
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०६।०७  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 

 

मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
 

ख्जल्रा सप् ियी, बेटेनयी अस्ऩिार िथा ऩश ु सेवा ववज्ञ केन्रका ऩश ु ववकास अधधकृि ख्शव नायामण 
मादवरे घाॉस ववकास कामयक्रभको ऩेश्की धरई घाॉस खरयद गदाय पाभयको सॊचारकफाट घाॉस खरयद गयेवाऩि 
घसु चेकभापय ि धरएको बन्ने उजयुी धनवेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा ऩश ु ववकास अधधकृि ख्शव नायामण 
मादवरे पाभयफाट जफयजस्िी खारी ववर धरई उक्त खारी ववरभा घाॉस खरयदको नक्करी वववयण बयी खरयद 
गरयएको बधनएको घाॉस कहाॉ कसराई के कसयी ववियण गयेको हो सोको बयऩाईसभेि ऩेश्की पर्छ्यौटको 
राधग कामायरमभा ऩेश गनय नसकेको, पाभयका सॊचारकराई रु.70,000।– भात्र बकु्तानी ददई घाॉस खरयद 
गयेको बनी रु.1,80,000।- सयकायी यकभ हाधननोक्सानी गयी धनज ख्शव नायामण मादफरे भ्रष्टाचाय धनवायण 
ऐन, 2059 को दपा 17 फभोख्जभको कसूय गयेको ऩवुष्ट बएकोरे धनज ख्शव नायामण मादवराई 
रु.1,80,000।- (एक राख असी हजाय रुऩैमाॉ) धफगो कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा 17 भा उल्रेख बए 
वभोख्जभ ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) एवॊ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (घ) 
फभोख्जभ कैद सजाम य धफगो फभोख्जभ जरयवाना गयी ऐ. ऐनको दपा 17 फभोख्जभ हाधननोक्सान बएको धफगो 
धनजफाट असरु उऩय सभेिको सजाम हनु भागदाफी धरइएको छ। 

मसैगयी, धनज ख्शव नायामण मादफरे पाभयफाट घाॉस खरयद गदाय पाभयका सॊचारकराई दवाव य 
प्रबावभा ऩायी धनजफाट रु.21,000।– घसु रयसविसभेि धरई भ्रष्टाचाय धनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 
को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩवुष्ट बएकोरे धनज ख्शव नायामण मादफरे धरएको घसु/रयसवि 
रु.21,000।– (एक्काइस हजाय रुऩैमाॉ) ववगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय धनवायण ऐन, 2059 को दपा ३ को 
उऩदपा (1) एवॊ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (क) फभोख्जभ कैद सजाम, ववगो 
फभोख्जभ जरयवाना य धरइसकेको घसु/रयसवि सभेि जपि हनु भागदावी धरई अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ य ३५ फभोख्जभ आज ववशेष अदारि, काठभाडौँभा आयोऩऩत्र दामय 
गरयएको छ। 

 

प्रवक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 

 


