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विषम: अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशेष अदारत काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशषे 

अदारतफाट बएको पैसराउऩय आमोगराई ख्चत्त नफझुी सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएका भदु्दाहरु । 

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशषे अदारत, काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशेष 
अदारतफाट बफबबन्न बभबतभा पैसरा बएका भध्मे याजस्ि चहुािट य सािवजबनक सम्ऩख्त्त हाबननोक्सानी सम्फन्धी भदु्दाहरुभा 
आमोगको बनणवम अनसुाय बभबत २०७९।०८।२५ गते सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएको बफफयण देहामानसुाय 
यहेको छ । 
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देहाम: 
क्र सॊ. प्रबतिादी भदु्दा आमोगको भागदाफी विशेष अदारतको पैसरा य आधाय सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएका आधाय 

1  बगिान ्
बट्टयाईसभेत 

(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७४-
CR-००५०, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७९।४।
९) 

याजश्व 
यकभ 
फैँङ्क 
दाख्िरा 
नगयी  
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

क. गणेशकुभाय ऩोियेर य बगिान 
बट्टयाईको हकभा 

भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 2059 को 
दपा ७ (ग) फभोख्जभको कसयुभा 
प्रबतिादी गणेशकुभाय ऩोियेरराई 
बफगो रू. 9,97,444।–(नौ राि 
सन्तानब्फे हजाय चायसम चौिारीस) 
कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ७ तथा 
दपा ३(१) य दपा ३(१)(ङ) 
फभोख्जभ जरयिाना एिभ ् कैद सजाम 
हनु य प्रबतिादी बगिान बट्टयाईराई 
बफगो रू. १,१८,३७,७४७ 
(एककयोड अठायराि सैँतीसहजाय 
सात सम सत्चारीस) कामभ गयी ऐ 
ऐनको दपा ७ तथा दपा ३(१) य 
दपा ३(१)(झ) फभोख्जभ जरयिाना 
एिभ ्कैद सजाम हनु। 

पैसरा 
 प्रबतिादी बगिान बट्टयाईराई 
आयोऩऩत्र भागदाफीबन्दा कभ बफगो 
कामभ गयी रू. 
92,03,163।– को दोब्फय रू. 
1,84,06,326।–(एककयोड 
चौयासी राि छ हजाय तीनसम 
छब्िीस रूऩैमाॉ) जरयिाना हनुे  य 
6 िषव कैद तथा प्रबतिादी 
गणेशकुभाय ऩोियेरराई 
आयोऩदाफीफाट सपाइ ऩाउने गयी 
पैसरा बएको। 

आधाय 

 प्रबतिादी बगिान बट्टयाईरे फैंक 
दाख्िरा गनुवऩने याजस्ि यकभ 
रु.१,०७,२८,११३।- भध्मे 
बनजरे २०७४।४।८ भा रु. 
८,२४,९५०।- य बभबत 
२०७४।४।१६ भा रु. 
७,००,०००।- गयी जम्भा 
रु.१५,२४,९५०।- फैंक दाख्िरा 
गरयसकेकोरे बनजको ख्जम्भा फाॉकी 
याजस्ि रु. ९२,०३,१६३।- 
देख्िएकोरे आयोऩदािीभा 
प्रबतिादीरे रु.१,१८,३७,७४७।- 
याजस्ि वहनाबभना गयेको दािी बए 
ऩबन बनजरे रु. ९२,०३,१६३।- 
भात्र याजस्ि यकभ वहनाबभना 
गयेको।आमोगको सो आयोऩदाफी 

 मातामात व्मिस्था कामावरम भेचीको आ.ि. २०७३/०७४ को आबथवक विियणभा 
जम्भा आम्दानी रू 46,24,28,003।- यहेको उल्रेि गये ऩबन मातामात 
व्मिस्था बफबागफाट प्राप्त आम्दानी विियणअनसुाय मातामात व्मिस्था कामावरम 
भेचीभा आ.फ. २०७३/०७४ भा VRS System फाट सङ्कबरत याजश्व रू. 
37,25,11,530।–, DLRS System फाट सङ्कबरत याजश्व रू. 
9,42,56,000।–य बभबत २०74।3।25 गतेफाट सञ्चाबरत EDLRS 

System फाट सङ्कबरत याजश्व रू. 8,74,500।- सङ्करन बएको देख्िन्छ।मसयी 
सफ्टिेमय VRS/DLRS/EDLRS य अनसुन्धानको क्रभभा ख्झकाइएका नेऩारी तथा 
बायतीम ऩटके यबसद य विविध यबसद ठेरीफाट मातामात व्मिस्था कामावरम 
भेचीको आ.ि. २०७३/०७४ भा रू. 47,62,88,530।–(सत्चारीसकयोड 
फैसठ्ठीराि अठासीहजाय ऩाॉचसम तीस) याजश्व आम्दानी बएको विियणफाट 
देख्िएको, सङ्कबरत याजश्वभध्मे नेऩार फैंक बरबभटेड बफतावभोड शािारे आ.फ. 
2073/074 को फैंक दाख्िरा गयेको प्रभाख्णत विियण अनसुाय मातामात 
व्मिस्था कामावरम भेचीको आम्दानी िाताभा रू. 45,18,03,382।- य 
आन्तयीक याजश्व कामावरमको िाताभा रू. 1,00,01,207 याजश्व दाख्िरा 
बएको य आ.फ. २०७२।०७३ को अषाढ १५ गते बौचय नम्फय 321633 
फाट रू. 81,600।- य आषाढ ३१ गते बौ.नॊ. 398516 फाट रू. 
42,200।- गयी रू. 1,23,800।- ब्मख्क्तरे सोझै फैंक दाख्िरा गयी आम्दानी 
फाॉबधएको मातामात व्मिस्था बफबागफाट प्राप्त आम्दानी विियणभा देख्िएकोरे सो 
यकभसभेत गयी रु 46,19,28,389।- फैंक दाख्िरा बएको देख्िन्छ।मसयी 
मातामात व्मिस्था कामावरम भेचीको आ.फ. 2073/074 सारको याजश्व 
आम्दानी रू 47,62,88,530।- बएकोभा रू. 46,19,28,389।- फैंक 
दाख्िरा बई रू. 1,43,60,141।- यकभ फैंक दाख्िरा नबई वहनाबभना बएको 
देख्िन्छ। 

 रेिा अबधकृत बगिान बट्टयाईरे कामवबाय सम्हारेको बभबत 2073।08।14 
देख्ि २०७४ आषाढ भसान्तसम्भ VRS फाट 23,52,30,272।– DLRS फाट रू 
6,38,59,500।- य EDLRS फाट रू. ८,७४,५००।- ऩटके तथा बफविधफाट रू. 
66,44,340।- गयी जम्भा 30,66,08,612।- (तीस कयोड छैसठ्ठी राि 
आठहजाय छसम फाह्र) आम्दानी बएकोभा आन्तयीक याजश्व कामावरमको िाताभा 



