कपिलवस्तुको साववजनिक जग्गा सम्बन्धी छािपवि प्रनतवेदिः
(क)

उजुरीको सं क्षिप्त व्यहोराः
राजकुडा सामुदापयक विको जग्गा नबक्री गरे को भन्ने सम्वन्धमा ।
कपिलवस्तु क्षजल्ला बुद्धभुनम िगरिानलका वडा िं १ वीरिुरमा रहे को श्री जिज्योनत
आधारभुत पवद्यालयद्धारा उिभोग गररराक्षिएको राजकुडा सामुदापयक विको िेत्रनभत्र ििे
कररव ५ कठ्ठा जग्गा नमलेमतोमा अनियनमतरुिमा स्थानिय मोहि नसह िोख्रेललाई २५
लािमा पवपक्र गरे को ।
(अ)

पवद्यालय र शौचालय भवि निमावणमा अनियनमतता गरे को भन्ने सम्वन्धमा ।
१. क्षशिा पवकास तथा समन्वय इकाईवाट ४ कोठे भवि निमावणको लानग ३२
लाि पवनियोजि भई सोही वमोक्षजम निमावण सम्िन्न भएको पवद्यालय
व्यवस्थािि सनमनतले निणावय गरर फरफारक गरे को तर िनछ सामुदापयक वि
सँग घाटा भयो भनि थि रु १० लाि माग गरे को ।
२. पवद्यालयको शौचालय निमावण लागत रु ६ लाि ५० हजारको फरफारक
गरर िनछ फेरर ६५ हजार घाटा लाग्यो भनि सामुदापयक विसँग सो रकम
माग गरे को ।

(आ)

अनियनमत रुिमा क्षशिक नियुक्षि गररएको भन्ने सम्वन्धमा ।
१. निवावचि आचार सं पहता र क्षशिा ऐि तथा नियमावली प्रनतकुल हुिे गरर दुई
क्षशिक नियुि गरी अनियनमतता गरे को ।

(ि) तथ्यगत पवश्लेषणः
१. साववजनिक जग्गा नबक्री गरे को भन्ने सम्वन्धमा ।
क) राजकुडा सामुदापयक विको जग्गा पवद्यालयले नबक्री गरे को भिी उल्लेि भएकोमा

नमनत २०७६।२।२७ का ददि सो उजुरी निवेदि सम्बन्धमा स्थलगत निरीिण
गदाव क्षज पि यस बाट उि जग्गा िािजाँच गदाव उि जग्गा राजकुडा सामुदापयक
वि उिभोिा समूहको वि िेत्रसं ग जोनडएको तर सामुदापयक वि िेत्र नभत्र िििे
दे क्षिन्छ । भिी सव नडनभजि वि कायावलय, गोरुनसङ्गेको नमनत २०७६।३।१
को ित्रमा उल्लेि भएको ।

ि) नमनत २०७५।२।२७

मा गररएको सजवनमिमा राजकुडा सामुदापयक वि

उिभोिा समूहको कायवयोजिा र स्थलगत GPS नलइ हे दाव उि जग्गा सामुदापयक
वि िेत्र नभत्र िििे भिी बुद्धभूनम ि.िा.का सभेिक श्री भुिेन्र बहादुर थारुले
सजवनमिको रोहवरमा सपहछाि गरे को िाइयो ।
ग) श्री जिज्योनत आधारभूत पवद्यालय वीरिुरको च.िं . ७९ नमनत २०७६।५।४ को
ित्रमा बुद्धभू िगरिानलका वडा िं १ वीरिुर अन्तगवत नतिमिे मुिी रहे को हाल
पवद्यालयले

