
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०६।०२  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 

 

मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

सॊस्कृति, ऩमयटन िथा नागरयक उड डमन भन्रारम, नागरयक उड डमन भहाशाखाका उऩ-सख्चव प्रभोद नेऩाररे 
प्मायाग्राईतडङ्ग सञ्चारनको रातग अनभुति ऩर (राइसेन्स) उऩरब्ध गयाइददन े काभका रातग सेवाग्राहीसॉग 
रु.६,००,०००।– घसु/रयसवि भाग गयेको बने्न सूचना एवॊ उजयुी तनवेदनका आधायभा अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग, टॊगारफाट खटटई गएको टोरीरे तनज उऩ-सख्चव प्रभोद नेऩारराई सेवाग्राहीसॉग रु.६,००,०००।– (छ राख 
रुऩैमाॉ) घसु/रयसवि तरइसकेको अवस्थाभा उक्त घसु यकभसटहि काठभाडौं भहानगयऩातरका, वडा नॊ. १ भनकाभना 
भागय ख्स्थि Hotel Aranya को कम्ऩाउण्डफाट तनमन्रणभा तरई तनजरे प्रमोग गयेको गाडी खानिरासी गने क्रभभा श्रोि 
नखरेुको थऩ यकभ रु. १६,५०,०००।– (सोह्र राख ऩचास हजाय रुऩैमाॉ) गयी जम्भा रु.२२,५०,०००।- (फाइस 
राख ऩचास हजाय रुऩैमा) फयाभद गरयएको तथमो । 

 

अनसुन्धानको तसरतसराभा  श्री सॊस्कृति, ऩमयटन िथा नागरयक उड्डमन भन्रारम, नागरयक उड्डमन भहाशाखाभा 
कामययि प्राटवतधक उऩ-सख्चव प्रभोद नेऩाररे सेवाग्राहीसॉग प्मायाग्राईतडङ्ग सञ्चारन गनय सञ्चारन अनभुतिऩर (राईसेन्स) 
ददने क्रभभा घसु/रयसवि भाग गयी रु.6,00,000।– घसु/रयसवि तरएको ऩटुि हनु आएकोरे तनजको उक्त कामय 
भ्रिाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु बएको हुॉदा तनज प्रभोद नेऩारराई तफगो 
रू.6,00,000।– (अऺेरुऩी छ राख रुऩैमाॉ) कामभ गयी भ्रिाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) फभोख्जभ जरयवानाको सजाम य सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ङ) फभोख्जभ कैद सजाम हनु 
भागदावी तरइएको छ । 

 

प्रभोद नेऩाररे आपू वहार यहेको ऩदअनसुाय तफ.तफ. एमयवेज प्रा.तर.को इजाजि नवीकयण सम्फख्न्धि कामय 
सम्ऩादन गयेकोभा तनजरे सोही कामयसम्ऩादन गयेको तफ.तफ. एमयवेज प्रा.तर.को प्रभखु कामयकायी अतधकृि हरयबक्त 
शे्रष्ठसॉग रु.16,50,000।–साऩटी तरई भ्रिाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 5 को उऩदपा (1) फभोख्जभको 
कसयु गयेको हुॉदा तनज प्रभोद नेऩारराई भ्रिाचाय तनवायण ऐन,  २०५९ को दपा 5 को उऩदपा (1) अनसुाय कैद 
सजाम गयी रु.16,50,000।–(अऺेरुऩी सोह्र राख ऩचास हजाय रुऩैमाॉ) सोही ऐनको दपा 5(1) फभोख्जभ जपि गयी 
ऩाउनसभेि भागदावी तरइएको छ । 

  साथै, तफ.तफ. एमयवेज प्रा.तर.का प्रभखु कामयकायी अतधकृि हरयबक्त शे्रष्ठरे आपू वहार यहेको तफ.तफ. एमयवेज 
प्रा.तर.को इजाजि नवीकयण सम्फख्न्धि कामयसम्ऩादन गयेका प्रभोद नेऩारराई रु.16,50,000।- साऩटी ददई तनजराई 
राब ऩरु् माउन ेकामय गयी तनज प्रभोद नेऩाररे गयेको भ्रिाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 5 को उऩदपा (1) 
फभोख्जभको कसयुभा ऐ.ऐनको दपा 22 फभोख्जभ भतिमायको बतूभका तनवायह गयेको हुॉदा तफ.तफ. एमयवेज प्रा.तर.का 
प्रभखु कामयकायी अतधकृि हरयबक्त शे्रष्ठ उऩय सोही ऐनको दपा 5 को उऩदपा (1) रे हनुे सजामभा भ्रिाचाय तनवायण 
ऐन, 2059 को दपा 22 को प्रतिवन्धत्भाक वाकमाॊशफभोख्जभ सजाम हनु भागदावी तरई आज टवशेष अदारि ,
काठभाडपभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ । 

 

प्रवक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 

 

 


