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विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।  

---------------------------------------------------- 
 

मजल्ला महोत्तरी भँगाहा नगरपामलका वडा नं.- ८ का वडा अध्यक्ष मो.रमिक आलमले सेवाग्राहीसँग योजना 

सम्पन्न भएको मसिाररस गरेको र रकम भकु्तानी मलन सहज गराई मदए बापत घसु/ररसवत माग गरररहकेोमा उक्त 

घसु/ररसवत असलु गराउने ऐ वडाका सदस्य कारी साहु तेली जमानी मजम्मा बसी मनजले छोरा मकेुश साहलाई 

घसु ररसवत मलन पठाउँदछै भन्ने प्राप्त उजरुी एवं सचूनाको आधारमा अमततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 

कायाालय, बमदावासबाट  खमटई गएको टोलीले मनज मकेुश साहलाई सेवाग्राहीसँग रू.१,६०,०००।–(एक लाख 

साठी हजार) घसु/ररसवत मलइसकेको अवस्थामा उक्त घसुवापतको रकम समहत रङ्गेहात मनयन्रणमा मलई 

सोधपछु गरी वडा अध्यक्ष मो.रमिक आलम र वडा सदस्य कारी साहलाईसमेत रङ्गेहात मनयन्रणमा मलएको 

मथयो । 

अनसुन्धानको क्रममा मनजहरू वडा सदस्य कारी साहु तेली र वडा अध्यक्ष मो.रमिक आलमले सेवाग्रहीसँग 

धमापरु सडक नाला तथा पी.सी.सी. ढलानको काया सम्पन्न प्ात रू.१,६०,०००/- (एक लाख साठी हजार) 

प्रत्यक्ष संलग्नतामा घसु/ररसवत मलने काया गरी भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दिा ३ को उपदिा (१) को 

कसरु गरेको स-प्रमाण पमुष्ट हुन आएकोले मनजहरू कारी साहु तेली र मो.रमिक आलमलाई जनही मबगो 

रू.१,६०,०००/- (एक लाख साठी हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दिा ३ को उपदिा (१) 

र दिा ३ को उपदिा (१) को दहेाय (घ) बमोमजम जररवाना र कैद सजाय हुन मागदावी मलईएको । 

साथै मकेुश साहले मनजको बाब ु कारी साहु तेलीले भनेबमोमजम सेवाग्रहीसँग आिूसमेतलाई लाभ मलने 

उद्दशे्यबाट रू.१,६०,०००/- (एक लाख साठी हजार) घसु रकम मलएको दमेखई भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को 

दिा ३ को उपदिा (१) र दिा ३ को उपदिा (१) को खण्ड (घ) बमोमजमको कसरुमा ममतयारको भमूमका 

मनवााह गरेको स-प्रमाण पमुष्ट हुन आएकोले मनज मकेुश साहलाई भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दिा २२ को 

प्रमतबन्धात्मक वाकयांशबमोमजम मबगो रू.१,६०,०००/- (एक लाख साठी हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार मनवारण 

ऐन, २०५९ को दिा ३ को उपदिा (१) र दिा ३ को उपदिा (१) को खण्ड (घ) बमोमजम सजाय हुन मागदाबी 

मलई आज मवशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पर दायर गररएको छ । 

प्रदीपकुमार कोइराला 
प्रवक्ता 

 


