
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०६।०७  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 

 

मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ख्जल्रा सरेु्खत, साविक घभुर्खहये गा. वि. स. िडा नॊ. ९ हार गबुााकोट न.ऩा. िडा नॊ. १० ख्थथत रामभतारे 
भोटय मसॊचाई आमोजनाको उऩबोक्ता समभमतको अध्मऺ रगामतरे भोटय मसॊचाईको रामग आएको यकभ वहनामभना गयेको 
बने्न उजयुी मनिेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा रामभतारे भोटय (मरफ्ट) मसॊचाई आमोजनाको रामग आ.ि. 
2०६४/०६५ देख्र्ख 206८/06९ सम्भ उक्त मोजनाभा र्खचा बएको रु.४,३८,५००।– यकभ कामा सम्ऩन्न नगयी 
झटु्टा मफर बयऩाई फनाई बकु्तानी मरने ददने कामा गयी मसॊचाईको कुरो मनभााणसभेत नगयी नगये नबएको काभफाऩत 
बकु्तानी मरएफाट मनम्न प्रमतिादीहरु उऩय देहामफभोख्जभको सजाम हनु भागदाफी मरई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा 18 य दपा ३५ तथा भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा 36 फभोख्जभ आज विशषे 
अदारत, काठभाडौँभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ। 

देहाम: 
(क) साविकको घभुर्खहये गा.वि.स.का तत्कारीन गा.वि.स. सख्चफ र्खड्क फहादयु योकामारे बएको काभको 

प्रगमतसभेतराई भूल्माॊकन गयेय भूल्माॊकनका आधायभा ऩेश्की यकभ पर्छ्यौट गयेऩमछ भात्र थऩ यकभ ऩेश्की ददनऩुनेभा 
ऩेश्की पर्छ्यौटतपा  ध्मानै नददई राऩयिाहीऩूणा कामा गयी ऩटक-ऩटक रु.१,४८,५००।- उऩबोक्ता समभमतका अध्मऺ 
टोऩ फहादयु घतीराई ऩेश्की यकभ बकु्तानी गयेको, थथानीम मनकाम आमथाक प्रशासन मनमभािरी, २०६४ को मनमभ 
१५५ को उऩमनमभ (५) को र्खण्ड (ग), (ञ) य (ट) य सम्झौताको शता विऩयीतको कामा गयी ऩयुानो ऩेश्की पर्छ्यौट 
नगयी नमाॉ ऩेश्की थऩ गयेको, उक्त मोजना सॊचारनभा सभेत नआई मनजरे गैयकानूनी रुऩभा ददएको ऩेश्की यकभ 
उऩबोक्ता समभमतफाट वहनामभना बएको देख्र्खॉदा मनजको उक्त कामा भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोख्जभको कसयु ऩखु् ट हनु आएकोरे मनज र्खडक फहादयु योकामाराई सोही दपारे मनददाष्ट गयेफभोख्जभ 
रु.148,500।– (एक रार्ख ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ) मफगो कामभ गयी भ्र टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को र्खण्ड (घ) फभोख्जभ कैद सजाम य मफगो फभोख्जभ जरयिाना हनु एिॊ 
भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ हामननोक्सानी गयेको सयकायी यकभसभेत मनजफाट असरु उऩय 
हनु भागदािी मरइएको छ। 

 (र्ख) साविकको घभुर्खहये गा.वि.स.का तत्कारीन गा.वि.स. सख्चफ देिीरार सनुायरे उक्त मोजनाको कामा सम्ऩन्न 
नहुॉदानहुॉदै ऩमन झटु्टा कामा सम्ऩन्न प्रमतिेदन एिॊ मफरको आधायभा मसॊचाई मोजना मनभााणभा मनधाारयत गणुथतयबन्दा कभ 
गणुथतयको मनभााण साभग्री प्रमोग बएकोभा मनधाारयत गणुथतयको हो बनी नाऩी वकताफ, भूल्माॊकन मफर प्रभाख्णत गयेको, 
उक्त मोजना हारसम्भ ऩमन सॊचारनभा आएको नदेख्र्खॉदा मनजरे त्मथतो मनभााण कामाराई गणुथतयमकु्त, शता तथा 
भाऩदण्डफभोख्जभ बएको हो बनी सदय गयी रु.४,३८,५००।- बकु्तानी ददइ हामननोक्सानी ऩरु् माएको देख्र्खॉदा मनज 
देिीरार सनुायराई भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को देहाम र्खण्ड (र्ख), र्खण्ड (ग) य 
र्खण्ड (ङ) को कसयुभा भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ मफगो रु.४,३८,५००।- 
(चाय रार्ख अठतीस हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ) कामभ गयी कैद य मफगो फभोख्जभ जरयिाना गयी मफगो असरु उऩय हनुसभेत 
भागदाफी मरइएको छ। 

