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विशषे अदालत काठमाडौं 
इजलास 

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री मोहन रमण भट्टराई 

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्र कुमार शशिाकोटी 
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री महेश प्रसाद पडुासैनी  

फैसला 
सम्ित २०७० सालको स.फौ.नं. ०७०-CR-००९४ 

                                                                       ननणणय.नं:- ४३ 
अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अनसुन्धान अनधकृत गोविन्द बहादरु शे्रष्ठको 
प्रनतिेदनले नेपाल सरकार ................................................................................१ 

िादी 
 

 

नबरूद्ध 

रेिती रमण झाको नानत, गोविन्द झाको छोरा, रौतहट शजल्ला, बसतपरु गा.वि.स.िडा नं.5 
जन्म भई  ऐ.ऐ.गौर नगरपानलका िडा नं.५, विद्यापनतनगरमा घर भएका हाल काठमाडौं 
महानगरपानलका िडा नं.९ बशशषट् गल्ली २६, बत्तीस पतुलीमा बस्ने नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणको तत्कानलन कायणकारी ननदेशक िषण ६२ को डा. जीिेन्र झा ........................१ 

 
 
प्रनतिादी 
 
 

नतलक यादिको नानत, शम्भ ुलाल यादिको छोरा, सप्तरी शजल्ला, नतलाठी गाउँ विकास सनमनत 
िडा नं.८ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं महानगरपानलका िडा नं.३५, गैह्रीगाउँ, तीनकुने, 
साइराम मागण बस्ने नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको तत्कानलन महाप्रबन्धक िषण ५९ को रामेश्वर 
यादि ........................................................................................................ १ 

 

बनुी लाल साहको नानत, रामखेलािन साहको छोरा, महोत्तरी शजल्ला, सरपल्लोगा.वि.स. िडानं. ४ 

स्थायी ठेगाना भई नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको तत्कानलन महा प्रिन्धक िषण ६० को यगुल वकशोर 

साह….................................................................................................………... १ 

 

इश्वर चन्द अटलको नानत, जेठमल अटलको छोरा, सनुसरी शजल्ला, इनरुिा नगरपानलका िडा 
नं.२ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं महानगरपानलका िडा नं. ३२, मैनतदेिी, सौगातमागण 
बस्ने नेपाल विद्यतु प्राधीकरणका तत्कानलन प्रबन्धक बषण ५३ को कैलाश प्रसाद अटल .......१ 
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जोखन फनैतको नानत, इन्रलाल चौधरीको छोरा, शजल्ला उदयपरु गाइघाट गा.वि.स.िडा नं.८ 
हाल शजल्ला उदयपरु, नियगुा नगरपानलका िडा नं.५ मा स्थायी ठेगाना भई नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणका तत्कानलन इशन्जननयर िषण ५२ को नारायण प्रसाद चौधरी  ........................ १ 

 

चक्र बहादरु शे्रष्ठको नानत, नारायण बहादरु शे्रष्ठको छोरा, सनुसरी शजल्ला, धरान नगरपानलका 
िडा नं.१३, हाल शजल्ला मकिानपरु हेटौडा नगरपानलका िडा नं.४ स्थायी ठेगाना भई नेपाल 
विद्यतु प्राधीकरणकातत्कानलन भण्डार सहायक िषण ४५ को सरोज शे्रष्ठ...........................१ 

 

कणण पालको नानत, करिीर बहादरु पालको छोरा, दाच ुणला शजल्ला, खरकडा गा.वि.स.िडा नं.३ 
मा स्थायी ठेगाना भई नेपाल विद्यतु प्राधीकरणका तत्कानलन सह ननदेशक, िषण 56 को हरीश 
बहादरु पाल …………….....................................................……...................…………. १ 

 

प्रमेबहादरु कटुिालको नानत, यमबहादरु कटुिालको छोरा, काठमाडौँ शजल्ला,कीनतणपरु 
नगरपानलका िडा नं. १३ चोभार स्थायी ठेगाना भई नपेाल विद्यतु प्राधीकरणकातत्कानलन 
लेखा अनधकृत, िषण ५७ को सरेुश कुमार कटुिाल…….............................................. १ 

 

केशिराज खनालको नानत बवुद्ध प्रसाद खनालको छोरा शजल्ला पाल्पा खस्यौली गा.वि.स.िडा 
नं.4 मा स्थायी ठेगाना भई नेपाल विद्यतु प्राधीकरणकातत्कानलन सहायक लेखा अनधकृत िषण 
53 को सशुशल प्रसाद खनाल ………..........................................………………….............१ 

 

रामकृष्ण पनरेुको नानत, उजल दत्त पनेरुको छोरा, डडेल्धरुा शजल्ला, भरपरु गा.वि.स. िडा 
नं.१, नौलाकोट स्थायी ठेगाना भै कञ्चनपरु शजल्ला, भीमदत्त नगरपानलका िडा नं.४, मेनरोड 
घर भएका हाल काठमाडौँ शजल्ला नतन थाना गा.वि.स. िडा नं. ८, मारिाडी टोल िस्ने नेपाल 
विद्यतु प्राधीकरणका तत्कानलन सहायक प्रबन्धक िषण ४२ को सरेुन्र प्रसाद पनेरु .........….. १ 

 

बलभर पाध्याको नानत, श्री घमुनारायण पाध्याको छोरा, स्याङजा शजल्ला शचलाउनेिास 
गा.वि.स. िडा नं. ३, मडुिा स्थायी ठेगाना भई नेपाल विद्यतु प्राधीकरणका तत्कानलन महा 
प्रिन्धक िषण ५८ को शचरञ्जीवि शमाण पौडेल ……….......................……………….....………….. १ 

 

रुरनाथ दाहालको नानत, वटकादत्त दाहालको छोरा, शजल्ला उदयपरु, लेखानी गा.वि.स., िडानं. ९स्थायी 
ठेगाना भै हाल काठमाडौँ महानगरपानलका िडानं. ३४, शाशन्तनगर बस्न ेनेपाल विद्यतु प्राधीकरणमा 
सह ननदेशक पदमा कायणरत िषण ५० को नडल्ली रमण दाहाल…............................................ १ 
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शचढी रत्न शाक्यको नानत, मोनत रत्न शाक्यको छोरा, शजल्ला काठमाडौँ, काठमाडौँ महा नगरपानलका 
िडानं. ३१ बागिजार, ब्लकनं. ५५३ स्थायी ठेगाना भई नेपाल विद्यतु प्राधीकरणका तत्कानलन 
का.म.ुननदेशक िषण ५५ को अष्टरत्नशाक्य  ……..........................................…....……….. १ 

 

शजतेन्र नारायणनसंहको नानत, पिनकुमार नसंहको छोरा, शजल्ला सप्तरी, कोइलाडी िडानं. ४ स्थायी  
ठेगाना  भै  हाल  काठमाडौँ  महानगर पानलका  िडा नं. ९, नसनामंगल िस्न ेनेपाल  विद्यतु  प्राधीकरण, 

हेटौडा नबतरण केन्रका तत्कानलन प्रमखु निपरुारी प्रसादनसंह ….................................... १ 

 

ताराननधी ढकालको नानत, मेघनाथ ढकालको छोरा, निुाकोट शजल्ला चैघडा गा.वि.स. िडा नं. 
९, िाननयाटार स्थायी ठेगाना भई काठमाडौँ शजल्ला, गोँगि ु गा.वि.स. िडा नं. ६ िस्न,े 
काठमाडौँ महानगरपानलका िडा नं. २, भाटभटेनी शस्थतइन्टर कशन्टनेन्टल नबशजनेश नेटिकण का 
प्रोपाइटर, Sichuan Dongfang Transformer Company Ltd., China का आनधकारीक प्रनतनननध 
एिं एजेन्ट िषण ५६ को मणीनाथ ढकाल …….......................................................... १ 

