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पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।  

 

ख्िल्रा ऩसाा श्रीससमा गाविस िडा नॊ. ५ फस्ने विनोद साह गोढरे िडा नॊ. १ देख्ि ५ सम्भ सडकभा भाटो ऩयुी ग्रािेर 
सडक सनभााण गने कामाको रासग ऩेश्की उठाई सनिरे काभ नगयी सख्िि य ओबयससमय सफन्देश्वय मादफसभेतराई 
ििुाई सम्ऩूणा रूऩैमाॉ सनिी कामाभा ्रयमोग गयी वहनासभना गयेकोरे आिश्मक कायफाही गयी ऩाउॉ बने्न व्महोयाको उियुी 
सनिेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा साविक श्रीससमा नौ.त.ि.गाविस िडा नॊ.१ देिी ९ सम्भ सडकभा भाटो ऩयुी 
ग्रािेसरङ्ग गने आमोिनाका रासग उऩबोक्ता ससभसतका अध्मऺ विनोद साह गोढरे ऩेश्की सरई सम्झौता फभोख्िभ 
मोिनाको कुनै ऩसन काभ नगयी ऩेश्की पछमौटका रासग आिश्मक कागि ्रयभाण ऩेश नगयेको अिस्थाभा उक्त 
ऩेश्की सरॊदा गयेको कफसुरमतनाभाको शता विऩयीत तत्कारीन गा.वि.स. सख्िि सत्मदेि ठाकुय बने्न सत्मदेि ्रयसाद 
हिाभ य श्रीससमा नौ.त.ि.गाउॉ विकास ससभसतका तत्कारीन गाविस सख्िि ख्ितेन्र कुभाय सभश्ररे सनि विनोद साह 
गोढराई अनसधकृत रूऩभा फदसनमतऩूिाक ऩेश्कीभासथ ऩेश्की ददई रू.४,००,०००।–(िाय राि) सयकायी यकभ 
वहनासभना तथा हासननोक्सानी गयाएको ऩवुि हनु आई सनि सत्मदेि ठाकुय बने्न सत्मदेि ्रयसाद हिाभ य ख्ितेन्र कुभाय 
सभश्रको उक्त कामा भ्रिािाय सनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्िभको कसयु बएको स्रयभाण ऩवुि बएकोरे 
सनिहरूद्वमराई विगो रू.४,००,०००।–(िाय राि) कामभ गयी भ्रििाय सनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ भा 
उल्रेि बएफभोख्िभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम िण्ड (घ) 
फभोख्िभ सिाम गयी हासननोक्सानी बएको विगो सभेत सोही ऐनको दपा १७ फभोख्िभ असरुउऩय हनु भागदािी 
सरइएको । 

साथै उऩबोक्ता ससभसतका अध्मऺ विनोद साह गोढरे सयकायी यकभ सरन ेिान े फदसनमत यािी फाटो ग्राफेसरङ्गका 
रासग बनी साविकको श्रीससमा गाविसको कामाारमफाट रू.४,००,०००।–(िाय राि ) फखु्झसरई सम्झौता 
फभोख्िभको कामा नगयी आपैरे गयेको कफसुरमतनाभाको शतासभेत उल्रॊघन गयी सो यकभ आफ्नो व्मख्क्तगत 
्रयमोिनभा ििा गयी िाईभासी वहनासभना गयी गैयकानूनी राब सरई भ्रिािाय सनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोख्िभ कसयु गयेको स्रयभाण ऩवुि बएकोरे सनिराई विगो रू.४,००,०००।–(िाय राि) कामभ 
गयी ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्िभ सिाम हनु य हासननोक्सानी गयेको विगो सोही ऐनको दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोख्िभ सनिफाट असरुउऩय गयी िपत हनुसभेत भागदािी सरई आि विशषे अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ । 

 

(प्रदीपकुमार कोइराला) 
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