कोष तथा रेिा बनमन्त्रण 
कामावरमको आन्तयीक 
रेिाऩयीऺण तथा भहारेिा 
ऩयीऺक कामावरमको प्रायख्म्बक 
रेिा ऩयीऺणिाट ऩवुष्ट एिभ ्
सभबथवत हनु नआएको। 

 मातामात व्मिस्था कामावरम, 
झाऩारे भहारेिा ऩयीऺकको 
कामावरमराई बभबत 
२०७७।११।५ च.नॊ. ९०५ 
फाट प्रबतिादी गणेशकुभाय 
ऩोियेररे बभबत २०७४।७।१९ 
भा रु. १०,९५,४९८।- फैंकभा 
जम्भा गयी सक्करै बौचय ऩेश 
गयेकोरे उक्त यकभ फयाफयको 
िेरुज ु पर्छ्यौट गरयएको हुॉदा 
प्रबतिादीरे याजस्ि यकभ वहनाबभना 
गयेको बन्न बभल्ने अिस्था 
देख्िन्न।प्रबतिादी गणेशकुभाय 
ऩोियेरउऩय आयोऩदािी बभबत 
२०७४।७।२४ भा दताव बएको 
य आयोऩदािी दताव हनु ु बन्दा ५ 
ददन ऩवहरे नै प्रबतिादीरे याजस्ि 
यकभ फैंक दाख्िरा गयी सकेको। 

 

रू.61,65,069।- य मातामात ब्मफस्था कामावरमको िाताभा 
रू.28,70,80,846।- गयी जम्भा रू. 29,32,45,915।- फैंक दाख्िरा 
बएको देख्िन्छ।बनजको कामवकारभा रू.1,33,62,697।-(एक कयोड 
तेत्तीसराि फैसठ्ठीहजाय छसम सन्तानब्फे) फैंक दाख्िरा बएको देख्िन्न।जसभध्मे 
बभबत 2074।4।8 भा रू. ८,२४,९५०।- य बभबत 2074।04।16 गते भा 
रू.७,००,०००।- फैक दाख्िरा बएको फैंक बौचय बभबसर सॊरग्न यहेकोरे 
रू.१,१८,३७,७४७।- याजश्व रेिा अबधकृत बगिान ्बट्टयाईरे फैंक दाख्िरा नगयी 
Software System फाट देख्िएको तथ्माङ्कभा विश्वास नगयी बनज प्रबतिादीरे याजश्व यकभ 
वहनाबभना गयेको देख्िदादेख्िदै विशेष अदारतरे भहारेिा ऩयीऺकको कामावरमको 
प्रायख्म्बक प्रबतिेदनअनसुाय बफगो कभ गयी पैसरा गयेको त्रवुटऩूणव छ। 

 कामावरमको रेिा प्रणारी सञ्चारन गने प्रभिु ख्जम्भेिाय व्मख्क्तको रूऩभा रेिा 
अबधकृत यहने गयेको, कामावरम प्रभिु रगामतका कभवचायीहरूरे कामावरमभा VRS 

/DLRS य ऩटके यबसद फाऩत सङ्करन हनुे याजश्व सोही ददन िा बोबरऩल्ट रेिा 
अबधकृतराई फझुाउने प्रकृमा यहेकोभा मी प्रबतिादीहरू उक्त िायदातभा सॊरग्न 
यहेको तथ्मभा दविवविधा यहेको अिस्था छैन। 

 विशेष अदारतफाट प्रबतिादी गणेशकुभाय ऩोियेरराई अबबमोग दाफीफाट सपाइ 
ददई गयेको पैसराको बनणवमाधाय हेदाव प्रबतिादीरे अदारतसभऺ फमान गदाव बभबत 
२०७४।७।१९ भा नै नेऩार इन्बेष्टभेन्ट फैंकको िाता नॊ. क ११००५ भा 
फैंक दाख्िरा गनुवऩने याजस्ि यकभ य जरयिानासभेत गयी रु.१०,९५,४९८१- फैंक 
दाख्िरा गयेको बौचयको प्रबतबरऩी सभेत ऩेश गयेको अिस्थाभा प्रबतिादीरे याजस्ि 
यकभ वहनाबभना गयेको बनी बन्न बभल्ने अिस्था नदेख्िएको, प्रबतिादी गणेशकुभाय 
ऩोियेरउऩय आयोऩदािी बभबत २०७४।७।२४ भा दताव बएको य आयोऩदाफी 
दताव हनु ु बन्दा ५ ददन ऩवहरे नै प्रबतिादीरे याजस्ि यकभ फैंक दाख्िरा 
गरयसकेको अिस्थाभा प्रबतिादी गणेशकुभाय ऩोियेरको हकभा कसूय कामभ हनु 
नसक्ने बनी गरयएको पैसरा फदयबागी छ।सम्भाबनत सिोच्च अदारतफाट ऩछाबड 
ऋण असूर बएको बन्नेभात्र आधायफाट तत्कारको अिस्थाभा प्रबतिादीरे 
अबनमबभत तियफाट गयेको ऋण प्रिाहको कामवको दावमत्िफाट प्रबतिादीरे उन्भखु्क्त 
ऩाउन सक्ने हुॉदैन (नेकाऩ २०६९, अङ्क २, बन नॊ ८७६७)।कसूयजन्म कामव 
बनजहरूरे गरयसकेऩबछ त्मस्तो यकभ फझुाउॉछु बनी ख्जकीय बरदैभा स्थावऩत 
बइसकेको कसूयफाट छुटकाया ऩाउन नसक्न े (नेकाऩ २०६८, अङ्क ९, बन नॊ 
८६८८) मी बसद्धान्तफाट ऩवहरे कसूय बएकोभा ऩबछ सजृना बएका आधाय 



प्रभाणफाट ऩवहरेको कसूयभा उन्भखु्क्त ऩाउन नसक्ने बसद्धान्त कामभ य व्मातमा 
बएको देख्िएफाट मी प्रबतिादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ। 

2  रार ु
बगयीसभेत 

(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७५-
CR-०२३१, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७९।२।
२७) 

नक्करी 
फैङ्क 
ग्मायेण्टी 
ऩेश गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