 

DCS066/67-14 Supply and Delivery of Distribution Transformerका ठेकेदार Sichuan 

Dongfang Transformer Co.Ltd., No-119, Jiaoyu Road, Fushi Town, Fushun County, Zigong 

City, Sichuan Province, China, (Phone : +86-813-7100773, Fax : +86-813-7112129)  ठेगाना 
भएका General Manager, Mr. Hongyu Ouyang.........................................................१ 

 

DCS066/67-14 Supply and Delivery of Distribution Transformer का ठेकेदार Sichuan 

Dongfang Transformer Co.Ltd., No-119, Jiaoyu Road, Fushi Town, Fushun County, Zigong 

City, Sichuan Province, China, (Phone : +86-813-7100773, Fax : +86-813-7112129) ठेगाना 
भएका Chairman, Mr. Ou Yang Shi.....................................................................१ 

 

मदु्ााः – भ्रष्टाचार (ट्रान्सफमणर खररदमा भ्रष्टाचार गरेको) । 

     नबशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ६ तथा नेपाल राजपिमा नमनत २०५९।५।६ मा प्रकाशशत 
सूचना बमोशजम यसै अदालतको अनधकार क्षेिनभि पने प्रस्ततु मदु्ाको संशक्षप्त तथ्य एिं ठहर यस प्रकार 
रहेको छाः 

तथ्य खण्ड  

१. नेपाल विद्यतु प्राधीकरणले चीन, थाइल्याण्ड र भारतबाट कररब ६००० थान विद्यनुतय ट्रान्सफमणर 
खरीद गदाण अननयनमता गरेको ।नेपाल विद्यतु प्राधीकरणले तोवकएको मापदण्ड पररपालना नगरेको, 
आपूनतण गररएको सामाग्रीको भौनतक अिस्थाका बारेमा कुनै परीक्षण नगरेको, आपूनतणकताणलाइण आपूनतण 
पश्चात जिाफदेही र शजम्मेिार निनाइण छुट ददएको कारण विगत ५ िषणदेशख विद्यनुतय ट्रान्सफमणर 
खरीदमा व्यापक अननयनमतता भएको ।प्राधीकरणले चीन, थाइल्याण्ड र भारतबाट खरीद गरेको 
६००० भन्दा बढी ट्रान्सफमणरका सम्बन्धमा प्राधीकरणका संचालक डा. कृष्णप्रसाद दलुालको 
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संयोजकत्िमा गदठत उपसनमनतले गरेको परीक्षण सहीतको प्रनतिेदनबाट आनथणक अननयनमतताको पवुष्ट 
हनुे देशखएको नेपाल  सरकार (सम्माननीय प्रधानमन्िीस्तर) बाट नमनत २०६९।५।१९ मा नपेाल 
विद्यतु प्राधीकरणको प्रयोजनाथण Specification विपररत गणुस्तरहीन ट्रान्सफमणर खररद कायणमा संलग्न 
कमणचारीहरुलाई नेपाल विद्यतु प्राधीकरण कमणचारी विननयमािली बमोशजम कारिाही अगानड बढाउन 
नेपाल विद्यतु प्राधीकरण संचालक सनमनतलाई ननदेशन ददने तथा गणुस्तरहीन ट्रान्सफमणरहरु खररदमा 
संलग्न कमणचारीहरु समेतलाई छानविनिाट दोषी देशखएमा भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९ को 
पररच्छेद २ बमोशजम कसूरको अनसुन्धान तथा कारिाहीका लानग अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगमा पठाउने ननणणय भएको भने्न समेत ब्यहोराको च.नं. ४४९ नमनत २०६९।१०।५ को उजाण 
मन्िालयको पि ।  

२. नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको ठेक्का सम्झौता नं. DCS 066/67-14 अन्तगणतका नबतरण ट्रान्सफमणरहरु 
खररद गने क्रममा नमनत २०६७।१२।१० मा LC No. 10DC01USD07679 अन्तगणत US$ 804240.00 

को ८५ प्रनतशतले US$ 683604.00 को हनुे रु. ४९३२२०२८।६० ठेकेदार कम्पनी Sinchuan 

Dongfang Transformer Co. Ltd., China लाई भकु्तानी ददएको र सोही ठेक्कामा सामानको भन्सार 
महशलु र म.ुअ. कर िापत रु. १,७७,४८,९३५।४६ र सोही सामानको एल.सी. रकमको १० 
प्रनतशतले हनुे रु. ५७,९०,२४०।- समेत जम्मा रु. ७,२८,६१,२०४।०६ (सात करोड अठ्ठाइस 
लाख एकसठ्ठी हजार दईु सय चार र पैसा छ) भकु्तानी भएको तथा उल्लेशखत ट्रान्सफमणरहरुमा 
मापदण्ड विपररतका कमसल तार प्रयोग भै बढी चहुािट भै नबद्यतु प्राधीकरणलाई हानी नोक्सानी 
भएको नबषयमा यथाथण थाहा भएन तर नसफाररसकै आधारमा सो भकु्तानी भएको हनु ु पछण।आयात 
गररएका ट्रान्सफमणरहरुको टेष्ट गनण नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको प्रनतनननध पनन ठेकेदारको फ्याशक्ट्र मै 
पठाइएको हनु्छ।कमसल तार प्रयोग भएको सम्िन्धमा मलाई जानकारी भएन । यदद त्यसो हो भन े
ठेक्का सम्झौता बमोशजम ठेकेदारलाई कारिाही गनुणपछण। उल्लेशखत ठेक्कामा प्रयोग भएका 
ट्रान्सफमणरहरुमा तोवकएको भन्दा सानो साइज र कम तौलको Conductor प्रयोग भै बढी नबद्यतु 
चहुािट भएको सम्िन्धमा मलाई कुनै जानकारी नभएको ।सो ट्रान्सफमणरहरु Test Report को 
आधारमा नै शस्िकार गररएको हनु्छ। उक्त पदमा रहँदा महाप्रबन्धक तथा कायणकारी ननदेशकको 
हैनसयतले गनुण पने नपेाल विद्यतु प्राधीकरणको आनथणक तथा प्रशासननक ननयमािली अनसुारको 
अनधकार प्रयोग गरी काम गरेको हो । यसरी पदीय हैनसयतले काम गदाण DCS67/68-04 बोलपि 
सदर, म्याद थप, महाप्रबन्धकको हैनसयतले र Inspection  मा पठाउने पदानधकारीको स्िीकृनत, 
कायणकारी ननदेशकको हैनसयतले काम गरेको हो । साथै भकु्तानी सम्बन्धी कायण नसफाररसको 
आधारमा गररएको । ICB-RVDSR-04/2009-1 बोलपि नसफाररशको आधारमा सदर महाप्रबन्धकको 
हैनसयतले र Inspection मा पठाउने पदानधकारीको स्िीकृनत नसफाररशको आधारमा कायणकारी 
ननदेशकको हैनसयतले स्िीकृत गररएको साथै उक्त कागजातहरुमा मैले सही गरेको ठाउँहरुमा 
सनाखत गरी ददए ँ।पवहले नै Bidding Document  स्िीकृनत भएको नथयो र PPMO को Standard 

