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पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  
 

 
 

ससन्धऩुाल्चोक ख्जल्रा, सरसॊखऩुाखय गाउॉऩासरका वडा नॊ. ६ का वडा अध्मऺ श्री कैराश थाऩा सभेिरे 
खानेऩानी उऩबोक्ता ससभसिको अध्मऺसभेि आपै फनी कुनै ऩसन काभै नगयी ख्जल्रा खानेऩानी मोजनाको 
कागजऩत्र ककिे फनाई यकभ सनकासा गयी खाएको बन्ने उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा भ्रष्टाचायजन्म 
कसयुभा सॊरग्न याष्डसेवक िथा अन्म व्मख्क्तहरुका हकभा देहाम फभोख्जभ भागदाफी सरइएको छ। 
 

(क) सरसॊखऩुाखय गाउॉऩासरका वडा नॊ. 6 का वडा अध्मऺ कैराश थाऩाका हकभा:  
सरसॊखऩुाखय गाउॉऩासरका वडा नॊ. 6 का वडाध्मऺ कैराश थाऩारे वडावासीहरुको सभस्माराई सभाधान 
गने बनी ऩेट्कु खानेऩानी आमोजना य भामाखोरा भहुान पयक-पयक आमोजनाराई एउटै आमोजनासॉग 
सभावेश बएको हो बनी स्वीकृि नबएको आमोजनाराई वडावासीहरुको बेरारे वडा नॊ. 1-7 सम्भका 
रासग छुट्याएको यकभ त्मही खानेऩानीराई हाल्न ेबने्न सयसल्राह बएको नाभ ऩायी आमोजना फाॉडपाॉड 
गने ऩदासधकायीको िहभा फसी गैयकानूनी िवयरे उऩबोक्ता ससभसिको अध्मऺसभेि आपै बई झठु्ठा 
कागजऩत्र फनाई ऩैसा सनकारी सो भामाखोरा भहुानराई ऩैसा य ऩाइऩ खरयद गयेको खचच देखाई 
आमोजनाराई छुयाइएको यकभ रु.६,००,०००।– (छ राख रुऩैमाॉ) सो आमोजनाभा खचच नगयी उनाउ 
मोजना देखाई वास्िकवक रुऩभा खचच नगयी आपूराई गैयकानूनी पाइदा य नेऩार सयकायराई 
हासननोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको स-प्रभाण ऩकुष्ट 
हनु आएकोरे सनज कैराश थाऩाराई हासननोक्सानी गयेको सफगो रु.६,००,०००।– कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
सनवायण ऐन, २०५९ को दपा 17 रे सनदेश गयेफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा 
3 को उऩदपा (1) को खण्ड (ङ) फभोख्जभ सजाम गयी हासननोक्सानी गयेको सफगो यकभ ऐ. ऐनको दपा 
१७ फभोख्जभ असरु उऩय गनचसभेि भागदाफी सरइएको छ । 

(ख) सरसॊखऩुाखय गाउॉ कामचऩासरकाको कामाचरमका ित्कारीन प्रभखु प्रशासकीम असधकृि सनयन्जन 
ऩाख्िन य ित्कारीन रेखाऩार सयेुन्र फहादयु सििजकुा हकभा : 
सरसॊखऩुाखय गाउॉऩासरका कामाचरमका प्रभखु प्रशासकीम असधकृि सनयन्जन ऩाख्िन य रेखाऩार सयेुन्र 
फहादयु सििजरेु बकु्तानीको सभमभा ऩेट्कु खानऩेानी वडा नॊ. 1 देख्ख 6 सम्भ बकु्तानी भाग गदाच 
प्राकवसधक कामचसम्ऩन्न प्रसिवेदन, उऩबोक्ता ससभसिकै अनगुभन ससभसिको कामचसम्ऩन्न सनणचमको भाइन्मूटको 
प्रसिसरकऩ य वडा ससभसि/वडाध्मऺको कामचसम्ऩन्न ससपारयस एवॊ डोयहाख्जयी, सफर, बयऩाईको आधायभा 
बकु्तानी गयी पाइर सॊरग्न कागजािहरुभा गरयएको सम्झौिाभा सोबन्दा ऩकहरे नै सभसिभा ऩाईऩ खरयदको 
काकटएको सफरराई ऩसन सदय गयी श्रसभक रगाएको बनी कवसबन्न व्मख्क्तहरुको डोयहाख्जयी देखाएको 
कागजािभा ऩसन दैसनक हाख्जय रगाएको देख्खएकोरे सम्झौिा बएको सभसि बन्दा ऩकहरे नै काभ गयेको 

 



