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विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।  

-------------------------------------------- 
 

ख्िक्षा समन्वय इकाइ काभ्रकेा सव इख्न्िननयर धनववर भगि र ख्िक्षा समन्वय इकाइ भोिपरुका ित्कालीन 
सव इख्न्िननयर ननरि कुमार चौधरीले महाभारि, काभ्रकेा स्कूल भवनको ननमााण सम्पन् न प्रमाणपत्र ददलाउन े
प्रयोिनको लानग सेवाग्राहीसगँ घसु/ररसवि माग गरररहेको भन् ने सूचना एवं उिरुीको आधारमा अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको कायाालय टङ्गालबाट खवटई गएको टोलीले ननिहरू सव इख्न्िननयर धनववर भगि र ित्कालीन 
सव इख्न्िननयर ननरि कुमार चौधरीले सेवाग्राहीलाई घसुबापिको रू.१,५०,०००।–(एक लाख पचास हिार) 
राख्् िय वाख्णज्य बैङ्क बनेपामा िम्मा गना लगाई उक्त रकम िम्मा गरेको भौचर नलइसकेको अवस्थामा ननिहरूलाई 
उक्त भौचर सवहि ननयन्त्रणमा नलई अनसुन्धान हुँदा काभ्रपेलाञ् चोक ख्िल्लामा ननमााण/ममाि काया भई बेरुि ुफछयौट 
हनु नसकेका ववद्यालयहरूको स्िलगि अनगुमन समेिको काया गरी बेरुि ुफछयौट गने नसलनसलामा ख्िक्षा िथा 
मानवस्रोि ववकास केन्र सानोदठमीद्वारा खटाई पठाईएका इख्न्िननयर ददपेन्र कुमार देवले आफ्ना लानग सहि रूपमा 
घसु रकम संकलन गराउन सवकयोस र सो कसरुमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्निा नदेख्खयोस भन् ने उद्देश्यले धनववर 
भगिलाई उक्त काममा पठाएको र ननि धनववर भगिले ववद्यालयको ममािसम्बन्धी काया फरफारक गने/गराउन े
नसलनसलामा सेवाग्राहीबाट घसु रकम माग्ने िथा बैङ्क खािामा िम्मा गना लगाउने सम्बन्धमा ननि ननरि कुमार 
चौधरीलाई अह्राइनसकाई अग्रसर गराई घसु माग गना लगाई सेवाग्राहीलाई घसुबापिको रू.१,५०,०००।–(एक लाख 
पचास हिार) राख्् िय वाख्णज्य बैङ्क बनेपामा िम्मा गना लगाएको देख्खन आई आरोवपि मध्येका ननि इख्न्िननयर 
ददपेन्र कुमार देवको उक्त काया भ्र् टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसरु भएको 
सप्रमाण पखु्् ट भएकोले ननिलाई नबगो रू.१,५०,०००।–(एक लाख पचास हिार) कायम गरी भ्र् टाचार ननवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोख्िम िररवाना र कैद 
सिाय हनु मागदाबी नलइएको । 

सवइख्न्िननयर भननएका धनववर भगिले इख्न्िननयर ददपेन्र कुमार देवको भनाइ मानन र ननरि कुमार चौधरीले 
धनववर भगिको भनाइ मानी सेवाग्राहीबाट घसु मागी नलई भ्र् टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा 
(२) बमोख्िम कसरु गरेको सप्रमाण पखु्् ट भएकोले ननि धनववर भगि र ननरि कुमार चौधरीलाई नबगो 
रू.१,५०,०००।–(एक लाख पचास हिार) कायम गरी भ्र् टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा 
(१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोख्िम सिाय हनु र ननि धनववर भगिले आफू 
सरकारी/सावािननक पदमा नरहेको अवस्थामा पनन ववद्यालयको काया सम्पन् न प्रनिवेदन िथा ववद्यालयको रोक् का रकम 
फुकुवा सम्बन्धी पत्रमा सावािननक पद धारण गरेको कमाचारी सरह दस्िखि प्रमाख्णि गरी आफूले नपाएको अनधकार 
प्रयोग गरेको देख्खंदा ननि घनववर भगिको उक्त काया भ्र् टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोख्िमको 
कसरु भएको पखु्् ट भएकोले ननिउपर ऐ.ऐनको दफा १५ बमोख्िमसमेि सिाय हनु मागदाबी नलई आि वविेष 
अदालि काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गररएको छ । 

 

(प्रदीपकुिार कोइराला) 
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