१. प्रस्ततु भदु्दाभा बनज प्रबतिादीहरूको 
बभरेभतोभा नक्करी फैंक ग्मायेण्टीको 
आधायभा दईु ऩटक गयी रू. 
१,१०,८०,०००।- (एककयोड 
दशराि असीहजाय) यकभ बरई 
भ्रष्टाचायजन्म कामव गयेकोरे देहामका 
व्मख्क्तहरूका हकभा देहाम फभोख्जभ 
भागदाफी बरइएकोभा बनज 
प्रबतिादीहरूभध्मे देिजङ शाही य 
यणधीय तमु्फाराई आयोऩऩत्र 
भागदाफी फभोख्जभ ठहय बएको। 
रार ुबगयीको हकभा 
बनभावण कम्ऩनीका प्रबतबनबध तथा 
सञ्चारकहरूसॉग बभरेभतो गयी 
सयकायी हाबन नोक्सानी ऩमुावउने य 
आपूरे राब बरने उद्देश्मरे नक्करी 
फैंक ग्मायेण्टीको आधायभा दईुऩटक 
गयी रू १,१०,८०,०००।०० 
(एककयोड दशराि असीहजाय) 
भोबफराईजेसन यकभ उऩरव्ध गयाई 
सयकायी सम्ऩख्त्तको िदबनमतसाथ 
वहनाबभना, हाबन नोक्सानी गयेकोरे 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ फभोख्जभको कसूयभा 
बनजराई विगो रू. 
१,१०,८०,०००।०० (एककयोड 
दशराि असीहजाय) कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१ ) य दपा ३(१)(झ ) 

पैसरा 
प्रबतिादीहरू देिजङ शाही य यणधीय 
तमु्फाराई ठहय तथा छविरार 
ढकारराई भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ९ फभोख्जभ ठहय 
गयी दपा १९ फभोख्जभको कसूयभा 
सपाइ ददइएको य अन्म प्रबतिादीहरूरे 
सपाइ ऩाउने ठहय बई पैसरा बएको 
छ। 

आधाय 

क. कृवष विकास फैँक बरबभटेडको 
बभबत २०७६।४।८ को ऩत्रभा 
जभानत जायी गनव राग्ने कबभशन 
गणना गयी दताव यख्जष्टयभा उल्रेि 
बएको देख्िए ऩबन उक्त ग्मायेण्टी 
विबधसम्भत दताव बई ग्राहकको 
िाताफाट कबभशन कट्टा बएको 
नदेख्िएको य उक्त जभानतको 
बनिेदनप्रबत ऩबन फैँकको येकडवभा 
नबेवटएको। 

ि. िाई.ऩी. कन्सट्रक्सनका 
सञ्चारक याज ु रेष्ठरे अदारतसभऺ 
फमान गदाव नक्करी फैंक ग्मायेन्टी 
देिजङ शाहीरे फनाएको य उक्त 
नक्करी फैंक ग्मायेन्टीराई सक्करी बनी 
यणधीय तमु्िारे ऩेश गयेको बनी 
फेहोया िरुाएको देख्िॉदा नक्करी फैंक 
ग्मायेन्टी फनाउने कसूयभा प्रबतिादी 
छविरार ढकार य देिजङ शाहीको 

क. उन्नबत कामवक्रभ अन्तगवतको बोजऩयु-टक्साय-कोट-गोगन-ेरेिकव  सडक 
स्तयोन्नती गनव ठेक्का नॊ. DTO/UNNATI/BHOJPUR-01/072/073 ठेक्का अङ्क रू. 
१२,५५,९७७५४/३४ को बनभावण कामवको साविक ख्जल्रा प्राविबधक कामावरम 
बोजऩयु य एभ.के.िाई.ऩी.जे.बी. फीच सम्झौता बई बनभावण कामव शरुू बएकोभा 
उक्त सडक बनभावण मोजनाको ठेक्काको राबग एभ.के.बनभावण सेिाका प्रफन्ध 
बनदेशक भाधि िनार य िाई.ऩी. कन्सट्रक्सनका प्रफन्ध बनदेशक याज ु रेष्ठरे 
एभ.के. िाई.ऩी.जे.बी.बनभावण कम्ऩनी फनाई यणबधय तमु्िाराई आबधकायीक 
प्रबतबनबध तोकी उक्त मोजनाको टेण्डय पायभ दताव गने देख्ि ऩेश्की बरन े
रगामतको सम्ऩूणव काभको ख्जम्भा ददएकोभा उक्त जे.बी.को तपव फाट ऩवहरो ऩटक 
बनज यणबधय तमु्फारे कृवष बफकास फैंक भतुम शािा कामावरम यत्नऩाकव  
काठभाडौँको नाभफाट तत्कारीन शािा अबधकृत छविरार ढकार य देफजङ 
शाहीसभेतको बभरेभतोफाट June 10, 2016 को रू. ५५,५०,०००।-को APG (No 

APG095/0240/4270/16) ऩेश गयी ऩवहरो भोबफराईजेसन ऩेश्की रू 
५५,३०,०००। (ऩचऩन्नराि तीसहजाय) बरएको; बनज यणबधय तमु्फा कम्ऩनीफाट 
अरग बएऩबछ देफजङ शाहीराई कम्ऩनीरे अबधकाय ददई बनजरे सोही फैंकको 
नाभफाट November 4, 2016 को रू. ५५,५०,०००।-को Advance payment 

Security (No BB095/055/4912/15) को नक्करी फैंक ग्मायेण्टी ऩत्र फनाई साविक 
ख्जल्रा प्राविबधक कामावरम बोजऩयुभा ऩेश गयी दोस्रो भोबफराईजेसन ऩेश्की रू 
५५,५०,०००।- (ऩचऩन्नराि ऩचासहजाय) बरएकोभा मसयी ऩेश बएका फैंक 
ग्मायेन्टीहरूको िैधताको सम्फन्धभा कृवष विकास फैंक, यत्नऩाकव भा ऩत्राचाय गदाव 
उक्त कामावरमको बभबत २०७५।८।२५, च.नॊ. ७१५ फाट उक्त कामावरमफाट 
जनु १०, २०१६ भा APG (APG095/0240/4270/16) य नोबेम्िय ४, २०१६ भा 
BID security No BB095/055/4912/15) को िैंक जभानतहरू जायी नगरयएको बन्ने 
व्महोयाको ऩत्र तथा बनभावण व्मिसामीहरूका सञ्चारक एिभ ् आबधकारयक 
प्रबतबनबधको फमानसभेतफाट ऩेश बएका उऩमुवक्त फैंक ग्मायेन्टीहरू नक्करी बएकोभा 
अदारतसभेत सहभत देख्िन्छ। 

ि. एभ.के.िाई.ऩी. जे.बी.को तपव फाट दईु ऩटक भोबफराईजेशन ऩेश्की भाग गयी ऩेश 
बएका कृवष विकास फैंक भूतम शािा कामावरम यत्नऩाकव फाट जायी बएको बबनएका 
फैंक ग्मायेन्टीहरू June,10/2016 को रू. ५५,५०,०००।-को APG (No 



फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी 
बरइएको। 

याभफहादयु दाहारको हकभा 
बनभावण कम्ऩनीका प्रबतबनबध तथा 
सञ्चारकहरूसॉग बभरेभतो गयी 
सयकायी यकभ हाबन नोक्सानी ऩमुावउने 
य आपूरे राब बरने उद्देश्मरे नक्करी 
फैंक ग्मायेण्टीको आधायभा दईुऩटक 
गयी रू १,१०,८०,०००।- 

