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विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको । 

------------------------------------------------ 
 

बारा ख्िल्ला प्रसौनी गाउँपाललका गाउँ काययपाललकाको कायायलय, प्रसौनी, बाराका योिना शाखाका खररदार 
लबनोद प्रसाद यादब र बारा ख्िल्ला प्रसौनी गाउँपाललका बस्ने विृ ककशोर साहले ऐ.वडा नं.६ को नाला लनमायण 
कायय वापिको लबल बमोख्िमको रकम सेवाग्राहीलाई भकु्तानी गनयका लालग प्रकृया अगालड बढाउन कवलभन् न बहाना 
गरी सेवाग्राहीसँग घसु/ररसवि माग गरररहेको भन् ने सूचना एवं उिरुीको आधारमा अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको कायायलय हेटौंडाबाट खकटई गएको टोलीले लनि खररदार लबनोद प्रसाद यादबले घसु रकम 
ललन पठाएको व्यख्क्त आसपरुन कुशवाहालाई सेवाग्राहीसँग रु.१५,०००।– (अक्षरुपी पन्र हिार) घसुबापिको 
रकम ललइसकेको अवस्थामा लनयन्रणमा ललई अनसुन्धान हुँदा लनि खररदार कवनोद प्रसाद यादवले नाला 
लनमायणको कायय सम्पन् न गरी सोको भकु्तानी रकम माग गदाय सेवाग्राहीसँग रू.१५,०००।–(पन्र हिार) माग 
गरी आशपरुन कुशवाहालाई ललन पठाई भ्रष् टाचार लनवारण ऐन,२०५९ को दफा ३ को उपदफा(१) को कसरु 
गरेको सप्रमाण पखु्ष् ट भएकोले लनि कवनोद प्रसाद यादवलाई लबगो रू.१५,०००।–(पन्र हिार ) कायम गरी 
भ्रष् टाचार लनवारण ऐन,२०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) 
बमोख्िम सिाय हनु मागदाबी ललइएको । 

साथै लनि विृ ककशोर साहले सेवाग्राहीलाई पटक पटक सम्पकय  गरी उक्त योिना रकमको 
रू.७०,०००।–(सत्तरी हिार) को चेक ददए मार रकम भकु्तानी हनेु भलन घसु/ररसवि माग गरेको िथ्य खलु्न 
आएबाट उक्त घसु ररसवि माग गने काययमा लनि विृ ककशोर साह समेिको संलग्निा र लमलेमिो रहेको 
देख्खएबाट विृ ककशोर साहले भ्रष् टाचार लनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (२) को कसरु गने 
उद्योग गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा २१ र दफा ३ को उपदफा (२) मा उल्लेख भए बमोख्िम भ्रष् टाचार 
लनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा उल्लेख्खि 
सिायको आधा सिाय हनु मागदावी ललई आि कवशेष अदालि काठमाडौंमा आरोप-पर दायर गररएको छ । 

 

(प्रदीपकुिार कोइराला) 

प्रवक्ता 

 


