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विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ख्जल्रा हरुाक कामाारम दैरेखका कामाारम प्रभखु अभय फहादयु भल्ररे अततरयक्त हरुाक 
कामाारमहरुभा कभाचायी तनमखु्क्त गदाा तथा कामाारम बवन तनभााणका रातग टेण्डय गदाा अतनमतभतता गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको बने्न उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा तत्कारीन ख्जल्रा हरुाक कामाारम दैरेखका हरुाक 
अतधकृत अभय फहादयु भल्र, नामफ सबु्फा सन्तोष गौतभ, सहामक कम््मटुय अऩयेटय गणेश फहादयु के.सी. 
य तत्कारीन हरुाक सेवा ववबागका शाखा अतधकृत श्माभ कुभाय तसॊहरे एकआऩसभा तभरेभतो गयी 
आ.व.०६९/०७० भा २९९ य आ.व. ०७०/०७१ भा ४१२ जनाको दयवन्दी कामभ गयी ऩटक-ऩटक 
वास्तववक दयवन्दी बन्दा १४७ य २६० जना फढी देखाई झठु्ठा व्महोयाको गरत तरखत तमाय गयेको य 
मस प्रकायफाट तमाय बएको गरत तरखतको आधायभा तत्कारीन हरुाक कामाारम दैरेखका तनतभत्त 
कामाारम प्रभखुको रुऩभा कामायत नामफ सबु्फा यण फहादयु फोहया य रेखाऩार शारीग्राभ ऩौडेररे दयवन्दी 
बन्दा फढी उख्ल्रख्खत १४७ जना कभाचायीहरुराई तनमभानसुाय तनमखु्क्त गयेको होईन य तनमभानसुाय 
दयवन्दी तनकासा बएको होईन य तनजहरु नेऩार सयकायफाट तरव बत्ता रगामतका कुनै सेवा सवुवधा तरन 
नऩाउने व्मख्क्तहरु हनु ् बने्न थाहा जानकायी हुॉदाहुॉदै ऩतन तत्कारीन कामाारम प्रभखु अभय फहादयु 
भल्रसभेतको तभरेभतोभा तनजहरु दवैुजना सभेतरे फद तनमत ् याखी वास्तववक १५२ जना दयवन्दीबन्दा 
फाहेक १४७ जना थऩ व्मख्क्तहरुको नाभभा तरवी प्रततवेदन तमाय ऩायेको, मसयी तमाय ऩायेको तरवी 
प्रततवेदनभा अख्घल्रो आ.व.भा बकु्तानी बएको वववयणसभेतराई आधाय नभानी, हरुाक सेवा ववबागफाट 
वास्तववक दयवन्दी खरुाई गयेको ऩत्राचाय एवॊ भहारेखा ऩयीऺकको प्रततवेदनसभेतराई वेवास्ता गयी कोष 
तथा रेखा तनमन्त्रक कामाारमका कोष तनमन्त्रक शबुाखय न्मौऩाने य रेखाऩार दीऩ फहादयु थाऩारे 
तत्कारीन कामाारम प्रभखु अभय फहादयु भल्रसभेतसॉग तभरेभतो गयी फद तनमत ्ऩूवाक तरवी प्रततवेदन ऩारयत 
गयी गरत तरखतका आधायभा तमाय बएको १४७ जना व्मख्क्तहरुराई तरव बत्ता बकु्तानी बएको देख्खॊदा 
देहामभा उख्ल्रख्खत व्मख्क्तहरुरे देहाम फभोख्जभ कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु आएकारे देहामफभोख्जभ सजाम हनु 
भागदाफी तरइएको छ । 

