अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
टॊ गार, काठभाडौं

मिमि: २०७८।०९।१८ गिे ।

प्रेस मिज्ञमि
मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।
कृषि तथा ऩशुऩन्छी षिकास भन्रारम अन्तगगतको कृषि साभाग्री कम्ऩनी लरलभटे डरे Contract No

89/077/078 फाट खरयद गये को लड.ए.षऩ. भर नेऩार सयकायरे तोकेको गुणस्तयभा नयहेको, कभ गुणस्तयको
भर खरयद गयी आलथगक अलनमलभतता गये को बन्ने उजुयी लनिेदन सम्फन्धभा अनुसन्धान हुॉदा कृषि साभाग्री
कम्ऩनी लरलभटे डका कभगचायीहरु य आऩूलतगकतागसभेतको लभरे भतोभा कभ गुणस्तयको भरराई गुणस्तयमु्त  भर
बनी यासामलनक भर (लनमन्रण) आदे श,२०५५, एिॊ सािगजलनक खरयद ऐन,२०६३ तथा लनमभािरी,२०६४
षिऩरयत कृषि साभाग्री कम्ऩनी लरलभटे डरे षिना प्रलतस्ऩधाग प्रभाणऩर अद्यािलधक नगये को सॊ स्था Nepal

Environmental and Scientific Services (P) Ltd.राई भरको गुणस्तय ऩयीऺण प्रलतिेदन ददन रगाएको
दे ख्खन्छ । सो ठे क्कािाट प्राप्त भरको नभुना ऩयीऺण गयाउदाॉ लड.ए.षऩ.भरको स्ऩेख्शषपकेशन अनुसाय

Moisture

1.5% (Maximum) हुनऩु नेभा 12.4%, Total Nitrogen 18% (Minimum) हुनऩु नेभा 14.2%, Ammoniacal
nitrogen 17% (Minimum) हुन ु ऩनेभा 13.6%, Total phosphorus (as P2O5) 46 % (Minimum) हुनऩु नेभा 45.1%
, Water soluble phosphates (as P2O5) 41% (Minimum) हुनऩु नेभा 33.1% यहे को बन्ने नेऩार गुणस्तय तथा

नाऩतौर षिबागफाट प्राप्त ऩयीऺण प्रलतिेदनफाट उ्त  भर तोषकएको स्ऩेख्शषपकेशन बन्दा कभ गुणस्तयको यहे को

दे ख्खॊ एफाट कम्ऩनीरे तमाय गये को स्ऩेख्शषपकेशन फभोख्जभ नै गुणस्तय बएको बनी गरत ऩयीऺण प्रलतिेदन
िनाई बन्साय नाका तथा कृषि साभाग्री कम्ऩनी लरलभटे ड प्रधान कामागरमभा ऩेश गये गयाएको दे ख्खनुका साथै
सोही

प्रलतिेदनसभेतका

आधायभा

आऩूलतगकतागराई

कूर

यकभको

९०%

रे

हुन

आउने

यकभ

रु.

१,००,५३,२२,४०६।७२ (एक अिग लरऩन्न राख िाइस हजाय चाय सम छ रुऩैमा िहत्तय ऩैसा ) ब ु्त ानीसभेत

बई उ्त  सयकायी यकभ हालननोक्सानी बएको ऩुष्टी हुन आएकोरे दे हाम फभोख्जभका आयोषऩतहरु तथा सॊ स्थाराई
दे हामफभोख्जभ सजामको भागदाफी लरइएको छ ।
क) कम्ऩनी य आऩूलतगकताग िीच बएको ठे क्का सम्झौताको स्ऩेख्शषपकेशनको गुणस्तय बन्दा कभ गुणस्तयको आऩूलतग

बएको लडएषऩ भरराई सबे मयको सूख्चभा अद्यािलधकसभेत नबएको स्ितन्र सबे मयसॊ ग षिना प्रलतस्ऩधाग प्रचलरत
खरयद कानून एॊि यासामलनक भर (लनमन्रण) आदे श, २०५५ का प्रािधान षिऩरयत गैयकानूनी रुऩभा गुणस्तय

ऩरयऺण रगामतका कामगहरु गने गयी ख्जम्भा ददई उ्त  आमालतत भर कम्ऩनीको स्िीकृत स्ऩेख्शषपकेशन
िभोख्जभ नै गुणस्तयको यहे को बन्ने गरत प्रलतिेदन तमाय गयी/गनग रगाई सोही प्रलतिेदनराई आधाय दे खाई

आऩूलतग बएको कभ गुणस्तयको भर स्िीकाय गयी आऩूलतगकतागराई आमात बएको भरको ९०% ब ु्त ानीसभेत

ददने लनणगम तथा ब ु्त ानी एिॊ कानुन षिऩरयत सिेमय लनमु्त ी प्रषामाभा सॊ रन न कम्ऩनीका प्रिन्ध सञ्चारक नेर
िहादुय बण्डायी, प्रिन्धक षिष्णुप्रसाद ऩोखये र, सहामक प्रफन्धक दुगागप्रसाद ऩाण्डे, उऩ-प्रफन्धक ऩुष्कय ददऩ
फुढासभेतरे कृषि साभाग्री कम्ऩनी लरलभटे डराई हालननोक्सानी य आपूसभेतराई गैयकानूनी राब लरने भनसाम
लरई कामग गये को ऩुषष्ट हुन आएको साथै उ्त  ठे क्कािाट आऩूलतग गरयएको लडएषऩ भरको ९०% िाऩत हुन आउने

