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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ख्जल्रा सप्तयी शम्बनुाथ नगयऩालरका वडा नॊ. १ अन्तगगत ऩने खाॉडो खोराभा खेरकुद भन्रारमफाट खेरकुद 
फपल्ड भभगतसम्बायका रालग आएको फजेट कुनै काभ नगयी उऩबोक्ता सलभलत य प्राफवलधक कभगचायीरे पजी लफर बयऩाई 
ऩेश गयी आलथगक अलनमलभतता गयेको बने्न उजयुी लनवेदनका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा त्कारीन ख्जल्रा प्राफवलधक 
कामागरम, सप्तयीका ईख्न्जलनमय, ख्जल्रा खेरकुद फवकास सलभलत, सप्तयीका त्कारीन उऩाध्मऺ, त्कारीन प्रशासकीम 
अलधकृत य पुटफर खेर भैदान लनभागण उऩबोक्ता सलभलतका अध्मऺसभेतको लभरोभतो य सॊरग्नताभा 
रु.२,७५,६२३।३६  फयाफयको यकभ फढी बकु्तानी लरन/ेददने गयी नेऩार सयकायराई हानी य आपूराई राब हनु े
कामग गयेको हुॉदा देहामभा उल्रेख्खत याष्डसेवक एवॊ व्मख्क्तभालथ देहामफभोख्जभको कसयुभा सजाम हनु भागदावी लरइएको 
छ । 

क) त्कारीन ख्जल्रा प्राफवलधक कामागरम सप्तयीका इख्न्जलनमय फवकास कुभाय शे्रष्ठरे पुटफर भैदान लनभागण मोजनाभा 
भाटोको काभको नाऩजाॉच गयी बए/गयेको काभको नाऩी लफर फनाउनऩुनेभा नबए/नगयेको काभको नाऩी गयी 
सोहीअनसुायको प्राफवलधक लफर फनाई बकु्तानीका रालग लसपारयस गयेको हुॉदा लनजरे भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड ()) फभोख्जभ कसयु गयेको सप्रभाण ऩफुष्ट हनु आएको हुॉदा लनज फवकास कुभाय 
शे्रष्ठराई लफगो रु.२,७५,६२३।३६(दईु राख ऩचहत्तय हजाय छ सम तेइस रुऩैमा य ऩैसा छत्तीस भार) कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ दपा ८ को उऩदपा (1) फभोख्जभ सजाम य हालननोक्सानी गयेको उक्त लफगो यकभसभेत 
असरु उऩय हनु भागदाफी लरइएको छ । 

ख) ख्जल्रा खेरकुद फवकास सलभलत, सप्तयीका त्कारीन उऩाध्मऺ लधयेन्र वभाग य प्रशासकीम अलधकृत भहेन्र प्रसाद 
मादवरे ख्जल्रा खेरकुद फवकास सलभलत, सप्तयीका त्कारीन उऩाध्मऺ लधयेन्र वभाग य प्रशासकीम अलधकृत भहेन्र प्रसाद 
मादवरे शम्बनुाथ नगयऩालरकाख्थथत पुटफर भैदान लनभागण मोजनाको कामग सम्ऩन्न बएऩश्चात मोजनाको अनगुभन गयी 
मोजना अनरुुऩ कामग बए/नबएको एफकन गयी प्रलतवेदन ऩेश गनुगऩनेभा ऩूया नबएको मोजना सम्ऩन्न बएको गरत 
प्रलतवेदन ददएको हदुाॉ लनजहरुरे भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा 1९ को उऩदपा (२) फभोख्जभ कसयु गयेको 
सप्रभाण ऩफुष्ट हनु आएको हुॉदा लनजहरु लधयेन्र वभाग य भहेन्र प्रसाद मादवराई सोही ऐनको दपा 1९ को उऩदपा (२) 
फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी लरइएको छ । 

ग) पुटफर खेर भैदान लनभागण उऩबोक्ता सलभलतका अध्मऺ फफुिरार मादवरे शम्बनुाथ नगयऩालरकाख्थथत पुटफर भैदान 
लनभागण मोजनाभा भाटो ऩनेु काभ सम्ऩन्न गयेको झठु्ठा लफर बयऩाई ऩेश गयी नेऩार सयकायराई हानी य आपूराई राब 
हनुे गयी फढी बकु्तानी लरएको हदुाॉ लनजरे भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ दपा ८ को उऩदपा (4) फभोख्जभ कसयु 
गयेको सप्रभाण ऩफुष्ट हनु आएको हुॉदा लनज फफुिरार मादवराई लफगो रु.२,७५,६२३।३६ (दईु राख ऩचहत्तय हजाय 
छ सम तेइस रुऩैमा य ऩैसा छत्तीस भार) कामभ गयी भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ दपा ८ को उऩदपा (४) 
फभोख्जभ सजाम हनु य ऐ.ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ य हालन नोक्सानी गयेको उक्त लफगो यकभसभेत 
असरु उऩय हनु भागदाफी लरई आज फवशषे अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ। 

 

प्रवक्ता 
तायानाथ अलधकायी 

 


