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प्रसे मिज्ञमि 

 
मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

 

भोहन्मार गाउॉऩालरका, कैरारी बएय फग्न ेऩथ्थयगढ, सेतो, सारघायी, गोडे, खण्डे, फादे, साउडे य कान्रा 
खोराको नदीजन्म ऩदाथथको विक्रीकय सॊकरन सम्फन्धी सूचनाको आधायभा फोरऩत्र लफक्री बएकोभा भोहन्मार 
गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायी तथा कभथचायी य न्मू िलडभालरका लनभाथण सेिाका ठेकेदायिीच लभरेभतोभा सम्झौता बई 
भ्रष्टाचाय बएको बने्न उजयुी लनिेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा भोहन्मार गाउॉऩालरका कैरारीका तत्कारीन उऩाध्मऺ 
हार कामथफाहक अध्मऺ ऩजुादेिी फढुा भगय, िडा नॊ. २ का िडा अध्मऺ देिीदत्त उऩाध्माम, िडा नॊ. १ का िडा 
अध्मऺ नविन ऩनु भगय, िडा नॊ. ७ का िडा अध्मऺ खय प्रसाद अलधकायी, िडा नॊ. ५ का िडा अध्मऺ छविरार 
हौजारी भगय, िडा नॊ. ४ का िडा अध्मऺ टेक िहादयु फोगटी, िडा नॊ. ६ का िडा अध्मऺ वटकायाभ बण्डायी, िडा 
नॊ. ३ का िडा अध्मऺ नन्दयाभ लगयी, गाउॉकामथऩालरका सदस्महरु यालधका दभाई, ताया शभाथ य विशार कुभाय 
ऩहयाईसभेतरे गाउॉकामथऩालरकाफाट लभनाहाको लनणथम गयी ठेकदायराई लभनाहा गयेको यकभ य सो यकभको भूल्म 
अलबफवृि कय (VAT) फाऩतको यकभ गयी जम्भा रू.५४,१८,५६८।०९ सािथजलनक सम्ऩख्त्तको हालननोक्सानी गयेको 
देख्खएकोरे लनजहरुरे गयेको उक्त कामथ भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ७ को खण्ड (क) य दपा १७ 
फभोख्जभको हुॉदा सोही ऐनको दपा ७ य दपा १७ भतुाविक लनजहरूको हकभा लफगो रु.५४,१८,५६८।०९ (चौिन्न 
राख अठाय हजाय ऩाॉचसम अठ्सठ्ठी रुऩैमाॊ नौ ऩैसा) कामभ गयी भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा १ को देहाम (ज) फभोख्जभको सजाम हनु तथा हालननोक्सानी 
(चहुािट) बएको याजस्ि यकभको सोही ऐनको दपा ७ फभोख्जभ दोब्फय जरयिाना हनु य सोही ऐनको दपा १७ 
फभोख्जभ लनजहरुफाट लफगो असरुउऩय गयी भोहन्मार गाउॉऩालरकाराई बयाई ऩाउन सभेत भागदाफी लरइएको छ । 

घयेर ु तथा साना उद्योग कामाथरम धनगढी कैरारीभा दताथ बएको न्मू िलडभालरका लनभाथण सेिा य सोका 
प्रोप्राइटय भकय फहादयु शाहसभेतरे ऩवहरो वकस्ताफाऩतको कफोर अॊक यकभ शतथफभोख्जभ सम्झौताका फखत जम्भा 
नगयी सम्झौता गयेको, प्रभाख्णत याजस्ि यलसद प्रमोग नगयी नदीजन्म ऩदाथथ सॊकरन गयेको य लभनाहाको भाग गयी 
गाउॉकामथऩालरकाफाट लनणथमसभेत गयाई लभनाहा गयाएको यकभ, सोफाऩतको भलु्म अलबफवृि कय (VAT) यकभ य 
गाउॉऩालरकाभा ऩवहरो वकस्ता भानी वढरो गयी फझुाएको योमल्टीफाऩतको यकभ, आन्तरयक याजस्ि कामाथरमभा 
फझुाउनऩुने भलु्म अलबफदृ्वी कय (VAT) भध्मे नफझुाएको यकभ गयी जम्भा रू.56,00,348।6१ सािथजलनक सम्ऩख्त्त 
हालननोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा 
न्मू िलडभालरका लनभाथण सेिा य सोका प्रोप्राईटय भकय फहादयु शाहराई भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ 
को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी लरइएको छ ।  

