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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

सडक विबाग अन्िगगिका इख्न्जननमय बयियाज आचामगरे सडक विबाग अन्िगगि फसी गैयकाननुी िरयकारे 
सम्ऩख्ि  आजगन गय  उ्चजीिनमाऩन गरययहेको ब्े आमोगभा दिाग हनु आएको उजयु उऩयको अनसुन्धानभा ननज 
नेऩार सयकायको सयकाय  सेिा अन्िगगि सािगजननक ननभागण शाखा रुकुभभा सि-ओबयनसमय ऩदभा नभनि 
२०४१/०६/१२ भा अस्थामी ननमखु्िभा सेिा प्रिेश गय  नभनि २०४३/०३/२१ भा ओबयनसमय ऩदभा स्थामी ननमखु्ि 
ऩश्चाि ् विनब् कामागरमहरुभा कामगयि यहॉदै नभनि २०६४/१०/०१ भा इख्न्जननमयभा ऩदो न्ि बएका ननज नडनबजन 
सडक कामागरम चरयकोट, दोरखा हुॉदै हार सडक विबाग अन्िगगि गणुस्िय अनसुन्धान िथा विकास केन्र रनरिऩयुभा 
कामगयि यहेको देख्खमो । 

सािगजननक सेिाभा प्रिेश ऩश्चाि ननज बयियाज आचामगरे आपू य श्रीभिीका नाभभा जग्गाहरु खरयद, 

घयननभागण, सिाय  साधन खरयद रगामिभा खचग रगानीका साथै स्रोि नखरेुको यकभहरुसभेि अस्िबाविक भात्राभा 
फैवकङ कायोिाय िथा विनब् फैंक खािाहरुभा यकभ जम्भा गय  शेमय रगानी रगामिका आपु अनकूुर रगानी 
खचग गने गयेको देख्खन आमो । 

अनसुन्धानको क्रभभा सॊकनरि प्रभाणका कागजािहरु एिॊ सम्िख्न्धि व्मख्िहरुरे खरुाई ददएका व्महोयाहरु 
अनसुाय ननज बयियाज आचामगरे सािगजननक सेिाभा प्रिेश नभनिदेख्ख नभनि २०७६ जेठ भसान्िसम्भको जाॉचअिनधभा 
सािगजननक सेिाभा यह  जम्भा रु. २,०७,७९,९८६।–(दईु कयोड साि राख उनासी हजाय नौ सम छमासी रुऩैमाॉ) 
आम आजगन गयेको देख्खन्छ बने अनसुन्धानभा नरइएको जाॉचअिनधभा सम्ऩख्ि  नसजगना िथा रगानी खचगभा ननज 
बयियाज आचामगरे रु. ५,२९,४२,४६६।– (ऩाॉच कयोड उन्िीस राख िमार स हजाय चाय सम छैसठ्ठी रुऩैमाॉ) खचग 
िथा रगानी गयेको देख्खॊदा ननजको आमको अनऩुािभा रु. ३,२१,६२,४८०।– (िीन कयोड एक्काइस राख फमसठ्ठी 
हजाय चाय सम असी रुऩैमाॉ) फयाफयको बागराई ननजको िैध आमस्रोिरे खाभेको ऩाइएन। 

साथै, सािगजननक ऩद धायण गयेका बयियाज आचामगरे साविक भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०१७ को दपा १५ 
एिॊ प्रचनरि भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु 
आएकोरे ननज बयियाज आचामगराई नफगो रु. ३,२१,६२,४८०।– (िीन कयोड एक्काइस राख फमसठ्ठी हजाय चाय 
सम असी रुऩैमाॉ) कामभ गय  साविक भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०१७ को दपा १५ भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोह  
ऐनको दपा ३ फभोख्जभ य प्रचनरि भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभ 
सजाम गय  गैयकाननुी रुऩभा ननज बयियाज आचामगरे आजगन गयेको स्रोि नखरेुको सम्ऩख्ि हरु ननजरे श्रीभिी 
रयिादेिी खनार आचामगसभेिका नाभभा याखेको ऩाइएकोरे उि स्रोि नखरेुका सम्ऩख्ि हरु प्रचनरि भ्रष्टाचाय 
ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ य अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख. 
फभोख्जभ जपि गने प्रमोजनाथग ननजको श्रीभिी रयिादेिी आचामगसभेिराई प्रनििाद  कामभ गय  आज विशेष 
अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ । 
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