अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
टॊ गार, काठभाडौं

मिमि: २०७७।१०।०६ गिे ।

प्रेस विज्ञवि
विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।
ख्जल्रा काभ्रेऩरान्चोक ऩाॉचखार नगयऩालरका वडा नॊ. ४ ताभाघाटख्थथत भसरा फारी लफकास केन्रको थवालभत्वभा

यहेको करयफ ७ योऩनी जलभनभा फजाय ववकास लनदे शनारम हरयहयबवन, रलरतऩुयरे कृवष उऩज फजाय सञ्चारन गनन
उऩरब्ध गयाएकोभा फषौदे ख्ख नक्करी फजाय सञ्चारक सलभलत खडा गयी बाडा उठाई सयकायी सम्ऩख्िको वहनालभना गयी

व्मख्िगत पाइदा लरने कामन गये को हुॉदा आवश्मक कायवाही हुन बन्ने उजुयी सम्फन्धभा अनुसन्धान हुॉदा कृवष उऩज फजाय
सञ्चारक सलभलतका अध्मऺ ददर फहादुय श्रे ष्ठरे थटरहरु लनभानण गदान रागेको खचन एवॊ बाडावाऩत प्राप्त आमसभेतको

वववयण ऩायदशी ढॊ गफाट याखी सञ्चारक सलभलतको लनणनमफाट खचन गनु/
न गयाउनुऩनेभा सो नगयी आपूखुशी कोषाध्मऺ
ददनेश अलधकायीको सहभलत य लभरेभतोभा सलभलतको खाताभा जम्भा बएको यकभ रु. १४,४४,१९९।– (अऺरुऩी चौध
राख चौवारीस हजाय एक सम उनान्सम रुऩैंमा) भध्मे रु. १४,३८,५००।– (अऺरुऩी चौध राख अडतीस हजाय ऩाॉच
सम रुऩैमाॉ) लनज आपैंरे ख्झकी खाइभासी वहनालभना गयी रेखाऩयीऺसभेत गयाएको य एच.के. अलधकायी एण्ड
एसोलसमट्सका सञ्चारक केशव अलधकायीरे सभेत वहनालभना बएको यकभराई फैधता ददने गयी रेखाऩयीऺण प्रलतवेदन
ददएको हुॉदा लनजहरु उऩय दे हाम फभोख्जभ कसुयभा दे हाम फभोख्जभको सजामको भागदाफी लरइएको छ ।
1.

कृवष उऩज फजाय सञ्चारक सलभलतका अध्मऺ ददर फहादुय श्रे ष्ठरे सलभलतको अध्मऺ ऩदभा यहेय सलभलतको खाताभा
यहेको यकभभध्मे रु. १४,३८,५०० (अऺरुऩी चौध राख अड्तीस हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ) आपूसभेतरे चेकभा सही
गयी लनकारी वहनालभना गये को ऩुवि हुन आएकोरे लनजराई भ्रिाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसुयभा
सोही दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को
खण्ड (च) फभोख्जभ सजाम हुन य वहनालभना गये को लफगो रु. १४,३८,५००।- सभेत भ्रिाचाय लनवायण ऐन २०५९
को दपा १७ फभोख्जभ लनजफाट असुरउऩय हुन भागदाफी लरइएको छ ।

2.

कृवष उऩज फजाय सञ्चारक सलभलतका कोषाध्मऺ ददनेश अलधकायीरे लनजसभेतको दथतखतफाट खाता सञ्चारन बएको
दे ख्खएकोरे य लनजरे सभेत हथताऺय गये को चेकफाट अध्मऺ य कोषाध्मऺरे रु. १४,३८,५००।– (अऺरुऩी चौध
राख अडतीस हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ) लनकारी अलनमलभतता गये कोरे लनज ददनेश अलधकायीरे भ्रिाचाय लनवायण ऐन,
२०५९ को दपा १७ को कुसयभा सोही दपा १७ भा उल्रे ख बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१)
य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोख्जभ सजाम हुन य वहनालभना गये को लफगो रु. १४,३८,५००।भ्रिाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ लनजफाट असुरउऩय हुन भागदाफी लरइएको छ ।

3.

कृवष उऩज फजायको रेखाऩयीऺण प्रलतवेदन एच.के. अलधकायी एण्ड एसोलसमट्सका सञ्चारक केशव अलधकायीरे
खचनका ववर बयऩाई वेगय कृवष उऩज फजाय सञ्चारक सलभलत ऩाॉचखारको रे खाऩयीऺण गयी गरत प्रलतवेदन ददएको
ऩुवि हुन आई लनजरे भ्रिाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (१) फभोख्जभ कसुय गये को हुॉदा लनज
केशव अलधकायीउऩय भ्रिाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (१) फभोख्जभ सजाम हुन भागदाफी
लरई आज ववशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ।
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