क. ख्जल्रा हरुाक कामाारम, दैरेखका तत्कारीन कामाारम प्रभखु अभय फहादयु भल्ररे ख्जल्रा हरुाक कामाारम, 
दैरेख अन्तगातका अततरयक्त हरुाक कामाारमहरुभा आ.व. २०६८/०६९ भा १५२ जना कभाचायी 
दयवन्दी यहेकोभा तनजरे हरुाक सेवा ववबागभा ऩेश गयेको ख्जल्रा हरुाक कामाारम, दैरेखको अततरयक्त 
हरुाक दर्जमाानी अतबरेखभा २९९ जना उल्रेख गयी साथै आ.व. २०७०/०७१ भा ४१२ जना दयवन्दी 
उल्रेख गयी नेऩार सयकायराई हातनऩरु् माउने फद तनमतरे क्रभश: १४७ जना य २६० जना फढी दयवन्दी 
थऩ गयेको गरत दयवन्दी चाटाको तरखत फनाई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ फभोख्जभको 
कसयु गयेको य तनजरे आफ्नो ओहोदाको वा सोसम्वन्धी कताव्म ऩारना गदाा २०६९ सारको श्रावण 
भवहनादेख्ख २०७१ सारको जेष्ठ भवहनासम्भ १४७ जना स्वीकृत दयवन्दी बन्दा फढी व्मख्क्तहरुराई 
कभाचायी तनमखु्क्त गयी तरफ बत्तासभेत बकु्तानी गयी रु.१,८२,०६,९००।- (अऺरुऩी एक कयोड फमासी 

 



राख छ हजाय नौ सम भात्र)  फढी खचा रेखी सयकायी सम्ऩख्त्त/यकभ राऩयफाही वा फद ् तनमत ् गयी 
वहनातभना, हातननोक्सानी वा दरुुऩमोग गयेको बने्न व्महोया ऩवुष्ट हनु आई तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा भातथ उल्रेख बएफभोख्जभ नेऩार सयकायराई 
हातननोक्सानी ऩयु ् माएको तफगो रु.१,८२,०६,९००।- कामभ गयी तनज अभय फहादयु भल्रराई भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१)  य दपा ३ को उऩदपा (१)  को खण्ड (झ)  एवॊ दपा ९ फभोख्जभ सजाम गयी 
हातननोक्सानी गयेको तफगो तनजफाट भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ असरु उऩय हनु 
सभेतको भागदाफी तरइएको छ । 

ख. साववक हरुाक सेवा ववबागभा शाखा अतधकृत ऩदभा कामायत श्माभ कुभाय तसॊहरे हरुाक सेवा ववबागभा 
तभतत २०६९/०२/०१ देख्ख २०७२/०३/०३ सम्भ शाखा अतधकृत ऩदभा कामायत तनजरे ख्जल्रा 
हरुाक कामाारम, दैरेख अन्तगातका अततरयक्त हरुाक कामाारमहरुभा आ.व. २०६८/०६९ भा १५२ जना 
कभाचायी दयवन्दी यहेकोभा तनजरे हरुाक सेवा ववबागभा ऩेश गयेको ख्जल्रा हरुाक कामाारम दैरेखको 
अततरयक्त हरुाक दर्जमाानी अतबरेखभा २९९ जना साथै आ.व. २०७०/०७१ भा ४१२ जना दयवन्दी 
उल्रेख गयी तमाय बएको चाटाराई स्वीकृत गयी नेऩार सयकायराई हानी ऩरु् माउने फद तनमतरे क्रभश: १४७ 
जना य २६० जना फढी दयवन्दी थऩ गयेको गरत दयवन्दी चाटाको तरखत फनाई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ९ फभोख्जभको कसयु गयेको य तनजरे आफ्नो ओहोदाको वा सोसम्वन्धी कताव्म ऩारना 
गदाा २९९ जनाको तनमभववऩयीत दयवन्दी ख्स्वकृत गयी सोही आधायभा २०६९ सारको श्रावण भवहनादेख्ख 
२०७१ सारको जेष्ठ भवहनासम्भ १४७ जना स्वीकृत दयवन्दी बन्दा फढी व्मख्क्तहरुराई कभाचायी तनमखु्क्त 
गयी तरफ बत्ता बकु्तानी गयेको हुॉदा रु.१,८२,०६,९००।- (अऺरुऩी एक कयोड फमासी राख छ हजाय 
नौ सम भात्र)  फढी खचा हनु गई सयकायी सम्ऩख्त्त/यकभ राऩयफाही वा फद ् तनमत ् गयी वहनातभना, 
हातननोक्सानी वा दरुुऩमोग गयेको बने्न व्महोया ऩवुष्ट हनु आई तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा भातथ उल्रेख बएफभोख्जभ नेऩार सयकायराई हातननोक्सानी 
ऩरु् माएको तफगो रु.१,८२,०६,९००।- कामभ गयी तनज श्माभ कुभाय तसॊहराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (झ) एवॊ दपा ९ फभोख्जभ सजाम गयी हातननोक्सानी गयेको 
तफगो तनजफाट भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ असरु उऩय हनु सभेतको भागदाफी 
तरइएको छ । 

