
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७६।११।१९  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

याष्ट्रष्डम फीउ बफजन कम्ऩनी बरबभटेड केन्रीम कामाारम, काठभाडौंका प्रफन्ध सञ्चारक धभायाज अबधकायी, सञ्चारक 
सबभबतका अध्मऺ य सदस्महरु तथा बनजको ऩऺधय कभाचायीहरुसभेतको बभरेभतोभा कम्ऩनीको फीउ खरयद तथा आ.व. 
२०७३/०७४ भा बसजन बसष्ट्रिएऩबछ बनजी फीउ व्मवसामीसॉग भकै फीउ कम्ऩनीरे खरयद गयी अनदुान कामाक्रभभा याख्न 
राबग ऩयेको तथा अन्म ष्ट्रवषमहरुसभेतभा व्माऩक अबनमबभतता गयेको बन्ने उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा तत्कारीन याष्ट्रष्डम 
फीउ बफजन कम्ऩनी बरबभटेडका प्रफन्ध सञ्चारक धभायाज अबधकायी सभेतको बभरेभतोभा कम्ऩनीको अनदुानभा कृषकहरुराई 
उऩरव्ध गयाउने भकैको फीउ "कृषकहरुराई उन्नत फीउ बफजन खरयद भूल्मभा अनदुान उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी कामाष्ट्रवबध, 

२०६८" अनसुाय ष्ट्रवतयण नगयी खरयद तथा बफक्री ष्ट्रवतयण गरयएको झठु्ठा कागजऩत्र तमाय गयी भ्रष्टाचाय कामाभा सॊरग्न 
देहामका याष्डसेवक य सम्फख्न्धत भकैको फीउ सप्रामसा कम्ऩनीका व्मख्िहरुउऩय देहामफभोख्जभको कसयुभा कामभ बएको 
बफगो फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजामको भागदाफी बरइएको छ । 

क. तत्कारीन याष्ट्रष्डम फीउ बफजन कम्ऩनी बरबभटेड, कुरेश्वय, काठभाडौंका प्रफन्ध सञ्चारक धभायाज अबधकायीको हकभा्  

कृषकहरुराई उन्नत फीउ बफजन खरयद भूल्मभा अनदुान उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी कामाष्ट्रवबध, २०६८ अनसुाय याष्ट्रष्डम 
फीउ बफजन कम्ऩनी बरबभटेडरे नेऩार सयकायको अनदुानभा बफक्री ष्ट्रवतयण गनुाऩने ११८.४६० (एकसम अठाय दशभवर चाय 
छ) भेष्ट्रिकटन उन्नत जातको भकैको फीउ खरयद नै नगयी झठु्ठा कागजऩत्र फनाउने कामाभा सॊरग्न यही त्मस्तो गरत 
कागजातहरुभा तोक आदेश गयी  बौचय सदय गने य मबुनक बसड कम्ऩनी प्रा.बर., धनगढी एवॊ बफजफषृ्ट्रि कम्ऩनी प्रा. बर., 
ष्ट्रऩठुवा, ख्चतवनराई प्राप्त नै नबएको भकैको फीउको यकभ बिुानीको चेकभा सही गयी बिुानी ददई सयकायी अनदुानको 
यकभ ष्ट्रहनाबभना गयेको स-प्रभाण ऩषु्ट्रष्ट हनु आएकोरे याज्मको कोष दरुुऩमोग गयी फीउ खरयद बफक्री ष्ट्रवतयण गयेको देखाई 
नेऩार सयकायको अनदुान यकभ रु.४६,१५,२०१।- (छमारीस राख ऩन्र हजाय दईु सम एक) ष्ट्रहनाबभना गयी नेऩार 
सयकायराई हाबन ऩरु् माई आपूसभेतराई राब बरने फदबनमतफाट गरयएको उि कामा भ्रष्टाचाय बनवायण  न, २०५९ को दपा 
९ य १७ फभोख्जभको कसयु बएको स्थाष्ट्रऩत हनु आएकोरे बनजरे हाबननोक्सानी गयेको बफगो रु.४६,१५,२०१।- कामभ गयी 
बनज धभायाज अबधकायीराई भ्रष्टाचाय बनवायण  न, २०५९ को दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही  नको ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (1) को खण्ड (छ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम एवॊ दपा ९ फभोख्जभसभेत सजाम गयी 
सोही  नको दपा १७ फभोख्जभ हानीनोक्सानी गयेको बफगो यकभ बनजफाट असरुउऩय हनु तथा बनज नेऩार सयकायफाट 
भनोनमन बई बनमिु बएको तत्कारीन याष्ट्रष्डम फीउ बफजन कम्ऩनी बरबभटेड, कुरेश्वय काठभाडौंका कामाकायी प्रभखु (ष्ट्रवख्शष्ट 
शे्रणी) को ऩदभा यहेका याष्डसेवक कभाचायी बएकोरे भ्रष्टाचाय बनवायण  न, २०५९ को दपा २४ फभोख्जभ थऩ सजाम 
हनुसभेत भागदाफी बरइएको छ । 

