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मिमि: २०७७।०३।३० गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

 

ख्िल्रा कपऩरवस्ि ुसापवक तितिर्खी गाउॉ पवकास सतभतिख्स्िि िभवुाय नदीभा ऩरु तनभााण गदाा तितिर्खी 
गाउॉ पवकास सतभति ििा ख्िल्रा पवकास सतभति कपऩरवस्िफुाट दोहोयो बकु्तानी तरएको बने्न व्महोयाको उियुी 
सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा गाउॉ पवकास सतभति सख्िव, ख्िल्रा पवकास सतभति कपऩरवस्िकुा सह-रेर्खाऩर, 
उऩबोक्ता सतभतिका अध्मऺसभेिको तभरेभिोभा तितिर्खी गाउॉ पवकास सतभतिफाट कुनै ठोस कामा सम्ऩन्न नै 
नगयी ख्िल्रा पवकास सतभतिको फिेटफाट सम्ऩन्न गरयएको काभराई नै देर्खाई गाउॉ पवकास सतभतिको रु. 
३,९१,२२७।३७ (िीन रार्ख एकानब्फे हिाय दईु सम सत्ताइस रुऩैमा सैिीस ऩैसा) उऩबोक्ता सतभतिराई 
दोहोयो बकु्तानी ददई गैयकानूनी हानी ऩरु् माउने फदतनमिरे देहामका व्मख्क्तहरुरे भ्रष्टािाय कसयु गयेको प्रभाख्णि 
हनु आएकोरे देहामफभोख्िभ सिाम हनु भागदाफी तरइएको छ । 

 

क. सापवक तितिर्खी गाउॉ पवकास सतभतिका सख्िव भहुानन्द र्खनार य सापवक ख्िल्रा पवकास सतभति कपऩरवस्िकुा 
सह-रेर्खाऩर गोरे अतर धतुनमारे तफना आधाय, प्रभाण हिवुाको बयभा कुनै तनभााण कामा नै नगयी ख्िल्रा 
पवकास सतभतिफाट गरयएको तनभााण कामाराई गाउॉ पवकास सतभतिफाट गयेको हो बनी नेऩार सयकायको यकभ 
हातननोक्सानी गयी गैयकानूनी राब तरने भनसामरे उऩबोक्ता सतभतिराई दोहोयो बकु्तानी ददएको कामा भ्रष्टािाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को र्खण्ड (ङ) फभोख्िभको कसयु बएको हुॉदा तनिहरुराई 
तफगो रु. ३,९१,२२७।३७ कामभ गयी भ्रष्टािाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) 
फभोख्िभ सिाम हनु य सोही दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्ि तफगो असरु उऩय हनुसभेि भागदाफी तरइएको 
छ । 

र्ख. उऩबोक्ता सतभतिका अध्मऺ अख्िियुाहभान भसुरभान ििा सख्िव ऩनुवासी कुभीरे ऩरु तनभााण कामाको सापवक 
ख्िल्रा पवकास सतभति कपऩरवस्िसुॉग छुटै्ट सम्झौिा गयी सोही अनसाय ऩेश्की तरई कामा गरययहेकोभा सोही 
कामाराई देर्खाई गाउॉ पवकास सतभतिफाट सभेि दोहोयो बकु्तानी तरई सापवक तितिर्खी गाउॉ पवकास सतभतिको 
यकभ पहनातभना गयी भ्रष्टािाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्िभ कसयु गयेको हुॉदा 
तनिहरुराई तफगो रु. ३,९१,२२७।३७ कामभ गयी भ्रष्टािाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा 
(४) फभोख्िभ सिाम हनु य सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्िभ तफगो असरु उऩय गयी िपि 
हनुसभेि भागदाफी तरई आि पवशेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ । 

 

 
प्रवक्ता 
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