
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७८।०६।१२  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

 

उदमऩयु ख्जल्रा, साविक याभऩयु ठोख्ससरा गा.वि.स.का कभमचायीहरुरे सो गा.वि.स.भा विगि ८/१० िर्म अगाडड 
नै भतृ्म ु बइसकेका व्मख्िको दोहोयो नाभभा य िनािटी नाभभा साभाख्जक सयुऺा बत्ता िाऩिको यकभ डनकासा गयी 
दरुुऩमोग गयेको बने्न उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा उदमऩयु ख्जल्रा साविकको याभऩयु ठोख्ससरा गाउॉ विकास 
सडभडिभा आ.ि. ०६३/०६४ देख्ि आ.ि. ०७१/०७२ सम्भ साभाख्जक सयुऺा बत्ता प्राप्त गने राबग्राहीहरुको भतृ्म ुय 
भतृ्म ु दिाम बएऩश्चाि डनजहरुको नाभािरी साभाख्जक सयुऺा बत्ता विियणको बयऩाईभा कैवपमि जनाई रगि कट्टा 
गनुमऩनेभा सो कामम नगयी भिृक राबग्राहीहरुको नाभभा य दोहोयो नाभको बयऩाईिाट सभेि साभाख्जक सयुऺा बत्ता 
रु.16,40,500।– (सोह्र राि चारीस हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ) वहभाडभना गयेको देख्िन आएको य सो काममभा 
डनम्नफभोख्जभका कभमचायीहरुरे डनम्न फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा डनजहरुउऩय देहाम अनसुाय सजामको भागदािी डरई 
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग  न, 2048 को दपा १८ एफॊ दपा 35 फभोख्जभ विशेर् अदारि, काठभाडौंभा 
आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ। 

 
देहाम: 

डस.नॊ. नाभथय कामामरम डफगो रु. कसयु िथा सजामको भागदाफी 
1.  ित्कारीन गा.वि.स. 

सख्चि हार भारऩोि 
कामामरम, उदमऩयुभा 
नामि सवु्फा ऩदभा 
काममयि  केशि प्रसाद 
आचामम 

साविक गाउॉ 
विकास सडभिको 
कामामरम, याभऩयु 
ठोख्ससरा उदमऩयु  

रु. ९,९०,५००।- भ्रष्टाचाय डनिायण  न, 2059 को दपा 
17 फभोख्जभ कसयुजन्म कामम बएकोरे 
सोही  नको दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम िण्ड 
(ङ) फभोख्जभ सजाॊम गयी सोही  नको 
दपा 17 फभोख्जभ उि विगो असरु हनु 
भागदािी डरइएको छ । 

2.  ित्कारीन गा.वि.स. 
सख्चि हार यौिाभाई 
गाउऩाडरका िडा नॊ ७ 
को िडा सख्चि ऩदभा 
काममयि िरयदाय रोकेन्र 
काकी 

साविक गाउॉ 
विकास सडभिको 
कामामरम, याभऩयु 
ठोख्ससरा उदमऩयु  

रु.७८,०००।– भ्रष्टाचाय डनिायण  न,2059 को दपा 
17 फभोख्जभ कसयुजन्म कामम बएकोरे 
सोही  नको दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम िण्ड 
(ग) फभोख्जभ सजाॊम गयी सोही  नको 
दपा 17 फभोख्जभ उि विगो असरु हनु 
भागदािी डरइएको छ । 

3.  ित्कारीन गा.वि.स.सख्चि 
ऩदभा काममयि हार 
िथ्माङ्क कामामरम, 

उदमऩयुभा काममयि 
िरयदाय विसार सनु्दास 

साविक गाउॉ 
विकास सडभिको 
कामामरम, याभऩयु 
ठोख्ससरा उदमऩयु  

रु. ८२,०००।- भ्रष्टाचाय डनिायण  न, 2059 को दपा 
17 फभोख्जभ कसयुजन्म कामम बएकोरे 
सोही  नको दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम िण्ड 
(ग) फभोख्जभ सजाम गयी सोही  नको 
दपा 17 फभोख्जभ उि विगो असरु हनु 
भागदािी डरइएको छ । 
 

 



4.  ित्कारीन गा.वि.स. 
सख्चि (ना.स.ु) हार 
यौिाभाई गाउॉऩाडरकाको 
कामामरमभा अडधकृि छैटौ 
ऩदभा काममयि भाधि 
प्रसाद िडििडा 

साविक गाउॉ 
विकास सडभिको 
कामामरम, याभऩयु 
ठोख्ससरा उदमऩयु  

रु.३,१४,०००।- भ्रष्टाचाय डनिायण  न, 2059 को दपा 
17 फभोख्जभ कसयुजन्म कामम बएकोरे 
सोही  नको दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम िण्ड 
(घ) फभोख्जभ सजाम गयी सोही  नको 
दपा 17 फभोख्जभ उि विगो असरु हनु 
भागदािी डरइएको छ । 

5.  ित्कारीन गा.वि.स. 
सख्चि ऩदभा काममयि 
(हार अफकास प्राप्त) 
शािा अडधकृि ऩषु्ऩयाज 
डसग्देर 

साविक गाउॉ 
विकास सडभिको 
कामामरम, याभऩयु 
ठोख्ससरा उदमऩयु  

रु. १,७६,०००।- भ्रष्टाचाय डनिायण  न, 2059 को दपा 
17 फभोख्जभ कसयुजन्म कामम बएकोरे 
सोही  नको दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम िण्ड 
(घ) फभोख्जभ सजाॊम गयी सोही  नको 
दपा 17 फभोख्जभ उि विगो असरु हनु 
भागदािी डरइएको छ । 

 

 

प्रििा 
नायामण प्रसाद रयसार 