ग. साववक ख्जल्रा हरुाक कामाारम दैरेखभा नामफ सबु्फा ऩदभा कामायत सन्तोष गौतभरे ख्जल्रा हरुाक 
कामाारम दैरेखभा नामफ सबु्फा ऩदभा य ख्जल्रा हरुाक कामाारम दैरेखको तनतभत्त कामाारम प्रभखुको 
रुऩभा कामायत यहेका सन्तोष गौतभरे ख्जल्रा हरुाक कामाारम, दैरेख अन्तगातका अततरयक्त हरुाक 
कामाारमहरुभा आ.व. २०६८/०६९ भा १५२ जना कभाचायी दयवन्दी यहेकोभा तनज सन्तोष गौतभसभेतरे 
तमाय ऩायी हरुाक सेवा ववबागभा ऩेश गयेको ख्जल्रा हरुाक कामाारम, दैरेखको अततरयक्त हरुाक दर्जमाानी 
अतबरेखभा २९९ जना उल्रेख गयी साथै आ.व. २०७०/०७१ भा ४१२ जना दयवन्दी उल्रेख गयी 
नेऩार सयकायराई हानीऩरु् माउने फद तनमतरे क्रभश: १४७ जना य २६० जना फढी दयवन्दी थऩ गयेको 
गरत दयवन्दी चाटाको तरखत फनाई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ फभोख्जभको कसयु गयेको 
य तनजरे आफ्नो ओहोदाको वा सोसम्वन्धी कताव्म ऩारना गदाा झठु्ठा व्महोयाको २९९ जना दयवन्दी बएको 
चाटाको गरत तरखत तमाय ऩायी ऩेश गयी स्वीकृत बएको आधायभा २०६९ सारको श्रावण भवहनादेख्ख 
२०७१ सारको जेष्ठ भवहनासम्भ १४७ जना स्वीकृत दयवन्दी बन्दा फढी व्मख्क्तहरुराई कभाचायी तनमखु्क्त 



गयी तरफ बत्ता बकु्तानी हुॉदा रु.१,८२,०६,९००।- (अऺरुऩी एक कयोड फमासी राख छ हजाय नौ सम 
भात्र)  फढी खचा हनु गई सयकायी सम्ऩख्त्त/यकभ राऩयवाही वा फद ् तनमत ्गयी वहनातभना, हातननोक्सानी वा 
दरुुऩमोग गयेको बने्न व्महोया ऩवुष्ट हनु आई तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा भातथ उल्रेख बएफभोख्जभ नेऩार सयकायराई हातननोक्सानी ऩरु् माएको तफगो 
रु.१,८२,०६,९००।- कामभ गयी तनज सन्तोष गौतभराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
भा उल्रेख बएफभोख्जभ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१)  य दपा ३ को 
उऩदपा (१)  को खण्ड (झ)  एवॊ दपा ९ फभोख्जभ सजाम गयी हानीनोक्सानी गयेको तफगो तनजफाट भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ असरु उऩय हनु सभेतको भागदाफी तरइएको छ । 

