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प्रेस विज्ञवि 
 

    विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
 

ख्जल्रा ख्िऺा कामाारम, फैिडीका ित्कारीन ख्जल्रा ख्िऺा अमधकायीरे मनमखु्ि नै नबएको व्मख्िराई 
झटु्टा सरुवाऩत्रको आधायभा ख्िऺक कामभ गयी भ्रष्टाचाय गयेको बने्न उजयुी मनवेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान 
हुॉदा ख्जल्रा ख्िऺा कामाारम, फैिडीका ित्कारीन ख्जल्रा ख्िऺा अमधकायी अभयप्रसाद बट्टरे मनमखु्िऩत्र नै 
नबएको गैयख्िऺक व्मख्ि भनकाकुभायी अवस्थीराई हनैुनाथ आधायबिू ववद्यारम सल्सेनाको व्मवस्थाऩन 
समभमिफाट मनमखु्ि बएको बनी ववना कुनै कागजाि मनमखु्िको अमबरेखीकयण गना प्राववमधक सहामकराई 
वटप्ऩणी उठाउन रगाई आपै स्वीकृि गयी उि ववद्यारमफाट फरैयाज मनम्न भाध्ममभक ववद्यारम 
सनुखोराभा सरुवा गयी िरफरगामिका सवुवधाहरु मनकासा ददई ख्जल्रा ख्िऺा अमधकायीको ऩद िथा 
ओहदाको दरुुऩमोग गयी सावाजमनक सम्ऩख्िको फदमनमिऩूवाक रु.७४,९२०।– हामननोक्सानी गयाएकोरे 
मनजको उि कामा भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु बएको हुॉदा सोही दपाभा 
उल्रेख बए फभोख्जभ ऐ.ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) 
फभोख्जभ ववगो रु.७४,९२०।– (चौयहिय हजाय नौ सम फीस रुऩैमा) कामभ गयी कैद य ववगोफभोख्जभको 
जरयवाना हनु िथा सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ हामननोक्सानी बएको ववगो मनजफाट असरु उऩय हनु 
भागदाफी मरइएको छ। 

ख्जल्रा ख्िऺा कामाारमका ित्कारीन प्राववमधक सहामक स्वगीम सञ्जम ठाकुय दनवुायरे हनैुनाथ 
प्रा.वव., सल्सेनाभा ख्िऺक ऩद रयि नै नबएको, ख्िऺक मनमखु्िको रामग अनभुमिऩत्र नै भाग नगयेको य 
उि ववद्यारमरे ख्िऺक ऩदभा कसैराई ऩमन मनमखु्िऩत्र नै नददएको अवस्थाभा मफना कुनै कागजाि 
भनकाकुभायी अवस्थीको मनमखु्िको अमबरेखीकयण गनाको रामग वटप्ऩणी उठाई सो कामाफाट गैयख्िऺक 
व्मख्िरे ख्िऺक कामभ बई िरफबिा रगामिका सवुवधाहरु रु.७४,९२०।- मरई सयकायी हामननोक्सानी 
बएको कामा भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु बएको हुॉदा मनजराई सो 
कसयुभा सजामको भागदावी मरनऩुने देख्खएिाऩमन मनजको भतृ्म ुबएको देख्खएकोरे पौजदायी न्मामको भान्म 
मसद्धान्िफभोख्जभ मनजउऩय पौजदायी कसयुभा सजामको भागदावी मरनऩुने अवस्था नयहेिाऩमन “भरुकुी 
पौजदायी कामाववमध सॊवहिा २०७४ को दपा १३३ को उऩदपा (२) य दपा १५८ को उऩदपा (२), 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ (क) य भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ४६ फभोख्जभ” भयेको व्मख्िको हकभा सभेि भदु्दा चराउन य सयकायी वा मनजी ववगो, ऺमिऩूमिा वा 
यकभ बयाउन सवकने काननुी व्मवस्था यहेकोरे प्रमिवादी स्वगीम सञ्जम ठाकुय दनवुायको अॊख्िमाय मनजको 
श्रीभिी भञ्जुकुभायी मसॊहफाट ववगो रु.७४,९२०।- असरु उऩय हनुे प्रमोजनका रामग भात्र भागदावी मरइएको 
छ। 

भनकाकुभायी अवस्थीरे हनैुनाथ प्राथमभक ववद्यारम सल्सेनाफाट ख्िऺक ऩदको कुनै मनमखु्िऩत्र 
नमरएको, ख्जल्रा ख्िऺा कामाारमफाट अवैधरुऩभा ददइएको ख्िऺक मनमखु्िको अमबरेख जनाइएको ऩत्र य 
उि ववद्यारमफाट फरैयाज मन.भा.वव., सनुखोराभा सरुवा बएको झटु्टो ऩत्र मरएय फरैयाज मन.भा.वव., 



