत्र िया झुिो िैवक्क योगयतयाको प्रमयारपत्रकया आधयारमया विक्क वियुवक्त 
हुिे/गिने जसतया “पटके अवियवमतया” बयारे यहयाँ ररया्व गरेकया रैिौ ँ। दोस्ो, विद्यालय विक्यामया 
हुिे अवियवमततयामयाव् अिुसनधयाि पश्यात् कयारियाहीकया लयावग उपयुक्त जँरे अवखतययारले 
(वििेर) अदयालतमया मुद्या दयायर गर्व  । यसतया मुद्यामया अदयालतले के-कसतो फैसलया ग¥यो 

2 महयालेखयाकया ियावर्वक प्रवतिेदि अिुसयार बेरुजु बढी देवखिे मनत्रयालयमधये विक्या मनत्रयालय 
२०७०, २०७३, २०७४ र २०७५ मया रौ्ो, २०७१ मया पयाँरौ ँ र २०७२ मया रैटौ ँ स्यािमया रहेको 
व्यो । ज्ञयातवय र, बेरुजु हुिुको अ ््व भ्रष्यारयारै भएको िया वियतिि रकम अपरलि गरेको भनिे 
होइि । सरकयारी विदनेविकयाले तोकेबमोवजम आय-वययको वहसयाब दुरुसत रयाखि िसकेको वस्वतमया 
बेरुजु िहररनर ।
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भनिेबयारे पवि यो लेखमया अधययि गरेकया रैिौ ँ ।3 तेस्ो, यी दुिै विकयायले अवियवमततया 
कम गि्वकया लयावग हरेक िर्व समबवनधत विकयाय—विक्या मनत्रयालय मयातहतकया विकयाय 
त्या पयावलकया (२०७४ सयाल यतया)—मया वलवखत सुझयाि समेत वदिे गरेकया रि् । यसतया 
सुझयािको कयायया्वनियि पक्बयारे पवि यो लेखमया ररया्व गरेकया रैिौ ँ । यी ्प अिुसनधयािकया 
लयावग महत्िपूर्व विरय हुि् । 

लेखको मूल खण्लमया प्रिेि गिु्वअवि पवहलो खण्लमया विद्यालयलयाइ्व विवभनि िीर्वकमया 
प्रयाप्त हुिे अिुदयािबयारे ररया्व गररएको र । यस पवरको (मुखय) खण्लमया विद्यालयमया हुिे 
अवियवमततयाकया विविध आययामबयारे िर्वि त्या विशे्रर गरेकया रौ ँ । यसो गदया्व मूलतः 
र वकवसमकया अवियवमततयाबयारे ररया्व गरेकया रौ—ँभौवतक पूिया्वधयार विमया्वरमया भएकया 
अवियवमततया, फजजी िया “झोले” विद्यालय मयाफ्व त भएकया अवियवमततया,4 विद्या्जी संखययाकया 
आधयारमया विद्यालयलयाई वदइिे अिुदयािमया भएकया अवियवमततया, विक्कको तलबभत्यामया 
भएकया अवियवमततया, परयामि्व सेिया/विज्ञ वियुवक्तमया भएकया अवियवमततया र वहसयाबवकतयाब 
रयाम्ोसँग िरयाखेर भएकया अवियवमततया । लेखको अनतयमया विट्कर्व त्या सुझयाि पेि गरेकया रौ ँ। 

टिद्यालय टिक्यामया बजेि टिटियोजि
िेपयालकया सयाि्वजविक विद्यालयमया हुिे खर्वको िूलो वहससया केनद्रीय/संिीय सरकयारबयाट ियावर्वक 
रूपमया प्रयाप्त हुिे अिुदयाि िै हो । यो अिुदयाि मूलतः विद्यालयलयाइ्व सरकयारले उपलबध गरयाएको 
विक्कको दरबनदी संखयया (स्यायी र रयाहत), तयहयँा अधययिरत विद्या्जी संखयया र विद्यालयको 
तह (प्रया्वमक िया आधयारभूत, र मयाधयवमक) मया विभ्वर हुनर । विद्यालय विक्यामया हुिे खर्वको 
बयँा्लफयँाट हेदया्व सबैभनदया िूलो वहससया विक्कको तलबभत्यामया, र तयसपवर रिमिः विद्यालय 
सञरयालि त्या वयिस्यापि (िैवक्क सयामग्ी वयिस्यापि समेत), विःिुलक पयाि्यपुसतक र 
रयात्रितृवत् त्या मसलनद सयामग्ी खरीदमया खर्व हुनर (हिेु्वहोस,् परयाजलुी, उपे्रती र गरुुङ २०७६क, 
२०७६ख) । ्ुपै्र विद्यालयहरूले केनद्रीय, प्रयादेविक र स्यािीय सरकयार त्या अनय विवभनि 
संिसंस्याबयाट पवि मलूतः भौवतक संररिया विमया्वरकया लयावग सहयोग पयाउिे गरेकया रि ्। सरकयारले 

3 अवखतययारले अदयालतमया दयायर गरेकया अवियवमततया समबनधी सबै मुद्यामया सफलतया पयाउँदैि । 
उदयाहररकया लयावग वििेर अदयालतमया आव ््वक िर्व २०७३/७४ मया दयायर भएकया १ सय ६० मुद्यामधये 
अवखतययारले ७३ प्रवतित मुद्यामया सफलतया पयाएको व्यो (अदुअआ २०७४) । 

4 फजजी िया झोले विद्यालयले पयाउिे अिुदयाि पवि विक्क, विद्या्जी, विद्यालय सञरयालि, 
भौवतक मम्वतसुधयार लगयायतकया िीर्वक अनतग्वत वदइिे रकम िै हो, जुि आम सयाि्वजविक विद्यालयले 
सयालबसयाली पयाउँदै आएकया रि् । यद्वप, हुँदै िभएको विद्यालयकया ियाममया िूलो रकम विकयासया 
भइरहेको सनदभ्वमया हयामीले यसलयाइ्व रुटै्ट कोवटमया रयाखेर ररया्व गरेकया रौ ँ ।
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बसनेिी प्रदयाि गिने अिुदयािबयाट मयात्र सयाि्वजविक विद्यालयहरू सञरयालि हुि असमभिप्रयायः 
हुिे भएकयाले सबै जसो विद्यालयले कुिै ि कुिै वहसयाबले धेर्ोर आनतररक स्ोतको जोहो 
गर्वि् (परयाजुली, उपे्रती र गुरुङ २०७६क) । विद्यालय तहमया विद्यालय वयिस्यापि सवमवत 
(विवयस, मुखयतः विवयसको अधयक्), प्रधयाियाधययापक र लेखयापयालले संयुक्त रूपमया आव ््वक 
कयारोबयार गद्वरि् र जियाफदेही पविहुनरि् । विद्यालयले प्रयाप्त गिने विवभनि अिुदयािकया प्रकयार 
तयावलकया १ मया वदइएको र ।5 

सयाि्वजविक विद्यालयहरूले रयाजयबयाट पयाउिे अिुदयाि प्रयायः सित्व हुनरि् । जुि िीर्वकमया 
रकम आएको हो सो रकम सोही िीर्वकमै खर्व गिु्वपिने हुनर; अनय िीर्वकमया खर्व गि्व 
वमलदैि । जसतै, रयात्रितृवत् िया िौरयालय विमया्वरकया लयावग आएको रकम विक्कको तलबभत्या 
िया अनय िीर्वकमया खर्व गि्व वमलदैि । यसतो खर्व बेरुजुमया रढ्र । रयाजयबयाट सयाि्वजविक 
विद्यालयहरूले पयाउिे रकम पवहले विक्या मनत्रयालयबयाट वजविकया हुँदै समबवनधत विद्यालयमया 
पुगद्थयो भिे वि.सं. २०७४ यतया समबवनधत पयावलकया हुँदै विद्यालयसमम पुगदर । रकम 
विकयासयामया वढलयासुसती हुिे गरेको र समयमै कयाय्वसमपनि गिने लक्यमया यसतो वढलयासुसतीले 
िकयारयातमक असर गरेको पवि विवभनि अधययिले देखयाएकया रि् (ख््लकया २०६४; द िल्ल्व 
बैंक सि् २०१४) ।

टिद्यालय टिक्यामया टिटियोटजत बजेिमया हुिे अटियटमततयाकया प्कयार
यस खण्लमया सयाि्वजविक विद्यालयको वित्ीय वयिस्यापिमया हुिे गरेकया अवियवमततयाकया 
विविध प्रकयार र आययाम केलयाइएको र । मयाव् उललेख भए झै ँसरकयारी विकयायकया प्रवतिेदि 
केलयाउँदया सयाि्वजविक विद्यालय क्ेत्रमया हुिे अवियवमततयालयाई मूलतः र प्रकयारमया बयँा््लि 
सवकनर, जसबयारे तल ररया्व गररएको र । 

भौतिक पूर व्ाध्र तिर व्ाणर् भएक् अतियतरिि्
अनय सयाि्वजविक विकयायमया झै ँ विद्यालय के्त्रमया पवि सबैभनदया धेरै अवियवमततया हुिे 
क्ेत्र भिेको भौवतक/पूिया्वधयार विमया्वरको क्ेत्र हो । अवखतययार र महयालेखयाकया प्रवतिेदिले 
विद्यालयमया हुिे भिि विमया्वर, िौरयालय विमया्वर, मम्वत समभयार, खेल मैदयाि विमया्वर, 
तयारबयार जसतया कयाय्वमया खयास गरी रयार प्रकयारकया अवियवमततया औलंययाएकया रि् । पवहलो, 
पूिया्वधयार विमया्वरकया लयावग विवभनि विकयाय (मूलतः वजविकया) बयाट उपलबध रकम सोही 
िीर्वकमया खर्व िगरी अपरलि गिने यया फरक िीर्वकमया खर्व गिने । अवखतययार र महयालेखयाकया 
प्रवतिेदिले यसतया ्ुपै्र िटिया औलँययाएकया रि् । उदयाहररकया लयावग वजविकया धिुरयाले 