नबक्री पवतरण गरे को भिी आरोि लागेको साववजनिक जग्गा

२०५१।५२ सालनतर व्यािक रुिमा वि जं गल अनतक्रमण हुदै गइरहे को
अवस्थामा कररव ०-३-० कठ्ठा जग्गा व्यक्षिले अनतक्रमण गिव िोज्दा रोकी
पवद्यालयको िे लमैदाि तथा प्रयोगात्मक स्थलको रुिमा प्रयोग गदै आएको भिी
उल्लेि भइ आएको ।
घ) नडनभजि वि कायावलय कपिलवस्तुबाट अक्षततयार दुरुियोग अिुसन्धाि आयोगको
कायावलय, बुटवल रुिन्दे हीलाई लेक्षिएको च.िं .३०४९ नमनत २०७६।३।१०
को ित्रमा उि जग्गा राजकुडा सामुदापयक वि उिभोिा समूहको िक्सानभत्र
िििे र सो जग्गा ऐलािी जग्गाको रुिमा रहे को दे क्षिन्छ । सो जग्गा पवद्यालयले
करे सावारी र व्यवसायपक पवषयको स्थलगत अभ्यासको लानग प्रयोगमा ल्याएको
र उि जग्गा कसै ले व्यक्षिगत रुिमा प्रयोगमा िल्याएको साथै साववजनिक रुिमा
िै रहे को स्थलगत निरीिण र प्राप्त प्रनतवेदिबाट दे क्षिएको भिी उल्लेि भएको
।
ङ) श्री जिज्योनत आधारभूत पवद्यालय वीरिुरले

कररव २०५१।०५२ सालदे क्षि

तारबार गरी पवद्याथीहरुको प्रयोगात्मक अभ्यासका लानग प्रयोग गरी आएको ऐलािी

जग्गा नमनत २०७४।९।१८ मा पवद्यालय व्यवस्थािि सनमनतका अध्यि श्री
इश्वरी प्रसाद िौडेलको अध्यितामा बसे को बैठकबाट बुद्धभूनम ि.िा. वडा िं .१
बीरिरमा रहे को नतिमिे मुिीको जग्गा बढी बढाउमा नबक्री गिे, जग्गा नबक्री
पवतरणमा कसै ले उजुरी बाजुरी गिव िहुिे,जग्गा नबक्री भै भएको आम्दािीलाई
िररचालि गिव एउटा सनमनत निमावण गरी उि सनमनतबाट िररचालि गिे भिी
निणवय भइ सोही नमनतमा उि जग्गा रु. २५ लािमा बुद्धभूनम ि.िा. १ का मोहि
नसं ह िोख्रेललाई जग्गा नबक्री गररददिे सववसम्मत निणवय भएको दे क्षिन्छ ।
च) श्री जिज्योनत आधारभूत पवद्यालयले प्रयोग गररआएको साववजनिक जग्गा २५ लाि
रुिैंयामा नमनत २०७४।९।१८ मा नबक्री गिे निणवय गरे कोमा िररद गिव मञ्जुर
गरे का भनिएका श्री मोहि नसं ह िोख्रेलले िाररवाररक कारण दे िाई नमनत
२०७४।०९।२३ मा सो जग्गा िररद गिव िसक्िे जािकारी गराई पवद्यालयमा
निवेदि दताव गराएको िाइयो। (निवेदि र दताव पकताबको छायाँप्रनत अिुसूचीमा
समावेश छ ।)
छ) पवद्यालय व्यवस्थािि सनमनत र सरोकारवालाहरुको नमनत २०७४।०९।२४ गते
बसे को बैठकबाट नमनत २०७४।०९।१८ गते गररएको जग्गा पवपक्र गिे निणवय
जग्गा िररदकतावले िररद िगिे भन्ने व्यहोराको ित्र प्राप्त भएको र यस्तो साववजनिक
जग्गा पवक्री गिुव नियमसं गत समेत िहुिे भन्दै वदर गिे निणवय गरे को िाइयो ।
(निणवयको प्रनतनलपि अिुसूचीमा सं लग्ि छ ।)
ज) जग्गा िररदकतावले माईन्युट गरे कै ददि १ लाि रुिैंया वुझाएको भन्ने सम्वन्धमा
आ.व.२०७४।७५ को पवद्यालयको लेिािररिण प्रनतवेदि र वैंक स्टे टमेन्ट माग
गरर वुझ्दा लेिािररिण प्रनतवेदि पवद्यालयमा प्राप्त िभएको जािकारी पवद्यालयका

