
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७८।०५।२७  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

तनहुॉ ख्िल्रा, घाॉसीकुवा गा.वव.स.भा दशै खर्च, ऩरयषद   तमायी खर्च बनी १/१ भवहनाको तरफ थऩ लरने गयेको, 
ऩरयषद्को लनणचम लफना आलथचक सहामता ददने गयेको, Consultant लनमखु्ि ऩलि गयी ऩवहल्मै देख्खको सम्झौता फनाई 
यकभ बिुानी गयेको, ख्िन्सी खाता नयहेको, ववलबन्न पोटोकऩी लफर याखी खर्च रेख्न ेगयेको, धेयैिसो मोिनाका इख्टटभेट 
य कामच सम्ऩन्न प्रलतवेदनभा ख्िम्भेवाय व्मख्िको हटताऺय नबएको बने्न उियुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा तत्कारीन 
घाॉसीकुवा गाउॉ ववकास सलभलतभा आ.व. 2070/071 य आ.व. 2071/072 भा लफलबन्न शीषचकभा गयी िम्भा 
रु.1,47,364।७५ फयाफयको सयकायी यकभ वहनालभना एवॊ हालननोक्सानी बएको देख्खएको य सो कामचभा देहामका 
व्मख्िहरुरे देहाम अनसुायको कसयु गयेको देख्खएकोरे लनिहरुउऩय देहामफभोख्िभ सिाम हनु भागदाफी लरई अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ य दपा ३५ फभोख्िभ आि ववशषे अदारत, काठभाडौंभा 
आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको ि। 

देहाम: 
लस.नॊ. नाभथय कामाचरम लफगो रु. कसयु तथा सिामको भागदाफी 
1.  तत्कारीन 

गा.वव.स. सख्र्व 
याभयाि न्मौऩाने 

साववक घाॉसीकुवा 
गा.वव.स. 

रु. 
१,४७,३६४।७५ 

भ्रष्टार्ाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्िभको 
कसूयभा भ्रष्टार्ाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को 
प्रावधानफभोख्िभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य 
सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को देहामको खण्ड 
(घ) फभोख्िभ सिाम गयी सोही ऐनको दपा १७ फभोख्िभ 
उि यकभ असरुउऩय गनच सभेत भागदाफी लरइएको ि 
। 

2.  तत्कारीन 
इख्न्िलनमय 
शकुदेव 
अलधकायी 

तत्कारीन ख्िल्रा 
प्राववलधक 
कामाचरम, तनहुॉ 

रु. ६३,७५०।- भ्रष्टार्ाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्िभको 
कसूयभा भ्रष्टार्ाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को 
प्रावधानफभोख्िभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा 
(१) य सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहामको खण्ड (ग) फभोख्िभ सिाम गयी सोही ऐनको 
दपा १७ फभोख्िभ उि यकभ असरुउऩय गनच सभेत 
भागदाफी लरइएको ि । 

3.  तत्कारीन 
मोिना 
अलधकृत गणेश 
ख्घलभये 

तत्कारीन ख्िल्रा 
ववकास सलभलतको 
कामाचरम तनहुॉ 

रु. ६३,७५०।- भ्रष्टार्ाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोख्िभको कसूयभा भ्रष्टार्ाय लनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ को प्रावधानफभोख्िभ सोही ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहामको खण्ड (ग) फभोख्िभ सिाम गयी 
सोही ऐनको दपा १७ फभोख्िभ उि यकभ असरुउऩय 
गनच सभेत भागदाफी लरइएको ि 

4.  तत्कारीन 
इख्न्िलनमय 

तत्कारीन ख्िल्रा 
प्राववलधक 

रु. ७२,२५०।- भ्रष्टार्ाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोख्िभको कसूयभा भ्रष्टार्ाय लनवायण ऐन, २०५९ को 

 



लतथचयाि ढुङ्गाना कामाचरम, तनहुॉ दपा १७ को प्रावधानफभोख्िभ सोही ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहामको खण्ड (ग) फभोख्िभ सिाम गयी 
सोही ऐनको दपा १७ फभोख्िभ उि यकभ असरुउऩय 
गनच सभेत भागदाफी लरइएको ि । 

5.  तत्कारीन 
अलधकृत 
ऋवषबि 
वाग्रे 

तत्कारीन ख्िल्रा 
ववकास सलभलतको 
कामाचरम तनहुॉ 

रु. ७२,२५०।- भ्रष्टार्ाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोख्िभको कसूयभा भ्रष्टार्ाय लनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ को प्रावधानफभोख्िभ सोही ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहामको खण्ड (ग) फभोख्िभ सिाम गयी 
सोही ऐनको दपा १७ फभोख्िभ उि यकभ असरुउऩय 
गनच सभेत भागदाफी लरइएको ि । 

6.  यख्िष्टय 
रेखाऩयीऺक 
नयहरय ऩख्ण्डत 
य श्रीबद्र 
खनार 

साववक घाॉसीकुवा 
गा.वव.स. तनहुॉ 

- भ्रष्टार्ाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को 
उऩदपा (१) फभोख्िभको कसूयभा भ्रष्टार्ाय लनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा १९ उऩदपा (१) फभोख्िभ 
लनिहरुराई सिाम हनु भागदाफी लरइएको ि । 

 

 

 
 

प्रविा 
नायामण प्रसाद रयसार 