5 खयास प्रकतृ वतकया विद्यालयलयाइ्व वदइिे अिुदयाि यो तयावलकयामया समयािेि रैि ।
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२०६८ सयालमया २० ओटया विद्यालयलयाई भौवतक विमया्वर कयाय्वकया लयावग १ करो्ल ६२ 
लयाख विकयासया वदएकोमया उक्त रकम विद्यालय विमया्वर िया मम्वत समभयारमया खर्व िगरी अनय 
प्रयोजिकया लयावग खर्व गरेको महयालेखयाको प्रवतिेदिमया उललेख र (मलेपकया २०६९) । 
तयसै गरी, अवखतययारको प्रवतिेदिमया धिुरयावस्त भिगती प्रयावि र श्ी महयािीर मयावि त्या 
सप्तरीवस्त रयावट्रिय प्रया्वमक विद्यालय र ि्ुिी गोइत विमयाविले भिि त्या िौरयालय 
विमया्वरकया लयावग वजविकयाले उपलबध गरयाएको लयाखौ ँ रकम विमया्वर कयाय्व िगरी अपरलि 
गरेको जियाइएको र (अदुअआ २०७१) । अवखतययार र महयालेखयाकया ियावर्वक प्रवतिेदिमया 
हरेक िर्व यसतया िटियाको उललेख हुनर । 

दोस्ो, भौवतक विमया्वर कयाय्वको “झुटो वििरर” पेि गिने यया “समपनि िभएको विमया्वर 
कयाय्वलयाई समपनि भएको” प्रवतिेदि तययार गरी सरकयारी अिुदयािको रकम वहियावमिया गिने । 
अवखतययारको २०६८ सयालको प्रवतिेदि अिुसयार रौतहटको एक विद्यालय वयिस्यापि 
सवमवतकया अधयक् र प्रधयाियाधययापकले विद्यालय भिि विमया्वरकया रिममया प्रयोग भएभनदया 
बढी सयामग्ीको वबल पेि गरी रकम वहियावमिया गरेकया व्ए । कञरिपुरवस्त एक विद्यालयले 
बुझयाएको कयाय्वसमपनि प्रवतिेदिमया ८५ वमटर लमबयाइको पखया्वल विमया्वर गरेको भविए पवि 
य्या ््वमया जममया ५१.२ वमटरको पखया्वल मयात्र विमया्वर गरेको, जसमधये ३७.७ वमटर पखया्वल 
ढलेको िटिया अवखतययारको प्रवतिेदिमया उललेख र । ियासतविक कयामको मयात्र मूलययंाकि 
गिु्व पिनेमया विमया्वर कयाय्व िभएको मूलययंाकि गरी कयाय्व समपनि प्रवतिेदि तययार पयारेको र 
उक्त मम्वत कयाय्व समपनि प्रवतिेदि तययार र रेक जयँार गिने इवनजवियर र कयाय्व समपनि िहुँद ै
समपनि भएको भिी हसतयाक्र गिने ततकयालीि प्रधयाियाधययापकले गलत प्रवतिेदि वदएको पुवष् 
हुि आएको भनदै अवखतययारले उिीहरू विरुद्ध वििेर अदयालतमया मुद्या दयायर गरेको व्यो 
(अदुअआ २०७४) । यसतै प्रकतृ वतको अवियवमततया अवखतययारको आ.ि. २०७४/७५ को 
ियावर्वक प्रवतिेदिमया पवि र । दयाङवस्त एक उचर मयाविले २५ एमएम को र्ल प्रयोग 
भएको वबल पेस गरेको तर २५ एमएमको र्ल प्रयोग भएको िदेवखएको, वबल अिुसयार 
विमया्वर सयामग्ी प्रयोग िभएको, भििको गयारोको रौ्लयाइ ९ इनर हुिु पिनेमया ४ इनर मयात्र 
पयाइएको सो प्रवतिेदिमया उललेख र (अदुअआ २०७५ : ८३) । 

तेस्ो, खर्व रकम ियासतविकभनदया बढी देखयाउिे िया विकयासया बढी वदिे । यसतो 
अवियवमततया लयागत अिुमयाि तययार गिने प्रकतृ ययादेवख िै िुरू हुनर र विमया्वर कयाय्वको 
विलविलयामया विवभनि तहमया हुिे गद्वर । महयालेखयाको २०६७ सयालको प्रवतिेदि अिुसयार 
वजविकया बझयाङले तीि उमयाविलयाई भिि विमया्वर र तयारबयारकया लयावग विद्यालयले मयागेभनदया 
बढी रकम (रु. ६ लयाख ५५ हजयार) विकयासया गरेको व्यो । कवतपय वजविकयाले भिि 
विमया्वरको ियाममया पवहलयै रकम पयाइसकेकया विद्यालयलयाई वबियाआधयार दोहो¥ययाएर ्प 
विकयासया वदएकया रि् । महयालेखयाकया अिुसयार २०६७ मया वजविकया कवपलिसतुले विगतमया 
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भिि विमया्वर रकम पयाएकया २२ विद्यालयलयाई प्रवतविद्यालय रु. ५३,७०५ कया दरले रु. ११ 
लयाख ८२ हजयार ्प विकयासया वदएको व्यो जबवक ती विद्यालयलयाई गत िर्व मयात्र महँगी 
बयापत रु. २३ लयाख १० हजयार ्प रकम विकयासया भैसकेको व्यो (मलेपकया २०६७) । 

रौ्ो, विक्क संि-संििि, विक्या अवधकयारी र विद्यालयको सयँािगयँािमया तोवकएको 
प्रयािधयाि वमरेर पूिया्वधयार रकम विकयासयाकया लयावग अवियवमत तिरले “विद्यालयको रिोट” 
गिने । अवखतययारकया प्रवतिेदि अधययि गदया्व यसतो प्रितृवत विक्यामया सयामयानय जसतै देवखनर । 
सरकयारको का्य्षक्रम का्या्षन्ि्यन पुश्तका, २०७०/७१ ले भौवतक विमया्वरकया लयावग अिुदयाि 
विकयासया गदया्व विद्यालय रिोट गिने प्रवरिययाबयारे सपष् आधयारहरू तय गरेको र (विक्या विभयाग 
२०७०) । यद्वप, केही वजललयामया विक्ककया पेियागत संि-संगिि र वजविकयाकया अवधकयारी 
बीरको वमलेमतोमया अवियवमत तिरले विद्यालय रिोट गरी भौवतक विमया्वरकया लयावग रकम 
विकयासया गिने गरेको विरयलयाई महयालेखयाले उियाएको र । उदयाहररकया लयावग, वजविकया 
ििलपरयासीले कयायया्वनियि पुवसतकयामया उवललवखत आधयार लतययाई विक्ककया पेियागत 
संगिि र विक्या कयायया्वलयकया अवधकयारीको बैिकको विर्वयको भरमया भौवतक विमया्वरकया 
लयावग ११७ ओटया विद्यालयलयाई रु. ५ करो्ल ३६ लयाख अिुदयाि विकयासया गरेको व्यो 
(मलेपकया २०७०) । तयसै गरी, महयालेखयाले “विक्या कयायया्वलय उदयपुर, सप्तरी, महोत्रीले 
पवि विदनेविकयाले विवद्वष् गरेको कयाय्वविवध अपियाई आिशयकतया पवहरयाि गरी विद्यालय 
रिोट गरेको देवखएि” भिेको र । सया्ै, विद्यालय रिोटको आधयार िखुलयाउँदया “पयाउिुपिने 
विद्यालयहरूलयाई िै अिुदयाि प्रदयाि गरेको कुरयामया आश्वसत हुि सकिे अिस्या” िदेवखएको 
उललेख र (मलेपकया २०७० : २३८) ।

भौवतक विमया्वर विलविलयामया सरकयारी बजेट वियमपूि्वक खर्व िभएको पयाइएको 
महयालेखयाले जियाएको र । वियमयािुसयार वजविकयाले विमया्वर कयाय्वको अिुगमि योजिया बियाई 
मयाव्ललो विकयायमया पेि गिु्वपिने र ित्व अिुरूप कयाय्व भए-िभएको अिुगमि गरी समपनि 
भएकया विमया्वरको फरफयारक गिु्वपिने प्रयािधयाि र । तयसतै, कयाय्वसमपनि प्रवतिेदि लेखया 
परीक्रमया समेत पेि गिु्वपिने प्रयािधयाि र । यसकया लयावग विकयासया पयाएकया विद्यालयले िै 
कयाय्वसमपनि प्रवतिेदि र अनय अवभलेख वजविकयामया पेि गिु्वपिने हुनर र सो रकम फर्ययौट 
गिु्वपिने हुनर । महयालेखयाकया अिुसयार भौवतक विमया्वर र मम्वत समभयार कयाय्वकया लयावग 
विद्यालयलयाई विकयासया वदएको रकममधये २०६९ मया रु. १ अब्व ७५ करो्ल, २०७० मया रु. 
१ अब्व ८३ करो्ल ९३ लयाख ३८ हजयार, र २०७१ मया रु. ३ अब्व १७ करो्ल ९४ लयाख 
६० हजयारको कयाय्वसमपनि प्रवतिेदि समबवनधत वजविकयाले लेखयापरीक्रमया पेि गरेिि् । 
कुल लयागतको २ प्रवतित िबढ्िे गरी विवयसबयाट विर्वय गरयाएर खर्व गि्व सवकिे भैपरर 
आउिे (कवनटनजेनसी) खर्व सोझै विद्यालयलयाई विकयासया वदिु पिनेमया विवभनि वजविकयाले 
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सयालैवपचरे सो रकम कटयाई विकयासया वदएकया र कट्टया गरेको रकमबयाट पुष््ययाइ बेगर खर्व 
गरेकया महयालेखयाले आफिो प्रवतिेदिमया जियाएको र । 

विद्यालयको पूिया्वधयार विमया्वरमया भएकया यसतया अवियवमततयाकया अवधकयंाि िटियामया 
प्रधयाियाधययापक, विवयस अधयक् र वजविकयाकया कम्वरयारी (प्रयाविवधक कम्वरयारी/इवनजवियर) 
को सयँािगयँाि भएको पयाइनर । उपभोक्तया सवमवत मयाफ्व त गररिे विमया्वरमया पवि अवियवमततया 
हुिे गरेको र । रौतहटवस्त एक प्रयाविमया िौरयालय विमया्वर रिममया भएको अवियवमततया 
यसतै एक उदयाहरर हो । अवखतययारको प्रवतिेदिमया उललेख र :

