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पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।  

 

सहयी विकास तथा बिन ननभााण विबाग, नडनबजन कामाारम काठभाडौं अन्तगात फोरऩत्र आह्वान बई ननभााण व्मिसामी 
सोिणा/ब्रम्हामणी जे.बी.सगॉ ठेक्का सम्झौता बएको कऩन स्िास््म चौकी बिन ननभााणको शरुू ठेक्का अिनध सभाप्त 
बएऩश्चात ऩनन सम्ऩन्न हनु नसकी रूग्ण अिस्थाभा यहेको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा 
उक्त कामाभा सम्रग्न यहेका देहाम फभोख्जभका व्मख्क्तहरूफाट भ्रष्टाचाय गयेको िायदात स्थावऩत हनु आएको हुॉदा 
देहामफभोख्जभका व्मख्क्तहरू उऩय  देहामफभोख्जभ सजामको भागदािी नरई आज विशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ-
ऩत्र दामय गरयएको छ । 

 

याविम फाख्णज्म फैंक नर. शाखा कामाारम चरयकोटका तत्कारीन शाखा प्रिन्धक वटका प्रसाद दरुाररे ननभााण 
व्मिसामी सोिणा/ब्रम्हामणी जे.बी.रे फैंकसॉग विड िण्ड कायोफाय गदाा फैंकभा कुनै सयुऺण नयाखेको तथा विड िण्ड 
रू.६,१०,०००।- फयाफयको १००%  भाख्जान खातासभेत नखोरेको अिस्थाभा ननभााण व्मिसामीसॉगको नभरेभतोभा 
फैंकको प्रचनरत ननमभ कानूनको ऩरयऩारना नगयी विड िण्ड जायी गयी भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ९ य 
दपा १७ अनसुाय कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे ननजराई विगो रू.६,१०,०००।–(छ राख दस हजाय) कामभ 
गयी भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ९ य ऐ. ऐनको दपा १७ रे ननर्दाष्ट गयेफभोख्जभ ऐ.को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा १ को खण्ड (ङ) फभोख्जभ सजाम गयी वहनानभना बएको रू.६,१०,०००।– 
( छ राख दस हजाय) ऐ.को दपा १७ अनसुाय ननज प्रनतिादी वटका प्रसाद दरुारफाट असरुउऩय हनु भागदािी 
नरइएको । 

 

याविम िाख्णज्म फैंक नर., शाखा कामाारम, चरयकोटका तत्कारीन सहामक प्रिन्धक नियाज खत्री तथा कजाा इन्चाजा 
श्री प्रल्हाद खड्कारे ननभााण व्मिसामी सोिणा/ब्रम्हामणी जे.बी.रे फैंकसॉग विड िण्ड कायोफाय गदाा फैंकभा कुनै 
सयुऺण नयाखेको तथा विड िण्ड रु.६,१०,०००।– फयाफयको १००% भाख्जान खाता नखोरेको तथा ऩयपयभेन्स 
िण्ड रु.८,७१,०००।–फयाफयको १००% भाख्जान खातासभेत नखोरेको अिस्थाभा ननभााण व्मिसामीसॉगको 
नभरोभतोभा फैंकको प्रचनरत ननमभ कानूनको ऩरयऩारना नगयी विड िण्ड तथा ऩयपयभेन्स िण्ड जायी गयेकोरे ननज 
प्रनतिादी नियाज खत्री तथा प्रल्हाद खड्काराई जम्भा रु.१४,८१,०००।– फयाफय विगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय ननिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ९ य ऐ. ऐनको दपा १७ रे ननर्दाष्ट गयेफभोख्जभ ऐ.को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ 
को उऩदपा १ को खण्ड (च) फभोख्जभ सजाम गयी वहनानभना बएको रु.१४,८१,०००।– ऐ. को दपा १७ अनसुाय 
ननजहरूफाट असरुउऩय हनु भागदािी नरइएको । 

 

