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पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  

 

 

जजल्रा प्रहयी कामाारम हुम्राका तत्कारीन प्रहयी नामव उऩयीऺक त्रिरोक वहादयु चन्द सभेतरे 
रेखाऩारहरुराई दफाफ ददई राखौँ रुऩैमाॉ सयकायी यकभ ननकाल्न रगाई आफ्नो घय खचा चराउने साथ ै
ननजहरुरे ससऩाहीको नाभभा नक्करी हस्ताऺय गयी दैननक तथा भ्रभणबत्ता ननकारी आपैरे खाईभासेको 
तथा रास ओसायेको बनी नक्करी ववर बयऩाईको यकभसभेत राखौं खाएको बन्ने सभेतको ब्महोयाको 
उजुयी उऩय अनुसन्धान हुॉदा जजल्रा प्रहयी कामाारम हुम्राका तत्कारीन कामाारम प्रभुख प्र.ना.उ. कृष्ण 
फहादयु कुॉ वय, रेखाऩार प्र.ना.नन. भाधव चन्द ठकुयी, रेखाशाखाभा कामायत रेखा सहामकहरु प्र.ह. टॊक 
फहादयु भल्र एवॊ प्र.ज. सवायाज खिीसभेतरे सभरेभतो गयी कामाारमभा ननकासा बएको फजेटफाट प्रहयी 
कभाचायीहरुको २०७१ बाद्र भदहनादेखख आ.व. २०७२ को बाद्र भदहनासम्भको तरफ, स्थानीम बत्ता तथा 
याशन सभेतको शीषाकको तरफी बऩााईको जोडजम्भा पयक ऩायी फढी ननकारेको रु.१५,९२,२३८/१४ तथा 
जजल्रा प्रहयी कामाारम हुम्राभा य अन्तगात कामायत नै नयहेका व्मजक्त ईश्वयी श्रीषको नाभफाट याशन 
तथा स्थानीम बत्ता शीषाकभा खचा रेखी ननकारेको देखखएको रु.४,०२,७९०/९२ सभेत कुर जम्भा 
रु.१९,९५,०२९/०६ सयकायी यकभ फदननमतऩूवाक दहनासभना गयी ननकारी खाई भासेको देखखएफाट 
ननजहरुरे भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ अनुसायको कसूय गयेको स-प्रभाण ऩुजष्ट हुन 
आएको हुॉदा दहनासभना गयी खाई भासेको देखखएको रु.१९,९५,०२९/०६ (अऺयेऩी उन्नाईस राख ऩन्चानब्फ े
हजाय उनन्तीस रुऩैमाॉ ऩसैा छ) त्रफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ रे ननदेश 
गयेफभोजजभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोजजभ 
सजाम गयी सोही ऐनको दपा १७ फभोजजभ मी आयोऩीहरूफाट त्रफगो असुर उऩय हुन सभेत भागदावी 
सरइएको छ।  

साथ ैकोष तथा रेखा ननमन्िक कामाारम हुम्राका तत्कारीन रेखाऩारहरु बक्त फहादयु शाही य 
बवानी प्रसाद अधधकायीरे जजल्रा प्रहयी कामाारमको उल्रेखखत अवधधको रेखाऩयीऺण गन ेरममभभा प्रहयी 
कभाचायीहरुको तरफ, स्थानीम बत्ता तथा याशन बत्तासभेतको बयऩाईभा जोडजम्भाभा पयक ऩायी फढी 
खचा रेखेको तथा प्रहयी कभाचायीको याशन बत्ता शीषाकभा स्वीकृत नम्साबन्दा अस्वाबाववक रुऩभा फढी 
दयभा खचा बुक्तानी रेखी ननकारी सयकायी यकभ दहनासभना गयेको देख्दादेख्दै रेखाऩयीऺण गदाा ननजी 
राबका राधग फदननमतऩूवाक कायोफायभा नबएको कुया देखाउने वा बए गयेका तथ्महरु रोऩ गयी 
रेखाऩयीऺण गयेको देखखएफाट ननजबक्त फहादयु शाही य बवानी प्रसाद अधधकायीरे भ्रष्टाचाय ननवायण 
ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (१) फभोजजभ कसूय गयेको हुॉदा ननज बक्त फहादयु शाही य बवानी 
प्रसाद अधधकायीराई सोही ऐनको दपा १९ को उऩदपा (१) फभोजजभ सजाम हुन भागदावी सरइएको छ। 

 



मसैगयी भहारेखाऩयीऺकको कामाारमको तपा फाट रेखाऩयीऺणको राधग डोय खदटएका ननदेशक 
प्रेभ कुभाय अधधकायी रेखाऩयीऺण अधधकायीहरु छिनाथ शभाा गैये य सॊधगता पुमाररे जजल्रा प्रहयी 
कामाारमको उल्रेखखत आधथाक वषाको रेखाऩयीऺण गने रममभभा प्रहयी कभाचायीहरुको तरफ, स्थानीम 
बत्ता तथा याशन बत्ता सभेतको बयऩाईभा जोडजम्भाभा पयक ऩायी फढी खचा रेखेको तथा प्रहयी 
कभाचायीको याशन बत्ता शीषाकभा स्वीकृत नम्साबन्दा अस्वाबाववक रुऩभा फढी दयभा खचा बुक्तानी 
रेखी ननकारी सयकायी यकभ दहनासभना गयेको देख्दादेख्दै रेखाऩयीऺण गदाा ननजी राबका राधग 
फदननमतऩूवाक कायोफायभा नबएको कुया देखाउने वा बए गयेका तथ्महरु रोऩ गयी रेखाऩयीऺण गयेको 
देखखएफाट ननज प्रेभ कुभाय अधधकायी, छिनाथ शभाा गैये य सॊधगता पुमाररे भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १९ को उऩदपा (१) फभोजजभको कसूय गयेको हुॉदा ननजहरुराई सोही ऐनको दपा १९ को 
उऩदपा (१) फभोजजभ सजाम हुन भागदावी भागदाफी सरई आज ववशषे अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩि 
दामय गरयएको छ । 

 
 

प्रवक्ता 
प्रदीऩकुमार कोइराऱा 


