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----------------------------------------------- 
 

जनकपरु उपमहानगरपाललकाले नगर काययपाललकाको कायायलय जनकपरुधाम धनषुाले आ.व.२०७४/२०७५ मा 
ववद्यिुीय सामग्रीहरू खररद गदाय अलनयलमििा गरेको भन् ने समेि व्यहोराको उजरुी लनवेदनका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुुँदा 
जनकपरु उपमहानगरपाललकाले आ.व.२०७४/२०७५ सालमा ववद्यिुीय सामग्रीहरू खररद गदाय जनकपरु 
उपमहानगरपाललकाको कायायलय जनकपरुधामका प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि (उपसख्िव) अजुयन प्रसाद सवेुदीसमेिले सत्या 
इन्टरप्राइजेजका प्रो.मलनष कुमार लमश्रसुँग एकआपसमा लमलेमिो गरी अनखु्िि प्रभावमा परी ललनेखाने दूवषि मनसायले 
अलभप्ररेरि भई खररदसम्बन्धी कोटेसन माग गरी सत्या इन्टरप्राइजेज समेिका िीनवटा फमयको नाममा लमलेमिो गरी एउटै 
व्यख्िको हस्िललपीबाट दररेट पेश गनय लगाई, सत्या ईन्टरप्रईेजेजको दररेट स्वीकृि गरी प्रलिस्पधायलाई सीलमि हनेु गरी 
टुक्रा टुक्रा पारी ,सत्या इन्टरप्राइजेजसुँग एक आलथयक वषयमा पटक-पटक सीमाभन्दा बढी मूल्यमा स्वीकृि दररेटभन्दा बढी 
प्रकारका ववद्यिुीय सामग्रीहरू खररद गरी, धनषुा ख्जल्लाले लनधायरण गरेको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा खररद गरेका 
सामग्रीहरूको कागजािहरूको आधारमा भिुानी ददई आफूहरूले गैरकानूनी लाभ ललई नेपाल सरकारलाई 
रू.११,३५,४११।५७ (एघार लाख पैिीस हजार िार सय एघार रूपैयाुँ सन्िाउन् न पैसा) बराबरको रकम हालननोक्सानी 
परु् याई लनज प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि (उपसख्िव) अजुयन प्रसाद सवेुदी, उपसख्िव मदन ख्घलमरे, शाखा अलधकृि ललनकुमार 
लाल कणय, लेखापाल ददनेश िौधरी र नायव सवु्बा अव्दलु जव्वारले भ्रष् टािार लनवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को 
उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ञ) िथा ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जमको कसरु 
अपराध गरेको पखु्ष् ट भएको हुुँदा लनजहरूलाई जनही ववगो रू. ११,३५,४११।५७ (एघार लाख पैलिस हजार िार सय 
एघार रूपैयाुँ सन्िाउन् न पैसा) कायम गरी भ्रष् टािार लनवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) िथा सोही ऐनको 
दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम सजाय गरी लबगोसमेि असलुउपर हनु मागदाबी ललइएको । 

साथै सत्या इन्टरप्राइजेज वपपरा-७ महोत्तरीका प्रो.मलनष कुमार लमश्रले जनकपरु उपमहानगरपाललकाका प्रमूख 
प्रशासवकय अलधकृि अजुयन प्रकाश सवेुदी समेिलाई अनखु्िि प्रभावमा पारी आपसी योजना, सहमलि र संलग्निामा 
बदलनयिपूणय िवरले आफू लनकटका फमयहरूको नाममा समेि एकै व्यख्िबाट दररेट लेखाई अन्य फमयको भन्दा आफ्नो 
फमयको िफय बाट पेश गरेको दररेटको घटी अंक देखाई धनषुा ख्जल्लाले लनधायरण गरेको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा 
सामग्रीहरूको दररेट स्वीकृि गनय लगाई प्रिललि कानूनद्वारा लनधायरण गरेको खररद प्रकृया उल्लङ्घन गरी जनकपरु उप-
महानगरपाललकाको ववद्यिुीय सामग्री खररद प्रकृयामा आफूलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने र नेपाल सरकारलाई 
रू.११,३५,४११।५७ (एघार लाख पैिीस हजार िार सय एघार रूपैयाुँ सन्िाउन् न पैसा) हालननोक्सालन परु् याई भ्रष्टािार 
लनवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोख्जमको कसरु अपराध गरेको सप्रमाण पखु्ष् ट भएको हुुँदा लनज 
मलनष कुमार लमश्रलाई ववगो रू.११,३५,४११।५७ (एघार लाख पैिीस हजार िार सय एघार रूपैयाुँ सन्िाउन् न पैसा) 
कायम गरी भ्रष् टािार लनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोख्जम सजाय हनु मागदाबी ललई आज ववशेष 
अदालि काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गररएको छ । 
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