रु. १,००,५३,२२,४०६।७२

ु ानी ददने लनणगमभा सॊ रन न बई ब्त 
ु ानीसभेत गये को दे ख्खन आएकारे नेर
ब्त 

फहादुय बण्डायी, षिष्णुप्रसाद ऩोखये र, दुगागप्रसाद ऩाण्डे य ऩुष्कय ददऩ फुढा उऩय रु.१,००,५३,२२,४०६।७२
(एक अिग लरऩन्न राख िाइस हजाय चाय सम छ रुऩैमा िहत्तय ऩैसा) लफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन,
2०५९ को दपा १७ को कसुयभा सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) तथा ऐ. ऐनको दपा ३ को
उऩदपा (१) को दे हाम (झ) फभोख्जभ सजाम गयी सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ षिगो असुरउऩय हुन तथा
प्रफन्ध सॊ चारक श्री नेर फहादुय बण्डायी कृषि साभग्री कम्ऩनी लरलभटे डको प्रभुख ऩदालधकायीसेभत यहे को दे ख्खॉदा
ऐ. ऐनको दपा २४ फभोख्जभ थऩ सजाम हुनसभेतको भागदािी लरइएको छ ।
ख) गरत प्रलतिेदन तमाय गने गयाउने कामगभा सॊ रन न Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd.

का प्रफन्ध लनदे शक सलरर दे िकोटा उ्त  सॊ स्थाको भूतम ब्मख््त  यहे को, सोही सॊ स्थाभा ल्माि लनदे शकको
ख्जम्भेिायीभा यही ऩयीऺण प्रलतिेदनको ऩूण ग जिापदे ही फहन गनुऩ
ग ने सुलनरफाफु खरी, तथा आपू प्रमोगशारा
ऩयीऺण कामगभा सॊ रन न नयहे को अिस्थाभा सभेत ऩयीऺण प्रलतिेदन प्रभाख्णत गयी बन्साय कामागरम तथा कम्ऩनी

कामागरमभा प्रलतिेदन गने सो सॊ स्थाभा कामगयत लसलनमय सबे मय भहे न्र कुभाय डागा य प्रमोगशारा तथा
ऩयाभशगदाता बोरानाथ चौधयी तथा कम्ऩनी य Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd.

िीच

सॊ स्थाका तपगिाट सम्झौता गने भनोज आचामगसभेतको उ्त  कसुयभा सॊ रन नता दे ख्खॊ दा Nepal Environmental

and Scientific Services (P) Ltd. तथा सलरर दे िकोटा, सुलनरफाफु खरी, भहे न्र कुभाय डागा, बोरानाथ चौधयी
य भनोज आचामगउऩय लफगो रु.१,००,५३,२२,४०६।७२ (एक अिग लरऩन्न राख िाइस हजाय चाय सम छ
रुऩैमा िहत्तय ऩैसा) कामभ गयी भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ उऩदपा (४) को कसुयभा
लनजहरुराई सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको सजाम हुन भागदािी लरइएको छ ।
ग) कम्ऩनी य आऩूलतगकताग िीच बएको ठे क्का सम्झौताको स्ऩेख्शषपकेशनको गुणस्तय बन्दा कभ गुणस्तयको लडएषऩ

भर आऩूलतग गये को तथ्म नेऩार गुणस्तय तथा नाऩतौर षिबागफाट प्राप्त प्रमोगशारा प्रलतिेदनफाट प्रभाख्णत हुन
आएकोरे कृषि साभाग्री कम्ऩनी लरलभटे डराई हालननोक्सानी य आपूसभेतराई गैयकानूनी राब लरने भनसामरे

कम्ऩनीको स्िीकृत स्ऩेख्शषपकेशनको गुणस्तय बन्दा कभ गुणस्तयको लडएषऩ भर आऩूलतग गने आऩूलतगकताग Joshi
Biz House (P) Ltd. Kathmandu, Nepal का तपगिाट कम्ऩनीराई लडएषऩ भर आऩूलतग गयी सोको ९०% रे

हुन आउने यकभ रु. १,००,५३,२२,४०६।७२ (एक अिग लरऩन्न राख िाइस हजाय चाय सम छ रुऩैमा
िहत्तय ऩैसा) ब ु्त ानी लरई ठे क्का सम्झौता फभोख्जभको शतग उल्रॊ घन गये को दे ख्खॉदा Joshi Biz House (P) Ltd.

Kathmandu, Nepal तथा प्रलतिादी षिलनत जोशीरे भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, 2०५९ को दपा ८ उऩदपा (४)
फभोख्जभको कसुय गये को हुॉदा Joshi Biz House (P) Ltd. Kathmandu, Nepal तथा उ्त  प्रा.लर.का कामगकायी
लनदे शक षिलनत जोशीउऩय रु.१,००,५३,२२,४०६।७२

यकभ फयाफयको षिगो कामभ गयी लनज प्रलतिादी

षिलनत जोशी तथा उ्त  प्रा.लर.राई भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, 2०५९ को दपा ८ उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम
हुन भागदािी लरई अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग ऐन. २०४८ को दपा १८ य ३५ फभोख्जभ एिॊ
भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन. २०५९ को दपा ३६ फभोख्जभ आज षिशेि अदारत काठभाण्डौभा अयोऩऩर दामय
गरयएको छ ।
प्रि्त ा
नायामण प्रसाद रयसार

