
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७७।०६।२१  गिे । 

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 सूचना 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 बौचयहरु, वहसाफ वकिाफको अलबरेख यहेको सेिो 
कागजको टुक्रा (ख्चट), चेकफकु, बीजा काडा, डामयी िथा भोफाइर सवहि अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगारफाट खवटई गएको टोरीरे  लनजराई ऩक्राउ गयी लनमन्रणभा लरएको लथमो । 

अनसुन्धानको लसरलसराभा नऩेार खानेऩानी सॊस्थान शाखा कामाारम फटुवरका कामाारम प्रभखु सन्िोष साहफाट 
फयाभद सेिो कागजको टुक्राभा बावना ४१२५०० य ख्चयाग ६५६००० रेखी वहसाफ गरयएको ख्चट (कागजको टुक्रा) 
सम्फन्धभा नेऩार खानेऩानी सॊस्थान शाखा कामाारम कृष्णनगयरे ऩाइऩ राइन लफस्िाय कामा कृष्णनगय नगयऩालरका य 
झन्डी नगयदेख्ख रक्ष्भी नगयसम्भको गयी जम्भा िीन स्थानहरूभा ऩाइऩ राइन लफस्िाय गने बनी रु.४,९९,५७५/८४ 
को रागि इख्स्टभेट िमाय गयी फजेट लनकासा गयाएकोभा बावना लनभााण सेवा फटुवरका सञ्चारक यभेश फेल्फासेसॉग 
सम्ऩका  गयी गदै नगयेको काभराई काभ सम्ऩन्न बइसकेको बनी कोटेसन सवहिको भ्माट लफर भागी लरई काभै नगयी 
लनभााण सम्ऩन्न बएको झूटा प्रलिवेदन िमाय गयी गयाई आयोवऩिहरू सन्िोष साह य लसलनमय ऩरम्फय याजेन्र यैदास 
सभेिरे नगद रु.४,९७,५८७/०३ (चाय राख सन्िानब्फे हजाय ऩाॉच सम सिासी रुऩैमाॉ िीन ऩैसा) यकभ बावना लनभााण 
सेवा फटुवरका सञ्चारक यभेश फेल्फासेराई बकु्तानी ददई उक्त यकभभध्मे रु.४,१०,५००/- आयोवऩि सन्िोष साहको 
फाफ ुयाभ नायामण साह ुसडुीको खािाभा जम्भा गना रगाई सो यकभ ख्झकी फाॉडीचडुी खाई नेऩार सयकायको सम्ऩख्ि 
फदलनमिऩूवाक वहनालभना हालननोक्सानी य आ-आपूराई गैयकाननुी राब हनुे कामा गयेको ऩवुि हनु आएकोरे लनज 
याष्ट्रसेवक कभाचायी इख्न्जलनमय सन्िोष साह य लसलनमय ऩरम्फय याजेन्र यैदासरे गयेको उक्त कामा भ्रिाचाय लनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) एवॊ सोही ऐनको दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभसभेि 
भ्रिाचायको कसयु बएकोरे लनज इख्न्जलनमय सन्िोष साह य लसलनमय ऩरम्फय याजेन्र यैदासराई हालननोक्सानीको लफगो 
रु.४,९७,५८७/०३ (चाय राख सन्िानब्फे हजाय ऩाॉच सम सिासी रुऩैमाॉ िीन ऩैसा) कामभ गयी भ्रिाचाय लनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) य सोही ऐनको दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभ जरयफाना य कैद सजाम 
हनु साथै वहनालभना हालननोक्सानी बएको यकभ सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ लनज सन्िोष साह य 
याजेन्र यैदासफाट असरु उऩय हनु सभेि भागदाफी लरइएको छ । 

साथै बावना लनभााण सेवाका सञ्चारक यभेश फेल्फासेरे उक्त कामाको काभनै नबएकोभा झूटा लफर फीजक िमाय 
गयी नेऩार खानेऩानी सॊस्थान शाखा कामाारम कृष्णनगयभा ऩेश गयी रु.४,९७,५८७/०३ बकु्तानी लरएकोभा सो 
यकभभध्मे रु.४,१०,५००/- सन्िोष साहको फाफ ु याभ नायामण साह सडुीको खािाभा जम्भा गयी नेऩार सयकायको 
हानीनोक्सानी य आपूसभेिराई पाइदा हनुे कामा गयी भ्रिाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) 
फभोख्जभको कसयु गयेको सप्रभाण ऩवुि हनु आएकोरे लनज बावना लनभााण सेवाका सञ्चारक यभेश फेल्फासेराई 
हालननोक्सानीको लफगो रु.४,९७,५८७/०३ (चाय राख सन्िानब्फे हजाय ऩाॉच सम सिासी रुऩैमाॉ िीन ऩैसा) कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम गयी लफगो रु.४,९७,५८७/०३ (चाय राख सन्िानब्फे हजाय 
ऩाॉच सम सिासी रुऩैमाॉ िीन ऩैसा) असरु उऩय गयी जपि हनु भागदाफी लरइएको छ । 

 



त्मसै गयी सन्िोष साहको फाफ ुयाभ नायामण साह ुसडुीरे आ्नो छोया सन्िोष साहरे अलनमलभि िरयकारे प्रा् 
गयेको यकभ रु.४,१०,५००/- कृवष ववकास फैकको खािाभा जम्भा गयेको सो यकभ ित्कारै ख्झकी सयकायी सम्ऩख्ि 
हालननोक्सानी य आपूसभेिराई पाइदा हनुे कामा गयेको य ऩटकऩटक सम्ऩका  या्न  फोराउॉदा आमोग सभऺ उऩख्स्थि 
नबई पयाय यहेकोसभेि देख्खॉदा लनज याभ नायामण साह ुसडुीरे गयेको सो कामा भ्रिाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
८ को उऩदपा (१) को कसयुको भलिमायको कसयु गयेकोरे लनज याभ नायामण साह ुसडुीराई भ्रिाचाय लनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा २२ को प्रलिफन्धात्भक वाक्ाॊशभा उल्रेख बएफभोख्जभ भतुम कसयुभा सन्िोष साहराई हनुे सजाम 
सयह भ्रिाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी लरई आज ववशषे 
अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩर दामय गरयएको छ। 

 
 
 

प्रवक्ता 
िायानाथ अलधकायी 


