
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०१।०६  गि े। 

प्रसे मिज्ञमि 

 
मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

 

प्रदेश बमूभ ब्मवस्था, कृषष तथा सहकायी भन्रारम, तत्कारीन प्रदेश नॊ. ५ फटुवर, रूऩन्देही (हार रखु्बफनी 
प्रदेश) को कृषष माख्न्रकीकयण कामयक्रभ अन्तगयत आ.फ. २०७५/०७६ भा षकसानहरुराई कृषष मन्र आऩूमतय गनय 
स्वीकृमत प्राप्त आऩूमतयकताय आधमुनक कृषष षकसान सॊसाय प्रा.मर. बयतऩयुरे षकसानराई इख्न्डमन कबऩनीको मन्र उऩकयण 
उऩरव्ध गयाउने बनी पायभ बयाई सोही अनसुाय यकभ मरएको य मभनी षटरय तथा अन्म मन्र उऩकयण सफै चाइमनज 
कबऩनीको षवतयण गयी अमनममभतता गयेको बने्न उजयुी मनवेदन सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा बमूभ ब्मवस्था, कृषष तथा 
सहकायी भन्रारम, साषवक ५ नॊ. प्रदेशफाट सञ्चारन गरयएको कृषष माख्न्रकयण कामयक्रभभा मभमन षटरयको झटु्ठा मफर 
बयऩाई फनाई/दोहोयो मफरको बकु्तानी मरन/ेददने कामय गयेको, त्मसैगयी सबझौता अनसुायको इख्न्जन ऺभताको मभमन षटरय 
खरयद नगयी कभ इख्न्जन ऺभताको मभमनषटरय खरयद गने गयाउने कामय गयी प्रदेश सयकायराई गैयकानूनी हामन ऩ्ु माएको 
हुॉदा उक्त कामयभा सॊरग्न याष्ट्रसेवक कभयचायी तथा आऩूमतयकतायको हकभा देहामफभोख्जभको भागदाफी मरई अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 18 य ३५ तथा  भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, 2059 को दपा ३६ 
फभोख्जभ आज षवशषे अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ ।    

तत्कारीन प्रदेश सख्चव फैकुण्ठ अमधकायी, भहाशाखा प्रभखु श्रीधय ऻवारी य कृषष प्रसाय अमधकृत भकेुश याबजारी 
नऩेारीरे सबऩूणय कागजात अध्ममन य स्थरगत अनगुभन नगयी/नगयाई बकु्तानी ददन ेसबफन्धी षटप्ऩणी सदय गयी/गयाई ७ 

वटा मभमन षटरयको रु.6,22,500।- फयाफयको झटु्ठा मफर बयऩाई फनाई दोहोयो बकु्तानी गयी प्रदेश सयकायराई 
गैयकानूनी हानी ऩ्ु माई बष्टाचाय मनवायण ऐन, 2059 को दपा ८ को उऩदपा (१) को देहाम खण्ड (ङ) फभोख्जभको 
कसयु गयेको एवॊ मनजहरुरे सबझौताऩरभा उल्रेख बएफभोख्जभ षवतयण गनुयऩने मन्र उऩकयण खरयद नगयी कभ 
गणुस्तयको KK-IC-300D भोडेरको 17 वटा य KK-IC-200P भोडेरको 12 वटा मभमन षटरय खरयद गयी प्रदेश सयकायराई 
रु.37,15,000।- हानी ऩ्ु माई सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) को देहाम खण्ड (ञ) फभोख्जभको कसयु गयेको 
देख्खॉदा मनजहरुराई सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१)  फभोख्जभ मफगो रु.43,37,500।- कामभ गयी तीन भषहना 
देख्ख 3 वषयसबभ कैद य मफगोफभोख्जभको जरयवाना गयी सोही ऐनको दपा 8 को उऩदपा (१) फभोख्जभ गैयकानूनी हानी 
ऩ्ु माएको मफगो यकभ मनजहरुफाट असरुउऩय गनय सभेत भागदाफी मरइएको छ । 

साथै, आधमुनक कृषष षकसान सॊसाय य सो सॊस्थाका प्रफन्ध मनदेशक याजायाभ मतवायीरे गरत/झटु्ठा मफर बयऩाई 
फनाई ७ वटा मभमनषटरयको रु.6,22,500।- फढी बकु्तानी मरएको य सबझौताऩरभा उल्रेख बए फभोख्जभ षवतयण 
गनुयऩने मन्र उऩकयण नददई कभ गणुस्तयको KK-IC-300D भोडेर 17 वटा य KK-IC-200P भोडेरको 12 वटा मभमन 

षटरय ददई रु.37,15,000।- बकु्तानी मरई प्रदेश सयकायराई गैयकाननुी हानी ऩ्ु माई भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, 2059 
को दपा 8 को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खॉदा मनजराई सोही ऐनको दपा 8 को उऩदपा (४) फभोख्जभ 
मफगो रु.43,37,500।- कामभ गयी दईु वषयसबभ कैद य मफगो फभोख्जभको जरयवाना हनु य ऐ.ऐनको दपा 8 को 
उऩदपा (4) फभोख्जभ गैयकानूनी रुऩभा हानी ऩ्ु माएको यकभसभेत सोही ऐनको दपा 8 को उऩदपा (4) फभोख्जभ मनज 
प्रमतवादी आधमुनक कृषष षकसान सॊसाय य सो सॊस्थाका प्रफन्ध मनदेशक याजायाभ मतवायीफाट मफगो जपत गने सभेतको 
भागदाफी मरइएको छ ।  

 

 

     प्रवक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 

 