Document लाई समेत आधार नलई Bidding Document  तयार गने गररएको हनु्छ । बोलपि 
आह्वान भइसकेपनछ बोलपि नबक्री भइसकेको पनछ िा बोलपि नबक्री भई रहेको बेला DCS East को 
महाप्रबन्धकको कायण सम्मालेको हो । बोलपि नबक्री भई विनभन्न कम्पनीबाट प्राप्त  Bid Evaluation 
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पनछ सदर गने बेलामा  Bid  Evaluation Report प्राप्त भएको ।Lia Dao Gu को दस्तखतको 
आनधकाररकता सम्बन्धमा संझौता गदाण मतुयत: कम्पनी र कम्पनीको एजेन्ट मानथ विश्वास गररएको 
हनु्छ । जस्तो पि Agreement हनुे बेलामा प्रस्ततु गदणछ, परीक्षण गने कायण त्यो ननकायको भएमा 
पनन एजेन्ट मानथ नै विश्वास गररएको हनु्छ । Power of Attorney को अशततयारी ददनेको दस्तखत 
वकने हनुे तर सामानको सप्लाई हनुे र भकु्तानी नलनकेो अिस्थामा ठेक्काको कामको भकु्तानी 
नलंदासम्मको कुरा हेदाण यसको शजम्मा कम्पनीले पूणणरुपले नलन ु पने । यसमा नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणको ननयत खराि देशखंदैन कारण जनु कम्पनीले Bid proposal  ददएको छ, उसैको नाउँमा 
L/C खोलेको छ । त्यहीबंाट सामान आएको छ र उसैलाई भकु्तानी भएको छ, कम्पनीको ननयत 
खराि भएको कारणले यस्तो कीते हनु सक्दछ ।ठेक्का संझौता कायाणन्ियनको लानग पूिणमा पनन 
भएको व्यिस्था अनसुार संझौता बमोशजमको Specification बमोशजमकै सामान नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणमा ल्याउन सामानहरुको Specification check  गनण Factory मा प्राविनधक कमणचारी पठाउन 
संझौता प्रािधान भए बमोशजम सामान  Dispatch हनु अगाडी सामान चेक गनण प्राविनधक कमणचारी 
Factory मा पठाइएको हो। उक्त विषयमा पवहलादेशख नै अन्तराणविय स्तरको कम्पनीको  Factory 

Test Report   लाई आधार नलंदै आएको छ । नेपलामा पनन यस्ता    Test गनुणपने विषयमा हेटौडाको  
Transformer testing lab  लाई   testing facility  उपलब्ध गराउने विषयमा पहल गररएको हो । 
आिश्यकता भएमा नेपालमा पनन  test गने प्रािधानलाई नेपालमा test गनण अननिायणतालाई पहल 
गरेको हो । के कनत प्रनतशत नेपालमा test गने हो यस विषयमा समेत पहल गररने छ । साथै  
Factory  मा  3rd Party Inspection को पनन पहल भैरहेको छ । Factory Inspection Test गने 
संझौतामा नै उल्लेख गररएको हनु्छ । विनभन्न ठेक्का नम्बरहरुमा गई काम गनण तोवकएका 
कमणचारीहरु नसफाररशमा भए अनसुार सम्झौताको GCC clause No.26.1 अनसुार  Pre-dispatch 

Inspection and testing     को लानग उक्त चारजनालाई मनोनयन गररएको हो । Inspection र  

testing बारे संझौतामा उल्लेख हनु्छ । उक्त काम बारे संझौता हनुे ननकायबाट वििरणहरु उपलब्ध 
गराइएको हनु्छ ।Pre-dispatch Inspection &testing को कायण सम्पूणण (dispatch गररने सामान) 
तयार भएपनछ dispatch हनु अगानड गररएको हनु्छ । उक्त कायण हाम्रो प्राविनधक कमणचारीको 
उपशस्थनतमा कम्पनीको Factory मा कम्पनीको प्राविनधकहरुबाट गने गदणछ । Specification 

बमोशजम सामानको सनुनशश्चतताको लानग यस्तो कायण गररएको हनु्छ । सामानको विषयमा 
Specification सम्बन्धमा शंका लागेमा त्यो सामान त्यही  Reject गनुण नपरोस ् संभािनालाई दृवष्टगत 
गरेको कारण नै  Factory मा  testing को लानग पठाइएको हनु्छ । तर यस  case मा कम्पनीबाट 
ठूलो धोखा भएकोले  Inspection र  test Report  मािले राम्रो सामान पाउँछ भन्न नमल्दैन । साथै  

Inspection Test Report र   Inspection Certificate भएन भने सामान  dispatch  हनु सक्दैन, सामान 
आउँदैन र भकु्तानी हुँदैन र ठेक्का सम्बन्धी कायण अगानड बददैन। Factory Inspection मा खटाइएका 
कमणचारीहरु साक्षीमा बस्न ुिा आफैं  test गनुणमा कुनै विभेद देशखंदैन । त्यो test गने कामको लानग 
प्राविनधक कमणचारीहरुलाई खटाइएको नथयो । प्राविनधक कमणचारीले test गदाण Machine ले जे 
देखाए कोछ त्यसैमा सही गरेको छ । साक्षीमा बस्दा Report मा शंका लागेमा आफैं  test गदाण 
कसैले रोक्दैन नथयो । तर यसमा कम्पनीको विश्वसनीयताको कुरा आयो । उसले आफ्नो 
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Equipment को Calibration मा केही कुरा नमलाएको हनु सक्दछ । विगतमा पनन यस्तै testing भई 
आई रहेकोले कम्पनी मानथ बढी विश्वास गरेको हनु सक्दछ । कम्पनीले धोका ददने काम शरुुदेशख 
गदै आएकोले विनभन्न समस्या उत्पन्न भएको छ । प्राविनधक ज्ञान भएका ईशन्जननयरहरुलाई 
Inspectiontesting  कायणमा खटाएको छु । Transformer ममणत सम्बन्धी कायण Electrical को संतया 
न्यून भएको तर Electrical Engineer हरुलाई    Transformer लगायत अन्य विनभन्न विद्यतु सामाग्री 
सम्बन्धी विशेष योजना तथा दक्षता हनुे भएकोले  Electrical Engineer हरुबाट उक्त काम गराइएको 
हो ।कनत Transformer खररद गदाण कनतिटा test गनुण पछण यस विषयमा कुनै कानूनी व्यिस्था 
नभए तापनन ५ देशख १० प्रनतशतलाई प्रायं नलन े गदणछ । कम्पनीको मनसाय खराि भएमा ५ 
प्रनतशत test गदाण पनन testReport खराि हनुेछ । Bidding Document  मा भएको व्यिस्था 
बमोशजम ५-१०% सेम्पनलङ्ग गदाण पनन खराि सामान ननस्की हाल्छ ।यस्तो कुरा पनन Bid 

document  मा राख्न सवकन्छ । Bidding Document को Section VII technical specification    को 
clause 5.2 मा उल्लेख भए बमोशजम नै  test  गनुण पदणछ  । प्रनतशतको विषयमा कुनै ननदेशन ददएको 
छैन,  Inspector  मा  depend  गछण वक कसरी नसफाररश गने । Tender Document  को  Inspection 
मा जाने प्राविनधकहरुलाई नसफाररशको आधारमा मनोनयन माि गरेको हो ।म शजम्मेिारीबाट 
पशन्छन खोजेको होइन । सबैको आ-आफ्नो शजम्मेिारी हनु्छ । मसंग सझौता भएका कागजात 
हुँदैन । सामान खररद गने ठाउँमा सझौताका कागजात हनु्छ। Inspector लाई उक्त कागजात 
ददएको छैन भने्न Inspector  ले पनन आफ्नो कागजात सम्बशन्धत ठाउँमा सम्पकण  गरी नलन सक्छ । 

Inspector ले कुनै कागजात पाएन िा शजन्सी व्यिस्थापन महाशाखा र आयोजनाले सो कागजात 
Inspector लाई ददएन भने्न बारे मलाई कुनै जानकारी भएन । एउटा टोनलले एक ददनमा 
कनतिटासम्म Transformer को परीक्षण गदणछ भन्ने सम्बन्धमा  test  गने विषय र     Factory मा 
गररएकोArrangement  मा ननभणर गदणछ । कनत दूरीबाट      transformer हरू  equipment को नशजक 
ल्याउछ, त्यसमा ननभणर गदणछ । साथै test गने प्राविनधक सहायकमा ननभणर गदणछ ।Transformer 

