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विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।  

 

 

डडडबजन सडक कामाारम, ऩोखया अन्िगाि सडक स्ियोन्निीका राडग सम्झौिा बई काभ सरुू गनाका राडग ऩेश्की 
डनकासा गये फाऩि जी.एस.आय. डनभााण सेवा, ऩोखयाका प्रोऩाइटय य डडडबजन सडक कामाारमका कभाचायी फीच 
घसु/रयसवि डरने/ददन ेभ्रष्टाचायजन्म कामा बइयहेको बन् ने गोय म सनचनाको आधायभा अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामाारम, ऩोखयाफाट खटटई गएको टोरीद्वाया दईु ऩऺफीच रेनदेन बइसकेको अवस्थाभा घसु रयसवि 
वाऩिको यकभ रू.९,००,०००।– (नौ राख रूऩैमाॉ) सटहि उक्त डडडबजन सडक कामाारम ऩोखयाका कामाारम प्रभखु 
हरय कुभाय ऩोखयेर, इख्न्जडनमय ऩटवत्रभख्ण आचामा य कामाारम सहमोगीहरु सन्देश रम्सार य ख्शवयाभ शभाा िथा घसु 
फाऩिको यकभ ददए रगतै्त उक्त डडडबजन सडकको सयकायी डनवासफाट पयाय बएका जी.एस.आय. डनभााण सेवाका 
प्रोऩाइटय ऋटष गौिभराई ख्जल्रा प्रहयी कामाारम, कास्कीको सहमोगभा डनमन्त्रणभा डरएको डथमो । 

 

अनसुन्धानको क्रभभा डनज हरयकुभाय ऩोखयेर य ऩटवत्रभख्ण आचामारे एक आऩसभा डभरेभिो गयी सडक स्ियोन्नडिको 
राडग भोटवराईजेसन ऩेश्की ददएफाऩि डनभााण व्मवसामी ऋषी गौिभफाट रू.७,००,०००।– (साि राख) 
घसु/रयसवि डरइ भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु अऩयाध गयेको देख्खॊदा 
डनजहरू हरयकुभाय ऩोखयेर य ऩटवत्रभख्ण आचामाराई डफगो रू.७,००,०००।–(साि राख) कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा(१) को देहाम (ङ) फभोख्जभ सजाम हनु 
य डनज डनभााण व्मवसामी ऋषी गौिभरे सडक स्ियोन्नडिको राडग भोटवराईजेसन ऩेश्की डरएफाऩि 
रू.७,००,०००।–(साि राख) घसु रयसवि ददई भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन,२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (३) को 
कसयु अऩयाध गयेको देख्खॊदा डनजराई भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को देहाम (ङ) फभोख्जभ सजाम गयी फयाभद बएको उक्त रू.७,००,०००।-(साि राख) सोही ऐनको 
दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ जपि हनु सभेि भागदाफी डरई आज टवशेष अदारि काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र 
दामय गरयएको छ । 

 
साथै कामाारम प्रभखु हरयकुभाय ऩोखयेरको झोराफाट फयाभद बएको स्रोि नखरेुको रू.२,००,०००/- (दइु राख) 
का सम्फन्धभा थऩ अनसुन्धान गने िथा कामाारम सहमोगीद्वम सन्देश रम्सार य ख्शवयाभ शभााको उक्त यकभ रेनदेन 
गने कामाभा प्रत्मऺ सॊरग्निा यहेको नदेख्खएिाऩडन कामाारम प्रभखु सभेिको डनदेशनभा यकभ यहेका झोराहरू रकुाई 
भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुको भडिमाय हनुे कामा गयेको देख्खए ऩडन 
अनसुन्धानको क्रभभा सहमोग गयेको देख्खएकोरे  भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन,२०५९ को दपा ५५ फभोख्जभ हारराई 
सजामको भागदावीभा ऩनणा रूऩभा छुट ददई आमोगको साऺीको रूऩभा ऩेश गने डनणाम सभेि बएको छ। 

 (प्रदीपकुिार कोइराला) 
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