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मिमि: २०७९।०३।१०  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 
 

मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

 

 

ख्िल्रा फाया, िीतऩयुससभया उऩभहानगयऩासरकारे आ.व. २०७६/०७७ को रासग उऩभहानगयको १६ 
नं. वडाभा यहेको ऩसाहा खोराको खोरािन्म साभाग्री उत्खननको रासग ओभ सप्रामससराई ठेक्का ददएकोभा सो 
सप्रामससरे ठेक्का सम्झौता अनरुुऩको कामस नगयग गकयकानूनी तरयकारे उत्खनन ् गयेको साथक 
उऩभहानगयऩासरकाका कभसचायगरे ठेकेदायसँग अवाख्छित सभरेभतो गयग आसथसक चरखेरभा याज्मको स्रोत 

साधनको दोहन गयेको बन्ने उियुग सनवेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुँदा िीतऩयुससभया उऩभहानगयऩासरकाका 
तत्कारगन प्रभखु प्रशासकीम असधकृत ख्शवयाि सेढाईरे ऩसाहा खोराफाट आ.व. २०७६/०७७ को 
खोरािन्म ऩदाथस उत्खनन, संकरन तथा सफक्री गने गयग ओभ सप्रामसस, करकमा उऩभहानगयऩासरका- ६ 
फायासँग सम्झौता गदासको फखत फाँकी दईु ककस्ताको हनु आउने यकभको ठेकेदाय कम्ऩनीफाट कामससम्ऩादन 
िभानत सरनऩुनेभा नसरई सम्झौता गयेको कायण उक्त आ.व.भा ठेकेदायको तपस फाट कफोर फभोख्िभको 
अङ्कभध्मे फाँकी यकभ रु.९९,९९,९९९।- (भ.ुअ. कय फाहेक) हारसम्भ दाख्खरा हनु नसकी 
उऩभहानगयऩासरकाको यािस्व यकभ चहुावट हनु ऩगेुको देख्खएको हुँदा सनिको उक्त कामस भ्रष्टाचाय सनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ७ देहाम (क) फभोख्िभको कसयु बएकोरे िीतऩयुससभया उऩभहानगयऩासरका, नगय 
कामसऩासरकाको कामासरम, ख्ितऩयुका तत्कारगन प्रभखु प्रशासकीम असधकृत ख्शवयाि सेढाईराई सफगो 
रु.९९,९९,९९९।– (उनान्सम राख उनान्सम हिाय नौसम उनान्सम रुऩकमाँ) कामभ गयग ऐ. ऐनको दपा ७ 
फभोख्िभ िरयवाना हनु एवं ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) देहाम (ि) फभोख्िभ कक द सिाम हनु 
भागदाफी सरइएको ि । 

साथक खोरािन्म ऩदाथसको उत्खनन तथा सफक्री कवतयणको ठेक्का सरएवाऩत सम्झौताफभोख्िभ सतनस फाँकी 
तेस्रो ककस्तावाऩतको यकभ रु.९९,९९,९९९।- य सफक्री ठेक्का कफोर अङ्कको हनु आउने भूल्म असबवकृि कय 
यकभ रु.३८,९९,९९९।८७ दाख्खरा गयेको नदेख्खएकोरे सो सभेत गयग िम्भा यकभ 
रु.१,३८,९९,९९८।८७ सावसिसनक सनकामसभऺ गयेको कफसुरमत, सम्झौता ऩारना नगयग सावसिसनक 
सनकामराई हासननोक्सानी ऩरु् माएकोरे ओभ सप्रामसस, करकमा-६, फाया य ऐ.ऐ.का प्रोप्राइटय ओभ शंकय 
प्रसादको उक्त कामस भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्िभको कसयु बएकोरे 
ओभ सप्रामसस, करकमा ६, फाया य ऐ.ऐ.का प्रोऩाइटय सनि ओभ शंकय प्रसादराई सफगो 
रु.१,३८,९९,९९८।८७  (एक कयोड अठतीस राख उनान्सम हिाय नौ सम अन्ठानब्फे रुऩकमाँ सतासी ऩकसा) 
कामभ गयग भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) फभोख्िभ सिाम गयग सफगो िपत हनु सभेतको 
भागदाफी सरई आि सफशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको ि । 
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