को  Capacity  आदद सबैलाई हेदाण २-३ थानदेशख बढी समय ददई १०-१२ थानसम्मको test गनण 
सवकने देशखन्छ ।Bid document िा संझौता मैले हेरेंको होइन । नसफाररश भए अनसुार नै 
मनोनयन गररएको हो। पूिण व्यिस्थालाई माि ध्यान ददई फाइल पेश गरेको हनु सक्दछ ।  

Sampling  गदाण ६० थान माि test गदाण ट्रान्सफरमर ठीक भएका कम्पनीको ननयत ठीक भएमा सबै 
ठीक हनुे नथयो। सबै ट्रान्सफरमर test गराउन ुपछण भने्न मलाई थाहा भएन । के कस्तो कनत test 
गराउन ुपने बारेको कागजात मसंग हुँदैन । तर यो सामान   Specification  बमोशजम न आएको कुरा 
उक्त कम्पनीको ट्रान्सफरमर जले पनछ तामाको तारको ठाउँमा अल्यनुमननयमको तार भेट्टाइएको कुरा 
नेपाल विद्यतु प्राधीकरणले थाहा पाए बमोशजम कम्पनीलाई आिश्यक कारिाहीको लानग अगानड 
बढाउँदा कम्पनीको उक्त कारिाही ग्यारेन्टी समयनभि परेकोले कम्पनीले सबै ट्रान्सफरमर फेने 
प्रनतबद्धता MOU माफण त जाहेर गरेको ।तर कम्पनीले किूल गरेको समयनभि पयाणप्त ट्रान्सफरमर न 
पठाएको, माि ५५ ट्रान्सफरमर पठाएको छ ।Bid document बाट स्िीकृत भएको होइन । यस 
विषयमा मलाई थाहा भएन । म आउन ुभन्दा पवहले नै Bid document अनसुार बोलपि आह्वान 
भएको हो । भविष्यमा Bid document सधुार गररनपुने देशखन्छ ।Guaranteed Value of the losses 
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मा tve tolerance  हनु ुहुँदैन । Guaranteed Value  कसलाई माने्न भने्न प्रश्न आउँछ ।clause 6.3 मा 
Bidder को quoted value मा exceed हनुे प्रािधान छ ।Bidder ले  quote   गरे  loss भन्दा बढी 
पनन नलन सक्ने तर penalty लगाएर नलन सवकन्छ ।  Bid document मा के व्यिस्था छ भने्न बारे 
र यस्तो वकनसमको test गनुणपछण भने्न व्यिस्था बारे मलाई जानकारी भएन। नसफाररसको आधारमा 
लेखाबाट भकु्तानी भएको छ । तरAluminium-winding को विषयमा कसैले धोका देला भने्न यवकन 
गनण सवकन । बावहर तामा र नभि Aluminium बशुझन आएको छ । यो पत्ता लगाउन 
ट्रान्सफरमरलाई विगानुण पने हनु्छ । Business Trust को आधारमा  Inspector  ले विश्वास गरेकोमा 
धोका पाएको देशखन्छ । यनत हदसम्म धोका पाउला भने्न कसैले विश्वास गनण सकेन ।
 Clause 8.2 मा  test may be conducted  भनेको लेशखएको भने तापनन पवहला देशखनै  Business trust 
को आधारमा नेपालमा test गने व्यिस्था नथएन । हेटौडामा test गने बारे अननिायणतामा  Focus कम 
र   may be लेशखएकोले यस्तो हनु गएको देशखन्छ ।तर गणुस्तरहीन ट्रान्सफरमर आउन सक्ने 
अिस्थालाई दृवष्टगत गरी हेटौडामा testing lab राख्न प्रयास गररयो ।यो transformer हरु आउँदा 
testing गने  equipment  हेटौडामा नथएन । आधनुनक testing equipment  नहुँदा त्यसै test गनण 
उपयकु्त पनन नथएन । पनछ    testing equipment  हेटौडा  workshop मा व्यिस्था भएकोले अवहले 
त्यहाँ test गने कायण भइरहेको छ । त्यस  workshop लाई अझ आधनुनकीकरण गने कायणको लानग 
विनभन्न  equipment को  specification  िनाउने कायण तथा बोलपिबाट खररद गने कायणको लानग 
तयारी भइरहेकोछ । नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको संचालक सनमनतको नमनत २०६७।९।२२ को 
५६४ औ ं बैठकबाट ननणणय हनुभुन्दा नै बोलपि आह्वान भइसकेको नथयो । बोलपिहरुमा यी 
कुराहरु समािेश भएको पाइएन । Transformer Testing लानग चावहने उपकरणहरु हेटौंडा िकण सपमा 
दरुुस्त राख्नकुो सट्टा उपकरण खररद गनुण पने अिस्था नथयो । उपकरण नभएको अिस्थामा 
हेटौंडामा test हनु सकेन । पूिण व्यिस्था अनसुार नै काम भएको हो । नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको 
संचालक सनमनतको उक्त ननणणय पनछ हनुे बोलपिहरुमा हेटौडामा test गने व्यिस्था गररएको छ। 
नेपाल विद्यतु प्राधीकरण Business trust मा धोका खाएको छ । आफ्नो कायण सम्पादन गदाण असल 
ननयतले गररएको छ ।हेटौडा शस्थत िकण  शपलाई हालको अिस्थामा ल्याउनको लानग २०६७।६८ 
मा रु. १८ लाख ट्रान्सफरमर ममणत र उपकरणको लानग बजेट छुट्याइएको नथयो । आ.ि. 
२०६७।६८ मा मतुय सामान Digital Power Meter (Power analyses) loss ननकाल्ने कामको लानग 
प्रयोग गनण रु. ९ लाख ६६ हजारमा खररद गरी २०६८।११।३० मा जडान गररएको छ । र 
उक्त सामानको Calibration  २०१३ जनिरीमा भारतमा Calibration  गररएकोले हाल आयोगका 
विशेषज्ञहरुबाट वितरण ट्रान्सफमणहरुको परीक्षण भइरहेको छ । रु. ९८ हजारमा पािर फेक्टर 

Equipment  र रु. २४ हजार नडशजटल मशल्टनमटर पनन खररद गररएको छ । मतुय कुरा Power 

analyses २०६९ पौषमा भारतमा calibration  गरेपनछ वितरण ट्रान्सफरमरको loss ननकाल्ने कायणमा 
सहयोग भइरहेको छ ।नेपाल विद्यतु प्राधीकरणक संचालक सनमनतको ननणणय भन्दा अगािै बोलपि 
आह्वान भएको र बोलपिमा व्यिस्था भए अनसुार स्िीकृत भएको देशखन्छ । संचालक सनमनतको 
ननणणय बमोशजम ट्रान्सफरमर िकण शपलाई आधनुनकीकरण गनण खोशजएको त्यसको लानग बजेट पनन 
माग गरेको छ । मतुय कुरा   Expertise र यस सम्बन्धी Specification कस्तो राख्न ेभने्न समस्याले 
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गदाण पनन हालसम्म समस्या भइरहेकोछ । उक्त िकण शपको लानग गत आ.ि. मा करीि रु. ५ 
करोडको Estimate  मा धेरै बढीको कबोल मोल आएकोले त्यसलाई रद् गरी Specification र बजेट 
बारे पनुरािलोकन भइरहेको छ । यसपनछ पनु: बोलपि आह्वान गररने छ।हेटौंडा र लैनचौरको 
िकण शपलाई आधनुनकीकरण गनण आ.ि. ६७।६८ मा रु. १८ लाख (ट्रान्सफरमर ममणत र 
उपकरण), आ.ि. ६९।७० मा रु. ५ करोड (  टेवष्टङ्ग सामान) आ.ि. ६९।७० मा टेवष्टङ्ग 
सामानको (IEC Standard) बोलपि आह्वान गदाण सारभतू रुपमा बोलपि Estimate रकम भन्दा धेरै 
बढी आएकोले बोलपि रद् भई हाल सम्मको Specification  र  Estimate सम्बन्धी पनुरािलोकन 
भइरहेको छ । आ.ि. ६७।६८ मा मतुय सामान   Digital Power Meter (Power analysis) (loss 

