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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

तनहुॉको कोते्र य थप्रके जोड्ने सडकभा कटटङ य ग्राबेर गने गयी शकु्रागण्डकी नगयऩालरकाफाट टिलनमोजन 
बएको यकभ ग्राबेर गदाा अन्तयााटष्डम प्रा.टि. भालथको स्थानीम स्रोत उत्खनन गयी ऩैसा नराग्ने भाटो रलग ग्राबेर गयेको 
तय लफर बयऩाई पजी फनाई उऩबोक्ता सलभलतरे भ्रष्टाचाय गयेको बने्न उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा  शकु्रागण्डकी 
नगयऩालरका, तनहुॉफाट आ.फ. 2०७4/0७5 भा नगयस्तयीम आमोजना अन्तगात टिलनमोजन बएको यकभ रागत 
इटष्टभेट स्िीकृत बई उऩबोक्ता सलभलतभापा त सम्ऩन्न बएको कोते्र थप्रके जोड्ने शहीद रारध्िज भागा स्तयोन्नलत मोजनाभा 
ग्राबेर गदाा उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायीहरुको लभरेभतोभा आपूहरुराई गैयकाननुी राब ऩरु् माउने य सयकायी यकभ 
हालननोक्सानी ऩरु् माउने फदलनमतरे रागत इख्स्टभेटभा उल्रेख नै नबएको फाटोफाट लनस्केको ऩैसा नऩने ग्राबेरसभेतको 
साभग्री प्रमोग गयी ग्राबेर गयेको य लफर बयऩाई लभरान गयी नगयऩालरकाफाट बकु्तानीका रालग साभाग्री खरयद ढुिानी नै 
नगयी खरयद ढुिानी गयेको बनी रु.7,66,700।-(सात राख छैसठ्ठी हजाय सात सम रुऩैमाॉ) फयाफयका लफरहरु पजी 
फनाई शकु्रागण्डकी नगयऩालरकाभा ऩेश गयी बकु्तानी लरने कामा गयी भ्रष्टाचायजन्म कसूय गयेको तथ्म प्रभाख्णत हनु 
आएकोरे देहामफभोख्जभका आयोटऩतहरुराई देहामफभोख्जभको सजाम हनु भागदाफी लरई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग ऐन, 2048 को दपा 35 को उऩदपा १ फभोख्जभ आज टिशषे अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय 
गरयएको छ। 

देहाम: 
 

लस.नॊ. नाभथय कामाारम लफगो रु. कसयु तथा सजामको भागदाफी 
1.  तत्कालरन अध्मऺ 

लडल्रीयाभ अलधकायी, 
कोषाध्मऺ भलभता 
गरुुङ्ग य लबभ फहादयु 
गरुुङ्ग 

शटहद रारध्िज भागा 
उऩबोक्ता सलभलत, 

शकु्रागण्डकी 
नगयऩालरका-१, तनहुॉ 

रु.७,६६,७००।- भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु गयेकोरे सोही 
ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम 
गयी लफगो असरु गयी जपत हनु भागदाफी लरइएको 
छ । 

2.  तत्कारीन सदस्म 
गणेश कुभाय गरुुङ्ग 

ऐ.ऐ. रु.१,१९,४००।- भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु गयेकोरे सोही ऐन 
२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ 
सजाम गयी लफगो असरु गयी जपत हनु भागदाफी 
लरइएको छ । 

3.  तत्कारीन प्रोप्राईटय 
लफनोद शे्रष्ठ 

चाटाय कन्स्रक्सन 
प्रा.लर. भारेऩाटन-५ 
ऩोखया, कास्की 

रु.२,४८,४००।- भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा २२ 
फभोख्जभको कसयु गयेकोरे सोही ऐन २०५९ को 
दपा २२ फभोख्जभ सजाम गयी लफगो असरु सभेत 
हनु भागदाफी लरइएको छ । 

 

 

प्रिक्ता 
नायामण प्रसाद रयसार 

 


