
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

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 बन्ने उजयुी ननवेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान 
हुॉदा भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामायरम साकवक प्रदेश नॊ. २ हार भधेश प्रदेश जनकऩयुधाभ, धनषुाफाट 
साइकर खरयद प्रकृमा सरुु गदायदेख्ख बकु्तानी कामय गदायसम्भ सॊरग्न देहामका कभयचायीहरु य साइकर 
आऩूनतयकतायरे नऩेार सयकाय/प्रदेश सयकायराई फदननमतऩूवयक कहनानभना एॊव हानी नोक्सानी गयेको ऩकुि हनु 
आएको हुॉदा देहामफभोख्जभको सजाम य नफगोफभोख्जभको जरयवाना गयी नफगो असरु उऩय गने भागदाफी नरई 
आज कवशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩर दामय गरयएको छ। 

देहाम:- 
 

(१) प्रदेश सख्चव माभ प्रसाद बसुारको हकभा : ननजराई फोरऩर नॊ. OCMCMS2/NCB/GOODS/077/78-01 

फाट रेनडज साइकर खरयद कामयको रानग अनधकाय प्रत्मामोजन गयी ननज मस खरयद सम्फन्धी कामयको 
प्रभखु ख्जम्भेवाय अनधकायी बएकोभा खरयद कामयको सरुुवातदेख्ख सावयजननक खरयद ऐन, २०६३, ऐ. 
ननमभावरी, २०६४ य सावयजननक खरयद अनगुभन कामायरम  PPMO) को ननदेख्शका  Guideline) भा 
बएका प्रावधानको ऩारना नगयी सम्झौता अनसुाय अख्म्फका  Ambika) ब्राण्डका साइकर आऩूनतय हनुऩुनेभा 
सम्झौता नफऩयीतका ब्राण्ड नखरेुका कभसर तथा गणुस्तयकहन रेनडज साइकरको आऩूनतय स्वीकाय गयी 
बकु्तानीसभेत गरयसकेकोरे प्रदेश सयकायराई रु.१०,३३,००,७५८।- हानननोक्सानी गयेको ऩकुि हनु 
आएको हुॉदा ननज माभ प्रसाद बसुाररे भ्रिाचाय ननवायण ऐन २०५९ को दपा ८ को उऩदपा  १) को 
खण्ड  ञ) फभोख्जभको कसयु गयी प्रदेश सयकायराई गैयकानूनी हानी ऩरु् माएको देख्खएकोरे ननजराई 
नफगो रु.१०,३३,००७५८।-  अऺयेऩी दश कयोड तेख्िस राख सात सम अन्ठाउन्न रुऩैमाॉ) कामभ गयी 
भ्रिाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा  १) फभोख्जभ कैद सजाम य नफगोफभोख्जभ 
जरयवाना गयी ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा  १) फभोख्जभ नफगो सभेत असरु उऩय हनु एवॊ ननज प्रदेश 
सख्चव माभ प्रसाद बसुाररे प्रभाख्णत गयेको बण्डाय दाख्खरा प्रनतवेदन गरत तवयफाट तमाय गरयएको 
गरत नरखत बएकोरे सॊझौताफभोख्जभको साइकर प्राप्त हनुऩुनेभा ब्राण्ड नखरेुका साइकर स्वीकाय गयी 
गरत स्टोय दाख्खरा तमाय गयी बकु्तानी सभेत बएको देख्खएकोरे ननजरे भ्रिाचाय ननवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ९ अनसुायको थऩ कसयु सभेत गयेको देख्खएको हुॉदा ननजराई भ्रिाचाय ननवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ९ फभोख्जभ सभेत कैद सजाम य जरयवाना गने भागदावी नरइएको छ । 

 



(२)  नस.नड.ई. बगवान झाको हकभा : जरस्रोत तथा नसॊचाई कवकास नडनबजन कामायरम, जनकऩयुधाभ 
धनषुाका तत्कारीन प्रभखु नस.नड.ई. बगवान झा भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामायरम, साकवक प्रदेश 
नॊ. २  हार भधेश प्रदेश) जनकऩयुधाभ, धनषुाभा खरयद कवऻको साथसाथै फोरऩर भलुमाॊकन सनभनतको 
सदस्मसभेत यही खरयद सम्झौता अनसुाय अख्म्फका कम्ऩनी, ब्राण्डको साइकर आऩूनतय हनु ुऩनेभा अख्म्फका 
व्राण्ड बन्दा पयक कभ गणुस्तयीम साइकर  कम्ऩनी/व्राण्ड नखरेुका) स्थानीम पभयफाट खरयद गयी 
आऩूनतय गदाय सभेत आऩूनतय बएका साइकरको ऩयीऺण प्रनतवेदन  Inspection Report) कवनानै ठीक छ 
बनी सम्ऩूणय साइकरको बकु्तानीको रानग नसपारयस गयी बकु्तानीसभेत बईसकेको ऩाईएको हुॉदा ननजको 
कामयरे प्रदेश सयकायराई रु.१०,३३,००,७५८।- हानननोक्सानी ऩगेुको ऩकुि हनु आएको हुॉदा ननज 
नस.नड.ई बगवान झारे भ्रिाचाय ननवायण ऐन २०५९ को दपा ८ को उऩदपा  १) को खण्ड  ञ) 
फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा ननजराई कवगो रु १०,३३,००७५८।  अऺयेऩी दश कयोड तेिीस राख 
सात सम अन्ठाउन्न रुऩैमाॉ) कामभ गयी भ्रिाचाय ननवायण ऐन २०५९ को दपा ८ को उऩदपा  १) 
फभोख्जभ कैद सजाम य नफगोफभोख्जभ जयीवना गयी ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा  १) फभोख्जभ नफगो 
सभेत असरु उऩय हनु एवॊ ननजरे आऩूनतयकतायसॉग खरयद सम्झौता गदाय आपूराई प्रत्मामोख्जत नै नबएको 
अनधकायको प्रमोग गयेको देख्खएकोरे ननजरे वदननमतऩूणय तवयफाट आपूरे नऩाएको अनधकाय ऩाएॉ बनी 
कामय गयी भ्रिाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा १५ अनसुाय थऩ कसयुसभेत गयेको ऩकुि हनु आएको 
हुॉदा ननज नस.नड.ई. बगवान झाराई भ्रिाचाय ननवायण ऐन २०५९ को दपा १५ फभोख्जभ कैद सजाम य 
जरयवाना गने भागदावी नरइएको छ । 

