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मिमि: २०७८।१०।१२  गिे । 

प्रसे मिज्ञमि 

 
मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
 

खानी तथा बगूबभ ङ्जिबागफाट ङ्झभङ्झत २०७६।०२।१४ गते तत्कारीन उऩभहाङ्झनदेशक (हार 
भहाङ्झनदेशक) याभ प्रसाद ङ्ञघङ्झभयेको नेततृ्िभा गङ्छठत ३ सदस्मीम सङ्झभङ्झत (ऩङ्जहरो) रे ङ्जिङ्झबङ्ङ ९ िटा ङ्झसभेन्ट 
उद्योगहरुरे खानी दोहन गयी उत्खनन अनङ्टभङ्झतऩत्रभा तोङ्जकएको ङ्झनधाभङ्चयत ऩङ्चयभाण बन्दा फढी च ङ्टनढङ्टॊगा ङ्झनकारेको 
उल्रेख गयी ङ्झभङ्झत २०७६।०३।३१ भा ऩेश गयेको प्रङ्झतिेदनभा रु.१ अफभ २६ कयोड १९ राख ४८ हजाय 
ऺङ्झतऩूङ्झतभ (याजस्ि) उठाउनङ्ट ऩने गयी कायफाहीको ङ्झसपाङ्चयस गयेकोभा ङ्झसभेन्ट/च ङ्टनढङ्टङ्गा कम्ऩनीहरुफाट ङ्झरनङ्ट ऩने 
ऺङ्झतऩूङ्झतभ नङ्झरई ङ्झभङ्झत २०७७।०२।१५ गते सङ्ट.भा.ई. जमयाज ङ्ञघङ्झभयेको सॊमोजकत्िभा गङ्छठत सङ्झभङ्झत (दोश्रो) 
को प्रङ्झतिेदन फभोङ्ञजभ जम्भा १८ राख भात्र जङ्चयिाना ङ्झरएय याज्मराई अयफौंको याजस्ि घाटा गयाई भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङ सभेत व्महोयाको उजङ्टयी सम्फन्धभा आमोगफाट अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा खानी तथा बगूबभ ङ्जिबागका 
भहाङ्झनदेशक याभ प्रसाद ङ्ञघङ्झभयेरे आफ्नै नेततृ्िभा गङ्छठत सङ्झभङ्झत (ऩङ्जहरो) रे ङ्छदएको प्रङ्झतिेदन अनङ्टसाय ङ्झरनङ्टऩने 
ऺङ्झतऩूङ्झतभ (याजस्ि) नबयाई सङ्ट.भा.ई. जमयाज ङ्ञघङ्झभयेको नेततृ्िभा फदङ्झनमतऩूिभक दोश्रो सङ्झभङ्झत गठन गयी नेऩार 
सयकायराई याजस्ि हाङ्झन नोक्सानी हङ्टने य ङ्झनजी उद्योग/कम्ऩनीहरुराई पाइदा ऩङ्टग्ने गयी दोश्रो सङ्झभङ्झतरे तमाय 
गयेको गरत प्रङ्झतिेदनरे ङ्झसपाङ्चयस गयेफभोङ्ञजभ भाइङ्झनङ्ग ङ्ञस्कभभा आङ्झथभक िर्भ २०७४/०७५ य २०७५/०७६ 
को राङ्झग तोङ्जकएको िाङ्जर्भक स्िीकृत ऺभताबन्दा फढी (अङ्झधक) च ङ्टनढङ्टङ्गा उत्खनन/उत्ऩादन गने सिोत्तभ ङ्झसभेन्ट 
ङ्झरङ्झभटेड, ङ्झसद्धाथभ ङ्झभनयल्स प्रा.ङ्झर., भारुती ङ्झसभेन्टस ् ङ्झरङ्झभटेड, अङ्ङऩूणभ क्िेङ्चयज प्रा.ङ्झर., उदमऩङ्टय ङ्झभनयल्स टेक 
प्रा.ङ्झर., मङ्टनाइटेड ङ्झसभेन्ट प्रा.ङ्झर., सोनाऩ ङ्टय ङ्झभनयल्स एण्ड आमर ङ्झरङ्झभटेड, कन्चन क्िेङ्चयज प्रा.ङ्झर. य डोरोभाइट 
च ङ्टनढङ्टॊगा उद्योग प्रा.ङ्झर. सभेतका ९ िटा कम्ऩनीहरुफाट िाङ्जर्भक प्रङ्झत आङ्झथभक िर्भ रू.१/१ राख रूऩैंमाका दयरे 
जङ्चयफाना ङ्झरने गयी ङ्जिबागीम ङ्झनणभम गयी ऺङ्झतऩूङ्झतभ (याजस्ि) उठाउने कानूनी कतभव्मफाट ङ्जिभङ्टख बई साभान्म 
जङ्चयिाना भात्र ङ्झरई नेऩार सयकायराई ङ्झफगो रु.१,२४,४५,२६,६४३।- (अऺरूऩी एक अफभ चौङ्झफस कयोड 
ऩैंतारीस राख छङ्ञबफस हजाय छ सम ङ्झत्रचारीस रुऩैमाॉ भात्र) हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टग्ने गयी याजस्ि च ङ्टहािट गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको स-प्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको देङ्ञखॉदा ङ्झनजराई भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा ७ य दपा 
७ को देहाम (क) य देहाम (ख) फभोङ्ञजभको कसूयभा ऐ. ऐनको दपा ७ रे ङ्झनधाभयण गये फभोङ्ञजभ ऐ. ऐनको 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (झ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरइएको 
छ । 