प्रधािाध्यािक श्री रपवलाल क्षघनमरे ले ददिुभयो । सो पवद्यालयको वैंक स्टे टमेन्ट
अध्ययि गदाव सो अवनधमा सोबाितको कुिै रकम जम्मा भएको िाइएि ।
झ) पवद्यालयले गिे आम्दािीको लानग िगदी रनसद प्रयोग गिे गरे िगरे को सम्बन्धमा
बुझ्दा पवद्यालयले कुिै िनि आम्दािी गदाव रनसद प्रयोग गिे िगरे को नलक्षित जवाफ
उि पवद्यालयबाट प्राप्त भएको ।
ञ) उि जग्गाको स्थलगत अिुगमि गदाव सो जग्गामा कुिै भौनतक िुवावधार निमावण
िभएको िाईयो । सो जग्गालाई तारवार लगाई रािे को िाइयो । उि जग्गा
पवद्यालयले पवद्याथीहरुको प्रयोगात्मक कायवको लानग प्रयोग गरे को दे क्षियो
।(स्थलगत अिुगमि सम्बन्धी तक्षस्वर अिुसूचीमा सं लग्ि छ ।
ट) सो सम्वन्धमा क्षजल्ला वि कायावलयसँग सजवनमि मुच ुल्का, क्षजपिएस िक्सा
लगायतका आवश्यक कागजित्र माग गररयो ।
ठ) क्षजल्ला वि कायावलयले अक्षततयार दुरुियोग अिुसन्धाि आयोगलाई िठाएको ित्रमा
उि जग्गा पवपक्र पवतरण िभएको र हाल सो जग्गा साववजनिक रुिमा रहे को
भन्ने व्यहोरा उल्लेि भएको दे क्षियो । त्यस्तै क्षजपिएस िक्सा अिुसार सो जग्गा
राजकुडां सामुदापयक वि र पवद्यालय दुवैको स्वनमत्वमा दे क्षिदै ि । (क्षजल्ला वि
कायावलयबाट प्राप्त कागजित्रहरुलाई अिुसूचीमा राक्षिएको छ ।)
यस जग्गा सम्वन्धी उजुरीका सम्वन्धमा प्राप्त तथ्यहरुलाई अिुसक्षु चमा समावेश गररएको
छ ।
२. पवद्यालय र शौचालय भवि निमावणमा अनियनमतता गरे को भन्ने सम्वन्धमा ।
(१)

पवद्यालय भवि निमावणतफव

क) नमनत २०७३।११।०६ मा पवद्यालय भौनतक सुपवधा पवस्तार कायवक्रम अन्तरगत
श्री जिज्योनत नि.मा.पव. वीरिुर र क्षशिा पवकास समन्वय इकाईबीच भएको
पवद्यालयलाई भवि निमावणका लानग एकमुष्ट ३२ लाि रुिैया प्रदाि गिे र उि
भवि २०७५।३।१५ नभत्र निमावण कायवसम्िन्न गिे गरी सं झौता भएको िाइयो
।
ँ ा िं .२. मा पवद्यालय भौनतक
ि) सं झौताित्रको कायव सं चालि पवनध अन्तरगतको बुद
सुधारका सम्िूण व कायवहरुमा पवद्यालयको तफवबाट पव.व्य.स.ले कूल लागत अिुमािको
कक्षम्तमा ५ प्रनतशत व्यहोिुव ििेछ । तर निमावण कायव सम्िन्न गिव प्राप्त अिुदाि
रकमबाट जनत ििुग हुि आउँछ त्यनत रकम पव.व्य.स.ले जिश्रमदाि वा अन्य कुिै
श्रोतबाट जुटाई भविको निमावण कायव सम्िन्न गिुव ििेछ ।भिी उल्लेि भएको
िाइयो ।
ग) श्री जिज्योनत आधारभुत पवद्यालयको भवि निमावणको कूल इपष्टमेट अंक
४३,३२,७२४।३९ रहे को जसमा क्षजल्ला क्षशिा समन्वय इकाइबाट ३२ लाि,
पवद्यालयको सहभानगता रु.११,३२७।२४ हुिे उल्लेि भएकोमा उि ४ कोठे
भवि निमावण कायव रु.३८,७८,७४७।५५ मा सम्िन्न भएको पववरण क्षशिा पवकास
समन्वय इकाई, कपिलवस्तुको नमनत २०७५।४।२४ को कायवसम्िन्न प्रनतवेदिमा
उल्लेि भएको िाइयो।
घ)

