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मिमि: २०७७।१२।३०  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

 

 

ख्जल्रा गोयखा, नौरीखोरा तेश्रो रघ ुजरविद्यतु    आमोजना भभमत तथा ऩनु् ननभामण काममभा िास्तविक काममबन्दा 
फढी बकु्तानी गयी अननमनभतता गयेको बन् न ेउजयुी ननिेदन सबनफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा सयकायी यकभ वहनानभना बएको 
देख्खएकोरे देहाम िभोख्जभका व्मख्क्तहरुराई देहाम िभोख्जभको कसयुभा देहाम िभोख्जभको सजामको भागदाफी नरई 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ य ३५ को उऩदपा (१) फभोख्जभ आज विशषे 
अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ। 

(क) धाचे गाउॉऩानरका, गाउॉ काममऩानरका गोयखाका तत्कारीन प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत फाफयुाभ ऩाण्डे, तत्कारीन 
सभमभा काममयत ईख्न्जननमय प्रविन िस्ती य सि-ईख्न्जननमय याभ नायामण चौधयीरे नौरीखोरा तेस्रो जरविद्यतु    आमोजनाको 
बकु्तानी ददन ेचयणभा उक्त मोजनाको अनगुभन/ननयीऺण ऩ्ात काभ बए नबएको मथाथम विियण एवकन नगयी िास्तविक 
बएको काभबन्दा फढी भूल्माङ्कन गयी ऩेश हनु आएको झटु्ठा नफर बयऩाई,  स्थरगत रुऩभा गई नाऩजाॉच नगयी गरत नाऩी 
वकताि प्रनतिेदन तमाय, कामम सबनऩन् न प्रनतिेदन रगामतका कागजातहरु सदय गयी फढी यकभ रु.१०,६३,०५७।६६  
बकु्तानी ददई सयकायी यकभ वहनानभना गयी भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को देहाम (ङ) 
तथा ऐ. दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभको कसयु अऩयाध गयेको देख्खन आएकोरे ननजहरुराई नफगो 
रु.१०,६३,०५७।६६ (दश राख नत्रसठ्ठी हजाय सन्ताउन्न रुऩैमा छैसठ्ठी ऩैसा भात्र)  कामभ गयी ऐ.ऐ. ऐनको दपा ८ 
उऩदपा (१) तथा दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभ सजाम हनु य हानननोक्सानी बएको नफगोसभेत ऐ.ऐ. ऐनको दपा 
८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ ननजहरुफाट असरुउऩय गयी ऩाउन भागदाफी नरइएको छ । 

 (ख) नौरीखोरा तेस्रो रघ ुजरविद्यतु    आमोजनाका उऩबोक्ता सनभनतका अध्मऺ दभाई गरुुङ, सख्चि हनसभान गरुुङ य 
कोषाध्मऺ अननता गरुुङरे उक्त आमोजना ननभामण गदाम प्राविनधक सभेतको नभरेभतोभा काभबन्दा फढी भूल्माङ्कन गयी/गनम 
रगाई झटु्ठा नफर बयऩाई फनाई फदननमत याखी झटु्ठा नफर बयऩाई फनाई, नबएको काभको कामम सबनऩन् न प्रनतिेदन तमाय 
गयी फढी यकभ रु.१०,६३,०५७।६६ बकु्तानी नरई सयकायी यकभ वहनानभना गयी भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु अऩयाध गयेको देख्खन आएकोरे ननजहरुराई नफगो रु.१०,६३,०५७।६६ 
(दश राख नत्रसठ्ठी हजाय सन्ताउन्न रुऩैमा छैसठ्ठी ऩैसा भात्र) कामभ गयी ऐ.ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ 
सजाम हनु य ऐ.ऐ. ऐनको दपा ८ को  उऩदपा (४) िभोख्जभ उक्त नफगो जपत हनु सभेत भागदाफी नरइएको छ ।  

 (ग) िडा नॊ. ७ का िडा अध्मऺ  तथा िडास्तयीम अनगुभन तथा सऩुयीिेऺण सनभनतका अध्मऺ सूममभान गरुुङरे 
धाचे गाउॉऩानरका िडा नॊ. ७ भा अिख्स्थत नौरीखोरा तेस्रो रघ ुजरविद्यतु    आमोजनासॉग सबनफख्न्धत िडा नॊ. ७ का िडा 
अध्मऺ तथा िडास्तयीम अनगुभन तथा सऩुयीिेऺण सनभनतका अध्मऺ सूममभान गरुुङरे आफ्नो िडानबत्रका मोजनाहरुको 
अनगुभन/सऩुयीिेऺण गयी बए गयेका काममहरुको भात्र बकु्तानीको रानग नसपारयस गनुमऩनेभा आफ्नो ऩदीम दावमत्ि ऩूया 
नगयी उऩबोक्ता सनभनतका अध्मऺ य प्राविनधक सभेतको नभरेभतोभा याज्मको सबनऩख्ि हानननोक्सानी गने भनसामरे 
फदननमत याखी कामम सबनऩन् न बएको बनी गरत अनगुभन प्रनतिेदन तमाय गयी/गनम रगाई भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ 
को दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभको कसयु अऩयाध गयेको देख्खन आएकोरे ननज िडा अध्मऺ सूममभान गरुुङराई 
ऐ.ऐ. ऐनको दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभ सजाम हनुको रानग भागदाफी नरइएको छ । 

 

 

प्रिक्ता 
नायामण प्रसाद रयसार 

 


