अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टंगाल, काठमाण्डौ
मिमि: २०७३/१०/१९ गिे

प्रेस ख्िज्ञख्ि
ख्िषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।
-------------------------------------------------------------काठमाण्डौ जिल्ला, बौद्द िोरपाटी जथित बुद्द एकेडडमी आवासीय माध्यडमक ववद्यालयमा ववगत केही समय दे खी शैजिक
गडतववधी ठप्प भएको, गैर कानूनी रुपमा ववद्यालय व्यवथिापन सडमडतको अथिायी अध्यि तोकेको, जशिा डनयमावलीले

तोकेको व्यवथिा र प्रावधान ववपररत ववद्यालयको खाता सं चालन गरी ववद्यालयको रकम वहनाडमना गरे को भन्ने समेत

व्यहोराको उिुरी उपर अनुसन्धान हुंदा बुद्द एकेडे मी आवाडसय माध्यडमक ववद्यालयका नाममा दाताहरुवाट ववद्यालय

सं चालनको लाडग प्राप्त भएको सर सहयोग रकम सो ववद्यालय र ववद्यालयको मातृ सं थिाको रुपमा रहेको अजखल
नेपाल वहमाली बौद्द सं घका पदाडधकारीहरु नोबुु वाङगेल लामा, नरबहादुर बुढािोकी, सोनाम डिररङ शेपाु, आङ दोिे

शेपाु, सोनाम वाङिे न शेपाु, ओमु टे म्पा लामाको आपसी सरसल्लाह र डमले मतोमा ववद्यालयवाट अजखल नेपाल वहमाली

बौद्द सं घमा रकम माग गरी डनकासा गरे गराएको, दोहोरो खचु ले खी भुक्तानी डलने ददने, सं थिा र ववद्यालयको

रकमवाट चन्दा, उपहार र सहयोग डबतरण गरे गराएको, दरवन्दी डबना कमुचारी तिा सुरिा गाडुहरु राखी तलव भत्ता
भूक्तानी समेत गरी गराई हानी नोक्सानी गरे गराएको पुष्टी हुन आएबाट डनि राष्ट्रसेवकहरू नोबुु वाङगेल लामा,

नरबहादुर बुढािोकी, सोनाम डिररङ शेपाु, आङ दोिे शेपाु, सोनाम वाङिे न शेपाु, ओमु टे म्पा लामाले आफूहरुलाई
गैरकानूनी लाभ र वुद्द एकेडे मीलाई गैरकानूनी हाडन नोक्सानी पुर्याउने बदडनयतले काम गरर भ्रष्टाचार डनवारण ऐन,
२०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर पुष्टी हुन आएको हुुँदा उक्त कायुमा सं लग्न तपडसलमा उल्ले जखत डनम्न ६
िना ब्यजक्तहरु उपर कसुरको मात्रा अनुसार कैद सिाय र डबगो बमोजिम िररवाना हुन मागदावी डलई आि डबशेष
अदालत काठमाण्डौमा आरोप-पत्र दायर गररएको ि ।

सािै बुद्द एकेडडमी आवासीय माध्यडमक ववद्यालय, िोरपाटी, काठमाण्डौको शैजिक उन्नयन र ववद्यालयको सं रिणको

लाडग आवश्यक व्यवथिापन गनु गराउनका डनडमत्त नेपाल सरकार, जशिा मन्त्रालयलाई अजततयार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१) को दे हाय(ख) बमोजिमको सुझाव लेखी पठाईएको ि ।
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