सानोठिमी क्याम्पस सम्बन्धी छानविन प्रतििेदन
१.

उजुरीको पृष्ठभूमीीः
यस केन्रमा प्रधानमन्री िथा मन्त्न्रपररषदको कायाालयबाट प्राप्त सानीठिमी क्याम्पसका क्याम्पस
प्रमुख रामचन्र न्त्ितमरे ले केवि सियोगीिरुसं ग तमली क्याम्पसमा आतथाक िथा शैन्त्िक विनातमना
ँ ागि रुपमा उल्ले ख गररएको उजूरी
गरे कोले अनुसन्धान गरी आिश्यक कारिािी गररपाउँ भनी बुद
केन्रमा प्राप्त िुन आएको ।

२. उजुरीमा उल्लेख गररएका बुदँ ािरु: क्याम्पस प्रमुख रामचन्र न्त्ितमरे को कायाकालमा तर.वि. परीिा तनयन्रण कायाालयबाट सं चालन िुने

प्रत्येक परीिाको प्रति विद्याथी रु. ५ ०।को परीिा केन्र शुल्क अतनिाया रुपमा क्याम्पसको खािामा
जम्मा गनुप
ा नेमा सो नगरी क्याम्पसको परीिामा सं लग्न नभएका व्यन्त्ििरुको नाम राखी/राख्न लगाइ
सो परीिा केन्र शुल्कको रकममा आतथाक विनातमना गरे को सम्िन्धमा ।

 लोकसेिा आयोगलाई परीिा सं चालन गना ठदए िापिको रकम क्याम्पस प्रमुख आफैले बुझी क्याम्पसको
खािामा जम्मा नगरे को सम्िन्धमा ।

 क्याम्पसको बिुउदे श्यीय भिन तनमााणको भुिानी प्रकृयामा खररद सतमतिको तनणाय पतछ गररनु पनेमा

उि भुिानी रकमको खररद सतमतिबाट अनुमोदन मार गराउने गरे को िथा यस खररद प्रकृयामा भण्डार
शाखामा कुनै पतन खररद सामाग्री दिाा नगरी व्यन्त्िगि लाभ िुने गरी क्याम्पस प्रमुखले दुरुपयोग गरे को
।

 शुद्ध वपउने पानीको व्यिस्थाको लातग पानी छान्ने प्रवितध Vessel राख्ने क्रममा आरिी सोलार एण्ड िाटर
ट्रेड कौशलटार भिपुरलाई काम गना लगाइ Aryan Technology Pvt, Ltd. कुपण्डोलको विल बनाई पेश
गरे को र उि सामग्रीको बजार मूल्य भन्दा बढीको विल बनाई भ्रष्टाचार गरे को ।

 क्याम्पस प्रमुखले बढीमा रु. १५ िजार सम्मको मोबाईल खररद गरी बोक्न पाउने तर.वि. को
व्यिस्थालाई बेिास्िा गरी १ लाख १९ िजारको मोबाईल खररद गरी आतथाक विनातमना गरे को ।

 तर.वि. सं गिन िथा शैन्त्िक प्रशासन सम्िन्धी तनयम २०५० (२०७६/०३/२६ सं शोधन सविि) को
पररच्छे द ८२ को तनयम ३४५ को उप तनयम ३ विपररि पदाितध सवकएका स्ििन्र विद्याथी युतनयनका
सभापति िथा सन्त्चिलाई प्रयोग गरी क्याम्पस जस्िो सािाजतनक स्थलमा आतथक अतनयतमििा विरुद्ध
आिाज उिाउने प्राध्यापकको मानमदान गने काया गराएको सम्िन्धमा ।

 बिामान तनतमत्त क्याम्पस प्रमुख िोमनाथ दािालले खेलकुद सामग्री खररदमा आिश्यक खररद प्रकृया पुरा

नगरी क्याम्पस प्रमुख रामचन्र न्त्ितमरे को तनदे शनमा रु. १० लाखका सामग्रीको फन्त्ज ा विल पेश गरी
आतथाक अतनयतमििा गरे को ।

 क्याम्पसको िालसम्मको िेरुजु रकमको वििरण।

 स्िवियूले प्रकाशन गरे को पुन्त्स्िकाको भुिानी एिं पेन्त्श्क वििरण ।

 तरवि तनयम विपररि फजी कागजाि ियार गरी तमति २०७६/२/१६ गिे गन्त्णि न्त्शिक १ र अंग्रज
े ी
तबषयका २ जना न्त्शिकिरुलाई आन्िररक करारमा तनयुन्त्ि गरी सो क्याम्पसमा लामो समय दे न्त्ख

