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प्रेस विज्ञवि
विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।
---------------------------------------------------जाजयकोट ख्जल्रा साबफक सीभा गा.वि.स हार ख्ििारम गाउॉऩाबरका -१ ख्थथत सारघायी डाॉडाभा
एर.ख्ज.सी.डी.ऩी.को आबथिक सहमोगभा साभुदावमक बिन बनभािण गदाि प्राविबधक इख्टभेटअनुसाय नगये को बन्ने
सभेतको उजुयी सम्फन्धभा अनुसन्धान हुॉदा उक्त साविक सीभा गा.वि.स राई एर.ख्ज.सी.डी.ऩी. कामिक्रभफाट वहभारम
नागरयक सचेतना केन्र बिन बनभािणको राबग यकभ बनकासा बई सो बिन बनभािण गनि उऩबोक्ता सबभबतसॉग सम्झौता
बएकोभा उक्त साभुदावमक बिन बनभािणसॉग सम्फख्न्धत ऩदाबधकायीहरूरे बिन बनभािण कामि सम्झौता एॊि रागत
इख्थटभेट फभोख्जभ सम्ऩन्न नबएको अिथथाभा नै भाऩदण्ड विऩयीत गरयएको बनभािण कामिराई भाऩदण्ड फभोख्जभ
गरयएको बबन प्रभाख्णत गयी झुट्ठा बफर बयऩाई तथा कामि सम्ऩन्न प्रबतिेदन तमाय गयी उक्त प्रबतिेदनको आधायभा
बुक्ताबनको राबग बसपारयस गयी रू.२,३३,४४८।४९ (दुई राख तेत्तीस हजाय चाय सम अठचारीस रूऩैमाॉ उनन्चास
ऩैसा) फढी बुक्तानी बरई/ददई आपूहरूराई गैयकानूनी राब तथा नेऩार सयकायराई हाबननोक्सानी ऩुर्माउने
फदबनमतरे कसुय गये को ऩुख्ट हुन आएको हुॉदा उक्त कामिभा सॊ रग्न दे हाम फभोख्जभका व्मख्क्तहरू उऩय दे हाम
फभोख्जभको सजामको भागदाफी बरई आज वििेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ ।
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