...गयाविसको अिुदयाि रकमबयाट श्ी जितया प्रया्वमक विद्यालयमया िौरयालय विमया्वर 
गि्व उपभोक्तया सवमवतबयाट कयाम गिने भिी रकम लयावग विमया्वर कयाय्व केही िगरी 
िककली वबल भरपयाई ख्लया गरी रकम वहियावमिया गरेको भनिे समबनधमया अिुसनधयाि 
हुँदया िौरयालय विमया्वर गि्व भिी रकम वलई कयाम िगरी वमलेमतो गरेर रकम भुक्तयािी 
मयाग गरी वलिे उपभोक्तया सवमवतकया अधयक् मोहममद आलम [...] ियापी वकतयाब 
तययार गिने सबइवनजवियर सञजय पयाण्ेल [...] ियापी वकतयाब त्या मूलययंाकि प्रवतिेदि 
तययार गिने इवनजवियर वििोद ियाकुर, इवनजवियर ििशययाम प्रसयाद रौधरी [...] ियापी 
वकतयाब सदर गिने वजललया प्रयाविवधक कयायया्वलय रौतहटकया ततकयालीि कयायया्वलय 
प्रमुख वजतेनद्रकुमयार कर्व, फजजी ियापी वकतयाब त्या मूलययंाकि प्रवतिेदि सदर गिने 
गयाविस सवरि सोिेलयाल सयाह [...] [सो] प्रवतिेदिको आधयारमया पेशकी फर्ययौट 
गरी रकम भुक्तयािी वदिे ततकयालीि गयाविस सवरि मोहिप्रसयाद केिरी समेतले 
वमलेमतो गरी बदवियतपूि्वक िभएको कयाम भएको भिी गलत प्रवतिेदि तययार 
गरी फर्ययौट गरेको पेशकी रु. १८०,००० र कयाय्व समपनि गरेको भिी वलए/वदएको 
भुक्तयािी रु २०५,३१७ समेत कुल ३८५,३१७ भुक्तयािी वलई/वदई सरकयारी रकम 
हयावि िोकसयािी गरी भ्रष्यारयार [गरेको देवखएको] । (अदुअआ २०७२ : ७०–७२) 
 
विद्यालयको भौवतक विमया्वर कयाय्वमया विलमब भएको र विकयासया भएको बजेट अिुरूप 

कयाय्व हुि िसकेको विरयलयाई पवि महयालेखयाले बयारमबयार औलंययाउिे गरेको र । सरकयारको 
का्य्षक्रम का्या्षन्ि्यन पुश्तका, २०७४/७५ ले वजविकयाबयाट “विद्यालय विमया्वर कयाय्व िया 
विद्यालय मम्वत त्या समभयार/प्रिलीकरर कयाय्व बयापत रकम प्रयाप्त गिने विद्यालयले जेि मसयानत 
समममया विमया्वर त्या मम्वत समभयार समपनि भएको जयािकयारी वजविकयामया वदिुपिने” प्रयािधयाि 
रयाखेको र । सया्ै, समझौतया अिवधवभत्र विमया्वर/मम्वत समभयार कयाय्व समपनि िगरी वजविकयाबयाट 
प्रयाप्त रकम दुरुपयोग गिने, अनय प्रयोजिमया खर्व गिने िया विद्यालय खयातयामया जममया गरररयाखिे 
विद्यालयलयाई रकम असुली र कयारियाही गररिे वयहोरया समेत उक्त पुवसतकयामया र (विक्या 
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विभयाग २०७४ : ४२–४५) । महयालेखयाको रपपनिौ ँियावर्वक प्रवतिेदि (२०७५) मया उललेख 
र : “यो िर्व विद्यालयलयाई भिि विमया्वरतफ्व  ७३ वजललयाले उपलबध गरयाएको रु. ३ अब्व 
९८ करो्ल ९२ लयाखको विमया्वर कयाय्व समपनि भएको रैि । तयसै गरी रयात्रया िौरयालयतफ्व  
रु. ८४ करो्ल ३१ लयाख २ हजयार र मम्वततफ्व  रु. २७ करो्ल १७ लयाख ५५ हजयार समेत 
रु. ५ अब्व १० करो्ल ४० लयाख ४४ हजयारको कयाय्व समपनि गरेको देवखएि” (मलेपकया 
२०७५ : ३३४) । महयालेखयाकया २०७०–२०७५ कया प्रवतिेदि केलयाउँदया भिि, िौरयालय 
विमया्वर र मम्वततफ्व  २०७०/७१ मया १ अब्व ८३ करो्ल ९३ लयाख ३८ हजयार, २०७१/७२ 
मया १ अब्व ८५ करो्ल ९४ लयाख, २०७२/७३ मया ६ अब्व ५७ करो्ल र २०७३/७४ मया ४ 
अब्व ११ करो्ल ३२ लयाख बरयाबरको कयाय्व समपनि िभएको बुवझनर ।

फर्जी र् “झोले” तरद््लय र्फवा ि भएक् अतियतरिि् 
अवसततिमै िभएकया यया दतया्व भएर पवि सञरयालिमया िरहेकया फजजी िया “झोले” विद्यालयमया 
विद्या्जी संखयया देखयाई विक्क तलब भत्या, प्रियासविक खर्व, पयाि्यपुसतक, रयात्रितृवत् र 
भौवतक विमया्वरजसतया िीर्वकमया आएकया रकम अपरलि हुिे गरेको र । अवखतययारको 
२०७०/७१ को प्रवतिेदिले तरयाईकया विवभनि वजललयामया यसतया विद्यालयकया लयावग “तलब 
भत्या, प्रियासविक खर्व, विद्या्जी रयात्रितृवत् र भौवतक विमया्वर बयापत सरकयारी अिुदयाि वलई 
रकम वहियावमिया गिने गरेको” त्या यसतया अवियवमततयामया समबवनधत वजललया विक्या अवधकयारी, 
प्रधयाियाधययापक र स्ोत वयवक्तकया सया्ै विवयसकया पदयावधकयारी समेत संलगि रहेको पयाइएको 
उललेख गरेको र ।6 महयालेखयाकया ियावर्वक प्रवतिेदिमया पवि कवतपय वजविकयाले अवसततिम ै
िरहेकया, अियासतविक विद्यालयलयाई विवभनि वकवसमकया रकम विरनतर विकयासया गरेकोमया 
“विद्यालयको ियासतविकतयाबयारे रयािवबि िगरी पुिः विकयासया वदिे उपर आिशयक कयारियाही 
हुिुपिने” र “उपलबध गरयाइएको रकम असुल गरी सवञरतकोर दयावखलया गिु्वपिने” सुझयाइएको 
र । २०६७–२०७४ सयालवभत्र सलया्वहीमया ६३, महोत्रीमया ३७, धिुरयामया ३३, सप्तरीमया २६, 
पसया्वमया २८ र रौतहटमया ३० ओटयाभनदया बढी “झोले” विद्यालयलयाई तत् तत् वजललयाकया 
वजविकयाले अवियवमत तिरले रकम विकयासया गरेको विरयमया अवखतययारले सरोकयारियालया 
विकयाय (वििेर अदयालत, विक्या मनत्रयालय) समक् ्प कयारियाहीकया लयावग प्रवरियया अगयाव्ल 
बढयाएको देवखनर ।7 अवखतययारको प्रवतिेदिहरूमया उवललवखत उदयाहररमधये एउटया :

6 समयारयारमया जियाइए अिुसयार २०७० सयालमया अवखतययारले झोले विद्यालय रयािवबि इकयाई 
िै गिि गरेको व्यो (ज्ञियाली २०७२) ।

7 यो संखयया अवखतययारकया प्रवतिेदि (२०६६–२०७६) बयाट विकयावलएको हो । तर झोले 
विद्यालयको संखयया योभनदया धेरै बढी भएको अिुमयाि गररनर । २०७० फयागुि तेस्ो हप्तया प्रकयावित 
एक समयारयार अिुसयार अवखतययारले तरयाईकया आि वजललयाकया २ सय िंकयासपद झोले विद्यालयको 
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सलया्वही वजललयावस्त मयां सनतोरी प्रया्वमक विद्यालय, मलंगिया ९ मया झोलया 
रयाप विद्यालय स्यापिया गरी भ्रष्यारयार गरेको भनिे समबनधमया अिुसनधयाि हुँदया 
सञरयालिमया िरहेको विद्यालयलयाई विकयासया वदिे वजविअ हेमनतकुमयार वसंह, 
महेनद्र महतो, सुकदेि सयापकोटया, र लेखयापयाल रयामरनद्र ियाकुर, कक्या ्प अिुमवत 
वदि वसफयाररस गिने ियायब सुबबया िमभु ियाकुर, स्ोत वयवक्तहरू लक्मीप्रसयाद रयाय 
र रिुिया् पयाण्ेल, प्रया.स. रयाजेश्वर प्रसयाद रौरवसयया र रयामआधयार कुिियाह त्या मयंा 
सनतोरी प्रयाविलयाई सञरयालि अिुमवत पत्र वलि सहयोग पु¥ययाउिे प्रया.वि गमहररयया 
५ कया प्रया्वमक विक्क सुकेश्वर ियाह, सञरयालिमया िरहेको प्रयाविलयाई सञरयालिमया 
रहेको भिी वसफयाररस गिने मलंगिया िपयाकया प्रमुख कयाय्वकयारी अवधकतृ त रयामरररत्र 
मेहतया समेतले अवखतययार दुरुपयोग अिुसनधयाि ऐि, २०४८ को दफया ३ (ख) र 
(र) बमोवजम अिुवरत कयाय्व गरेको देवखँदया विजहरूलयाई विभयागीय कयारियाहीको 
लयावग आयोगको वमवत २०७१/४/१५ को विर्वय अिुसयार अवखतययारियालया समक् 
लेखी पियाइएको । (अदुअआ २०७२ : १४३) 

तयसतै, अकको उदयाहरर हो वसरयाहया वजललया तेिुियापट्टी गयाविस-२ मया हुँदै िभएको 
विद्यालयलयाई श्ी िंकर प्रया्वमक विद्यालयकया ियाममया ख्लया गररएको “झोले” विद्यालय । 
आ.ि. २०६७/६८ देवख २०७०/७१ समम “झुिो वििरर पेि गरी सरकयारी रकम विकयासया 
वदिे-वलिे कयाय्व” गरेर सरकयारी समपवत् हयावि िोकसयािी पु¥ययाएकयाले सो कयाय्वमया संलगि 
वजविअ, प्रअ, विवयस अधयक् लगयायत र जियालयाई कयारियाही गि्व अवखतययारले मुद्या 
दयायर गरेको व्यो (अदुअआ २०७१ : ४७५) । अवखतययारले जसतै महयालेखयाले पवि 
वजविकयाले “झोले” विद्यालयलयाई अवियवमत तररकयाले रकम विकयासया गरेको विरयलयाई 
विरनतर उियाएको देवखनर । उदयाहररकया लयावग महयालेखया (२०७१) ले “वजविकया महोत्रीले 
अवसततिमया िरहेकया २० विद्यालयलयाई विक्कको तलब र कयाय्वरिम सञरयालि खर्व २० 
लयाख २१ हजयार समबवनधत विद्यालयको खयातयामया जममया हुिे गरी विकयासया वदएको” भिेको 
र (मलेपकया २०७१ : २७३) । महयालेखयाले फजजी विद्यालयलयाई विकयासया िवदि भिे पवि 
वजविकयाले यसतया विद्यालयकया ियाममया पुिः विकयासया गरेको समेत भेवटनर । उदयाहररकया 
लयावग महयालेखया (२०६७) ले “वजललया विक्या कयायया्वलय, पसया्वको गत िर्वको लेखया परीक्र 
गदया्व वसनदुरीयया मयाई प्रया्वमक विद्यालय ियामको अियासतविक विद्यालयलयाई २ लयाख ५८ 

