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मिमि: २०७६।१०।०५  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  
 

 

बानबुक्त नन.भा.वि.धनचरुी हुॉदै ख्चल्ढारे सडक ननभााणभा फढी बकु्तानी बने्न व्महोयाको उजयुीउऩय 
अनसुन्धान हुॉदा बानबुक्त नन.भा.वि. धनचरुी हुॉदै ख्चल्ढारे सडक ननभााण आमोजनाभा फागचौय नगय 
कामाऩानरकाको कामाारम, सल्मानका तत्कारीन सफ-इख्न्जननमय थभन मोगी तथा अनसस्टेन्ट सफ-इख्न्जननमय 
तोयण फहादयु विष्टरे नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हानन ऩरु् माउने फदननमतरे नफना आधाय अस्िाबाविक 
वकनसभफाट फढी काभ तथा रागत देखाउने, भनानसफ कायण नफना शता तथा भाऩदण्डविऩयीत ननभााण कामा 
गने गयाउने य झटु्टा नफर बयऩाई फनाई सोफाट रू.७७,७७५।२२ को फढी यकभ बकु्तानी गयी भ्रष्टाचाय 
ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ग), (ङ) य सोही ऐनको दपा १९ को 
उऩदपा (२) फभोख्जभको कसयु गयेको प्रभाख्णत हनु आएकोरे ननजहरू तत्कारीन सफ-इख्न्जननमय थभन 
मोगी तथा अनसस्टेन्ट सफ-इख्न्जननमय तोयण फहादयु विष्टराई रू.७७,७७५।२२ (सतहत्तय हजाय सातसम 
ऩचहत्तय रुऩैमाॉ फाइस ऩैसा) नफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) 
फभोख्जभ सजाम गयी सोही दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ नफगो असरुउऩय हनु य सोही ऐनको दपा 
१९ को उऩदपा (२) फभोख्जभ सजाम हनु सभेतको भागदाफी नरएको । 

साथै बानबुक्त नन.भा.वि. धनचरुी हुॉदै ख्चल्ढारे सडक ननभााण आमोजनाका अध्मऺ नडम्फय फहादयु 
काभी, कोषाध्मऺ कणा फहादयु वि.क. तथा सख्चि अननता वि.क.रे तत्कारीन सफ-इख्न्जननमय थभन मोगी य 
अनसस्टेन्ट सफ-इख्न्जननमय तोयण फहादयु विष्टसभेतको नभरेभतोभा फदननमतऩूिाक सत्मत्मराई रकुाई 
नबएको नगयेको काभराई गयेको बनी झटु्टा नाऩी वकताफ एिभ ्कामासम्ऩन्न प्रनतिेदन फनाउन रगाई, झटु्टा 
डोयहाख्जयी पायाभ ऩेश गयी नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हानन ऩरु् माई आपूहरूराई व्मख्क्तगत रुऩभा 
गैयकानूनी राब ऩरु् माउनका रानग साइटभा नगये नगयाएको काभको ऩरयभाणको नाऩी गयाई, झटु्टा नफर 
बयऩाई तमाय गयी/गयाई ऩेश गयेको एिभ ् उक्त सडक ननभााण कामासम्ऩन्न बएऩश्चात ् याख्नऩुने 
उऩबोक्ताहरूको फैठक नयाखी फदननमतऩूिाक उऩबोक्ताहरूको सम्झौता गदााको फैठकको उऩख्स्थनतको 
नाभािरी बएको प्रनतनरवऩ फीचभा याखी उऩबोक्ताहरूको फैठक याखेको य कामा सम्ऩन्न बएको ननणाम गयेको 
सभेत देखाउन उऩबोक्ता सनभनतको कागजात गैयकानूनी तरयकारे हेयपेय गने कामासभेत गयेको ऩवुष्ट हनु 
आएकोरे भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु गयेको प्रभाख्णत 
हनु आएकोरे ननजहरू अध्मऺ नडम्फय फहादयु काभी, कोषाध्मऺ कणा फहादयु वि.क. तथा सख्चि अननता 
वि.क.राई रू.७७,७७५।२२ (सतहत्तय हजाय सातसम ऩचहत्तय रुऩैमाॉ फाइस ऩैसा) नफगो कामभ गयी 

 



भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम गयी सोही दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोख्जभ नफगो असरुउऩय गयी जपत हनु भागदाफी नरएको । 

त्मसैगयी फागचौय नगयऩानरकाको िडा नॊ. २ का िडाध्मऺ घनश्माभ शभाारे उक्त आमोजनाको 
नाऩजाॉच तथा अनगुभन नै नगयी १०० नभटय भात्र नमाॉ ट्रमाक ननभााण बएको अिस्थाभा फदननमतऩूिाक 
नबएको काभको सभेत बएको बनी गरत नरखत तमाय गयी नसपारयस गयेकोरे भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, 

२०५९ को दपा ९ फभोख्जभको कसयु गयेको प्रभाख्णत हनु आएकोरे ननज िडाध्मऺ घनश्माभ शभााराई 
सोही ऐनको दपा ९ फभोख्जभको सजाम हनु भागदाफी नरई आज विशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र 
दामय गरयएको छ । 

   

प्रिक्ता 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


