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मभमत: २०७९।१२।०९  गते । 

प्रेस विज्ञवि 
 

    विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
 

ख्िल्रा रुऩन्देही, भर्चवायी गाउॉऩामरकाका तत्कारीन गाउॉऩामरका अध्मऺ केशवनन्द फमनमारे स्रोत 
नखरेुको गैयकानूनी सम्ऩख्ि आिचन गयी भ्रष्टार्ाय गयेको बने्न उियुी मनवदेन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा मनि 
केशवनन्द फमनमा मभमत 2074।03।14 गतेको स्थानीम मनवाचर्नफाट मनवाचववत बई ख्िल्रा रूऩन्देही, 
भर्चवायी गाउॉऩामरकाको अध्मऺ मभमत २०७4।03।21 देख्ख मभमत २०७9।०१।09 सम्भ ऩदभा यही 
काभ गयेको देख्खॊदा मनिरे सावचिमनक ऩद धायण गयेको मभमत 2074।03।21 गतेदेख्ख मभमत 
2078।11।30 गतेसम्भको अवमधराई िाॉर् अवमध भानी सोही िाॉर् अफमधभा स्वआख्िचत तथा मसख्िचत 
सम्ऩख्ि एवॊ रगानी तथा खर्चहरुका सम्फन्धभा मनि केशवनन्द फमनमा गाउॉऩामरकाको अध्मऺ ऩदभा 
मनवाचख्र्त बएदेख्ख िाॉर् अवमधसम्भभा ऩारयश्रमभक, फैठक बिा रगामत, ट्र्माक्टय य हावेस्टय मफक्रीफाट प्राप्त 
यकभ, मनिको छोयाको नाभभा यहेको घय गाउॉऩामरकाराई फहारभा ददएफाऩत प्राप्त यकभ, कृवष आम, 
फीभाफाऩत प्राप्त यकभ, शाखायहीत फैंक सॊर्ारन गयी प्राप्त गयेको आम य याईस मभरफाट प्राप्त आमसभेत 
गयी मनि गाउॉऩामरका अध्मऺ बएऩमछ िाॉर् अवमधसम्भ रु.84,10,४५१।06 (र्ौयासी राख दश हिाय 
र्ाय सम एकाउन्न रूऩैंमा छ ऩैसा) आम्दानी गयेको देख्खन्छ।  

त्मसैगयी मनिको खर्च तथा रगानीतपच  मनिको छोयाहरुराई अध्ममन खर्च, घय मनभाचण खर्च, छोयाको 
नाभभा मफमबन्न िग्गा खरयद, फीभाफाऩत फझुाएको वप्रमभमभ यकभ, छोयाको नाभभा भोटयसाइकर य ट्र्माक्टय 
खरयद खर्च, किाचफाऩत मतयेको साॉवाब्माि यकभ, याईस मभरको आम फाऩत मतयेको आमकय य मनि तथा 
मनिको ऩरयवायको नाभभा मफमबन्न फैंकहरुभा यहेको खाताभा बएको भौज्दात यकभसभेत गयी िम्भा 
रु.1,७५,9६,९९४।36 (एक कयोड ऩर्हिय राख छमानब्फे हिाय नौ सम र्ौयानब्फे रूऩैंमा छिीस ऩैसा) 
खर्च तथा रगानी यहेकोरे मनिको आम रू.84,10,४५१।06 को अनऩुातभा सोही अवमधभा मनिरे मसिचना 
गयेको सम्ऩख्ि एवॊ खर्च तथा रगानी रू.1,७५,9६,९९४।36 देख्खॊदा आमबन्दा वढी ब्मम गयेको 
रु.९१,८६,५४३।3० (एकानब्फे राख छमासी हिाय ऩाॉर् सम मिर्ारीस रूऩैंमा तीस ऩैसा) फयाफय यकभको 
स्रोत नखरेुको हुॉदा मनि केशवनन्द फमनमा य मनिको ऩरयवायरे अमभल्दो य अस्वाबाववक उच्र् िीवनस्तय माऩन 
गयेको, आफ्नो हैमसमतबन्दा फढी यकभको मनि य छोयाको नाभभा िग्गाहरु रगामतका र्रअर्र सम्ऩख्ि खरयद 
गयेको, घय मनभाचण गयेको, ववमबन्न फैंक तथा वविीम सॊस्थाहरुभा यकभ िम्भा गयेको देख्खॊदा मनिरे गैयकानूनी 
रुऩभा सम्ऩख्ि आिचन गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे सावचिख्िक ऩद धायण गयेका केशवनन्द फमनमारे भ्रष्टार्ाय 
मनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्िभको कसयु गयेकोरे मनिराई ववगो 
रु.91,86,543।30 (एकान्नब्फे राख छ्यासी हिाय ऩाॉर् सम मिर्ारीस रूऩैंमा तीस ऩैसा) कामभ गयी 
भ्रष्टार्ाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्िभ सिाम हनुका साथै मनि य मनिको 
ऩरयवायको नाभभा हार कामभ यहेको सम्ऩख्िसभेतफाट भ्रष्टार्ाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को 
उऩदपा (२) र दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख. फभोख्िभ 
िपत/असरु उऩय गयी ऩाउन भागदाफी मरइएको छ।  



 साथै, मनि केशवनन्द फमनमारे सावचिमनक ऩदभा यहेय आफ्नो ऩदको दरुुऩमोग गयी भ्रष्टार्ायिन्म कामच 
गयी गैयकाननुीरुऩभा आिचन गयेको स्रोत नखलु्न ेसम्ऩख्ि मनिरे छोया ऩॊकि कान्दकुो नाभभा िग्गाहरु खरयद, 
घय मनभाचण, सवायी खरयद तथा फैंक खाताहरुभा यहेको यकभ भौज्दात रगामतभा गरयएका खर्चभध्मे स्रोत ऩवुष्ट 
हनु नसकेको, रागत भूल्म फयाफयको बागको स्रोत नखरेुको सम्ऩख्ि ववगो िपत गने प्रमोिनाथच भाि भ्रष्टार्ाय 
मनवायण ऐन¸ २०५९ को दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ को दपा २९ ख. 
फभोख्िभ मनिको छोया ऩॊकि कान्दसुभेतराई प्रमतवादी कामभ गयी स्रोत नखरेुको सम्ऩख्िफाट फढेफढाई मनिको 
नाभभा हार कामभ यहेको सम्ऩख्िभध्मेफाट मफगो िपत य िरयवाना असरु गयी ऩाउन भागदाफी मरई आि मफशेष 
अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩि दामय गरयएको छ।  

 

  प्रवक्ता 
बोरा दाहार 