रु.३८,७८,७४७।५५ को काम सम्िन्न भएको र क्षशिा पवकास समन्वय इकाई,
कपिलवस्तुबाट रु ३२ लाि प्राप्त भएको आधारमा पवद्यालयको तफवबाट कूल
निमावण लागतको १७.५०% लागत रकम व्यहोरे को िाइयो ।

ङ) श्री राजकुडा सामुदापयक वि उिभोिा समूहको ि.सं .०७६।७७ च.िं .१ नमनत
२०७६।०४।०९ को ित्रबाट निजी श्रोतका क्षशिकहरुको तलब भत्ता भुिािीको
लानग रु.४ लाि मात्र उिलब्ध गराइएको र अन्य क्षशषवकमा रकम उिलब्ध
िराइएको भिी उल्लेि भएको िाइयो । (यस सम्बन्धी ित्र अिुसूचीमा राक्षिएको
छ।)
(२)

शौचालय भवितफवः
क) शौचालय निमावणतफव कूल ६९९०१५।६८ को इपष्टमेट भइ क्षशिा पवकास तथा
समन्वय इकाई माफवत रु ६,००,०००। र पवद्यालयको लागत सहभानगता
९९,०१५.६८ गरर भएकोमा सम्झौता भएको दे क्षिन्छ ।
ि) अक्षन्तम मुल्यांकि र कायव सम्िन्न प्रनतवेदि अिुसार शौचालय भवि कुल जम्मा
रु ६,७५,८८९.०३ मा निमावण सम्िन्न भई पवद्यालयले केवल रु ७५,८८९.०३
व्यहोरे को दे क्षिन्छ ।
ँ ा िं . २.२ मा पवद्यालय
ग) नमनत २०७३।११।०६ मा भएको सं झौताको शतवको बुद
भौनतक सुधारका सम्िूण व कायवहरुमा पवद्यालयको तफवबाट पव.व्य.स.ले कूल लागत
अिुमािको कक्षम्तमा ५ प्रनतशत व्यहोिुव ििेछ । तर निमावण कायव सम्िन्न गिव प्राप्त
अिुदाि रकमबाट जनत ििुग हुि आउँछ त्यनत रकम पव.व्य.स.ले जिश्रमदाि वा
अन्य कुिै श्रोतबाट जुटाई भविको निमावण कायव सम्िन्न गिुव ििेछ भिी उल्लेि
भएकोमा पवद्यालय तफवको लागत सहभानगता ११.२३% रहे को िाइयो ।(भवि
र शौचालय निमावण सम्वन्धी सं कनलत कागजित्रलाई अिुसक्षु चमा समावेश गररएको
छ ।)

घ) तलब क्षशषवकमा बाहे क सामुदापयक विबाट पवद्यालयलाई अन्य क्षशषवकमा रकम
प्रदाि भएको िाइएि

३. अनियनमत रुिमा क्षशिक नियुक्षि गररएको भन्ने सम्वन्धमा ।
(क) श्री जिज्योनत आधारभुत पवद्यालयले छािपवि सनमनतलाई क्षशिक शान्ता भुषाल र क्षशिक
गोमा िोख्रेल (िौडेल) लाई नियुिी गिे पवद्यालय व्यबस्थािि सनमनतको निणवयहरुको
अध्ययि गदाव सुरुमा भोलेन्टे यर क्षशिकको रुिमा नियुि गरर फेरी िनछ अको वैठकवाट
निणवय गरी तलव ददएको दे क्षियो ।
ि)

क्षशिकहरुको तलव भत्ता सम्वन्धमा गररएको पवद्यालय व्यवस्थािि सनमनतको निणवय र
सामुदापयक वि उिभोिा सनमनतले वैकमा रकम जम्मा गरे को भौचर र वैंक स्टे टमेन्ट
वाट उिीहरुको तलव िगरिानलकाको अिुदाि र सामुदापयक वि उिभोिा सनमनतवाट
व्यहोिे गरे को दे क्षिन्छ । जसलाई सामुदापयक विसँग क्षशिक तलब पवतरणको लागी
माग गरर िठाएको ित्रको िमुिा र क्षशिकले तलव वुझेको भिावइको िमुिाले िुष्टी गदवछ
।

ग)

