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विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

 

ख्जल्रा आमरेु्वद स्र्वास््म केन्रअन्तगगतको दाना आमरेु्वद औषधारमको कम्ऩाउन्डर्वार ननभागण/भभगतका 
क्रभभा शबुकाभना ननभागण सेर्वाका प्रोऩाईटय सरयता सरेु्वदीसभेतरे रागत ईष्टिभेट यकभबन्दा फढी बकु्तानी नरई 
अननमनभतता गयेको बने्न व्महोयाको उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हानन 
नोक्सानी ऩरु् माएको बने्न देहामको आधाय कायणसभेतफाट देख् ॊदा सॊरग्न देहाम व्मख्क्तहरूरे गयेको 
ननम्नानसुायको कसयुजन्म कामगभा देहाम फभोख्जभको सजाम भागदाफी नरइएको छ। 

(1) ख्जल्रा आमरेु्वद स्र्वास््म केन्र म्माग्दीका तत्कारीन नननभत्त कामागरम प्रभ ु यभेश शभाग बसुाररे 
कम्ऩाउण्डर्वार ननभागणको रानग शबुकाभना ननभागण सेर्वा, झी ननभागण सेर्वा य श्रभजीर्वी ननभागण सेर्वा गयी ३ र्वटा 
ननभागण व्मार्वसामीसॉग दयबाउऩत्र भाग गयेको कागजऩत्रहरू दे ाउन  ोजेको बएऩनन ननभागण व्मार्वसामीहरूरे 
ऩेश गयेको ननरे्वदनको नभनत तथा उक्त ननरे्वदन कामागरमभा दताग गदागको नभनतहरूभा केयभेट गयी 
र्वदननमतऩूर्वगक आपूरे गयेको गल्तीको ढाकछोऩ गनग गैयकानूनी तरयकारे कागजऩत्रहरू सच्माउने, केयभेट गने 
र्वा हेयपेय गने गयेको देख् ॊदा ननज तत्कारीन नननभत्त कामागरम प्रभ ु यभेश शभाग बसुारको उक्त कामग 
भ्रिाचाय ननर्वायण ऐन, २०५९ को दपा ११ अनसुायको कसयु देख् ॊदा ननज यभेश शभाग बसुारराई ऐ. ऐनको 
दपा ११ फभोख्जको सजाम हनु, 

 साथै सदयभकुाभ फेनीर्वाट रगबग ३ घण्टा भात्र टाढा यहेको उक्त ननभागण कामगको अनगुभन गने 
ख्जम्भेर्वायी ननज यभेश शभाग बसुारकै यहेको बए ऩनन काभ सम्ऩन्न बए नबएको एष्टकन नगयी बकु्तानी ददन े
कामग गयेको गयी  उक्त हानन नोक्सानी ढाकछोऩ गने उदे्दश्मरे बकु्तानी ददएको २० भष्टहना ऩनछ ऩनु् 
ननभागणको प्रमास गयेको देख् ॊदा ननजरे नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हानन ऩरु् माउने र्वदननमतरे झटुा ा ष्टर्वरका 
आधायभा बकु्तानी ददएको देख् न आएकोरे ननजको उक्त कामग भ्रिाचाय ननर्वायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (१) को देहाम (ङ) फभोख्जभको कसयु देख् ॊदा ननज यभेश शभाग बसुारराई रु.१,४५,९२८।६५ 
(एक रा  ऩैंतारीस हजाय नौ सम अठ्ठाईस ऩैसा ऩैंसट्ठी) नफगो कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा 
(१) फभोख्जभ सजाम हनु य ष्टर्वगो असरु उऩय गयी ऩाउन सभेतको भागदार्वी नरइएको छ।  

(2) शहयी ष्टर्वकास तथा बर्वन ननभागण ष्टर्वबाग नडनबजन कामागरम, फागरङु्गको तत्कारीन नडनबजन प्रभ ु तेजेन्र 
शभाग ऩौडेर य तत्कारीन इख्न्जननमय सदुदऩ  ड्कारे कम्ऩाउण्डर्वार ननभागण कामगको ष्टपल्ड ननयीऺण गयी 
र्वास्तष्टर्वक रागत अनभुान तमाय नगने य ष्टपल्डभा नबएको कामग सभेत नाऩी ष्टकताफभा चढाई फदननमतऩूर्वगक 
फढी बकु्तानी गनग नसपारयस गने, भलु्माॊकनको फ त रे्वनी – दाना फाटोभा आर्वागभन फन्द यहेकोरे ननभागणस्थर 
ऩगु्न नसकेको बनी झटुा ा फमान गने य मी कामगहरूफाट नेऩार सयकायराई बएको हानन नोक्सानी ढाकछोऩ 

