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पे्रस विज्ञवि 
 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

ख्िल्ला िनस्वास््य कायाालय, िमु्लाका कायाालय प्रमखु, ख्िल्लाका अन्य कायाक्रम सपुरभाइिर, 
लेखा प्रमखु, स्टोर प्रमखुको ममलेमिोमा कायाालयमा सामान नल्याई फिी खररद िथा दाख्खला आदेश ियार 
गरी ववलमात्र खररद गरी कायाालयको संचालन बिेट खचा गरेको भने्न उिरुी मनवेदन सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुुँदा ख्िल्ला स्वास््य कायाालय, िमु्लाका ित्कालीन कायाालय प्रमखु अंगद बहादरु शाही र ित्कालीन 
स्टोरवकपर गोववन्द खनालले फामेसीबाट यटुुमलवट ग्लोभ्स समेिका मेमडकल सामग्रीहरु खररद नै नगरेको 
अवस्थामा मेमडकल सामग्रीहरु खररद गरेको झटु्टा मबल भरपाई कागिािहरु ियार गरी भकु्तानी मलनेददन े
काया गरेको पषु्टी हनु आएकोले मनिहरु कायाालय प्रमखु अंगद बहादरु शाही र स्टोर वकपर गोववन्द 
खनालको उख्ल्लख्खि काया भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (1) को देहाय (ङ) 
बमोख्िमको कसरु भएको देख्खएकोले मनिहरुलाई उख्ल्लख्खि कसरुमा मबगो रू.८१,८२२।–(एकासी हिार 
आठ सय बाईस रुुँपैया) कायम गरी भ्रष्टाचार मनवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (1) बमोख्िम 
सिाय गरी ऐ.ऐनको दफा 8 (1) बमोख्िम नै उख्ल्लख्खि मबगोसमेि मनिहरुबाट असलु उपर हनु मागदावी 
मलइएको छ । 

साथै, प्रमिवादी अंगद बहादरु शाहीले कायाालयको खचाबाट खररद गरेको रू.७,707।–बराबर 
रकमको औषमध आफ्नो ब्यख्क्तगि प्रयोिनको लामग खररद गरी भकु्तानीसमेि मलई सरकारी सम्पख्ललाई 
मनिी प्रयोगमा लगाई हामननोक्सानी परु् याएको पवुष्ट हनु आएको हुुँदा मनिले भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा १७ बमोख्िमको समेि कसरु गरेकोले मनिउपर मबगो रू.७,707।–(साि हिार साि सय साि 
रुुँपैया) कायम गरी भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा 17 ले मनदेश गरेबमोख्िम ऐ. ऐनको दफा ३ 
को उपदफा (१) एवं ऐ.दफा ३ को उपदफा (1) को देहाय (क) बमोख्िम सिाय गरी मबगोसमेि भ्रष्टाचार 
मनवारण ऐन,२०५९ को दफा 17 बमोख्िम मनि अंगद बहादरु शाहीबाट असलुउपर हनु र कायाालय प्रमखु 
अंगद बहादरु शाहीले कायाालयको खचाबाट खररद गरेको रू.७,707।-बराबर रकमको औषमध स्टोर 
दाख्खलासमेि गरेको देख्खएबाट स्टोरवकपर गोववन्द खनालले भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा 17 
बमोख्िमको कसूरमा ऐ.ऐनको दफा 22 बमोख्िम ममियारको भमूमका मनवााह गरेको हुुँदा मनिउपर प्रमिवादी 
अंगद बहादरु शाहीलाई हनुे सिायमा भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा 22 बमोख्िम सिाय हनु 
मागदावी मलइएको छ । 

यसैगरी ख्िल्ला बाुँके, डडुवुा गाउुँकायापामलकाको कायाालयमा मस.अ.हे.व. छैठौ पदमा कायारि मसिाराम 
चौधरीले संचालनमा नै नरहेको फामेसी संचालनमा रहेको भनी अनामधकार िररकाले अरु व्यख्क्तले नै अन्यत्र 



सञ्चालन गरेको फामेसीबाट औषमध खररद गरेको झटु्टा मबल उपलब्ध गराएको देख्खएकोले सो 
मबलबमोख्िमकै औषमध उपलब्ध नगराई मबल मात्र उपलब्ध गराई मनि मसिाराम चौधरीले प्रमिवादीहरु 
अंगद बहादरु शाही र गोववन्द खनालले गरेको भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा 
(1) को देहाय (ङ) बमोख्िमको कसूरमा ऐ.ऐनको दफा 22 बमोख्िम ममियारको भमूमका मनवााह गरेको 
हुुँदा मनि मसिाराम चौधरीउपर मतुय प्रमिवादीहरु अंगद बहादरु शाही र गोववन्द खनाललाई हनुे सिायमा 
भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा 22 बमोख्िम सिाय हनु मागदावी मलई आि मबषशे अदालि, 
काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको छ । 

 

 

 

            प्रवक्ता 
         श्याम प्रसाद भण्डारी  


