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प्रेस मिज्ञमि 

 

विषम: भ्रष्टाचायको कसयुभा आमोगिाट सम्भाननि विशषे अदारिभा आयोऩऩत्र दिाा गयी भदु्दा 
विचायाधीन अिस्थाभा यहेका य कसयु ठहय बएका व्मख्िहरु स्थानीम िहको ननिााचन, २०७९ भा 
ननिााख्चि बएको सम्िन्धभा काननुअनसुाय ननरम्िनको व्मिस्था कामाान्िमन गना गयाउन सम्िख्न्धि 
ननकाम सभऺ रेखी ऩठाइएको। 

 

भ्रष्टाचायको कसयुभा विनबन्न नभनिभा अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट सम्भाननि विशेष 
अदारिभा आयोऩऩत्र दिाा गयी भदु्दा विचायाधीन अिस्थाभा यहेका य कसयु ठहय बएका व्मख्िहरु नभनि 
२०७९।०१।३० सम्ऩन्न बएको स्थानीम िहको ननिााचनिाट विनबन्न ओहोदाभा ननिााख्चि बएको 
देख्खएको ननम्न फभोख्जभका ऩदानधकायीका सम्िन्धभा काननु अनसुाय ननरम्िनको व्मिस्था कामाान्िमन 
गना गयाउन देहामफभोख्जभ गने गयी सम्िख्न्धि ननकामभा रेखी ऩठाइएको छ। 

(१) देिीदत्त उऩाध्मामको हकभा: कैरारी ख्जल्रा, भोहन्मार गाउॉऩानरका, िडा नॊ. २ का 
ित्कारीन िडाध्मऺ देिीदत्त उऩाध्मामरे सािाजननक सम्ऩख्त्त हानन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेकोभा 
ननजउऩय भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ७ को खण्ड (क) य दपा १७ को कसयुभा ऐ.ऐनको 
दपा ३ को उऩदपा (१) य सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ज) फभोख्जभको 
सजामको भागदाफी नरई आमोगिाट नभनि २०७९।०१।०२ भा विशेष अदारिभा आयोऩऩत्र दामय बई 
उि भदु्दा विचायाधीन यहॉदाकै सन्दबाभा भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ३३ भा कसयुको 
आयोऩको रागेको कुनै व्मख्ि/याष्ट्रसेिक सो भदु्दाको वकनाया नबएसम्भ स्िि: ननरम्फनभा यहन ेव्मिस्था 
अनसुाय हार भोहन्मार गा.ऩा.का. अध्मऺ ऩदभा ननिााख्चि देिीदत्त उऩाध्मामको हकभा ननजविरुद्धको 
भदु्दा अख्न्िभ वकनाया नबएसम्भ स्िि: ननरम्फनभा यहने व्मिस्था कामाान्िमन गना गयाउन सॊघीम भानभरा 
िथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम, ननिााचन आमोग य सम्िख्न्धि स्थानीम िहभा रेखी ऩठाइएको छ।  

(२) नन्दयाभ नगयीको हकभा: कैरारी ख्जल्रा, भोहन्मार गाउॉऩानरका, िडा नॊ. ३ का ित्कारीन 
िडाध्मऺ नन्दयाभ नगयीरे सािाजननक सम्ऩख्त्तको हानन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ७ को खण्ड (क) य दपा १७ को कसयुभा ऐ.ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य सोही ऐनको 
दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ज) फभोख्जभको सजामको भागदाफी नरई मस आमोगिाट नभनि 
२०७९।०१।०२ भा विशेष अदारिभा आयोऩऩत्र दामय बई उि भदु्दा विचयाधीन यहॉदाकै अिस्थाभा 
ननज नन्दयाभ नगयी स्थानीम िहको ननिााचनभा सहबागी बई भोहन्मार गाउॉऩानरकाको िडा नॊ. ३ को 
िडाध्मऺ ऩदभा ननिााख्चि बएकोभा भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ३३ अनसुाय ननजविरुद्धको 
भदु्दा अख्न्िभ वकनाया नबएसम्भ स्िि: ननरम्फनभा यहने हुॉदा सोफभोख्जभ कामाान्िमन गना गयाउन सॊघीम 

 