देख्खएकोराई ऩसन सदय गयी गैय ख्जम्भेवायीऩूणच रुऩभा गरि कागजािराई आधाय फनाई उऩबोक्ता 
ससभसिका अध्मऺ एवॊ वडाध्मऺ कैराश थाऩासॉग सभरेय ऩेट्कु खानेऩानी आमोजनाको उक्त कामच सम्ऩन्न 
नहुॉदै आमोजनाराई छुयाइएको यकभ रु.६,००,०००।– (छ राख रुऩैमाॉ) वास्िकवक रुऩभा खचच नगयी 
आपूसभेिराई गैयकानूनी पाइदा य नेऩार सयकायराई हासननोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा १७ फभोख्जभको कसूय गयेको स-प्रभाण ऩकुष्ट हनु आएकोरे सनज सनयन्जन ऩाख्िन य सयेुन्र 
फहादयु सििजसुभेिराई हासननोक्सानी गयेको सफगो रु.६,००,०००।– कामभ गयी भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा 17 रे सनदेश गयेफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा 3 को 
उऩदपा (1) को खण्ड (ङ) फभोख्जभ सजाम गयी हासननोक्सानी गयेको सफगो यकभ ऐ. ऐनको दपा १७ 
फभोख्जभ असरु उऩय गनचसभेि भागदाफी सरइएको छ । 

(ग) सरसॊखऩुाखय गाउॉ कामचऩासरकाको कामाचरमका ित्कारीन अससस्टेन्ट सव-इख्न्जसनमय सरर 
फहादयु ऩाण्डेका हकभा: 
ऩेट्कु खानेऩानी आमोजनाको उक्त कामच सम्ऩन्न नहुॉदै आमोजनाराई छुयाइएको यकभ रु.६,००,०००।- 
(छ राख रुऩैमाॉ) बकु्तानी गनच कामच सम्ऩन्नको गरि प्रसिवेदन गयी (आपूसभेिराई गैयकानूनी पाइदा य 
नेऩार सयकायराई हासननोक्सानी ऩरु् माएको) स-प्रभाण ऩकुष्ट हनु आएकोरे सनजको उक्त कामच भ्रष्टाचाय 
सनवायण ऐन, २०५९ को दपा १7 य दपा 19 को उऩदपा (२) फभोख्जभको सभेि कसयु बएकोरे 
सनजराई भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा 19 को उऩदपा (२) फभोख्जभको सजामका साथै सोही 
ऐनको दपा 17  रे सनदेश गयेफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को खण्ड (ङ) फभोख्जभ सजाम गयी हासननोक्सानी गयेको सफगो यकभ भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा १७ फभोख्जभ असरु उऩय गनचसभेि भागदाफी सरइएको छ । 

(घ) सरसॊखऩुाखय गाउॉऩासरका वडा नॊ. ५ का फाफरुार जोशी य दर फहादयु शे्रष्ठका हकभा: 
सरसॊखऩुाखय गाउॉऩासरका वडा नॊ. 6 का वडाध्मऺ कैराश थाऩासॉग रु.4,10,000।- (चाय राख दस 
हजाय) सरई उक्त यकभ दवैु जनाको सहभसिभा दर फहादयु शे्रष्ठको व्मख्क्तगि खािाभा याखेको, 
खानेऩानीभा रु.1,00,000।– (एक राख) खचच गयी खानेऩानी ऩाइऩ ककनेको फाॉकी यकभ 
रु.3,10,000।– (दर फहादयु शे्रष्ठको) व्मख्क्तगि खािाभा याखेको देख्खॊदा सयकायी यकभ व्मख्क्तगि 
रुऩभा फझेुय व्मख्क्तगि िवयरे कुनै कानूनी असधकायप्राप्त नबएको व्मख्क्तको हैससमिरे राभो सभमसम्भ 
व्मख्क्तगि खािाभा याखेको य हारसम्भ ऩसन फाॉकी यकभ रु.3,10,000।- (िीन राख दश हजाय) 
व्मख्क्तगि खािाभा यहेकोरे उक्त यकभ गैयकानूनी रुऩरे फझेुय आपूरे व्मख्क्तगि राब सरई याज्मराई 
हासननोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु गयेको 
स-प्रभाण ऩकुष्ट बएकोरे सनजहरु फाफरुार जोशी य दर फहादयु शे्रष्ठराई सोही ऐनको दपा 8 को उऩदपा 
(4) फभोख्जभ सजाम गयी हासननोक्सानी बए गयेको सफगो यकभसभेि असरु उऩय गयी जपि हनु भागदाफी 
सरई आज कवशेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ । 

 
 

 

 

प्रवक्ता 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