ननकाल्ने काममा प्रयोग हनुे )  रु. ९ लाख ६६ हजारमा खररद गरी २०६८।११।३० मा जडान 
गररएको छ । उक्त equipment  को calibration २०१३ जनिरी र २०६९ पौषमा भारतबाट 
गराइएको छ । बोलपि स्िीकृनतका लानग पेश भएकोमा कररब एक मवहना पनछमाि स्िीकृनत गनुण 
परेको कारण- कुनै कुनै बोलपिमा यस्तो समस्या आउन सक्छ । फाइल पेश गने पदानधकारीसंग 
बोलपि मूल्यांकन सम्बन्धी कुरा बझु्न ुपने हनु्छ । कवहले काही फाइल पेश गने पदानधकारीबाट 
मूल्यांकन सम्बन्धी कुरा स्पष्ट नभएमा मूल्यांकन कनमटीका अन्य पदानधकारीहरुसंग बझु्न ु पने 
हनु्छ। यसमा १० बटा बोलपि भएकोले र उपरोक्त व्यहोराले गदाण वढलो हनु गएको हो । 
बोलपि स्िीकृत गनणको लानग २७ ददन नै चावहन्छ भन्न खोजेको होइन । उपरोक्त व्यहोरा बझु्दा 
कसैको अनपुशस्थनत हनु सक्दछ िा कायण बोझको विनभन्न वकनसमले गदाण हनु सक्दछ । १० बटा 
बोलपिदाताको लानग लानगएको यो समय विश्वसनीय नै देशखन्छ । बोलपि स्िीकृत र संझौता वढलो 
भएको विषयमा मलाई केही थाहा छैन । यसको जिाफ संझौता गनेले स्पष्ट पानण सक्दछ । 
संझौताका लानग चावहने कागजपिका नबषयमा िहाँले स्पष्ट पानण सक्न ु हनु्छ । बोलपि स्िीकृनत 
सम्बन्धी ननणणयको लानग विनभन्न कायाणलयबाट पेश गररएको हनु्छ भने्न समेत व्यहोराको प्रनतिादी 
रामेश्वर यादिले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा गरेको बयान। 

३. टेण्डर आह्वान भएपनछ र मूल्यांकन तथा स्िीकृत भएपनछ सिणमान्य मान्यता के हो भने 
Specification बमोशजमका ट्रान्सफरमरहरु नै अपूनतणकताणले उपलब्ध गराउँछ भने्न हनु्छ । 
ट्रान्सफरमरको ठेक्का सम्झौता आफूबाट स्िीकृत नभएको र Specification बमोशजमका 
ट्रान्सफरमरहरु आयात भएको सन्दभणमा सम्झौता बमोशजम नै ट्रान्सफरमरहरु आपूनतणकताणले उपलब्ध 
गराएको मानु्नपने हनु्छ । सोही अनसुार कहीकतैबाट गनुासाहरु प्राप्त नभएकोले सम्झौता बमोशजम नै 
ट्रान्सफरमरहरु आयात भएको हो भनी मानी आएको हुँ । तर पनन पनछ समस्या आएको कुरा 
जानकारी पाएपनछ मैले सो सम्यालाई नमनत २०६७।५।२५ गते नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको 
संचालक सनमनतको बैठकमा सदस्य सशचिको हैनसयतले छलफल गराएको र सो बैठकबाट 
मकेुशराज काफ्लेको संयोजकत्िमा ५ सदस्यीय उपसनमनत गठन गरी सो सनमनतबाट समेत छानविन 
गराइएको नथयो भनी प्रनतिादी जीिेन्र झाले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगमा गरेको बयान कागज। 
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४. Hubei Sunlight Electric Co.Ltd China का Authorized Representative Mr. Zou Yi Tian को पि कीते 
बारे कुनै जानकारी नथएन । अवहले आएर कीते प्रमाशणत भऐको (Zou Ti Tianले उल्लेख गरेको) र 
सो पिको आधारमा राय नसफाररश अनसुार नै म्याद थप गररएको हो । यस्तो कीते पिको जाँच 
गने अनसुन्धानत्मक व्यिस्था न रहेको र यस्तो अनमुान गनण पनन नसकेकोले यो हनु गएको हो । 
कम्पनीलाई क्षनतपूनतण भराउँदा म्याद थपबाट हनु गएको क्षनतपूनतण पनन भराउन ुपने हनु्छ । कीते 
पिको आधारमा गररएको म्याद थपलाई मान्यता ददन नमल्दैन ।यसबाट नेपाल विद्यतु प्राधीकरणलाई 
विननमयदरबाट हनु गएको हानी नोक्सानी र Liquidated damage समेत लगाउन ुपने हनु्छ ।राय 
नसफाररशमा Factory मा  Inspection  गनण जान े पदानधकारी वढलो गरी गएको कारण उल्लेख 
गरेकोले राय नसफाररश बमोशजम नै उक्त म्याद थप गररएको हो । कम्पनीको १२ जनु २०११ 
को पि २०६८।२।२९ मा प्राप्त भए अनसुार २२ जनुमा  Inspection पठाउन ुपने अिस्था नथयो 
तर म्यादथपको राय नसफाररशमा ३७ ददन वढलो गरी Inspection कायण सरुु भएको देशखन्छ ।  1st 