प्राध्यापनरि अन्य आंन्त्शक न्त्शिक िथा योग्यिा पुगेका अन्य उम्मेद्धिारिरुलाई प्रतिस्पधााबाट बन्त्िि
गराएको ।

 आफु अनुकुलको तनणाय गना सन्त्जलो िुने गरी तरवि सं गिन िथा शैन्त्िक प्रशासन सम्िन्धी तनयम २०५०
को तनयम १९ को उपतनयम (२) र (३) विपररि िुने गरी नेपाली र गन्त्णि विषयमा करार सेिामा
कायारि न्त्शिकिरुलाई तिन बषाको पदाितध िुने विभागको अध्यिको न्त्जम्मेिारी ठदई बररष्ठ प्राध्यापक,

३.

सिप्राध्यापक िथा उपप्राध्यापकको मनोिल तगराई शैन्त्िक भ्रष्टाचार गरे को ।

उजरु ीको सम्वन्धमा दे खिएका तथ्यहरु :-

 क्याम्पस प्रमुख रामचन्र न्त्ितमरे को कायाकालमा तर.वि. परीिा तनयन्रण कायाालयबाट सं चालन िुने प्रत्येक
परीिाको प्रति विद्याथी रु. ५०।को परीिा केन्र शुल्क अतनिाया रुपमा क्याम्पसको खािामा जम्मा
गनुपा नेमा सो नगरी क्याम्पसको परीिामा संलग्न नभएका व्यन्त्ििरुको नाम राखी/राख्न लगाइ सो परीिा
केन्र शुल्कको रकममा आतथाक विनातमना गरे को सम्िन्धमा ।

 तर.वि. परीिा तनयन्रण कायाालयबाट सं चालन िुने प्रत्येक परीिाको प्रति विद्याथी रु. ५०।को
परीिा केन्र शुल्क िापि प्राप्त रकमउजुरी प्राप्त भएपतछ तमति २०७६/५/२६ मा क्याम्पसको
खािामा रु. २,७७,८२५।- जम्मा भएको दे न्त्खन्छ ।

 लोकसेिा आयोगलाई परीिा संचालन गना ठदए िापिको रकम क्याम्पस प्रमुख आफैले बुझी क्याम्पसको
खािामा जम्मा नगरे को सम्िन्धमा ।
 लोकसेिा

आयोग

मध्यमािल

िेरीय

तनदे शनालयबाट

तमति

२०७४/११/४,

तमति

२०७४/१२/१६ र १७, र तमति २०७५/३/२३ गिे ३ पटक परीिा सं चालन िापि

परीिा केन्र शुल्कको रकम रु. ३४,५६०।०० उजुरी परे पतछ मारक्याम्पसको खािामा तमति
२०७६/०५/१६ मा दान्त्खला भएको दे न्त्खन्छ ।

 क्याम्पसको बिुउद्देश्यीय भिन तनमााणको भुिानी प्रकृयामा खररद सतमतिको तनणाय पतछ गररनु पनेमा उि
भुिानी रकमको खररद सतमतिबाट अनुमोदन मार गराउने गरे को िथा यस खररद प्रकृयामा भण्डार

शाखामा कुनै पतन खररद सामाग्री दिाा नगरी व्यन्त्िगि लाभ िुने गरी क्याम्पस प्रमुखले दुरुपयोग गरे को
।

 क्याम्पसको तनमााणाधीन बिुउद्देश्यीय भिनको तनमााण व्यिसायी श्री वट.तड.आर/यू.जे.भी. लाई

आ.ि. ०७५/०७६ मा प्रथम, दोश्रो िथा िेस्रो रतनङ्ग विल भुिानी भएको दे न्त्खन्छ । तनमााण
व्यिसायीबाट सम्झौिा बमोन्त्जम काया गरे पश्चाि भुिानीको लातग तनिेदन लगायि रतनङ्ग विल

मेजरमेण्ट बुक सवििको प्राप्त भएपतछ सो वििरणलाई प्रावितधक परामशा दािा श्री इन्त्न्जतनयररङ्ग
अध्ययन सं स्थान परामशा सेिा थापाथलीमा जाँच पास गरी भुिानीको लातग तसफाररस बमोन्त्जम