 



गने उदे्दश्मरे बकु्तानी ददएको २० भष्टहना ऩनछ ऩनु् ननभागणको प्रमास गयेको देख् ॊदा ननजहरू तेजेन्र शभाग 
ऩौडेर य सदुदऩ  ड्का दरैु्वरे भ्रिाचाय ननर्वायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को देहाम (क) 
(ग) य (ङ) को कसयु गयेको स्थाष्टऩत हनु आएकोरे ननजहरू दरैु्व जनाराई रु.१,४५,९२८।६५ (एक रा  
ऩैंतारीस हजाय नौ सम अठ्ठाईस ऩैसा ऩैंसट्ठी) नफगो कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ 
सजाम गयी ष्टर्वगो असरु उऩय गयी ऩाउन भागदार्वी नरइएको छ। 

(3) शबुकाभना ननभागण सेर्वाको प्रोऩाईटय सरयता सरेु्वदी य शबुकाभना ननभागण सेर्वाफाट अनधकायनाभा नरई 
ननभागण कामगभा सॊरग्न यघनुाथ शभागरे स्र्वीकृत रागत अनभुानको ऩरयनधनबत्र ननभागण कामग नगयेकोरे उक्त 
कम्ऩाउण्डर्वार ननभागणरे उदे्दश्मअनरुुऩ काभ नगयेको य कम्ऩाउण्डर्वार ननभागणभा ष्टपल्डभा नबएको कामगसभेत 
नाऩी ष्टकताफभा चढाई फदननमतऩूर्वगक काभै नगयी रु.१,४५,९२८।६५ फढी बकु्तानी नरएको देख् एकोरे 
ननधागरयत भाऩदण्ड य सम्झौताको ऩारना गयी उक्त ननभागण सेर्वाफाट अनधकायनाभा नरई ननभागण कामगभा सॊरग्न 
यघनुाथ शभागरे आपुरे गनुगऩने उक्त कामगको ख्जम्भेर्वायी स्थानीम ठेकेदायराई ददएको य नफर बकु्तानी नरनका 
रानग दानाका प्रभ ुराई पोटो ख् ची रम्फाई चौडाई नाऩी स्थानीम ठेकेदायराई नरई आउन बनेको य रागत 
ईष्टिभेटबन्दा ननभागण कामग धेयै गयेको बनी गैयख्जम्भेर्वायऩूणग सम्झौता अनसुायको तोष्टकएको भाऩदण्डफभोख्जभको 
ननभागण कामग नगयी आपूराई समु्ऩेको कामगराई अरु नै स्थानीम ठेकेदायफाट गयाएको य कभगचायीहरूसॉगको 
नभरोभतोभा ष्टपल्डभा नबएको कामगसभेत नाऩी ष्टकताफभा चढाई फदननमतऩूर्वगक काभै नबएको 
रु.१,४५,९२८।६५ फढी बकु्तानी नरएको देख् ॊदा शबुकाभना ननभागण सेर्वाको प्रो. सरयता सरेु्वदी य उक्त 
ननभागण सेर्वाफाट अनधकायनाभा नरई ननभागण कामगभा सॊरग्न यघनुाथ शभाग दरैु्वरे भ्रिाचाय ननर्वायण ऐन, २०५९ 
को दपा ८ को उऩदपा (४) को कसयु गयेको प्रभाख्णत हनु आएकोरे ननजहरू दरैु्व जनाराई 
रु.१,४५,९२८।६५ (एक रा  ऩैंतारीस हजाय नौ सम अठ्ठाईस ऩैसा ऩैंसट्ठी) नफगो कामभ गयी ऐ. ऐनको 
दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम गयी ष्टर्वगो असरु उऩय गयी जपत गयी ऩाउन भागदार्वी नरई आज 
ष्टर्वशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ। 

प्रर्वक्ता 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


