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टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७७।०१।०३  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

भेची बन्साय कामाारम, झाऩाको प्रऻाऩनऩत्र नॊ. M २८२४८ फाट सागय एण्ड साधना विजनशे प्रा.लर.रे भारिस्ि ु
आमाि गदाा एउटा साभानराई अकै साभान बनी गरि घोषणा गयेका साभानराई भेची बन्साय कामाारमका 
कभाचायीको सॊरग्निाभा भलु्माङ्कन िथा जाॉचऩास गयेको बने्न उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा तमािी प्राप्त ब्राण्ड 
उल्रेख बएका भारिस्ि ुआमि गने आलधकायीक ऩैठायीकिाा पभारे ब्राण्डेड भारिस्ि ुऩैठायी गदाा स्ऩष्टसॉग उत्ऩलिको 
भरुकु, भारिस्िकुो स्ऩेख्शवपकेशन खरुाई ऩैठायी गने गयेको य आलथाक ऐन, २०७५ को दपा २ फभोख्जभ सोही 
ऐनको अनसूुचीको प्रकयण १८ भा ऩैठायीकिाारे भारिस्िकुो स्ऩेख्शवपकेशन खरुाई बन्साय जाॉचऩासको रालग ऩेश 
गनुाऩने बनी व्मिस्था गयेको देख्खॊदा गोरभोटरभा साभानको नाभ भात्र याखी बन्साय कामाारम, भेचीभा ऩेश गयेको य 
बन्साय कामाारम भेचीका ख्जम्भेिाय कभाचायीहरुरे प्रऻाऩन ऩत्र दिाा M २८२४८ फाट बन्साय जाॉचऩास बएका 
भारिस्ि ु ट्रामक सटु, हाप बेष्ट, ज्माकेट, फ्लल्माट सोर जतुा,ा, स्ऩोटास जतुा,ा य ऩी-क्याऩ जस्िा भारिस्िकुो 
स्ऩेख्शवपकेशन नलरई, प्राम सफै ब्राण्डेड कम्ऩनीको रोगो (ख्चन्ह) स्ऩष्ट देख्खन े अिस्थाभा चेकजाॉच नै नगयी 
ऩैठायीकिाा िथा बन्साय एजेन्टसॉग लभरेभिो गयी रु. ६५,४०,००६।३३ याजस्ि यकभ लरनऩुनेभा न्मून भूल्माङ्कन 
गयी सोही आधायभा रु. १०,२९,४१०।– भात्र बन्साय भहसरु य भ्माट लरएको देखाई बन्साय जाॉचऩास गयेको 
देख्खन आएकोरे आयोऩीहरु सागय एण्ड साधना विजनशे प्रा.लर. का सॊचारक लररा फहादयु ख्घलभये, गॊगा फहादयु 
ख्घलभये िथा बन्साय एजेन्ट ददऩेन्रयाज ऩाण्डे, बन्साय विन्दभुा भारिस्िकुो बौलिक ऩयीऺणका रालग खवटएका बन्साय 
अलधकृि भनोज कुभाय वि.क. य जाॉचकी ना.स.ु सनद खलििडारे एक-आऩसभा लभरेभिो गयी फदलनमिऩूिाक बन्साय 
प्रऻानऩत्रभा भारिस्िकुो गरि घोषणा गयी गयाई िास्िविक लिनुाऩने याजस्ि नलियी याजस्ि चहुािट गयी/गयाई 
भारिस्ि ुऩैठायी गयेको हुॉदा देहामफभोख्जभका आयोऩीहरुराई देहाम अनसुाय कायिाही य सजामको भागदाफी लरइएको 
छ । 

(क) भेची बन्साय कामाारम काॉकडलबट्टा झाऩाका ित्कारीन बन्साय अलधकृि भनोज कुभाय वि.क. य जाॉचकी 
ना.स.ु सनद खलििडारे ऩैठायीकिाासॉग फदलनमिऩूिाक लभरेभिो गयी अन्ियाविम तमालि प्राप्त ब्राण्ड िथा 
उत्ऩलिको देश नै पयक ऩयेको भारिस्िहुरुराई बौलिक ऩयीऺणको क्रभभा अनदेखा गयी जाॉचऩास गयी 
आपूहरुराई राब य नेऩार सयकायराई प्राप्त हनुे याजस्ि यकभराई हालननोक्सानी हनुे गयी न्मून बन्साय 
भहसरु य भ्माट लनधाायण गयी याजस्ि चहुािट गयेको स्ऩष्ट देख्खन आएकोरे लनजहरुरे भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ७ को देहाम (क), (ख) य (घ) य दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको 
स-प्रभाण ऩवुष्ट हनु आएको हुॉदा लनज आयोऩी भनोज कुभाय वि.क. य सनद खलििडाको हकभा नेऩार 
सयकायराई प्राप्त हनु े याजस्ि यकभफाट याजस्ि चहुािट बएको रु. ६५,४०,००६।३३ फाट रु. 
१०,२९,४१०।– घटाई हनु आउने लफगो रु. ५५,१०,५९६।३३ (ऩचऩन्न राख दस हजाय ऩाॉच सम 
छमानब्फे रुऩैमाॉ िेता,ीस ऩैसा) कामभ गयी भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को 
खण्ड (ज) फभोख्जभ कैदको सजाम गयी सोही ऐनको दपा ७ फभोख्जभ चहुािट बएको याजस्िको दोब्फय 
जरयिाना हनु भागदाफी लरइएको छ । 

 



(ख) सागय एण्ड साधना विजनेश प्रा.लर. काठभाडौंका सॊचारकहरु गॊगा फहादयु ख्घलभये य लररा फहादयु ख्घलभये 
िथा बन्साय एजेन्ट ददऩेन्रयाज ऩाण्डेरे बन्साय ऐन, २०६४ एिॊ आलथाक ऐन, २०७५ विऩरयि ऩैठायी हनु े
भारिस्िकुो मथाथा विियण नखरुाई भारिस्िकुो नाभ भात्र याखी बन्साय कामाारम भेचीका बौलिक ऩयीऺण 
गयी जाॉचऩास गने कामाभा सॊरग्न बन्साय अलधकृि भनोज कुभाय वि.क. य जाॉचकी ना.स.ु सनद खलििडासॉग 
फदलनमिऩूिाक लभरेभिो गयी भारिस्ि ु ऩैठायी गयेिाऩि नेऩार सयकायराई कानून फभोख्जभ रु. 
६५,४०,००६।३३ लिनुा/फझुाउन ुऩनेभा रु. १०,२९,४१०।– भात्र लिये फझुाएको देख्खॊदा सो यकभफाट 
याजस्ि लिये फझुाएको घटाई हनु आउने रु. ५५,१०,५९६।३३ याजस्ि चहुािट गयी नेऩार सयकायराई 
हालननोक्सानी ऩरु् माई भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा २२ भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही ऐनको 
दपा ७ फभोख्जभको कसयु गने भलिमायको कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे लनजहरुरे भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा २२ को प्रलिफन्धात्भक फाक्याॊशभा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ७ रे लनदेश 
गयेफभोख्जभ चहुािट गयेको याजस्िको लफगो रु. ५५,१०,५९६।३३ कामभ गयी भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ज) फभोख्जभ कैद सजाम हनु य सोही ऐनको दपा ७ 
फभोख्जभ लफगोको दोब्फय जरयिाना हनु भागदाफी लरई आज विशषे अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय 
गरयएको छ। 

 
प्रिक्ता 

प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