रयािवबि गरररहेको व्यो (ज्ञियाली २०७२) । तयसै गरी, २०७२ भदौ पवहलो हप्तया प्रकयावित एक 
समयारयारमया सलया्वहीमया २०८, महोत्रीमया ७४, धिुरयामया ४०, वसरयाहयामया ४०, सप्तरीमया ४३, रौतहटमया 
३२ र बयारयामया ३१ विद्यालय बनद भएको र यसरी बनद हुिे विद्यालयहरू झोले विद्यालय हुि सकिे 
कुरया विक्या विभयागकया अवधकयारीले बतयाएकया व्ए (ए्ुलखबर २०७२ख) ।
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हजयार विकयासया वदएको रकम असुल गरी कयारियाही समेत हुिुपिने” भिे पवि “विद्यालयलयाई 
कयारियाही गरी रकम असुल भए गरेको वििरर लेखयापरीक्रमया पेि” िगरी यो िर्व समेत सोही 
विद्यालयलयाई “पर रयाइल्ल फवन्लङ गैरतलबीय, दवलत रयात्रितृवत्, र पयाि्यपुसतक समेतको 
रु. २ लयाख ३९ हजयार विकयासया वदएको” उललेख गरेको र (मलेपकया २०६७ : ३१४) । 

फजजी विद्यालय समबनधी िटिया केलयाउँदया यसतया विद्यालय अवधकयांि प्रया्वमक तहकया 
भएको देवखनर । र, अवियवमत कयाय्वमया वजविकयाकया कम्वरयारी, प्रधयाियाधययापक, स्ोतवयवक्त 
र विवयस अधयक् लगयायतको वमलेमतो भेरट्टनर । अवधकयंाि “झोले” तरयाई इलयाकया 
(मूलतः हयालको प्रदेि २) मया देवखनर । अवखतययारले २०७० यतया कयारियाही बढयाएपवर 
झोले विद्यालय मयाफ्व त हुिे अवियवमततयामया कमी आएको देवखनर ।8 यस बयाहेक २०७२ 
सयालको संविधयाि कयायया्वनियि भएपवर विद्यालय सञरयालिको दयावयति स्यािीय सरकयारमया 
आयो । तयसपवर भिे झोले विद्यालयको अवसतति संकटमया प¥यो । सलया्वहीमया २०८ 
ओटया विद्यालय िंकयासपद भएकयामया तीमधये १७४ ओटया विद्यालय बनद गररएको र बयँाकी 
विद्यालय पवि बनदकया लयावग मनत्रयालयको पूि्व सिीकतृ वतको पखया्वइमया भएको तयातकयावलक 
वजविअले बतयाएकया व्ए (हेिु्वहोस्, पौ्ेलल २०७१) । सलया्वहीमया िैवक्क सत्र २०६९ बयाट 
२०७१ मया आइपुगदया कररब ४३ प्रवतित विद्या्जी िटेकया र यसो हुिुमया फजजी विद्यालय 
बनद हुिु त्या ियासतविकभनदया बढी विद्या्जी देखयाउिे प्रितृवत वियनत्रर भएकयाले हो भिी 
महयालेखयाले तक्व  गरेको र (मलेपकया २०७२) । 

तरद््र्जी सखंय्क् आध्रर् तिइिे अिुि्िर् भएक् अतियतरिि्
सरकयारले हरेक िर्व अद्यािवधक गिने कयाय्वरिम कयायया्वनियि पुवसतकया अिुसयार वजविकयाले 
विद्यालयमया परकययावपटया फवन्लङ तलबीय, परकययावपटया फवन्लङ गैरतलबीय, पयाि्यपुसतक, 
रयात्रितृवत्, आवद िीर्वकमया रकम विकयासया गदया्व “फलययास ररपोट्व” मया उवललवखत विद्या्जी 
संखययाको आधयारमया गिु्वपिने वयिस्या र । तर विवभनि वजविकयाले सोवबिया िै रकम विकयासया 
गरेको महयालेखयाले औलँययाउँदै आएको र । कवतपय वजविकयाले हरेक िर्व प्रवतविद्या्जी 
लयागत अनतग्वतको रकम तोवकएभनदया बढी विकयासया वदएकया रि् । महयालेखयाको २०६७ 
को प्रवतिेदि अिुसयार वजविकया बझयाङले विदनेविकया विपरीत ५५,३३० विद्या्जीकया लयावग 
रु. ४४ लयाख ५० हजयार बढी विकयासया वदएको व्यो भिे पयँार विद्यालयलयाई उपयु्वक्त 
अिुसयारको रकम विकयासया वदइसकेपवर दोहोरो पिने गरी पुिः रु. ११ लयाख १ हजयार वदएको 

8 ए्ुलखबरमया भदौ ११, २०७२ मया प्रकयावित समयारयार अिुसयार २०७० सयालयतया सलया्वहीमया 
२०८, महोत्रीमया ७४, धिुरयामया ४०, वसरयाहयामया ४०, सप्तरीमया ४३, रौतहटमया ३२ र बयारयामया ३१ 
विद्यालय बनद भएकया रि्, जुि सबै प्रया्वमक तहकया हुि् । विक्या विभयागकया ततकयालीि उपविदनेिक 
योगेनद्रप्रसयाद बरयालको अिुमयािमया वयिमया धेरै जसो झोले विद्यालय हुि सकरि् (ए्ुलखबर २०७२क) ।
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व्यो । यसै गरी, महयालेखयाको २०६८ को प्रवतिेदि अिुसयार वजविकया सप्तरीले रु. ४३ 
लयाख १ हजयार बढी भुक्तयािी गरेको व्यो भिे २०६९ मया वजविकया कयाभ्रेपलयाञरोकले रु. 
३३ लयाख ९६ हजयार, रौतहटले रु. ३३ लयाख, वजविकया बयँाकेले रु. १८ लयाख ७५ हजयार, 
वजविकया मकियािपुरले रु. ३ लयाख ६८ हजयार र वजविकया सलया्वहीले रु. २ लयाख २७ 
हजयार बढी विकयासया गरेकया व्ए । यो रिम २०७१ मया पवि दोहोररयो । कक्यागत विद्या्जी 
संखयया िटी भएको अिस्यामया पवि वजविकया दोलखया, रयामेरयाप, बयागलुङ, अरयाम लगयायत 
१५ वजविकयाले रु. १ करो्ल ४६ लयाख ७५ हजयार बढी विकयासया वदएकया व्ए । वजविकया 
धिुरयाले २०७२ मया ३३ ओटया विद्यालयमया रहेकया ७,७२८ विद्या्जीकया लयावग रकम विकयासया 
गिु्व पिनेमया १३,२२३ विद्या्जीकया लयावग रकम विकयासया गरी २ करो्ल ३५ लयाख वहियावमिया 
गरेको देवखएको महयालेखयाले जियाएको र । सया्ै, यसरी विद्या्जी संखययाको य्या ््वतया 
परीक्र िै िगरी विद्यालयलयाई रकम विकयासया गिने अवधकयारीलयाई कयारियाहीको दयायरयामया 
लययाउि समेत महयालेखयाले भिेको र (मलेपकया २०७२) । 

वदिया खयाजया कयाय्वरिम सञरयालि भएकया वजललयामया पवि वजविकयाले विद्यालय खुलेको 
वदिभनदया बढी वदिको वदिया खयाजया रकम विकयासया वदएको देवखनर (मलेपकया २०७३) । 
तयसतै, महयालेखयाकया अिुसयार २०६७ मया िुियाकोट, सुिसरी, उदयपुर, रौतहट, कयािमया्लौ,ँ 
रोलपया, सोलुखुमबु लगयायतकया वजविकयाले विद्यालयलयाई विःिुलक पयाि्यपुसतकको रकम 
वदँदया तोकेको भनदया बढी दरले विकयासया वदएकया व्ए । मवहलया, दवलत, अपयंागतया भएकया 
विद्या्जी, लोपोनमुख, द्वनद्वपीव्लत र जेहेिदयार विद्या्जीलयाई रयात्रितृवत् वितरर गिने रिममया 
कयाय्वरिम अिुसयार वितरर भएको रयात्रितृवत् रकमको अिुगमि र मूलययंाकि गरी अवभलेख 
िरयाखेको कुरया वि.सं. २०६८, २०६९ र २०७० को महयालेखया प्रवतिेदिमया उियाइएको 
र । महयालेखयाको २०७१ को प्रवतिेदि अिुसयार “वसरयाहया, धयावदङ, कयासकी लगयायत २९ 
वजविकयाले ४,८०२ विद्यालयकया ३ लयाख ४४ हजयार ५७१ विद्या्जीलयाई रु. १३ करो्ल ३९ 
लयाख ६० हजयार रयात्रितृवत् वितरर” गरे पवि सो रकम सही रूपमया वितरर भए-िभएको 
अिुगमि गररएि । रयात्रितृवत्को रकम वितरर गदया्व एक प्रकयारको रयात्रितृवत् पयाइसकेकया 
विद्या्जीलयाई अकको प्रकयारको रयात्रितृवत् वदि वमलदैि । तर महयालेखयाको २०७० को प्रवतिेदिमया 
“कैलयालीले रु. ८९ लयाख ४८ हजयार, सप्तरीले रु. ९ लयाख ४ हजयार र दैलेखले रु. ३५ लयाख 
२ हजयार दोहोरो पिने गरी विकयासया वदएको” उललेख र । अवखतययारकया प्रवतिेदि अिुसयार 
पयाि्यपुसतक एिं रयात्रितृवत्कया लयावग विकयासया भएकया रकममया पवि अवियवमततया भएकया 
रि् । यस अनतग्वत विद्या्जीको ियाममया आएको पयाि्यपुसतक र रयात्रितृवत्को रकम आंविक 
रूपमया वितरर गरी बरेको रकम भिि विमया्वरमया लगयाइएको, दयामयासयाहीले बयाँव्लएको िया 
वितरर िगरी सकूलको खयातयामया सवञरत गरररयावखएको पयाइएको र ।
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िेपयालमया विक्या बजेटको िूलो अंि समबवनधत विद्यालय मयाफ्व त िै खर्व गररनर 
(बुढया्ोकी र भट्ट २०७२) । अवखतययारकया ियावर्वक प्रवतिेदिहरूले अवियवमततया/भ्रष्यारयारको 
िूलो वहससयामया विद्यालय प्रियासि र सरकयारी कम्वरयारीको संलगितया भएको देखयाएकया रि् । 
मयापदण्ल पूरया िभएकया विद्यालयलयाई मयापदण्ल पूरया भएको भिी सञरयालि त्या कक्या ्प 
अिुमवत वदिे, विद्या्जी संखयया बढी देखयाउिे, वदिया खयाजया त्या पयाि्यपुसतक र रयात्रितृवत्को 
रकम वहियावमिया गिने जसतया कयाममया विद्यालयहरू संलगि देवखएकया रि् । उदयाहररकया लयावग 
अवखतययारले आ.ि. २०७१/७२ मया मयात्र फजजी वििरर तययार गरी सरकयारी अिुदयाि रकमको 
वहियावमिया गरेको आरोपमया बयारया, पसया्व, रौतहत, सलया्वही, महोत्री, धिुरया र वसरयाहयाकया ७२ 
ओटया विद्यालयकया प्रअ, विवयस अधयक् र वजविकयाकया वजममेियार अवधकयारी विरुद्ध वििेर 
अदयालत, कयािमया्लौमँया मुद्या दयायर गरेको व्यो (अदुअआ २०७२) । 