तत्कार खानी तथा बगूबभ ङ्जिबागका सङ्ट.भा.ई. जमयाज ङ्ञघङ्झभये य उऩसङ्ञचि (कानून) सऩना अङ्झधकायीरे 
खानी तथा बगूबभ ङ्जिबागका भहाङ्झनदेशक याभ प्रसाद ङ्ञघङ्झभयेद्वाया ङ्झभङ्झत २०७७।०२।१५ गते गङ्छठत दोश्रो 
सङ्झभङ्झतभा यही कानूनको आपूखङ्टशी गरत व्मातमा गयी कम्ऩनीहरुराई ऺङ्झतऩूङ्झतभ (याजस्ि) असूर गनभफाट 
उन्भङ्टङ्ञि ङ्छदने फदङ्झनमतका साथ प्रत्मेक आङ्झथभक िर्भको १/१ राख रूऩैंमाका दयरे जङ्चयफाना भात्र ङ्झरन उऩमङ्टि 
हङ्टने बनी ऺङ्झतऩूङ्झतभ बयाउन ऩने स्ऩष्ट कानूनी प्राफधानको भभभ य बािना ङ्जिऩयीत कानूनको गरत व्मातमा गयी 
ऺङ्झतऩूङ्झतभ (याजस्ि) ङ्झरनङ्ट नऩने बन्दै ठङ्टरो याजस्ि च ङ्टहािट हङ्टने गयी नेऩार सयकायराई अयफौ रुऩैमाॉ हाङ्झन 

 



नोक्सानी ऩङ्टग्ने गयी गरत प्रङ्झतिेदन ङ्छदई भ्रष्टाचाय गयेकोरे ङ्झनजहरुराई भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
१९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कसूयभा ऐ. ऐनको दपा १९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ साथै उि गरत 
प्रङ्झतिेदन कामाभन्िमनभा सभेत ङ्झनजहरुको ङ्झभरेभतो य प्रत्मऺ सॊरग्नता यहेकोरे नेऩार सयकायराई ङ्झफगो 
रु.१,२४,४५,२६,६४३।- (अऺरूऩी एक अयफ चौङ्झफस कयोड ऩैंतारीस राख छङ्ञबफस हजाय छ सम ङ्झत्रचारीस 
रुऩैमाॉ भात्र) हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टग्ने गयी याजस्ि च ङ्टहािट गनभ भद्दत गयी भ्रष्टाचाय गयेको स-प्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको 
देङ्ञखॉदा भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा ७ य दपा ७ को देहाम (क) य देहाम (ख) फभोङ्ञजभको 
कसूयभा ऐ. ऐनको दपा ७ रे ङ्झनधाभयण गये फभोङ्ञजभ ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को देहाम (झ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन सभेत भागदाफी ङ्झरइएको छ । 

उऩन्मामाङ्झधििा चन्र कङ्ट भाय ऩोखयेर, ङ्झस.ङ्झड.भे.ई. प्रशान्त फोहया,ङ्झस.ङ्झड.ङ्ञज. धभभयाज खड्का, रेखा अङ्झधकृत 
श्रीबर गौतभ, ङ्चयसचभ अङ्झधकृत फसन्त अङ्झधकायी य ङ्ञजमोरोङ्ञजष्ट डा. सौनक बण्डायीरे खानी तथा बगूबभ ङ्जिबागद्वाया 
ङ्झभङ्झत २०७७।०२।१५ गते गङ्छठत दोश्रो सङ्झभङ्झतभा यही कानूनको आपूखङ्टशी गरत व्मातमा गयी 
कम्ऩनीहरुराई ऺङ्झतऩूङ्झतभ (याजस्ि) असूर गनभफाट उन्भङ्टङ्ञि ङ्छदने फदङ्झनमतका साथ प्रत्मेक आङ्झथभक िर्भको १/१ 
राख रूऩैंमाका दयरे जङ्चयफाना भात्र ङ्झरन उऩमङ्टि हङ्टने बनी ऺङ्झतऩूङ्झतभ बयाउन ऩने स्ऩष्ट कानूनी प्राफधानको भभभ 
य बािना ङ्जिऩयीत कानूनको गरत व्मातमा गयी ऺङ्झतऩूङ्झतभ (याजस्ि) ङ्झरनङ्ट नऩने बन्दै अयफौ रूऩैंमा याजस्ि च ङ्टहािट 
हङ्टने गयी नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टग्ने गयी गरत प्रङ्झतिदेन ङ्छदई भ्रष्टाचाय गयेकोरे ङ्झनजहरुराई 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कसूयभा ऐ. ऐनको दपा १९ को 
उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरइएको छ ।  