भोहन्मार गाउॉऩालरका कैरारीका अध्मऺ स्िगीम निर लसहॊ यािरसभेतरे गाउॉकामथऩालरकाफाट लभनाहाको 
लनणथम गयी ठेकेदायराई लभनाहा गयेको यकभ य सो यकभको भूल्म अलबफवृि कय  (VAT) फाऩतको यकभ गयी जम्भा 
रू.५४,१८,५६८।०९ सािथजलनक सम्ऩाख्त्तको हालननोक्सानी गयेको देख्खएको य लनजरे भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ७ को खण्ड (क) य दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोभा सोही ऐनको दपा ७ तथा 
सोही ऐनको दपा ७ य दपा १७ रे उल्रेख गयेफभोख्जभ लनजराई भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ज) फभोख्जभको सजाम हनुऩुनेभा लनजको भतृ्म ु बएको 
अनसुन्धानफाट देख्खए ऩलन अऩयाधीसॉगै अऩयाध भदथछ बने्न पौजदायी न्मामको सिथभान्म लसद्वान्तको रुऩभा भरुकुी 
पौजदायी कामथविलध सॊवहता, २०७४ को दपा १३३ को उऩदपा (२) य १५८ को उऩदपा (२) सवहतको कानूनी 
व्मिस्था फभोख्जभ लनजराई कैद य सजाम हनु नसक्ने तय भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४६ तथा भरुकुी 
पौजदायी कामथविलध सॊवहता, २०७४ को दपा १३३ उऩदपा (२) य दपा १५८ उऩदपा (२) फभोख्जभ भयेको 

 



व्मख्क्तको हकभा सभेत सयकायी िा लनजी लफगो, ऺलतऩूलतथ िा यकभ बयाउन सवकने कानूनी व्मिस्था यहेकोरे स्ि. 
निर लसहॊ यािरको भतृ्म ुबईसके ऩलन लनजको हकभा प्रचलरत काननुफभोख्जभ लनजको हक खान ेअॊख्शमायफाट विगो 
रू.५४,१८,५६८।०९ असरुउऩय हनुाका साथै हालननोक्सानी बएको सािथजलनक सम्ऩख्त्त विगो रू.५४,१८,५६८।०९ 
(चौिन्न राख अठाय हजाय ऩाॉच सम अठ्सठ्ठी रुऩैमाॊ नौ ऩैसा) सभेत सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ असरुउऩय गने 
प्रमोजनका रालग भात्र भागदाफी लरइएको छ । 

साथै, भोहन्मार गाउॉऩालरका, कैरारीका तत्कारीन प्रभखु प्रशाकीम अलधकृत गणेशदत्त ओझारे ऩवहरो 
वकस्ताफाऩतको कफोर अॊक यकभ, ठेकेदायफाट शतथफभोख्जभ सम्झौताका फखत नगद जम्भा गनथ नरगाई सम्झौता 
गयेको य दोस्रो य तेस्रो वकस्ता फाऩतको कामथसम्ऩादन जभानतफाऩत याख्खएको यकभ पुकुिा गयी गाउॉकामथऩालरकाफाट 
लनणथम बई लभनाहा गरयएको यकभ, सोफाऩतको भलु्म अलबफवृि कय (VAT) यकभ य गाउॉऩालरकाभा ऩवहरो 
वकस्ताफाऩतको (यकभ नलरई सम्झौता गयेको) भानी वढरो गयी फझुाएको योमल्टीफाऩतको यकभ, आन्तरयक याजस्ि 
कामाथरमभा फझुाउनऩुने भलु्म अलबफदृ्वी कय (VAT) यकभ गयी जम्भा रू.56,00,348।61 (छऩन्न राख तीन सम 
अठचारीच रुऩैमाॉ एकसठ्ठी ऩैसा) सािथजलनक सम्ऩख्त्तको हालननोक्सानी गयेको देख्खएकोरे लनजरे भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ७ को खण्ड (क) य दपा १७ फभोख्जभ कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोभा सोही ऐनको दपा ७ य 
दपा १७ भतुाविक लनजराई भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
१ को देहाम (ज) फभोख्जभको सजाम हनु साथै हालननोक्सानी बएको सािथजलनक सम्ऩख्त्त लफगो यकभ सोही ऐनको दपा 
७ फभोख्जभ दोब्फय जरयिाना य सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ लनजफाट असरुउऩय गयी भोहन्मार गाउॉऩालरकाराई 
बयाई ऩाउन सभेत भागदाफी लरई आज विशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ ।    

 
 

     प्रिक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 