भानभरा िथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम, ननिााचन आमोग य सम्िख्न्धि स्थानीम िहभा रेखी ऩठाइएको 
छ।  

 (३) हरययाभ बण्डायीको हकभा: निुाकोट ख्जल्रा, नफदयु नगयऩानरका, िाड नॊ. ९ ख्स्थि सरुऺण 
भाध्मनभक विद्यारमका प्रध्मानाध्माऩक हरययाभ बण्डायीरे विद्यारमको यकभ वहनानभना गयी भ्रष्टाचाय 
गयेकोरे ननजउऩय भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु अऩयाधभा सोही 
ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य सोही दपाको उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ सजामको 
भागदाफी नरई मस आमोगफाट नभनि २०७६।0५।२० गिे विशेष अदारिभा भदु्दा दामय बई उि भदु्दा 
विचायाधीन यहॉदाकै अिस्थाभा ननज हरययाभ बण्डायी स्थानीम िहको ननिााचनभा नफदयु नगयऩानरका, िडा 
नॊ. ९ को िडाध्मऺभा ननिााख्चि बएकोभा भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ३३ अनसुाय भदु्दा 
दामय बएको कुनै व्मख्ि/याष्ट्रसेिक सो भदु्दाको वकनाया नबएसम्भ स्िि: ननरम्फनभा यहने व्मिस्था 
कामाान्िमन गना गयाउन सॊघीम भानभरा िथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम, ननिााचन आमोग य सम्िख्न्धि 
स्थानीम िहभा रेखी ऩठाइएको छ।  

(४) सयुि फहादयु यािरको हकभा: अछाभ ख्जल्रा, ऩॊचदेिर विनामक नगयऩानरका, िडा नॊ. ७ 
को कारीदेिी भाध्मनभक नफद्यारमको प्राथनभक िहका ख्शऺक सयुि फहादयु यािररे नक्करी शैख्ऺक 
मोग्मिाको प्रभाणऩत्र ऩेस गयी सेिाभा फहार यहेकोभा ननजविरुद्ध भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा 
१६ को उऩदपा (१) को कसयुभा सजाम हनु मस आमोगिाट नभनि २०७६।०१।०५ भा भागदाफी 
नरई विशेष अदारिभा आयोऩऩत्र दामय बएकोभा सम्भाननि अदारिफाट नभनि २०७६।०५।१३ गिे 
ननजउऩयको कसयु ठहय बई रू ५०००।– जरयिाना बएको य प्रनििादीरे शरुु म्माद गयुाजी फसेकारे 
ननजराई ऩनुयािेदनको म्माद ददन ऩयेन बनन बएको पैसरा नै अख्न्िभ बएकोभा ननज सयुि फहादयु यािररे 
स्थानीम िहको ननिााचनभा सहबागी बई ऩॊचदेिर विनामक नगयऩानरका, िडा नॊ. ७ को िडाध्मऺभा 
ननिााख्चि बएको बएिाऩनन स्थानीम िह ननिााचन ऐन, २०७३ को दपा १३ को खण्ड (च) भा 
भ्रष्टाचायको कसयुभा सजाम ऩाएको व्मख्ि ननिााचनभा उम्भेदिाय हनु अमोग्म भाननने छ बने्न व्मिस्था 
यहेको, सोही ऐनको दपा १५ को उऩदपा (१) भा कुनै सदस्मको ऩदभा ननिााख्चि व्मख्ि दपा १३ 
फभोख्जभ अमोग्म यहेको अदारिफाट ठहय बएभा ननज त्मस्िो ऩदफाट भिु हनुेछ बने्न व्मिस्था यहेको य 
उि दपाको उऩदपा (२) भा उऩदपा (१) फभोख्जभ ऩद भिु बएको जानकायी आमोगरे सम्िख्न्धि 
व्मख्िराई ददनऩुनेछ बने्न काननुी व्मिस्था यहेकोरे सोही व्मिस्था कामाान्िमन गना गयाउन सॊघीम 
भानभरा िथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम, ननिााचन आमोग य सम्िख्न्धि स्थानीम िहभा रेखी ऩठाइएको 
छ। 

 

सहामक प्रििा 
िेदप्रसाद बण्डायी 

 