सनुखोराभा गई हाख्जय बई मनमखु्ि नै नबएको अवस्थाभा सभेि झटु्टो सरुवाऩत्रको आधायभा ख्िऺक कामभ 
बई ऩारयश्रमभक मरई सावाजमनक सम्ऩख्ि हामननोक्सानी गयेको कामा भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
१७ फभोख्जभको कसयु बएकोरे सोही दपाभा उल्रेख बएफभोख्जभ ऐ ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोख्जभ ववगो रु.७४,९२०।-(चौयहिय हजाय नौ सम फीस 
रुऩैमा) कामभ गयी कैद य ववगो फभोख्जभको जरयवाना हनु साथै हामननोक्सानी बएको उि ववगोसभेि 
मनजफाट असूर उऩय हनु भागदाफी मरइएको छ। 

ख्जल्रा ख्िऺा कामाारमका ित्कारीन स्रोिव्मख्ि हरयनाथरे आफ्नो स्रोिकेन्र अन्िगाि यहेको हनैुनाथ 
प्राथमभक ववद्यारम सल्सेनाभा ख्िऺक ऩद रयि नयहेको, सो ववद्यारमरे भनकाकुभायी अवस्थीराई ख्िऺक 
ऩदभा मनमखु्ि नगयेको, मनज भनकाकुभायी अवस्थीसॉग मनमखु्िऩत्र नबएको जानकायी बएय ऩमन उि 
ववद्यारमफाट फरैयाज मन.भा.वव., सनुखोराभा सरुवा बएको झटु्टो ऩत्र मरएय मनज भनकाकुभायीसॉग फरैयाज 
मन.भा.वव., सनुखोराभा गई हाख्जय गयाउने कामा गयी ख्जल्रा ख्िऺा अमधकायीको अमनममभि कामाभा भमिमाय 
बई सहमोग गयेको देख्खएकोरे भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयुभा सोही 
ऐनको दपा २२ को प्रमिवन्धात्भक वाक्माॊिफभोख्जभ हनु भागदाफी मरइएको छ। 

फरैयाज मन.भा. ववद्यारम, फैिडीका प्रधानाध्माऩक नयफहादयु कुॉ वयरे भनकाकुभायी अवस्थीराई आफ्नो 
ववद्यारमभा सरुवा हनु सहभमिऩत्र नददएको अवस्थाभा य हनैुनाथ प्रा.वव., सल्सेनाको यभानाऩत्र नबएको 
जानकायी हुॉदाहुॉदै सभेि ववना यभानाऩत्र आफ्नो ववद्यारमभा हाख्जय गयाई, ख्िऺक ऩदभा कामभ गयी 
मनमखु्िऩत्र नबएको व्मख्िराई काननु ववऩयीि ऩारयश्रमभक बिुानी ददई रु.७४,९२०।- सावाजमनक सम्ऩख्ि 
हामननोक्सानी गयेको कामा भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ कसयु बएको देख्खएकोरे 
सोही दपाभा उल्रेख बएफभोख्जभ ऐ.ऐ.ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
खण्ड (ग) फभोख्जभ ववगो रु.७४,९२०।-(चौयहिय हजाय नौ सम फीस रुऩैमा) कामभ गयी कैद य 
ववगोफभोख्जभको जरयवाना हनु साथै हामननोक्सानी बएको ववगो असरु उऩय हनु भागदाफी मरइएको छ। 

साथै, फरैयाज मन.भा. ववद्यारम फैिडीका व्मवस्थाऩन समभमिका अध्मऺ जमयाज जोिीरे भनकाकुभायी 
अवस्थीराई अन्म ववद्यारमफाट आफ्नो ववद्यारमभा सरुवा बई आउन कुनै ऩमन मनणाम य मसपारयससभेि 
नगयेको अवस्थाभा य मनजसॉग हनैुनाथ प्रा.वव. सल्सेनाको यभानाऩत्र नबएको जानकायी हुॉदा हुॉदै सभेि ववना 
यभानाऩत्र आफ्नो ववद्यारमभा हाख्जय गयाई ख्िऺक ऩदभा कामभ गयी काननु ववऩयीि प्रधानाध्माऩक य 
मनजको सॊमिु दस्िखिफाट रु.७४,९२०।- ऩारयश्रमभक बिुानी ददई सावाजमनक सम्ऩख्ि हामननोक्सानी 
गयेको कामा भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु बएको देख्खएकोरे भ्रष्टाचाय 
मनवायण ऐनको दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ ऐ ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोख्जभ ववगो रु.७४,९२०।-(चौयहिय हजाय नौ सम फीस रुऩैमा) कामभ 
गयी कैद य ववगोफभोख्जभ जरयवाना हनु एवॊ हामननोक्सानी बएको ववगो असरु उऩय हनु भागदाफी मरई 
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ य ३५ िथा भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३६ फभोख्जभ  आज मफिेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ।  

 
 

  प्रविा 
बोरा दाहार 


