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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

नागरयक रगानी कोषको सभेत रगानी यहेको तत्कारीन योमर भरे्चन्ट फैंककङ्ग एण्ड पाइनान्स लर. य सो 
पाइनान्ससभेत भर्ज बै फनकेो तत्कारीन एऩेक्स डेबरऩभेण्ट फैंक लर. (हार उक्त फैंक नेऩार के्रलडट एण्ड कभसज फैंक 
लर. भा भर्ज बएको) भा नागरयक रगानी कोषको तपज फाट सॊर्चारकभा लनमकु्त बै गएका नागरयक रगानी कोषका नौं ौं 
तहका कभजर्चायी छकौं यभण अलधकायी सॊर्चारक ऩदभा फहार यहॉदा फैंककङ्ग प्रकृमाकौं ऩयीत 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, फसन्त भल्र, भधौुं न रार शे्रष्ठ, भधयुरार लसन्मा, रयता ौं ादे शे्रष्ठ, बयतकार्ी शे्रष्ठ य 
रोकेन्रभान कभाजर्चामजरे दयौं ायभागज शाखाफाट प्रौं ाह बएका अलधकाॊश कर्ाजहरुभा कर्ाज प्रौं ाहसम्फन्धी न्मूनतभ 
भाऩदण्डहरुसभेत नअऩनाई अलनमलभत, राऩयौं ाही ढॊगफाट ठूरो भात्राभा  कर्ाज प्रौं ाह गयी आफ्नो ओहदाको ौं ा सो 
सम्फन्धी कतजव्म ऩारना गदाज साौं जर्लनक सॊस्थाको रु. २,०१,९४,५५६।३९ सम्ऩख्ि फदलनमत तथा राऩयौं ाही गयी 
कहनालभना तथा हालननोक्सानी गयेको ऩकुि हनु आएको य लनर्हरुको उक्त कामज भ्रिार्चाय लनौं ायण ऐन, २०५९ को दपा 
१७ अनरुुऩको कसयु बएको हुॉदा लनर् प्रलतौं ादीहरुराई लनर्हरुरे कहनालभना गयेको साौं जर्लनक सॊस्थाको सम्ऩख्िको लफगो 
रु. २,०१,९४,५५६।३९ (दईु कयोड एक राख र्चौयानब्फे हर्ाय ऩाॉर्च सम छऩन्न रुऩैमाॉ उन्र्चारीस 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 ()) फभोख्र्भ कैद सभेत गयी ऩाउन भागदाफी लरइएको छ । 

साथै, Ganapati Consultancy Pvt. Ltd.  का  इख्न्र्लनमय यार् ुऩोखयेररे लधतोको भूल्माॊकन गयी प्रलतौें दन ददॊदा 
फदलनमतऩूौं जक बए गयेका कुया रकुाई लछऩाई नबएको कुया देखाई गरत प्रलतौें दन ददएको ऩकुि हनु आएको य लनर्को 
उक्त कामज भ्रिार्चाय लनौं ायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्र्भको कुसय बएको हुॉदा लनर्राई ऐनको 
सोही दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्र्भ सर्ाम गयी ऩाउन तथा प्रलतौं ादी साकौं क योमर भरे्चन्ट फैंककङ्ग एण्ड पाइनान्स 
लर.का  प्रफन्धक कौं कास शे्रष्ठ, सहामक भहाप्रफन्धक प्रददऩ फहादयु कभाजर्चामज य ऋणी यकौं न राभारे प्रलतौं ादीहरु ौं सन्त 
भल्र, भधौुं न रार शे्रष्ठ, भधयुरार लसन्मा, रयता ौं ादे शे्रष्ठ, छकौं यभण अलधकायी, बयतकार्ी शे्रष्ठ य रोकेन्रभान 
कभाजर्चामजको भत सल्राहभा रागे साौं जर्लनक सॊस्थाको सम्ऩख्िको फदलनमत तथा राऩयौं ाही गयी कहनालभना तथा 
हालननोक्सानी गने कामजभा सॊरग्न बएको ऩकुि हनु आएको य उक्त कामज भ्रिार्चाय लनौं ायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को 
कसयुको भलतमाय हनु े कसयु बएकोरे प्रलतौं ादीहरु कौं कास शे्रष्ठ य प्रददऩ फहादयु कभाजर्चामजराई भ्रिार्चाय लनौं ायण ऐन, 
२०५९ को दपा २२ फभोख्र्भ ऐ. दपा १७ अनसुाय दाफी लरइएका कसयुदायराई हनुे सर्ामको आधा सर्ाम तथा यकौं न 
राभारे साौं जर्लनक सॊस्थाफाट ऋण यकभ लरई राबसभेत लरएको देख्खॊदा लनर्राई ऐ. दपा २२ को प्रलतफन्धात्भक 
ौं ाक्ाॊशफभोख्र्भ ऐ. दपा १७ अनसुाय कसयु गने प्रलतौं ादीसयह नै सर्ाम गयी ऩाउन भागदाफी लरई अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ य ३५ फभोख्र्भ आर् कौं शेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय 
गरयएको छ। 
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