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पे्रस मिज्ञमि 

 

मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

मातामात व्मवस्था कामाारम सवायीचारक अनभुततऩत्र सकेुधाया चावहहरका तत्कारीन तनतभत्त 
कामाारम प्रभखु (हार याहिम बितभ आमोगत ताहाचरत काठभाडाभा  कामायतश खाखा अतधक त गणेख प्रसाद 
ऩोखयेररे स्रोत नखरेुको गैयकानिनी सम्ऩख्त्त आजान गयी भ्रष्टाचाय गयेको बने्न उजयुी तनवेदन सम्फन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा तनज गणेख प्रसाद ऩोखयेर सावाजतनक सेवाको ऩदभा प्रवेख गयेको तभतत 2046/03/01 
देख्ख तभतत 2078/11/15 सम्भको जाॉच अवतधभा तसख्जात सम्ऩख्त्त एवॊ खचा तथा रगानीहरुभा गरयएको 
कि र खचा य सोही अवतधको आमहरुको जाॉच अवतधभा तनजको ऩारयश्रतभक फचतत तफतबन्न बत्ता तथा 
ऩयुस्कायत घयजग्गा तफक्रीत कभाचायी सॊचम कोषत नागरयक रगानी कोषफाट तरएको कजाा आमत घय फहार 
आमत फीभात तफदेखफाट ऩठाएको येतभट्यान्सत भोटयसाइकर तफक्रीत खेमय तफक्रीफाट प्राप्त यकभ य क हष 
आमसभेत गयी जम्भा रु.3त31त55त062।19 (तीन कयोड एकतीस राख ऩचऩन्न हजाय फैसठ्ठी रूऩैंमा 
उन्नाइस ऩैसाश आम आजान गयेकोत त्मसैगयी सोही जाॉच अवतधभा तनजको ब्मम (खचा तथा रगानीश तपा  घय 
तनभााणत जग्गा खरयद य यख्जिेखन दस्तयुत अध्ममन खचात कजााको साॉवाब्माज बकु्तानीत घय फहार कयत जग्गा 
तफक्री गदाा ततयेको ऩुॉख्जगत राबकयत फीभाको हप्रतभमभ बकु्तानीभा बएको खचात साभाख्जक कामाभा गयेको 
खचात भोटयसाइकर खरयदत खेमय खरयद तथा रगानीत सनु खरयदभा बएको खचा य फैंक भाज्दातसभेत गयी 
जम्भा रु.4त37त88त402।10 (चाय कयोड सैंतीस राख अठासी हजाय चाय सम दईु रूऩैंमा दख ऩैसाश खचा 
तथा रगानी गयेको देख्खॉदा आमबन्दा वढी रु.1त06त33त339।92 (एक कयोड छ राख तेत्तीस हजाय तीन 
सम उनान्चारीस रूऩैंमा फमानब्फे ऩैसाश फयाफयको बागको स्रोत खलु्न नसकेको हुॉदा तनज गणेख प्रसाद 
ऩोखयेररे साहवक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनत २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा २० को उऩदपा (१श फभोख्जभको कसयु गयेको ऩहुष्ट हनु आएकोरे तनजराई तफगो रु.1त06त33त339।92 
(एक कयोड छ राख तेत्तीस हजाय तीन सम उनान्चारीस रूऩैंमा फमानब्फे ऩैसाश कामभ गयी साहवक भ्रष्टाचाय तनवायण 
ऐनत २०१७ को दपा १५ भा उल्रेख बएवभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ एवॊ प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनत 
२०५९ को दपा २० को उऩदपा (२श फभोख्जभ सजाम हनुका साथै तनज गणेख प्रसाद ऩोखयेररे जाॉच 
अवतधभा आजान गयेको श्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्त तनजको श्रीभती तफभरा न्माऩाने ऩोखयेरको नाभभा हार कामभ 
यहेका सम्ऩख्त्तफाट साहवक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनत २०१७ को दपा ३त १६ ग.त दपा २९ को उऩदपा (१श य 
प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२शत दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐनत २०४८ को दपा २९ ख. फभोख्जभ जपत/असरु उऩय गयी ऩाउन भागदावी तरइएको 
छ ।  
  



 

मसैगयी तनज गणेख प्रसाद ऩोखयेररे सावाजतनक सेवाको ऩदभा यहेय आफ्नो ऩदको दरुुऩमोग गयी 
भ्रष्टाचायजन्म कामा गयी गैयकानिनी रुऩभा आजान गयेको स्रोत नखलु्न ेसम्ऩख्त्त तनजरे श्रीभती तफभरा न्माऩान े
ऩोखयेरको नाभभा जग्गाहरु खरयदत घय तनभााणत खमेय खरयद तथा फैंक खाताहरुभा यकभ भाज्दात रगामतभा 
गरयएका खचाभध्मे स्रोत ऩहुष्ट हनु नसकेको रागत भिल्म वयावयको बागको स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्त हवगो जपत 
गने प्रमोजनाथा भात्र साहवक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ ग¸ दपा २९ य प्रचतरत भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन¸ २०५९ को दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ को दपा २९ ख. 
फभोख्जभ तफभरा न्माऩाने ऩोखयेरराई प्रततवादी कामभ गयी स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्तफाट फढेफढाई तनजको नाभभा 
हार कामभ यहेको सम्ऩख्त्तफाट तफगो जपत य जरयवाना असरु गयी ऩाउन भागदावी तरई आज तफखेष अदारतत 
काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ ।  

 

     प्रवक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 


