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पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  

 

 

अथथ भन्रारमका उऩ-सख्िव याजेन्र ढुङ्गानारे सावथजननक सेवाको ऩदभा फहार यहॉदा गैयकानूनी सम्ऩख्ि 
आजथन गयेकोरे छाननफन तथा अनसुन्धान गयी कायवाही गयी ऩाउॉ बन्ने सभेतको उजयुीका सम्फन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा ननज याजेन्र ढुङ्गानारे सावथजननक सेवाभा  प्रवेश गयेको नभनत २०४९।०४।१९ देख्ि 
२०७५।०३।३२ सम्भ आजथन गयेको वैध आम रु.७९,५४,७९५।०८ को तरुनाभा ननजरे सोही अवनधभा 
गयेको ििथ तथा रगानी रु.५,४८,०३,३५१।५३ अस्वाबाववक देख्िएको य ननजरे गयेको ििथ तथा रगानी 
भध्मे रु.४,६८,४८,५५६।४५ को स्रोत िलु्न नआएको हुॉदा ननज याजेन्र ढुङ्गानारे सावथजननक सेवाको 
ऩदभा फहार यहॉदा गैयकानूनी सम्ऩख्ि आजथन गयी अनभल्दो तथा अस्वाबाववक उच्ि जीवनमाऩन गयेको ऩवुि 
हनु आएको एवॊ ननज याजेन्र ढुङ्गानारे साववक भ्रिािाय ननवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ य सो कसयुराई 
ननयन्तयता ददएको प्रिनरत भ्रिािाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु 
गयेको ऩवुि हुॉदा ननजराई नफगो रु.४,६८,४८,५५६।४५ (िाय कयोड अठसठ्ठी राि अठिारीस हजाय ऩाॉि 
सम छऩन्न रुऩैमाॉ  ऩैतारीस ऩैसा भार) कामभ गयी साववक भ्रिािाय ननवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ रे 
ननदेश गयेफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ तथा दपा २९ को उऩदपा (२), प्रिनरत भ्रिािाय ननवायण ऐन, 

२०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभको जरयवाना य कैद हनुका साथै साववक भ्रिािाय ननवायण 
ऐन, २०१७ को दपा १६ग., दपा २९ को उऩदपा (१) तथा प्रिनरत भ्रिािाय ननवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि. फभोख्जभ गैयकानूनी 
रुऩभा आजथन गयेको सम्ऩख्िको नफगो रु.४,६८,४८,५५६।४५ (िाय कयोड अठसठ्ठी राि अठिारीस हजाय 
ऩाॉि सम छऩन्न रुऩैमाॉ ऩैतारीस ऩैसा भार) जपत गयी ऩाउन भागदाफी नरइएको छ ।  

साथै, ननज याजेन्र ढुङ्गानारे सावथजननक सेवाको ऩदभा यहेय आफ्नो ऩदको दरुुऩमोग गयी भ्रिािायजन्म कामथ 
गयी  गैयकानूनी रुऩभा आजथन गयेको स्रोत निलु्ने सम्ऩख्िहरु ननजरे आपू रगामत श्रीभती भध ुकोइयारा 
(ढुङ्गाना) को नाभभासभेत िरयद गयी यािेको देख्िएकोरे भध ुकोइयारा (ढुङ्गाना) को नाभभा यहेको सम्ऩख्ि 
जपत गने प्रमोजनाथथ साववक भ्रिािाय ननवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग., दपा २९ य प्रिनरत भ्रिािाय 
ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 
२९ि. फभोख्जभ श्रीभती भध ुकोइयारा (ढुङ्गाना) सभेतराई प्रनतवादी फनाई आज ववशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको छ। 

   

प्रवक्ता 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 

 