क्षशिक नियुि गदाव निवावचि आचार सं पहता लागु भएको समयमा क्षशिक नियुि गरे
िगरे को सम्वन्धमा पवद्यालय व्यवस्थािि सनमनतको निणवयहरु अध्ययि गदाव क्षशिक श्री
शान्ता भुसाललाई नमनत २०७४।०७।२० को निणवयमा निजलाई नियुक्षि गिव सपकिे
भनिएको छ भिे नमनत २०७४।०९।१६ को निणवयले निजलाई नियुक्षि ददएको दे क्षिन्छ
।

घ)

पवद्यालयका अकाव क्षशिक गोमा िोख्रेल (िौडेल) का सम्वन्धमा नमनत २०७५।०२।१५
को नमनतमा निणवय गरर भोलेन्टे यर रुिमा नियुक्षि गरर नमनत २०७५।०९।०५ गतेको
निणवयले तलवी क्षशिकको रुिमा नियुि भएको दे क्षिन्छ ।

ङ)

प्राप्त कागजित्रहरुबाट क्षशिकहरुको नियुक्षि गदाव िुल्ला प्रनतस्िधाववाट गरे को कपहँ कतै
दे क्षिँदैि ।

च)

पवद्यालयको अवलोकि गरररहे को दोस्रो ददि उजुरी िरे का दुई क्षशिकहरु क्रमश : शान्ता
भुषाल र गोमा िोख्रेल (िौडेल) ले पवद्यालय प्रशासि समि राक्षजिामा िेश गिुव भएको
दे क्षियो ।स्वीकृनतको लागी प्रधािाध्यािकले पवद्यालय व्यवस्थािि सनमनतमा िेश गिे
वताउिु भयो ।

(पवद्यालय क्षशिक नियुक्षि सम्वन्धी कागजित्रलाई अिुसच
ु ीमा समावेश गररएको छ ।)
(ग) निष्कषव तथा राय
१. निष्कषवः

प्राप्त तथ्यहरुको पवश्लेषणका आधारमा छािपवि सनमनतको निष्कषव दे हाय अिुसार

रहे को छ ।
(क) साववजनिक जग्गा पवपक्र गरे को भन्ने सम्वन्धमा ।
नमनत २०७४।९।१८ मा साववजनिक जग्गा व्यक्षिलाई नबक्री गिे गरी गैरकािूिी निणवय
गरे कोमा िररद कतावले उि जग्गा िररद गिव िसक्िे भिी नमनत २०७४।९।२३ मा
निवेदि ददए िश्चात नमनत २०७४।९।२४ मा बसेको बैठकबाट जग्गा नबक्री गिे भिी
गरे को िूव व निणवय बदर गरे को र छािपवि टोलीबाट स्थलगत निरीिण गदाव उि जग्गामा
कुिै भौनतक सं चरिा निमावण िभएको तथा नडनभजि वि कायावलय अन्तरगतबाट गररएको
सजवनमि मुच ुल्काबाट समेत उि जग्गा कुिै व्यक्षिले प्रयोग िगरे को भिी उल्लेि भएको

दे क्षिँदा उजुरी निवेदिमा उल्लेि भए बमोक्षजम साववजनिक/ ऐलािी जग्गा व्यक्षिको िाममा
नबक्री पवतरण भएको भिी एकीि गिे आधार प्रमाण िाइएि ।
(ि) पवद्यालय भवि तथा शौचालय निमावण सम्बन्धमा ।
1. भवि

निमावणको

कूल

इपष्टमेट

अंक

४३,३२,७२४।३९

रु.३८,७८,७४७।५५ मा निमावण सम्िन्न भएको जसमध्ये
इकाई,

कपिलवस्तुबाट

रु

३२

लाि

प्राप्त

भएको

रहे कोमा

क्षशिा पवकास समन्वय
र

पवद्यालयको

तफवबाट

रु.६,७८,७४७।५५(१७.५०%) लागत रकम व्यहोरे को िाइयो ।
2. श्री राजकुडा सामुदापयक वि उिभोिा समूहको ि.सं . ०७६।७७ च.िं .१ नमनत
२०७६।०४।०९ को ित्रबाट निजी श्रोतका क्षशिकहरुको तलब भत्ता भुिािीको
लानग रु. ४ लाि मात्र उिलब्ध गराइएको र अन्य क्षशषवकमा रकम उिलब्ध िराइएको
भिी उल्लेि भएको िाइयो । (यस सम्बन्धी ित्र अिुसूचीमा राक्षिएको छ।)

