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पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  

 

ख्जल्रा काठभाण्डौं टोखा नगयऩालरका वडा नॊ.६ ख्थथत, रामन्स ईख्न्जलनमरयङ्ग कन्थरक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लर.का 
ओबयलसमय प्रशान्त चौधयी तथा टोखा नगयऩालरकाका ईख्न्जलनमयहरुको लभरेभतोभा घयको लनभााण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र 
फनाउनका रालग घसु/रयसवत भाग गरययहेको बने्न उजयुीउऩय अनसुन्धान हुॉदा उक्त प्रा.लर. का ओबयलसमय प्रशान्त 
चौधयी, नगयऩालरकाका ईख्न्जलनमय ददनेश कुभाय ऩाठक य रेखाऩढी व्मवसामी जमयाभ लतलभख्ल्सनासभेतको लभरेभतोभा 
घयको लनभााण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र फनाई ददनका रालग सेवाग्राहीफाट रु.५,००,०००।–(ऩाॉच राख) घसु/रयसवत 
प्रशान्त चौधयीरे आफ्नै कन्सल्टेन्सीभा फोराई यकभ लरई घय लनभााण सम्ऩन्नको प्रभाणऩत्र लनवेदकराई उऩरब्ध 
गयाएकोभा उक्त कामा भ्रष्टचाय लनवायण ऐन,२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (२) को कसयु बएको सप्रभाण ऩषु्टष्ट हनु 
आएकोरे लनज आयोऩी प्रशान्त चौधयीराई ष्टवगो रु.५,००,०००।–(ऩाॉच राख) कामभ गयी भ्रष्टचाय लनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (२) भा उल्रेख बए फभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य सोही 
दपा ३ उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम भाग दावी गरयएको, साथै आयोऩी ददनेश 
कुभाय ऩाठकरे प्रशान्त चौधयीभापा त रु.५,००,०००।–(ऩाॉच राख) लरन रगाएको य उक्त घसु/रयसवतको यकभ 
लनजरे प्राप्त गना अगावै प्रशान्त चौधयीफाट फयाभद बएको हुॉदा टोखा नगयऩालरकाका कयाय ईख्न्जलनमय ददनेश कुभाय 
ऩाठकरे गयेको उक्त कामा भ्रष्टचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु बएको सप्रभाण 
ऩषु्टष्ट बएकोरे लनजराई भ्रष्टचाय लनवायण ऐन,२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
खण्ड (घ) फभोख्जभ सजाम भागदावी गरयएको, त्मसैगयी ख्जल्रा काठभाण्डौं तायकेश्वय नगयऩालरका वडा नॊ. ६ घय 
बई रेखाऩढी व्मवसाम गने जमयाभ लतलभख्ल्सनाको हकभा ऩलन उक्त घसु/रयसवतको यकभ लनजरे प्राप्त गना अगावै 
प्रशान्त चौधयीफाट फयाभद बएको हुॉदा लनजरे गयेको उक्त कामा भ्रष्टचाय लनवायण ऐन,२०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (२) को कसयु बएको सप्रभाण ऩषु्टष्ट बएकोरे आयोऩी जमयाभ लतलभख्ल्सनाउऩय सोही ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजामको भागदावी लरई आज 
ष्टवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ । 
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