lot मा वढलो हनु गएकोले दोश्रो lot को Inspection मा असर पनण सक्ने अिस्थालाई हेरी उक्त 
समय थप गनण नसफाररश गररएकोले म्याद थप गररएको छ । Copper को सट्टा  Alumenium  
भएको कुरा नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको पूिाणञ्चल क्षेिीय कायाणलयको नमनत २०६९।२।१८ को 
पिबाट नेपाल विद्यतु प्राधीकरणलाई जानकारी भएको व्यहोरा फाइलबाट देशखन्छ । उक्त बेला मेरो 
उमेरको हदले अिकाश भइसकेको नथयो । नेपाल सरकारको ननणणय बमोशजम २०६९ मंनसर २५ 
गतेदेशख नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको कायणकारी ननदेशकमा बहाल भएपनछ Copper को सट्टा 
Alumenium Winding को सम्बन्धमा नेपाल विद्यतु प्राधीकरणबाट भइरहेको काम कारिाही 
सन्तोषजनक नपाइएकोले नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको संचालक सनमनतमा छलफल गरी संचालक 
सनमनतको ननणणय बमोशजम उक्त विषय बारे अनसुन्धानको लानग यस आयोगमा सबै कागजात 
पठाइएको हो ।Test गने Proper equipment नभएर नै test न गररएको हो । contract को प्रािधान 
अनसुार पवहला देशख नै  may be inspected    अथाणत ्गनण सक्ने/नसक्ने अिस्था रहेको र equipment 
नै नरहेको अिस्थामा  test   गररएन ।   Business trust    Factory को आधारमा Factory मा नै नेपाली 
प्राविनधकको उपशस्थनतमा test लाई आधार नलई नसफाररश बमोशजम नै भकु्तानी गने स्िीकृनत ददएको 
हो । पवहलो लट र दोश्रो लटमा फरक भएको रकम विननमयदरको कारण भएको हो । नसफाररश 
बमोशजम  Clearing र  Forwarding को लानग स्थानीय मरुा भकु्तानी ददएको छ । संझौताको प्रािधान 
र नसफाररशको आधारमा नै L/C को भकु्तानी गररएको हो । PPMO को Standard र Bid document 
मा भएको प्रािधान अनसुार नै L/C खोनलएको छ । म्याद थपको कारण विननमय दर फरक परेको 
देशखन्छ ।सामान परीक्षण विनानै भकु्तानी ददएको सम्बन्धमा Business trust को आधारमा नेपाली 
प्राविनधकको उपशस्थनतमा Factory  मा गररएको test लाई आधार नलई गररएको नसफाररशको आधारमा  
Clearing   Forwarding  को लानग स्थानीय मरुाको भकु्तानी गररएको छ । शजन्सी प्रानप्त सूचना भनेको 
शजन्सी प्रानप्त सूचना बारे उल्लेख भएको हनुपुने, गणुस्तर सम्बन्धी कुरा उल्लेख भएको हनु ुपने हो। 
नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको प्राविनधकको उपशस्थनतमा भएको कारण त्यसलाई विश्वास गरी नेपालमा 
Physical Verification  सम्म गदाण कुनै Defective देशखंदा त्यस अनसुार कारिाही अगानड बढाउने 
कुरालाई ध्यान ददन ेगदणछ भने्न कुरा अरुसंग बझु्दा पाएको छु । पवहला पनन यस्तै गदै आएकोले 
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बावहरबाट आउने सामानको  Inspection  कम्पनीको Factory मा नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको 
कमणचारीको उपशस्थनतमा गररएकोले  Business trust को आधार नलएको र त्यसलाई विश्वास गरेको 
साथै नेपालमा गणुस्तरको मापन नै गनण नसकी उक्त सूचना लेख्न न गरेको कुरा बशुझएको छु। हाल 
नेपाल विद्यतु प्रानधकारणमा Power analysis खररद गरी loss ननकाल्ने सम्मको कायण सरुू गररएको 
छ। उक्त Tender सम्बन्धी स्िीकृनत पनछ सबै काम आयोजनाबाट भएको छ । Nominal रकमबाट 
पनन काम हनु सक्दछ।हाल भइरहेको काम loss ननकाल्न सम्मको लानग माि भई रहेको छ । 
नसफाररश भए अनसुारको सबै  testing सम्बन्धी काममा करोडौं लाग्छ (करीि ५ करोडभन्दा मानथ) 
यहाँ expertise को कमी देशखन्छ । गत िषण रु. ५ करोड िजेट राखे पनन काम हनु सकेको छैन। 

Nominal amount  मा पनन loss ननकाल्न सवकन्छ भनी सोच आएको बेला नै  Power analyzer रु. ९ 
लाख ६६ हजारमा खररद गरी २०६८।११।३० मा हेटौंडा िकण शपमा जडान गररएको र २०६९ 
पौषमा भारतबाट Calibration  गराई ल्याई काम शरुु गररएको छ । उक्त  lot को ७३० थान 
ट्रान्सफरमर प्रयोग गदाण गदै Defect पत्ता लागेकोले हाल त्यसलाई प्रयोग रोवकएको छ र यस 
विषयमा अनसुन्धान पनन भइरहेको छ ।तर  मेरो व्यशक्तगत विचार अनसुार Power analyzer 
भएपनछ उक्त equipment दरुुस्त अिस्थामा छ भने आफ्नो लानग test गनण सवकन्छ तर त्यसको 
प्रमाशणकता हुँदैन ।त्यसको लानग  Calibration  गनुणपछण ।   Calibration भएको    equipment  लाई 
प्रयोग गदाण त्यसको प्रमाशणकताको पवुष्ट जहाँ पनन हनु्छ ।मैले नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको संचालक 
सनमनतको नमनत २०६७।९।२२ को ननणणय कायाणन्ियन गने प्रयास गरेको छु ।Expertise  र 
बजेटको अभािले काम अगानड बढन सकेन । वितरण तथा ग्राहक सेिा (पूिण) अन्तगणत लैनचौर 
िकण शप नथयो भने ईशन्जननयररङ्ग सेिा अन्तगणत हेडौंडा िकण शप रहेको छ । गत आ.ि. मा हेटौंडा 
िकण शपको लानग बजेट रु. ५० करोड छुट्टयाइए  पनन  Estimate भन्दा धेरै बढी रकममा सामान 
आउने भएकोले उक्त बोलपि रद् गररएको छ र हाल त्यसको पनुरािलोकन भइरहेको छ ।नेपाल 
विद्यतु प्राधीकरणको संचालक सनमनतको नमनत २०६९।९।२५ को ६४३ औ ंबैठकमा म समेतको 
उपशस्थनतमा गणुस्तरहीन ट्रान्सफरमर सम्बन्धी सम्पूणण अनसुन्धान यस आयोगमा पठाइने ननणणय 
भएको हो। प्राधीकरणबाट अनसुन्धान गनुण उपयकु्त नहनुकुा साथै नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको 
संचालक सनमनतबाट पनन अनसुन्धान गनण अप्यारो हनु सक्ने बारे आफ्नो कुरा प्रस्ततु गदाण उक्त 
अनसुन्धान यस आयोगबाट हनु ु पने छलफलमा ल्याई नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको संचालक 
सनमनतबाट गणुस्तरहीन वितरण टान्सफमणर सम्बन्धी सम्पूणण अनसुन्धान आयोगबाट गनणको लानग 
उजाण मन्िालय माफण त सबै कागजात पठाउने ननणणय भएको हो । नमनत २०६९ मंसीर २५ गते म 
नेपाल सरकारको ननणणय बमोशजम नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको कायणकारी ननदेशक ननयशुक्त गरेपनछ 
उक्त अनसुन्धान कायणमा सवक्रय भएर अन्य कमणचारी समेतलाई साथ नलई भाग नलएको छु ।Hubei 

Sunlight Electrical Co. Ltd. China संग Tender No. DCS/2066/067-4 र WB Project बाट ICBKUDSR-

04/ 2009-1 दईुिटा संझौता भएको नथयो ।दईुिटै संझौताबाट आएको ट्रान्सफरमरहरु गणुस्तरहीन 
आएपनछ नेपाल विद्यतु प्राधीकरणले उक्त कम्पनीसंग दइुिटै Contract को सबै ट्रान्सफरमर फेने बारे 
MOU  गरेको नथयो ।उक्त कम्पनीले ५६ िटा ट्रान्सफरमर माि पठाई लामो समयसम्म आलटाल 
गररयो र बहाँसंग Resednleको लानग पनु: काठमाडौं आउने बारे कम्पनीलाई खिर गरेको नथयो । 
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MOU अध्ययन गदाण अनसुन्धान अनधकृतज्यूको भनाई अनसुार उक्त कम्पनीले World Bank Project 

को ट्रान्सफमणकहरु माि फेनण सक्छ भने्न अनभव्यशक्त आएपनछ म झन सशंवकत भए ।उक्त 
कम्पनीको प्रनतनननध बोलाउन आिश्यक ठाने पनछ हाम्रो Request  मा कम्पनीका प्रनतनननध आए तर 
Negotiation र  Re-Schedule बाट कुरा गदाण उक्त कम्पनीको प्रनतनननधले हाम्रो अनसुन्धान 
अनधकृतको भनाई बमोशजम नै कम्पनीले   World Bank को ट्रान्सफरमर माि फेने र बाँकी 
अनभव्यशक्त जाहेर गरें ।त्यो प्रनतनननधले कुनै पनन हालतमा DCS को ट्रान्सफरमर न फेने, VSE  
भइसकेको छ आदद आदद ।मैले पूिण प्रचनलत व्यिस्था अनसुार ट्रान्सफरमर खररद गरेको छु  पूिण 
व्यिस्था अनसुार  Factory  मा नेपाल विद्यतु प्राधीकरणका प्राविनधक खटाई ननजको उपशस्थनतमा  

