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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
 

याष्ट्रिम ष्ट्रकिावखाना (ख्िऺक), िाहाचरका हरकुा सवायी चारक सयेुि प्रसाद नेऩार य उक्त ष्ट्रकिाफखानाभा 
क्याख्न्टन सॊचारन गने सदुिशन न्मौऩानरेे अवकास ऩश्चाि ऩेन्सन कागजाि फनाउन आएका सेवाग्राहीसॉग काभ छिटो 
गरयददने बनी अछिरयक्त यकभ भाग गरययहेको बन् ने सनचना एवॊ उजयुी छनवेदनका आधायभा अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग टॊगारफाट खष्ट्रटई गएको टोरीरे सेवाग्राहीफाट रु. ५२,०००।– (फाउन्न हजाय रुऩैमाॉ) छरई सवायी चारक सयेुि 
नेऩारको क्वाटयभा याखेको अवस्थाभा उक्त यकभसष्ट्रहि छनमन्रणभा छरइएको छथमो । 
 

अनसुन्धानको छसरछसराभा याष्ट्रिम ष्ट्रकिाफखाना (ख्िऺक) िाहाचरका िाखा अछधकृि धनेश्वय प्रसाईरे सेवाग्राहीको 
काभभा आरटार गयी क्याख्न्टन सॊचारक सदुिशन न्मौऩानेराई सेवाग्राहीसॉग रु. ५२,०००।– घसु/रयसवि यकभ भाग 
गनश रगाई सदुिशन न्मौऩानरेे बने अनरुुऩ हरकुा सवायी चारक सयेुि प्रसाद नेऩाररे उक्त घसु यकभ छरएको िथ्म ऩषु्ट्रि 
हनु आएको हुॉदा छनज धनेश्वय प्रसाईरे गयेको उक्त कामश भ्रिाचाय छनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) 
अनसुायको कसयु बएकोरे छनजराई छफगो रु ५२,०००।- (फाउन्न हजाय रुऩैमाॉ) कामभ गयी भ्रिाचाय छनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी 
छरइएको ि । 

 

क्याख्न्टन सॊचारक सदुिशन न्मौऩानेरे िाखा अछधकृि धनशे्वय प्रसाईरे छरन रगाएफभोख्जभ धनेश्वय प्रसाई य आफ्नो 
राछग घसु/रयसवि छरन भञु्जय गयी सेवाग्राहीफाट सोही कामाशरमका हरकुा सवायी चारक सयेुि प्रसाद नेऩारभापश ि घसु 
यकभ छरएको ऩषु्ट्रि हनु आएको हुॉदा छनज सदुिशन न्मौऩानेरे गयेको उक्त कामश भ्रिाचाय छनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (२) अनसुायको कसयु बएकोरे छनजराई छफगो रु. ५२,०००।– (फाउन्न हजाय रुऩैमाॉ) कामभ गयी भ्रिाचाय 
छनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोख्जभ सजाम हनु 
भागदाफी छरइएको ि । 

 

साथै, हरकुा सवायी चारक सयेुि प्रसाद नेऩाररे िाखा अछधकृि धनेश्वय प्रसाई य क्याख्न्टन सॊचारक सदुिशन 
न्मौऩान ेफीचको सहभछि ऩश्चाि छनजहरुरे भाग गयेको रु. ५२,०००।–क्याख्न्टन सॊचारक सदुिशन न्मौऩानरेे बने अनसुाय 
सेवाग्राहीसॉग छरएको ऩषु्ट्रि हनु आएको हुॉदा छनज सयेुि प्रसाद नेऩाररे गयेको उक्त कामश भ्रिाचाय छनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) अनसुायको कसयु बएकोरे छनजराई छफगो रु. ५२,०००।– (फाउन्न हजाय रुऩैमाॉ) काभम 
गयी भ्रिाचाय छनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोख्जभ 
सजाम हनु भागदाफी छरई आज ष्ट्रविेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको ि। 

 
प्रवक्ता 

नायामण प्रसाद रयसार 

 


