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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

 

ख्जल्रा प्रशासन कामाारम काठभाडौंभा रेखाऩढी ब्मवसाम गने (ढकार एण्ड साऩकोटा सर्बासेज) खेभयाज 
साऩकोटारे सेवाग्राहीराई काठभाडौंफाट धनकुटा जाने प्रमोजनको रार्ग सवायी ऩास फनाई ददने बर्न घसु/रयसवत 
भाग गरययहेको बने्न सूचना एवभ ् उजयुीका आधायभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगारफाट खटटई 
गएको टोरीरे र्नज रेखाऩढी ब्मवसामी खेभयाज साऩकोटाराई रु.३,०००/- (तीन हजाय) घसु/रयसवत फाऩतको 
यकभ र्रइसकेको अवस्थाभा र्नमन्रणभा र्रइएको र्थमो । 

अनसुन्धानको र्सरर्सराभा सेवाग्राही सवायी ऩास र्रने प्रमोजनको रार्ग ख्जल्रा प्रशासन कामाारम काठभाडौ 
जाॉदा खेभयाज साऩकोटारे सवायी ऩास फनाई ददन्छु बनी डाकी र्रई गई ख्जल्रा प्रशासन कामाारम, काठभाण्डौभा 
कामायत नामव सबु्फा रक्ष्भण यामभाझीराई पोन गयी काभ र्छटो छरयतो गयी ददन्छु बनी सेटटङ्ग र्भराई नामव 
सबु्फा रक्ष्भण यामभाझीराई ददनको रार्ग बनी घसु/रयसवतवाऩतको रु.३,०००।- (तीन हजाय) र्रएकोभा नामव 
सबु्फा रक्ष्भण यामभाझीराई ददन नऩाउदै उक्त घसु/रयसवत वाऩतको रु.३,०००।- (तीन हजाय) सटहत र्नज 
खेभयाज साऩकोटा ऩक्राउ ऩयी र्नज खेभयाज साऩकोटारे गयेको उक्त कामा भ्रष्टाचाय र्नवायण ऐन, २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा (२) को कसयु बएको सप्रभाण ऩटुष्ट हनु आएको हुॉदा र्नज रेखाऩढी ब्मवसामी खेभयाज 
साऩकोटाराई र्फगो रु.३,०००।- (तीन हजाय) कामभ गयी भ्रष्टाचाय र्नवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (२) भा उल्रेख बए फभोख्जभ ऐ. दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) 
फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी र्रइएको छ ।  

ख्जल्रा प्रशासन कामाारम, काठभाण्डौंका नामव सबु्फा रक्ष्भण यामभाझीरे आयोटऩत खेभयाज साऩकोटासॉगको 
र्भरेभतो, सॊरग्नताभा सवायी ऩास टवतयणभा सहजीकयण गयी घसु/रयसवत र्रने भनसामरे नै सेवाग्राही तथा 
आयोटऩतसॉग टेर्रपोनभा सम्ऩका  गयी गेटका सयुऺाकभीफाट सम्ऩादन हनेु गयेको र्नवेदन सॊकरन, ऩास र्फतयण 
रगामतका काभको रार्ग आपू स्वमॊ कामाारमको गेटभा आई र्नवेदन र्रई गई सवायी ऩास आपैरे रेखी दस्तखत 
गयाई तमाय गयी ऩनु् गेटभा आई सेवाग्राहीराई पोन गयी गेटभा फोराई सवायी ऩास उऩरब्ध गयाई खेभयाज 
साऩकोटाराई बेट्नको रार्ग ऩठाई घसु/रयसवत र्रन भन्जयु बएकोभा र्रन नऩाउदै खेभयाज साऩकोटा घसुसटहत 
ऩक्राउ ऩयेको तथ्म प्रभाख्णत हनु आई र्नज याष्ट्रसेवक नामव सबु्फा रक्ष्भण यामभाझीरे गयेको उक्त कामा भ्रष्टाचाय 
र्नवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु बएको सप्रभाण ऩटुष्ट हनु आएको हुॉदा र्नज रक्ष्भण 
यामभाझीराई र्फगो रु.३,०००।-(तीन हजाय) कामभ गयी भ्रष्टाचाय र्नवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी र्रई आज टवशेष अदारत, 

काठभाडौंभा आयोऩ-ऩर दामय गरयएको छ । 

 
प्रवक्ता 

प्रदीऩकुभाय कोइयारा 

 


