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पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  

 

 

श्री पऩऩरचौतया भाध्ममभक पिद्यारम डुङ्गेश्वय ५ दैरेखका पिद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतका अध्मऺ एॊि 
ख्िऺक छनौट समभमतको सॊमोजक बक्त फहादयु िाहीरे याहत दयफन्दी मन.भा.पि. तह साभाख्जक मफषम 
ख्िऺकको गाउॉऩामरकाफाट सॊचारन गरयएको ख्िऺक छनौट ऩयीऺा सॊचारन हनु ु अगािै ऩयीऺाथीहरुराई 
म्मासेन्जयभापफ त प्रश्नऩत्र तथा उत्तय कुख्न्जका ऩठाई ख्िऺक छनौट गयेको बने्न उजयुी एॊि सूचनाको आधायभा 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाफरम, सखेुतफाट अनसुन्धान हुॉदा उक्त ऩयीऺाभा सहबागी बै 
छनौट बएका ख्िऺक घनश्माभ बण्डायी य फैकख्पऩक उम्भेदिाय दर फहादयु पि.क. राई म्मासेन्जयभापफ त 
प्रश्नऩत्र य उत्तय कुख्न्जका (Answer Key) ऩठाई अख्ततमाय दरुुऩमोग गयेको खपुन आएको हुॉदा मनजहरु 
बक्त फहादयु िाही, घनश्माभ बण्डायी य दर फहादयु मफ.क.राई थऩ अनसुन्धानका रामग मनमन्त्रणभा 
मरइएको मथमो । 
 

ख्जपरा दैरेख डुङ्गेश्वय गाउॉऩामरका िडा नॊ. ५ ख्स्थत श्री पऩऩर चौताया भाध्ममभक पिद्यारमको मन.भा.मफ. 
तह याहत दयफन्दीभा साभाख्जक पिषमको ख्िऺक छनौटका रामग गाउॉऩामरकाद्वाया मभमत २०७६/०९/०२६ 
गते सञ्चारन गरयएको ऩयीऺाभा डुङ्गेश्वय गाउॉऩामरका िडा नॊ. ५ का िडाध्मऺ टेक फहादयु बण्डायीको 
मनदेिन य सपराहफभोख्जभ सोही िडा नॊ. ५ का िडासदस्मसभेत यहेका उक्त पिद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतका 
अध्मऺ बक्त फहादयु िाहीरे ऩयीऺा सञ्चारन हनु अगािै ऩश्नऩत्रहरु ऩयीऺाथीहरु घनश्माभ बण्डायी य दर 
फहादयु पिश्वकभाफको म्मासेन्जयभा ऩठाई आपूराई प्राप्त अमधकायको दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचायजन्म कामफ गयेको 
स-प्रभाण ऩपुष्ट हनु आएकोरे प्रस्ततु कसयुभा सॊरग्न व्मख्क्तहरुराई तऩमसर फभोख्जभको कसयुभा सजामको 
भागदाफी मरइएको छ । 

 

क. डुङ्गेश्वय गाउॉऩामरका िडा नॊ. ५ का िडाध्मऺ टेक फहादयु बण्डायी य ऐ. िडाका िडासदस्म एिॊ 
पऩऩर चौताया भाध्ममभक पिद्यारम डाॉडाऩयाजरुका पिद्यारम व्मिस्थाऩन समभमत अध्मऺ बक्त फहादयु 
िाहीसभेतको मभरेभतो गयी ख्िऺक छनौट ऩयीऺाको सॊमोजकसभेत यहेका बक्त फहादयु िाहीको 
भोफाइरफाट पिषमपिऻहरुरे तमाय गयेको पिषमगत तपफ को प्रश्नऩत्र तथा िस्तगुत प्रश्नहरुको 
उत्तयकुख्िकाको पोटो ख्खची घनश्माभ बण्डायी य दर फहादयु मफश्वकभाफको म्मासेन्जयभा ऩठाई आपू 
मनकटका व्मख्क्तराई ख्िऺक ऩदभा मनमकु्त गयी आपूहरुराई गैयकानूनी राब ऩरु् माउने फदमनमतरे 
प्रश्नऩत्रको गोऩमनमता बॊग गयेको तथ्म प्रभाख्णत बएको य मनजहरुको उक्त कामफ भ्रष्टाचाय मनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा १३ फभोख्जभको कसयु बएकोरे मनजहरुराई भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा १३ फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी मरइएको छ । 