तिक्षकको िलबभत््र् भएक् अतियतरिि्
विद्यालय क्ेत्रमया हुिे अकको अवियवमततयाको क्ेत्र विक्कको तलबभत्या हो । वियमयािुसयार 
वजविकयाले वजललयाभरकया सयाि्वजविक विद्यालयमया कयाय्वरत स्यायी विक्कको तलबी 
प्रवतिेदि (जसमया विक्कलयाई वदिुपिने तलब भुक्तयािीको वििरर समयािेि गररएको हुनर) 
विक्क वकतयाबखयाियाबयाट पयाररत गरयाउिु पद्वर । वजविकयाले मौजुदया विक्कको वििरर, 
सिीकतृ त दरबनदी संखयया, मयाग फयारयाम लगयायतकया कयागजयातको य्या ््व परीक्र पश्यात् मयात्र 
विक्कको तलब विकयासया गिु्वपद्वर (हेिु्वहोस्, विक्या विभयाग २०७०) । तर धेरै वजललयामया 
उक्त प्रवतिेदि पयाररत िभइकिै तलब भुक्तयािी भएको देवखनर । २०७० सयालको महयालेखया 
प्रवतिेदि अिुसयार “विगतमया १९ वजललयामया कयाय्वरत स्यायी विक्कहरूको तलबी प्रवतिेदि 
पयाररत भएकोमया यो िर्व कुिै पवि वजललयामया तलबी प्रवतिेदि पयाररत भएको देवखएि ।” 
फलसिरूप सिीकतृ त दरबनदीभनदया बढी विक्कको तलब र अिकयािप्रयाप्त विक्कको समेत 
तलब विद्यालयमया विकयासया गररयो । 

“सबैकया लयावग विक्या” अवभययाि अनतग्वत विद्या्जी भिया्व ितृवद्ध भएपवर प्रयोगमया 
आएको “रयाहत” विक्कको अिधयाररया पवि अवियवमततयाको अियि बनि पुगेको र । 
शिक्ा शन्यमािली, २०५९ को वियम १७९ मया “सिीकतृ त दरबनदीभनदया बढी विक्क वियुवक्त 
गिने, तयसतया विक्कलयाई तलब विकयासया गिने...पदयावधकयारीलयाई कयािूिबमोवजम कयारियाही गरी 
बढी विकयासया िया खर्व भएको रकम समबवनधत अवधकयारीबयाट असुल उपर गररिे” कयािूिी 
वयिस्या र (िेपयाल कयािूि आयोग २०५९) । तर महयालेखयाकया अिुसयार केही वजविकयाले 
तोवकएको रयाहत कोटयाभनदया बढी विकयासया गरेको र कोटया बदर गररसवकएको खण्लमया पवि 
ती विक्ककया ियाममया पुिः खर्व गरेको देवखनर । उदयाहररकया लयावग वजविकया धिुरयाले 
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२०६९ त्या २०७० मया ४६७ रयाहत कोटयामया ५२९ विक्क वियुक्त गरी रु. ५३ लयाख ५५ 
हजयार तलब खर्व विकयासया गरेको व्यो (मलेपकया २०६९ : २६७) । 

एउटै विक्कले एकै समयमया दुई ओटया संस्यामया रहेर दोहोरो तलब सुविधया वलएकया 
िटिया पवि प्रवतिेदिमया उललेख रि् । अवखतययारकया प्रवतिेदिमया उललेख भएकया यसतया 
िटियामया खयास गरी एउटया विक्कले विद्यालयकै प्रयंागरमया सञरयावलत उचरमयाधयवमक 
त्या कययामपसमया पवि सँगसँगै अधययापि गिने र विवयसको सहमवतमया दोहोरो तलब सुविधया 
वलिेसँग समबवनधत रि् । केही विद्यालयमया प्रधयाियाधययापक र अनयले अिकयािपवर पवि 
भत्या एिं अनय सुविधया वलएकया रि् । कवतपयमया प्रधयाियाधययापक र विवयसकया अधयक्ले 
आपसी वमलेमतोमया विक्क वियुवक्त हुिुअगयािै तलब विकयासया गरी वहियावमिया गरेकया रि ्
भिे अनय केहीमया विक्कको तलब, सञरय कोर, ियागररक लगयािी कोर र रयात्रितृवत्को 
रकम बैंकबयाट वझकी आफूखुसी खर्व गरेकया रि् । केही वजविकयाले एउटै विक्ककया विवमत 
एकै संस्यामया दुई तहमया दोहोरो तलब विकयासया गरेकया रि् । अझ केहीले त विद्यालयमया 
हयावजरी र अधययापि बेगर िै विक्कलयाई वजविकयाबयाटै वियमविपरीत तलब भुक्तयािी गरेकया 
रि् । तयसतै, कवतपय वजविकयाले प्रया्वमक त्या विमिमयाधयवमक तहकया विक्कलयाई 
वियमविपरीत अस्यायी बढुिया गरी बढी तलब वदएकया रि् । महयालेखयाको २०६७ को 
प्रवतिेदि अिुसयार वजविकया खोटयाङले १६ विक्कलयाई अस्यायी बढुिया गरी रु. १ लयाख 
३७ हजयार बढी तलब विकयासया वदएको व्यो भिे कवपलिसतुले ९ विक्कलयाई बढुिया गरी 
रु. १३ लयाख ६६ हजयार, र रूपनदेहीले ११ विक्कलयाई अस्यायी बढुिया गरी रु. १ लयाख 
३९ हजयार बढी तलब विकयासया वदएको व्यो ।

विक्क (रयाहत, पीसीएफ, आनतररक स्ोत) रिोट प्रवरिययामया अवियवमततया हुिे गरेको 
विरयले पवि अवखतययारकया प्रवतिेदिमया स्याि पयाएकया रि् । विक्क वियुवक्तमया भएकया 
अवियवमततया वलएर अवखतययारले गएको दि िर्व (वि.सं. २०६६–२०७६) मया सयभनदया बढी 
उजुरीको रयािवबि गरेको पयाइनर ।9 “विक्क रिोट प्रवरियया विट्पक् िभएको,” “अवियवमत 
तररकयाले विक्क रिोट गरेको,” “विक्क वियुवक्तमया प्रवरियया िपु¥ययाएको” र “िककली 
अधययापि अिुमवतपत्र पेि गरी विक्क वियुवक्त गरेको” जसतया िटियालयाई अवखतययारबयाट 
प्रकयावित प्रवतिेदिले औलँययाएकया रि् । तयसै गरी “सबैकया लयावग विक्या” अवभययािमया 
अनतग्वत ्प विद्या्जी भयार धयानिकया लयावग लययाइएको “रयाहत विक्क” को अिधयाररया पवि 
अवियवमततयाको अियि बिेको पयाइयो (बुढया्ोकी र भट्ट २०७२) । उदयाहररकया लयावग 
लवलतपुरवस्त एक मयावि र दुइ्व प्रयाविले वबियासयाि्वजविक सूरिया र विवयस समेतलयाई 

9 यो त्थययंाक अवखतययारकया ियावर्वक प्रवतिेदि (२०६६–२०७६) लयाई अधययि गरी तययार 
पयाररएको हो ।
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जयािकयारी िै िवदई वकतने मयाइनयुट तययार गरी विद्यालयकया प्रधयाियाधययापकले २०७० सयालमया 
तीि जिया विक्क रयाहत कोटयामया वियुक्त गरेकया व्ए (अदुअआ २०७३) । 

विक्क वियमयािली, २०५९ को वियम १३३ मया “सयामुदयावयक विद्यालयकया विक्कले 
विद्यालय वयिस्यापि सवमवत र वजललया विक्या अवधकयारीको सिीकतृ वत िवलई आफू बहयाल 
रहकेो विद्यालय बयावहर कयाम गि्व िहुिे” कयािूिी वयिस्या र (िेपयाल कयािूि आयोग २०५९) । 
यद्वप, यसतो प्रयािधयािलयाई बेियासतया गरी समबवनधत विकयायको सिीकतृ त बेगर “दोहोरो तलब 
भत्या वलएको,” र “एकै समयमया दुई ओटया संस्यामया कयाम गरेको” भनिे वयहोरयाकया मुद्या 
समेत अवखतययारमया परेकया रि् । यसतया िटिया प्रयाय उचर मयावि/कययामपस तह समेत सञरयालि 
गरेकया विक्र संस्यामया बढी रि् । उदयाहररकया लयावग २०७३ सयालमया रयामेरयापवस्त एक 
उचर मयाविले रयाहत अिुदयाि कोटयाकया लयावग आएको रकममया रुटै्ट विक्क वियुक्त िगरी 
विद्यालयमया िै कयाय्वरत विक्कलयाई अधययापि गि्व लगयाई उही विक्कलयाई ्प पररश्वमक 
वदएको विरयलयाई अवखतययारले वियम विपरीत भिेको व्यो (अदुअआ २०७४ : ९७) । 

