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मिमि: २०७८।०३।३१  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

 

भहानगयीम प्रहयी फतृ्त नमाॉफानेश्वयभा कामययि प्र.ह. िाया कुभायी शे्रष्ठरे बन्साय चोयी ननकासीको 
अनबमोगभा निबवुन ववभानस्थर बन्साय कामायरम गरचय काठभाडौंरे भहानगयी प्रहयी फतृ्त गरलाराको वहयासिभा 
याखेको व्मख्िराई धयरटीभा छुटाई ददन्छु बनी सेवाग्राहीसॉग घसु/रयसवि भाग गरययहेको बने्न सूचना एवॊ उजयुी 
ननवेदनका आधायभा अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगारफाट खवट गएको टोरीद्वाया ननज िाया कुभायी 
शे्रष्ठराई सेवाग्राहीफाट घसु/रयसवि नरई Old Town Café and Pub Restaurant Chabahil  का सॊचारक 
अननल जोलीराई याख्न ददएको अवस्थाभा उि यकभसवहि ननजहरु दवैुराई नभनि २०७७।११।२३ गिे 
ननमन्िणभा नरइएको नथमो । 

 

अनसुन्धानको नसरनसराभा भहानगयीम प्रहयी फतृ्त नमाॉफानेश्वयभा कामययि प्र.ह. िाया कुभायी शे्रष्ठरे 
थनुाभा यहेको व्मख्ि धयरटीभा छुटाईददने बनी सेवाग्राहीफाट रु.६०,०००।– घसु/रयसवि भाग गयी अननल 
जोलीराई  नरन रगाई आपूरे अननलफाट उि यकभ नरने गयी गरयएको प्रस्ििु कामय भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुजन्म कामय बएकोरे ननज िाया कुभायी शे्रष्ठ उऩय नफगो 
रु. ६०,०००।- (साठी हजाय रुऩैमाॉ) कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी नरइएको छ ।  

 

मसै गयी अननल जोलीरे िाया कुभायी शे्रष्ठरे बनेफभोख्जभ थनुाफाट छुटाउन बनी सेवाग्राहीफाट िाया 
कुभायी शे्रष्ठको रानग रु.६०,०००।- नरएको प्रभाख्णि हनु आएको य ननजको उि कामय भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (२) फभोख्जभको कसयुजन्म कामय बएकोरे  ननज उऩय नफगो रु.६०,०००।- 
(साठी हजाय रुऩैमाॉ) कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(ग) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी नरइएको छ । 

 

साथै थनुाभा यहेको व्मख्ि छुटाउन बनी सेवाग्राहीफाट अननल जोलीरे नरई िाया कुभायी शे्रष्ठराई ददएको 
रु.६०,०००।– भध्मेफाट निबवुन नफभानस्थर बन्साय कामायरमका कामायरम सहमोगी (कयाय) को रूऩभा 
कामययि याभ खड्कारे िाया कुभायी शे्रष्ठफाट रु.३०,०००।- नरएको ऩवुष्ट हनु आएकोरे ननजको उि कामय 
भ्रष् टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुजन्म कामय बएकोरे ननज याभ फहादयु 
खड्का उऩय नफगो रु.३०,०००।-(िीस हजाय रुऩैमाॉ) कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी नरई अख्तिमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ य दपा ३५ फभोख्जभ आज ववलेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩऩि दामय 
गरयएको छ। 
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