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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

साविक नेऩार खाद्य सॊस्थान हार खाद्य व्मिस्था िथा व्माऩाय कम्ऩनी लरलभटेड, शाखा कामाारम, बैयहिाभा 
प्रलिघण्टा १ भे.टन धान कुटान गने याइस लभर जडान गने य अन्म लनभााण काभ गनुाऩनेभा सो नगयी 
सॊस्थानका भहाप्रफन्धक देख्ख पाॉटिारा कभाचायी य ठेकेदायको लभरेभिोभा भ्रष्टाचाय गयेको बने्न उजयुी 
सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा साविक नेऩार खाद्य सॊस्थान हार खाद्य व्मिस्था िथा व्माऩाय कम्ऩनी लरलभटेडको 
िपा फाट ित्कारीन भहाप्रफन्धक ख्शिहयी शे्रष्ठरे नऩेार खाद्य सॊस्थान य एभ.एन. इन्टयनेशनरफीच नेऩार खाद्य 
सॊस्थान शाखा कामाारम बैयहिाभा १ टन प्रलिघण्टा धान कुटानी गने स्िचालरि याइस लभर जडान गनाको 
रालग लभलि २०७२।०२।२८ भा बएको सम्झौिाभा हस्िाऺय गयेको, ऩटक-ऩटक गयी सम्झौिाको म्माद 
थऩ गना लनजरे सदय गयेको, सम्झौिाको अिलध िथा कामा सम्ऩादन जभानिको अख्न्िभ म्माद यहेको 
अिलधसम्भ लनजनै यहेको देख्खएकोरे लनजरे आफ्नो ओहदारे गनुाऩने कामा नगयी सम्झौिाको शिा अनसुाय 
कामासम्ऩादन जभानि धयौटी फाऩिको रु. २,३८,९५६।– यकभ जपि नगयी भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको ऩवुष्ट बएकोरे लनज ख्शिहयी शे्रष्ठराई लफगो रु. 
२,३८,९५६।– कामभ गयी भ्रष्टाचाय लनिायण एन, २०५९ को दपा १७ रे लनदेश गयेफभोख्जभ सोही 
ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ सजाम हनु य 
हालननोक्सानी बएको लफगो यकभसभेि असरुउऩय हनु एिॊ लनज भहाप्रफन्धक ऩदभा कामायि यहेकोरे लनजराई 
भ्रष्टाचाय लनिायण एन, २०५९ को दपा २४ फभोख्जभ थऩ सजाम हनुसभेि भागदाफी लरइएको छ । 

साथै, खड्ग फहादयु ऻिारीरे नेऩार  खाद्य सॊस्थान य एभ.एन. इन्टयनेशनरफीच नेऩार खाद्य सॊस्थान शाखा 
कामाारम बैयहिाभा १ टन प्रलिघण्टा धान कुटानी गने स्िचालरि याइस लभर जडान गनाको रालग लभलि 
२०७२।०२।२८ भा बएको सम्झौिा बई सकेऩलछ नेऩार खाद्य सॊस्थान, प्रधान कामाारमको खरयद इकाई 
प्रभखुको रुऩभ यहेको कामा सम्ऩादन जभानिफाऩिको यकभ जपि गना सम्फख्न्धि फैंकराई ऩत्राचाय गनुाऩनेभा 
लभर सप्रामसा एभ.एन. इन्टयनेशनरराई कामा सम्ऩादन जभानिको म्माद थऩ गना बनी ऩत्राचाय गयेको 
देख्खएकोरे लनजरे आफ्नो ओहदारे गनुाऩने कामा नगयी सम्झौिाको शिा अनसुाय कामा सम्ऩादन जभानि धयौटी 
फाऩिको यकभ जपि नगयी भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको ऩवुष्ट 
बएकोरे लनज खड्ग फहादयु ऻिारीराई लफगो रु. २,३८,९५६।– कामभ गयी भ्रष्टाचाय लनिायण एन, २०५९ 
को दपा १७ रे लनदेश गयेफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
खण्ड (घ) फभोख्जभ सजाम हनु य सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ हालननोक्सानी बएको लफगो यकभ सभेि 
असरु उऩय हनु भागदाफी लरई आज विशेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गयीएको छ । 
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