
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०५।१६  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 

 

मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

 

उच्च अदारि, ददऩामरका यख्जष्ट्राय यण फहादयु कटवाररे आर्थिक वर्ि 078/79 भा र्फर्नमोख्जि 
वजेट अर्नमर्भििा गयी खचि गयेको य स्थामी ख्िख्ऺकाको रुऩभा अन्मतै्र कामियि यहेकी आफ्नी श्रीभिीराई 
उच्च अदारि ददऩामरको कम्प्मटुय अऩयेटयभा र्नमखु्ि गयेको बने्न उजयुी र्नवेदन सम्पफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा 
उच्च अदारि, ददऩामरभा कामियि ित्कारीन यख्जष्ट्राय यण वहादयु कटवाररे आफ्नो ऩदीम दरुुऩमोग गयी 
र्फर्बन्न िीर्िकभा र्फर्नमोख्जि फजेट अनसुाय गनुिऩने खचि ख्िर्िकभा नक् करी ववर बयऩाई खडा गयी, नक् करी 
सम्पझौिासभेि फनाई आपै स्वीकृि गयी प्राम:आपैरे िोधबनाि र्रन,े सम्पभार्नि सवोच्च अदारिफाट बच ुिअर 
अनगुभन र्नरयऺण बएकोभा ददऩामर भकुाभभा होटर खचि बएको स्वीकृिी गयी ववर बयऩाई फनाई आपैरे 
बिुानी र्रएको, कर्िऩमभा स्टोयवकऩयफाट िोधबनाि गयाई बिुानी र्रन,े व्मफासामीहरुसॉग अवपसको 
वहसाववकिाव र्भराउन बनी र्फर ल्माई हुॉदै नबएको खचिको नक्करी खरयद देखाउने, प्रमोगर्फहीन गाडीको 
भभिि गयेको बनी ववरको बिुानी र्रन,े वकिे गयी र्भर्ि सच्चाई भ्रभण काजको बिुानी र्रन ेरगामिको 
पजी कामिको आपै सदय गयी बिुानी र्रने/ददने कामिगयी रु.4,98,995।– बिुानी बएको बनी देखाई 
सयकायी यकभ हार्ननोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय र्नवायण ऐन, 2059 को दपा 17 फभोख्जभ कसयु गयेको ऩवुष्ट 
हनु आएकोरे र्नजराई रु.4,98,995।–(अऺरुऩी चाय राख अन्ठानब्फे हजाय नौ सम ऩन्चानव्वे रुऩैमाॉ) 
र्फगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा 17 रे र्नदेि गये भिुाववक उि ऐनको दपा ३(१)(घ) फभोख्जभ कैद 
सजाम य र्फगोफभोख्जभ जरयवाना गयी सोही ऐनको दपा 17 फभोख्जभ हार्ननोक्सानी बएको र्फगो र्नजफाट 
असरु उऩय हनुसभेि भागदाफी र्रने । 

साथै, यण फहादयु कटवार आपैरे उच्च अदारि ददऩामरको, हरकुा सवायी चारकको रुऩभा आफ्नै 
श्रीभिीको नाभफाट काल्ऩर्नक कागजाि िमाय गयेको साथै स्थामी ख्िख्ऺकाको रुऩभा कामियि यहेकी आफ्नै 
श्रीभिीराई २०७६ चैत्र देख्ख असायसम्पभ 4 (चाय) भवहनाको रार्ग कम्प्मूटय अऩयेटय ऩदभा आपैरे कयाय 
सम्पझौिा गयेको कागजाि फनाई ऩारयश्रर्भक बिुानीको र्नवेदन रगामिको कागजािहरु िमाय गयी अदारिको 
रेखा िाखाभा प्रस्ििु एवॊ र्नज यख्जष्ट्रायरे िोक आदेिसभेि गयी सम्पझौिा अनसुायको 4 (चाय) भवहनाको 
जम्पभा रु.1,12,000।- यकभ बिुानी र्रने प्रमाि गयेकोरे र्नज यख्जष्ट्राय यण फहादयु कटवारको उि कामि 
भ्रष्टाचाय र्नवायण ऐन, 2059 को दपा 17 फभोख्जभको सयकायी सम्पऩख्ि हार्ननोक्सानी गने गयाउने कसयु 
अन्िगिि ऩने बएको हुॉदा सोही ऐनको दपा 21 भा उल्रेख बए अनसुायको सजाम हनु भागदाफीसभेि र्रई 
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ य ३५ फभोख्जभ आज वविेर् अदारि, 
काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ ।  
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