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मभमत: २०७९।११।१४  गते । 

प्रेस विज्ञवि 

 

    विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ख्िल्रा गोयखा, गोयखा नगयऩामरका वडा नॊ. ३ ियेवयख्थथत दयौदी नदी भामथ तत्कार फाटो नबएको थथानभा 
ऩरु याखेय िनताको कयको ऩैसा दरुुऩमोग गयेको बने्न उियुी मनवेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा गण्डकी प्रदेश सयकाय, 
बौमतक ऩूवााधाय, शहयी ववकास तथा मातामात भन्रारमका तत्कारीन सख्िव ईश्वय िन्र भयहट्टारे ऩयाभशादातासॉग 
सम्झौताभा हुॉदै नबएको कामाक्रभ ववद्यभान कानून ववऩयीत थऩ गयेको, ऩरुको थथान य नाभ ऩरयवतान, ऩरु मडिाईन 
गयाउन थवीकृत गनुाका साथै सो दयौदी खोरा ऩरु, ियेवयको मनभााण कामा गयाउन मनिरे मनणाम गयी भन्रारमथतयफाट 
उक्त ऩरुको छनौट गयाई कामाक्रभ तमाय गयी थवीकृमतको रामग प्रदेशसबाभा ऩेश गयी याज्मको सम्ऩख्ि औख्ित्म नबएको 
थथानभा खिा गना आफ्नो ओहदाको दरुुऩमोग गयेको कामा भ्रष्टािाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्िभको 
कसयु बएकोरे उक्त दपाभा उल्रेख बएफभोख्िभ सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१) (झ) फभोख्िभ 
रु.5,45,52,671।54 (ऩाॉि कयोड ऩैतारीस राख फाउन्न हिाय छ सम एकहिय रूऩैमा िौवन्न ऩैसा) मफगो कामभ 
गयी कैद य िरयवाना हनु एवॊ सोही ऐनको दपा १७ फभोख्िभ हामननोक्सानी बएको मफगो मनिफाट असरु उऩय हनुसभेत 
भागदाफी मरइएको छ। 

 

गण्डकी प्रदेश सयकाय, बौमतक ऩूवााधाय, शहयी ववकास तथा मातामात भन्रारम अन्तगात प्रदेश सडक 
मनदेशनारमका तत्कारीन मनमभि मनदेशक याभ कुभाय शे्रष्ठरे सो दयौदी खोरा ऩरु, ियेवयको मनभााण कामा गयाउन 
फदमनमतऩूवाक गरुु मोिना, ग्राभीण सडक, शहयी सडक वा कुनै यणनीमतक सडकभा सभेत नऩने काल्ऩमनक सडकको 
नाभ ददई ियेवयख्थथत दयौदी खोरा ऩरुको मडिाइन गयाई सोवाऩत बकु्तानी बएको रु.५,७१,७८०।- याज्मको सम्ऩख्ि 
तत्कार औख्ित्म नबएको थथानभा खिा गयी सयकायी सम्ऩख्ि वहनामभना गयेको कामा भ्रष्टािाय मनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ फभोख्िभको कसयु बएकोरे उक्त दपाभा उल्रेख बएफभोख्िभ सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१) (ङ) 
फभोख्िभ रु.5,७१,७८०।-(ऩाॉि राख एकहिय हिाय सात सम असी रुऩैमाॉ) मफगो कामभ गयी कैद य िरयवाना हनु 
साथै सोही ऐनको दपा १७ फभोख्िभ हामननोक्सानी बएको उक्त मफगो यकभ मनिफाट असरु उऩय हनुसभेत भागदाफी 
मरइएको छ। 

 

साथै ऩूवााधाय ववकास कामाारम, गोयखाका मसमनमय मडमबिनर इख्न्िमनमय ओभ याि ढुङ्गानारे फदमनमतऩूवाक गरुु 
मोिना, ग्राभीण सडक, शहयी सडक वा कुनै यणनीमतक सडकभा सभेत नऩने काल्ऩमनक सडकको नाभ ददई ियेवयख्थथत 
दयौदी खोरा ऩरुको एकाऩवट्ट यहेको ऩहुॉिभागा साभदुावमक वनऺरेभा कमथत ऩरु मनभााणको नाभभा वनको अनभुमत वेगय 
सावािमनक वनऺेरको िथाबावी प्रमोग गयी फाटो मनभााण गयाई याज्मको सम्ऩख्ि तत्कार औख्ित्म नबएको थथानभा फिेट 
खिा गने कामाको ऩषु्ट्याईको मनमभि गैयकानूनीरुऩभा सहबागी बई सयकायी सम्ऩख्ि वनको नोक्सान गयी साफािमनक 
सम्ऩख्ि फदमनमतऩूवाक हामननोक्सानी गयेको कामा भ्रष्टािाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (३) 
फभोख्िभको कसयु बएकोरे मनि ओभयाि ढङ्गानाराई सोही ऐनको दपा ८ उऩदपा (३) फभोख्िभ सिाम हनु भागदावी 
मरई भ्रष्टािाय मनवायण ऐन, 2059 को दपा 36 तथा अख्ततमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०48 को दपा 
18 य ३५ फभोख्िभ आि मफशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ।  

 

      प्रवक्ता 
 श्माभ प्रसाद बण्डायी 


