
अख्तियार दरुुऩयोग अनसुन्धान आयोग 
टंगाऱ, काठमाडौं 

मममि: २०७६।०८।१६ गिे 

पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  

 

मडमभजन सडक कायाालय, जनकपरुका मडमभजन प्रमखु मिनेश अयााल र लेखा प्रमखु मजवनाथ पोखे्रलसमेिले 

ठेक्काको बोलपत्रमा केरमेट गरी सच्याएको भन्ने व्यहोराको उजरुी उपर अनसुन्धान ह ुँिा सडक मडमभजन कायाालय, 

जनकपरुका ित्कालीन कायाालय प्रमखु मस.मड.ई. मिनेश अयााल, लेखा अमधकृि मजवनाथ पोखे्रल, इमन्जमनयर 

राजकुमार यािव र इमन्जमनयर समन्जवकुमार साहसमेिले ठेक्काको बोलपत्र मलुयाांकन समममिमा रही भैरव 

कन््रक्सन कम्पनी प्रा.मल. नयाुँबजार, काठमाडौंले पेश गरेको बोलपत्रको BOQ को Item No. २.३ र २.६ को 

िररेट अांक र अक्षरमा सच्याई रू.१९,५०,४४०/- थपी सम्झौिा गरी भैरव कन््रक्सन कम्पनी प्रा.मल.का सांचालक 

सरेुशलाल शे्रष्ठ र गोपाल शे्रठ िथा भैरव कन््रक्सन कम्पनी प्रा.मल.का अमतियारनामा प्राप्त मोहनप्रसाि यािवसुँग 

ममलेमिो गरी सरकारी कागजाि गैरकाननूी रूपमा सच्याई आफू र बोलपत्रिािालाई गैरकाननूी लाभ परु् याई नेपाल 

सरकारलाई गैरकाननूी हामननोक्सानी परु् याई सावाजमनक सम्पमिको  हामननोक्सानी गरी मनजहरू मडमभजन सडक 

कायाालय, जनकपरुका ित्कामलन मस.मड.ई. मिनेश अयााल, लेखा अमधकृि मजवनाथ पोखे्रल, इमन्जमनयर राजकुमार 

यािव र इमन्जमनयर समन्जवकुमार साहले भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को िफा ८ को उपिफा (३), िफा ११ र 

िफा १७ बमोमजमको कसरु गरेको स-प्रमाण पमुष्ट भएको ह ुँिा मबगो रु. १९,५०,४४०/- (उन्नाइस लाख पचास 

हजार चार सय चालीस) कायम गरी मनजहरुलाई भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को िफा ८ को उपिफा (३) र िफा 

११ िथा िफा १७ मा उललेख बमोमजम सोही ऐनको िफा ३ को उपिफा (१) र िफा ३ को उपिफा (१) को खण्ड 

(च) बमोमजम सजाय ह न र सोही ऐनको िफा १७ बमोमजम मबगो असलुउपर ह न समेि मागिावी मलएको। 

साथै उपरोक्त कायाद्वारा भैरव कन््रक्सन कम्पनी प्रा.मल. नयाुँबजार, काठमाडौंका सांचालक सरेुशलाल शे्रष्ठ र 

गोपाल शे्रठ िथा भैरव कन््रक्सन कम्पनी प्रा.मल.का अमतियारनामा प्राप्त मोहनप्रसाि यािवले भ्रष्टाचार मनवारण 

ऐन, २०५९ को िफा ८ को उपिफा (४) र िफा ११ बमोमजमको कसरु गरेको स-प्रमाण पमुष्ट भएको ह ुँिा मबगो रु. 

१९,५०,४४०/- (उन्नाइस लाख पचास हजार चार सय चालीस) कायम गरी मनजहरुलाई भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, 

२०५९ को िफा ८ को उपिफा (४) र िफा ११ बमोमजम सजाय ह न र सोही ऐनको िफा ८ को उपिफा (४) 

बमोमजम मबगो असलुउपर गरी जफि ह न समेि मागिावी मलइा आज मवशेष अिालि, काठमाडौंमा मदु्दा िायर 

गररएको छ । 

 

 

प्रवक्ता 
प्रदीऩकुमार कोइराऱा 

 