तनमााण सतमतिको तनणायानुसार तनमााण व्यिसायीलाई जम्मा रकम रु.२८०,०७७,४२५।०५
भुिानी भएको छ ।साथै उि भिनको तर.वि. आतथाक व्यिस्थापन िथा खरीद सम्िन्धी

तनयम २०५०(सं .सं .) बमोन्त्जम लागि अनुमान िथा बोलपरको स्िीकृति भएको िथा सम्झौिा
भएको दे न्त्खएकोले सोिी भिनको रतनङ्ग विल भुिानीको लातग खरीद सतमतिको तनणाय आिश्यक
भएको दे न्त्खदै न ।

 शुद्ध वपउने पानीको व्यिस्थाको लातग पानी छान्ने प्रवितध Vessel राख्ने क्रममा आरिी सोलार एण्ड िाटर

ट्रेड कौशलटार भिपुरलाई काम गना लगाइ Aryan Technology Pvt, Ltd. कुपण्डोलको विल बनाई पेश
गरे को र उि सामग्रीको बजार मूल्य भन्दा बढीको विल बनाई भ्रष्टाचार गरे को ।

 क्याम्पसमा शुद्ध वपउने पानी व्यिस्थापन िापि श्री आयान टे क्नोलोजी प्रा.तल. लाई तमति

२०७६/०२/०९ मा भौ.नं. ५१३ (ख) बमोन्त्जम चेक नं. ५३२७९९५० बाट कर विजक
नं. १०४५ को मु.अ.क. समेि जम्मा रु. १,००,००५।०० मध्ये तनयमानुसारको कर िथा

ररटे न्सनमनी कट्टा गरी रु. ९३,६७७।५० भुिानी भएको दे न्त्खन्छ । उि काया तर.वि.
आतथाक व्यिस्थापन िथा खरीद सम्िन्धी तनयम २०५०(सं .स.) को तनयम ५८ को उपतनयम
१० को प्रकृया पुरा नगरी गराएको दे न्त्खन्छ ।उि तनयममा सम्िन्त्न्धि सं गिन िा तनकायले

२५ िजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको सोझै खररद गदाा सं गिन िा तनकायले सूचना प्रकान्त्शि

गरर मौजुदा सूचीमा रिेका कन्त्म्िमा ३ िटा आपूतिाकिाा तनमााण व्यिसायी, परामशादािा िा
सेिा प्रदायकबाट तलन्त्खि रुपमा दरभाउ पर िा प्रस्िाि माग गरर खररद गनुप
ा ने व्यिस्था
विपररि रु. १ लाखको पानी छान्ने प्रवितध राख्दा उि तनयमको पालना गरे को दे न्त्खएन ।

 क्याम्पस प्रमुखले बढीमा रु. १५ िजार सम्मको मोबाईल खररद गरी बोक्न पाउने तर.वि. को व्यिस्थालाई
बेिास्िा गरी १ लाख १९ िजारको मोबाईल खररद गरी आतथाक विनातमना गरे को ।

 तरवि कायाकारी पररषदको तमति २०७३/११/११ गिेको बैिकको तनणाय नं. १०९६ अनुसार

तनकाय प्रमुखलाई रु. १५,०००।– सम्मको मोिाइल थान १ एकपटक मार उपलव्ध
गराउने तनणाय भएको दे न्त्खन्छ । क्याम्पसले भ नं. ५९० तमति २०७५/०३/०३ बाट I
Phone-8मोिाइल १ सेट रु. १,१९,७८०।– को खररद गरी क्याम्पस प्रमुख श्री रामचन्र

न्त्ितमरे लाई उपलव्ध गराएको दे न्त्खयो । अि: कायाकारी पररषदको तनणायानुसार िोवकएको सीमा
भन्दा रु. १,०४,७८०।– बढी मोिाइल खरीद गरे कोले तनयम सं गि नदे न्त्खएको भनी म.ले.प.
ले िेरुजु कायम गरे को पाइयो ।

 बिामान तनतमत्त क्याम्पस प्रमुख िोमनाथ दािालले खेलकुद सामग्री खररदमा आिश्यक खररद प्रकृया पुरा

नगरी क्याम्पस प्रमुख रामचन्र न्त्ितमरे को तनदे शनमा रु. १० लाखका सामग्रीको फन्त्ज ा विल पेश गरी
आतथाक अतनयतमििा गरे को ।

 तनतमत्त क्याम्पस प्रमुख श्री िोमनाथ दिालले खेलकुदसामाग्री खरीद गरे को भएपतन रु. १०
लाखको खरीद गरे को दे न्त्खदै न । भ .नं. ५९२ तमति २०७५/०३/०४ गिे उप प्रा. िोमनाथ

