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विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  
 

 

ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारम, ससयहाका प्रभखु याजकुभाय गोइत तथा ऩूर्ा साॊसद वर्.ऩी. मादर् य तत्कारीन याजऩा केन्रीम 
सदस्म हरयनायामण भण्डर बन्ने हरय भण्डरसभेतरे सप्तयी ख्जल्राको अग्नीसाइय कृष्णसर्यण गाउॉऩासरका २ य ३ भा ऩने सडक 
ग्राबेर गना वकते व्मख्ि खडा गयी उऩबोिा ससभसत गठन गयी ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारम, ससयहासॉग सम्झौता गयेको बन्ने 
उजयुीउऩय अनसुन्धान हुॉदा ससुनमोख्जत तर्यरे पजी उऩबोिा ससभसत गठन गयी सयकायी यकभ वहनासभना गने उद्दशे्मरे 
भ्रष्टाचायको कसयुभा प्रत्मऺ सॊरग्नता देख्खएका ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारम, ससयहाका तत्कारीन कामाारम प्रभखु सससनमय 
सडसबजनर इख्न्जसनमय याजकुभाय गोइत, सोही कामाारमका नामर् सबु्फा बागर्त मादर्, ऩूर्ा साॊसद वर्.ऩी. बन्न े वर्श्वनाथ प्रसाद 
मादर्, तत्कारीन याजऩा केन्रीम सदस्म हरयनायामण बन्ने हरय भण्डर, वर्येन्रकुभाय भण्डर य कृष्णकुभाय मादर् यहेकोभा वर्.ऩी. 
बन्ने वर्श्वनाथ प्रसाद मादर्, हरय भण्डर, वर्येन्र कुभाय भण्डर य कृष्ण कुभाय मादर्रे एकआऩसभा सभरेभतो गयी आपूहरुराई 
गैयकानूनी राब ऩरु् माउने उद्दशे्मरे सप्तयी ख्जल्रा याजगढ गाउॉऩासरकाख्स्थत भतुनी नदी ससॊचाई आमोजनाको कामा गना गठठत 
उऩबोिा ससभसतका ऩदासधकायीहरुको नागरयकताको पोटोकऩीभा अनसधकृत रुऩभा वर्र्यण सच्माएको तथा अख्ग्नसाइय 
कृष्णसर्यण गाउॉऩासरकाको इटहर्ाादेख्ख कनौरीफाट आधायबतू वर्द्यारम इटहर्ाासम्भको सडक सनभााणको रासग प्रदेश सयकायरे 
बौसतक ऩूर्ााधाय वर्कास भन्रारम जनकऩयुको नाउॉभा ससपारयस भाग बई आएफभोख्जभ ससपारयस गरयएको बन्ने व्महोयाको 
ऩरराई अनसधकृत रुऩभा सच्माई अख्ग्नसाइय कृष्णसर्यण गाउॉऩासरका र्डा नॊ. २ अन्तगात इटहर्ाादेख्ख कनौरीफाट आधायबतू 
वर्द्यारम इटहर्ाासम्भको सडक सनभााणको रासग प्रदेश सयकायको बौसतक ऩूर्ााधाय वर्कास भन्रारम जनकऩयुधाभफाट आएको 
फजेटफाट उि सडक सनभााण गनाको रासग गठन बएको उऩबोिा ससभसतद्वाया सनभााण कामा सॊचारन गयी ठदनहुनु बन्ने ससपारयस 
फनाई सम्झौताका रासग ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारम ससयहा, सम्ऩका  इकाई कामाारम याजवर्याजभा ऩेश गयेको देख्खॊदा सनजहरुको 
उि कामा भ्रष्टाचाय सनर्ायण ऐन, २०५९ को दपा ११ फभोख्जभको कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु आएको । 

साथै आयोऩीहरु ऩूर्ा साॊसद वर्.ऩी. बन्ने वर्श्वनाथ प्रसाद मादर्, तत्कारीन याजऩा केन्रीम सदस्म हरय भण्डर, 
वर्येन्रकुभाय भण्डर य कृष्णकुभाय मादर्सभेत ४ जनारे एउटा प्रमोजनको रासग गठठत उऩबोिा ससभसतको कागजात सच्माई 
गरत उऩबोिा ससभसत गठन गयेको बन्ने रगामतका गरत कागजातहरु ऩेश गयी उल्रेख्खत वर्श्वनाथ प्रसाद मादर्सभेत जना चाय 
तथा याजकुभाय गोइत य बागर्त मादर्सभेत जना छ बई गरत कागजातको आधायभा मोजना सम्झौता गदाासभेत अर्ास्तवर्क 
उऩबोिा ससभसतका अध्मऺ, कोषाध्मऺ य सख्चर्जस्ता ऩदासधकायीहरुको उऩख्स्थसत सफना नै उि ससभसतको नाभभा मोजना 
सम्झौताभा सम्झौता सभसत रगामतका खरुाउनऩुने भहत्र्ऩूणा वर्र्यणसभेत नयाखी सम्झौता गये/गयाएको तथा कृष्णकुभाय 
मादर्सभेतको नाभभा ससद्धाथा फैंक याजवर्याज शाखाभा खाता खोल्ने ससपारयससभेत गयी/गना रगाई सयकायी सम्ऩख्िको 
हासननोक्सानी गने उद्देश्मरे सो कामा गयेकोरे आयोऩीहरुभध्मे याजकुभाय गोइत य बागर्त मादर्को उि कामा भ्रष्टाचाय सनर्ायण 
ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयुको उद्योग गने कसयु बएको य अन्म व्मख्िहरु वर्श्वनाथ प्रसाद मादर्, हरय भण्डर, 
वर्येन्रकुभाय भण्डर य कृष्ण कुभाय मादर्को उि कामा भ्रष्टाचाय सनर्ायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जको 
कसयुको उद्योग बएकोरे याजकुभाय गोइत य बागर्त मादर्राई भ्रष्टाचाय सनर्ायण ऐन, २०५९ को दपा २१ भा उल्रेख 
बएफभोख्जभ सफगो रु. २५,००,०००।– (ऩचीस राख) कामभ गयी सोही ऐनको दपा १७ रे सनदेश गयेफभोख्जभ भ्रष्टाचाय 
सनर्ायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) भा उल्रेख्खत सजामको आधा 
सजाम हनु य आयोऩीहरु वर्श्वनाथ प्रसाद मादर्, हरय भण्डर, वर्येन्रकुभाय भण्डर य कृष्णकुभाय मादर्राई भ्रष्टाचाय सनर्ायण ऐन, 
२०५९ को दपा २१ भा उल्रेख बएफभोख्जभ सफगो रु. २५,००,०००।– कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) 
भा उल्रेख्खत सजामको आधा सजाम हनु भागदाफी सरई आज वर्शेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ । 
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