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पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  

 

 

कृषि साभग्री कम्ऩनी लरलभटेड, शाखा कामाारम जनकऩयुभा लफक्री नबई फाॉकी यहेको षिलबन्न जािका धानहरु 
लरराभ लफक्री प्रषक्रमाभा अलनमलभििा गयेको बने्न उजयुीको आधायभा बएको छानलफनभा कृषि साभाग्री कम्ऩनी 
लरलभटेड शाखा कामाारम जनकऩयुभा स्टोयषकऩयको रुऩभा कामायि िरयष्ठ सहामक याभफाफ ु भहिोरे लनमभानसुाय 
लरराभ लफक्रीको प्रषक्रमाभा यहेको धानको फीउ लरराभ प्रषक्रमा सम्ऩन्न हनु ुअगाफै लरराभ लफक्रीको रालग याख्खएको 
धनको लफउ लरराभ प्रषक्रमाभा सहबागी बएका व्मख्िराई ददनऩुनेभा लनजराई टेण्डय स्िीकृि बएको जानकायीसभेि 
नगयाई लरराभ प्रषक्रमाभा सहबागी नबएका व्मख्ि लसमा षकशोय साहराई धान ददई उि धानिाऩिको यकभ 
कामाारमको खािाभा दाख्खरा नगयी लनज याभफाफ ु भहिोरे लभरेभिोभा रु. ६८,०००।– घसु/रयसिि लरई 
गैयकानूनी िियरे कामाारमको स्टोयभा यहेको धान ददई रु. ८,३६,६८०।– (आठ राख छत्तीस हजाय छ सम असी 
रुऩैमाॉ) सयकायी सम्ऩख्त्त षहनालभना गयेको ऩषुि हनु आई लनजरे भ्रिाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा १७ द्वाया ऩरयबाषिि कसयुसभेि गयेको देख्खन आएकोरे लनजरे घसु/रयसिििाऩि लसमा षकशोय 
साहफाट लरएको फयाभद बएको रु. ६८,०००।– य सािाजलनक सॊस्थाराई हालननोक्सानी ऩरु् माएको यभकसभेि गयी 
रु. ९,०४,६८०।–लफगो कामभ गयी भ्रिाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा १७ भा 
उल्रेख बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) फभोख्जभ 
सजाम गयी घसु/रयसिि लरएको यकभ सोही दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ जपि हनु य हालननोक्सानी ऩगेुको  
यकभ रु. ८,३६,६८०।- सभेि ऐ.ऐनको दपा १७ फभोख्जभ असरुउऩय गयी ऩाउन भागदाफी लरइएको छ । 

श्री याभ याइस लभरका सॊचारक लसमा षकशोय साहरे याष्ट्रसेिक कभाचायी याभ फाफ ुभहिोराई घसु/रयसिि 
ददई लनजसॉग लभरेभिो गयी सयकायी कामाारमको स्टोयभा यहेको धानको फीउ अनलधकृि िियरे आपूरे लरई रु. 
८,३६,६८०।– फयाफयको सािाजलनक सम्ऩख्त्त आपूराई पाइदा य सािाजलनक सॊस्थाराई हालननोक्सानी ऩरु् माएको 
ऩषुि हनु आई लनजरे भ्रिाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (३) य दपा ८ को उऩदपा (४) 
फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा लनजराई बिाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (३) रे लनदेश 
गयेफभोख्जभ ऐ.ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोख्जभ सजाम गयी 
घसु यकभ रु. ६८,०००।- सोही दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ जपि हनुका साथै सािाजलनक सम्ऩख्त्त 
षहनालभना गयेको यकभ रु. ८,३६,६८०।– को हकभा सो लफगो कामभ गयी भ्रिाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम गयी हालननोक्सानी षहनालभना बएको यकभ ऐ.ऐनको दपा ८ को उऩदपा 
(४) फभोख्जभ असरुउऩय गयी जपि हनु य सो लफगो कृषि साभाग्री कम्ऩनी लरलभटेडराई ददराई बयाई ऩाउनसभेि  
भागदाफी लरई आज षिशिे अदारि, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ 
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