विक्ककया विवभनि संि-संगिि समेत विक्क वियुवक्त प्रवरिययामया हुिे अवियवमततयामया 
सहयोगी भूवमकयामया देवखनरि् । उदयाहररकया लयावग, वजविकया बयँाकेले २०६८ सयाउिबयाट 
अिुदयाि बनद भई पीसीएफ अिुदयाि ्प िभएकया र सित: अिकयाि प्रयाप्त पीसीएफ प्रिग्वकया 
१२ जिया विक्कलयाई विक्क संि-संगििकया प्रवतविवधको दबयाबमया विस्यावपत विक्क 
भनदै रयाहत अिुदयािबयाट तलब भत्या पयाउिे गरी वियुवक्त/पदस्यापि गिने विर्वय गरेको 
व्यो । विक्क संि-संगििको दबयाबमया भएको यो विर्वयले २०६८ सयाल मंवसर देवख 
२०७१ सयाल कयावत्कसमम १२ जिया विक्कलयाई तलब भत्या बयापत वजविकयाले उपलबध 
गरयाएको कररब ७ लयाख रुपैययाँ वियम विपरीत भनदै अवखतययारले ररट दयायर गरेको व्यो 
(अदुअआ २०७२ : ७९) । 

विक्यामया हुिे अवियवमततयाको अकको आययाम बढी तलब विकयासयासँग समबवनधत र । 
विद्यालयले मयाग गरेभनदया बढी रकम वजविकयाले विकयासया वदिे गरेकया रि् (मलेपकया २०६७) । 
महयालेखया र अवखतययारले वियम विपरीत तररकयाले दोहोरो र मयागभनदया बढी विकयासया वदई 
सरकयारी रकम वहियावमिया गरेको विरयलयाई बयारमबयार उियाएकया रि् । उदयाहररकया लयावग 
महयालेखया (२०७०) ले “यो िर्व सप्तरी, खोटयाङ, कयावलकोट, ्लोटी लगयायत १० वजललयाकया 
विक्या कयायया्वलयले विद्यालय त्या विक्कको ियाममया ५२ लयाख ७१ हजयार दोहोरो विकयासया 
वदएको” भिेको र । तयसतै, महयालेखयाले आ.ि. २०७३/७४ मया “महोत्री, वसरयाहया, 
कयािमया्लौ,ँ बयारया, कयावलकोट, कञरिपुर लगयायतकया ३७ ओटया वजविकयाले विद्यालयहरूले 
पयाउिुपिने भनदया २ करो्ल ४१ लयाख ९९ हजयार बढी विकयासया” गरे भिेको र (मलेपकया 
२०७४ : ३३१) । महयालेखयाले बयारमबयार बेरुजु जियाए पवि बढी रकम विकयासया वदिे 
प्ररलिमया खयासै कमी आएको रैि । २०७४ सयालको महयालेखयाको प्रवतिेदिले कयािमया्लौ,ँ 
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वरतिि लगयायत सयात ओटया वजविकयाले विक्क, विद्या्जी, कम्वरयारी र सहयोगी कयाय्वकतया्व 
कयाय्वरत रहेको प्रमयार बेगर त्या रीत िपु¥ययाई अवतररक्त भत्या समेतमया ५ करो्ल २१ लयाख 
७२ हजयार रुपैययँा अवियवमत तररकयाले भुक्तयािी गरेको जियाएको र (मलेपकया २०७४) । 

पर्रिवा सेर्/तरज्ञ तियुततिर् भएक् अतियतरिि्
महयालेखयाले वििेर गरी २०७३ सयालयतया विवश्त कयामकया लयावग जििवक्त हुँदयाहुँदै गलत 
ढंगले परयामि्वदयातया/विज्ञ वियुक्त गरी सयाि्वजविक स्ोतको दुरुपयोग गिने संसकतृ वतप्रवत पवि 
प्रश्न उियाएको र । साि्षजशनक खररद ऐन, २०६३ ले “सयाि्वजविक विकयायमया उपलबध 
जििवक्तबयाट कुिै कयाम हुि िसकिे भएमया” परयामि्व सेिया खररद गि्व सवकिे वयिस्या गरेको 
र (िेपयाल कयािूि आयोग २०६३) । ऐिमया भएको यही प्रयािधयािमया टेकी विज्ञकया ियाममया 
महँगया परयामि्वदयातया वियुक्त गरी रयाजयकोरमया अियािशयक खर्व बढयाएको देवखनर । यसबयारे 
महयालेखया (२०७४) लेखर :

तयावलम कयाय्वरिमको अिुगमि गिने कयाय्वको लयावग २ जिया अिुगमि विज्ञ १४ 
मवहियाको लयावग वियुवक्त गि्व प्रवतवयवक्त मयावसक रु. ३ लयाख ४९ हजयारकया दरले रु. 
९७ लयाख ७७ हजयारको लयागत अिुमयाि सिीकतृ त गरी लयागत अिुमयाि बमोवजमकै 
पयाररश्वमक पयाउिे गरी वियुवक्त भए अिुसयार २०७४ आरयाढसमम रु. ६ लयाख ७८ 
हजयारकया दरले रु. १३ लयाख ५६ हजयार भुक्तयािी गरेको र । अिुगमि कयाय्वको 
लयावग पररयोजियामया १२ स्यायी कम्वरयारी कयाय्वरत रहेकोमया सोही कयामको लयावग 
्प अिुगमिकतया्व वियुवक्त गरी खर्व लेखेको औवरतयपूर्व देवखएि । (मलेपकया 
२०७४ : ३२१) 

विज्ञ रिोट प्रवरियया पवि विट्पक् िभएको जियाउँदै यसतो कयाय्व गिनेलयाई महयालेखयाले 
कयारियाहीयोगय मयािेको र : “अिुगमि विज्ञ रिोट गदया्व रिोट सवमवतले मूलययंाकि समेत 
गलत गरी िपयाउिे अंक प्रदयाि गरी रिोट गरेकोले रिोट सवमवतकया पदयावधकयारीलयाई 
कयारियाही गररिुपद्वर” । सया्ै, “तयावलम अिुगमि जसतो सयामयानय कयामको लयावग आधयार 
बेगर सिीकतृ त गरेको लयागत अिुमयाि” ियासतविक िदेवखएको उसको िहर र (मलेपकया 
२०७४ : ३२१) । 

महँगया परयामि्वदयातया/विज्ञबयाट भएको कयामको गुरसतरप्रवत पवि महयालेखयाले प्रश्न उियाएको 
र । उदयाहररकया लयावग, २०७४ सयालमया विक्या त्या मयाििस्ोत विकयास केनद्र (विमयाविके) 
ले सयामुदयावयक विद्यालयको वित्ीय वयिस्यापि, रयात्रितृवत् रकमको प्रभयािकयाररतया, संिीय 
प्ररयालीमया विक्क वयिस्यापि र भूकमपबयाट प्रभयावित विद्यालयको रेरिोवफवटङ, ड्रइङ 
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व्लजयाइि र लयागत तययार गिने ियाउँमया रु. २ करो्ल ११ लयाख परयामि्वदयातयामया खरनेको व्यो । 
तर, खर्व अिुरूपको कयाम िभएको महयालेखयाले उललेख गरेको र : 

परयामि्वदयातयाले जे जसतो प्रवतिेदि वदए तयापवि सिीकयार गिु्वपिने अिस्या र । 
...रयात्रितृवत् अधययि समबनधी कयाय्व वििररमया रयात्रितृवत् वितररको विद्मयाि 
वयिस्या पयया्वप्त भए िभएको, रयात्रितृवत् रकम पयया्वप्त एिं समयमया वितरर गरी 
विद्या्जी लयाभयावनित भए िभएको जसतया विरयहरू समेटेको देवखएि । परयामि्वदयातयाले 
पेस गरेको प्रवतिेदि त्थययंाकमया आधयाररत रहेको रैि । तयस प्रकयारको प्रवतिेदिको 
उपयोवगतया पुवष् हुिे अिस्या देवखएि । (मलेपकया २०७५ : ३३१)

सया्ै, मनत्रयालय/कयायया्वलयमया उपलबध सियारी सयाधि प्रयोग िगरी यया आिशयक सियारी 
सयाधि खररद िगरी परयामि्वदयातयाकया लयावग भिेर महँगोमया परयामि्व दयातयासँग सियारी सयाधि 
भया्लया बयापत गररएको समझौतयालयाई समेत महयालेखयाले प्रश्न उियाएको र । उदयाहररकया लयावग 
िेपयाल सरकयार र जयाइकयाबीर भएको ॠर समझौतयामया भूकमप प्रभयावित वजललया लवलतपुर, 
धयावदङ, गोरखया, रसुिया, िुियाकोट र मकियािपुरमया विमया्वर हुिे विद्यालय भििको ड्रइङ 
व्लजयाइि र विमया्वर कयाय्वको अिुगमि गि्वकया लयावग परयामि्वदयातयासँग सियारी सयाधि भया्लया 
बयापत गररएको समझौतयाबयारे महयालेखयाको प्रवतिेदिमया लेवखएको र : 

…परयामि्वदयातयालयाई सियारी सयाधि भया्लया उपलबध गरयाउि ४५० मवहियाको लयावग 
प्रवत मवहिया ३ लयाखकया दरले रु. १३ करो्ल ५० लयाखको लयागत अिुमयाि सिीकतृ त 
भएको र । ३९ मवहियाको लयावग ३ कयारको रु. ६ करो्ल ३१ लयाख ८० हजयार, ३६ 
मवहियाको लयावग ६ कयारको रु. ६ करो्ल ४८ लयाख र ३६ मवहियाको लयावग एउटया 
कयारको रु. ८६ लयाख ४० हजयार समेत ३६९ मवहियाको लयावग रु. १३ करो्ल ६६ 
लयाख २० हजयार भया्लया भुक्तयािी गिने समझौतया गरी यो िर्व रु. १ करो्ल ५० लयाख 
१८ हजयार भुक्तयािी गरेको र । कयार भया्लया ३६९ मवहियाको लयावग समझौतया गरेकोले 
तयवत अिवधको लयागत अिुमयाि रु. ११ करो्ल ७ लयाख हुिे र समझौतया रकम 
लयागत अिुमयािको तुलियामया २३.४१ प्रवतितले बढी रहेको र । समझौतया अिुसयार 
एउटया कयारको भया्लया मयावसक रु. ५ लयाख ४० हजयारकया दरले रु. २ करो्ल १० 
लयाख ६० हजयार, अकको प्रकतृ वतको एउटया कयारको भया्लया मयावसक रु. ३ लयाखकया 
दरले रु १ करो्ल ८ लयाख र पुिः वभनि प्रकतृ वतको एउटया कयारको भया्लया मयावसक रु. 
२ लयाख ४० हजयारकया दरले रु. ८६ लयाख ४० हजयार हुिे देवखनर । भया्लया खर्वको 
वबल बीजक समेत आिशयक िपिने गरी समझौतया भएको र कयारको सपेवसवफकेसि 
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समेत खुलयाइएको रैि । कयार खररद गरी परयामि्वदयातयालयाई उपलबध गरयाएको भए 
धेरै वकफयायती हुिे देवखएको र । भूकमपबयाट भतकेकया विद्यालय भिि विमया्वर 
गि्व प्रयाप्त ॠर रकमबयाट कयार भया्लया बयापत खर्व गिने गरी गरेको समझौतया उपयुक्त 
देवखएि । (मलेपकया २०७४ : ३०७)

