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विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।  

 

 

जरस्रोि िथा ससॊचाई सफकास सडसबजन कामाारम दोरखाका कामाारमप्रभखु सससनमय सडसबजन ईख्न्जसनमय प्रकाश 
असधकायीरे सफसबन्न उऩबोक्ता ससभसिहरु िथा अन्म कम्ऩनीहरूसॊग घसु यकभ सरई फा. १ झ ५२८० नम्फयको 
सयकायी गाडीभा काठभाण्डौ आउॉदै गयेको बने्न सूचनाको आधायभा अख्तिमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगार, 

काठभाडौंफाट खटटई गएको टोरीरे उक्त नम्फयको सवायी साधनराई सनमन्रणभा सरई कानून फभोख्जभ खानिरासस 
गदाा जरस्रोि िथा ससॊचाई सफकास सडसबजन कामाारम दोरखाका कामाारम प्रभखु सससनमय सडसबजन ईख्न्जसनमय प्रकाश 
असधकायीराई घसु रयसवि सरएको दख्श सटहि सनमन्रणभा सरएको सथमो । 

अनसुन्धानको क्रभभा जरस्रोि िथा ससॊचाई सफकास सडसबजन कामाारम, दोरखाका कामाारम प्रभखु सससनमय सडसबजन 
ईख्न्जसनमय प्रकाश असधकायी सभेिरे ससयम्पु ससॊचाई मोजना जर उऩबोक्ता ससभसिराई चेकफाट बकु्तानी गयेको ९ 
राख यकभ साट्न रगाई फाॉकी यहेको सनभााणको काभको सभेिको सफर नफनाइददने बनी डय धम्की देखाई फागेसनङ्ग 
गयी सव-ईख्न्जसनमय ससुधय कुभाय साहभापा ि सरएको रु.४ राख रगामि जरस्रोि िथा ससॊचाई सफकास सडसबजन 
कामाारम दोरखा अन्िगािका मोजनाहरुका सनभााण व्मवसामी िथा उऩबोक्ता ससभसिहरुफाट यकभ सॊकरन गरय घसु 
रयसविफाऩि सरएको जम्भा यकभ रु.१३,३८,५००।– फयाभद बएको देख्खदा सनज कामाारम प्रभखु सससनमय सडसबजन 
ईख्न्जसनमय प्रकाश असधकायीरे रयसवि सरने भ्रष्टाचायजन्म कामा गयेको ऩटुष्ट हनु आएको हुॉदा सनजरे भ्रष्टाचाय सनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खएकारे सनजराई सफगो रु.१३,३८,५००।– 

(िेह्र राख अठ्िीस हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ) कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोख्जभ सजाम हनु य सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ उक्त फयाभद 
सफगो जपि हनुसभेि भागदावी सरइएको । 

ससयम्पु ससॊचाई मोजनाको येखदेख, सनरयऺण, टवरबऩााई फनाउने ख्जम्भेवायी ऩाएका सव-ईख्न्जसनमय ससुधय कुभाय साहरे 
कामाारमफाट ससयम्पु ससॊचाई मोजना जर उऩबोक्ता ससभसिराई चेक ददइसकेऩसि सो ससयम्पु ससॊचाई मोजना जर 
उऩबोक्ताका अध्मऺ धनटवय थाभीसॉग रु.४,००,०००।– (चाय राख रुऩैमाॉ) फागेसनङ्ग गयी सनज धनटवय थाभीरे फैंक 
भापा ि रु.९,००,०००।- बकु्तानी सरएको जानकायी सरई रु. ४,००,००।–(चाय राख रुऩैमाॉ) सभेि सरई ददराई 
सो यकभ य मी आयोऩीसभेि सॊरग्न यहेका टवसबन्न आमोजनाहरुका सनभााण व्मवसामी िथा उऩबोक्ता ससभसिहरुफाट 
घसु रयसविफाऩि सरएको जम्भा रु.१३,३८,५००।– (िेह्र राख अठ्िीस हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ) आयोऩी भध्मेका 
प्रकाश असधकायीफाट  फयाभद बएकारे सनज ससुधय कुभाय साह सभेिरे भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खॊदा सनज उऩय सफगो रु. १३,३८,५००।– (िेह्र राख अठ्िीस हजाय 
ऩाॉच सम रुऩैमाॉ) कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) 
फभोख्जभ सजाम हनु य सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ टवगो जपि हनुसभेि भागदावी सरइ आज 
टवशेष अदारि काठभाडौंभा आयोऩ-ऩर दामय गरयएको ि । 

जरस्रोि िथा ससॊचाई सफकास सडसबजन कामाारम, दोरखाका कामाारम प्रभखु सससनमय सडसबजन ईख्न्जसनमय प्रकाश 
असधकायी य सव-ईख्न्जसनमय ससुधय कुभाय साहराई रु. ४,००,०००।- घसु/रयसवि ददने ससयम्पु ससॊचाई मोजना 
जरउऩबोक्ता ससभसिका अध्मऺ धनटवय थाभी य उक्त ससभसिका सख्चव जीि फहादयु िाभाङ्गरे भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (३) फभोख्जभ घसु रयसवि ददने कसयु गयेको हुॉदा सोही ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम खण्ड फभोख्जभ सजाम हनु ेबएिाऩसन आमोगभा ऩना आएको 

 



उजयुी उऩयको िानटवनको क्रभभा मथाथा टववयण खरुाई अनसुन्धानको कामाभा आमोगराई सहमोग गयेको देख्खदा 
ससयम्पु ससॊचाई मोजना जर उऩबोक्ता ससभसिका अध्मऺ धनटवय थाभी य उक्त ससभसिका सख्चव जीि फहादयु 
िाभाङ्गका हकभा सजामको भागदावी नसरई भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा ५५ फभोख्जभ सयकायी साऺीको 
रुऩभा प्रस्ििु गयी सनजहरुराई सजामको भागदावीभा ऩूणा िुट ददएको । 

 

  (प्रदीपकुमार कोइराला) 

              प्रिक्ता 