सहयी विकास तथा बिन ननभााण विबाग, नडनबजन कामाारम काठभाडौंका तत्कारीन नडनबजन प्रभखु इ.फवुि सागय 
थाऩारे उक्त ठेक्काको फदननमतऩूिाक ननभााण व्मिसामीसॉगको नभरोभतोभा सम्झौता गयी नडनबजन प्रभखुको हैनसमतभा 
ठेक्का सम्झौता बएको १० भवहनाबन्दा फढी अिनधसम्भ ननभााण कामा शरुु गना चावहने फीभा नै ननभााण व्मिसामीसॉग 
नगयाएको सभमभै ननभााण व्मिसामीराई कामाादेश नफझुाएको कामाादेशभा उल्रेख गयेको Work Schedule य 

 



स्ऩेनसवपकेसनअनसुायको Quality Assurance Plan (QAP) ऩेश गना नरगाएको, ननभााण कामा सूचारु गनेतपा  कुनै चासो 
नदेखाई ननभााण व्मािसामीको राऩयिाहीहरूभा उदासीन देख्खएकोरे सम्झौता गदााको नक्करी ऩयपयभेन्स िण्डको 
रु.८,७१,०००/- तथा उक्त आमोजनाको कख्न्टन्जेन्सीफाट बएको ऩूणारूऩभा अनतु्ऩादक खचा रु.२,५६,४४०।– गयी 
जम्भा रु.११२७४४०।– फदननमत गयी हानननोक्सानी गयेकोरे ननज फवुि सागय थाऩारे भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन 

२०५९ को दपा १७ अनसुायको कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे ननजराई रु.११२७४४०।– नफगो कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ रे ननर्दाष्ट गयेफभोख्जभ ऐ.को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा १ को खण्ड (च) फभोख्जभ सजाम गयी वहनानभना बएको रु.११२७४४०।– ऐ. को दपा १७ अनसुाय ननज 
प्रनतिादी फवुि सागय थाऩाफाट असरुउऩय हनु भागदािी नरइएको । 

 

ब्रम्हामणी ननभााण सेिाको भेनेख्जङ्ग डाइयेक्टय श्री उभेश कुभाय बण्डायी य सोिणा ननभााण सेिाका प्रोऩाइटय श्री अजुान 
िहादयु थाऩारे ननभााण व्मिसामी सोिणा/ब्रम्हामणी जे.बी.रे फैंकका कभाचायीहरूसॉगको नभरोभतोभा नक्करी फैंक 
जभानतहरू प्राप्त गयेको, नक्करी फैंक जभानतहरूको आधायभा ठेक्का प्राप्त गयी सम्झौतासभेत गयेको, सम्झौताऩनछ वढरो 
गयी कामाादेश फझेुको, Insurance, Work Schedule य स्ऩेनसवपकेसनअनसुायको Quality Assurance Plan (QAP) नफझुाई 
ननभााण कामा नै सॊचारन नगयेको य सम्झौताको शताहरूविऩयीत ननभााण सम्ऩन्न हनुे नभनत सभाप्त बएऩनछ नमाॉ कामाादेश 
य ऩूणा अिनध म्माद थऩेभा भात्र ननभााण कामा गने य मर्द भूल्म िवृि नऩाएभा ननभााण कामा नगने बने्न गैयख्जम्भेिायऩूणा 
कुयाहरू गयेको देख्खॊदा सम्झौताफभोख्जभको शताहरू उरर्घनसभेत गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे ननजहरू अजुान फहादयु 
थाऩा य उभेश कुभाय बण्डायीराई विड िण्डको रु.६,१०,०००।–, ऩयपयभेन्स िण्डको रु.८,७१,०००।– तथा 
सम्झौता यकभको १० प्रनतशत ऩूिा ननधाारयत ऺनतऩूनता रु.१५,४१,१००।– गयी जम्भा रु.३०,२२,१००।– विगो कामभ 
गयी भ्रष्टाचाय ननिायण ऐन २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) िभोख्जभको कसयुभा ऐ. ऐनको दपा ८ को 
उऩदपा (४) अनसुाय सजाम गयी हानननोक्सानी बएको विगो असरु गयी जपत हनुसभेत भागदाफी नरई आज विशषे 
अदारत काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ । 

 

 (प्रदीपकुमार कोइराला) 

              प्रिक्ता 