(एककयोड दशराि असीहजाय) 
भोबफराईजेसन यकभ उऩरव्ध गयाई 
सयकायी सम्ऩख्त्त िदबनमतसाथ 
वहनाबभना, हाबननोक्सानी गयेकोरे 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ फभोख्जभको कसयुभा 
बनजराई विगो रू. 
१,१०,८०,०००।- (एककयोड 
दशराि असीहजाय) कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(झ ) फभोख्जभ सजाम हनु 
भागदािी बरइएको। 

छविरार ढकारको हकभा 
प्रबतिादी छविरार ढकाररे बनभावण 
कम्ऩनीका प्रबतबनबध एिभ ्
सञ्चारकहरूसॉग बभरेभतो गयी 
सयकायी सम्ऩख्त्त फदबनमतसाथ 
वहनाबभना गने उद्देश्मकासाथ नक्करी 
फैंक ग्मायेन्टी फनाई भ्रष्टाचाय बनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ९ य दपा 
१७ िभोख्जभको कसूय गयेकोरे 
बनजराई बफगो रू. 

सॊरग्नता यहेको य यणबधय तमु्फारे 
ऩवहरो भोबफराइजेशन ऩेश्की यकभ 
भाग गदाव उक्त फैँक ग्मायेण्टी ख्जल्रा 
प्राविबधक कामावरम, बोजऩयुभा ऩेश 
गयेको। 

ग. Reasonable men test सभेतका 
आधायभा मी प्रबतिादी रार ु बगयी य 
याभफहादयु दाहाररे उक्त नक्करी 
फैंक ग्मायेन्टीराई सक्करी भानी 
झकु्मानभा ऩयी स्िीकाय गयी 
भोबफराइजेशन ऩेस्की यकभ ददएकोरे 
प्रबतिादीहरूरे गयेको कामव झकु्क्मान 
य तथ्मको भ्रभभा ऩयी हनु गएकोरे 
तथ्मको भ्रभभा ऩयी गयेको कामवराई 
कसूय भान्न नबभल्ने।उक्त नक्करी 
फैक ग्मायेन्टीराई Prime Bank Ltd 

फाट जायी रू. १,००,००,०००।- 
को फैक ग्मायेन्टीरे प्रबतस्थाऩन 
गयेकोरे सयकायी हाबन नोक्सानीको 
अिस्था नयहने। 

घ. अबत अऩयाधीकयण (over 

criminalization) हनुे गयी अदारतरे 
कानूनको ब्मातमा गनव 
बभल्दैन।कम्ऩनीको कभवचायीरे 
गयेको कसूयभा कम्ऩनीराई 
ख्जम्भेफाय ठहमावउन बभल्ने गयी दपा 
२३ भा स्ऩष्ट प्रािधान नयाख्िएको य 
Rule of Lenity सभेतका आधायभा 
उक्त दपाभा Corporate Vicarious 

Liability सभेटेको बन्ने विधावमकी 
भनसाम देख्िएन।कम्ऩनीको 

APG095/0240/4270/16) य November 4, 2016 को रू. ५५,५०,०००।- को 
Advance payment Security (No BB095/055/4912/15) भा ऩेश बएको फैंक 
ग्मायेन्टीको िैधता जाॉच गनुवऩने दावमत्ि साविक ख्जल्रा प्राविबधक कामावरम, 

बोजऩयुका कामावरम प्रभिु रार ु बगयी य उक्त कामावरमका रेिाऩार याभफहादयु 
दाहारको यहे बएको देख्िन्छ।फैंक ग्मायेन्टीको िैधता सम्फन्धभा बनख्ित हनुका 
राबग फैंकको पोन य फ्माक्स नॊ. सभेत फैँकको रेटयप्माडको अन्त्मभा उल्रेि 
गरयएको अिस्थाभा उक्त फैंक ग्मायेन्टी स्िीकाय गनुव अगाबड फैँकसॉग सोको 
िैधताभा विश्वस्त बएयभात्र स्िीकाय गनुवऩने बन्ने स्ऩष्ट उल्रेि बईयहेको अिस्था 
छ।त्मस विऩयीत प्रबतिादी रार ु बगयी य याभफहादयु दाहाररे कृवष विकास फैंक 
भतुम शािा कामावरम यत्नऩाकव सॉग सोको िैधतासम्िन्धी कुनै सोधऩछु य ऩषु्टमाइॉ 
नबरई बनभावण कम्ऩनीका सञ्चारक य प्रबतबनबधसॉग बभरेभतो गयी साविक ख्जल्रा 
प्राविबधक कामावरम बोजऩयुका कामावरम प्रभिु रार ु बगयी तथा रेिाऩार 
याभफहादयु दाहारको बभरेभतोभा नक्करी फैंक ग्मायेण्टीको आधायभा दईु ऩटक 
गयी रू. १,१०,८०,०००।-(एककयोड दशराि असीहजाय) यकभ बकु्तानी गयी 
भ्रष्टाचायजन्म कामव गयेको ऩवुष्ट बइयहेको छ।बभरेभतोभा भ्रष्टाचायजन्म कामव सम्ऩन्न 
गनव पोनभात्र गये ऩगु्नेभा मी प्रबतिादीहरूरे पोन नगयेको तथा सो फैँक 
ग्मायेण्टीको ऩषु्ट्याइॉ ऩबन नगरयएको अिस्था छ।भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा १७ रे राऩयिाही िा फदबनमतऩूिवक जनुसकैु तयीकाफाट ऩबन नेऩार 
सयकाय िा सािवजबनक सॊस्थाको सम्ऩख्त्त वहनाबभना, हाबननोक्सानी िा दरुुऩमोग गये 
गयाएभा िा भासेभा बनजहरूराई सजाम हनुे अिस्थाभा प्रबतिादीहरू रार ु बगयी य 
याभफहादयु दाहारराई सपाइ ददई बएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ। 

ग. एभ.के.बनभावण सेिाका प्रफन्ध बनदेशक भाधि िनार य िाई.ऩी. कन्सट्रक्सनका 
प्रफन्ध बनदेशक याज ुरेष्ठरे एभ.के. िाई.ऩी.जे.बी. बनभावण कम्ऩनी फनाई यणबधय 
तमु्िाराई आबधकायीक प्रबतबनबध तोकी उक्त मोजनाको टेण्डय पायभ दताव गनेदेख्ि 
ऩेश्की बरनेरगामतको सम्ऩूणव काभको ख्जम्भा ददएकोभा उक्त जे.बी.को तपव फाट 
ऩवहरो ऩटक बनज यणबधय तमु्फारे कृवष विकास फैंक भतुम शािा कामावरम 
यत्नऩाकव  काठभाडौँको नाभफाट काठभाडौंका तत्काबरन शािा अबधकृत छविरार 
ढकार य देिजङ शाहीसभेतको बभरेभतोफाट June 10, 2016 को रू. 
५५,५०,०००।-को APG (No APG095/0240/4270/16) ऩेश गयी ऩवहरो 
भोबफराईजेसन ऩेश्की रू ५५,३०,०००। (ऩचऩन्न राि तीस हजाय) बरएको 
देख्िन्छ।बनज यणबधय तमु्फा कम्ऩनीफाट अरग बएऩबछ देफजङ शाहीराई 



