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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

तत्कारीन भध्म ऺेत्रीम प्रहयी तालरभ केन्र बयतऩयु ख्ितवनभा लभलत २०७२।०१।२७ गते प्रहयी जवान ऩदभा 
नमाॉ बनाा बई लभलत 2072।०९।२२ गते तालरभ सभाऩन बएकोभा प्रहयी प्रधान कामाारमको लभलत 
२०७२।१०।११ गतेको ऩत्ररे भाघ भहहनादेख्िको तरव/बत्ता सरुवा बएको दयफन्दीफाट िान ऩाउन ेगयी सफै प्रहयी 
जवानहरुको सरुवा बएकोभा उक्त तालरभ केन्रका सभादेशक भहेश हवक्रभ शाह, रेिाऩार प्रहयी नामफ लनयीऺक 
ददऩेन्र प्रसाद ऩनेरु य रेिा सहामकसभेतको लभरेभतोभा अन्मत्र सरुवा बई सकेका प्रहयी जवानहरुको ०७२ सार भाघ 
य पागनु भहहनाको तरव बत्ता ििा रेिी नगद लनकारी िाई भ्रष्टािाय गयेको बने्न उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा 
भध्म ऺेत्रीम प्रहयी तालरभ केन्र, दधुौरी लसन्धरुीभा आ.फ. २०७२/०७३ भा कामाारम प्रभिुको रुऩभा कामायत भहेश 
हवक्रभ शाह, रेिाऩार प्रहयी नामफ लनयीऺक ददऩेन्र प्रसाद ऩनेरु तथा रेिा सहामक प्र.ह. केशव लसॊह ऐयीरे प्रहयी 
प्रधान कामाारम कभािायी प्रशासन शािाको लभलत २०७२।१०।११ गतेको ऩत्ररे भाघ भहहनाको तरव/बत्ता िान 
ऩाउने गयी सरुवा बएका १०३ जना प्रहयी जवानहरुको भाघ य पागनु भहहनाको तरव बत्ता रु. ३१,८८,४६८/- य 
लभलत २०७२।१०।१८ गतेको ऩत्ररे ०७२ सार भाघ ३ गतेफाट तरव बत्ता िान ऩाउने गयी १४२ जना नमाॉ 
प्रख्शऺाथी प्रहयी जवानहरुको नमाॉ लनमखु्क्त बएकोभा ०७२ सार भाघ १ गतेफाट नै तरव/ बत्ता लनकारी १४२ जना 
नमाॉ प्रख्शऺाथी प्रहयी जवानहरुको २ ददनको फढी रु. १,४९,६१६/८८ (एक राि उनन्िास हजाय छ सम सोह्र रुऩैमाॉ 
अठासी ऩैसा) गयी जम्भा रु. ३३,३८,०८४/८८ (तेत्तीस राि अठतीस हजाय िौयासी रुऩैमाॉ अठासी ऩैसा) तरव बत्ता 
तरवी बयऩाईभा हकते दस्तित गयी फदलनमतसाथ हहनालभना गयी फाॉलडिडुी िाई नेऩार सयकायको सम्ऩख्त्त हालननोक्सानी 
गयेको तथ्म स्थाहऩत हनु आएकोरे लनज आयोहऩतहरु भहेश हवक्रभ शाह, ददऩेन्र प्रसाद ऩनरेु तथा केशव लसॊह ऐयीको सो 
कामा भ्रष्टािाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु बएको प्रभाख्णत बएकोरे लनजहरुरे  हहनालभना 
हालननोक्सानी गयेको लफगो रु.३३,३८,०८४/८८ (तेत्तीस राि अठतीस हजाय िौयासी रुऩैमाॉ अठासी ऩैसा) कामभ गयी 
भ्रष्टािाय लनवायण ऐन २०५९को दपा १७ भा उल्रेि बए फभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ 
को उऩदपा (१) को िण्ड (छ) फभोख्जभ सजाम हनु एवॊ हहनालभना हालननोक्सानी बएको लफगो यकभ लनजहरुफाट 
भ्रष्टािाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ असरु उऩय हनु भागदाफी लरइएको छ । 

साथै कोष तथा रेिा लनमन्त्रक कामाारम लसन्धरुीका तत्कारीन रेिाऩार सख्न्जफ लफशॊिेरे भध्म ऺेत्रीम प्रहयी तालरभ 
केन्र दधुौरी, लसन्धरुीको उल्रेख्ित अवलधको रेिाऩयीऺण गने क्रभभा प्रहयी कभािायीहरुको तरफ, बत्ता तथा कट्टी 
यकभसभेतको बयऩाईभा सरुवा बएका प्रहयी कभािायीको नाभ उल्रेि गयी ििा रेिेको तथा सरुवा तथा नमाॉ लनमखु्क्त 
बएका प्रहयी कभािायीको ऩत्रहरु नहेयी ििा बकु्तानी रेिी लनकारी सयकायी यकभ हहनालभना गयेको देतदा देतदै रेिा 
ऩयीऺण गदाा लनजी राबका रालग फदलनमतऩूवाक कायोफायभा नबएको कुया देिाउने वा बए गयेका तथ्महरु रोऩ गयी 
रेिाऩयीऺण गयेको देख्िएफाट लनज सख्न्जफ लफशॊिेरे भ्रष्टािाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (१) 
फभोख्जभ कसयु गयेको हुॉदा लनज सख्न्जफ हवशॊिेराई सोही ऐनको दपा १९ को उऩदपा (१) फभोख्जभ सजाम हनु 
भागदाफी लरई आज हवशषे अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गयीएको छ । 

 

 
 

प्रवक्ता 
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