अख्तिमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
टॊ गार, काठभाडौं

मिमि: २०७७।०४।२८ गिे ।

प्रेस विज्ञवि
विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।
कल्माणऩुय नगयऩालरका, लसयहाका नगय प्रभुख सूमन
य ाथ भण्डर धानुकरे Detailed Project Report (DPR)

गने कामय सम्ऩन्न गये को काभको बुक्तानी ददनका रालग सेवाग्राहीसॉग घुस/रयसवि भाग गयी उक्त यकभ लनजरे आफ्नो
छोयाराई लरन ऩठाएको छ बन्ने सूचना एवॊ उजुयी लनवेदनका आधायभा अख्तिमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगको

कामायरम फददयवासफाट खटटगएको टोरीरे लनजको छोया सन्ि कुभाय भण्डरराई रु.५,००,०००/-(ऩाॉच राख)
घुस/रयसवि फाऩिको यकभ लरइसकेको अवस्थाभा लनमन्रणभा लरएको लथमो ।

अनुसन्धानको लसरलसराभा कल्माणऩुय नगयऩालरका लसयहाका नगय प्रभुख सूमन
य ाथ भण्डर धानुक य लनजको

छोया सन्ि कुभाय भण्डररे लभरे भिो गयी Detailed Project Report (DPR) लनभायण कामय सम्ऩन्न गये को काभको
बुक्तानीको रालग काटटएको टवलबन्न चेकसभेि नददई चेक ददन घुस कलभशन भाग गयी सेवाग्राहीरे लनमभानुसाय ऩाउनुऩने

बुक्तानीको चेक लनमन्रणभा याखी दु:ख है यानी ददई रु.5,00,000/- घुस कलभशन भाग गयी नगय प्रभुख सुमन
य ाथ
भण्डर धानुकरे उक्त घुस/रयसवि यकभ लरन छोया सन्ि कुभाय भण्डरराई ऩठाई रु.5,00,000/-

घुस/रयसवि

लरएऩश्चाि लनमन्रणभा लरई याखेको चेक ददएको य उक्त चेकको सो ददन अख्न्िभ म्माद बएको हुॉदा चेक ख्लरमरयङ

नबई चेकको म्माद नै सभाप्तबै हारसम्भ ऩलन बुक्तानी ऩाउन नसकेको सभेिको अवस्थाफाट कल्माणऩुय नगयऩालरका

लसयहाको नगय प्रभुख सूमन
य ाथ भण्डर धानुकरे घुस भाग गयी लनजको छोया सन्ि कुभाय भण्डररे उक्त यकभ
फुख्झलरएको िथ्म स-प्रभाण ऩुटि हुन आएकोरे लनज सुमन
य ाथ भण्डर धानुकरे गये को सो कामय भ्रिाचाय लनवायण ऐन,

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसुय बएको हुॉदा लनज नगय प्रभुख (भेमय) सूमन
य ाथ भण्डर धानुकराई
लफगो रु.5,00,000/- (ऩाॉच राख) कामभ गयी भ्रिाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा
३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ सजामको भागदाफी लरइएको छ ।

त्मसै गयी कल्माणऩुय नगयऩालरका लसयहाका नगय प्रभुख सूमन
य ाथ भण्डर धानुकको लनदे शनअनुसाय लनजरे

बनेफभोख्जभ लनजसॉग लभरे भिो गयी लनजको छोया सन्ि कुभाय भण्डररे सेवाग्राहीसॉग घुस/रयसविको फागेलनङ गयी फुफा
सूमन
य ाथ भण्डर धानुक िथा आपूराई सभेि राब हुने गयी घुस/रयसवि यकभ रु.5,00,000/- लरन भन्जुय गयी

उक्त घुस/रयसवि यकभ लरएको ऩुटि हुन आएको हुॉदा लनज सन्ि कुभाय भण्डररे गये को सो कामय भ्रिाचाय लनवायण
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (2) फभोख्जभको कसुय बएको हुॉदा लनज सन्ि कुभाय भण्डरराई सोही दपा 3

को उऩदपा (2) भा उल्रे ख बएफभोख्जभ घुस लरएको रु.5,00,000/- (ऩाॉच राख) लफगो कामभ गयी भ्रिाचाय
लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ सजाम हुन
भागदाफी लरई आज टवशेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩर दामय गरयएको छ।

प्रवक्ता
िायानाथ अलधकायी

