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प्रेस विज्ञवि 

 

    विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ख्जल्रा फाजयुा, काॉडा गाउॉ विकास समभमतभा ऩमयटन विकास प्रिर्द्यनका रामग सॊस्कृमत, ऩमयटन तथा नागरयक 
उड्डमन भन्रारमफाट यकभ मनकासा बएकोभा उक्त यकभ वहनामभना गयेको बने्न उजयुी मनिेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा 
ऩमयटन कामायरम फाॉकेका तत्कारीन कामयकायी मनदेशक ददऩक फहादयु फढुाथोकी, तत्कारीन सि-इख्न्जमनमय ररन कुभाय 
भण्डर य खप्तड ऺरे ऩमयटन विकास समभमतका तत्कारीन सि-इख्न्जमनमय ददऩेश भहतायारे फाजयुा ख्जल्राको खप्तड रसके 
खानेऩानी मोजना मनभायण कामयको वपल्डभा बएको खदु काभबन्दा फढी ऩरयभाण देखाई झटु्टा नाऩी वकताफ, ठेक्का मफर य 
कामयसम्ऩन्न प्रमतिेदन तमाय गयेको तथा मनधायरयत शतय तथा भाऩदण्ड विऩयीत बएको मनभायणराई शतय तथा 
भाऩदण्डफभोख्जभ बएको हो बनी मसपारयस गयेको, उक्त झटु्टा नाऩी वकताफ, ठेक्का मफर तथा कामयसम्ऩन्न प्रमतिेदन 
रगामतका कागजातहरू स्िीकृत गयी रु.१,५६,५५३।- फढी बकु्तानी ददएको ऩवुि हनु आएकोरे मनजहरु ददऩक फहादयु 
फढुाथोकी, ररन कुभाय भण्डर य ददऩेश भहतायाको उक्त कामय भ्रिाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा 
(१) को खण्ड (ग) य खण्ड (ङ) को कसयु देख्खॊदा मनजहरु उऩय भ्रिाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (१) फभोख्जभ मफगो रु.१,५६,५५३।- (एक राख छऩन्न हजाय ऩाॉच सम मरऩन्न रुऩैमाॉ) कामभ गयी कैद य 
मफगो फभोख्जभ जरयिाना य मफगो असरुउऩय हनु साथै वपल्डभा बए गयेको कामयको मथाथय नाऩी, भूल्माङ्कन नगयी नबए 
नगयेको कामयको सभेत बए गयेको बनी गरत नाऩी वकताफ, ठेक्का मफर तथा कामयसम्ऩन्न प्रमतिेदन तमाय तथा स्िीकृत 
गयेको कामय भ्रिाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभको कसयु बएकोरे मनजहरु ददऩक 
फहादयु फढुाथोकी, ररन कुभाय भण्डर य ददऩेश भहतायाराई ऐ. ऐनको दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभको कैद य 
जरयिानाको सजाम हनुसभेत भागदाफी मरइएको छ। 

मसैगयी खप्तड रसके खानऩेानी मोजनाको उऩबोक्ता समभमतका अध्मऺ भान फहादयु याित य सख्चि विय फहादयु 
फढुारे मोजनाको मनभायण कामयभा खप्तड ऺेर ऩमयटन विकास समभमत, डोटीसॉग बएको सम्झौताको शतय ऩारना नगयी 
िास्तविक रुऩभा वपल्डभा नबएको/नगयेको कामयराई सभेत नाऩी वकताफभा चढाउन रगाई उक्त नाऩी वकताफ, ठेक्का 
मफर रगामतका कागजातहरु गैयकानूनी राब मरने फदमनमतरे खप्तड ऩमयटन विकास समभमतभा ऩेश गयी बकु्तानी मरई 
रु.१,५६,५५३।- हानी ऩरु् माएको देख्खॊदा मनजहरु भान फहादयु याित य विय फहादयु फढुाराई भ्रिाचाय मनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) को कसयुभा ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ मफगो 
रु.१,५६,५५३।- (एक राख छऩन्न हजाय ऩाॉच सम मरऩन्न रुऩैमाॉ) कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) 
फभोख्जभ सजाम गयी मफगोसभेत जपत हनु भागदाफी मरइएको छ। 

साथै खप्तड रसके खानऩेानी मोजनाको अनगुभन समभमतका सॊमोजक ऻान फहादयु शाहीरे वपल्डभा 
सम्झौताफभोख्जभ मनभायण कामय सम्ऩन्न नबएताऩमन सम्झौताफभोख्जभ सम्ऩन्न बएको बनी मनजरे अनगुभन गयी गरत 
मसपारयस गयेको हुॉदा मनजको उक्त कामय भ्रिाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभको 
कसयु बएकोरे मनजराई ऐ. ऐनको दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभको कैद य जरयिानाको सजाम हनु भागदाफी 
मरई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 18, दपा २९ य दपा ३५ तथा भ्रिाचाय मनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा 36 फभोख्जभ आज मफशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ।  

 

      प्रिक्ता 
 श्माभ प्रसाद बण्डायी 