१,१०,८०,०००।०० (एककयोड 
दशराि असीहजाय) कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ९ य दपा ३(१) य दपा 
३(१)(झ ) फभोख्जभ सजाम हनु 
भागदािी बरइएको।  

भाधिप्रसाद िनारको हकभा 
नक्करी फैंक ग्मायेण्टीको आधायभा 
आफ्ना प्रबतबनबधभापव त रू १ कयोड 
१० राि ८० हजाय भोविराईजेसन 
ऩेश्की बरई आपूराई गैयकाननुी राब 
ऩमुावउन े फदबनमतऩूणव कामव गयेकारे 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा २३ य दपा ८(४) फभोख्जभको 
कसूयभा बनजराई बफगो रू. 
१,१०,८०,०००।०० (एककयोड 
दशराि असीहजाय) कामभ गयी ऐ 
ऐनको  दपा ८(४) फभोख्जभ सजाम 
हनु भागदािी बरइएको। 

याज ुरेष्ठको हकभा 
नक्करी फैंक ग्मायेण्टीको आधायभा 
आफ्ना प्रबतबनबधहरूभापव त रू १ 
कयोड १० राि ८० हजाय 
भोविराईजेसन ऩेश्की बरई आपूराई 
गैयकाननुी राब ऩमुावउने फदबनमतऩूणव 
कामव गयेकारे भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा २३ य दपा ८(४) 
फभोख्जभको कसयुभा बनजराई विगो 
रू. १,१०,८०,०००।०० 
(एककयोड दशराि असीहजाय) 
कामभ गयी ऐ ऐनको दपा ८(४) 

कभवचायीरे प्रत्मामोख्जत 
ख्जम्भेिायीफभोख्जभ कामव गने 
(delegated power) बएकोरे 
प्रत्मामोख्जत अबधकाय िावहय गई 
काभ गयेभा सोको ख्जम्भेिायी 
स्िमम्रे बरनऩुछव।मसयी जसरे कसूय 
गयाएको हो त्मसरे िा जसरे कसूय 
गयेको हो सोही व्मख्क्त कसूयभा 
ख्जम्भेिाय यहन्छ।कम्ऩनीरे िा 
कम्ऩनीको सञ्चारकरे कसूय 
गयाएको अिस्था नदेख्िएको हुॉदा 
जसरे कसूय गयेको हो उसरे 
दावमत्ि बरनऩुछव।मो भदु्दाभा 
प्रबतिादीहरू देिजङ शाही य यणबधय 
तमु्िारे MKYP/JV फाट प्राप्त Power 

of Attorney बन्दा िावहय गई नक्करी 
फैंक ग्मायेन्टी िनाएको य ख्जल्रा 
प्राविबधक कामावरमभा ऩेश गयी 
भोविराइजेशन ऩेश्की बरएको बन्ने 
देख्िॉदा सो कसूयको दावमत्ि वमनै 
प्रबतिादीहरूभा यहने बई उक्त दपा 
२३ को ऩरयबध फढाई सञ्चारकहरू 
प्रबतिादी भाधि िनार य याज ु
रेष्ठसभेतभा सो कसूयको दावमत्ि 
यहेको बन्न नबभल्ने। 

ङ. प्रत्मामोख्जत अबधकाय (Power of 

delegation) को ऺेत्रबन्दा िावहय गई 
प्रबतबनबधरे गयेको कुनै कसूयभा 
प्रभिुराई दोषी ठहय गनव 
बभल्दैन।प्रस्ततु भदु्दाभा प्रबतबनबधहरू 
प्रबतिादी देिजङ शाहीरे फनाएको 

कम्ऩनीरे अबधकाय ददई बनजरे सोही फैंकको नाभफाट November 4, 2016 को रू. 
५५,५०,०००।-को Advance payment Security (No BB095/055/4912/15) को 
नक्करी फैंक ग्मायेण्टी ऩत्र फनाई साविक ख्जल्रा प्राविबधक कामावरम, बोजऩयुभा 
ऩेश गयी दोस्रो भोबफराईजेसन ऩेश्की रू ५५,५०,०००।- (ऩचऩन्न राि ऩचास 
हजाय) बरएको देख्िन्छ। 

घ. एभ.के.िाई.ऩी. जे.बी. बनभावण कामव सॊमकु्त उऩक्रभ (Joint venture) फाट बएको 
देख्िएको, सािवजबनक िरयद बनमभािरी, २०६४ को बनमभ २८ को उऩबनमभ 
(७क) भा “बनभावण कामवभा सॊमकु्त उऩक्रभ (जोइन्ट बेञ्चय) फाट कामव सम्ऩन्न गने 
गयी फोरऩत्र प्रवक्रमाभा सभािेश बई ठेक्का प्राप्त गयेको अिस्थाभा सॊमकु्त 
उऩक्रभका सफै सदस्मरे दावमत्ि फहन गयी सम्झौताअनसुाय बनभावण कामव सम्ऩन्न 
गनुव ऩनेछ” बन्न ेकानूनी व्मिस्था यहेको छ।भरुकुी अऩयाध सॊवहता, २०७४ को 
दपा ३० भा सङ्गदठत सॊस्थाफाट बएको कसूयभा काभ गने गयाउनेको आऩयाबधक 
दावमत्ि हनुे य सोही सॊवहताको दपा ३१ भा सभूहफाट बएको कसूयभा सफै 
सदस्मराई सजाम हनुे बनी कानूनी व्मिस्थारे सभेत प्रबतिादीहरू भाधिप्रसाद 
िनार, याज ु रेष्ठ, यणधीय तमु्फा य देिजङ शाहीको बबूभका उस्तै यहनेभा कोही 
प्रबतिादीराई ठहय य कसैराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा प्रभाणको उख्चत 
भलु्माङ्कन विना बएको तथा उख्ल्रख्ित कानूनी प्रािधान विऩयीत यही त्रवुटऩूणव 
बएकोरे फदयबागी छ।अझ प्रस्ततु िायदातभा पजी फैँङ्क ग्मायेण्टी ऩेश गयी 
दईुऩटक बनकारेको भोबफराइजेशन ऩेश्की यकभ एभ.के.िाई.ऩी. जे.बी. रे 
सम्झौताफभोख्जभ फनाउनऩुने बोजऩयु-कोट-गोगने-रेिकव  सडक स्तयोन्नबतका राबग 
प्रमोग बएकोभा कुनै वििाद छैन।उक्त भोबफराइजेशन ऩेश्कीफाट पाइदा ऩाउने 
व्मख्क्तहरू joint venture का दईुिटा बनभावण कम्ऩनीका प्रफन्ध बनदेशकहरू 
प्रबतिादी भाधि िनार य याज ुरेष्ठ बएकोभा वििाद गनुवऩने अिस्था एकातपव  छैन 
बने अकावतपव  प्रस्ततु फैँङ्क ग्मायेण्टी पजी नफनाई िास्तविक फैङ्क ग्मायेण्टी फनाएको 
बए फैङ्क ग्मायेण्टी फनाएिाऩत राग्ने िचवसभेत प्रबतिादीहरू भाधि िनार य याज ु
रेष्ठको JV Company कै तपव फाट फेहोनुवऩनेभा सभेत कुनै वििाद गनुवऩने अिस्था 
छैन।तसथव प्रस्ततु िायदातफाट पाइदा ऩगु्ने िास्तविक beneficiary राई कसूय 
ठहय नगयी बनजहरूरे काभ गनव अख्ततमाय ददइएको व्मख्क्तहरूराई भात्र कसूय 
ठहय गने गयी बएको पैसरा सो हदसम्भ त्रवुटऩूणव छ। 