ख. मबुनक बसड कम्ऩनी प्रा.बर., धनगढी तथा कृषक सहमोग केन्र, धनगढी-१३, कैरारीका अध्मऺ रक्ष्भीकान्त ढकारको 
हकभा् 
याष्ट्रष्डम फीउ बफजन कम्ऩनी बरबभटेड, केन्रीम कामाारम, कुरेश्वय, काठभाडौंसॉग गयेको खरयद बफक्री सम्झौता अनसुाय 

बफक्री गनुाऩने उन्नत जातको भकैको फीउ कम्ऩनीभा नफझुाई प्रफन्ध सञ्चारकसॉग बभरेभतो गयी ९० (नब्फे) भेष्ट्रिकटन भकैको 
फीउ बफक्री गयेको बनी झठु्ठा बफरहरु फनाई बिुानी बरएको य ष्ट्रवबबन्न ख्जल्राहरुफाट सहकायी तथा ख्जल्रा कृष्ट्रष ष्ट्रवकास 
कामाारमको ऩत्र ख्झकाई बफक्री गदै नगयेको भकैको फीउ सहकायी सॊस्थाराई बफक्री गयेको बनी झठु्ठा बफक्री ष्ट्रवर फनाउन 
सहमोग गयी सहकायीरे फझुाउनऩुने यकभ आफ्नो कम्ऩनी तथा आफ्नो खातासभेतफाट कम्ऩनीको खाताभा फझुाई ९० 
भेष्ट्रिकटनभा नेऩार सयकायको अनदुान यकभ रु.३५,०६,४००।- (ऩैतीस राख छ हजाय चाय सम) ष्ट्रहनाबभना गयी नेऩार 
सयकायराई हाबन ऩरु् माई आपूसभेतराई राब बरने फदबनमतफाट गरयएको उि कामा भ्रष्टाचाय बनवायण  न, २०५९ को दपा 

 



८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु बएको स्थाष्ट्रऩत हनु आएकोरे बनज अध्मऺ रक्ष्भीकान्त ढकारराई हाबननोक्सानी 
गयेको बफगो रु. ३५,०६,४००।- कामभ गयी सोही  नको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम गयी हानीनोक्सानी 
गयेको बफगो यकभ सोही दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ बनजफाट असरुउऩय गयी जपत हनु भागदाफी बरइएको छ । 

ग. बफजफषृ्ट्रि कम्ऩनी प्रा.बर., ष्ट्रऩठुवा (यत्ननगय-१५), ख्चतवनका प्रफन्ध बनदेशक याभचन्र अबधकायीको हकभा् 
याष्ट्रष्डम फीउ बफजन कम्ऩनी बरबभटेड केन्रीम कामाारम कुरेश्वय, काठभाडौंसॉग गयेको खरयद बफक्री सम्झौता अनसुाय 