Inspection गराएको छु ।राय नसफाररसको आधारमा भकु्तानी गरेको छु। नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणसंग testing equipment नभएको कारण नेपालमा testing गनण सवकएन । मकेुश काफ्लेको 
Report को नेपालमा testing गने व्यिस्था छ । तर उक्त  tender  हरु उक्त Report  भन्दा पवहला 
नै आह्वान भइसकेको नथयो । बोलपिमा व्यिस्था अनसुार सामान खररद गररएको   Business Trust 

मा आधाररत छ । तर उक्त कम्पनीले हामीलाई धोका ददएको छ । िहाँबाट क्षनतपूनतण नतराउन ु
पछण भनन्े समेत ब्यहोराको प्रनतिादी रामेस्िर यादबले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान कागज ।  

५. नेपाल विद्यतु प्राधीकरण अन्तगणत टेण्डर नं. DCS 066/67-14 अन्तगणतका ट्रान्सफमणरहरु खररद 
गनेक्रममा उक्त ठेक्का नं. को बोलपि अनधकारप्राप्त अनधकारीिाट स्िीकृत भैसकेपनछ सम्झौता गने 
कायण तथा ननमाणता कम्पनीको Premises मा Inspection & Testing कायणका लानग प्रनतनननध 
मनोनयनका लानग वटप्पणी उठाउने कायण शजन्सी ब्यिस्थापन महाशाखाको तफण िाट आफूले गरेको 
हो। उक्त ठेक्का अन्तगणतका ट्रान्सफमणरहरुको ननरीक्षणको लानग प्रनतनननध मनोनयनमा भएको 
दस्तखतहरु मेरो हो ।Sichuan Dongfang Transformer Co. Ltd., China मा Transformer हरु 
ननरीक्षण परीक्षण गनण नेपाल विद्यतु प्राधीकरणिाट प्रनतनननध पठाउनेक्रममा पेश भएको वटप्पणीमा 
अष्टरत्न शाक्य र निपरुारी प्रसाद नसंहलाई ७ ददनको लानग पठाउन नसफाररस गरेको तथा उक्त 
ट्रान्सफमणरहरु खररद गने सम्झौतामा सम्पूणण ५७५ थान ट्रान्सफमणरहरु ननरीक्षण परीक्षण गनुणपने । 
बोलपिमा समािेश भएका ट्रान्सफमणरहरु का Technical Specification हरु नपेाल विद्यतु 
प्राधीकरणिाट पूिण गदठत कमणचारहीहरुिाट तैयार भई अनधकारप्राप्त अनधकारीिाट स्िीकृत भै 
पवहलेदेशखनै प्रयोगमा आइरहेका हनु ्। सम्झौताको Section IV GCC को Clause (8) "Inspection and 

tests तथा Section V SCC को Clause (4)- "Inspection and tests" को प्रािधान बमोशजम आपूनतण हनु े
Transformer हरुको Inspection and testing कायण ननमाणता कम्पनीको Permises मा गनण अनधकारप्राप्त 
अनधकारीको स्िीकृनत बमोशजम प्रनतनननधहरु मनोनयन भै खवटएका हनु ् । मनोननत प्रनतनननधहरु 
कायणमा जानअुशघ सम्झौताका Technical specification, delivery schedule, payment terms & 

condition लगायत अन्य आिश्यक कागजातहरु नलई कायणमा खवटएका हनु्छन ् ।नबगत िषणदेशख 
चनलआइरहेको प्रकृया बमोशजम Inspection and testing कायणका लानग बवढमा ७ ददनका लानग 
खटाउन पेश भएको हो । एक पटकमा अनधकतम टेष्ट हनुसक्ने ट्रान्सफमणरहरुको संतया, Testing 
हनुे Equipment हरुको क्षमता, पररमाण, Testing गने सवुिधाहरु आददमा ननभणर हनु्छ । सम्झौताको 
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Section IV GCC को Clause (8) तथा Section V SCC को Clause (14) "Inspection and tests" को 
प्रािधान बमोशजम अनधकार प्राप्त अनधकारीको स्िीकृनत बमोशजम प्रनतनननधहरु मनोनयन भई 
Inspection and testing कायणमा खटी गएका हनु ् । खटी गएका कमणचारीहरु Inspection and 

testing कायणका लानग नै खवट गएका हनु ् ।सम्झौतामा समािेश भएको  clause िोलपिमा 
रहेको  clause हो।सो िोलपि नेपाल विद्युत प्राधीकरणको  standard bid document हो। 
सोको  technical specif ications हरु नेपाल विद्युत प्राधीकरणिाट समय सयममा गदठत 
कनमटीिाट नसफाररसभइण अनधकार प्राप्त अनधकारीिाट स्िीकृत भइण समािेश भएका  
technical specif icat ions हरु हुन।सो  tender document प्रयोग भइ रहेको नथयो र सो  
clause हरु हटाउन कवहं कतैिाट कुनै ननदेशन भएको नथएन।पूिण स्िीकृत भएको  
criteria हरु िमोशजम नै काम गदै आएको छु भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी कैलाश प्रसाद 
अटलले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान 
कागज  । 

६. म नेपाल विद्यतु प्राधीकरण अन्तगणत नबतरण तथा ग्राहक सेिामा २०५९ सालमा पोवष्टङ्ग भई 
ताहाँदेशख हालसम्म लेखासँग सम्िशन्धत कायणहरु गदै आइरहेको छु ।नबतरण ट्रान्सफमणरको 
सम्िन्धमा मैले यसभन्दा अगानड पनन बयान ददइसकेको छु ।मलाई देखाइएको ठेक्का नं. DCS 