दािाललाई खेलकुद प्रतियोतगिा सं चालन कायाक्रमको तनन्त्म्ि रु. २,५३,२१०।– को सोधभनाा
उपलव्ध गराइएकोमा प्रतियोतगिा सं चालन गनुा पूि ा बजेट सवििको प्रस्िाि ियार नगरी

प्रतियोतगिा सं चालन गरी खचा गरे को पाइयो ।वितभन्न तमतिमा रु. ६८,१७०।– को सोधभनाामा

खाजा खचा जनाइएकोमा खाना खानेको दस्िखि सवििको नामािली सं लग्न भएको पाइएन ।
 क्याम्पसको िालसम्मको िेरुजु रकमको वििरण ।
 यस क्याम्पसको िालसम्मको बेरुजु रकम रु.६४,३८,७४१/- दे न्त्खएिापतनमिालेखापरीिकको

कायाालयबाट गि बषामा औ ंल्याएको बेरुजु लगि वकिाि खडा गरी बेरुजुसंग सम्िन्त्न्धि प्रमाण
कागजाििरु जुटाई फछयौट गरी गराई त्यसलाई िषेनी अद्याितधक समेि गनुप
ा ने व्यिस्था
आतथाक कायावितध नन, २०५५ र तनयमािली, २०६४ ले गरे को । िर यस क्याम्पसले

बेरुजुको लगि वकिाि ियार गरे को दे न्त्खएन । त्यसै गरी म.ले.प. समि सम्परीिणको लातग

कुनै अनुरोध गरे को दे न्त्खएन । नन तनयमले गरे को व्यिस्था उपर यथोन्त्चि ध्यान नपु-याएको
कारण यस्िो िुन सक्ने र यसको कारणको सम्िन्धमा यवकन िुन सवकएन।
 स्िवियुले प्रकाशन गरे को पुन्त्स्िकाको भुिानी एिं पेन्त्श्क वििरण ।
 स्िवियूबाट ियार पाररएको स्माररका प्रकाशनको लातग विद्याथी यूतनयनका पदातधकारी िथा

सदस्यिरुको नाममा समेि पेश्की तनकासा भएको दे न्त्खदै न । िर उि स्माररका प्रकाशन

पश्चाि श्री नेपाल मेगा वप्रवटङ्ग िाउस प्रा.तल. लाई तमति २०७५/१२/२८ मा भ .नं. ४३६

बाट कर विजक नं. १० को मू.अ.क. समेि जम्मा रु.२,८६,७३७।५० मध्ये तनयमानुसारको

कर रु. ३,८०६।२५ कट्टा गरी चेक नं. ५३०८१६७० बाट रु. २,८२,९३१।२५ भुिानी
भएको दे न्त्खन्छ ।िर तर.वि. आतथाक व्यिस्थापन िथा खरीद सम्िन्धी तनयम २०५०(सं .स.)
अनुसारको सम्पूणा प्रकृया पुरा भएको दे न्त्खदै न ।

 तरवि तनयम विपररि फजी कागजाि ियार गरी तमति २०७६/२/१६ गिे गन्त्णि न्त्शिक १ र अंग्रज
े ी
तबषयका २ जना न्त्शिकिरुलाई आन्िररक करारमा तनयुन्त्ि गरी सो क्याम्पसमा लामो समय दे न्त्ख
प्राध्यापनरि अन्य आंन्त्शक न्त्शिक िथा योग्यिा पुगक
े ा अन्य उम्मेद्धिारिरुलाई प्रतिस्पधााबाट बन्त्िि
गराएको सम्िन्धमा ।

 तमति २०७६/०२/१० गिे आन्िररक करारको विज्ञापन तसटी पोष्ट राविय दै तनकमा प्रकान्त्शि

भएको दे न्त्खन्छ । सो करारको सम्िन्धमा तर.वि. रन्त्जिारको कायाालयबाट पूि ा स्िीकृति तलनु
पनेमा सो कुरामा स्िीकृति नतलएको दे न्त्खयो । त्यसरी तनयन्त्ि भएका आन्िररक करार
न्त्शिकिरुलाई िलि भत्ता उपलव्ध गराएको दे न्त्खदै न ।

 आफु अनुकुलको तनणाय गना सन्त्जलो िुने गरी तरवि संगिन िथा शैन्त्िक प्रशासन सम्िन्धी तनयम २०५०
को तनयम १९ को उपतनयम (२) र (३) विपररि िुने गरी नेपाली र गन्त्णि विषयमा करार सेिामा

