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मिमि: २०७९।०४।१८  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 

 

मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

 
प्रदेश नॊ. २ को भतुमभन्री फेटी ऩढाऊ फेटी फचाऊ कामयक्रभभा अननमनभतता बएको, साइकरको 

कम्ऩनी नखरुाई साइकर ककनी ३ भकहनादेख्ख गोदाभभा याख्खएको बने्न उजयुी ननवेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान 
हुॉदा भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामायरम, साकवक प्रदेश नॊ.२, हार भधेश प्रदेश जनकऩयुधाभ धनषुारे 
OCMCMS2/NCB/GOODS/077/78-06 फोरऩरफाट रेनडज साइकर खरयद गदाय अननमनभतता गयी 
फदननमतऩूवयक कानून नफऩयीतका कामय गयी प्रदेश सयकायराई हानननोक्सानी ऩरु् माएको देख्खएकोरे खरयद 
प्रकृमाभा सॊरग्न देहामका कभयचायीहरुराई देहाम फभोख्जभको सजाम हनु भागदाफी नरई आज कवशेष अदारत, 

काठभाडौंभा आयोऩ-ऩर दामय गरयएको छ। 

देहाम:- 
(१) वोरऩर भलुमाॊकन सनभनतका ऩदानधकायी/सदस्महरु उऩ-सख्चव ददनरऩ कुभाय प्रधान (अध्मऺ), अनधकृत 

आठौं सयेुन्र कुभाय कणय, (सदस्म-सख्चव), सह-रेखाऩार याजायाभ भण्डर (सदस्म) फोरऩर भलुमाॊकन 
सनभनतभा यही दोस्रो कभ अॊक (Second Lowest ) कवोर गनेराई मोग्मता सम्फन्धी भाऩदण्ड 
नऩगु्दासभेत फदननमतऩूवयक छनौटका रानग नसपारयस गयी वोरऩर भलुमाॊकन गयी प्रनतवेदन ऩेश गदाय 
गरत भनसामरे फदननमतऩूणय तवयफाट गरत प्रनतवेदन ददएको ऩाइएको हुॉदा ननजहरुको उक्त कामय 
भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) अनसुायको कसयु बएको हुॉदा 
ननजहरुराई ऐ. ऐनको दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभ कैद सजाम य जयीवाना गने भागदाफी 
नरइएको छ । 

(२) नस.नड.ई. बगवान झारे वोरऩर भलुमाॊकन सनभनतको सदस्मको हैनसमतभा यही ननजरे फोरऩर भूलमाङ्कन 
गयी प्रनतवेदन ऩेश गदाय गरत भनसामरे फदननमतऩूणय तवयफाट गरत प्रनतवेदन ददएको ऩाइएकोरे 
ननजको उक्त कामय भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩ-दपा (२) अनसुायको कसयु 
बएको हुॉदा ननज बगवान झाराई ऐ. ऐनको दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभ कैद सजाम य 
जयीवाना हनु एवॊ ननजरे आऩूनतयकतायसॊग खरयद सम्झौता गदाय आपूराई प्रत्मामोख्जत नै नबएको 
अनधकायको प्रमोग गयेको देख्खएकोरे ननजरे वदननमतऩूणय तवयफाट आपूरे नऩाएको अनधकाय ऩाएॉ बनी 
खरयद सम्झौता गने कामय गयी ननजरे भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन २०५९ को दपा १५ अनसुाय सभेत थऩ 
कसयु गयेको देख्खएको हुॉदा ननजराई भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा १५ फभोख्जभ कैद सजाम 
य जरयवाना हनु भागदावी नरइएको छ । 

प्रवक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 

 


