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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

 

 
 

मािामाि ब्मवस्था कामाारम, बेयी अञ् चर, नेऩारगञ् जफाट सवायी चारक अनभुतिऩत्र तफक्री गयी गैयकानूनीरुऩभा 
यकभ आजान गयेको बने्न उजयुी तनवेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा  देहामका ब्मख्िहरुरे देहाम फभोख्जभ कसयु गयेकोरे 
तनजहरुराई देहाम फभोख्जभ सजामको भागदाफी तरई अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ 
य ३५ फभोख्जभ आज ववशेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ। 
 

(क) ित्कारीन कामाारम प्रभखु िथा ऩयीऺा सतभतिका अध्मऺ ऩफन सफेुदीरे मािामाि व्मवस्था कामाारम, बेयी 
अञ् चर, नेऩारगञ् जफाट तरइएको दईुऩाङ्ग्र े सवायी चारक अनभुतिऩत्र सम्फन्धी तरख्खि ऩयीऺाको नतिजाभा ऩयीऺा 
सतभतिको फैठक नै नफसी सदस्महरुराई बतूभकाववहीन फनाएको, ऩयीऺा सतभतिको अध्मऺको हैतसमिभा कामा नगयी 
आपूखसुी भौख्खक आदेशभा सभेि उत्तयऩखु्स्िका ऩयीऺण गना रगाई तरख्खि ऩयीऺाभा अनतु्तीणा बएका ऩयीऺाथीहरुको 
नतिजा पेयफदर गने कामाभा प्रत्मऺ सॊरग्न यहेको देख्खएको हुॉदा तनज ऩफन सफेुदीरे ऩयीऺाभा अनतु्तीणा बएका 
ऩयीऺाथीहरुको नतिजा पेयफदर गयी भ्रष्टाचाय तनफायण ऐन, २०५९ को दपा १३ फभोख्जभको कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु 
आएकोरे तनजउऩय भ्रष्टाचाय तनफायण ऐन, २०५९ को दपा १३ फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी तरइएको छ । 

 

(ख) ित्कारीन शाखा अतधकृिद्वम तसिायाभ खनार य डेकयाज ऩोखयेररे मािामाि व्मवस्था कामाारम, बेयी अञ्चर, 
नेऩारगञ् जफाट दईुऩाङ्ग्र े सवायी चारक अनभुतिऩत्रको रातग तरख्खि ऩयीऺाको उत्तयऩखु्स्िका ऩयीऺण गयी नतिजा 
प्रकाशनसम्भको कामाको ख्जम्भा ऩाएकोभा तरख्खि ऩयीऺाभा अनतु्तीणा बएका ऩयीऺाथीहरुको नतिजा पेयफदर गने कामाभा 
प्रत्मऺ सॊरग्न यहेको देख्खएको हुॉदा ऩयीऺाभा अनतु्तीणा बएका ऩयीऺाथीहरुको नतिजा पेयफदर गयी भ्रष्टाचाय तनफायण ऐन, 
२०५९ को दपा १३ फभोख्जभको कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे तनजहरुउऩय भ्रष्टाचाय तनफायण ऐन, २०५९ को दपा 
१३ फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी तरइएको छ । 

 

(ग) ित्कारीन शाखा अतधकृि ध्रवुयाज देवकोटा, नामफ सबु्फा रतरि फहादयु वरी, नामफ सबु्फा केशफयाज डाॉगी, 
नामफ सबु्फा हिुयाज ऩौडेर, नामफ सबु्फा सिानन्द उऩाध्माम (न्मौऩान)े, नामफ सबु्फा अरुण कुभाय गौिभ, नामफ सबु्फा 
धभादत्त चौरागाई, नामफ सबु्फा तडरायाभ खयेर, नामफ सबु्फा ओभ फहादयु फस्निे, नामफ सबु्फा गणेशभान आचामा, नामफ 
सबु्फा साववत्री ऩौडेर, खरयदाय चन्रभणी नऩेारी, खरयदाय केशय कुभाय चऩाई, हरकुा सफायी चारक ध्रवुयाज अमाार, प्रहयी 
सहामक तनयीऺक प्रकाश ऩनु य प्रहयी जफान ओभ प्रसाद देफकोटारे तरख्खि ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गरयएका 
उत्तयऩखु्स्िकाहरुको सनाखि गयी ऩयीऺण गयेको हो बनी तनजहरुरे स्वीकाय गयेकारे तनजहरुरे अनतु्तीणा बएका 
ऩयीऺाथीहरुको नतिजा पेयफदर गने कामाभा प्रत्मऺ सॊरग्न यहेको देख्खएको हदुाॉ तनजहरुफाट ऩयीऺाभा अनतु्तीणा बएका 
ऩयीऺाथीहरुको नतिजा पेयफदर गयी भ्रष्टाचाय तनफायण ऐन, २०५९ को दपा १३ फभोख्जभको कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु 
आएकोरे तनजहरु उऩय भ्रष्टाचाय तनफायण ऐन, २०५९ को दपा १३ फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी तरइएको छ । 

 

 

प्रविा 
नायामण प्रसाद रयसार 

 


