
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 
टंगाल, काठमाडौं 

मममि: २०७९।११।12  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

    विषय:  आरोपपत्र  दायर  गररएको । 

 

ख्िल्ला मगु,ु छायााँनाथ रारा नगरपामलका वडा नं. ११ ख्थथि थवाथ्य चौकीमा ग्याववन पर्ााल मनमााण गदाा 

नक्कली ववल भरपाई बनाई रकम विनाममना गरेको भने्न उिरुी मनवेदन सम्वन्धमा अनसुन्धान िुाँदा ग्याववन 

पर्ााल मनमााण काया गदाा िुाँदै नभएको कायालाई नापी वकिाव, काया सम्पन्न प्रमिवेदन र झटु्टा भरपाई बनाई  

रु. रु.७,५७,३०७।६२ (साि लार् सन्िाउन्न ििार िीन सय साि रुपैयााँ बैसठ्ठी पैसा) रकम भकु्तानी मलने 

ददने काया गरी नेपाल सरकारलाई िामन नोक्सानी गरेको देख्र्ाँदा  छायााँनाथ रारा नगरपामलकाका ित्कामलन 

मनममत्त प्रमरु् प्रशासकीय अमधकृि लमलििङ्ग मल्ल, इख्न्िमनयर पदम बिादरु बढुा र सव-ओभरमसयर (करार) 

गड बिादरु बढुालाई भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देिाय (ग) र (ङ) 

बमोख्िमको कसरुमा रु.७,५७,३०७।६२ (साि लार् सन्िाउन्न ििार िीन सय साि रुपैयााँ बैसठ्ठी पैसा) ववगो 

कायम गरी भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१)  बमोख्िम कैद र ववगो बमोख्िमको 

िररवाना गरी ववगो असलु उपर गना मागदाबी मलइएको छ। 

    यसैगरी छायााँनाथ रारा नगरपामलकाका ित्कालीन नगर उप-प्रमरु् िथा अनगुमन समममिका संयोिक सनु्िला 

रोकाया, १३ नं. वडा कायाालयका ित्कालीन वडा अध्यक्ष िथा अनगुमन समममिका सदथय चक्र बिादरु 

सावि, ित्कालीन कायापामलकाका सदथय िथा अनगुमन समममिका सदथयिरु ििरकला कामी र िररनी 

नेपालीले िुाँदै नभएको कायालाई मनमााण सम्पन्न भएको भनी गलि अनगुमन प्रमिवेदन प्रमिवेदन पेश गरी रकम 

भकु्तानी मलन े ददने काया गरी रु.७,५७,३०७।६२ (साि लार् सन्िाउन्न ििार िीन सय साि रुपैयााँ बैसठ्ठी 

पैसा) रकम विनाममना गरी नेपाल सरकारलाई िामन नोक्सानी गरेको देख्र्न आएकोले मनििरुलाई भ्रष्टाचार 

मनवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को  उपदफा (२) बमोख्िम कैद र िररवाना गना मागदाबी मलइएको छ। 

    साथै, छायााँनाथ रारा नगरपामलका, वडा नं. ११ का ित्कालीन वडा अध्यक्ष दान बिादरु बढुाले नभए नगरेका 

कुरा देर्ाई गलि मसफाररस गरी रकम भकु्तानी मलन े ददने काया गरी रु.७,५७,३०७।६२ (साि लार् 

सन्िाउन्न ििार िीन सय साि रुपैयााँ बैसठ्ठी पैसा) रकम विनाममना गरी नेपाल सरकारलाई िामन नोक्सानी 

गरेको देख्र्न आएकोले मनिलाई भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३)  बमोख्िम कैद 

र ववगो बमोख्िम िररवाना गना मागदावी मलइएको छ। 



यसैगरी उपभोक्ता समममिका अध्यक्ष िीवन बिादरु बढुा, सख्चव केश बिादरु बढुा र कोषाध्यक्ष सिृना 

बढुवालले थवाथ्य चौकी ग्याववन पर्ााल मनमााण काया गदाा झटु्टा भरपाई बनाई रकम भकु्तानी मलने ददन ेकाया 

गरी रु. ७,५७,३०७।६२ (साि लार् सन्िाउन्न ििार िीन सय साि रुपैयााँ बैसठ्ठी पैसा) रकम विनाममना 

गरी नेपाल सरकारलाई िामन नोक्सानी गरेको देख्र्ाँदा मनििरुलाई भष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ 

को  उपदफा (४) बमोख्िमको कसरुमा रु.७,५७,३०७।६२ (साि लार् सन्िाउन्न ििार िीन सय साि 

रुपैयााँ बैसठ्ठी पैसा) ववगो कायम गरी भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को  उपदफा (४) बमोख्िम 

सिाय गरी ववगोसमेि िफि गना मागदाबी मलई अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 

१८, दफा २९ र दफा ३५ िथा भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोख्िम ववशेष अदालि, 

काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको छ। 

 
     

प्रवक्ता 
श्याम प्रसाद भण्डारी 

 


