अख्तियार दुरुऩयोग अनुसन्धान आयोग
टं गाऱ, काठमाडौं}+
मभतत: २०७२।१०।१९
प्रेस विज्ञप्ति ।
श्री प्रधान सम्ऩादकज्य/ू सम्ऩादकज्यू,

मभतत २०७२ सार फैशाख १२ गते गएको विनासकायी बूकम्ऩफाट ऩीडडतहरूको नाभभा सॊकरन तथा खरयद बएको याहत
साभग्रीहरूको सदऩ
ु मोग सम्फन्धभा सत्म तथ्म ऩत्ता रगाई आभ नागरयकको जानकायीभा ल्माउने आमोगको प्रततिद्धता

अनरू
ु ऩ आमोगरे मभतत २०७२।८।१३ गते ऩत्रकाय सम्भेरन भापफत मथाथफ विियण सहहतको विस्तत
ृ प्रततिेदन सािफजतनक

गये को सिफविहदतै छ।प्रततिेदनरे उजागय गये को अतनममभतता/बष्टाचाय हुन सक्ने विषमहरू भध्मे केही विषमहरूभा आमोगरे
तत्कार छानिीन कामफ अतघ फढाउने तनणफम गये अनुसाय जजल्रा विकास समभततको कामाफरम, काठभाण्डौरे विनासकायी

बूकम्ऩफाट घयफायविहीन बई अस्थामी आश्रमस्थरको खोजीभा यहे का बूकम्ऩ ऩीडडतहरूको रागी वितयण गनफ बनी खरयद

गये को त्रत्रऩार सम्फन्धभा श्रोत सम्भ ऩग
ु ी अनस
ु न्धान हुॉदा फढी गण
ु स्तय, ऩरयभाण य साईज उल्रेख गयी कभ गण
ु स्तय,
ऩरयभाण य साईजको त्रत्रऩार खरयद गयी वितयण गये को फैऻातनक ऩयीऺण सभेतफाट प्रभाणणत बएको, त्रत्रऩार आऩूततफ गने
सप्रामसफहरूसॉग त्रत्रऩार खरयद नगयी विमबन्न एजेण्टहरूसॉग मभरोभतो गयी तनजहरू भापफत खरयद गये को, त्रत्रऩार तथा

याहतजन्म साभग्रीहरूको आमातभा नेऩार सयकायरे घोषणा गये को बॊसाय छुट सुविधाभा आऩूततफ बएका त्रत्रऩारहरूको बॊसाय
शुल्क दाणखरा गयी आमात गये का त्रत्रऩारको बन्दा ऩतन चको भल्
ू म (प्रतत िगफ फपट रू. १२) कामभ गयी खरयद गये को,

बायतफाट रू.३,२८,०१६।-भा आमात बएको त्रत्रऩारराई भल्
ू म रू.४३,७९,७४५।६ कामभ गयी गयाई खरयद-त्रफक्री सभेत बएको
दे णखन आमो। मसयी उल्रेणखत त्रत्रऩार खरयद कामफ प्रततष्ऩधाफ, मभतजयममता तथा आर्थफक ऩायदमशफताको मसद्धान्त विऩरयत

मभरोभतोभा गैय कानन
ू ी आर्थफक राब य कमभशन मरने िदतनमतरे गये को य सोफाट नेऩार सयकायराई रू.३५,०६,६२६।७६ हानी
नोक्शानी ऩुगेको अनुसन्धानफाट खुल्न आएकोरे विऩद् य मसरे तनम्त्माएको सॊकटको अिस्थाभा सभेत िदतनमत याखी

गैयकानन
ू ी राब मरने कामफ गने तनम्न फभोजजभका सयकायी कभफचायी तथा यमिसामीहरूराई भ्रष्टाचाय तनिायण ऐन, २०५९ को
दपा ८(१) (ख) (ग) य (ञ) य सोही ऐनको दपा ८(४) अनुसायको कसूय अऩयाधभा कायफाही य सजाम भाग दाफी मरइ आज
विशेष अदारतभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ ।
साथै,

आभ

नागरयकको

सयोकाय

य

हहतसॉग

जोडडएको

बूकम्ऩ

ऩीडडतहरूको

याहत

सम्फन्धभा

बए

गये का

अतनममभतता/भ्रष्टाचायका अन्म उजुयीहरूराई ऩतन तदारूकताका साथ अनुसन्धान कामफ अतघ फढाईएको य मस फाये भा
तथ्मऩण
ू फ सच
ू ना उऩरयध गयाउन सफैभा ऩन
ू ् अनयु ोध गरयएको छ ।

-कृष्णहरर ऩुष्कर_
सहसख्िव एवं प्रवक्ता