घ. सातफक ख्जल्रा हरुाक कामाारम दैरेखभा सहामक कम््मटुय अऩयेटय ऩदभा कामायत गणेश फहादयु के.सी. 
रे ख्जल्रा हरुाक कामाारम दैरेखभा सहामक कम््मटुय अऩयेटय ऩदभा कामायत यहेका तनजरे ख्जल्रा 
हरुाक कामाारम, दैरेख अन्तगातका अततरयक्त हरुाक कामाारमहरुभा आ.व. २०६८/०६९ भा १५२ जना 
कभाचायी दयवन्दी यहेकोभा तनजरे तमाय ऩायी हरुाक सेवा ववबागभा ऩेश गयेको ख्जल्रा हरुाक कामाारम, 
दैरेखको अततरयक्त हरुाक दर्जमाानी अतबरेखभा २९९ जना उल्रेख गयी साथै आ.व. २०७०/०७१ भा 
४१२ जना दयवन्दी उल्रेख गयी नेऩार सयकायराई हानी ऩरु् माउने फद तनमतरे क्रभश: १४७ जना य 
२६० जना फढी दयवन्दी थऩ गयेको गरत दयवन्दी चाटाको तरखत फनाई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ९ फभोख्जभको कसयु गयेको य तनजरे आफ्नो ओहोदाको वा सोसम्वन्धी कताव्म ऩारना गदाा झठु्ठा 
व्महोयाको २९९ जना दयवन्दी बएको चाटाको गरत तरखत तमाय ऩायी ऩेश बई स्वीकृतसभेत बएको 
आधायभा २०६९ सारको श्रावण भवहनादेख्ख २०७१ सारको जेष्ठ भवहनासम्भ १४७ जना स्वीकृत 
दयवन्दीबन्दा फढी व्मख्क्तहरुराई कभाचायी तनमखु्क्त गयी तरफ बत्ता बकु्तानी हुॉदा रु.१,८२,०६,९००।- 
(अऺरुऩी एक कयोड फमासी राख छ हजाय नौ सम भात्र)  फढी खचा हनु गई सयकायी सम्ऩख्त्त/यकभ 
राऩयफाही वा फद ् तनमत ्गयी वहनातभना, हातननोक्सानी वा दरुुऩमोग गयेको बने्न व्महोया ऩवुष्ट हनु आई तनजरे 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयुसभेत गयेको हुॉदा भातथ उल्रेख बएफभोख्जभ 
नेऩार सयकायराई हातननोक्सानी ऩरु् माएको तफगो रु.१,८२,०६,९००।- कामभ गयी तनज गणेश फहादयु 
के.सी.राई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१)  य दपा ३ को उऩदपा (१)  को खण्ड (झ) एवॊ दपा ९ फभोख्जभ 
सजाम गयी हातननोक्सानी गयेको तफगो तनजफाट भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ 
असरु उऩय हनु सभेतको भागदाफी तरइएको छ। 

ङ. साववक ख्जल्रा हरुाक कामाारम, दैरेखभा रेखाऩार ऩदभा कामायत शारीग्राभ ऩौडेररे ख्जल्रा हरुाक 
कामाारम, दैरेखभा सहामक रेखाऩार ऩदभा य रेखाऩार ऩदभा कामायत यहॉदा आफ्नो ओहोदाको वा 
सोसम्वन्धी कताव्म ऩारना गदाा ख्जल्रा हरुाक कामाारम, दैरेखअन्तगातका अततरयक्त हरुाक कामाारमहरुको 
वास्तववक दयफन्दी एवकन नगयी तत्कारीन हरुाक अतधकृतसभेतरे तमाय ऩायेको वास्तववक दयफन्दी बन्दा 
फढी दयफन्दी वववयण बएको झठु्ठा व्महोयाको कागजात/तरखतको आधायभा दैरेख ख्जल्राअन्तगातका 
अततरयक्त हरुाक कामाारमहरुभा दयवन्दी १५२ भात्र बएको बनी हरुाक सेवा ववबागफाट रेख्खएको ऩत्र 
सभेतराई वेवास्ता गयी २०६९ सारको श्रावण भवहनादेख्ख २०७१ सारको फैशाख भवहनासम्भ १४७ जना 
स्वीकृत दयवन्दीबन्दा फढी व्मख्क्तहरुराई तरफ बत्ता बकु्तानी ददई रु.१,७५,५८,६३०।- (अऺरुऩी एक 
कयोड ऩचहत्तय राख अन्ठाउन्न हजाय छ सम तीस)  फढी खचा रेखी सयकायी सम्ऩख्त्त/यकभ राऩयवाही वा 
फद ् तनमत ् गयी वहनातभना, हातननोक्सानी वा दरुुऩमोग गयेको बने्न व्महोया ऩवुष्ट हनु आई तनजरे भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा भातथ उल्रेख बएफभोख्जभ नेऩार 