बफक्री गनुाऩने उन्नत जातको भकैको फीउ कम्ऩनीभा नफझुाई २८.४६० (अठ्ठाइस दशभरव चाय छ ख्जयो) भेष्ट्रिकटन भकैको 
फीउ प्रफन्ध सञ्चारकसॉग बभरेभतोभा बफक्री गयेको भकैको फीउ कहाॉ कुन कामाारमराई फझुाएको थाहा नबई झठु्ठा बफरहरु 
फनाई बिुानी बरएको य उि ऩरयभाणको भकैको फीउको सहकायी सॊस्थारे फझुाउनऩुने यकभ ने.फै.बर. यत्ननगय, ख्चतवन य 
नेऩार इन्बेष्टभेन्ट फैंक बरबभटेड, काबरभाटी शाखाफाट फझुाउन रगाई नेऩार सयकायको हनेु अनदुान यकभ 
रु.११,०८,८०१।६० (एघाय राख आठ हजाय आठ सम एक ऩैसा साठी) भध्मे साठी ऩैसा फझुाई सकेको देख्खॉदा खदु 
यकभ रु.११,०८,८०१।- ष्ट्रहनाबभना गयी नेऩार सयकायराई हाबन ऩरु् माई आपूसभेतराई राब बरने फदबनमतफाट गरयएको 
उि कामा भ्रष्टाचाय बनवायण  न, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु बएको स्थाष्ट्रऩत हनु आएकोरे बनज 
प्रफन्ध बनदेशक याभचन्र अबधकायीरे नोक्सानी गयेको बफगो रु.११,०८,८०१।- (एघाय राख आठ हजाय आठ सम एक) 
कामभ गयी सोही  नको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम गयी हानीनोक्सानी गयेको यकभ सोही दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोख्जभ बनजफाट असरुउऩय गयी जपत हनु भागदाफी बरइएको छ । 

घ. याष्ट्रष्डम फीउ बफजन कम्ऩनी बरबभटेड, केन्रीम कामाारम, कुरेश्वय, काठभाडौंका तत्कारीन का.भ.ु भहाशाखा प्रभखु येवती 
यभण ओझाको हकभा्  

कृषकहरुराई उन्नत फीउ बफजन खरयद भूल्मभा अनदुान उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी कामाष्ट्रवबध,  २०६८ अनसुाय याष्ट्रष्डम 
फीउ बफजन कम्ऩनी बरबभटेडरे नेऩार सयकायको अनदुानभा बफक्री ष्ट्रवतयण गनुाऩने उन्नत जातको ११८.४६० (एकसम अठाय 
दशभवर चाय छ ख्जयो) भेष्ट्रिकटन भकैको फीउ खरयद नै नगयी बभबत २०७४/०२/०३ गते य बभबत २०७४/०२/२५ गते 
बिुानी ददन गरत ऩत्र तमाय गयी ऩत्राचाय गयेको, कामाारमभा भार प्राप्त नबएको अवस्थाभा भारप्राबप्त कागजातभा सही गने 
तथा ष्ट्रवबबन्न सात ख्जल्राका कृष्ट्रष सहकायी सॊस्थाहरुराई भकैको फीउ बफक्री नै नगयेको अवस्थाभा ऩबन झटु्टा बफक्री बफर 
काटी नबए नगरयएको कामाराई बए गयेको देखाउने कामासभेत गयी बनजको सो कामाफाट नेऩार सयकायको  याज्मको कोष 
दरुुऩमोग गयी फीउ खरयद बफक्री ष्ट्रवतयण गदाा रु.४६,१५,२०१।- (छमारीस राख ऩन्र हजाय दईु सम एक) ष्ट्रहनाबभना गयी 
नेऩार सयकायराई हाबन ऩरु् माई आपूसभेतराई राब बरने फदबनमतफाट गरयएको उि कामा भ्रष्टाचाय बनवायण  न, २०५९ को 
दपा ९ एवॊ दपा १७ फभोख्जभको कसयु बएको प्रभाख्णत हनु आएकोरे बनजरे हाबननोक्सानी गयेको बफगो 
रु.४६,१५,२०१।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय बनवायण  न, २०५९ को दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही  नको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (1) को खण्ड (छ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजामका साथै दपा ९ 
फभोख्जभसभेत सजाम हनु य सोही  नको दपा १७ फभोख्जभ हानीनोक्सानी गयेको बफगो यकभ बनजफाट असरुउऩय हनु 
भागदाफी बरइएको छ । 