कायारि न्त्शिकिरुलाई तिन बषाको पदाितध िुने विभागको अध्यिको न्त्जम्मेिारी ठदई बररष्ठ प्राध्यापक,
सिप्राध्यापक िथा उपप्राध्यापकको मनोिल तगराई शैन्त्िक भ्रष्टाचार गरे को ।

 सानोठिमी क्याम्पसमा एम.एड. का अतधकांश विषयिरुको पिनपािन प्राध्यापक, सि

प्राध्यापकबाट भन्दा पतन करार र आंन्त्शक न्त्शिकिरुबाट भैरिेको िुँदा एम.एड.का किा
सं चालन गना अिम भूतमका न्त्शिण सिायक (करार) न्त्शिकिरुमा तनभार रिनु पने बाध्यिाका
कारण न्त्शिण सिायक (करार) न्त्शिकलाई अको व्यिस्था नभए सम्मको लातग विभागीय

प्रमुखको न्त्जम्मेिारी ठदएको िो । यस्िो न्त्जम्मेिारी विगिका क्याम्पस प्रमुखको समयमा पतन

ठददै आएको िुँदा सो को तनरन्िरिा मार िो भनी क्याम्पसको च.नं. ३६३/०७६/०७७ तमति

२०७६/०७/२९ मा प्राप्त परमा उल्ले ख भइ आएको । िर यो तरवि सं गिन िथा शैन्त्िक

प्रशासन सम्िन्धी तनयम २०५० को तनयम १९ को उपतनयम (२) र (३) विपररि
दे न्त्खन्छ ।

४.

निष्कर्ष
क्याम्पसलाई आिश्यक पने सामाग्रीिरु जस्िै:- मोिाईल, पानी शुद्ध गने मेन्त्शन, स्माररका र
खेलकूद सामाग्रीिरु खररद गदाा तरवि आतथाक व्यिस्थापन िथा खररद सम्िन्धी तनयम ५८ मा
भएको व्यिस्थाको पालना भएको दे न्त्खएन ।

५. सुझाि
तरविको तनयम विपररि खररद काया गने िथा तर.वि. को स्िीकृति बेगर न्त्शिक
करारमा

तनयुन्त्ि गने पदातधकारीिरुलाई कानून बमोन्त्जम कारिािी गरी सो को

जानकारी ठदन तरविलाई ले खी पिाउने र अब आइन्दा तरविको तनयम कानुन अिरस
पालना गना लगाउने सम्िन्धमा सानोठिमी क्याम्पस, भिपुरलाई तनदे शन ठदन श्री
तर.वि.वि., वकतिापरु लाई पराचार गरी उि उजुरी/तनिेदन िामेलीमा राख्न मनातसि
दे न्त्खन्छ ।

६. राष्ट्ष्िय सतकषता केन्रको ममनतिः २०७६।०९।२० को निर्षयिः
सानोठिमी क्याम्पस भिपुरका क्याम्पस प्रमुख रामचन्र न्त्ितमरे ले तमले मिो गरी शैन्त्िक
विनातमना गरे को भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतििेदन पेश गना गठिि
छानविन टोलीबाट पेश भएको छानविन प्रतििेदनका सम्बन्धमा छलफल गदाा सानोठिमी
क्याम्पस भिपुरलाई दे िाय बमोन्त्जम तनदे शन ठदने तनणाय गररयोीः
क. क्याम्पसमा लोक सेिा आयोगका परीिा केन्र राख्दा प्राप्त िुने शुल्क लगायि

क्याम्पसले तलने सबै प्रकारका शुल्क/राजश्व लगायिको रकम समयमा नै क्याम्पस
खािामा जम्मा गने व्यिस्था तमलाउने,

ख. मिालेखाले औ ंल्याएका असुल गनुप
ा ने प्रकृतिका सबै बेरुजु ित्काल असुल उपर
गरी यस केन्रमा जानकारी पिाउन तनदे शन ठदने,

ग. तर.वि.वि.को आतथाक नन तनयम विपरीि खचा गरे को दे न्त्खँदा अब आईन्दा त्यस्िा
काम नगना क्याम्पस प्रमुखलाई सिका गराउने र

ि. यस सम्बन्धी जानकारी तर.वि.वि., केन्रीय कायाालय वकतिापरु लाई समेि ठदने ।