साथै, सिोत्तभ ङ्झसभेन्ट ङ्झरङ्झभटेड, ङ्झसद्धाथभ ङ्झभनयल्स प्रा.ङ्झर., भारुती ङ्झसभेन्टस ् ङ्झरङ्झभटेड, अङ्ङऩूणभ क्िेङ्चयज प्रा.ङ्झर., 
उदमऩङ्टय ङ्झभनयल्स टेक प्रा.ङ्झर., मङ्टनाइटेड ङ्झसभेन्ट प्रा.ङ्झर., सोनाऩ ङ्टय ङ्झभनयल्स एण्ड आमर ङ्झरङ्झभटेड, कन्चन क्िेङ्चयज 
प्रा.ङ्झर. य डोरोभाइट च ङ्टनढङ्टॊगा उद्योग प्रा.ङ्झर.रे खानी तथा बगूबभ ङ्जिबागफाट भाइङ्झनङ्ग ङ्ञस्कभ (Mining Scheme) 

भा तोङ्जकएको स्िीकृत ऺभताबन्दा फढी (अङ्झधक) च ङ्टनढङ्टङ्गा उत्खनन गयेको, खानी तथा बगूबभ ङ्जिबागफाट ङ्जिगतभा 
सभेत ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा ऩत्राचाय, ङ्झनदेशन ङ्छदई जङ्चयफाना सङ्जहतको कायफाही गयेको बएताऩङ्झन खानी तथा बगूबभ 
ङ्जिबागको ङ्झनदेशन नभानी अिैऻाङ्झनक ढॊगरे अङ्झधक उत्ऩादन जायी याखेको देङ्ञखएको, खानीद्वायभा च ङ्टनढङ्टॊगाको 
ऩङ्चयभाण भाऩक मन्त्र ऩङ्झन नयाखी खानी तथा बगूबभ ङ्जिबागरे तोकेको शतभहरुको उल्रॊघन गयेको, फेङ्ञन्चङ्ग 
ऩद्दङ्झतफाट च ङ्टनढङ्टॊगा उत्खनन गनङ्टभऩने साभान्म ङ्झसद्धान्त सभेत अिरम्फन नगयी अङ्झधक उत्ऩादन गयी खानी िा 
खङ्झनज ऩदाथभको बण्डायभा ऺङ्झत ऩङ्टर् माएको, िाताियणीम सॊयऺण गने कामभराई फेिास्ता गयी िाताियणभा 
नकायात्भक असय ऩङ्टग्ने कामभ गयेको, खङ्झनज बण्डायको ङ्छदगो उऩमोगको सम्बािना सभाप्त ऩायेको, खानी तथा 
खङ्झनज ऩदाथभ ऐन, २०४२ को दपा ११क., दपा १३ य खानी तथा खङ्झनज ऩदाथभ ङ्झनमभािरी, २०५६ ङ्जिऩयीत 
कामभ गयेको स्ऩष्ट देङ्ञखएको, िाताियण सॊयऺण ऐन, २०७६ तथा िाताियण सॊयऺण ङ्झनमभािरी, २०७७ सभेतको 
उल्रॊघन हङ्टने गयी कामभ गयेको, आपूराई गैयकानङ्टनी राब ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे  खानी तथा बगूबभ ङ्जिबाग सभऺ 
गयेको कफङ्टङ्झरमत, अनङ्टभङ्झतऩत्र तथा प्रङ्झतऻाऩत्रको शतभ उल्रङ्घन हङ्टने गयी प्रचङ्झरत कानङ्टनद्वाया ङ्झनर्ङे्झधत तियफाट 
व्मिसाम गयेको य आपूराई प्राप्त अङ्झधकायको दङ्टरूऩमोग गयेको देङ्ञखॉदा खानी तथा बगूबभ ङ्जिबागरे ऩटकऩटक 
ङ्छदएको ङ्झनदेशनको सभेत फङ्ञखभराऩ गयी भाइङ्झनङ्ग ङ्ञस्कभभा तोङ्जकएको स्िीकृत फाङ्जर्भक ऺभता (ऩङ्चयभाण) बन्दा 
फढी च ङ्टनढङ्टङ्गा अिैधाङ्झनक तियरे उत्ऩादन गयी खङ्झनज बण्डायभा ऺङ्झत ऩङ्टर् माएकोभा खानी तथा बगूबभ ङ्जिबागराई 
खानी तथा खङ्झनज ऩदाथभ ऐन, २०४२ को दपा २५ को उऩदपा २ फभोङ्ञजभ ङ्झतनङ्टभ फङ्टझाउनङ्ट ऩने ऺङ्झतऩूङ्झतभ 
(याजस्ि) दाङ्ञखरा नगयी साभान्म जङ्चयिाना भात्र दाङ्ञखरा गयी नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी गने कामभभा 
प्रत्मऺ सॊरग्न बई याजस्ि च ङ्टहािट गयी भ्रष्टाचाय गयेकोरे ङ्झनम्न कम्ऩनीहरु य उि कम्ऩनीका सॊचारकहरुराई 