ङ. सािवजबनक िरयद ऐन, २०६३ को दपा ५२ भा िरयद सम्झौता य सोको शतवहरू, 

दपा ५२क भा ऩेश्कीसम्िन्धी व्मिस्था, सािवख्जनक िरयद बनमभािरी, २०६४ को 



फभोख्जभ सजाम हनु भागदािी 
बरइएको। 

नक्करी फैंक ग्मायेन्टीका विषमको 
जानकायी य इच्छा प्रबतिादीहरू 
भाधि िनार य याज ुरेष्ठराई यहेको 
ऩबन देख्िॉदैन।प्रबतिादी देिजङ शाही 
य यणबधय तमु्िारे Power of 

Attorney बन्दा िावहय गई सो कसूय 
गयेको देख्िन्छ।मसयी Vicarious 

Liability को बसद्धान्तअनसुाय ऩबन 
प्रबतिादीहरू देिजङ शाही य यणबधय 
तमु्िारे गयेको कसूयको दावमत्ि मी 
प्रबतिादीहरू भाधि िनार य याज ु
रेष्ठरे बरन ुनऩने। 

च. प्रबतिादीहरू देिजङ शाही, यणबधय 
तमु्िा, भाधि िनार, याज ु रेष्ठउऩय 
उच्च अदारत ऩाटनभा ०७६-CB-

०१९७, फैंवकङ कसयु भदु्दा दामय 
बई कसूय ठहय बई पैसरा बएको 
य वमनै प्रबतिादीहरूउऩय सयकायी 
छाऩ दस्तित कीते (०७६-CI-

०३५९) भदु्दा दामय बई काठभाडौँ 
ख्जल्रा अदारतफाट अबबमोग दाफी 
ऩगु्न नसक्ने ठहय बई पैसरा 
बएको। 

छ. कृवष विकास फैँक बरबभटेड 
शािा कामावरम यत्नऩाकव फाट MK-

YP-J/V का नाभभा जनु १०,२०१६ 
भा जायी गरयएको बबनएको एडबान्स 
ऩेभेन्ट ग्मायेण्टी (Advance Payment 

Guarantee No. APG 
०९५/०२४०/४२७०/१६), कृवष 
विकास फैंकको बभबत 

बनमभ ११० भा सम्झौता गनव कामवसम्ऩादन जभानत ऩेश गनुवऩने, बनमभ ११३ भा 
ऩेश्की बकु्तानी य पर्छ्यौट सम्फन्धी कानूनी व्मिस्था गयेको भतुम कायण नै 
सािवजबनक सम्ऩख्त्त हाबन नोक्सानी नहोस ्बन्ने नै हो।हाबन नोक्सानी हनुे अिस्था 
बएभा फैङ्क जभानतिाट ऩरयऩूबतव होस ् बन्ने हेतरेु नै कानून फनाएको देख्िएकोभा 
सोही कानूनी प्रािधानको अधीनभा यही ठेकेदाय कम्ऩनीरे ऩेश गयेको फैङ्क जभानत 
य ऩेश्की जभानत नै गरत बरित हो बनी स्िमभ ्अदारतरे स्िीकायी सकेऩिात ्
कसूय िायदात हुॉदाको अिस्थाराई आधाय बरई प्रबतिादीहरूराई बफगो 
रु.२,०२,७३,०००।- (दईुकयोड दईुराि बत्रहत्तयहजाय) कामभ गयी सजाम 
गनुवऩने देख्िएको (ने.का.ऩ. २०६६, अङ्क २, बन.नॊ. ८०६९) बनी सिोच्च 
अदारतिाट नजीय प्रबतऩादन बइसकेको अिस्थाभा सो नजीय पैसराको प्रबतकूर 
हनुे गयी प्रबतिादीहरूराई सपाइ ददने गयी पैसरा बएको फदयबागी छ। 

च. सङ्गदठत सॊस्थाको सञ्चारनभा भहत्त्िऩूणव बबूभका यहेका िरयष्ठ अबधकायीहरूको 
कामव य भनसामका आधायभा उक्त सॊस्थाको भनसाम ऩवहचान गने य त्मस्तो 
अबधकायीको भनसाम सङ्गदठत सॊस्थाको भनसाम भाबनन्छ।त्मसैगयी भ्रष्टाचाय 
बनिायण ऐन, २०५९ को दपा २३ भा कुनै पभव, कम्ऩनी िा सङ्गदठत सॊस्थारे 
मस ऩरयच्छेदफभोख्जभ कसूय भाबनने कुनै काभ गयेभा त्मस्तो पभवको हकभा 
त्मस्ता काभ गदावका फित सम्फख्न्धत वहस्सेदायहरू य कम्ऩनी िा सङ्गदठत 
सॊस्थाको हकभा कम्ऩनी िा त्मस्तो सॊस्थाको भतुम बई काभ गने अबधकायीरे 
त्मस्तो कसयु गयेको भाबननेछ तय भतुम बई काभकाज गने अबधकायी बनमखु्क्त 
हनुअुगाबड नै त्मस्तो काभ बए गयेको प्रभाख्णत बएभा जसरे त्मस्तो काभ गयेको 
छ, सोही व्मख्क्तरे कसयु गयेको भाबनने व्मिस्था यहेको छ।साथै भतुम बई 
काभकाज गने अबधकायी बन्नारे कम्ऩनी िा सङ्गदठत सॊस्थाको अध्मऺ, सञ्चारक 
सबभबतका सदस्म, भहाप्रफन्धक, प्रफन्ध बनदेशक िा सोही हैबसमतभा काभकाज गने 
ऩदाबधकायी सम्झनऩुछव बनी थऩ स्ऩष्टतासभेत कामभ गरयएको छ। 

