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मिमि: २०७६।०६।०८ गिे 

पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।  

 

नेऩार विधिु प्राधधकयण, धसयहा विियण केन्र, औयही धसयहाका कामाारम प्रभखु छेददरार साह सोनायरे कयायको 
कभाचायीभा बनाा गरयददन्छु बनी प्ररोबनभा ऩायी दईु जनासॉग ऩटक ऩटक नगद िथा फैंक दाख्खरासभेि गयी 
प्रधिव्मख्ि रू.१,५०,०००/- (एक राख ऩचास हजाय) का दयरे जम्भा रू.३,००,०००/- (िीन राख) धरइसकेको 
िथा ऩनु: एक जनासॉग रू.३०,०००/- (िीस हजाय) य अकोसॉग रू.५०,०००/- (ऩचास हजाय) गयी जम्भा 
रू.८०,०००/- (असी हजाय) घसु/रयसिि भाग गरययहेको बने्न सूचना एिॊ उजयुीको आधायभा अख्तिमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको कामाारम फददािासफाट खवटई गएको टोरीरे धनज छेददरार साह सनुायराई सेिाग्राहीसॉग 
रू.८०,०००/- (असी हजाय) घसुफाऩिको यकभ सवहि यॊ गेहाि धनमन्रणभा धरएको धथमो । 

 

अनसुन्धानको क्रभभा धनज छेदीरार साह सोनायरे सेिाग्राहीराई नेऩार विद्यिु प्राधधकयण शाखा कामाारम, धसयहाभा 
कयायभा काभभा रगाई ददन्छु बनी प्ररोबन देखाई ऩटक ऩटक गयी धनजहरूफाट जनही रू.१,५०,०००।– का 
दयरे जम्भा रू.३,००,०००।– (िीन राख) य थऩ ८०,०००।– (असी हजाय) गयी जम्भा रू.३,८०,०००।– 
(िीन राख असी हजाय) घसु/रयसिि धरएको बने्न िथ्म प्रभाख्णि हनु आएकोरे धनज छेददरार साह सोनायको उि 
कामा भ्रष्टाचाय धनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु बए गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे 
धनजराई विगो रू.३,८०,०००।– (िीन राख असी हजाय) कामभ गयी भ्रष्टाचाय धनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ जरयिाना िथा कैद सजाम हनु य घसु 
/रयसिि िाऩि धरएको यकभ भध्मे रू.३,००,०००।– (िीन राख) सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोख्जभ धनजफाट असरुउऩय हनु भागदािी धरइएको । 

 

साथै सयोज कुभाय मादि य रक्ष्भी नायामण मादिरे नऩेार विद्यिु प्राधधकयण शाखा कामाारम कयायको कभाचायीभा 
बनाा हनु ऩाउने उद्देश्मरे धनज छेददरार साह सोनायराई धनजहरूफाट जनही रू.१,५०,०००।– का दयरे जम्भा 
रू.३,००,०००।– (िीन राख) घसु/रयसिि ददई भ्रष्टाचाय धनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा(३) 
फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खई धनजहरूराई सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ सजाम हनुेभा 
अनसुन्धानभा मथाथा कुया खरुाई अनसुन्धानको काभ कायिाहीभा सहमोग गयेको हुॉदा भ्रष्टाचाय धनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ५५ फभोख्जभ सजामको भागदािीभा ऩूणा छुट ददई आमोगको साऺीको रूऩभा प्रस्ििु गरयमो । 
 

(प्रदीपकुमार कोइराला) 
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