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प्रेस विज्ञवि
विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।
ख्जल्रा डोटी रानाकेदाये श्वय सव डडडबजन वन कामाारमका कामाारम प्रभुख सहामक वन अडधकृत(आठौं तह) सुयेश

चन्र डड.सी.रे सरूवा बई डडडबजन वन कामाारम कञ्चनऩुय हाख्जय हुन जाने क्रभभा सेवाग्राहीको काठको छु ट ऩुजीको
डसपारयस रगामत कागजी प्रक्रक्रमा सहज गरयददए फाऩत घुस रयसवत फुझी धनगढीतपा गइयहेको बन्ने सूचनाको आधायभा
अख्ततमाय दुरूऩमोग अनुसन्धान आमोगको कामाारम, कञ्चनऩुयफाट खक्रटई गएको टोरीरे डनज सुयेशचन्र डड.सीराई घुस
रयसवत भध्मेको रू.३,२६,०००।–(तीन राख छब्फीस हजाय भात्र) घुस रयसवत यकभ सक्रहत डनमन्त्रणभा डरएको डथमो ।

अनुसन्धानको क्रभभा डनज वन अडधकृत (आठौं तह) सुयेशचन्र डड.डस.रे काठको छु टऩुजीको डसपारयस रगामत कागजी

प्रक्रक्रमाभा सहज वातावयण डभराई ददएफाऩत सेवाग्राहीसॉग रू.५,६०,०००।– (ऩाच राख साठी हजाय) भाग गये को बन्ने
दे ख्खएताऩडन डनजफाट रू. ३,२६,०००।– (तीन राख छब्फीस हजाय) फयाभद बएकोरे डनजरे भ्रष्टाचाय डनवायण

ऐन,२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसुय गये को तथ्म प्रभाणहरूवाट ऩुक्रष्ट हुन आएकोरे डनजराई क्रवगो
रू. ३,२६,०००।–(तीन राख छब्फीस हजाय) कामभ गयी भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा(१)
य दपा ३ को उऩदपा (१) को दे हाम (घ) फभोख्जभ सजाम गयी घुस रयसवत फाऩत डरएको रू. ३,२६,०००।– (तीन
राख छब्फीस हजाय) डनजफाट ऐ.ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ जपत हुन भागदावी डरइएको ।
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रू.५,४५,०००।–(ऩाॉच राख ऩैतारीस हजाय) डरइ सो भध्मे रू.३,२६,०००।– (तीन राख छब्फीस हजाय) वन
अडधकृत सुयेशचन्र डड.सी.राई उऩरब्ध गयाईददएको तथ्म सप्रभाण ऩुक्रष्ट हुन आएकोरे डनज सुसन जोशीराई भ्रष्टाचाय

डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (२) वभोख्जभको कसुयभा घुस/रयसवत वाऩत डरएको यकभ

रू.५,४५,०००।–(ऩाॉच राख ऩैतारीस हजाय) क्रवगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा
(२) भा उल्रे ख बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) फभोख्जभ

सजाम गयी घुस रयसवत डरएको यकभ रू.५,४५,०००।– (ऩाॉच राख ऩैताडरस हजाय) ऐ.ऐनको दपा ३ को उऩदपा
(२) वभोख्जभ असुर गयी जपत हुन भागदावी डरइएको ।

साथै उजुयी डनवेदक च ुयाभणी अमााररे याष्ट्रसेवक वा अन्म व्मख्िराई आफ्नो काभ गयाउनका राडग रू.५,४५,०००।-

(ऩाॉच राख ऩैतारीस हजाय) घुस/रयसवत ददई भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (३) वभोख्जभको
कसुय गयी भ्रष्टाचायजन्म कामा गये को ऩुक्रष्ट बएताऩडन डनजरे अनुसन्धान कामाभा सत्म तथ्म खुराई सहमोग गये को दे ख्खॊ दा

डनजराई भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ५५ फभोख्जभ सजामको भागदाफीभा ऩूणा छु ट ददई सयकायी साऺीको
रूऩभा प्रस्तुत गरयमो ।

(प्रदीपकुमार कोइराला)
प्रिक्ता

