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प  सं या: ०७७/०७८ 
ा.प.स.ं :   

  

िवन ब तोलाको मृ युस ब धी घटना 
 
िमित २०७७।९।५ गते िज ला मोरङ उलावारी नगगरपािलका वडा नं
स ब धी इलाका हरी कायालय उलावारी मोरङबाट अनुस धान काय भई
परीवारजनबाट अनुस धानको स ब धमा उठाएका गुनासाह

हरी कायालय मोरङको गि भर यानाकषण
 

 उ  घटना स ब धमा ई. .का. उलावारी मोरङमा िमित 
६७ दता भएको । मतृकको बुवा ेम साद ब तोलाबाट कत य यान स ब धी कसरुमा िज ला मोरङ उलाबारी नगरपािलका 
वडा नं. ६ ब ने वष ३१ को राजेश रणपहलेी

ितवादीह लाई प ाउ गरी अनसु धान काय भइरहेकोमा त काल शव प र ण ितवेदन तथा 
उपल ध नभएको कारण साथै ितवादीह लाई कानुन बमोिजम 
भएको हदँा ी िज ला सरकारी विकल कायालय मोरङ
उपि थत हने गरी ितवादीह लाई छोिडएको ।
 

सो स ब धमा छानिवनका लािग िज ला हरी कायालय मोरङमा कायरत हरी नायव उपरी क मान बहादुर राईको 
संयोजक वमा छानिवन सिमित िमित २०७७
अनरुोध ग रएको छ । साथै मतृक िवन ब तोलाको घटना स ब धमा अनसु धान कायमा घटनाको त यह मा ति वक फरक 
पन गरी माण संकलन गरेको र कसुरदारलाई उ मिु  िदने गरी गै यवसािहक अनुस धान काय गरेको पाईए
अनसु धानमा खिटएका हरी कमचारीह लाई काननु वमोिजम कारवाही ग रने यहोरा समेत जानकारीको लािग अनुरोध 
ग रएको छ । 
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िवराटनगर
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Press Release-549 

स ब धी घटना  

उलावारी नगगरपािलका वडा नं. ५ ब ने वष ३१ को िवन ब तोलाको मृ य ुघट
उलावारी मोरङबाट अनुस धान काय भईरहकेो स ब धमा िमित २०७७

वारजनबाट अनसु धानको स ब धमा उठाएका गुनासाह  िविभ न सामािजक संजालमा स ेषण
कायालय मोरङको गि भर यानाकषण भएको छ । 

उलावारी मोरङमा िमित २०७७।०९।०९ गते यान स ब धी कसुरमा कसुर दता
मतृकको बुवा ेम साद ब तोलाबाट कत य यान स ब धी कसरुमा िज ला मोरङ उलाबारी नगरपािलका 

को राजेश रणपहलेी समेत ितवादी कायम गरी िमित २०७७।९।२२ गते 
ितवादीह लाई प ाउ गरी अनसु धान काय भइरहेकोमा त काल शव प र ण ितवेदन तथा 

ितवादीह लाई कानुन बमोिजम २५ िदन थुनामा राखी अनसु धान गन अवधी 
हदँा ी िज ला सरकारी विकल कायालय मोरङको िनदशन बमोिजम िमित २०७७।१०।

छोिडएको । 

सो स ब धमा छानिवनका लािग िज ला हरी कायालय मोरङमा कायरत हरी नायव उपरी क मान बहादरु राईको 
२०७७।११।९ गते गठन भई अनसु धान काय भई रहेको यहोरा जानकारीको लािग 

अनरुोध ग रएको छ । साथै मतृक िवन ब तोलाको घटना स ब धमा अनसु धान कायमा घटनाको त यह मा ति वक फरक 
पन गरी माण संकलन गरेको र कसुरदारलाई उ मिु  िदने गरी गै यवसािहक अनुस धान काय गरेको पाईए
अनसु धानमा खिटएका हरी कमचारीह लाई कानुन वमोिजम कारवाही ग रने यहोरा समेत जानकारीको लािग अनुरोध 

हरी नायव उपरी क

(मान बहादुर राई

िज का मोरङ हरी व ा
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िवराटनगर, मोरङ 
२०७७/ ११/१० गते । 

को िवन ब तोलाको मृ य ुघटनाको 
२०७७।११।९ गते मतृकका 

 िविभ न सामािजक संजालमा स ेषण भएको स दभमा िज ला 

स ब धी कसुरमा कसरु दता िकताबमा 
मतृकको बुवा ेम साद ब तोलाबाट कत य यान स ब धी कसरुमा िज ला मोरङ उलाबारी नगरपािलका 

गते जाहरेी ा  भए प ात 
ितवादीह लाई प ाउ गरी अनसु धान काय भइरहेकोमा त काल शव प र ण ितवेदन तथा FORENSIC ितवेदन 

िदन थुनामा राखी अनसु धान गन अवधी समेत परुा 
।२ गते िज मा जमािनमा 

सो स ब धमा छानिवनका लािग िज ला हरी कायालय मोरङमा कायरत हरी नायव उपरी क मान बहादरु राईको 
अनसु धान काय भई रहकेो यहोरा जानकारीको लािग 

अनरुोध ग रएको छ । साथै मतृक िवन ब तोलाको घटना स ब धमा अनुस धान कायमा घटनाको त यह मा ति वक फरक 
पन गरी माण संकलन गरेको र कसुरदारलाई उ मिु  िदने गरी गै यवसािहक अनसु धान काय गरेको पाईएमा स बि धत 
अनसु धानमा खिटएका हरी कमचारीह लाई काननु वमोिजम कारवाही ग रने यहोरा समेत जानकारीको लािग अनुरोध 

हरी नायव उपरी क 

मान बहादुर राई) 

िज का मोरङ हरी व ा 
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