
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७८।०५।०८  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
तत्कारीन ख्जल्रा वन कामाारम, फायाभा आ.व. 2०७३/०७४ भा फाॉसको करभी ववरुवा उत्ऩादन वा खरयद 

तथा सदऩुमोग, अम्रिसो ववरुवा उत्ऩादन वा खरयद तथा ववतयण, नदी उकास जग्गाभा खमय, म्रससौ, म्रसभर आदद 
प्रजाम्रतका ववउ खरयद गयी छने सभेतको कामा गनाको राम्रग म्ररएको ऩेश्की यकभ वहनाम्रभना गयेको उजयुी म्रनवेदन 
सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा ख्जल्रा वन कामाारम, फायाभा अम्रिसो म्रफरुवा उत्ऩादन वा खरयद तथा ववतयणको राम्रग, 
फाॉसको करभी म्रफरुवा उत्ऩादन वा खरयद तथा सदऩुमोगको राम्रग य नदी उकास जग्गाभा खमय, म्रससौ, म्रसभर आदद 
प्रजाम्रतका म्रफउ खरयद गयी छनाको राम्रग फढी भूल्मभा भहॊगोभा खरयद गयी यकभ वहनाम्रभना एवॊ हाम्रननोक्सानी बएको 
देख्खएकोरे देहामका ऩदाम्रधकायीहरुराई देहामफभोख्जभ सजाम भागदाफी म्ररई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 
२०४८ को दपा १८ य ३५ फभोख्जभ आज ववशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ। 

देहाम: 
 

म्रस.नॊ. नाभथय कामाारम म्रफगो रु. कसयु तथा सजामको भागदाफी 
1.  तत्कारीन ख्जल्रा 

वन अम्रधकृत बैयव 
प्रसाद ख्घम्रभये 

ख्जल्रा वन कामाारम, 

फाया 
रु.४,९०,०००।- भ्रष्टाचाय म्रनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको 

कसयु गयेको देख्खएकोरे म्रनजराई सोही भ्रष्टाचाय म्रनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७ को प्राफधानफभोख्जभ सोही ऐनको 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहाम (घ) फभोख्जभ सजाम गयी भ्रष्टाचाय म्रनवायण ऐनको 
दपा १७ फभोख्जभ म्रफगो यकभ म्रनजफाट असरु हनु सभेत 
भागदाफी म्ररइएको छ । 

2.  तत्कारीन सहामक 
वन अम्रधकृत 

म्रफन्देश्वय प्रसाद 
ऩटेर 

ऐ.ऐ. रु.४,९०,०००।- भ्रष्टाचाय म्रनवायण ऐन २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको 
कसयु गयेको देख्खएकोरे म्रनजराई सोही भ्रष्टाचाय म्रनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७ को प्राफधानफभोख्जभ सोही ऐनको 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहाम (घ) फभोख्जभ सजाम भाग गयी भ्रष्टाचाय म्रनवायण ऐनको 
दपा १७ फभोख्जभ म्रफगो यकभ म्रनजफाट असरु हनु सभेत 
भागदाफी म्ररइएको छ । 

3.  तत्कारीन सहामक 
वन अम्रधकृत 
ददनेश प्रसाद 
जामसवार 

ऐ.ऐ. रु.३,९०,०००।- भ्रष्टाचाय म्रनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको 
कसयु गयेको देख्खएकोरे म्रनजराई भ्रष्टाचाय म्रनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७ को प्राफधानफभोख्जभ सोही ऐनको 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहाम (घ) फभोख्जभ सजाम गयी भ्रष्टाचाय म्रनवायण ऐनको 
दपा १७ फभोख्जभ म्रफगो यकभ म्रनजफाट असरु हनुसभेत 
भागदाफी म्ररइएको छ । 

 
 

प्रवक्ता 
नायामण प्रसाद रयसार 

 


