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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

 

नेऩार खानेऩानी सॊस्थान शाखा कामाारम फटुवर रूऩन्देहीका कामाारम प्रभखु सन्िोष साहरे स्रोि नखरेुको 
यकभ अन्दाजी रु.८/१० राख रुऩैमाॉ साथभा लरई र ु१ ञ ९५ नम्फयको गाडीभा फटुवरफाट काठभाडौंिपा  आउन े
हुॉदा लनजराई ऩक्राउ गयी काननुफभोख्जभ कायफाही गयी ऩाउॉ बने्न गोप्म सचनना अनसुाय लनज फटुवरफाट काठभाडौं िपा  
आउॉदै गदाा ख्जल्रा धाददङ्ग धलुनवेशी नगयऩालरका वडा नॊ ८ खानीखोराभा पेरा ऩायी लनजको खानिरासी गदाा स्रोि 
नखरेुको जम्भा नगद रु.२,३३,५००/-, ववलबन्न यकभ जम्भा गयेको बौनयहरु, वहसाफ वकिाफको अलबरेख यहेको सेिो 
कागजको टुक्रा (ख्नट), नेकफकु, बीजा काडा, डामयी िथा भोफाइर सवहि अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगारफाट खवटई गएको टोरीरे लनज इख्न्जलनमय सन्िोष साहराई ऩक्राउ गयी लनमन्रणभा लरएको लथमो । 

अनसुन्धानको लसरलसराभा नेऩार खानेऩानी सॊस्थान शाखा कामाारम फटुवरका कामाारम प्रभखु सन्िोष साहको 
SBI BANK को खािाभा रु.२,७५,०००/- जम्भा गयेको यकभ Smart Suppliers फाट जायी फीजक नॊ. २०९, २६३ 
य ३६८ फाट ऩानी िाने्न भेख्शनसभेिका साभान खरयद िथा Installation गयेफाऩिको कलभसन यकभ बएको ऩवुि हनु 
आई लनज इख्न्जलनमय सन्िोष साहरे गयेको उक्त कामा भ्रिानाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ उऩदपा (१) य दपा 
६ फभोख्जभ सभेिको भ्रिानायजन्म कसयु गयेको सप्रभाण ऩवुि हनु आएकोरे लनज याष्ट्रसेवक कभानायी इख्न्जलनमय सन्िोष 
साहराई लफगो रु.२,७५,०००/- कामभ गयी भ्रिानाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ 
को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ जरयफाना य कैद सजाम हनु साथै घसु/रयसवि/कलभसनफाऩिको यकभ 
रु.२,७५,०००/- (दईु राख ऩनहत्तय हजाय) सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ लनज सन्िोष साहफाट 
जपि हनु सभेि भागदाफी लरइएको छ ।  

साथै आयोवऩिभध्मे Smart Suppliers का सञ्चारक ववकास जैनरे ऩानी िाने्न भेख्शनसभेिका साभान खरयद िथा 
Installation गये फाऩिको घसु रयसवि/कलभसन स्वरूऩ रु.२,७५,०००/- सन्िोष साहको एसलफआई फैकको खािाभा 
जम्भा गयी भ्रिानाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (३) फभोख्जभको कसयु गयेको सप्रभाण ऩवुि हनु 
आएकोरे लनज Smart Suppliers का सञ्चारक ववकास जैनराई घसु/रयसवि/कलभसनफाऩिको लफगो रु.२,७५,०००/- 
(दईुराख ऩनहत्तय हजाय) कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (३) भा उल्रेख बएफभोख्जभ दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी लरई आज ववशेष अदारि, 

काठभाडौंभा आयोऩ-ऩर दामय गरयएको छ। 

 
 
 

प्रवक्ता 
िायानाथ अलधकायी 

 