ङ्झनम्न ङ्झफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) को कसूयभा भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टन भागदाफी  ङ्झरई आज ङ्झफशेर् अदारत 
काठभाडौं आयोऩ-ऩत्र दामय गङ्चयएको छ । 

ङ्झनम्न: 
ङ्झस.नॊ. कम्ऩनीको नाभ सॊचारकको नाभ ङ्झफगो रु. 
१. सिोत्तभ ङ्झसभेन्ट 

ङ्झरङ्झभटेड  

ङ्झफष्णङ्ट प्रसाद 
न्मौऩाने  

रु.१६,३१,८१,६१६।- (अऺरुऩी सोह्र कयोड एकतीस राख 
एकासी हजाय छ सम सोह्र रुऩैमाॉ) 

२.  ङ्झसद्धाथभ ङ्झभनयल्स 
प्रा.ङ्झर.  

ऩशङ्टऩङ्झत भङ्टयायका  रु.४९,४५,५१,६४५।– (अऺरुऩी उनन्चास कयोड ऩैतारीस 
राख एकाउङ्ङ हजाय छ सम ऩैतारीस रुऩैमाॉ) 

३. भारुती ङ्झसभेन्टस ्
ङ्झरङ्झभटेड  

सयद गोमर  रु.२०,५०,६५,५७५।– (अऺरुऩी फीस कयोड ऩचास राख 
ऩैसठ्ठी हजाय ऩाॉच सम ऩचहत्तय रुऩैमाॉ) 

४.  अङ्ङऩूणभ क्िेङ्चयज प्रा.ङ्झर.  ऋङ्जर् अग्रिार  रु.११,१७,२५,७५७।– (अऺरुऩी एघाय कयोड सत्र राख 
ऩच्चीस हजाय सात सम सन्ताउङ्ङ रुऩैमाॉ) 

५.  उदमऩङ्टय ङ्झभनयल्स टेक 
प्रा.ङ्झर.  

प्रफरजॊग ऩाण्डे  रु.१,७९,७१,७७६।– (अऺरुऩी एक कयोड उनासी राख 
एकहत्तय हजाय सातसम छमहत्तय रुऩैमाॉ) 

६.  मङ्टनाइटेड ङ्झसभेन्ट 
प्रा.ङ्झर.  

नयेश दङ्टगड  रु.९,६९,४०,५००।–(अऺरुऩी नौ कयोड उनान्सत्तयी राख 
चारीस हजाय ऩाॉचसम रुऩैमाॉ) 

७.  सोनाऩ ङ्टय ङ्झभनयल्स एण्ड 
आमर ङ्झरङ्झभटेड  

ङ्झनऩेश तामर  रु.६,९८,९९,४१५।– (अऺरुऩी छ कयोड अन्ठाङ्ङबफे राख 
उनान्सम हजाय चाय सम ऩन्र रुऩैमाॉ) 

८. कन्चन क्िेङ्चयज प्रा.ङ्झर.  ङ्झबभ फहादङ्टय थाऩा 
ऺेत्री  

रु.३,०८,६९,१५९।– (अऺरुऩी तीन कयोड आठ राख 
उनान्सत्तयी हजाय एक सम उनान्साठ्ठी रुऩैमाॉ) 

९.  डोरोभाइट च ङ्टनढङ्टङ्गा 
उद्योग प्रा.ङ्झर.  

भान फहादङ्टय शे्रष्ठ  रु.५,४३,२१,२००।– (अऺरुऩी ऩाॉच कयोड ङ्झत्रचारीस राख 
एक्काइस हजाय दङ्टई सम रुऩैमाॉ) 

 

 
 

सहामक प्रििा 
िेदप्रसाद बण्डायी 

 


