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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

तत्कार बौततक ऩूर्ााधाय तथा मातामात भन्रारम अन्तगातको सडक वर्बागका तत्कारीन सऩुरयटेन्डेन्ट 
ईख्न्जतनमय (हार अर्काश प्राप्त) चन्र नायामण मादर्रे ऩदभा यहॉदा गैयकानूनी सम्ऩतत आजान गयेको बने्न आमोगभा 
दताा हनु आएको उजयुी उऩयको अनसुन्धानको क्रभभा तनज चन्र नायामण मादर्रे तभतत २०३६।0८।0२ भा 
सनुसयी-भोयङ्ग तसॊचाई वर्कास सतभततभा ओबयतसमय ऩदफाट म्मादी तनमखु्ि बई तभतत २०४७।0३।१२ भा 
इख्न्जतनमय ऩदभा स्थामी तनमखु्ि ऩश्चात वर्तबन्न कामाारमहरुभा कामायत यही तभतत २०७४।११।१६ भा 
सऩुरयटेन्डेट ईख्न्जतनमयको ऩदफाट अर्काश प्राप्त गयेको देख्िमो ।  

सार्ाजतनक सेर्ाभा प्ररे्श तभतत २०३६।०८।०२ देख्ि अर्कास प्राप्त २०७४ पागनु १6 सम्भको 
अनसुन्धानभा तरइएको जाॉच अर्तधभा तनजरे ऩारयश्रतभक र्चत आम रु.२७¸४६¸६३७।-, दगुाभ तथा स्थातनम बत्ता 
र्ाऩतका आम रु.३,०८,४०२।–¸ कृवि आम रु.२६¸८५¸७००।-,  कजाा आम रु.३६,५६,९००।-,  कजाा 
अ.ल्मा. भौज्दात रु.८¸७७¸१००।- सभेत गयी जाॉचअर्तधभा तनज चन्र नायामण मादर्रे रु.१,०२,७४,७३९।– 
आम आजान गयेको देख्िन्छ । 

सोही जाॉच अर्तधभा तनज चन्र नायामण मादर्को श्रीभती याधा कुभायी मादर् य छोयी आॉचर मादर्को 
नाभभा दताा कामभ यहने गयी जग्गा िरयदभा रु.३२¸२४¸२५०।-, घय तनभााण एर्ॊ घयभा जतडत तथा यहेको 
पतनातसङ्ग, पतनाचय, इरेक्ट्रोतनक्ट्स, इरेख्क्ट्रकर सभाग्री सवहतभा रु.९२¸८३¸४६४।-, कजाा चिुा प्रमोजनभा 
रु.३१,४८,२०४।-, कजाा फैंक भौज्दातभा रु.८¸७७¸१००।-,  ऩुॉख्जगत राबकयभा रु.५०¸०००।-,  छोयी आॉचर 
मादर् य छोया आबिुण मादर्सभेतराई ख्चवकत्सा शास्त्र MBBS अध्ममनसभेतको शैख्ऺक िचाभा 
रु.८०¸५९¸४१६।–¸ शेमय िरयदभा रु.१५¸७००।-, नेऩार एसर्ीआइ फैंक तर. भा यहेको िाता नॊ. 
१७७१५२४०००६६९० भा एकैददन ४ ऩटक गयी जम्भा बएको स्रोत निरेुको यकभ रु.३५¸५०¸०००।- य  
फैंक िाताहरुभा भौज्दात रु.५¸७८¸३३३।- सभेत गयी अनसुन्धानभा तरइएको जाॉचअर्तधभा सम्ऩख्त्त तसजाना तथा 
िचा रगानी गनाभा तनजरे रु.२¸८७¸८६¸४६८।- िचा तथा रगानी गयेको देख्िन्छ । 

साथै तनज चन्र नायामण मादर्को रै्ध आम रु.१,०२,७४,७३९।–को अनऩुातभा आमबन्दा र्ढी गयेको 
रु.१,८५,११,७२८।– फयाफयको बागको सम्ऩख्त्तको स्रोत िलु्न नआएको ऩाइएकोरे तनज चन्र नायामण मादर्रे 
सावर्क भ्रष्टाचाय तनर्ायण ऐन¸ २०१७ को दपा १५ एर्ॊ प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनर्ायण ऐन¸ २०५९ को दपा २० को 
उऩदपा (१) फभोख्जभको कसूय गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे तनज चन्र नायामण मादर्राई तफगो रु.१,८५,११,७२८।– 
(एक कयोड ऩचासी राि एघाय हजाय सात सम अठ्ठाईस) कामभ गयी सावर्क भ्रष्टाचाय तनर्ायण ऐन¸ २०१७ को दपा 
१५ भा उल्रेि बए र्भोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ एर्ॊ प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनर्ायण ऐन¸ २०५९ को दपा २० को 
उऩदपा (२) फभोख्जभ सजाम हनुका साथै तनज चन्र नायामण मादर्रे जाॉच अर्तधभा आजान गयेको स्रोत निरेुको 
तऩतसरभा उल्रेि गयेका सम्ऩख्त्तहरुसभेत सावर्क भ्रष्टाचाय तनर्ायण ऐन¸ २०१७ को दपा ३  ̧१६ ग., दपा २९ को 
उऩदपा (१) य प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनर्ायण ऐन  ̧२०५९ को दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन¸ 
२०४८ को दपा २९ ि. फभोख्जभ असरु उऩय/जपत गयी ऩाउन तनजको श्रीभती याधाकुभायी मादर् सभेतराई सम्ऩख्त्त 
जपत गने प्रमोजनको रातग प्रततर्ादी कामभ गयी आज वर्शेि अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩर दामय गरयएको छ । 
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