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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

खानेऩानी तथा सयसपाई डडडबजन कामाारम, नवरऩयासी य सनुौरा ख्खम्ती-अजम्वय-ख्िवयाभ जे.बी. चरयकोट, 
दोरखा फीच जरकेु/ववजमनगय खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजनाको डनभााण कामाको ठेक्का सम्झौता तथा 
भोववराइजेिन ऩेश्की डरने प्रमोजनको राडग याविम वाख्णज्म फैंक िाखा कामाारम धडुरखेरफाट जायी गरयएको 
यकभको कामासम्ऩादन जभानत य रु. १,५८,००,०००।– को अडिभ यकभ बकु्तानी फैक जभानत (APG) 

नक्करी यहेको बने्न उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा सनुौरा ख्खम्ती-अजम्फय-ख्िवयाभ जे.बी. का जेबी 
ऩाटानयहरु ख्िवजी साऩकोटा, वैकुण्ठ प्रसाद बण्डायी, धभायाज बण्डायी य या.वा. फैंक िाखा कामाारमका िाखा 
प्रवन्धक याज ुप्रसाद ढकारसभेतको डभरेभतोभा नक्करी तथा झठु्ठा फैंक कामासम्ऩादन जभानत य अडिभ यकभ 
बकु्तानी फैंक जभानतका आधायभा ठेक्काको सम्झौता य भोववराइजेिन ऩेश्की ददई/डरई यकभ वहनाडभना गयेको 
प्रभाख्णत हनु आएकोरे देहामका व्मख्क्तहरुका हकभा देहामफभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी डरइएको छ । 

क. साववक खानऩेानी तथा सयसपाई डडडबजन कामाारम, नवरऩयासीका कामाारम प्रभखु याभचन्र काफ्रे य 
रेखा अडधकृत ध्रवुयाज गौतभको हकभा:- डनजहरुरे डनभााण कम्ऩनीका प्रडतडनडध तथा सॊचारकहरुसॉग 
डभरेभतो गयी सयकायी यकभ हाडननोक्सानी ऩरु् माउने य आपेरे राब डरने उदेेशश्मरे नक्करी फैंक 
ग्मायेण्टीको आधायभा ठेक्काको सम्झौता य भोववराइजेिन यकभ बकु्तानी ददई सयकायी सम्ऩख्िको 
फदडनमतसाथ वहनाडभना, हाडननोक्सानी गयेको स-प्रभाण ऩवुि हनु आएकोरे डनजहरुको उक्त कामा 
भ्रिाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु हुॉदा डनजहरु याभचन्र काफ्रे य 
ध्रवुयाज गौतभराई डफगो रु. २,०२,७३,०००।– कामभ गयी भ्रिाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ रे डनदेि गयेफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) 
को खण्ड (झ) फभोख्जभ सजाम हनु य सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ हाडननोक्सानी गयेको डफगो 
यकभसभेत डनजहरुफाट असयु उऩय हनु भागदाफी डरइएको छ । 

ख. याविम वाख्णज्म फैंक डरडभटेड िाखा कामाारम, धडुरखेरका तत्कारीन फैंक प्रफन्धक याज ु प्रसाद 
ढकारको हकभा:- डनजरे डनभााण कम्ऩनीका प्रडतडनडध एवॊ सॊचारकहरुसॉग डभरेभतो गयी सयकायी 
हाडननोक्सानी ऩरु् माउने य आपेरे राब डरने उदेेशश्मरे नक्करी फैंक ग्मायेण्टी फनाई भ्रिाचाय डनवायण 
ऐन २०५९ को दपा ९ य दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको स-प्रभाण ऩवुि हनु आएकोरे डनज 
याज ुप्रसाद ढकारराई भ्रिाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ फभोख्जभको सजामका साथै डफगो 
रु. २,०२,७३,०००।– कामभ गयी भ्रिाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ रे डनदेि 
गयेफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (झ) 

 



फभोख्जभ सजाम गयी हाडननोक्सानी बएको डफगो यकभ सोही दपा १७ फभोख्जभ डनजफाट असरु उऩय 
हनुसभेत भागदाफी डरइएको छ । 

ग. सनुौरा ख्खम्ती-अजम्वय-ख्िवयाभ जे.बी. ऩाटानयहरु ख्िवयाभ कन्रक्सनका अध्मऺ ख्िवजी साऩकोटा, 
अजम्वय डनभााण सेवाका प्रोऩाइटय फैकुण्ठ प्रसाद बण्डायी य सनुौरा ख्खम्ती कन्सरक्सनका प्रफन्ध 
डनदेिक धभायाज बण्डायीको हकभा:- डनजहरुरे कामाारमभा नक्करी फैंक ग्मायेण्टी ऩेि गयी आफ्ना 
प्रडतडनडधभापा त ठेक्काको सम्झौता य भोववराइजेिन ऩेश्की बकु्तानी डरई ठेक्काको म्माद थऩसभेतको कामा 
गयी डनजहरुरे आपेराई गैयकानेनी राब ऩरु् माउने फदडनमतरे झठु्ठा नक्करी फैंक जभानतहरु ऩेि गयी 
आमोजनाको डनभााण कामाभा सॊरग्न बई बकु्तानी य ठेक्काको अख्न्तभ बकु्तानीसभेत डरएको देख्खॊदा 
डनजहरुरे भ्रिाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) द्वाया ऩरयबावित कसयु गयेको 
स-प्रभाण ऩवुि बएको हुॉदा डफगो रु. २,०२,७३,०००।– कामभ गयी डनजहरुराई सोही ऐनको दपा 
८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको सजाम गयी हाडननोक्सानी बएको डफगो यकभ असयु उऩय गयी जपत 
हनु भागदाफी डरई आज वविेि अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गयीएको छ । 
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