
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।१०।२३  गिे । 

पे्रस मिज्ञमि 

 

मिषय:  आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ख्जल्रा कृषष बफकास कामाारम, हमु्राफाट ददइएको अनदुान सजृनशीर कृषष सहकायी सॊस्थारे षहनाबभना गयेको 
बने्न उजयुी बनवेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा साषवक कृषष ऻान केन्र, हमु्राको आ.व. २०७५/0७६ को सहकायी 
नभूना गाउॉ स्थाऩना तथा सन्चारन कामाक्रभ अन्तगातको उभान्दे खोरादेख्ख फल्देकाध बसॊचाई कुरो बनभााण य सहकायी 
नभूना गाउॉको जग्गा घेयवाय कामाभा बएको फास्तषवक कामा बन्दा फढी काभ बएको बनी झटु्टा बफर, बयऩाई, नाऩी 
षकताफ तथा कामा सम्ऩन्न प्रबतवेदन फनाई रु.11,26,528।89 फढी बकु्तानी बरई/ददई आपूराई गैयकानूनी राब 
ऩरु् माएको य प्रदेश सयकायराई गैयकानूनी हानी ऩरु् माएको ऩषुभ बएको देख्खएकोरे उख्ल्रख्खत कसयुभा सॊरग्न 
देहामफभोख्जभका प्रबतवादीहरुराई बनम्नानसुाय सजामको भागदाफी बरई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 
२०४८ को दपा 18 य ३५ तथा  भ्रभाचाय बनवायण ऐन, 2059 को दपा ३६ फभोख्जभ आज षवशषे अदारत, 
काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ । 

देहाम:- 

बस.नॊ नाभथय कामाारम बफगो रु. कसयु तथा सजामको भागदाफी 
1.  तत्कारीन बनबभत्त 

कामाारम प्रभखु याभ 
सयुत ऩार 
(गडरयमा) 

साषवक कृषष ऻान 
केन्र, हमु्रा 

रु.11,26,528।89 भ्रभाचाय बनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (१) को देहाम खण्ड (ङ) फभोख्जभ 
कसयु बएको हुॉदा भ्रभाचाय बनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ कैद य 
बफगो फभोख्जभ जरयवाना गयी बफगो असरु उऩय 
हनु साथै बए गयेको कामाबन्दा फढी नबए 
नगयेको कुया देखाई गरत नाऩी षकताफ, अख्न्तभ 
बफर य कामा सम्ऩन्न प्रबतवेदन स्वीकृत गयी 
सहकायी सॊस्थाराई फढी बकु्तानी ददने कामा 
भ्रभाचाय बनवायण ऐन, २०५९ को दपा 19 को 
उऩदपा (2) फभोख्जभको कसयुसभेत बएको हुॉदा 
बनजराई ऐ. ऐनको दपा 19 को उऩदपा (2) 
फभोख्जभ कैद य जरयवाना हनु सभेतको भागदाफी 
बरइएको छ। 

2.  तत्कारीन सव-
इख्न्जबनमय ददर 
फहादयु फोहया 

साषवक कृषष ऻान 
केन्र, हमु्रा 

रु.11,26,528।89 भ्रभाचाय बनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (१) को देहाम खण्ड (ङ) फभोख्जभ 
कसयु बएको हुॉदा भ्रभाचाय बनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ कैद य 
बफगो फभोख्जभ जरयवाना गयी उक्त बफगो असरु 
उऩय हनु साथै बए गयेको कामाबन्दा फढी नबए 
नगयेको कुया देखाई गरत नाऩी षकताफ, अख्न्तभ 



बफर य कामा सम्ऩन्न प्रबतवेदन तमाय गयी सहकायी 
सॊस्थाराई फढी बकु्तानी ददने फदबनमतरे गरत 
प्रबतवेदन ददने कामा गयी भ्रभाचाय बनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा 19 को उऩदपा (2) 
फभोख्जभको कसयुसभेत गयेको हुॉदा बनजराई ऐ. 
ऐनको दपा 19 को उऩदपा (2) फभोख्जभको 
कैद य जरयवाना हनु सभेतको भागदाफी बरइएको 
छ। 

3.  तत्कारीन अध्मऺ 
प्रमाग रार फढुा, 
सख्चव नन्द फहादयु 
योकामा, कोषाध्मऺ 
याभख्शरा योकामा य 
सदस्म प्रभे फहादयु 
फढुा 

सजृनशीर कृषष 
सहकायी सॊस्था बर., 
सकेगाड, हमु्रा 

रु.11,26,528।89 भ्रभाचाय बनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोख्जभ कसयु बएको हुॉदा भ्रभाचाय 
बनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा 
(४) फभोख्जभ सजाम गयी उक्त बफगोसभेत जपत 
हनु भागदाफी बरइएको छ । 

 

 
   

      प्रवक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 


