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मिमि: २०७७।०९।१३  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
 

रारफकैमा नदी ननमन्रण आमोजनाको ठेक्का सभमभा सम्ऩन्न गनन नसकेको बने्न उजयुी ननवेदन उऩय अनसुन्धान 
हुॉदा वाग्भिी िथा रारफकैमा नदी ननमन्रण आमोजना, ऩयवानीऩयु फायाका आमोजना प्रभखु याजकुभाय श्रीवास्िव य  
इख्न्जननमय ऩाण्डव प्रसाद देवरे Stud ननभानणभा प्रमोग बएको ग्माववमन िायको गणुस्िय ऩयीऺण गयी स्ऩेख्िवपकेिन 
फभोख्जभको गणुस्िय मवकन गयेय भार ग्माववमन िाय प्रमोग गयाउनऩुनेभा प्रथभ यननङ्ग नफरदेख्ख सािौं यननङ नफरसम्भका 
सािवटा नफरहरुको बकु्तानी गदान कुनै ऩयीऺण नै नगयी Stud ननभानणभा प्रमोग बएको गणुस्ियहीन ग्माववमन िायराई 
स्वीकृि स्ऩेख्िवपकेिन फभोख्जभ गणुस्ियमकु्त बएको बनी इख्न्जननमय ऩाण्डव प्रसाद देवरे नसपारयस गयेको िथा आमोजना 
प्रभखु याजकुभाय श्रीवास्िवरे फीर स्वीकृि गयी बकु्तानी गयाएको हुॉदा ननजहरुको उक्त कामन भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोख्जभको कसयु प्रभाख्णि हनु आएको हुॉदा ननजहरु याजकुभाय 
श्रीवास्िव य ऩाण्डव प्रसाद देवराई सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ नफगो रु. ३,६५,०९,४५६।३४ 
(िीन कयोड ऩैसठ्ठी राख नौ हजाय चाय सम छऩन्न रुऩैमाॉ चौिीस ऩैसा)  कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा 
(१) फभोख्जभ सजाम हनु  य ऐ.ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ हानननोक्सानी बएको नफगो ननजहरुफाट 
असरुउऩय हनु भागदाफी नरइएको छ । 

 ननधानरयि ििन य सम्झौिाववऩयीि कभ गणुस्ियको Stud ननभानण गयी कभ गणुस्ियको ग्माववमन िायफाट नननभनि 
Stud हरुराई गणुस्ियमकु्त बनी बकु्तानी नरने भहादेव ख्खम्िी/भैनाचरुी जे.बी. का भतुम ऩाटननय भहादेव ख्खम्िी ननभानण 
सेवा प्रा.नर. का भेनेख्जङ्ग डाइयेक्टय यवव नसॊह य भहादेव ख्खम्िी/भैनाचरुी जे.बी. का साझेदाय भैनाचरुी ननभानण सेवा 
प्रा.नर.का भेनेख्जङ्ग डाइयेक्टय भदन कुभाय अनधकायीको उक्त कामन भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोख्जभ कसयु गयेको प्रभाख्णि हनु आएकोरे यवव नसॊह य भदन कुभाय अनधकायीराई नफगो रु. 
३,६५,०९,४५६।३४ (िीन कयोड ऩैसठ्ठी राख नौ हजाय चाय सम छऩन्न रुऩैमाॉ चौिीस ऩैसा)  कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम हनु य ऐ.ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा ४ 
फभोख्जभ उक्त नफगो ननजहरुफाट असरुउऩय गयी जपि हनु भागदाफी नरइएको छ । 

 साथै, भहादेव ख्खम्िी/भैनाचरुी जे.बी.का आनधकारयक प्रनिनननध सन्िोष प्रधान (िाही) रे ननधानरयि ििन य 
सम्झौिाववऩरयि कभ गणुस्ियको Stud ननभानण गयी कभ गणुस्ियको ग्माववमन िायफाट नननभनि Stud हरुराई गणुस्ियमकु्त 
बनी भहादेव ख्खम्िी/भैनाचरुी जे.बी. का िपन फाट िमाय बएको नफरफभोख्जभको यकभ फझु्ने रगामि सम्फद्ध 
कागजािहरुभा दस्िखि गयी भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ कसयु गयेको 
प्रभाख्णि हनु आएकोरे ननज सन्िोष प्रधान (िाही) राई नफगो रु. ३,६५,०९,४५६।३४ (िीन कयोड ऩैसठ्ठी राख नौ 
हजाय चाय सम छऩन्न रुऩैमाॉ चौिीस ऩैसा)  कामभ गयी सोही ऐनको दपा २२ को प्रनिफन्धात्भक वाक्ाॊिफभोख्जभ ऐ.ऐ. 
ऐनको दपा ८ को उऩदपा ४ फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी नरई आज वविेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गरयएको छ। 

 
 

 

प्रवक्ता 
िायानाथ अनधकायी 

 


