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प्रे स विज्ञवि
विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।
----------------------------------------------याभ ननयञ्जन जटटमाको जाहे यीरे वादी ने ऩार सयकाय बएको नफद्युिीम कायोफाय ऐन अन्िग गिको कसुय, प्रेभ सागय
साऩकोटाको जाहे यीरे वादी ने ऩार सयकाय बएको ठगी िथा सॊगठठि अऩयाध य याजबाई श्रे ष्ठको जाहे यीरे वादी ने ऩार सयकाय
बएको ठगी िथा सॊगठठि अऩयाध भद्दु ाभा प्रनिवादीहरु जीि फहादुय भगय सभे िरे जाहे यवारा याभ ननयञ्जन जटटमा वीदे शभा
यहे को अवस्थाभा ननजभात्र एकर शे मय धनी यहे को शॊ कय इरेख्रिक इण्डटष्डज प्रा.नर. एकआऩसभा नभरेभिो गयी जाहे यवाराको
सही टकिे गयी कम्ऩनी यख्जष्टिाय को कामागरमभा झुट्टा टववयण ऩे स गयी शे मय रगि, सॊचारक रगि ननमभावरी सॊशोधन अनबरेख
नरई ठगी गयी कम्ऩनी यख्जष्टिायको कामागरमभा कम्ऩननरे प्रमोग गदै आएको User Name य Password ऩरयविगन गयी नमाॉ User
Name य Password राई अनराईन भापगि प्रमोगभा ल्माई कम्ऩननको शे मय सम्ऩख्ि हक हस्िान्ियण गयी कम्ऩनीको नाभको
जग्गा नफक्री गनग बनन फैना फाऩि ३ कयोड यकभ नरएको बन्ने ठगी िथा सॊगठठि भद्दु ाको अनुसन्धानको क्रभभा प्रनिवादीहरु
ु ुऩने
नायामणप्रसाद ऩोखयेर , उभे शभान जोशी, गॊगाधय ऩौडे र य धभयग ाज योकामा उऩय भ्रष्टटाचाय ननवायण ऐन फभोख्जभ अनुसन्धान हन
ु सम्भाननि अख्तिमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान
दे ख्खएकोरे ननजहरू उऩय भ्रष्टटाचाय ननवायण ऐन २०५९ फभोख्जभ अनुसन्धान हन
आमोगभा रेख्ख ऩठाउने बन्ने ख्जल्रा सयकायी वटकर कामागरम काठभाडौंफाट ननणगम बए अनुसाय केन्रीम अनुसन्धान ब्मुयो
भहायाजगॊज काठभाडौंको ऩत्र साथ प्राप्ि नभनसर सॊरग्न कागजािहरू सम्फन्धभा अध्ममन अनुसन्धान िथा नफश्रेषण गदाग कम्ऩनी
यख्जष्टिायको कामागरमभा कामगयि उऩयख्जष्टायद्वम गॊगाधय ऩौडे र, धभयग ाज योकामा, सहामक यख्जष्टिाय नायामणप्रसाद ऩोखयेर सभे िरे
उक्त शॊ कय इरेख्रिक इण्डटष्डजको शे मय रगि अनबरेख ननमभावरी िथा प्रवन्धऩत्र सॊशोधन य कम्ऩनीको हक हस्िान्ियणका
कामगहरू प्रचनरि ऐन, कानू न य टवधी प्रकृमा नऩुर्माई बएको, कम्ऩनीको िपगफाट अख्तिमायनाभा ठदनको रानग अख्तिमायनाभा ठदने
य नरने व्मख्क्तरे कम्ऩनी यख्जष्टिायको कामागरमका यख्जष्टिायराई सम्फोधन गयी कम्ऩनी ननदे ख्शका २०७२ को अनुसूची १ को
दपा ११ सॊग सम्फख्न्धि नभन
ु ा ननवे द न ठदनुऩने व्मवस्था यहे कोभा सो अनुसाय ननवे द न ननरएको, कम्ऩनीफाट बएको साधायणसबा
रगामिका कागजािहरूभा कम्ऩनीको नाभ सभे ि पयक ऩायेको िथ्म सभे िराई फे वास्िा गयी आयोटऩि ख्जिफहादुय भगय सभे िरे
कम्ऩनी यख्जष्टिाय कामागरमभा कामगयि उऩयख्जष्टिाय गॊगाधय ऩौडे र सभे िको नभरेभिो य सॊरग्निाभा शॊ कय इरेख्रिक इण्डटष्डज
प्रा.नर.का एकर सॊचारक याभ ननयञ्जन जटटमाराई हानन ऩुर्माउने फदननमि याखी गरि नरखि िमाय गयी आफ्नो ख्जम्भे वायीफाट
ु आएको हद
ु ाॉ ननज याष्टिसेवक
नफभख
ु बई ऩदीम दाटमत्व ऩूया नगयी गरि नरखि िमाय गयी भ्रष्टटाचाय गयेको स-प्रभाण ऩुख्ष्टट हन
कम्ऩनन

यख्जष्टिायको कामागरमभा कामगयि उऩ यख्जष्टिायद्वम गॊगाधय ऩौडे र, धभयग ाज योकामा, सहामक यख्जष्टिाय नायामणप्रसाद

ऩोखयेर, उभे शभान जोशी, कम्प्मुटय अऩयेटय आख्शष भहजगन य ऩुष्टऩकरा याई सभे िरे भ्रष्टटाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ९
ु , साथै उल्रेख्खि
फभोख्जभको कसुय गयेको दे ख्खएकोरे ननजहरू उऩय सोही ऐनको दपा ९ फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हन
कसुय अऩयाध गनग याष्टिसेवक कभच
ग ायीहरूसॊग नभरेभिो गयी भनिमायको बूनभका ननवागह गने ख्जिफहादुय भगय, याजन प्रसाद
रम्सार, ऩुण्मप्रसाद खयेर, ननयज कुभाय भानन्धय य प्रकाश नफक्रभ नभश्ररे भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन २०५९ को दपा २२
ु े सजामभा सोही
फभोख्जभको कसुय गयेको दे ख्खएकोरे ननजहरु उऩय भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ फभोख्जभ हन
ु भागदाफी नरई नभनि २०७५।८।१० गिे सम्भाननि टवशे ष
ऐनको दपा २२ को प्रनिफन्धात्भक वारमाॊश फभोख्जभ सजाम हन
अदारि काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ ।

(रािे श्वर दंगाल)
सह-समिव एवं प्रवक्ता

