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मभमत: २०७९।११।१४  गते । 

प्रेस विज्ञवि 
 

    विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ख्जल्रा डोल्ऩा, ठुरीबेयी नगयऩामरकाका ऩदामधकायीहरुरे आ.व. २०७४/०७५ भा ववमनमोजन बएको यकभ 
नगयऩामरकाको ववमबन्न मोजनाहरु सम्झौता गयी कुनै ऩमन काभ नगयी यकभ वहनामभना गयेको बने्न उजयुी मनवदेन 
सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा ठुरीबेयी नगयऩामरकाका तत्कारीन मनमभत्त प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत केशव फहादयु सनुाय, 

तत्कारीन इख्न्जमनमय फसन्त योकामा य तत्कारीन सव-इख्न्जमनमय ववकास खत्रीरे ठुरीबेयी नगयऩामरका वडा नॊ. ५, ६ य 
७ ख्थथत जपुार-भाझपार भोटयफाटो मनभााण कामाको वाथतववक बएको काभबन्दा फढी काभ बएको अख्न्तभ ववर य 
कामा सम्ऩन्न प्रमतवेदन य नाऩी वकताव प्रभाख्णतसभेत गयी सोही प्रमतफेदनको आधायभा रु.३२,२९,२७२।७३ फढी बकु्तानी 
गयी गैयकानूनी राबहानी मरने/ददन ेउद्दशे्मरे कामा गयेको य मनजहरुको उख्ल्रख्खत कामा भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ८(१)(ग) य (ङ) वभोख्जभको कसयु बएकोरे मनजहरु मनमभत्त प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत केशव फहादयु सनुाय, 

इख्न्जमनमय फसन्त योकामा य सव-इख्न्जमनमय ववकास खत्रीराई उख्ल्रख्खत कसूयभा मफगो रु.३२,२९,२७२।७३ (फत्तीस 
राख उन्नतीस हजाय दईु सम फहत्तय रुऩैमाॉ त्रीहत्तय ऩैसा) कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८(१) फभोख्जभ कैद तथा 
जरयवानाको सजाम हनु एवॊ उख्ल्रख्खत मफगो  रु.३२,२९,२७२।७३ भध्मे रु.१९,८६,५७५।- फैंकभा जम्भा 
गरयसकेको देख्खॊदा फाॉकी यहेको मफगो रु.१२,४२,६९७।७३ मनजहरुफाट ऐ. ऐनको दपा ८(१) फभोख्जभ असरु उऩय 
हनु य वपल्डभा मनभााण बएको काभ बन्दा फढी काभ गयेको बनी गरत नाऩी वकताव, अख्न्तभ ववर य कामासम्ऩन्न 
प्रमतवेदन तमाय गयी उक्त कामा सम्ऩन्न प्रमतफेदन सभेतराई प्रभाख्णत गयी सोही अख्न्तभ ववरको आधायभा फढी बकु्तानी 
गयेको देख्खॊदा मनजहरु मनमभत्त प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत केशव फहादयु सनुाय, इख्न्जमनमय फसन्त योकामा य सव-
इख्न्जमनमय ववकास खत्रीरे भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) वभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा 
मनजहरुराई सोही ऐनको दपा १९ को उऩदपा (२) वभोख्जभसभेत सजाम हनु भागदाफी मरइएको छ।  

मसैगयी ठुरीबेयी नगयऩामरका वडा नॊ. ५,६ य ७ ख्थथत जपुार-भाझपार भोटयफाटो मनभााण मोजनाको अनगुभन 
समभमतका ऩदामधकायीहरु कणा फहादयु योकामा, कारी साकी, टोऩ फहादयु चनरे उक्त मोजनाभा नबएको काभसभेत बएको 
बनी नबए नगयेको कुया देखाई गरत प्रमतवेदन ऩेश गयेको देख्खन आएको आधायभा नगयऩामरकाफाट उक्त मोजनाराई 
रु.३२,२९,२७२।७३ फढी बकु्तानी बएको देख्खएको हुॉदा मनभााण मोजना मनयीऺण तथा अनगुभन समभमतका सदथमहरु 
कणा फहादयु योकामा, कारी साकी, टोऩ फहादयु चनराई बष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) 
वभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा १९ को उऩदपा (२) वभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी मरइएको छ। 

साथै, ठुरीबेयी नगयऩामरका वडा नॊ. ५, ६ य ७ ख्थथत जपुार-भाझपार भोटयफाटो मनभााण उऩबोक्ता समभमतका 
अध्मऺ प्रचण्ड ववक्रभ शाही,  कोषाध्मऺ सनुा काभी य सख्चव टोऩ वहादयु शाहीरे उक्त जपुार-भाझपार भोटयवाटो 
मनभााण मोजनाभा नगयऩामरकासॉग बएको शता एवॊ सम्झौता ववऩरयत वपल्डभा कभ काभ गयी नबए नगयेको काभराई बए 
गयेको बनी वाथतववक बए गयेको काभबन्दा रु.३२,२९,२७२।७३ फढी वदमनमतऩूवाक बकु्तानी मरई भ्रष्टाचाय मनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) वभोख्जभ कसयु गयेको हुॉदा मनजहरुराई रु.३२,२९,२७२।७३ (फत्तीस 
राख उनानतीस हजाय दईु सम फहत्तय रुऩैमा मत्रहत्तय ऩैसा) मफगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभ सजाम 
गयी उख्ल्रख्खत यकभभध्मे रु.१९,८६,५७५।- मनजहरुरे फैंकभा जम्भा गरयसकेको देख्खॉदा फाॉकी यहेको मफगो 
रु.१२,४२,६९७।७३ मनजहरुफाट ऐ. ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभ जपत हनु भागदाफी मरई आज मफशेष अदारत, 
काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ।        

 प्रवक्ता 
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