सयकायराई हातननोक्सानी ऩरु् माएको तफगो रु.१,७५,५८,६३०।- कामभ गयी तनज शारीग्राभ ऩौडेरराई 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१)  य दपा ३ को उऩदपा (१)  को खण्ड (झ)  फभोख्जभ सजाम गयी हातननोक्सानी 
गयेको तफगो तनजफाट भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ असरु उऩय हनु सभेतको 
भागदाफी तरइएको छ । 

च. साववक ख्जल्रा हरुाक कामाारम दैरेखभा नामफ सबु्फा ऩदभा कामायत यण फहादयु फोहयारे ख्जल्रा हरुाक 
कामाारम, दैरेखभा तनतभत्त कामाारम प्रभखुको रुऩभा कामायत यही २०७० सारको पागणु भवहनादेख्ख 
२०७१ सारको फैशाख भवहनासम्भको तरव बकु्तानी गदाा आफ्नो ओहोदाको वा सोसम्वन्धी कताव्म 
ऩारनाको क्रभभा ख्जल्रा हरुाक कामाारम, दैरेखअन्तगातका अततरयक्त हरुाक कामाारमहरुको वास्तववक 
दयफन्दी एवकन नगयी तत्कारीन हरुाक अतधकृत सभेतरे तमाय ऩायेको वास्तववक दयफन्दीबन्दा फढी 
दयफन्दी वववयण बएको झठु्ठा व्महोयाको कागजात/तरखतको आधायभा दैरेख ख्जल्राअन्तगातका अततरयक्त 
हरुाक कामाारमहरुभा दयवन्दी १५२ भात्र बएको बनी हरुाक सेवा ववबागफाट रेख्खएको ऩत्रसभेतराई 
वेवास्ता गयी उख्ल्रख्खत तीन भवहना अवतधको १४७ जना स्वीकृत दयवन्दीबन्दा फढी व्मख्क्तहरुराई तरफ 
बत्ता बकु्तानी ददई रु.३०,०३,२१०।- (अऺरुऩी तीस राख तीन हजाय दईुसम दस)  फढी खचा रेखी 
सयकायी सम्ऩख्त्त/यकभ राऩयफाही वा फद ् तनमत ् गयी वहनातभना, हातननोक्सानी वा दरुुऩमोग गयेको बने्न 
व्महोया ऩवुष्ट हनु आई तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा 
भातथ उल्रेख बएफभोख्जभ नेऩार सयकायराई हातननोक्सानी ऩरु् माएको तफगो रु.३०,०३,२१०।- कामभ 
गयी तनज यण फहादयु फोहयाराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१)  य दपा ३ को उऩदपा (१)  को खण्ड (छ)  
फभोख्जभ सजाम गयी हातननोक्सानी गयेको तफगो तनजफाट भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोख्जभ असरु उऩय हनु सभेतको भागदाफी तरइएको छ । 

