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विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  

 

 

बमूभसधुाय तथा भारऩोत कामाारम बक्तऩयुभा कामायत नामफ सबु्वा नायामणयाज मभश्ररे सेवाग्राहीको भोही 
रगत कट्टा गने प्रमोजनका रामग सोही कामाारमभा कामायत कामाारम सहमोगी (कयाय) बाईकाजी 
गौतभराई रु. ४०,०००।– ददन ुबनी घसु/रयसवत भाग गयेको बने्न सूचनाको आधायभा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग टङ्गारफाट खटटई गएको टोरीरे सेवाग्राहीफाट रु. ४०,०००।–(चारीस हजाय) 
घसु/रयसवत मरइसकेको अवस्थाभा दवैु जनाराई मनमन्रणभा मरएको मथमो ।  

 

अनसुन्धानको मसरमसराभा बमूभसधुाय तथा भारऩोत कामाारम, बक्तऩयुका नामव सबु्वा नायामणयाज मभश्ररे 
सेवाग्राहीको भोही रगतकट्टा गरयददने प्रमोजनको रामग रेखाऩढी व्मवसामीभापा त घसु/रयसवत ऩाए काभ 
गरयददने बनी मनमभानसुाय गनुाऩने काभको रामग फहाना फनाई उक्त कामाारमका कामाारम सहमोगी 
बाईकाजी गौतभराई मरन रगाई घसु वाऩतको यकभ मरएऩमि भोही रगतकट्टा गने मनणाम कागजात ददएको 
सभेतफाट नामव सबु्फा नायामणयाज मभश्ररे घसु/रयसवत भाग गयी फझु्न रगाएको प्रभाख्णत हनु आई मनजको 
सो कामा भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु बएकोरे मनज 
नायामणयाज मभश्रराई मफगो रु. ४०,०००।– (चारीस हजाय) कामभ गयी भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी 
मरएको ि । 

 

साथै बमूभसधुाय तथा भारऩोत कामाारम  बक्तऩयुका कामाारम सहमोगी बाईकाजी गौतभरे घसु/रयसवत 
वाऩतको यकभ हो बन्ने थाहा हुॉदा ऩमन हाटकभरे ददएको मनदेशन ऩारना गयेको बनी घसु मरन ददएको 
गैयकानूनी आदेश भानी आपूराईसभेत राब हनुेदेख्ख मरन खानको रामग सेवाग्राहीका रेखाऩढी 
व्मवसामीफाट रु. ४०,०००।–फझुी भमतमायको बमूभका खेरेको ऩटुष्ट हनु आएको हुॉदा मनजरे भ्रष्टाचाय 
मनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ ऐ.ऐनको दपा २२ रे भमतमायको कसयु 
गयेको ऩटुष्ट बएकोरे मनज बाईकाजी गौतभराई मफगो रु. ४०,०००।–(चारीस हजाय) कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) 
फभोख्जभ हनुे सजामभा भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ को प्रमतफन्धात्भक वाक्याशॊ फभोख्जभ 
सजाम हनु भागदाफी मरई आज टवशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको ि । 
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