ङ. याष्ट्रष्डम फीउ बफजन कम्ऩनी बरबभटेड, केन्रीम कामाारम, कुरेश्वयका तत्कारीन आबथाक भहाशाखा प्रभखु भहेश कुभाय 
ऩौडेरको हकभा् 
भकैको फीउ खरयद बफक्री नै नबएको अवस्थाभा सोको बिुानी गने गरत चेक तमाय गयेको भकैको फीउ खरयद 

ऩछाबडको बभबत य सहकायीराई बफक्री गरयएको बबनएको बभबत अगाबड गरयएको प्रष्ट हुॉदाहुॉदै आफ्नो कामाभा गख्म्बयता नदेखाई 
कागजातहरु चेकजाॉच नगयी बिुानीको बौचय तमाय गयी गोदाभभा फीउ प्राप्त नै नबएको अवस्था हुॉदाहुॉदै भार प्राबप्त 
बभबतबन्दा ऩष्ट्रहरेकै बभबतभा ११८.४६० (एकसम अठाय दशभवर चाय छ ख्जयो) भेष्ट्रिकटन भकैको फीउ बफक्री गयेको बन्न े
झठु्ठा कागजऩत्र तमाय गयी सप्रामसासॉगको बभरेभतोफाट नेऩार सयकायको याज्मको कोष दरुुऩमोग गयी फीउ खरयद बफक्री 
ष्ट्रवतयण गदाा रु.४६,१५,२०१।-(छमारीस राख ऩन्र हजाय दईु सम एक) ष्ट्रहनाबभना गयी नेऩार सयकायराई हाबन ऩरु् माई 
आपूसभेतराई राब बरने फदबनमतफाट गरयएको उि कामा भ्रष्टाचाय बनवायण  न, २०५९ को दपा ९ य १७ 
फभोख्जभकोसभेत कसयु बएको प्रभाख्णत हनु आएकोरे बनज भहेश कुभाय ऩौडेररे हाबननोक्सानी गयेको बफगो 
रु.४६,१५,२०१।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय बनवायण  न, २०५९ को दपा 17 भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही  नको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य उऩदपा दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम एवॊ सोही  नको 



दपा ९ फभोख्जभसभेत सजाम गयी हाबननोक्सानी गयेको बफगो यकभ सोही  नको दपा १७ फभोख्जभ बनजफाट असरुउऩय हनु 
भागदाफी बरइएको छ । 

च. याष्ट्रष्डम फीउ बफजन कम्ऩनी बरबभटेड, केन्रीम कामाारम, काठभाडौंका आबथाक भहाशाखाका तत्कारीन शाखा अबधकृत 
बफन्द ुथाऩाको हकभा् 
बनजरे भकैको फीउको बिुानीका राबग उठाएको बौचयको चाज गने भहरभा सही गयी गोदाभभा प्राप्त नै नबएको 

भार प्राबप्त बभबतबन्दा ऩष्ट्रहरा कै बभबतभा बफक्री ष्ट्रवतयण गयेको झठु्ठा कागजात बएको जान्दाजान्दै भकैको फीउ बफक्री गयेको 
झठु्ठा कागजऩत्र तमाय गयी सप्रामसासॉगको बभरेभतोफाट नेऩार सयकायको याज्मको कोष दरुुऩमोग गयी फीउ खरयद बफक्री 
ष्ट्रवतयण गदाा रु.४६,१५,२०१।- (छमारीस राख ऩन्र हजाय दईु सम एक) ष्ट्रहनाबभना गयी नेऩार सयकायराई हाबन ऩरु् माई 
आपूसभेतराई राब बरने फदबनमतफाट गरयएको उि कामा भ्रष्टाचाय बनवायण  न, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभकोसभेत 
कसयु बएको प्रभाख्णत हनु आएकोरे बफन्द ु थाऩारे हाबन नोक्सानी गयेको बफगो रु.४६,१५,२०१।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
बनवायण  न, २०५९ को दपा 17 भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही  नको दपा ३ को उऩदपा (१) य उऩदपा दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम एवॊ सोही  नको दपा ९ फभोख्जभसभेत सजाम गयी 
हाबननोक्सानी गयेको बफगो यकभ सोही  नको दपा १७ फभोख्जभ बनजफाट असरुउऩय हनु भागदाफी बरइएको छ । 

