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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ख्जल्रा रलरतऩयु, कोन््मोसोभ गाउॉऩालरका वडा नॊ.-५ का वडाअध्मऺरे उक्त वडाभा ऩने 
फारेश्वयी भा.वव. रलरतऩयुको लनभााण गदाा ऩटक-ऩटक यकभ वहनालभना गयेको बने्न उजयुी सम्फन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा ववद्यारम बवनको लनभााणको भरु आय.सी.सी. सॊयचनाभध्मे बवनको वऩरय, Tie Beam, य 
Plinth beam ढरान कामाको Compressive Strength चेक गदाा सम्झौताभा उल्रेख बएफभोख्जभको 
Strength बन्दा न्मून ऩाइएकोरे भतुम लनभााण कामा नै गणुस्तयवहन बएका कायण बवन लनभााणको रालग 
बकु्तानी बएको रु. १५,५७,९८२।– यकभ हालननोक्सानी बएको ऩषु्टी हनु आएकोरे याष्डसेवकको रुऩभा 
यहेका कोन््मोसोभ गाउॉऩालरकाका प्राववलधकहरु इख्न्जलनमय ख्ियोभणी ढकार य सव-इख्न्जलनमय अिोक 
योकामरे नेऩार सयकायराई हालननोक्सानी ऩरु् माउने गयी उऩबोक्ता सलभलतफाट बएको री ी फारेश्वयी भा.वव. 
कोन््मोसोभ-५, बायदेउको ववद्यारम बवनको गणुस्तयहीन लनभााणराई लनधाारयत गणुस्तयमकु्त तथा 
भाऩदण्डफभोख्जभ बएको बनी बकु्तानीको रालग लसयपारयस गयेको हुॉदा लनजहरुरे भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोख्जभ कसयु गयेको प्रभाख्णत हनु आएको हुॉदा 
लनजहरु ख्ियोभणी ढकार य अिोक योकामराई सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ लफगो रु. 
१५,५७,९८२।– कामभ गयी सजाम हनु य ऐ.ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ 
हालननोक्सानी बएको लफगो लनजहरुफाट असयु उऩय हनु भागदाफी लरइएको छ । 

साथै लनधाारयत िता य सम्झौता ववऩयीत कभ गणुस्तयको ववद्यारम बवन लनभााण गयी बकु्तानी लरन े
री ी फारेश्वयी भा.वव. बवन लनभााण उऩबोक्ता सलभलत, कोन््मोसोभ-५ बायदेउ रलरतऩयुका अध्मऺ भान 
फहादयु रेी ष्ठ, सख्चव यभेि भोक्तान य कोषाध्मऺ सान ुभैंमा रेी ष्ठरे भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ कसयु गयेकोरे उक्त उऩबोक्ता सलभलतका अध्मऺ भान फहादयु रेी ष्ठ, सख्चव 
यभेि भोक्तान य कोषाध्मऺ सान ुभैंमा रेी ष्ठराई भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा 
(४) फभोख्जभ लफगो रु. १५,५७,९८२।– कामभ गयी सजाम हनु एवॊ ऐ.ऐ. ऐनको दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोख्जभ हालननोक्सानी बएको लफगो लनजहरुफाट असरु उऩय हनुसभेत भागदाफी लरई आज 
वविेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ । 
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