
 

 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

टॊगार, काठभाडौं}+ 
 

मभमि: २०७६/०५/१५ गिे 

    प्रसे विऻमि    

श्री प्रधान सम्ऩादकज्मू / सम्ऩादकज्मू, 

 

विषम :- आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको । 

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

ख्िल्रा खेरकुद विकास समभमि, भगुकुा ित्कारीन अध्मऺ रारफहादयु यािि य कोषाध्मऺ हस्ि 
फहादयु शाहीसभेि ४ िना उऩय आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको। 

ख्िल्रा खेरकुद विकास समभमि, भगुकुा ित्कारीन अध्मऺ रारफहादयु यािि य कोषाध्मऺ हस्ि 
फहादयु शाहीरे याविम खेरकुद ऩरयषदफाट विद्यारमको खेर भैदान मनभााणको रामग विमनमोख्िि 
यकभ वहनामभना गयेको बने्न ब्महोयाको मनिेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा उक्त कामाभा सम्रग्न 
देहाम फभोख्िभका व्मख्क्तहरूराई देहाम फभोख्िभको सिामको भागदािी मरई आि विशेष अदारि 
काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ । 

ख्िल्रा खेरकुद विकास समभमि, भगुकुा ित्कारीन अध्मऺ रारफहादयु यािि य कोषाध्मऺ हस्ि 
फहादयु शाहीरे खेर भैदान मनभााणभा विमनमोख्िि यकभ समभमिको फैङ्क खािाफाट मनकारी 
विद्यारमराई सम्ऩूणा यकभ उऩरब्ध नगयाई समभमिको रेखाऩयीऺण प्रमििेदनभा खर्ा देखाई वहसाि 
मभरान गयी उक्त यकभ खाने भास्ने मनमिरे सािािमनक सम्ऩख्ि फदमनिमसाथ खाईभासी हामन 
नोक्सानी ऩरु् माउने उदेेशयलमरे कामा गयेको देख्खएकोरे मनिहरूको उक्त कामा भ्रष्टार्ाय मनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ फभोख्िभको कसयु बएको प्रभाख्णि हनु आएकोरे मनि प्रमििादीहरू 
रारफहादयु यािि य हस्ि फहादयु शाहीराई मफगो रू.१,२०,०००।– (एक राख फीस हिाय ) 
कामभ गयी भ्रष्टार्ाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ रे मनर्दाष्ट गयेफभोख्िभ ऐ.ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्िभ कैद य िरयिाना सिाम हनु 
भागदाफी मरइएको ।  

रेखाऩयीऺक फारकृष्न खयेररे खेरकुद भैदान मनभााण शीषाकभा भैदान मनभााणको कुनै ऩमन कामा 
सम्ऩन्न बएको मफर बऩााई मफना नै खर्ा देखाई वहसाि मभरान गयेको य फदमनमिऩूिाक गरि 



रेखाऩयीऺण प्रमििेदन िमाय गयेको मनिको उक्त कामा भ्रष्टार्ाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा १९ 
को उऩदपा (१) फभोख्िभको कसयु बएको ऩवुष्ट बएकोरे मनि फारकृष्ण खयेरराई भ्रष्टार्ाय 
मनिायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (१) फभोख्िभ सिाम हनु भागदाफी मरईएको ।  

रेखाऩयीऺण प्रमिफेदन िमाय गने िीयेन्र िॊग शाहीरे विद्यारमको खेरभैदान मनभााणको रामग 
विमनमोख्िि बएको यकभ भध्मे विद्यारम य समभमिफीर् बएको सम्झौिा अनसुाय विद्यारमराई ऩेयलकी 
र्दई मफना मफर बयऩाई सम्ऩूणा यकभ खर्ा देखाई वहसाि मभरान गयेको देख्खएको य उक्त 
रेखाऩयीऺण प्रमििेदन फारकृष्ण खयेररे िीयेन्रिॊग याना ऺेत्रीराई ख्िम्भेिायी र्दई मनि रारफहादयु 
यािि य हस्िफहादयु शाहीरे िमाय गयी ल्माएको रेखाऩयीऺण प्रमििेदन िमाय गने कामा गयी 
भ्रष्टार्ाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (१) फभोख्िभको भमिमायको कामा कसयु 
गयेको ऩवुष्ट बएकोरे मनि प्रमििादी िीयेन्रिॊग याना ऺेत्रीराई भ्रष्टार्ाय मनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा २२ को प्रमिफन्धात्भक िाक्ाॊशफभोख्िभ ऐ.ऐनको दपा १९ को उऩदपा (१) फभोख्िभ सहाम 
हनु भागदािी मरई आि विशेष अदारि काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ । 
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