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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

आ.व. २०७५।०७६ भा ससन्धुऩाल्चोक जजल्रा भेरम्ची नगयऩासरका १०, जथथत श्री हहयादेवी आधायबतु ववद्मारमभा 
शदु्व खानेऩानी तथा थवच्छ ववद्मारम कामयक्रभको रागग सशऺा ववकास ननदेशनारम प्रदेश नॊ. ३, हेटौडाफाट प्राप्त 
बएको १०,००,०००।- (दश राख) फाट सम्झौता हुदा तमाय ऩारयएको रागत अनभुान अनसुायको काभ नगयी प्र.अ. 
गणेश दाहार य वडा अध्मऺ बक्त फहादयु खड्कासभेतरे भेरम्ची नगयऩासरका य येडक्रसफाट प्राप्त यकभफाट ऩहहरा 
न ैबएको काभ देखाई ककत े येकडय फनाई यकभ हहनासभना गयेको बन्ने उजुयी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा हहयादेवी 
आधायबतु ववद्मारमका रागग शदु्व खानेऩानी तथा थवच्छ ववद्मारम कामयक्रभको कामयसम्ऩन्न बएको बनी भेरम्ची 
नगयऩासरकाका इजन्जननमय याजेश कुभाय शभाय य सव-इजन्जननमय अनन्त दरुाररे सम्झौता अनसुायको काभ सम्ऩन्न 
नहुदैको अवथथाभा कामयसम्ऩन्न बएको बनी प्रनतवेदन तमाय गयेको य हहयादेवी आधायबतु ववद्मारमका 
प्रधानाध्माऩक गणेश दाहाररे ववद्मारम व्मवथथाऩन ससभनतफाट सभनत २०७६।०३।१३ गत े कामयसम्ऩन्न बएको 
ननणयम गयाई सशऺा ववकाश ननदेशनारम प्रदेश नॊ. ३, हेटौडाफाट वाॉकी यकभ बकु्तानी भाग गने ननणयम गयी 
बकु्तानीसभेत सरई सम्झौता यकभ रु. १०,००,०००।- (दश राख) भध्मे रु. ५,७४,३६०।- ववद्मारमको वैंक खाताभा न ै
यहेको बएता ऩनन शदु्व खानेऩानी तथा थवच्छ ववद्मारम कामयक्रभभा साभान खरयदको बफर, कामय सम्ऩन्न 
प्रनतवेदनसभेतका कागजात झुठा फनाई काभ न ैनबएको यकभ बकु्तानी सरने कामय गयी भेरम्ची नगयऩासरकाका 
इजन्जननमय याजेश कुभाय शभाय, सव-इजन्जननमय अनन्त दरुार, ववद्मारम व्मवथथाऩन ससभनतका अध्मऺ प्रेभ 
फहादयु चाऩागाई य हहयादेवी आधायबतु ववद्मारमका प्रधानाध्मऩक गणेश दाहारको सभरोभतोभा काभ न ैनबएको 
मोजनाको काभ सम्ऩन्न बएको बनन बकु्तानी सरने काभ गयी नेऩार सयकाय वा सावयजननक सॊथथाराई गयैकाननूी 
हानन ऩरु् माउने वदननमतरे भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) य भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) य (ङ) फभोजजभ कसयु गयेको ऩजुष्ट बएको हुॉदा बफगो रु. 
६,६२,३९५।०८ (छ राख फसैठी हजाय तीन सम ऩन्चानव्फे य आठ ऩसैा) कामभ गयी ननजहरु पे्रभ फहादयु चाऩागाई, 
याजेश कुभाय शभाय, अनन्त दरुार, गणेश दाहारराई भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) 
फभोजजभ सजाम गयी हहनासभना हानननोक्सानी बएको बफगो यकभ ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) वभोजजभ 
प्रनतवादीहरुफाट असरू उऩय हुन भागदावी सरइएको छ । 

मसगैयी ससन्धुऩाल्चोक जजल्रा, भेरम्ची नगयऩासरका वडा नॊ. ११ जथथत एन.वऩ. हाडयवमयका प्रोऩाईटय प्रकाश 
दाहाररे हहयादेवी आधायबतु ववद्मरामराई बफक्री न ैनगयेका ननभायण सभाग्रीसभेतको बफर जायी गयी आपु वा अरु 
कुन ै व्मजक्तराई गयैकाननूी राब ऩरु् माउने य नेऩार सयकायराई गयैकाननूी हानन ऩरु् माउने फदननमतरे भ्रष्टाचाय 
ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩ-दपा (४) फभोजजभको कसयु गयेको ऩजुष्ट बएको हुॉदा बफगो रु. १,०३,२८२।- 
(एक राख तीन हजाय दईु सम वमासी) कामभ गयी ननज प्रकाश दाहारराई सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) 
फभोजजभको सजाम हुन हानननोक्सानी बएको बफगो यकभ असरुउऩय गयी जपत हुन भागदाफी सरई आज ववशषे 
अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गयीएको छ । 
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