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         मिमि: २०७७।०३।२८ गिे 

 

मबषय:-  “College of Medical Science भरिपुरिा नक्कली व्यमि खिा गरी मिगौला प्रत्यारोपण” 

 

 

केशको छोटकरी मबबरण :- 

 College of Medical Science(CMS) समेतले नक्कली कागजात खडा गरि विदशेमा िहकेा व्यविको विबिण प्रयोग गरि 

तेश्रो मावनसको वमगौला विकी मानि बेचवबखन तथा ओसािपसाि (वनयन्त्रण) ऐन,२०६४ को दफा ४ उपदफा- १ (ग) को कसिु 

गिेको दवेखएकोले सोवह ऐन बमोवजम वनम्न १२ जना व्यविहरुलाई वहिासतमा वलई थप अनुसन्त्धान भै िहकेो छ । 

 

 

पक्राउ भएकाअमभयुिहरुकोमििरण :  

१) वजल्ला वचतिन भितपिु महानगिपावलका िडा नं.४ घि भई हाल वजल्ला प्रशासन कायाालय वचतिनमा प्रशासकीय 

अवधकृतमा कायाित बर्ा ५४ को िामचन्त्र ढकाल । 

२) वजल्ला निलपिासी ( बदाघाट ससु्तापिुा ) गैंडाकोटा नगिपावलका िडा नं.५ घि भई हाल कलेज अफ मेवडकल 

साईन्त्सेन्त्स वटवचङ हवस्पटल भितपिुको काननूी सल्लाहाकाि बर्ा ४० को िमेश काफ्ले । 

३) वजल्ला मोिङ वबिाटनगि महानगिपावलका िडा नं.१२ घि भई हाल कलेज अफ मेवडकल साईन्त्सेन्त्स वटवचङ हवस्पटल 

भितपिुको प्रमखु संचालक अधीकृत बर्ा ५५ को डा.सपु्रभात श्रेष्ठ । 

४) वजल्ला गोिखा पालङुटाि नगिपावलका िडा नं.६ घि भई हाल कलेज अफ मेवडकल साईन्त्सेन्त्स वटवचङ हवस्पटल 

भितपिुमा कायाित बर्ा ५० को डा.बालकृष्ण कालाखेती ।  

५) वजल्ला महोत्तिी जलेश्वि नगिपालीका िडा नं. १३ धिौली घि भई हाल वजल्ला काठमाण्डौं का.म.पा. ३१ िानेश्वि  

बस्ने िर्ा ६५ को नोिेल अस्पतालका डा.िाकेश कुमाि िमाा । 

६) वजल्ला भिपिु, भिपिु नगिपालीका िडा नं. ६ बस्ने जमनुा िाज भण्डािी । 

७) वजल्ला गुल्मी  िेसङ्ुगा नगिपालीका िडा नं. ५ घि भई हाल वजल्ला काठमाण्डौं टोखा नगिपावलका ३ अस्थायी 

बसोबास गने, प्रहिी सहायक वनिीक्षक वभम प्रसाद खनाल ।  

८) िापा कन्त्काई  नगिपालीका िडा नं. २ घि भई हाल वजल्ला काठमाण्डौं महानगिपावलका िडा नं.३ िावनिािीमा 

अस्थायी बसोबास गने िर्ा ३८ का वनलवम्बत प्र.ना.वन. योगेन्त्रिाज थपवलया ।  

 

  



९) वजल्ला भोजपिु हसनपिु गा.वब.स. िडा नं. ९ हाल परििवतात  हठुिागढी गा.पा. िडा नं. ९ घि भई वजल्ला भिपिु 

जगाती बस्ने िेश्मा िाई । 

१०) वजल्ला लवलतपिु,लवलतपिु महानगिपावलका िडा नं ३ स्थायी ितन भई हाल लवलतपिु महानगिपावलका िडा नं.३ 

को िडा अध्यक्ष िर्ा ५७ को गोपाल महजान । 

११) वज.काठमाण्डौ नागाजुान नगिपावलका िडा नं.५ हरिवसद्धी बस्ने वजल्ला प्रशासन कायाालय  लवलतपिुका तात्कावलन 

खरिदाि (हाल अिकाश प्राप्त)  बर्ा ५८ को नििाज के.सी. । 

१२) लवलतपिु म.न.पा, २५, नख्खटुोल बस्ने बर्ा ४९ का िाजकुमाि के.सी, वजल्ला प्रशासन कायाालय लवलतपिुका 

कायाालय सहायक 

 

कानुनी प्रािधान  

मानि बेचवबखन तथा ओसािपसाि (वनयन्त्रण) ऐन,२०६४ को दफा ४ उपदफा- १ (ग) को कसिु (प्रचवलत काननु बमोवजम 

बाहके मावनसको कुनै अंग विक्ने) भएकोले सोवह मतुाविक काननु बमोवजम अनसुन्त्धान हुने। 

 

थप जानकारीको लागी 

प्रििा / सचूना अवधकािी : प्र.उ. गोविन्त्द थपवलया(९८५१२८०१११) 

 

 

     वमवत: २०७७।०३।२८ गते 

 