भकूमपबयाट भतकेकया विद्यालय विमया्वर गि्व वलइएको ॠर रकमबयाट गररिे यसतया असियाभयाविक 
र फजूल खर्वलयाई “जवसटफयाइ” गिने आधयार देवखँदैि । यसले परयामि्वदयातयाकया लयावग सियारी 
भया्लयाकया ियाउँमया सयाि्वजविक स्ोतको कसरी दोहि गररनर भनिे देखयाउँर । 

तिस्बतकि्ब र्म्ोसगँ िर्खेर गररएक् अतियतरिि् 
विद्यालय विक्यामया हुिे अवियवमततयाको अकको पक् लेखया प्ररयालीसँग समबवनधत र । 
महयालेखयाको २०७४ को प्रवतिेदिले “वजविकया सलया्वही, दोलखया, वसनधुपयालरोक लगयायत 
२९ वजललयाले विज्ञयाि प्रयोगियालया, पुसतकयालय वयिस्यापि, सूरियाप्रविवध कयाय्वकया लयावग 
रु. ४२ करो्ल ७१ लयाख ३० हजयार विद्यालयहरूलयाई विकयासया वदएको तर उक्त कयाय्वहरूमया 
भएको खर्वको प्रमयार—वबल भरपयाई—प्रयाप्त िभएको” भिेको र (मलेपकया २०७४ : ३११) । 
वजविकयामया जसतै विद्यालयमया पवि आयवययकया वििरर रुसतदुरुसत िरयाखिे, फजजी वबल 
भरपयाई पेि गरी रकम वहियावमिया गिने, असियाभयाविक खर्व वििरर देखयाउिे जसतया विरयलयाई 
अवखतययारकया प्रवतिेदिले उजयागर गरेकया रि् । उदयाहररकया लयावग, सप्तरीवस्त श्ी जिएकतया 
प्रयाविकया प्रधयाियाधययापक र विवयस अधयक्ले “बदवियतसया् वबल (वबजक) र भरपयाईहरू 
एकै वयवक्तबयाट लेखि लगयाई बैंकमया रहेको विद्यालय खयातयाबयाट विद्यालयको समपवत् रु. 
३,६२,८४७/५०” वहियावमिया गरेको भनदै अवखतययारले वििेर अदयालतमया मुद्या दयायर गरेको 
व्यो (अदुअआ २०७४ : ३४) । कवतपय सनदभ्वमया विद्यालयकया प्रधयाियाधययापकले विवयस 
अधयक्को वकतने हसतयाक्र गरी विद्यालयको रकम वहियावमिया गरेको भेवटएको र । तयसै 
गरी, पेशकी फर्ययौट समयमया िगिने, विक्कको तलब, सञरयकोर र ियागररक लगयािी 
कोरको रकम वझकी वहियावमिया गिने कयाय्व समेत प्रधयाियाधययापकबयाट भएको देवखनर । यसतया 
अवियवमततया तरयाईकया विद्यालयमया बढी भएको अवखतययारकया प्रवतिेदिले देखयाएकया रि् ।

सरकयारी कम्वरयारीहरूको “भ्रमर खर्वको दयाबी भुक्तयािी य्या ््व िदेवखएको” विरयलयाई 
समेत महयालेखयाले उियाएको र । आश ््षक का्य्षशिशि शन्यामिली, २०६४ ले वबल भरपयाईकया 
आधयारमया भुक्तयािी खर्व लेखिुपिने वयिस्या गरेको र (िेपयाल कयािूि आयोग २०६४) । विक्या 
विभयागकया कम्वरयारीहरूको भ्रमरमया भएको खर्वको वििररबयारे महयालेखया (२०७१) लेखर : 



विद्यालय विक्यामया सयाि्वजविक खर्व : संगवित अवियवमततयाकया केही सयाझया सिरूप | 177

विक्या विभयागकया कम्वरयारीहरूको पेशकी फर्ययौट गरेकया केही भ्रमर वबल र खर्वकया 
प्रमयारहरूको िमुिया रिोटकया आधयारमया परीक्र गदया्व बस मयाइरिोबस, आवद 
प्रयोगको वबल पेि िगरेको, यतयाययात विभयागबयाट सिीकतृ त दररेट भनदया बढी भया्लया 
भुक्तयािी हुिे गरेको, हियाई ययात्रयाको वटकट र बोव्ल्वङ पयास प्रसतुत िभएको, पेि 
गरेकोमया पवि कवतपयकया वटकट र बोव्ल्वङ पयासको उ्लयाि िमबर फरक परेको, आवद 
वयहोरया देवखएबयाट कम्वरयारीहरूको भ्रमर खर्वको दयाबी भुक्तयािी य्या ््व देवखएि । 
दैविक त्या भ्रमर खर्व लेखेको रु. २ करो्ल ९५ लयाख ५४ हजयार समबनधमया 
रयािवबि हुिुपर्व  । (मलेपकया २०७१ : २२५)

विद्यालय विक्यामया हुिे अवियवमततयाको अकको पक् आयवययको वहसयाबवकतयाबसँग 
समबवनधत र । केही वजविकयाले वबल भरपयाई सवहत लेखया रयाखिुपिने वयिस्याको विपरीत 
खर्व लेखेकया रि् । महयालेखयाको २०६७ सयालको प्रवतिेदिमया “महोत्री, सलया्वही, हुमलया, 
सप्तरी र पसया्व समेत ६ वजविकयाले विद्यालय सुधयार, प्रौढ विक्या र परीक्या, आवद कयाय्वमया 
खर्वको वबल भरपयाई एिं फयँाटियारी बेगर गोश्वयारया भौररकया आधयारमया रु. ३३ लयाख ३६ 
हजयार खर्व लेखेको” उललेख र । महयालेखयाकया अिुसयार २०६८ सयालमया सप्तरी, धिुरया 
लगयायतकया आि वजललयाले कयािूिी प्रवरियया र प्रमयार बेगर विक्कहरूलयाई गत िर्वको 
तलब भत्या बयापत रु. ५ करो्ल ७६ लयाख ८१ हजयार विकयासया वदएकया व्ए, जुि २०६९ 
मया पवि दोहोररएको व्यो । तयसतै, धेरै वजविकयाले रिोटमया परेकया विद्यालयलयाई कमपयुटर 
खररद त्या इनटरिेट ज्लयाि गि्व िूलो रकम विकयासया गरे पवि विकयासया भएको रकमबयाट 
विद्यालयले कमपयुटर खररद त्या इनटरिेट ज्लयाि कयाय्व गरे-िगरेको अिुगमि िगरेको र 
सो समबनधी अवभलेख िरयाखेको उललेख र । 

कवतपय वजविकयाले अिौपरयाररक विक्या अनतग्वत आयआज्विकया लयावग “सी्ल मिी” 
उपलबध गरयाए पवि रकमको उपयोग खुलिे वििरर पेि िगरेको महयालेखयाकया प्रवतिेदिमया 
उललेख र । महयालेखयाको २०६९ को प्रवतिेदि अिुसयार वजविकया भोजपुरले विवभनि 
समूहलयाई रु. ३ लयाख, सुिसरीले रु. ९ लयाख, सलया्वहीले रु. ८ लयाख, सुखनेतले रु. ६ लयाख 
सी्ल मिी उपलबध गरयाएको भए पवि सोको उपयोग खुलिे वििरर पेि िभएकोले उक्त 
रकमको वस्वत यवकि गि्व सवकएि । तयसै गरी, केही वजविकयाले प्रिेविकया परीक्याको 
उत्रपुवसतकया परीक्र त्या समपरीक्र गरयाउँदया, तयावलम सञरयालि गदया्व एिं अनय सयामग्ी 
खररद गदया्व वबल बेगर भुक्तयािी वदएको पयाइनर । “बयारयाले प्रिेविकया परीक्या समबनधी कयाय्वमया 
रु. ११ लयाख ६६ हजयार वबल बेगर खर्व गरेको...पसया्वले वजललया विक्या सवमवततफ्व  रु. 
४७ लयाख ६१ हजयार आमदयािी खर्व देखयाएकोमया सो कयारोबयार पुवष् गिने वबल भरपयाई बैंक 
भौरर, बैंक िगदी वकतयाब, बैंक सटेटमेनट लगयायतकया कयारोबयारको स्ेसतया पेि िगरेको” कुरया 
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महयालेखयाको २०६९ को प्रवतिेदिमया उललेख र । कवतपय वजविकयाले पेशकी कम देखयाएर 
र प्रयोजि िखुलयाई पेशकी वदएर रकम दुरुपयोग गि्व खोजेको देवखनर । 

विवभनि वजविकयाले आयवययको वििरर वियमसममत वहसयाबले रयाखेकया रैिि् । 
महयालेखयाकया अिुसयार वजविकया सप्तरीले २०६९ मया “कयािूिले तोकेकया मलेप फयारयामहरू 
प्रयोगमया िलययाई वटपोटको आधयारमया रयाजसि आमदयािी त्या दयावखलया गरेको” त्या वजविकया 
बयारयाले २०६९ मया “कयािूिबमोवजम रयाखिुपिने कुिै पवि रयाजसि खयातया िरयाखी िगदी रवसद 
वियनत्रर खयातया बेगर विवभनि फयँाटबयाट िगदी रवसद कयाटी रयाजसि आमदयािी गरेको” 
देखयाएकया रि् । महयालेखयाकया कवतपय प्रवतिेदिमया वजविकयाले वजललया विक्या कोरबयाट 
सयापटी लययाएको रकम बैंक सटेटमेनटमया िदेवखएको उललेख र । महयालेखयाकया अिुसयार 
वजविकया सलया्वहीले २०६७ मया रु. २६ लयाख ४० हजयार विद्यालयलयाई विकयासया गरी खर्व 
लेखेकोमया विद्यालयको बैंक खयातया िमबर उललेख िगरेकोले सो रकम विद्यालयकै खयातयामया 
जममया भएको आधयार िभएको वयहोरया प्रयारवमभक प्रवतिेदिमया औलँययाएपवर रु. १९ लयाख 
२४ हजयार असुल भएको व्यो । 