 

 



ख. श्री पऩऩर चौताय भाध्ममभक पिद्यारमका तत्कारीन रेखा सहामक तथा मन.भा.मफ. तह साभाख्जक 
ख्िऺक ऩदभा मनमकु्त घनश्माभ बण्डायीरे पिद्यारम व्मिस्थाऩन समभमतका अध्मऺ बक्त फहादयु िाही 
तथा आफ्नो दाज ु नाता ऩने टेक फहादयु बण्डायीसॉग मभरेभतो गयी ख्िऺक छनौट ऩयीऺाका 
सॊमोजकसभेत यहेका बक्त फहादयु िाहीभापफ त ऩयीऺाको पिषमगत तपफ को छ िटै प्रश्नहरु यहेको 
प्रश्नऩत्र तथा िस्तगुत प्रश्नऩत्रहरुको ४० िटै प्रश्नहरुको फह-ुपिकपऩ उत्तय यहेको उत्तयकुख्िका प्राप्त 
गयी ऩयीऺाको तमायी गयी ऩयीऺाभा सहबागी बई सिाफमधक अॊक प्राप्त गयेको य ऩयीऺा समभमतको 
मसपारयसभा श्री पऩऩर चौताया भाध्ममभक पिद्यारम, दैरेखफाट मन.भा.मफ. तह साभाख्जक पिषमको 
ख्िऺक ऩदभा कयाय मनमखु्क्तसभेत मरइसकेको देख्खॊदा मनजरे प्रश्नऩत्रको गोऩमनमता बॊग गने कामफभा 
सहमोग गयेको य प्रश्नऩत्र तथा उत्तयकुख्िका प्राप्त गयी ऩयीऺाभा सफैबन्दा फढी अॊक पमाई उख्त्तणफ बई 
ख्िऺक ऩदभा मसपारयस बई मनमखु्क्तसभेत मरएको स-प्रभाण ऩपुष्ट हनु आएको य मनजको उक्त कामफ 
भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा १३ को कसयुको भमतमाय हनुे कसयु गयेको ऩपुष्ट बएकारे 
सोही ऐनको दपा २२ को प्रमतफन्धात्भक िाक्ाॊिभा उपरेख बए फभोख्जभ मनजराई भ्रष्टाचाय 
मनिायण ऐन, २०५९ को दपा १३ अनसुाय सजाम हनु भागदाफी मरइएको छ । 

 

ग. ख्िऺक ऩदभा फैकख्पऩक उम्भेदिाय दरफहादयु पिश्वकभाफरे बक्त फहादयु िाही य टेक फहादयु 
बण्डायीसॉग मभरेभतो गयी श्री पऩऩर चौताया भाध्ममभक पिद्यारम, डाॉडाऩयाजरु, दैरेखको याहत 
दयफन्दीको मन.भा.मफ. तह साभाख्जक पिषमको ख्िऺक छनौट ऩयीऺाभा सहबागी हनु ु अगािै बक्त 
फहादयु िाहीभापफ त पिषमगत तपफ को ६ िटा प्रश्नहरुभध्मे ३ िटा तथा िस्तगुत प्रश्नहरु ४० िटाको 
सम्ऩूणफ उत्तय यहेको उत्तयकुख्िका प्राप्त गयेको य टेक फहादयु बण्डायी य बक्त फहादयु िाहीको 
सपराहफभोख्जभ घनश्माभ बण्डायीको रयक्त ऩद (सहामक रेखाऩार) भा मनमकु्त हनुे मोजनाभा सभथफन 
जनाई प्रश्नऩत्रको गोऩमनमता बॊग गने कामफभा बक्त फहादयु िाहीसभेतराई सहमोग गयी प्रश्नऩत्र तथा 
उत्तयकुख्िका प्राप्त गयी ऩयीऺाभा अन्म ऩयीऺाथी बन्दा फढी अॊक पमाई उख्त्तणफ बई फैकख्पऩक 
उम्भेदिायको रुऩभा छनोट बएको देख्खई भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा १३ को कसयुको 
भमतमाय हनुे कसयु गयेकोरे सोही ऐनको दपा २२ भा उपरेख बएफभोख्जभ मनजराई भ्रष्टाचाय 
मनिायण ऐन, २०५९ को दपा १३ अनसुाय हनुे सजामको आधा सजाम हनु भागदाफी मरई आज 
पििेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ । 

 
 

प्रिक्ता 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


