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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ख्जल्रा ससन्धरुी, तीनऩाटन गाउॉऩासरका वडा नॊ. १० भा सेवाग्राहीरे सञ्चारन गयेको कुखयुा पभमको 
ऩयुानो काठ सोही गाउॉऩासरकाको वडा नॊ. ९ भा रैजान ददन े बनी घसु/रयसवत यकभ भाग गयी उक्त 
घसु/रयसवत यकभ सरई ऩयुानो काठ रैजान ददएको बने्न सनवेदनको अधायभा ईराका प्रहयी कामामरम 
डकाहा, ससन्धरुीफाट खटटई गएको टोरीरे ख्जल्रा ससन्धरुी तीनऩाटन गाउॉऩासरका वडा नॊ. १० ख्थथत 
डकाहा चकभके जाने कच्ची सडकफाट सभसत २०७७।०२।२१ गते श्री जनकल्माण वैऻासनक वन 
व्मवथथाऩन सा.व.उ.स., तीनऩाटन गाउॉऩासरका, वडा नॊ. १० ससन्धरुीका कोषाध्मऺ सभन फहादयु घोरेको 
साथफाट रु.३,००,०००/- (तीन राख) य जनसेवा वैऻासनक वन व्मवथथाऩन सा.व.उ.स., तीनऩाटन 
गाउॉऩासरका, वडा नॊ. १० ससन्धरुीका कोषाध्मऺ सतथम फहादयु यानाको साथफाट रु.३०,५००/- (तीस 
हजाय ऩाॉच सम) घसु/रयसवत फाऩतको यकभ वयाभद गयी अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको 
कामामरम वददमफासभा दाख्खरा हनु आएको हुॉदा सनजहरुराई आमोगको सनमन्रणभा याखी अनसुन्धान 
बइयहेको सथमो । 
 

अनसुन्धानको ससरससराभा ख्जल्रा ससन्धरुी तीनऩाटन गाउॉऩासरका वडा नॊ. १० ख्थथत जनकल्माण 
साभदुाटमक वन उऩबोक्ता ससभसतका कोषाध्मऺ भीन फहादयु घोरेरे सेवाग्राहीरे प्रमोग गयेका ऩयुाना 
काठऩातहरु ख्जल्रा ससन्धरुी तीनऩाटन गाउॉऩासरका वडा नॊ. १० फाट ऐ. वडा नॊ. ९ भा रैजान राग्दा 
उक्त काठ योकी रु. ३,००,०००।– (तीन राख) घसु/रयसवत भाग गयी सरएको तथ्म ऩटुि हनु आएको 
देख्खॊदा सनजरे गयेको उक्त कामम भ्रिाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) अनसुायको 
कसयु बएकोरे सनज भीन फहादयु घोरेराई सफगो रु. ३,००,०००।– काभम गयी भ्रिाचाय सनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ सजाम हनु 
एवॊ सफगो यकभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ जपत हनु भागदाफी सरइएको छ । 
 

साथै ख्जल्रा ससन्धरुी तीनऩाटन गाउॉऩासरका वडा नॊ. १० भा ख्थथत जनसेवा साभदुाटमक वन 
उऩबोक्ता ससभसतका कोषाध्मऺ तीथम फहादयु यानारे सेवाग्राहीरे प्रमोग गयेका ऩयुाना काठऩातहरु ख्जल्रा 
ससन्धरुी तीनऩाटन गाउॉऩासरका वडा नॊ. १० फाट ऐ. वडा नॊ. ९ भा ढुवानी गनम छासडददने प्रमोजनको 
रासग रु. ३०,५००।–(तीस हजाय ऩाॉच सम) घसु/रयसवत भाग गयी सरएको तथ्म ऩटुि हनु आएकोरे 
सनजरे गयेको उक्त कामम भ्रिाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) अनसुायको बएकोरे 
सनज तीथम फहादयु यानाराई सफगो रु. ३०,५००।– कामभ गयी भ्रिाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोख्जभ सजाम हनुका साथै सफगो यकभ 
सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ जपत हनु भागदाफी सरई आज टवशेष अदारत, 

काठभाडौंभा आयोऩ-ऩर दामय गरयएको छ । 
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प्रदीऩकुभाय कोइयारा 

 


