
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०२।११  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 
 

मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

 

ख्जल्रा भोयङ, मभक्रङु साभदुायमक वन उऩबोक्ता सभूहका ऩदामधकायीरे वनको यकभ यहनामभना गयेको 
बने्न उजयुी मनवेदन सम्वन्धभा अनसुन्धान हुॉदा मभक्रङु साभदुायमक वन उऩबोक्ता सभूहका तत्कारीन 
ऩदामधकायीहरु य रेखाऩयीऺकको मभरेभतोभा आफ्नो साभदुायमक वनरुऩी सॊस्थाराई नोक्सानी य आपूराई 
पाइदा ऩगु्ने गयी प्रचमरत काननुयवऩयीत पजी यवर बयऩाई ऩेश गयी वन कामाारमको कुनै ऩमन मनकामहरुसॉग 
सभन्वम एवॊ ऩत्राचाय तथा मनदेशन नमरई आपूखसुी भलु्म अवभलु्मन गने, काठ मनशलु्क फाॉड्ने तथा सारको 
काठराई कुकाठ वा दाउयाको रुऩभा भूल्माङ् कन गने, ऩियभाण घटाई मफक्री यवतयण गने जस्ता वन ऩैदावाय 
सॊकरन तथा मफक्री यवतयण मनदेख्शका, २०७३ यवऩयीतका कामा गयी सॊस्थाभा आम्दानी नदेखाई यकभ यहनामभना 
गयेको ऩयुि हनु आएको हुॉदा देहामका ऩदामधकायीहरु य रेखाऩयीऺकराई देहामफभोख्जभ सजामको भागदावी मरई 
भ्रिाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३६ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को 
दपा १८ य ३५ फभोख्जभ आज मफशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गियएको छ । 

देहाम 

मस.नॊ नाभथय कामाारम मफगो रु. कसयु तथा सजामको भागदाफी 
1.  तत्कारीन अध्मऺ 

सन्तोष कुभाय 
रावती 

मभक्रङु 
साभदुायमक वन 
उऩबोक्ता सभूह 

रु.९,७७,३४९।- भ्रिाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को 
कसयुभा ऐ.ऐनको दपा १७ रे मनदेश गयेवभोख्जभ 
सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम 
(ङ) फभोख्जभ कैद य यवगोफभोख्जभ जियवाना गयी 
सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ हामननोक्सानी 
बएको यवगो मनजफाट असरुउऩय हनुसभेत 
भागदाफी मरइएको छ । 

2.  तत्कारीन सख्चव 
देयवन्र काकी 

मभक्रङु 
साभदुायमक वन 
उऩबोक्ता सभूह 

रु.८,16,749।- भ्रिाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को 
कसयुभा ऐ.ऐनको दपा १७ रे मनदेश गयेवभोख्जभ 
सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम 
(ङ) फभोख्जभ कैद य यवगोफभोख्जभ जियवाना गयी 
सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ हामननोक्सानी 
बएको यवगो मनजफाट असरुउऩय हनुसभेत 
भागदावी मरइएको छ । 

3.  तत्कारीन 
कोषाध्मऺ मबभा 
रम्सार ढकार 

मभक्रङु 
साभदुायमक वन 
उऩबोक्ता सभूह 

रु.७,०२,३४९।- भ्रिाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को 
कसयुभा ऐ.ऐनको दपा १७ रे मनदेश गयेवभोख्जभ 
सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम 
(ङ) फभोख्जभ कैद य यवगो फभोख्जभ जियवाना गयी 
सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ हामननोक्सानी 
बएको यवगो मनजफाट असरुउऩय हनुसभेत 
भागदावी मरइएको छ । 

 



4.  तत्कारीन आऩूमता 
सॊमोजक याभप्रसाद 
ऩौडेर 

मभक्रङु 
साभदुायमक वन 
उऩबोक्ता सभूह 

रु.३,८४,१४९।- भ्रिाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को 
कसयुभा ऐ.ऐनको दपा १७ रे मनदेश गयेवभोख्जभ 
सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम 
(घ) फभोख्जभ कैद य यवगोफभोख्जभ जियवाना गयी 
सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ हामननोक्सानी 
बएको यवगो मनज प्रमतवादीफाट असरुउऩय 
हनुसभेत भागदावी मरइएको छ । 

5.  प्रोप्राइटय 
(रेखाऩयीऺक) चन्र 
फहादयु फस्नेत 

मस.यव. फस्नेत एण्ड 
ऐसोमसमट्स 

 भ्रिाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को 
उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा सोही 
दपा फभोख्जभ कैद य जियवाना हनुसभेत भागदावी 
मरइएको छ । 

 
 

 

प्रवक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 


