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मिमि: २०७७।०८।२८  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ख्जल्रा रुऩन्देही, योहहणी गाउॉऩालरका वडा नॊ. २ का वडाध्मऺ सयोज कुभाय ऩाण्डेरे अनदुान स्वरुऩ 
यकभ प्रदान गनन सहजीकयण गरयददएको बनी सेवाग्राहीसॉग घसु/रयसवि भाग गयेको बने्न उजयुी एवॊ सूचनाका 
आधायभा अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामानरम फटुवरफाट खहटई गएको टोरीरे लनज सयोज 
कुभाय ऩाण्डेराई सेवाग्राहीफाट रु. २०,०००।– (फीस हजाय) घसु/रयसवि फाऩिको यकभ लरएको अवस्थाभा 
लनमन्रणभा लरएको लथमो । 

 

अनसुन्धानको लसरलसराभा बलूभ व्मवस्था, कृहष िथा सहकायी भन्रारम, प्रदेश नम्वय ५ फाट कोलबड 
हवशेष कृहष कामनक्रभअन्िगनि योहहणी गाउॉऩालरकाराई हवलनमोजन बएको यकभभध्मे फारीको उत्ऩादन य 
उत्ऩादकत्व फहृिको रालग लफउ उत्ऩादक सभूह वा सहकायीराई प्रोत्साहन कामनक्रभका रालग लनमभानसुाय 
छनौट बएको ख्जल्रा रुऩन्देही, योहहणी गाउॉऩालरका वडा नॊ. २ भा यहेको लफयाट कृहष सहकायी सॊस्था 
लरलभटेडराई रू.२,००,०००/- अनदुान उऩरव्ध गयाउन सहख्जकयण गयी ददएवाऩि कलभसनको रूऩभा 
रू.४५,०००/- घसु/रयसवि भाग गयेकोभा सेवाग्राहीराई रास देखाई रू.२०,०००/- घसु/रयसवि लरई 
ख्जल्रा रुऩन्देही, योहहणी गाउॉऩालरका वडा नॊ. २ का वडाध्मऺ सयोज कुभाय ऩाण्डेरे भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु गयेको स-प्रभाण ऩहुष्ट हनु आएकोरे लफगो रू. २०,०००/- 
(लफस हजाय) कामभ गयी भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ सजाम हनुका साथै ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ 
लरएखाएको घसु/रयसवि यकभ लनजफाट असरुउऩय गयी जपि हनुसभेिको भागदावी लरइएको छ । 

 

त्मसैगयी लफयाट कृहष सहकायी सॊस्था लरलभटेषका अध्मऺ िथा लनफेदक श्माभफचन मादवरे 
घसु/रयसविवाऩिको यकभ रू.२०,०००/- आमोगको कामानरमफाट फझुी रगेको नबई लनजकै यहेको, उक्त 
यकभ सयोज कुभाय ऩाण्डेराई ददन ुऩूवन आमोगराई जानकायी ददएको नऩाईएको य यकभ बकु्तानी बईसकेकोभा 
सहज िरयकारे वडा कामानरमफाट लसपारयस गयाएवाऩि य आगाभी ददनभा ऩलन अनदुान यकभ उऩरब्ध गनन 
सहजीकयनको रालगसभेि बनी भाग बएको यकभभध्मे वडा अध्मऺ सयोज कुभाय ऩाण्डेको कामनकऺभा गई 
आयोहऩि सयोज कुभाय ऩाण्डेराई रु.२०,०००/- घसु/रयसवि ददई लनज लनफेदक श्माभफचन मादवरे भ्रष्टाचाय 
लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (३) फभोख्जभको कसयु गयेको स-प्रभाण ऩहुष्ट हनु आएकोरे 
लनजराईसभेि सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (३) भा उल्रेख बएफभोख्जभ भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१)को खण्ड (क) फभोख्जभ सजाम हनुका साथै सोही 
ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ घसु/रयसवि ददएको यकभ असरुउऩय गयी जपि हनुसभेि 
भागदावी लरई आज हवशेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ। 

 

प्रवक्ता 
िायानाथ अलधकायी 

 


