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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

 

शहयी विकास िथा बिन ननभााण विबाग नडनबजन कामाारम इराभका ित्कारीन नसननमय नडनबजनर इख्न्जननमय 
सफुास फस्नेिरे झाऩा ख्जल्राभा सडक ग्रािेरको काभ गदाा नफर फनाई बकु्तानी गने प्रमोजनभा घसु/रयसिि भाग गयी 
प्राप्त गयेको घसु फाऩिको यकभ अन्म फैंक खािाभा जम्भा गना रगाई त्महाॉफाट बकु्तानी नरने गयेको प्रभाणसवहिको 
सूचना एिॊ उजयुीका आधायभा ननज नस.नड.ई. सफुास फस्नेिराई थऩ अनसुन्धानको नसरनसराभा ननमन्रणभा नरइएको 
नथमो । 

अनसुन्धानको नसरनसराभा ित्कारीन नसननमय नडनबजनर इख्न्जननमय सफुास फस्निेरे शहयी विकास िथा बिन 
ननभााण नडनबजन कामाारम इराभको कामाारम प्रभखु हुॉदा झाऩा ख्जल्राको गौयीगॊज िथा अजुानधाया नगयऩानरकाको 
सडक ननभााणको कामा सेिाग्राहीभापा ि गयाई सो फाऩि िथा थऩ काभ ददराउने प्रमोजनाथा घसु/रयसिि भाग गयी उक्त 
घसु/रयसििफाऩिको यकभ ऩटक-ऩटक गयी रु. ३७,५०,०००।- ख्जल्रा साविक निरऩयासी हार फदाघाट ससु्िा ऩूिा 
निऩरऩयासी ख्स्थि यहेको श्री नडस्टीरयी प्रा.नर. को फैंक खािाभा जम्भा गना रगाएको स्ऩष्ट देख्खएको हुॉदा ननजरे 
गयेको उक्त कामा भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) अनसुायको कसयु बएकोरे घसु/रयसिि 
नरएको नफगो रु. ३७,५०,०००।– कामभ गयी ननज सफुास फस्नेिराई भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी नरइएको छ । 

साथै श्री नडस्टीरयी प्रा.नर. का अध्मऺ धनने्र काकीको ित्कारीन नस.नड.ई. सफुास फस्नेि आपन्ि ऩने य 
सफुास फस्नेिको प्रत्मऺ रुऩभा सम्ऩका  हनुे गयेकोभा ननज धनेन्र काकीरे श्री नडस्टीरयी प्रा.नर. को फैक खािा नॊ. आपै 
नऩठाई अको भाननसभापा ि फैंक खािा नॊ. सफुास फस्नेिराई ऩठाएको देख्खएकोभा ननजरे सफुास फस्निेसॉगको 
नभरेभिोभा मोजनाफद्ध रुऩभा श्री नडस्टीरयी प्रा.नर. को फैंक खािाभा सफुास फस्निेरे सेिाग्राहीसॉग नरएको घसु/रयसिि 
यकभ रकुाई नछऩाई आफ्नै हस्िाऺयफाट चल्ने फैंक खािाभा सयुख्ऺि याखी प्रत्मऺ रुऩभा सहमोग गयेको स्ऩष्ट देख्खन 
आएको, उक्त घसु/रयसिि रु. ३७,५०,०००।– ित्कारीन नस.नड.ई. सफुास फस्नेिको फैध आमफाट २०७५ सार 
०५ भवहनादेख्ख २०७५ सार ०६ भवहनासम्भको अन्ियारभा आजान हनु नसक्ने व्महोया ननज धनेन्र काकीराई थाहा 
नबएको भान्न सवकने अिस्थासभेि नदेख्खएको हुॉदा ननजरे जानी जानी आयोऩी सफुास फस्नेिराई घसु नरन सघाउ गयी 
सहमोग ऩरु् माएको स्ऩष्ट देख्खएको हुॉदा ननजरे गयेको उक्त कामारे भतुम आयोवऩि सफुास फस्निेरे भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) अनसुायको कसयु गना ननज धनेन्र काकीरे सघाउ ऩरु् माई सो 
घसु/रयसििफाऩिको यकभ आफ्नो खािाभा जम्भा गयाई आपूरे राबसभेि नरई प्रचनरि भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु गने भनिमायको कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, 
२०५९ को दपा २२ को िाक्ाॊशभा उल्रेख बएफभोख्जभ नफगो रु. ३७,५०,०००।– कामभ गयी भ्रष्टाचाय ननिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी 
नरई आज विशेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩर दामय गरयएको छ । 

 

प्रिक्ता 
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