
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९/०७।२८  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 

 

मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 
 

भध्मऩख्िभाञ्चर विश्वविद्यारम भानविकी य साभाख्जक शास्त्र सॊकाम डडनको कामाारमद्वाया डभडि 
२०७७।१०।१९ गिेको गोयखाऩत्रभा प्रकाख्शि सूचना छरकऩटऩूर्ा िरयकारे डनकाडरएको, विडबन्न विषमका आॊख्शक 
िथा कयाय उऩप्राध्माऩक ऩदभा विऻाऩन गदाा सफै विषमका राडग न्मूनिभ मोग्मिा एउटै विषम (कानूनभा स्नािकोत्तय 
गयी न्मूनिभ ५० प्रडिशि ल्माएको) भात्र याख्खएको, विऻको छनौट िथा डरख्खि य भौख्खक ऩयीऺाभा डभरेभिो गयी 
छनौट प्रविमा सम्ऩन्न गरयएको य डरख्खि ऩयीऺाको कवऩभा अङ् क थऩघट गरयएको बने्न उजयुी डनिेदन सम्फन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा उक्त कामाभा सॊरग्न देहामका व्मख्क्तहरु उऩय देहाम अनसुायको भागदािी डरई अख्तिमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ य दपा ३५ एिॊ भ्रष्टाचाय डनिायर् ऐन, २०५९ को दपा ३६ फभोख्जभ 
आज विशेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ।    

देहाम: 
(क) अॊग्रजेी विषमका विऻ विनम कुभाय दासरे उत्तयऩखु्स्िका जाॉच गने िभभा अङ् क प्रदान गदाा अनतु्तीर्ा 

हनुे प्रकृडिको उम्भेदिायराई उत्तीर्ा गयाएको य उत्तीर्ा हनुे प्रकृडिको उम्भेदिायको उत्तयऩखु्स्िकाभा ददएको अङ् कराई 
ऩटक-ऩटक केयभेट गयी (घटाएय) अनतु्तीर्ा गये गयाएको देख्खएको, अन्ििाािााको िभभा अन्ििाािाा अगािै सहबागी 
उम्भेदिायहरूका उत्तयऩखु्स्िका भाग गयी सम्फख्न्धि ऩयीऺाथीको Symbol No. याखी सॊकेि गयी उम्भेदिायको ऩवहचान 
गयी प्राप्ताङ् कको आधायभा अन्ििाािााभा अङ् क प्रदान गने मोजना फनाई सोही फभोख्जभ अङ् क प्रदान गना ऩवहरे ददएको 
अङ् क केयभेट गयी फदडनमिऩूिाक उत्तीर्ाराई अनतु्तीर्ा य अनतु्तीर्ाराई उत्तीर्ा गयेको य उत्तीर्ा हनु सक्नेराई िैकख्ल्ऩक 
उम्भेदिाय फनाई ऩयीऺाको ऩरयर्ाभराई पेयफदर गयी भ्रष्टाचाय डनिायर् ऐन, २०५९ को दपा १३ फभोख्जभको कसयु 
गयेको देख्खएकोरे डनज अॊग्रजेी विषमका विऻ एिॊ भध्मऩख्िभाञ्चर विश्वविद्यारम, सखेुिका सहप्राध्माऩक डा. विनम कुभाय 
दासराई ऐ. ऐनको दपा १३ फभोख्जभ सजाम गना भागदािी डरइएको छ । 

(ख) ऩयीऺा सडभडिका सॊमोजक सहामक डडन कभरेश डड.सी.रे अॊग्रजेी विषमको Scrutiny Board 

को िपा फाट उत्तयऩखु्स्िका सॊऩयीऺर्को ख्जम्भेिायी प्राप्त बएकोभा विऻफाट ऩटक-ऩटक ददएको अङ् क केयभेट गयी 
सॊशोधन गरयएकोभा सभेि अनदेखा गयी स्िीकाय गयेको, अन्ििाािााभा छनौट सडभडिको सॊमोजकको रूऩभा सहबागी हुॉदा 
विऻरे अन्ििाािााको िभभा उत्तयऩखु्स्िका भाग गदाा उऩरध ध गयाएको, उम्भेदिाय ऩवहचानका राडग Symbol No. 

रेखी केयभेट गना सहभडि जनाएको य अॊग्रजेी विषमको अन्ििाािााको अङ् कसभेि नजोडी नडिजा प्रकाशन गने प्रमोजनको 
राडग फैठक ऩखु्स्िकाभा टाॉस गयी ऩयीऺाको ऩरयभार् पेदफदर गये गयाएको सभेि देख्खॉदा डनज भध्मऩख्िभाञ्चर 
विश्वविद्यारम, सखेुिका सहामक डडन एिॊ ऩयीऺा सडभडिका सॊमोजक िथा Scrutiny Board सदस्म श्री 
कभरेश डड.सी.राई भ्रष्टाचाय डनिायर् ऐन, २०५९ को दपा १३ फभोख्जभको कसयुभा ऐ. ऐनको दपा १३ फभोख्जभ 
सजाम गना भागदािी डरइएको छ । 

 

प्रिक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 

 

 

 