छ. कम्ऩनीको नाभभा गैयकानूनी कायोिाय सञ्चारन गयेको देख्िएभा कम्ऩनीका 
सॊस्थाऩक, सञ्चारक, कभवचायी तथा मसको प्रबतबनबध भाबनएको कुनै ऩबन व्मख्क्तउऩय 
प्रचबरत नेऩार कानूनअनसुाय अबधकायप्राप्त बनकामरे आिश्मक कानूनी कायिाही 
गनवसक्न ेनै देख्िॉदा कम्ऩनीको नाभभा काभ गयेको बन्ने आधायभा उन्भखु्क्त ऩाउन 
नसक्न ेकम्ऩनीको बौबतक अख्स्तत्ि नबई अभूतव हनुे हुॉदा मसराई कैद गनव 
नसवकने, मसको स्ितन्त्र भन, भख्स्तस्क िा सोच्न सक्ने ददभाग तथा आत्भा 
नबएको हनुारे मसरे आत्भदाह गने अिस्था ऩबन नहनुे हुॉदा कुनै पौजदायी 



२०७५।१।१० को ऩत्र तथा सो 
फैंक ग्मायेण्टीराई प्रबतिादीरे Prime 

Bank Ltd. फाट जायी फैंक 
ग्मायेण्टीफाट प्रबतस्थाऩन गरयएको 
सभेतका आधायभा नक्करी यहेको 
देख्िएको छ।कृवष विकास फैंकफाट 
जायी बएको बबनएको फैंक ग्मायेण्टी 
प्रबतिादी देिजङ शाही य कृवष 
विकास फैंकका अबधकृत छविरार 
ढकाररे फनाएको य प्रबतिादी 
यणबधय तमु्फारे MK-YP-J/V को 
अबधकृत प्रबतबनबध बई ठेक्का प्रकृमाभा 
ख्जल्रा प्राविबधक कामावरम 
बोजऩयुसॉग कयाय गयी दईु यबनङ 
बफर बकु्तानी सभेत बरएको देख्िएको 
हुॉदा प्रबतिादीहरू देिजङ शाही य 
यणधीय तमु्फारे आयोऩदािी फभोख्जभ 
कसूय गयेको। 

ज. प्रबतिादी छविरार ढकाररे 
आयोऩदािीफभोख्जभ भ्रष्टाचाय 
बनिायण ऐन, २०५९ को दपा ९ 
को कसूयभा सोही दपाफभोख्जभ ६ 
भवहना कैद य रू.२०,०००।- 
(फीस हजाय जरयिाना हनुे तय 
बनजको हकभा नक्करी फैंक 
ग्मायेण्टीको सोधबनाव बइसकेकोरे 
हाबन नोक्सानीको अिस्था नदेख्िॉदा 
ऐ. दपा १७ फभोख्जभको 
आयोऩदािी ऩगु्न सक्दैन। 

 

आऩयाबधक भनसाम (Mens Rea) ऩबन याख्न िा फोक्न नसक्ने।सॊस्थाऩक िा 
शेमयधनीहरूको भन भख्स्तष्ट्कफाट सञ्चारन हनुे साधायण सबा, सञ्चारक 
सबभबत, प्रिन्ध सञ्चारक िा प्रिन्धक जस्ता अॊग िा ऩद िा सबभबतभापव त ् नै 
कम्ऩनीको कायोिाय सञ्चारन हनुे हुॉदा साभान्मतमा् भानबसक तत्िको विद्यभानता 
हनैु ऩने। कुनै पौजदायी अऩयाधभा कम्ऩनीराई सजाम गने अिस्था नहनुे।कुनै 
ऐनभा नै कम्ऩनीको तपव फाट काभ गने सञ्चारक, कभवचायी िा व्मख्क्त नै 
व्मख्क्तगत रुऩभा सजामका बागी हनुे बन्ने स्ऩष्ट व्मिस्था गरयएको अिस्थाभा 
मस्तो कसूयभा मस्तो कम्ऩनीको नाभभा काभ गने सञ्चारक, कभवचायी िा 
व्मख्क्तउऩय कायिाही चराउन ऩाइने (नेकाऩ २०६९, अङ्क ४, बन नॊ ८८१४) बनी 
सिोच्च अदारतफाट प्रबतऩाददत बसद्धान्तको प्रबतकूर हनुेगयी बएको पैसरा 
त्रवुटऩूणव यहेको छ। 

ज. कृवष विकास फैंकका नाभभा फनाइएको कीते फैंक जभानतका कायण सो फैंकराई 
मदद सद्दे फैंक जभानत फनाएको बए सो जभानत फनाए फाऩत प्राप्त हनुसक्न े
यकभ फैंकराई प्राप्त हनुेभा कीते गयेका कायण सो यकभ प्राप्त हनु नसकी 
फैंकराई अप्रत्मऺरूऩभा भौदिकरूऩभा हाबन ऩगुेको छ।सम्भाबनत सिोच्च 
अदारतफाट ऩछाबड ऋण असूर बएको बन्नेभात्र आधायफाट तत्कारको 
अिस्थाभा प्रबतिादीरे अबनमबभत तियफाट गयेको ऋण प्रिाह कामवको दावमत्िफाट 
प्रबतिादीरे उन्भखु्क्त ऩाउन सक्ने हुॉदैन (नेकाऩ २०६९, अङ्क २, बन नॊ 
८७६७)।कसूयजन्म कामव बनजहरूरे गरयसकेऩबछ त्मस्तो यकभ फझुाउॉछु बनी 
ख्जकीय बरदैभा स्थावऩत बइसकेको कसूयफाट छुटकाया ऩाउन नसक्ने (नेकाऩ 
२०६८, अङ्क ९, बन नॊ ८६८८) मी बसद्धान्तफाट ऩवहरे कसूय बएकोभा ऩबछ 
सजृना बएका आधाय प्रभाणफाट ऩवहरेको कसूयभा उन्भखु्क्त ऩाउन नसक्न े
व्मातमा बएको देख्िएफाट कामवसम्ऩन्न बएको हुॉदा नक्करी फैँक ग्मायेण्टीका 
आधायभा नेऩार सयकायराई हाबन नोक्सानी नबएको बन्न बभल्ने अिस्था छैन। 

