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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

नागरयक रगानी कोषको सभेि रगानी यहेको ित्कारीन योमर भरे्चन्ट फैंककङ्ग एण्ड पाइनान्स लर. य सो 
पाइनान्ससभेि भर्ज बै फनकेो ित्कारीन एऩेक्स डेबरऩभेण्ट फैंक लर. (हार उक्त फैंक नेऩार के्रलडट एण्ड कभसज फैंक 
लर. भा भर्ज बएको) भा नागरयक रगानी कोषको िपज फाट सॊर्चारकभा लनमकु्त बै गएका नागरयक रगानी कोषका नौं ौं 
िहका कभजर्चायी छकौं यभण अलधकायी सॊर्चारक ऩदभा फहार यहॉदा फैंककङ्ग प्रकृमाकौं ऩयीि कर्ाज प्रौं ाहभा सॊरग्न बएकोरे 
लनर्उऩय कायौं ाही हनु बने्न उर्युी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा साकौं क योमर भरे्चन्ट फैंककङ्ग एण्ड पाइनान्स लर. का 
सॊर्चारकहरु छकौं यभण अलधकायी, फसन्ि भल्र, भधौुं न रार शे्रष्ठ, भधयुरार लसन्मा, रयिा ौं ादे शे्रष्ठ, बयिकार्ी शे्रष्ठ य 
रोकेन्रभान कभाजर्चामजरे दयौं ायभागज शाखाफाट प्रौं ाह बएका अलधकाॊश कर्ाजहरुभा कर्ाज प्रौं ाहसम्फन्धी न्मूनिभ 
भाऩदण्डहरुसभेि नअऩनाई अलनमलभि िफयरे कर्ाज प्रौं ाह गयी आफ्नो दहदाको ौं ा सो सम्फन्धी किजय म ऩारना गदाज 
साौं जर्लनक सॊस्थाको सम्ऩख्ि फदलनमि िथा राऩयौं ाही गयी रु. २,१५,२५,५६४।३४ कहनालभना िथा हालननोक्सानी गयेको 
ऩकुि हनु आएको य लनर्हरुको उक्त कामज भ्रिार्चाय लनौं ायण ऐन, २०५९ को दपा १७ अनरुुऩको कसयु बएको हुॉदा लनर् 
प्रलिौं ादीहरुराई लनर्हरुरे कहनालभना गयेको साौं जर्लनक सॊस्थाको सम्ऩख्िको लफगो रु. २,१५,२५,५६४।३४ (दईु कयोड 
ऩन्र राख ऩच्र्चीस हर्ाय ऩाॉर्च सम र्चौसठ्ठी रुऩैमाॉ र्चौिीस ऩैसा भात्र) कामभ गयी उक्त लफगो ऐ.दपा १७ फभोख्र्भ नेऩार 
के्रलडट एण्ड कभसज फैंक लर. राई बयाई सोही दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्र्भ भ्रिार्चाय लनौं ायण ऐन, २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा (१) फभोख्र्भ र्रयौं ाना गयी दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम खण्ड (झ) फभोख्र्भ कैद सभेि गयी 
ऩाउन भागदाफी लरइएको छ। 

साथै, प्रलिौं ादीहरु साकौं क योमर भरे्चन्ट फैंककङ्ग एण्ड पाइनान्स लर.का प्रफन्धक कौं कास शे्रष्ठ, फरयष्ठ प्रफन्धक 
गोकणज कटे्टर, ऋणी घनश्माभ ख्घलभये, ऩशुजयाभ खनार, बैयौं  प्रसाद बेटौं ार, इनोबेकटब कन्सेप्ट नऩेार प्रा.लर. का सॊर्चारक 
भनोर् कुभाय बेटौं ाररे प्रलिौं ादीहरु ौं सन्ि भल्र, भधौुं न रार शे्रष्ठ, भधयुरार लसन्मा, रयिा ौं ादे शे्रष्ठ, छकौं यभण 
अलधकायी, बयिकार्ी शे्रष्ठ य रोकेन्रभान कभाजर्चामजको भि सल्राहभा रागेय साौं जर्लनक सॊस्थाको सम्ऩख्िको फदलनमि िथा 
राऩयौं ाही गयी कहनालभना िथा हालननोक्सानी गने कामजको सहमोगीको बलूभका लनबाएको ऩकुि हनु आएको य उक्त कामज 
भ्रिार्चाय लनौं ायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोख्र्भको कसयु बएको हुॉदा कौं कास शे्रष्ठ य गोकणज कटे्टरराई भ्रिार्चाय 
लनौं ायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोख्र्भ ऐ. दपा १७ अनसुाय दाफी लरइएका कसयुदायराई हनुे सर्ामको आधा 
सर्ाम िथा घनश्माभ ख्घलभये, ऩशुजयाभ खनार, बैयौं  प्रसाद बेटौं ार य भनोर् कुभाय बेटौं ाररे साौं जर्लनक सॊस्थाफाट ऋण 
यकभ लरई राबसभेि लरएको देख्खॊदा लनर्हरुराई ऐ. दपा २२ को प्रलिफन्धात्भक ौं ाक्ाॊशफभोख्र्भ ऐ. दपा १७ अनसुाय 
कसयु गने प्रलिौं ादीसयह नै सर्ाम गयी ऩाउन भागदाफी लरई अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को 
दपा १८ य ३५ फभोख्र्भ आर् कौं शेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ। 
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