
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।१०।२४  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 
 

 

विषम: अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशेष अदारि काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशषे 

अदारिफाट बएको पैसराउऩय आमोगराई ख्ित्त नफझुी सिोच्ि अदारिभा ऩनुयािदेन गरयएका भदु्दाहरु । 

 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशेष अदारि, काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशेष 
अदारिफाट बफबबन्न बभबिभा पैसरा बएका भध्मे गरि बरखि सम्फन्धी भदु्दाभा आमोगको बनर्णम अनसुाय बभबि 
२०७९।१०।२४ गिे सिोच्ि अदारिभा ऩनुयािेदन गरयएको बफफयर् देहामानसुाय यहेको छ । 

 
 

 प्रिक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 

 

 

 

 

 



देहाम: 

 

बस.नॊ. प्रबििादीहरु भदु्दा आमोगको भागदािी विशेष अदारिको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाबनि सिोच्ि अदारिभा ऩनुयािेदन गरयएका आधायहरु 

1  गॊगाधय ऩौडेर, 
धभणयाज योकामा, 
नायामर्प्रसाद 
ऩोखयेर, 
उभेशभान 
जोशी, आख्शष 
भहजणन, 
ऩषु्ऩाकरा याई,  
ख्जि फहादयु 
भगय ,याजन 
प्रसाद रम्सार, 

ऩणु्म प्रसाद 
खयेर, बनयज 
कुभाय भानन्धय 
य प्रकाश बफक्रभ 
बभश्र (वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७५-

CR-०115, 

वि.अ. को 
पैसरा बभबि 

२०७९।०2।
30) 

गरि 
बरखि 
िमाय गयी 
भ्रष्टािाय 
गयेको ।  

 प्र.   गॊगाधय ऩौडेर, 
धभणयाज योकामा, 
नायामर्प्रसाद ऩोखयेर, 
उभेशभान जोशी, आख्शष 
भहजणन य ऩषु्ऩाकरा याई्  
भ्र.बन. ऐन, २०५९ को 
दपा ९ को कसयुभा सोही 
दपा फभोख्जभ सजाम हनु 
िथा प्र. ख्जि फहादयु भगय 
,याजन प्रसाद रम्सार, 

ऩणु्म प्रसाद खयेर, बनयज 
कुभाय भानन्धय ,प्रकाश 
बफक्रभ बभश्रराई  
भ्रष्टािाय बनफायर् ऐन 
२०५९ को दपा ९ रे 
हनेु सजामभा ऐॊ. ऐनको 
दपा २२ को 
प्रबिफन्धात्भक िाकमाॊश 
फभोख्जभ सजाम हनु । 

 
 

पैसरा् आयोऩदािीफाट सपाई । 

विशेष अदारिरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्रबििादीहरु उऩय शॊकय इरेकरोबनकस इण्डविज 
प्रा.बर.का सॊिारकरे मी प्रबििादीहरु उऩय 
भ्रष्टािाय कसूयभा उजूयी गयेको देख्खएन, 

 प्रबििादी गॊगाधय ऩौडेर, धभणयाज योकामा, 
नायामर्प्रसाद ऩोखयेर, उभेशभान जोशी, आख्शष 
भहजणन य ऩषु्ऩाकरा याईरे कानूनी त्रटुी गयेको 
देख्खएिाऩबन मी प्रबििादीहरुरे जाहेयिाराराई 
हाबननोकसानी  ऩरु् माउने िा आपूराई गैयकानूनी 
राब ऩरु् माउने िदबनमि याखेको देख्खएन 

 प्रबििादीभध्मेका ख्जिफहादयु भगय, बनयजकुभाय 
भानन्धय, ऩणु्मप्रसाद खयेर, याजनप्रसाद रम्सार 
य प्रकाशबफक्रभ बभश्र भबिमायको रुऩभा कसूय 
गयेको बने्न िादी दािी यहेकोभा भतुम 
कसूयदायको आयोऩदािीभा यहेका प्रबििादीहरुरे 
सपाई ऩाएको अिस्थाभा भबिमायको दािी यहेका 
मी प्रबििादीहरु उऩयको आयोऩदािी ऩवुष्ट हनेु 
देख्खएन। 

 अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ दपा १३(१) भा  
भ्रष्टािायको सम्फन्धभा कसैको उजूयी िा कुनै श्रोििाट आमोगराई प्राप्त 
बएको जानकायीको आधायभा आमोगरे मस ऐन फभोख्जभ अनसुन्धान य 
िहवककाि गनण िा अन्म कायिाही िराउन सकनेछ बन्ने व्मिस्था यहेको, 

 जाहेयीिाराराई हानी ऩयुमाउन े फदबनमि याखी गरि बरखि िमाय गयी 
आपनो ख्जम्भेिायीफाट बफभखु बई ऩदीम दावमत्ि ऩयुा नगयी 
जाहेयीिाराराई हानी नोकसानी ऩरु् माउने िथा आपूहरुरे गैयकानूनी राब 
बरन े गरि भनसामरे एक आऩसभा बभरेभिो गयी ओहदाको दरुुऩमोग 
गयेको हुॉदा उक्त कामणभा प्रबििादीहरुको िदबनमि यहेको ऩषु्टी हनु 
आएको, 

 कुनै कामणभा िदबनमि छ िा छैन  बन्ने विषमको बनधाणयर् त्मसभा 
प्रबििादीहरुरे गयेको कामण (Actus reus) िाट बनधाणयर् हनुे बन्ने अऩयाबधक 
भनसाम (Means rea) को बसद्धान्ि यहेको, 

 प्रबििादीहरुरे भौकाभा िथा अदारि सभऺ सभेि आपूहरुरे शॊकय 
इरेकरोबनकस इण्डिीज प्रा.बर.का.सञ्चारक शेमयधबनको नाभको शेमय 
जीिफहादयु भगयको नाभभा नाभसायी गने सम्फन्धभा शेमय रगि अबबरेख 
गने, कम्ऩबनको बनमभािरी एिॊ प्रिन्धऩत्र सभेिको अबबरेख कामण गयेको 
िथा प्रबििादी  आख्शष भहजणन य ऩषु्ऩाकरा याईको भोिाईर नॊ.को User 

Id िाट User Name Approved य Password Change गयेको कुया सोही 
कामाणरमको ऩत्रिाट खलु्न आएको, 

 जाहेयीरे िादी नेऩार सयकाय विरुद्ध ख्जि फहादयु भगयसभेि बएको 
विद्यिुीम कायोिाय सम्फन्धी कसूय (075-C१-0131) भदु्दाभा 
प्रबििादीहरु ख्जि फहादयु भगय, याजन प्रसाद रम्सार, ऩणु्म प्रसाद खयेर, 

बनयज कुभाय भानन्धय, गॊगाधय ऩौडेर, धभणयाज योकामा, नायामर् प्रसाद 
ऩोखयेर,उभेश भान जोशी, आख्शष भहणजन, ऩषु्ऩाकरा याई उऩय विद्यिुीम 
(इरेकरोबनकस) कायोिाय ऐन, 2063को दपा ४५ य ४६ (अबबमोग 
भागदािी) फभोख्जभ कसूय ठहय य सजाम बएको। 