छ. सातफक कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाारम, दैरेखभा कामायत शबुाखय न्मौऩानरेे  कोष तथा रेखा 
तनमन्त्रक कामाारम, दैरेखभा कोष तनमन्त्रकको रुऩभा कामायत यहॉदा आफ्नो ओहोदाको वा सोसम्वन्धी 
कताव्म ऩारनाको क्रभभा अख्घल्रो आतथाक वषा (२०६८/०६९)  को तरुनाभा तरफ शीषाकभा गत वषाको 
बन्दा फढी तरफ तनकासा गदाा सो यकभ तनकासा गना तभल्ने नतभल्ने सम्फन्धभा आवश्मक प्रभाण बए 
नबएको आधायसभेत नहेयेको, हरुाक सेवा ववबागको ऩत्रानसुाय बनी थऩ १४७ जनाको तरव बत्ता ववतयण 
गयेको बएताऩतन हरुाक सेवा ववबागरे १५२ जना दयफन्दी बएको बने्न व्महोयाको कोष तथा रेखा 
तनमन्त्रक कामाारम, दैरखसभेतराई फोधाथा ददई ऩत्राचाय गदाा य भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमको ऩत्रसाथ 
सॊरग्न प्रततवेदनसभेतभा उल्रेख बएको कैवपमतववऩयीत तनयन्तय रुऩभा २०६९ सारको श्रावण भवहनादेख्ख 
२०७१ सारको जेष्ठ भवहनासम्भ १४७ जना स्वीकृत दयवन्दीबन्दा फढी व्मख्क्तहरुराई तरफ तनकासा ददई 
रु.१,८२,०६,९००।- (अऺरुऩी एक कयोड फमासी राख छ हजाय नौ सम)  फढी खचा रेखी सयकायी 
सम्ऩख्त्त/यकभ राऩयफाही वा फद ् तनमत ्गयी वहनातभना, हातननोक्सानी वा दरुुऩमोग गयेको बने्न व्महोया ऩवुष्ट 
हनु आई तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा भातथ उल्रेख 
बएफभोख्जभ नेऩार सयकायराई हातननोक्सानी ऩरु् माएको तफगो रु.१,८२,०६,९००।- कामभ गयी तनज 
शबुाखय न्मौऩानेराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१)  य दपा ३ को उऩदपा (१)  को खण्ड (झ)  फभोख्जभ 
सजाम गयी हातननोक्सानी गयेको तफगो तनजफाट भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ 
असरु उऩय हनु सभेतको भागदाफी तरइएको छ । 



ज. सातफक कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाारम दैरेखभा रेखाऩार ऩदभा कामायत दीऩ फहादयु थाऩारे कोष 
तथा रेखा तनमन्त्रक कामाारम, दैरेखभा रेखाऩार ऩदभा कामायत यहॉदा आफ्नो ओहोदाको वा सोसम्वन्धी 
कताव्म ऩारनाको क्रभभा आ.व. २०६९/०७० को रेखाऩयीऺण प्रततवेदनरे त्रटुी औ ॊल्माउॉदा औ ॊल्माउदै 
ख्जल्रा हरुाक कामाारम, दैरेखअन्तगातको अततरयक्त हरुाकभा दयवन्दीबन्दा फढी १४७ जना कभाचायीको 
यकभ तनकासासम्वन्धी कायवाही गयेको य उख्ल्रख्खत व्महोयाराई सभथान गयी २९९ जना दयवन्दीका 
कभाचायीहरुरे तरव खाइयहेको बने्न व्महोयाको ऩत्र हरुाक सेवा ववबागभा प्रवेषतसभेत गयेको देख्खॊदा 
२०६९ सारको श्रावण भवहनादेख्ख २०७१ सारको जेष्ठ भवहनासम्भ १४७ जना स्वीकृत दयवन्दीबन्दा 
फढी व्मख्क्तहरुराई तरफ तनकासा ददन ेकामाभा सॊरग्न बई रु.१,८२,०६,९००।- (अऺरुऩी एक कयोड 
फमासी राख छ हजाय नौ सम)  फढी खचा रेखी सयकायी सम्ऩख्त्त/यकभ राऩयवाही वा फद ् तनमत ् गयी 
वहनातभना, हातननोक्सानी वा दरुुऩमोग गयेको बने्न व्महोया ऩवुष्ट हनु आई तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा भातथ उल्रेख बएफभोख्जभ नेऩार सयकायराई 
हातननोक्सानी ऩरु् माएको तफगो रु.१,८२,०६,९००।- कामभ गयी तनज दीऩ फहादयु थाऩाराई भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१)  को खण्ड (झ)  फभोख्जभ सजाम गयी हातननोक्सानी गयेको 
तफगो तनजफाट भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ असरु उऩय हनु सभेतको भागदाफी 
तरई आज ववशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ । 

 
 
 

 

प्रवक्ता 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


