
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०८।१२  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 

 

मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

भगु ुख्जल्रा छामाॉनाथ याया नगयऩालरका कामाारमफाट २०७५।०७६ भा सॊचालरत हहउॉदे परपूर लफरुवा स्माउ, 
दाॉते ओखय, च्माउको हवउ तथा जैहवक हवषादी खरयद हवतयण कामाक्रभभा रक्ष्म फभोख्जभको लफरुवा नल्माई झटु्ठा लफर 
बयऩाई ऩेश गयी नगयऩालरकाका कृहष शाखा प्रभखुरे यकभ हहनालभना गयेको बने्न उजयुी लनवेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा 
छामाॉनाथ नगयऩालरकाभा आ.व. २०७५।076 को हहउॉदे परपूर हवरुवा रगामतका साभाग्री हवतयण कामाक्रभभा हवरुवा 
खरयद गदाा वास्तहवक रागेको यकभबन्दा फढीको झटु्टा हवर य हवरुवा ढुवानीवाऩत बकु्तानी ददएको बनी कामाक्रभ फजेट 
यकभ य कृषकहरुफाट उठाएको यकभ गयी जम्भा रु.२,23,1००।-को झटु्टा लफर, बयऩाई फनाई बकु्तानी लरई आपूराई 
गैयकाननुी राब ऩरु् माएको य नगयऩालरकाराई गैयकानूनी हानी ऩरु् माएको ऩहुभ बएकोरे उक्त कामा भ्रभाचाय लनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को देहाम खण्ड (ङ) फभोख्जभको कसयु गयेकोरे छाॉमानाथ याया नगयऩालरकाका 
प्राहवलधक सहामक उभाकान्त बण्डायीराई रु.२,23,1००।-(दईु राख तेइस हजाय एक सम रुऩैमाॉ) लफगो कामभ गयी 
भ्रभाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ कैद एवॊ लफगोफभोख्जभ जरयवाना य उक्त लफगो असरु 
उऩय हनु सभेतको भागदाफी लरइएको छ । 

 

साथै, छाॉमानाथ याया नगयऩालरकाका तत्कारीन लनलभत्त प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत हऩताम्वय सारु य रेखा अलधकृत 
रोकेन्र यावतरे ऩेश्की पर्छ्यौट गयाउॉदा नगयप्रभखुको अध्मऺताभा फसेको फैठकको लनणामानसुाय लफरुवा हवतयण गदाा 
उठेको यकभ लफरुवाको ढुवानीभा खचा गयी सो फाहेक हवरुवा खरयद रगामत फाॉकी काभको रालग भात्र नगयऩालरकाको 
फजेटफाट बकु्तानी ददनऩुनेभा ऩेश्की पर्छ्यौट गदाा ऩेश गरयएको हवरुवा वझेुको बयऩाईभा यकभ उठाएको देख्खॉदादेख्खॉदै 
उल्टो नगयऩालरकाको तपा फाट दोहोयो ढुवानी बकु्तानी गयी नगयऩालरकाराई रु.1,61,000।-  हालननोक्सानी बएको हुॉदा 
नेऩार सयकायको वा सावाजलनक सॊस्थाको सम्ऩख्त्त राऩयफाही वा फख् नमत गयी हहनालभना, हालननोक्सानी गयेको उक्त कामा 
भ्रभाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु बएकोरे लनजहरु हऩताम्वय सारु य रोकेन्र यावतराई लफगो 
रु.1,61,000।- (एक राख एकसट्ठी हजाय रुऩैमाॉ) कामभ गयी भ्रभाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ भा उल्रेख 
बएफभोख्जभ ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ कैद सजाम एवॊ 
लफगोफभोख्जभ जरयवाना हनु य भ्रभाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ हालननोक्सानी गयेको यकभ 
लनजहरुफाट असरु उऩय हनु सभेतको भागदाफी लरई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 18 य 
३५ तथा भ्रभाचाय लनवायण ऐन, 2059 को दपा ३६ फभोख्जभ आज हवशषे अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय 
गरयएको छ।    

 

 
 

प्रवक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 

 

 