झ. बनम्न प्रबतिादीहरूका हकभा बनजहरूको फदबनमत बनम्नफभोख्जभ ऩवुष्ट बएको 
देख्िन्छ। 

अ. रार ुबगयी, याभफहादयु दाहार 

भोबफराईजेसन ऩेश्की भाग गयी बनभावण कम्ऩनीफाट ऩेश हनु आएको फैंक 
जभानत ऩत्रको अख्न्तभभा मो जभानतको िैधताको राबग सम्ऩकव  गनुव होरा बनी 
सम्फख्न्धत फैंकको पोन नम्फयसभेत ददएको अिस्थाभा फैंकसॉग सम्ऩकव  नै नगयी  
बनभावण कम्ऩनीका प्रबतबनबध तथा सञ्चारकहरूसॉग बभरेभतो गयी सयकायी हाबन 



नोक्सानी ऩमुावउन े य आपूरे राब बरन े उद्देश्मरे नक्करी फैंक ग्मायेण्टीको 
आधायभा दईु ऩटक गयी रू १,१०,८०,०००।०० (एककयोड दशराि 
असीहजाय) भोबफराईजेसन यकभ उऩरव्ध गयाई सयकायी सम्ऩख्त्त फदबनमतसाथ 
वहनाबभना, हाबन नोक्सानी गयेको ऩवुष्ट बएको छ।मी प्रबतिादीविवमरे अनसुन्धानका 
क्रभभा फमान गदाव ऩेश बएको फैँक ग्मायेण्टी सक्करजस्तै रागेय फैँकसॉग सोधऩछु 
नगयेको बनेकोभा ठूरो यकभ यहॉदायहॉदै फैँकको ऩत्रभा िैधताका सम्फन्धभा 
सोधऩछु गनव सवकन े उल्रेि बए ऩबन प्रबतिादीहरूरे बभरेभतोभा भ्रष्टाचाय गने 
भनसाम बएकारे उक्त ग्मायेण्टीको िैधताका सम्फन्धभा सोधऩछु नगरयएको स्ऩष्ट 
छ। 

आ. छविरार ढकार 

बनरख्म्फत कभवचायी शािा अबधकृत छविरार ढकाररे बनभावण कम्ऩनीका 
प्रबतबनबध एिभ ्सञ्चारकहरूसॉग बभरेभतो गयी कृवष विकास फैँङ्कभा गई सयकायी 
सम्ऩख्त्त िदबनमतऩूिवक वहनाबभना गने उद्देश्मकासाथ नक्करी फैंक ग्मायेन्टी 
फनाएको देख्िन्छ।  

इ. भाधिप्रसाद िनार य याज ुरेष्ठ 

नक्करी फैंक ग्मायेण्टीको आधायभा आफ्ना प्रबतबनबधहरूभापव त रू १ कयोड १० 
राि ८० हजाय भोविराइजेशन ऩेश्की बरएको य बनज भाधिप्रसाद िनार य 
याज ु रेष्ठ उक्त जे.बब. को सञ्चारकसभेत यहेको हुॉदा त्मस्तो सङ्गदठत सॊस्थाको 
भतुम बई काभ गनेरे त्मस्तो कसूय गयेको भाबनने बएको उक्त भोबफराइजेशन 
ऩेश्कीको यकभ बनजरे प्राप्त गयेको ठेक्काभा प्रमोग बएको उक्त यकभको राब बरने 
व्मख्क्त बनज भाधिप्रसाद िनारसभेत बएको अिस्थाभा आपूराई गैयकाननुी राब 
ऩमुावउने फदबनमतरे आफ्नो पभवफाट नेऩार सयकायसॉग गयेको सम्झौता 
फभोख्जभको काभ नगयी भ्रष्टाचाय गयेको ऩवुष्ट बएको छ। 

ञ. विशेष अदारतफाट ठहय बएका प्रबतिादीहरू यणधीय तमु्िा य देिजङ शाहीको 
फमानअनसुाय सपाइ ऩाएका प्रबतिादीहरूको फदबनमत ऩवुष्ट बइयहेको देख्िन्छ। 

प्रबतिादी यणधीय तमु्फारे भौकाको फमानभा देिजङ शाही य आपू फैँङ्क गएय फैँङ्क 
ग्मायेण्टी फनाए ऩबन आफ्नो सॊरग्नता नबई देिजङ य फैँङ्कका कभवचायीहरू 
सॊरग्न यहेको बनेका तथा अदारतको फमानको जिाप १६ भा देिजङ शाहीरे 
नै फैँङ्क ग्मायेण्टी फनाएका उल्रेि गयेका छन।्त्मसैगयी प्रबतिादी देिजङ शाहीरे 
नक्करी फैंक ग्मायेन्टी फनाई आपूराई गैयकाननुी राब ऩमुावउने फदबनमतरे रू. 
५५ राि ५० हजाय भोविराईजेसन ऩेश्की बरई भ्रष्टाचाय गयेको 



देख्िन्छ।भौकाको फमानभा बनजरे कृवष विकास फैँकभै फैँक ग्मायेण्टी फनाएको, 
प्रबतिादी रार ुबगयीरे आमोजनाको कफोर अङ्कको २% यकभ भागेका य नददएभा 
सहमोग नगने बनेकोरे रु एघायराि बनजैको िाताभा जम्भा गनव िोज्दा बनजरे 
साथीको नाभभा हाबरददन बनेअनसुाय साथीको नाभभा ग्रोफर फैँकभा एघायराि 
याख्िददएको; बनजकी रीभती ऩषु्ट्ऩा ऩयुीको यावष्डम िाख्णज्म फैँकको िाताभा रु ५ 
राि ५० हजाय हाबरददएको; रार ु बगयीको हातैभा रु दईुराि ददएको उल्रेि 
गयेकाभा अदारतको फमानको जिाप १९ भा आपू य सयेुन्ि रेष्ठ बई फैँक 
ग्मायेण्टी फनाएको उल्रेि गयेका छन।् 

सङ्गदठत सॊस्था कानूनी व्मख्क्त बएकारे मसको देिानी दावमत्िभात्र यहन्छ बन्ने 
ऩवहरेको अिधायणा बए ऩबन अवहरे सङ्गदठत सॊस्थाफाट ऩबन अऩयाध हनु्छ बन्ने 
अिधायणा विकास बएको छ।मसयी नक्करी फैँक ग्मायेण्टीका सम्फन्धभा रार ु
बगयी य याभफहादयु दाहाररे फैँकसॉग कुनै सोधऩछु नगयेको, उक्त ग्मायेण्टी 
फनाउन सॊरग्न यणधीय तमु्फा, देिजङ शाही फैँकभा गई छविरार ढकाररे 
फनाइददएको तथा सॊमकु्त उऩक्रभका भतुम भान्छेहरू याज ु रेष्ठ य भाधिप्रसाद 
िनार यहेकाभा सफै प्रबतिादीहरूको सॊरग्नताबफना उक्त भ्रष्टाचायजन्म कामव 
सम्ऩन्न बइयहेकोभा प्रबतिादीहरूराई आयोऩऩत्र भागदाफी फभोख्जभ सजाम नगयी 
गरयएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ। 

 


