
अख्तियार दरुुऩयोग अनसुन्धान आयोग 
टंगाऱ, काठमाडौं}+ 

 

 

मभतत: २०७३।०२।०७ गते 
 

प्रेस विज्ञप्ति 

विषय: आरोप पत्र दायर गररएको । 
---------------------------------------- 

म ॊहदयफाय हाता मबत्र यहेको मिक्षा तथा खेरकुद भन्त्त्रारम य  ॊतघम भामभरा तथा स्थातनम विका  

भन्त्त्रारमको बिन तनभााणभा म ॊहदयफाय  चििारम ऩुन:तनभााण  मभतीरे अतनममभतता गयेको बन्त्न े

उजुयी उऩय अनु न्त्धान हुॉदा अनु न्त्धान तथा तहकककातफाट  ॊकमरत मभम र  ॊरग्न आधाय ,कायण य 

प्रभाणहरुफाट म ॊहदयफाय  चििारम ऩुन:तनभााण  मभतीका तत्कामरन  दस्म  चिि भतनप्र ाद 

याई,तत्कामरन उऩ चिि (रेखा) याभफहादयु के. ी. य तत्कामरन ईन्न्त्जतनमय जगत फहादयु यानाबाटरे 

 ॊतघम भामभरा तथा स्थातनम विका  भन्त्त्रारमको बिन तनभााणभा कुनै ऩतन फढढ यकभ बुक्तानी 

नगयेताऩतन मिक्षा तथा खेरकुद भन्त्त्रारमको बिन तनभााण कामाभा भात्र भूल्म  भामोजनको  ुत्रभा 

गरत Index प्रमोग गयेको ,कामाारमको तनणाम कामाान्त्िमन गयी ठेकेदायराई अतघल्रा Running Bill हरुभा 

फढी बुक्तानी गरयएको यकभ ऩतिल्रो Running bill हरु बुक्तानी गदाा  च्माउनु ऩनेभा  ो नगयेको, 

भ.रे.ऩ.को प्रततफेदनभा उल्रेख गरयएको फेरुजुराई स्िीकाय गयेय ततरय केऩिी ऩतन फेरुजुभा उठान 

गरयएका विषमहरुभा बएको गल्ती ऩुन: ऩटकऩटक दोहोमााई ठेकेदाय कम्ऩनी Gorkha Construction 

Company-Chakreswori JV का आचधकायीक प्रतततनधी विजमफाफ ु भल्रको आऩ ी  य ल्राह य 

मभरोभतोभा आपुहरुराई गैयकानुनी राब ऩमुााउन े य नेऩार  यकायराई गैयकानुनी हानी ऩमुााउने 

फदतनमतका  ाथ उक्त मिक्षा तथा खेरकुद भन्त्त्रारमको बिन तनभााणभा  ॊरग्न ठेकेदाय कम्ऩनी 

Gorkha Construction Company-Chakreswori JV राई भुल्म  भामोजन फाऩत रु. ६८,७७,२५०।०४ 

(अठ ठ्ठी राख  तहत्तय हजाय दईु  म ऩिा  रुऩैमाॉ िाय ऩै ा) फढी बुक्तानी ढदई भ्रष्टािाय तनिायण 

ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (३) फभोन्जभको क ुय गयेको ऩुष्टी हुन आएको हुॉदा तनजहरु 

तत्कामरन  दस्म  चिि भतनप्र ाद याई ,तत्कामरन उऩ चिि(रेखा) याभफहादयु के. ी.,तत्कामरन 

ईन्न्त्जतनमय जगत फहादयु यानाबाट उऩय जनही बफगो रु. ६८,७७,२५०।०४ (अठ ठ्ठी राख  तहत्तय हजाय 

 



दईु  म ऩिा  रुऩैँमा िाय ऩै ा) कामभ गयी भ्रष्टािाय तनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ (३) फभोन्जभ य 

ठेकेदाय कम्ऩनी Gorkha Construction Company-Chakreswori JV का आचधकायीक प्रतततनधी विजमफाफ ु

भल्ररे भ्रष्टािाय तनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोन्जभको क ुय गयेको ऩुष्टी हुन 

आएको हुॉदा तनज उऩय बफगो रु. ६८,७७,२५०।०४ (अठ ठ्ठी राख  तहत्तय हजाय दईु  म ऩिा  रुऩैँमा 

िाय ऩै ा) कामभ गयी भ्रष्टािाय तनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोन्जभ क ुयको भात्रा 

अनु ाय कैद  जाम य बफगो फभोन्जभ जरयिाना हुन य विगो रु.६८,७७,२५०।०४ बयाई ऩाउन भागदािी 

मरई आज वििषे अदारत काठभाण्डौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको ि । 

 

(कृष्णहरय ऩुष्कय) 

 ह चिि एिॊ प्रिक्ता 


