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पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।  

------------------------------------------ 

 
कणाारी नदी व्मवस्थाऩन आमोजना, याजाऩयु फर्दामाका इख्न्जननमय कभर प्रसाद नसटौरा, इख्न्जननमय ववश्वशे्वय प्रसाद शाह, 

इख्न्जननमय हयी प्रसाद चौधयी य सवायी चारक टॊक प्रसाद ओझासभेतरे ननभााण मोजना तायजारीभा ढुङ्गा बने काभको ववर 
यकभ बकु्तानी गये वाऩत सेवाग्राहीसॉग घसु यकभ भाग गरययहेको बन्ने सूचना एवॊ उजयुीको आधायभा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको सम्ऩका  कामाारम, नेऩारगञ्जफाट खवटइ गएको टोरीरे ननजहरू इख्न्जननमय कभर प्रसाद नसटौरा, 
इख्न्जननमय ववश्वशे्वय प्रसाद शाह, इख्न्जननमय हयी प्रसाद चौधयी य सवायी चारक टॊक प्रसाद ओझासभेतराई 
रू.१५,००,०००/- (ऩन्र राख) घसु फाऩतको यकभ नरइसकेको अवस्थाभा ननमन्रणभा नरएको नथमो । 

 

अनसुन्धानको क्रभभा नफवेख्चत आधाय, प्रभाण य कायणफाट ननज इख्न्जननमयहरू कभर प्रसाद नसटौरा, ववश्वशे्वय प्रसाद शाह, 

हयी प्रसाद चौधयी य आनन्दरार प्रसाद साहसभेतको प्रत्मऺ सॊरग्नता य नभरेभतोभा ननजहरूरे उऩबोक्ता सनभनत भापा त 
सम्ऩन्न बएको तायजानरभा ढुङ्गा बने कामाको नफर यकभ बकु्तानी गयाई र्दएफाऩत घसु रयसवत भाग गयी 
रू.१५,००,०००।– (ऩन्र राख) घसु वाऩतको यकभ फखु्झनरई सवायी चारक टॊक प्रसाद ओझाराई गाडीभा याख्न 
ऩठाएको अवस्थाभा गाडीफाट उक्त यकभ फयाभद बई आएको स-प्रभाण ऩवुि बएकोरे ननजहरूको उक्त कामा भ्रिाचाय 
ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसूय अऩयाध बएको हुॉदा ननजहरू इख्न्जननमयहरू कभर प्रसाद  
नसटौरा, ववश्वशे्वय प्रसाद शाह, हयी प्रसाद चौधयी य आनन्दरार प्रसाद साहराई ववगो रू.१५,००,०००।– (ऩन्र राख) 
कामभ गयी भ्रिाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपआ ३ को उऩदपा(१) को देहाम (च) 
फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी नरईएको । 

 

साथै प्रनतवादी टॊक प्रसाद ओझारे अन्म प्रनतवादीहरू कभर प्रसाद नसटौरा, ववश्वशे्वय प्रसाद शाह, हयी प्रसाद चौधयी य 
आनन्दरार प्रसाद साह सभेतराई रू.१५,००,०००।–(ऩन्र राख) घसु यकभ नरन सघाउ ऩयु   माई भ्रिाचाय ननवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को भनतमायको कामा कसूय गयेको देख्खएकोरे ननजराई भ्रिाचाय ननवायण ऐन, 
२०५९ को दपा २२ को प्रनतफन्धात्भक वाक्ाॊश फभोख्जभ ववगो रू. १५,००,०००।– (ऩन्र राख) कामभ गयी 
भ्रिाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (च) फभोख्जभ सजाम 
हनु भागदाफी नरई आज ववशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ-ऩर दामय गरयएको छ । 

 (प्रदीपकुिार कोइराला) 

        प्रवक्ता 

 


