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मिमि: २०७६।०८।०१  गिे 

पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  

 

 

कायागाय कामाारम भबभपेदी, भकवानऩयुका जेरय ख्ियख्िवी थाऩारे सावाजभनक सेवाको ऩदभा यही गैयकानूनी 
सम्ऩख्ि आजान गयी अस्वाबाववक उच्ि जीवनमाऩन गयेकोरे छानववन िथा अनसुन्धान गयी कायवाही हनु बने्न उजयुी 
सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा ख्ियख्िवी थाऩारे सावाजभनक सेवा प्रवेश गयेको भभभि २०४५।०२।०४ गिेदेख्ि आ.व. 
२०७५/०७६ सम्भभा आजान गयेको वैध आमको िरुनाभा भनजरे सोही अवभधभा सम्ऩख्ि भसजाना िथा ििा रगानीभा 
गयेको ििा व्मम घटाउॉदा सम्ऩख्िको स्रोि िलु्न नआएफाट स्रोि िलु्न नआएको सम्ऩख्ि गैयकानूनी रुऩभा आजान 
गयेको ऩवुि हनु आएको हुॉदा भनजरे साववक भ्रिािाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रिभरि भ्रिािाय 
भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको देख्िॊदा भनज ख्ियख्िवी थाऩा उऩय 
ववगो रु. १,१३,६०,४१०।९५ (एक कयोड िेह्र राि साठी हजाय िाय सम दस रुऩैमाॉ ऩन्िानब्फे ऩैसा) कामभ गयी 
साववक भ्रिािाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ (ग) िथा दपा २९ एवॊ प्रिभरि भ्रिािाय भनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) अनसुाय ववगो फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु एवॊ स्रोि निरेुको 
सम्ऩख्ि िथा रगानी ििाहरु फयाफयको स्रोि िरुाउन नसकेको हुॉदा स्रोि िलु्न नआएको सम्ऩख्ि िथा रगानी ििा 
ववगो रु. १,१३,६०,४१०।९५ साववक भ्रिािाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ (ग), दपा २९ य प्रिभरि 
भ्रिािाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ िथा अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ 
(ि) फभोख्जभ जपि गयी ऩाउन भागदावी भरइएको छ। 

साथै, भनज ख्ियख्िवी थाऩारे सावाजभनक सेवाको ऩदभा यहेय आफ्नो ऩदको दरुुऩमोग गयी भ्रिािायजन्म कामा 
गयी गैयकानूनी रुऩभा आजान गयेको स्रोि निलु्ने सम्ऩख्िहरु भनजरे आपू रगामि ऩरयवायका सदस्महरु श्रीभिी गोभा 
कटे्टर थाऩासभेिका नाभभा दिाा कामभ यहने गयी िरयद गयी यािेकोरे स्रोि निरेुको अिर सम्ऩख्ि श्रीभिी गोभा 
कटे्टर थाऩाको नाभभा यहे बएको ऩाइएकोरे सो स्रोि निरेुको सम्ऩख्ि जपि गने प्रमोजनाथा साववक भ्रिािाय 
भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ (ग), दपा २९ य प्रिभरि भ्रिािाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ िथा 
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ (ि) फभोख्जभ श्रीभिी गोभा कटे्टर थाऩासभेिराई 
प्रभिवादी फनाई आज ववशेष अदारि काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ । 
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