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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
भारऩोत कामाारम फायाभा कामायत रेखाऩार मगुर ककशोय ठाकुयरे गैयकानूनी सम्ऩख्ि आर्ान गयेको बने्न 

आमोगभा दताा हनु आएका उर्युीउऩयको अनसुन्धानभा ननर् नभनत 2068।10।09 भा कोष तथा रेखा ननमन्रक 
कामाारम फायाफाट या.ऩ.अनॊ.किनतम शे्रणी सहरेखाऩारको ऩदभा ननमखु्ि प्राप्त गयी सेवाभा प्रवेश गयेकोभा ननर् नभनत 
2072।01।22 भा रेखाऩारको ऩदभा फढुवा बई भारऩोत कामाारम नसभयाभा कामायत यहॉदा भारऩोत कामाारमभा 
उठेका यार्स्व यकभहरु ननर्हरुको सॊमिु व्मख्िगत खाताभा र्म्भा गने गयेको य कामाारमको खाताभा दाख्खरा गरयन ु
ऩने यार्स्व यकभराई सभेत आपु अनकूुरका खर्ा रगानीभा प्रमोर्न तथा खर्ा गना सक्ने गयी ननर्रे य तत्कानरन 
भारऩोत कामाारम नसभयाका कामाारम प्रभखु भदन प्रसाद गपु्ताको सॊमिु नाभभा याकिम फाख्णज्म फैंक नसभयाभा खाता नॊ. 
१२३०००१९१८१० नभनत 2075।05।07 भा खोनरएको व्मख्िगत खाताभा र्म्भा गयेको ऩाइमो ।  

ननर् मगुर ककशोय ठाकुयरे सावार्ननक सेवाभा प्रवेश ऩश्चातको अनसुन्धान र्ाॉर्अवनध २०७६ फैशाख 
भसान्तसम्भभा ऩारयश्रनभक वर्त आम रु.१०,८०,७०८।– फाहेकका अन्म आमहरुको दाफी य दाफी ऩकुिका 
कागर्ातहरुसभेत ननर्रे ऩेश गयी ऩकुि गना सकेको ऩाइएन बने सोही र्ाॉर्अवनधभा ननर् मगुर ककशोय ठाकुयरे 
श्रीभती शोबा कुभायीको नाभभा दताा कामभ यहने गयी फाया ख्र्ल्रा फधवन गा.ऩा. ५ ख्स्थत कक.नॊ. ६८ ऺे.प. ०-
७-१० कवगहा र्ग्गा नभनत २०७३।१।३० भा रु.३,००,०००।-  खरयद, ननर् मगुर ककशोय ठाकुय य भदन 
प्रसाद गपु्ताको सॊमिु नाभभा याकिम फाख्णज्म फैंक नसभयाभा सॊर्ानरत खाता नॊ. १२३०००१९१८१० को 
व्मख्िगत खाताभा देख्खएको भौज्दात यकभ रु.२,७६,४४,००१।–, ननर् तथा ननर् मगुर ककशोय ठाकुयको नाभभा 
कवनबन्न फैंक तथा कविीम सॊस्थाहरुभा यहेबएका फैंक खाताहरुभा देख्खएका भौज्दात रु.११,३९,०१५।- य नभनत 
२०७५।१२।११ भा ननर्को घयकोठाफाट फयाभद बएको नगद रु. २४,९२,०००।– सभेत गयी अनसुन्धानभा 
नरइएको र्ाॉर्अवनधभा सम्ऩख्ि नसर्ाना तथा रगानी एवॊ फैंक भौज्दातभा ननर्रे रु.३,१५,७५,०१६।- (तीन कयोड 
ऩन्र राख ऩर्हिय हर्ाय सोह्र रुऩैमाॉ) खर्ा तथा रगानी गयेको ऩाइएको छ। 

ननर् मगुर ककशोय ठाकुयरे सावार्ननक सेवाको ऩदभा प्रवेश देख्ख २०७६ वैशाख भसान्तसम्भको र्ाॉर् 
अवनधभा ननर्रे रु.३,१५,७५,०१६।– फयाफयको सम्ऩनत नसर्ानाभा खर्ा रगानी गयेको देख्खॊदा आमबन्दा फढी 
गयेको खर्ा रगानीको स्रोत खलु्न नआई रु. ३,०४,९४,३०८।-  फयाफयको सम्ऩख्ि गैयकानूनी रुऩभा आर्ान गयेको 
देख्खॊदा ननर् मगुर ककशोय ठाकुयराई नफगो रु. ३,०४,९४,३०८।- (तीन कयोड र्ाय राख र्ौयानब्फे हर्ाय तीन 
सम आठ रुऩैमाॉ) कामभ गरय भ्रिार्ाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) कसयुभा ननर्राई 
भ्रिार्ाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (2) फभोख्र्भ सर्ाम गयी गैयकानूनी रुऩभा आर्ान 
गयेको स्रोत नखरेुको साथफाट फयाभद नगद रु.२४,९२,०००।– य ननर् सभेतको व्मख्िगत सॊमिु नाभभा याकिम 
फाख्णज्म फैंक नसभयाभा सॊर्ानरत खाता नॊ. १२३०००१९१८१० भा देख्खएको भौज्दात यकभ 
रु.२,७६,४४,००१।–सभेत भ्रिार्ाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख. फभोख्र्भ र्पत गना भागदाफी नरई आर् कवशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-
ऩर दामय गरयएको छ । 
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