(ग) साविकको घभुर्खहये गा.वि.स.का तत्कारीन प्राविमधक सहामक र्खगेन्र प्रसाद उऩाध्मामरे  आमोजनाभा राग्न े
ऩाइऩसभेत र्खरयद गयी ल्माई आमोजना थथरभा ऩाइऩ मफर्छ्याउने काभ सम्ऩन्न बएको बनी दोश्रो वकथता यकभ 
मनकासाको रामग मसपारयस गयेको तथा मोजनाको कामा सम्ऩन्न नहुॉदानहुॉदै गरत नाऩी वकताफ, ठेक्कासम्फन्धी मफर, 

कामासम्ऩन्न प्रमतिेदन तमाय गयी ददएकोभा सोही कागजात साविकको घभुर्खहये गा.वि.स.भा ऩेश गयी बकु्तानी बई 

 



रु.४,३८,५००।- हामननोक्सानी हनु गएको देख्र्खॉदा मनजको उक्त कामा भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (१) को देहाम र्खण्ड (र्ख), र्खण्ड (ग) य र्खण्ड (ङ) को कसयु बएकोरे मनजराई भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ मफगो रु.४,३८,५००।- (चाय रार्ख अठतीस हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ) कामभ 
गयी कैद य मफगोफभोख्जभ जरयिाना गयी मफगो असरु उऩय सभेतको सजाम हनु साथै मनजरे बए गयेको कामाको मथाथा 
भूल्माॊकन नगयी नबए नगयेको तथा ऩयुानो साभानराई सभेत नमाॉ बनी देर्खाई मसॊचाई मोजना सॊचारनभा नआउॉदै झटु्टा 
नाऩी वकताफ, ठेक्का मफर य कामासम्ऩन्न प्रमतिेदन तमाय गयी ऩेश गने कामा गयी भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
१९ को उऩदपा (२) फभोख्जभको कसयुसभेत गयेकारे मनजराई उक्त कसयुभा ऐ. ऐनको दपा १९ को उऩदपा  (२) 
फभोख्जभको थऩ कैद य जरयिानाको सजाम हनुसभेत भागदाफी मरइएको छ। 

(घ) उऩबोक्ता समभमतका अध्मऺ टोऩ फहादयु घती बन्न े टोऩ फहादयु घमताभगयरे भोटय (मरफ्ट) मसॊचाई 
आमोजना/मोजनाभा उक्त कामाको सऩुयीिेऺणको ख्जम्भा ऩाएका प्राविमधकराई िाथतविक रुऩभा वपल्डभा 
नबएको/नगयेको तथा ऩयुानो साभानहरुराई नमाॉ ल्माएको बनी नाऩी वकताफभा चढाउन रगाई साभग्रीहरुको नक्करी 
मफर बयऩाई तमाय गयी उक्त कागजातहरु गैयकानूनी राब मरन े फदमनमतरे मोजना पयपायकको रामग साविकको 
घभुर्खहये गा.वि.स.भा ऩेस गयेको तथा ती साभग्रीहरुसभेतफाट हारसम्भ मोजना सॊचारन हनु नसकी राबग्राहीहरु 
राबाख्न्ित हनु नसकेकोफाट बकु्तानी मरएको रु.४,३८,५००।- हानी ऩरु् माएको देख्र्खॉदा मनजको उक्त कामा भ्रष्टाचाय 
मनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) को कसयु बएकोरे मनजराई ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) 
फभोख्जभ मफगो रु.४,३८,५००।- (चाय रार्ख अठतीस हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ) कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोख्जभ कैद सजाम गयी मफगोसभेत जपत हनु भागदाफी मरइएको छ। 

 

प्रिक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 