छ. याष्ट्रष्डम फीउ बफजन कम्ऩनी बरबभटेड, केन्रीम कामाारम, कुरेश्वयभा तत्कारीन आबथाक भहाशाखाभा कामायत फरयष्ठ 
सहामक सयेुन्रभान शे्रष्ठको हकभा्  

भकैको फीउको बिुानीका राबग उठाएको बौचय तमाय गने भहरभा सही गयी गोदाभभा प्राप्त नै नबएको भार प्राबप्त 
बभबतबन्दा ऩष्ट्रहरेकै बभबतभा बफक्री ष्ट्रवतयण गयेको झठु्ठा कागजात बएको जान्दा जान्दै भकैको फीउ बफक्री गयेको झठु्ठा 
कागजऩत्र तमाय गयी सप्रामसासॉगको बभरेभतोफाट नेऩार सयकायको याज्मको कोष दरुुऩमोग गयी फीउ खरयद बफक्री ष्ट्रवतयण 
गदाा रु.४६,१५,२०१।- (छ्यारीस राख ऩन्र हजाय दईु सम एक) ष्ट्रहनाबभना गयी नेऩार सयकायराई हाबन ऩरु् माई 
आपूसभेतराई राब बरने फदबनमतफाट गरयएको उि कामा भ्रष्टाचाय बनवायण  न, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभकोसभेत 
कसयु बएको प्रभाख्णत हनु आएकोरे बनज सयेुन्रभान शे्रष्ठरे हाबननोक्सानी गयेको बफगो रु.४६,१५,२०१।- कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय बनवायण  न, २०५९ को दपा 17 भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही  नको दपा ३ को उऩदपा (१) य उऩदपा दपा 
३ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम एवॊ सोही  नको दपा ९ फभोख्जभसभेत सजाम गयी 
हाबननोक्सानी गयेको बफगो यकभ सोही  नको दपा १७ फभोख्जभ बनजफाट असरुउऩय हनु भागदाफी बरइएको छ । 

ज. याष्ट्रष्डम फीउ बफजन कम्ऩनी बरबभटेड, केन्रीम कामाारम, कुरेश्वयका फरयष्ठ सहामक स्टोयष्ट्रकऩय धभेन्र कुभाय झाको 
हकभा्  

भकैको फीउको बिुानीका राबग उठाएको बौचयफाट यकभ बिुानी गदाा भार प्राप्त रयऩोटाभा गोदाभष्ट्रकऩयको स्थानभा 
सही गयी झठु्ठा कागजात बएको य गोदाभभा भार प्राप्त नबएको बनी जान्दा जान्दै भकैको फीउ बफक्री गयेको झठु्ठा कागजऩत्र 
तमाय गयी सप्रामसासॉगको बभरेभतोफाट नेऩार सयकायको याज्मको कोष दरुुऩमोग गयी फीउ खरयद बफक्री ष्ट्रवतयण गदाा 
रु.४६,१५,२०१।- (छ्यारीस राख ऩन्र हजाय दईु सम एक) ष्ट्रहनाबभना गयी नेऩार सयकायराई हाबन ऩरु् माई आपूसभेतराई 
राब बरने फदबनमतफाट गरयएको उि कामा भ्रष्टाचाय बनवायण  न, २०५९ को दपा ९ य ११ फभोख्जभको कसयु बएको 
स्थाष्ट्रऩत हनु आएकोरे बनज धभेन्र कुभाय झारे हाबननोक्सानी गयेको बफगो रु.४६,१५,२०१।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय बनवायण 
 न, २०५९ को दपा 17 भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही  नको दपा ३ को उऩदपा (१) य उऩदपा दपा ३ को उऩदपा 
(१) को खण्ड (छ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम एवॊ सोही  नको दपा ९ फभोख्जभसभेत सजाम गयी हाबननोक्सानी 
गयेको बफगो यकभ सोही  नको दपा १७ फभोख्जभ बनजफाट असरुउऩय हनु भागदाफी बरई आज ष्ट्रवशेष अदारत, काठभाडौंभा 
आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ । 

 
 

प्रविा 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