3. शौचालय निमावणतफव कूल ६९९०१५।६८ को इपष्टमेट भएकोमा रु.६७५८८९।०३
मा निमावण सम्िन्न भएको जस्मा क्षशिा पवकास तथा समन्वय इकाई माफवत रु
६,००,०००। र पवद्यालयको लागत सहभानगता रु. ७५८८९।०३ (११.२३%)
रहे को िाइयो ।

ँ ा िं . २.२ मा पवद्यालय भौनतक सुधारका सम्िूण व कायवहरुमा
4. सं झौताको शतवको बुद
पवद्यालयको तफवबाट पव.व्य.स.ले कूल लागत अिुमािको कक्षम्तमा ५ प्रनतशत व्यहोिुव
ििेछ । तर निमावण कायव सम्िन्न गिव प्राप्त अिुदाि रकमबाट जनत ििुग हुि आउँ छ
त्यनत रकम पव.व्य.स.ले जिश्रमदाि वा अन्य कुिै श्रोतबाट जुटाई भविको निमावण
कायव सम्िन्न गिुव ििेछ भिी उल्लेि भएकोमा दे क्षिंदा उजुरीमा उल्लेि भए बमोक्षजम

पवद्यालयले जिश्रमदाि वा अन्य कुिै श्रोतबाट रकम जुटाउि सक्िे िै दे क्षिएको
सन्दभवमा अन्य निकायलाई श्रोत व्यवस्थाििका लानग लेिी िठाएको अवस्थामा िनि
अन्यथा भएको भिी मान्न सपकिे अवस्था रहे ि । तथापि भवि र शौचालय निमावण
कायवका लानग पवद्यालयलाई सामुदापयक वि उिभोिा समूहबाट रकम प्रदाि गरे को
िाइएि ।
(ग) क्षशिक करारमा नियुक्षि सम्बन्धमा ।
पवद्यालयमा क्षशिक नियुक्षि गदाव क्षशिा ऐि र नियमावली अिुसार साववजनिक रुिमा सू चिा
प्रकाक्षशत गरी िरीिा नलई िुल्ला प्रनतस्िधाव माफवत गिुव ििे मा सो अिुरुि भए गरे को प्राप्त
कागजातहरुबाट दे क्षिि आएि ।

2. रायः छािपविबाट साववजनिक जग्गा गैरकािूिी रुिमा नबक्रीको प्रयास भएको तर नबक्री
िभएको, पवद्यालय भवि र शौचालय भवि स्वीकृत इपष्टमेट एवं सं झौताको िररनधनभत्र रही
सम्िन्न भएको िाइएको र निजी श्रोततफव २ जिा क्षशिकको नियुक्षि प्रनतस्िधाव पविा गरे को
िाइएकोमा प्रस्तुत उजुरीका पवययमा श्री अक्षततयार दुरुियोग अिुसन्धाि आयोगको कायावलय
बुटबलबाट समेत छािपवि भइरहे को दे क्षिँदा रापिय सतकवता केन्र (कायव व्यवस्थािि )
निदे क्षशका,२०६८ को दफा ५.१ (च) अिुसार प्राप्त काजगात सपहतको सक्कल फाइल श्री
अक्षततयार दुरुियोग अिुसन्धाि आयोगमा

िठाइ प्राप्त उजुरीलाई तामेलीमा राख्न उियुि

दे क्षिन्छ ।
(घ) रापिय सतकवता केन्रको नमनत २०७६।०७।०३ को निणवयः
कपिलवस्तुको बुद्धभूमी िगरिानलका वडा िं. १ वीरिुरक्षस्थत श्री जिज्योनत आधारभूत
पवद्यालयको सरकारी जग्गा व्यक्षिको िाममा पवपक्र गिव लागेको लगायतका पवषयको उजुरी
छािपवि गरी प्रनतवेदि िेश गिव गदठत छािपवि टोलीबाट िेश भएको छािपवि प्रनतवेदिका
सम्बन्धमा छलफल गदाव छािपवि प्रनतवेदिको छाँयाप्रनत सम्मािीत अक्षततयार दुरुियोग
अिुसन्धाि आयोगमा िठाई उजुरीको लगत कट्टा गिे निणवय गररयो ।

