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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

जनस्वास््म कामाारम, धाददङका पऩमन हरयफहादयु हभार य रेखनदास नायामण शे्रष्ठबफरुद्ध दामय बएको 
भ्रष्टाचाय भदु्दाभा पवशेष अदारि काठभाडौंफाट बनजहरुरे भ्रष्टाचायको कसयु गयेको ठहर् माई बनज 
प्रबिवादीहरुराई जरयवाना गने गयी पैसरा बएफभोख्जभ बनजहरुरे जरयवाना िथा बफगो िोपकएफभोख्जभ 
फझुाएऩबन हारसम्भ कामायि यहेको बने्न उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा ित्कारीन ख्जल्रा स्वास््म प्रभखु 
डा. नयेश प्रिाऩ के.सी.रे पैसराको जानकायी प्राप्त गयेऩबछ ऩबन पऩमन हरय फहादयु हभारराई कायवाही नगयी 
२०६० सार भॊबसयदेख्ख २०६० सार पागनुसम्भको बनज हरयफहादयु हभारराई चाय भपहनाको जम्भा रु. 
१४,९०८।४० बकु्तानी गयेको देख्खॊदा नेऩार सयकायको यकभ हाबननोक्सानी गयेको स-प्रभाण ऩपुष्ट हनु 
आएकोरे बनज डा. नयेश प्रिाऩ के.सी.रे भ्रष्टाचाय बनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु 
गयेको देख्खॊदा बनजरे हाबननोक्सानी गयेको रु. १४,९०८।४० बफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय बनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयुभा सोही दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ भ्रष्टाचाय बनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ सजाम हनु य 
पहनाबभना गयेको बफगो यकभ बनजफाट सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ असरुउऩय हनुसभेि भागदाफी बरइएको 
छ ।   
 

पऩमन हरय फहादयु हभाररे भ्रष्टाचाय कसयु गयेको ठहय बएको जानकायी गयाइएको ऩत्र प्राप्त बएऩबछ 
बभबि २०६०।०२।०५ देख्ख बभबि २०७२।०८।१५ सम्भ बनमबभि सेवाभा कामायि यही उक्त अवबधभा 
िरफ बत्ता रगामिको सेवा सपुवधा, याजीनाभा ऩश्चाि बनमभानसुायको कयकट्टी गयेय उऩचाय खचाफाऩिको 
यकभ, सॊख्चि घयबफदा िथा बफयाभी बफदा य बनवतृ्तबयण फाऩिको यकभ गयी जम्भा हनु आउने रु. 
३४,३३,६८३।४९ नेऩार सयकायको यकभ हाबननोक्सानी गयेको स-प्रभाण ऩपुष्ट हनु आएकोरे ित्कारीन 
पऩमन हरय फहादयु हभाररे भ्रष्टाचाय बनवायण ऐन २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खॊदा 
बनजरे हाबननोक्सानी गयेको रु. ३४,३३,६८३।४९ बफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय बनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ फभोख्जभको कसयुभा सोही दपा १७ भा उल्रेख बए फभोख्जभ भ्रष्टाचाय बनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) य सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोख्जभ सजाम हनु य 
बनजरे पहनाबभना गयेको बफगो यकभ सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ असरु उऩय हनु सभेि भागदाफी 
बरइएको छ । 
 

साथै, जनस्वास््म कामाारम धाददङका ित्कारीन फरयष्ठ जनस्वास््म प्रशासक (हार यापष्डम स्वास््म 
िाबरभ केन्र टेकुभा फरयष्ठ जनस्वास््म प्रशासक) जीवन कुभाय भल्ररे भ्रष्टाचाय कसयु गयेको ठहय बएको 
जानकायी गयाइएको ऩत्र प्राप्त बएऩबछ पऩमन हरय फहादयु हभाररे ददएको याजीनाभा स्वीकृि गयी बनमभानसुाय 
कय कट्टी गयेय उऩचाय खचाफाऩिको यकभ, सॊख्चि घयबफदा िथा बफयाभी बफदाफाऩिको यकभ गयी जम्भा रु. 

 



७,६४,६४३।– बकु्तानी ददएको य बनजरे बसपारयस गयेको आधायभा बनफतृ्तबयणफाऩिको यकभसभेि हरय 
फहादयु हभाररे फझेुकोरे उक्त शीषाकको जम्भा हनु आउने रु. १४,७०,३७९।८० हरय फहादयु हभारराई 
बकु्तानी बएको देख्खॊदा बनज जीवन कुभाय भल्ररे नेऩार सयकायको यकभ हाबननोक्सानी गयेको ऩपुष्ट हनु 
आएकोरे बनजरे भ्रष्टाचाय बनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खॊदा बनजरे 
हाबननोक्सानी गयेको रु. १४,७०,३७९।८० बफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय बनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोख्जभको कसयुभा सोही दपा १७ भा उल्रेख बए फभोख्जभ भ्रष्टाचाय बनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) य सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोख्जभ सजाम हनु य बनजरे 
पहनाबभना गयेको बफगो यकभ सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ बनजफाट असरुउऩय हनुसभेि भागदाफी बरई 
आज पवशेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गयीएको छ । 

 
प्रवक्ता 

प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


