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मिमि: २०७८।०५।२२  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

सरााही ख्जल्राको रारवन्दी नगयऩालरका बवन फनाउन ठेक्का ददॉदा ठेकेदायराई नक्करी फैँक 
ग्मायेन्टीको आधायभा बकु्तानी गयेको, हार बवन फन्न ेकाभ योककएको बने्न उजयुी उऩय अनसुन्धान हुॉदा नेऩार 
फैंक लरलभटेड भरॊगवा शाखाको नक्करी अलिभ बकु्तानी जभानि फनाई रु.42,००,०००।- बकु्तानी लरई 
सयकायी यकभ कहनालभना गयेको ऩकुि बएकोरे य सो सम्फन्धभा देहामका उल्रेख्खि ब्मख्क्तहरुरे देहामफभोख्जभ 
कसयु गयेको देख्खॊदा लनजहरुराई देहामफभोख्जभ सजामको भागदाफी लरई अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ य ३५ फभोख्जभ आज कवशेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय 
गरयएको छ। 
  

(क) नऩेार फैंक लरलभटेड भॊरगवा शाखा, सरााहीको ऋण पाॉटभा सहामक ऩदभा कामायि सन्िोष लफक्रभ 
शाहरे सरााही ख्जल्राको रारफन्दी नगयऩालरका बवनको लनभााण गने क्रभभा रोकफीय फेिारी/ऩाॉच कुभायी 
जे.बी.का ऩाटानयहरु अलनर गपु् िा य ख्शफ नन्दन ऩासवानसगॉको लभरोभिोभा रु.42,00,000।- को नक्करी 
एडबान्स ऩेभेन्ट ग्मायेन्टी िमाय गयेको य सोही आधायभा रु. 42,००,०००।- रोकफीय फेिारी/ऩाॉच कुभायी 
जे.बी.का ख्शफनन्दन ऩासवानरे नगयऩालरकाफाट बकु्तानी लरएको देख्खएकोरे लनज सन्िोष लफक्रभ शाहरे उक्त 
यकभ कहनालभना हालननोक्सानी गयेको ऩकुि हनु आएको हुॉदा लनजको उक्त कामा भ्रिाचाय लनवायण ऐन, 2059 
को दपा 17 अनसुायको कसयुजन्म कामा बएकोरे लनजराई लफगो रु. रु.42,00,000।- (अऺरुऩी 
फमारीस राख रुऩैमाॉ) कामभ गयी सोही ऐनको दपा 3 को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहाम (छ) फभोख्जभ सजाम हनु य सोही ऐनको दपा 17 फभोख्जभ उक्त लफगो असरु हनु भागदाफी लरइएको 
छ । 
 

(ख) रोकफीय फेिारी/ऩाॉच कुभायी जे.बी.का ऩाटानयहरु अलनर गपु् िा य ख्शफ नन्दन ऩासवानरे नऩेार फैंक 
लरलभटेड भरॊगवा, सरााही शाखाका ित्कारीन सहामक सन्िोष कवक्रभ शाहसॉगको लभरोभिोभा 
रु.42,00,000।- को नक्करी एडबान्स ऩेभेन्ट ग्मायेन्टी िमाय गना रगाई उक्त यकभ बकु्तानीसभेि लरई 
भ्रिाचाय लनवायण ऐन, 2059 को दपा 8(4) को कसयु गयेको हुॉदा लनजहरुउऩय लफगो रु.42,00,000।- 
(अऺरुऩी फमारीस राख रुऩैमाॉ) कामभ गयी सोही ऐनको दपा 8(4) फभोख्जभ सजाम हनु य उक्त लफगो 
जपि सभेि हनु भागदाफी लरइएको छ । 

 

प्रवक्ता 
नायामण प्रसाद रयसार 

 