(३) सह-रेखाऩार याजायाभ भण्डररे सम्झौता बन्दा पयक ब्राण्ड नखरेुका साइकर आऩूनतय हुॉदा सभेत 
बकु्तानी कामयभा सॊरग्न यही गरत भनसामरे बकु्तानी ददएकोरे ननजको कामयफाट प्रदेश सयकायराई 
रु.१०,३३,००,७५८।- हानननोक्सानी ऩगेुको ऩकुि हनु आएको हुॉदा ननज याजायाभ भण्डररे भ्रिाचाय 
ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा  १) को खण्ड  ञ) फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा 
ननजराई नफगो रु.१०,३३,००७५८।-  अऺयेऩी दश कयोड तेख्िस राख सात सम अन्ठाउन्न रुऩैमाॉ) 
कामभ गयी भ्रिाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा  १) फभोख्जभ कैद सजाम य 
नफगोफभोख्जभ जरयवाना गयी ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा  १) फभोख्जभ नफगो असरु उऩय हनु 
भागदाफी नरइएको छ । 

(४) बण्डाय/ख्जन्सी शाखा प्रभखु अनधकृत छैंठौं याभ स्वाथय भहतो ख्जन्सी/बण्डाय शाखाको प्रभखु बएको तथा 
तमाय गरयएको दाख्खरा प्रनतवेदनको जाॉच गने कामयभा सॊरग्न यही गरत नरखत याख्न ेकामय गयेको हुॉदा 
उक्त ननजरे जाॉच गयेको बण्डाय दाख्खरा प्रनतवेदनरे प्रदेश सयकायराई हानी ऩरु् माउन ेवदननमतसाथ तमाय 
बएको गरत नरखत बएको ऩाइएको हुॉदा ननजको उक्त कामय भ्रिाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ 
अनसुाय कसयु बएकोरे ननजराई भ्रिाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ फभोख्जभ कैद सजाम य 
जरयवाना सभेत गने भागदावी नरइएको छ । 

(५) बण्डाय शाखाका खरयदाय ख्जत भोहन कुभाय दासरे बण्डाय दाख्खरा प्रनतवेदनभा फदननमतसाथ फोरऩरभा 
उलरेख बएको कम्ऩनी ब्राण्ड उलरेख नगयी “रेनडज साइकर” बनी उलरेख बएकोभा ननजरे प्रदेश 
सयकायराई हानी ऩरु् माउने वदननमतरे गरत नरखत तमाय गयेको देख्खएकोरे ननजको उक्त कामय भ्रिाचाय 



ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ अनसुाय कसयु बएको हुॉदा ननजराई भ्रिाचाय ननवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ९ फभोख्जभ कैद सजाम य जरयवानासभेत गने भागदावी नरइएको छ । 

(६) M/S Om Satya Sai Pvt. Ltd. Birgunj, Parsa  ओभ सत्म साई प्रा.नर., वीयगॊज, ऩसाय) य उक्त सॊस्थाको 
Managing Director येन ुअग्रवार Om Satya Sai Pvt. Ltd. को भतुम शेमयधनी तथा प्रवन्ध ननदेशक 
 Managing Director) रे खरयद सम्झौता फभोख्जभ अख्म्फका  Ambika) ब्राण्डको साइकर आऩूनतय गनुय 
ऩनेभा ब्राण्ड नखरेुको साइकर आऩूनतय गयी आपूराई गैयकाननुी राब ऩरु् माउने फदननमतरे भतुमभन्री 
तथा भख्न्रऩरयषद्को कामायरमसभऺ गयेको सम्झौता, ठेक्का, शतय ऩारना नगयेको य ननधायरयत शतय उलरॊघन 
हनुे कामय गयी प्रदेश सयकायराई रु.१०,३३,००७५८।- हानननोक्सानी गयेको हुॉदा Om Satya Sai Pvt. 

Ltd. य उक्त प्रा.नर.का प्रवन्ध ननदेशक येन ुअग्रवाररे भ्रिाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा  ४) अनसुाय कसयु गयेकोरे Om Satya Sai Pvt. Ltd. य येन ु अग्रवारराई नफगो 
रु.१०,३३,००७५८।  अऺयेऩी दश कयोड तेिीस राख सात सम अन्ठाउन्न रुऩैमाॉ) कामभ गयी 
भ्रिाचाय ननवायण ऐन २०५९ को सोही दपा ८ को उऩदपा  ४) फभोख्जभ कैद सजाम वा नफगो 
फभोख्जभ जरयवाना गयी ऐ.ऐनको दपा ८ को उऩदपा  ४) फभोख्जभ नै नफगोसभेत जपत हनु भागदावी 
नरइएको छ । 

 

प्रवक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 


