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मिमि: २०७९।०९।२६  गिे । 

पे्रस मिज्ञमि 

 

मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ख्जल्रा भहोत्तयी फरवा नगयऩालरका वडा नॊ. ३ भा आ.व. २०७४/०७५ भा सडक ढरानको रालग 
ववलनमोख्जत यकभ दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको बने्न उजयुी लनवेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा फरवा नगयऩालरका, 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम अन्तगयत यहेको ऩरयक्रभा योडदेख्ि ईदरयश नदापको घय हुॉदै ववजरवा टोरको 
तायगाछीसम्भ ऩी.सी.सी. य भखु्लरभ साभदुावमक बवन लनभायण मोजनाभा नबए नगयेको कामयराई बएको गयेको बनी 
नाऩी गयी फदलनमतऩूवयक कामय सम्ऩन्न प्रलतवेदनभा रू.१,०८,९५३।२२ को कामय फढी भूल्माङ्कन गयेय झटु्टा ववर 
लवीकृत गयी बकु्तानी गयेको देख्िॉदा मसयी फख् नमतऩूवयक नबएको नगयेको कामय देिाई बएको गयेको बनी गरत नाऩी 
वकताफ य कामय सम्ऩन्न प्रलतवेदनसम्भ तमाय गयी/गयाई गरत बकु्तानी ददई/लरई भ्रष्टाचायजन्म काभ गयेको ऩवुष्ट हनु 
आएकोरे उक्त भ्रष्टाचाय कसूयभा सॊरग्न देहामफभोख्जभका ऩदालधकायीहरू य कभयचायीहरूराई देहामफभोख्जभको सजाम 
हनु भागदाफी लरई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 18 य दपा ३५ तथा भ्रष्टाचाय 
लनवायण ऐन, २०५९ को दपा 36 फभोख्जभ आज लफशषे अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ । 

देहाम: 
लस.नॊ नाभथय कामायरम लफगो रु. कसयु तथा सजामको भागदाफी 
1.  तत्कारीन प्रभिु 

प्रशासकीम अलधकृत 
लवगीम फारववय 
ठाकुय 

फरवा नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको 
कामायरम, भहोत्तयी 

रू.१,०८,९५३।२२ भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (१) को िण्ड (ङ) को कसूय य नबएको 
नगयेको काभराई बएको गयेको बनी कामय सम्ऩन्न 
प्रलतवेदन लवीकृत बएको देख्िॉदा भ्रष्टाचाय लनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा 19 को उऩदपा (2) को 
कसूय गयेको देख्िएता ऩलन लनजको भतृ्म ु बएको 
हुॉदा भरुकुी पौजदायी कामयववलध (सॊवहता) ऐन, 
2074 को दपा 133 को उऩदपा (२) य दपा 
158 को उऩदपा (२) फभोख्जभ भयेको व्मख्क्तको 
हकभा सभेत सयकायी वा लनजी ववगो, ऺलतऩूलतय वा 
यकभ बयाउन सवकने कानूनी व्मवलथा यहेको हुॉदा 
लनजका अॊख्शमायहरुफाट भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ 
लफगो असरु उऩय गने प्रमोजनको रालग फारववय 
ठाकुयको नाभफाट हक िाने अॊख्शमायहरू ऩरवी 
ठाकुय य यौलनत ठाकुय हकवाराको नाभभा फारववय 
ठाकुयको सम्ऩख्त्त हलतान्तयण बएको वा हनुे 
सम्ऩख्त्तसभेतफाट उक्त लफगो असरु उऩय हनुतपय  
भात्र भागदावी लरइएको छ । 

2.  तत्कारीन सफ-
इख्न्जलनमय वहया 

फरवा नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको 

रू.१,०८,९५३।२२ भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (१) को िण्ड (ङ) को कसूयभा ऐ.ऐ. 



रार भण्डर य ख्जत 
कुभाय मादव 

कामायरम, भहोत्तयी दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ लफगो कामभ 
गयी कैद य लफगो फभोख्जभ जरयवाना गयी लफगो 
असरु उऩय हनु साथै, सो मोजनाभा नबएको 
नगयेको काभराई बएको गयेको बनी कामय सम्ऩन्न 
प्रलतवेदन फनाएको देख्िॉदा भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा 19 को उऩदपा (2) कसूयभा 
ऐ.ऐ. को दपा 19 को उऩदपा (2) फभोख्जभ 
कैद य जरयवाना हनु सभेत भागदाफी लरइएको छ। 

3.  सलभलतका अध्मऺ 
याभ सागय कऩडी 
सलुड 

फरवा नगयऩालरका 
वडा नॊ. ३ ऩरयक्रभा 
योडदेख्ि ईदरयश 
नदापको घय हुॉदै 
ववजरवा टोरको 
तायगाछीसम्भ 
ऩी.सी.सी. य भखु्लरभ 
साभदुावमक बवन 
लनभायण कामयको 
अनगुभन सलभलत 

रू.१,०८,९५३।२२ भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, 2059 को दपा 19 को 
उऩदपा (2) फभोख्जभको कसूयभा ऐ.ऐ. को दपा 
19 को उऩदपा (2) फभोख्जभ कैद य जरयवाना 
हनु साथै, सो अनगुभन प्रलतवेदन अनसुाय नै गरत 
बकु्तानी बएको देख्िॉदा लनजराई भ्रष्टाचाय लनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (4) को 
कसूयभा ऐ.ऐ. दपा ८ को उऩदपा (4) फभोख्जभ 
लनजराई लफगो कामभ गयी कैद वा लफगोफभोख्जभ 
जरयवाना गयी उक्त लफगो जपत हनु सभेत 
भागदाफी लरइएको छ । 

4.  सलभलत अध्मऺ 
याभजी साह ु सलुड, 
कोषाध्मऺ अशोक 
कुभाय ऩख्जमाय य 
सख्चव नजफरु 
िातनु 

फरवा नगयऩालरका 
वडा नॊ. ३ ऩरयक्रभा 
योडदेख्ि ईदरयश 
नदापको घय हुॉदै 
ववजरवा टोरको 
तायगाछीसम्भ 
ऩी.सी.सी. य भखु्लरभ 
साभदुावमक बवन 
लनभायण उऩबोक्ता 
सलभलत 

रू.१,०८,९५३।२२ भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, 2059 को दपा 8 को 
उऩदपा (4) फभोख्जभको कसूयभा ऐ.ऐ. को दपा 
8 को उऩदपा (4) फभोख्जभ लनजहरूराई ववगोको 
आधायभा कैद वा लफगो फभोख्जभ जरयवाना गयी 
लफगो जपत हनु सभेत भागदाफी लरइएको छ । 

 

 

 

     प्रवक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 


