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प्रेस विज्ञवि
विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।
----------------------------------------------दै रेख ख्जल्रा साविक सात्तरा गा.वि.स.-१ हार आठबफस नगयऩाबरका-२ भा गाविसको गाउॉ ऩरयषदफाट आबथिक
िषि २०७२।०७३ को फजेटफाट फण्डारी आधायबूत विद्यारमदे ख्ख इराका स्िास््म चौकीसम्भ जोड्ने सडक बनभािणको
यकभ बनभािण सबभबतका अध्मऺ दे िेन्र बफष्टरे वहनाबभना गये को बन्ने उजुयी अनुसन्धानको बसरबसराभा सॊ कबरत बएका
कागज प्रभाणहरुको अध्ममन विश्रे षण गयी हे दाि उक्त सडक बनभािणभा सॊ रग्न ऩदाबधकायी आठबफस नगयऩाबरका-१ का
िडा सख्चि प्रेभफहादुय खड्का सभेतरे उक्त सडक बनभािण कामि रागत इख्ष्टभेट फभोख्जभ सम्ऩन्न बएको छ छै न हे यी
मथाथिभा मोजना स्थरभा बएको काभको आधायभा बफर तथा कामि सम्ऩन्न प्रबतिेदन तमाय गनुऩ
ि नेभा सो नगयी आफ्नो
ऩदीम दावमत्ि य ख्जम्भेिायी फोध नबई राऩयिाही गयी रागत इख्ष्टभेट अनुसायको ऩुया काभ सम्ऩन्न नबएको अिस्थाभा
ऩबन ऩूयै काभ बएको बनी कामि सम्ऩन्न भूल्माङ्कन प्रबतिेदन तथा झुठ्ठा बफर फनाई फढी बुक्तानी ददन बसपारयस गये को य
उक्त सडक बनभािण कामिका उऩबोक्ता सबभबतका अध्मऺ दे िेन्र विष्ट सभेतरे रागत इख्ष्टभेट अनुसायको ऩूया काभ सम्ऩन्न
नबएको अिस्थाभा सम्झौता फभोख्जभ काभ नगयी फढी बुक्तानी बरई नेऩार सयकायराई हाबननोक्सानी ऩुर्माएको दे ख्खन
आएकोरे उक्त कामिभा सॊ रग्न दे हाम फभोख्जभका ५ जना ब्मख्क्तहरूराई दे हाम फभोख्जभको कसुयभा दे हाम फभोख्जभको
सजामको भागदाफी बरई आज विशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ ।
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