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पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  

 

 

डडडबजन सडक कामाारम प्मठुानका डडडबजन प्रभखु (डस.डड.ई.) ध्रवुकुभाय शे्रष्ठ य इख्न्जडनमय डनयोज 
भहजानरे सेवाग्राहीफाट सडक डनभााण बइयहेको काभको बकु्तानीको राडग यडनङ डफर ऩेश गयेकोभा काभको 
भूल्माङ्कन गदाा डनभााण सम्ऩन्न बएको काभको वववयण कभ गयी घटाई फाॉकी यडनङ डफरको बकु्तानी डरनका 
राडग घसु/रयसवि यकभ भाग गरययहेको बने्न सूचनाको आधायभा अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगारफाट खवटई गएको टोरीरे डनजहरुराई रु.२०,००,०००।- (फीस राख) घसु फाऩिको यकभ 
डरइसकेको अवस्थाभा डनमन्रणभा डरइएको डथमो । 
 

अनसुन्धानको डसरडसराभा सॊकडरि सफदु प्रभाणहरुफाट ओएडसस इख्न्जडनमसा एण्ड डफल्डसा प्रा.डर. 
रे प्रोडरवपक कन्सट्रक्सन एण्ड इख्न्जडनमयीङ्ग प्रा.डर.का प्रोप्राइटयसॉग Sub-contractor को सम्झौिा गयी 
प्मूठान ख्जल्राको डबङग्री देख्ख स्वगाद्वायी सडक खण्डको १४ वक.भी. कारोऩरे डनभााणाको राडग सम्झौिा 
अनसुाय कामा गदै आएकोभा सोही काभको बकु्तानीको राडग डडडबजन सडक कामाारम प्मूठानभा ऩेश गयेको  
फाॉकी Running Bill को बकु्तानीको राडग ऩटकऩटक अनयुोध गदाा फयफहाना फनाई सेवाग्राहीराई अफ्ठेयोभा 
ऩायी आफ्नो अडधकाय य ओहोदारे गनुाऩने कामा नगयी बकु्तानी बइसकेको यकभभध्मेको यकभ रु. ४ 
कयोडको ६ प्रडिशिरे हनुे यकभ रु. २४ राख रुऩैमाॉ डनजहरुरे घसु/रयसवि भाग गयेकोभा फागेडनङ हुॉदा 
रु. ४ राख रुऩैमाॉ डनज डडडबजन प्रभखु डस.डड.ई. ध्रवुकुभाय शे्रष्ठ य इख्न्जडनमय डनयोज भहजासभेिरे घटाई 
फाॉकी रु. २०,००,०००।– घसु/रयसवि भाग गयी भाग गयेअनसुायको यकभ नददएभा सेवाग्राहीको 
डनमभानसुाय हनुे काभभा नहनुेसम्भको डय रास देखाई, भ्रष्टाचाय गने गरि भनसामरे भोरभोरावहजा 
(फागेडनङ) गयी सेवाग्राहीराई ऩरयफन्धभा ऩायी हनुे काभराई ऩडन योकी घसु/रयसवि ददन फाध्म फनाएको 
ऩाइएको । 

डभडि २०७६।०८।२४ गिे सेवाग्राहीराई का.ख्ज.का.भ.ऩा. वडा नॊ. १० नमाॉफानेश्वयख्स्थि योमर 
एडरनाज फेकयी क्यापेभा इख्न्जडनमय डनयोज भहजानरे फोराई सोही क्यापेडबर डडडबजन प्रभखु डस.डड.ई. 
ध्रवुकुभाय शे्रष्ठ य इख्न्जडनमय डनयोज भहजानसभेिरे सेवाग्राहीराई बेटी रु. २०,००,०००।– घसु/रयसवि 
स्वरुऩ डस.डड.इ. ध्रवुकुभाय शे्रष्ठ य डनयोज भहजानरे डरई भ्रष्टाचाय गयेको ऩवुष्ट हनु आएको हुॉदा डनज 
याष्डसेवक डडडबजन सडक कामाारम प्मूठानका डडडबजन प्रभखु डस.डड.ई. ध्रवुकुभाय शे्रष्ठ य इख्न्जडनमय डनयोज 
भहजानरे भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेकोरे 
डनजहरुराई डफगो रु. २०,००,०००।– कामभ गयी भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु भागदाफी 
डरई आज ववशेष अदारि काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ । 
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