वजविकयामया जसतै कवतपय सयाि्वजविक विद्यालयमया पवि आयवययको वििरर िीकसँग 
रयावखएको पयाइँदैि । प्रधयाियाधययापकले विद्यालयको आयवययको वििरर दुरुसत िरयाखेको, 
पेशकी समयमै फर्ययौट िगरेको, तोवकएको समयमै लेखयापरीक्र िगरयाएको र एकै पटक 
विवभनि िर्वको लेखयापरीक्र गरयाएको उललेख र । अवखतययारकया प्रवतिेदिमया उललेख 
भए अिुसयार विद्यालयले प्ररवलत लेखया समबनधी मलेप फयारयामहरू प्रयोग िगरेर पवि 
आव ््वक वहियावमिया भएकया रि् । उदयपुरमया “विद्यालयमया लेखया समबनधी प्ररवलत 
वसद्धयानत र कयािूिी वयिस्याको पयालिया िभएको, आयवयय देवखिे मलेप फयारयामहरू प्रयोग 
िगरी सयादया रवजष्रमया आयवयय रयाखेको” कुरया अवखतययारको २०६९/७० को प्रवतिेदिमया 
उललेख र । रकमको पयारदिजी वहसयाब रयाखी िैधयाविक विकयायबयाट समयमै लेखयापरीक्र 
गरयाउिे पररपयाटीको क्लयाइकया सया् पयालिया गि्व गरयाउि सुझयाि वदए पवि विद्यालयकया 
प्रधयाियाधययापक र अनयले “आफिो ियाममया पेशकी देखयाई मवहिौसँमम दयावखलया िगरेको, 
अनय विक्क, कम्वरयारी, विवयसकया अधयक् लगयायतलयाई वबियाऔवरतय तलब लगयायतकया 
रकमहरू पेशकी वदिे र समयमया फर्ययौट समेत गिने िगरेको” कुरया अवखतययारकया ियावर्वक 
प्रवतिेदिले औलंययाएकया रि् ।

टिषकर्व
अवखतययार र महयालेखयाकया २०६६–२०७६ कया ियावर्वक प्रवतिेदिले विक्यामया भएकया 
अवियवमततयाकया सिरूपमया धेरै समयाितया रहेको देखयाउँरि् । विद्यालय विक्यामया विरनतर हुिे 
गरेकया धेरै अवियवमततया मूलत: भौवतक विमया्वर, विद्या्जी संखययामया बढोत्री र विद्यालयको 
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आयवययको गलत अ्िया झुटो वििररसँग समबवनधत रि् । तयसै गरी, वियमविपरीत 
विक्क तलब भत्या लगयायतमया बढी विकयासया, र परयामि्व सेियाकया ियाममया समेत फजूल खर्व 
त्या अवियवमततया हुिे गरेकया रि् । खयास गरी २०६७–२०७३ िर्वहरूमया पूिजी तरयाईकया 
केही वजललया—बयारया, पसया्व, सलया्वही, रौतहट, धिुरया, मोहत्री, वसरयाहया र सप्तरी—मया झोले 
विद्यालय ख्लया गरी िूलो रकम अवियवमततया गररएको देवखनर । वकि पूिजी तरयाईमया यो 
प्रितृवत् मौलयाएको हो भनिेबयारे ्प अधययि हुिु जरुरी र, वकिभिे पहया्ली र वहमयाली 
भेगमया भिे फजजी विद्यालय ख्लया गरी सयाि्वजविक स्ोतको दुरुपयोग भएको खयासै देवखँदैि । 
२०७४ सयालपवर यसतया फजजी विद्यालय मयाफ्व त हुिे अवियवमततयामया उललेखिीय कमी 
आएको देवखनर । भौवतक विमया्वर, विद्या्जी संखयया बढयाउिे र विक्क तलब भत्यामया हुिे 
अवियवमततया भिे तरयाई, पहया्ल सबैवतर रि् । वहमयाली भेगमया रहेकया विद्यालयबयारे भिे 
अवखतययारमया तुलियातमक रूपमया कम उजुरी परेकया रि् । 

लेखको मूल खण्लमया प्रसतुत वििररले दुई पक्लयाई इंवगत गर्वि् : पवहलो, विक्यामया 
भएकया अवियवमततया—फजजी वििररको कयागजी तययारी र सिीकतृ वत—विद्यालयकया 
प्रधयाियाधययापक, विवयस अधयक्, स्ोत वयवक्त र वजविकयाकया कम्वरयारीको वमलेमतोमया 
भएको देवखनर । दोस्ो, विक्या क्ेत्रमया हुिे गरेकया अवधकयंाि अवियवमततया वियम कयािूिको 
अभयािमया िभई यसको कयायया्वनियिमया भएकया कमजोरीले गदया्व भइरहेकया रि् । तयसैले, 
मौजुदया ऐि-वियमको सया ््वक कयायया्वनियिमया बढी धययाि वदि सके त्या अवियवमत कयाय्वमया 
संलगि जो कोहीलयाइ्व पवि समयमै वियमयािुसयार उवरत कयारियाही गि्व सके विक्यामया हुिे यसतया 
अवियवमततयालयाई धेरै हदसमम वियनत्रर गि्व सवकनर । एक हदसमम, लेखया वयिस्यापि 
गि्वकया लयावग तोवकएको कम्वरयारीको अभयािमया विद्यालयले वहसयाबवकतयाब रयाम्री रयाखि 
िसकियाले पवि विक्यामया अवियवमततया देवखएको हो । दक् कम्वरयारीको वयिस्यापि मयाफ्व त 
यो समसययालयाई केही हदसमम वियनत्रर गि्व सवकनर । यद्वप, विक्यामया भएकया आव ््वक 
अवियवमततयाकया खयास कयारर संररियातमक रि्, जुि खर्वको विकेनद्रीकरर र देिको बतृहत्र 
अ ््वरयाजिीवतसँग प्रतयक् समबवनधत रि् । जसतै, विक्यामया हुिे बजेट विकयासयाको महत्िपूर्व 
अंि विद्यालय मयाफ्व त खर्व हुिे गरे पवि महयालेखयाले यसरी खर्व भएको रकमको जियाफदवेहतया 
समबवनधत विद्यालयसँग िखोजी खर्वको अवनतम विकयासया वदिे वजविकया (र २०७४ पवर 
पयावलकया) सँग खोजिे गर्व  (बुढया्ोकी र भट्ट २०७२) । तयसमयाव्, विद्यालयमया हुिे सबै 
जसो खर्व सित्व अिुदयािकया रूपमया केनद्रबयाट विवियोवजत भइरहँदया तयसले विद्यालयकया 
खयास अिशयकतयालयाइ्व समबोधि गि्व सकदैि, र विद्यालय सञरयालिकया प्रमुख कतया्वहरूले 
यसतो अिुदयािलयाइ्व तोक आदेिविपरीत खर्व गिने समभयाििया रवहरहनर (हेिु्वहोस्, परयाजुली, 
उपे्रती र गुरुङ २०७६क, २०७६ख) । सया्ै, सो रकम समयमै र मयाग भए अिुरूप विवियोजि 
हुि िसकदया ्प जोवखम विमतययाएको देखि सवकनर । सयाि्वजविक स्ोतको सबैभनदया बढी 
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दुरुपयोग भिे वियमिकयारी विकयायहरूले औलँययाएकया गमभीर त्रुवटमयाव् पवि कयायया्वनियि 
गिने गरयाउिे पक्को बेियासतयाले त्या मौजुदया कयािूि अिुरूप कयारियाही अवि िबढयाउियाले 
भएको देवखनर । कसैले अवियवमत कयाय्व गररहयाले पवि सजयाय िपयाइकि उमकि सकिे बतृहत्र 
अ ््वरयाजिीवतक संररियामया यसतो प्रितृवत् सयामयानय बनि पुगर । तयसै गरी, पहया्ली र वहमयाली 
वजललयाको तुलियामया तरयाईकया वजललयामया ििया जिसंखयया र, सयामयावजक समूहबीर गवहरो 
असमयाितया र र रयाजयको प्रियासविक संयनत्र धेरै हदसमम अवयिवस्त र । यसतो सयामयावजक 
संररियामया जुिसुकै सयाि्वजविक क्ेत्रमया पवि अवियवमततया हुिे समभयाििया प्रबल रहनर । 

नेपालकरो संशििान २०७२ ले विद्यालय विक्यालयाई स्यािीय सरकयार मयातहत रयाखेको 
र । यो प्रयािधयाि अिुसयार विद्यालयले यसअवि केनद्रबयाट वजविकया मयाफ्व त प्रयाप्त गिने 
तलब, पयाि्यपुसतक, रयात्रितृवत्, भौवतक विमया्वर, आवदको रकम विकयासया हयाल गयाउँ/
िगरपयावलकया मयाफ्व त पयाउँरि् । संिीयतयाको कयायया्वनियिरिममया विद्यालयमयाव् वििया्ववरत 
जिप्रवतविवधको विगरयािी बढेको सनदभ्वमया (परयाजुली, उपे्रती र गुरुङ २०७६ख) विक्यामया 
हुिे गरेकया अवियवमततयामया कमी आउिे यया अवियवमततयाको सिरूपमया पररित्वि हुि सकिे 
समभयाििया र । यद्वप, हयालै मयात्र सयाि्वजविक भएको महयालेखयाको प्रवतिेदि २०७७ ले 
पवि अवियवमततयाको सिरूप त्या मयात्रयामया तयावतिक पररित्वि िदेवखएको जियाएको र 
(मलेपकया २०७७) । अ्या्वत्, अवियवमतया हुिे तहको स्याियानतरर (सयाविकको वजविकयाबयाट 
पयावलकयामया) मयात्र भएको देखि सवकनर । यसरी हेदया्व, यसअवि वजविकयाकया कम्वरयारी सँगको 
वमलेमतोमया विद्यालयमया जसरी सयाि्वजविक स्ोतको दुरुपयोग हुिे ग्थयको तयही िैलीमया 
स्यािीय सरकयारकया पदयावधकयारीसँग वमलेर अवियवमततया हुँदैि भनिे कुिै विवश्ततया रैि । 

धन्यियाद 
यो लेख मयावट्वि रौतयारी, कयािमया्लौ ँविश्वविद्यालय त्या आहु्वस विश्वविद्यालय (्ेलिमयाक्व ) को 
सहकयाय्वमया सञरयावलत “िेपयालको विक्यामया सयाि्वजविक वित्को गवतिीलतया” पररयोजिया 
अनतग्वत तययार गररएको हो । यो पररयोजियामया ्ेलिमयाक्व को विदेि मनत्रयालयको आव ््वक 
त्या ्लयावि्लया फेलोविप सेनटरको प्रबनधकीय सहयोग रहेको र । लेखको मसयौदया पढेर 
अमूलय सुझयाि वदिुहुिे ्लया. हररप्रसयाद लमसयाल, प्रतयूर िनत, लोकरञजि परयाजुली, रुख 
गुरुङ र सोहि सयाहप्रवत हयामी आभयारी रौ ँ ।
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