
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७७।०३।२४ गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

झाऩा ख्जल्रा, गौयादह नगयऩालरका वडा नॊ. ९ फैगनुधयुाख्थिि कन्काई नहय जर उऩबोक्ता 
सॊथिाका ऩदालधकायीहरुरे कृषष ऻान केन्र, झाऩाफाट षकसानको रालग षवियण गयेको बलनएको चैिे धान 
षवशेष सहमोग (प्रोत्साहन) कामयक्रभको अनदुान यकभ षकसानराई षवियण नगयी भिृ व्मख्क्तको नाभ, 
काल्ऩलनक नाभ याखी षकिे बयऩाई ऩेश गयी यकभ षहनालभना गयेको बने्न उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा 
कन्काई नहय जर उऩबोक्ता सॊथिाका सख्चव नेत्रऩिी ऩोखयेररे राबग्राहीहरुराई यकभ षवियण नै 
नगयेको अवथिाभा झठु्ठा लफर बयऩाई िमाय गयी कृषष ऻान केन्र, झाऩाभा ऩेश गयेको य कामायरमका 
ित्कारीन फारी सॊयऺण अलधकृि (छैठौं) ख्खय फहादयु शे्रष्ठरे राबग्राहीहरुको िीनऩथुिे षववयण, नागरयकिा 
य चैिे धान खेिी गरयएको जग्गा सम्फन्धी षववयण एषकन नगयी उक्त झठु्ठा बयऩाईको आधायभा कामय 
सम्ऩन्न प्रलिवेदन िमाय गयी बकु्तानीको रालग लसयपारयस गयेको य सो लसपारयसको आधायभा कृषष ऻान 
केन्र झाऩारे रु. २०,३१,०७०।– (फीस राख एकिीस हजाय सत्तयी रुऩैमाॉ) यकभ बकु्तानी गयेकोभा 
१८ जना राबग्राहीराई बकु्तानी गयेकोभा घटी यकभ रु. ५९,६३९।– य ५० जनाको झठु्ठा षववयण 
उल्रेख गयी राबग्राहीको काल्ऩलनक नाभ याखी खाइभासेको रु. ३,२५,०२०।– गयी जम्भा रु. 
३,८४,६५९।– (िीन राख चौयासी हजाय छ सम उनान्साठी रुऩैंमा) फयाफयको सयकायी यकभ षवियण 
नै नगयी हालननोक्सानी ऩरु् माएको िय म ऩटुी ी हनु आएकोरे सो कामयभा सॊरग्नभयमे कृषष ऻान केन्र झाऩाका 
ित्कारीन फारी सॊयऺण अलधकृि (छैठौ) ख्खय फहादयु शे्रष्ठराई भ्रटी ाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
१७ को कसयुभा हालननोक्सानी गयेको लफगो रु. ३,८४,६५९।– कामभ गयी भ्रटी ाचाय लनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोख्जभ सजाम गयी हालननोक्सानी लफगो सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ 
असरु उऩय हनु भागदाफी लरइएको छ । 

सािै, कन्काई नहय जर उऩबोक्ता सॊथिा, ख्शवसिाऺी-५, झाऩाका सख्चव नते्रऩिी ऩोखयेररे कृषष 
ऻान केन्र झाऩाफाट कन्काई नहय जर उऩबोक्ता सॊथिाराई प्राप्त यकभ ऩेश्की लरई खचय गयेकोभा झठु्ठा 
लफर बयऩाई फनाई नेऩार सयकायराई रु. ३,८४,६५९।– हालननोक्सानी ऩरु् माएको देख्खॊदा लनजको उक्त 
कामय भ्रटी ाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयुजन्म कामय गयेकोरे 
लनज सख्चव नेत्रऩिी ऩोखयेरराई लफगो रु. ३,८४,६५९।– कामभ गयी भ्रटी ाचाय लनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम गयी ऐ. दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ 
हालननोक्सानीको लफगो असरु उऩय गयी जपि हनु भागदाफी लरई आज षवशेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-
ऩत्र दामय गरयएको छ । 
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