066/67-14 को नबतरण ट्रान्सफमणर खररदसँग सम्बशन्धत कागजातहरु र सम्झौता अनसुार ५ प्रनतशत 
ररटेन्सन िापतको रकम फुकुिा गने पि तथा सम्झौता अनसुार १० प्रनतशत रकम भकु्तानी गने पि 
र डकुमेन्ट ररनलज गररददने पि समेत हेरी लेखा अनधकृतको हैनसयतले सनाखत गररददए ँ।  उक्त 
DCS 066/67-14 को नबतरण ट्रान्सफमणरको भकु्तानी शजन्सी दाशखला भौचरको आधारमा ठेक्का 
सम्झौतामा भएको Payment Items अनसुार एल.सी. को रकम फुकुिा गनण िैँकलाई आदेश गररएको 
छ । उक्त ठेक्कामा कम गणुस्तरको सामान आएको छ भने्न कुरा मलाई भरखर माि थाहा भयो । 
यदद त्यस्तो छ भन्ने कुरा मलाई पवहला थाहा भएको भए भकु्तानी प्रकृया अगानड बढाउने नथइन 
वकनवक म लेखाको कमणचारी हुँ,  । भकु्तानी सम्बन्धी कागजातको सही हेरी सनाखत गररददए ँ। 
ठेक्का नं. DCS 066/67-03 को ठेक्का सम्झौताको Paymet Terms & Condition  मा सबै सामानहरु 
स्टोरमा दाशखला भएपनछ पाटीलाई १०% ठेक्का सम्झौताको भकु्तानी ददइने छ भने्न उल्लेख भएको 
हनुाले हेटौडामा सबै सामान बझुाई स्टोर दाशखला प्रमाणपिको आधारमा ननज पारट्ीलाई १०% 
रकम भकु्तानी गररएको हो । फोटोकपी कागजातको आधारमा नभएर आम्दानी भएर नै भकु्तानी 
गररएको हो । भकु्तानीको लानग अनधकार प्राप्त अनधकारीले स्िीकृत गरेको माग फाराम, स्टोर 
दाशखला, खररद आदेश आदद हेरी भकु्तानी ददइन्छ । ठूलो रकमको Tender भकु्तानीको लानग स्टोर 
दाशखला भएपनछ १०% ठेक्का सम्झौता बमोशजमको रकम भकु्तानीको लानग बैङ्कलाई आदेश ददन्छौ । 
एक िषण पूरा भएपनछ अथाणत Warranty अिनध सवकए पनछ बाँकी ५% प्रनत ठेक्का सम्झौता 
बमोशजमको रकम सम्बशन्धत पक्षलाई भकु्तानी गरीन्छ भनन्े समेत ब्यहोराको प्रनतिादी सरेुश कुमार 
कटुिालले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान 
कागज । 
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७. मेरो कम्पनीिाट मैले नबदेशी कम्पनीहरुको एजेन्ट भै कायण गछुण र विनभन्न मेशशनरी तथा औजारहरु 
आयात गरी विक्री नबतरण पनन गदै आएको छु।नेपाल विद्यतु प्राधीकरणलाई नबदेशी कम्पनीको 
एजेन्ट भै केिलुका वफवटङ्गसहरु तथा ट्रान्सफमणरहरु सप्लाई गदै आएको छु ।सन ् १९ अगष्ट 
२०१० मा नेपाल विद्यतु प्राधीकरणका तफण िाट K.P.Atal र Sichuan Dongfang Transformer Co. 

Ltd., China को आनधकारीक प्रनतनननधको नाममा M.N. Dhakal को नामिाट मैले नै दस्तखत गरेको 
हो । उक्त सम्झौतामा भएको दस्तखत मेरो हो, हेरी सनाखत गररददए ँ।उल्लेशखत सम्झौता अनसुार 
स्थाननय प्रनतनननधको हैनसयतले नबदेशी कम्पनीले अह्राएको कामहरु जस्तैाः टेण्डर डकुमेन्टहरु वकनेर 
पठाउने, टेण्डर प्रपोजल प्राप्त भएपनछ सम्बशन्धत कायाणलयमा बझुाउने तथा लोकल एजेन्टको 
हैनसयतले कन्ट्राक्टमा दस्तखत गने इत्यादद कायणहरु हनु ्।मलाई देखाइएको नेपाल िंगलादेश िैँक 
नल. िाट नमनत २०७०।९।२४ मा कायण सम्पादन जमानतपि नं. NBPSBPB 36882/2014 को रु. 
५० लाखको िैँक ग्यारेन्टी मैले पेश गरेको हो, हेरी सनाखत गररददए ँ ।सम्झौतापिमा उल्लेख 
भएको स्पेशशवफकेशन बमोशजमको नबतरण ट्रान्सफमणर नेपाल विद्यतु प्राधीकरणलाई उपलब्ध 
गराउनपुनेमा कन्डक्टर तथा तारको साइज एच.नभ. र एल.नभ. हनुपुने तथा कम तौलको Winding 

material प्रयोग गरेर ननमाणण गरेकोले बवढ चहुािट हनुे नबतरण ट्रान्सफमणर नेपाल विद्यतु 
प्राधकरणलाई हानी नोक्सानी परु् याएको भने्न सम्िन्धमा सो खररदकताण र विक्रीकताणको नबचमा हनुे 
सम्झौता हो, यसमा लोकल एजेन्टको कुनै भनूमका हुँदैन तथा गणुस्तरका सम्िन्धमा लोकल 
एजेन्टलाई कुनै जानकारी हुँदैन भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी मशणनाथ ढकालले मदु्ा अनसुन्धानको 
क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान कागज  । 

८. म २०४१ साल देशख श्री कुलेखानी दोश्रो जलविद्यतु योजनामा शाखा अनधकृतको पदमा ननयशुक्त पाई 
विनभन्न कायाणलयमा काम गरी  हाल सम्म आन्तररक लेखा परीक्षण विभागमा नन. ननदेशकको रुपमा 
रही २०७० साल श्रािण ९ गते देशख उत्पादन सेिामा कायणरत रहेको छु । वितरण तथा ग्राहक 
सेिा पिुणमा सरुिा भै जाँदा कायण वििरण नतोवकएको तर नेपाल विद्यतु प्राधीकरण लेखा महाशाखाको 
काम, तालकु कायाणलिाट स्िीकृत बजेट कायणक्रम अनसुार ननकासा माग गने, प्राप्त ननकासा मातहत 
क्षेिीय कायाणलयमा पठाउने, मानसक िावषणक खचण वहसाि नलई तालकु कायाणलयमा पठाउन,े सम्पशत्त 
तथा दावयत्ि वहसाि राख्न,े कायाणलय प्रमखु एिं अन्य ननदेशकहरुको ननदेशन पालना गने गराउने र 
नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको ऐन,  ननयम, विननयम बमोशजम भैपरर आउने काम गने हो।Hubei 

sunlight Electric Co. Ltd. China को नमनत २०६८।८।११ मा १०% ( First lot) को Cont. Value $ 

1602000.00  मध्ये 80100.00  payment गररयो ।Hubei sunlight Electric Co. Ltd. को contract 

amount US$ 1602000.00  को 85% ले हनुे $ 680850.00 First lot को payment गररयो । Hubei 

sunlight को दोश्रो lot िापत८५% ले हनुे US$ 80100.00 भकु्तानी भयो। मैले आफ्नो कामको अिनध 
नभि वितरण तथा ग्राहक सेिा पूिण अन्तणगत रहदाँ उल्लेशखत Transformer कम्पनीहरुको भकु्तानी 
गदाण कम्पनी नसत भएको सम्झौता बमोशजम विननयमले  ददएको ननदेशन तथा मागण दशणनको आधारमा 
भकु्तानी गरेको हुँ र उक्त भकु्तानी सम्बन्धी मेरो दस्तखत हेरी सनाखत गररददएको छु ।L/C  कुनै 
सामान सेिा प्राप्त गनण अन्तराणविय व्यशक्त िा संस्था/कम्पनी नसतको सम्झौता शतण अनसुार रकम 
भकु्तानी गने प्रकृया भएकोले L/C Document नसत कुनै Test reports हरु समािेश भएन । सामानको 
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गणुस्तर सम्बन्धी Contract Documents मा BOQ समािेश गरी Specifyगरेको हनु्छ जनु व्यिस्था 
Material Management division ले procure गदाण  र सामान प्राप्त गदाण tests तथा checking गने 
technical कुरा भएकोले भकु्तानी गने नसलनसलामा L/C माफण त गदाण भएको भकु्तानी सम्झौता पिमा 
दईुपक्ष बीचको सल्लाहमा रहेका शतण अनसुार भएकोले गणुस्तरलाई िास्ता नगरेको भन्न नसवकन े
हनु्छ । वितरण तथा ग्राहक सेिा पूिणमा काम गदाण म भन्दा पूिणका सहकमीहरुको अनभुि तथा 
कुन प्रकृया अपनाइएको नथयो भने्न कुरा बझेुर सोही प्रकृयालाई अपनाइएकोले गदाण धेरै िषण पवहले 
देशख L/C माफण त भकु्तानी गदाण Test report समािेश भएको नदेखे पनछ मेरो अिनधमा भएको L/C 

भकु्तानीमा पनन समािेश गनण सवकन ।अको तफण  कम्पनीमा Transformer उत्पादन Packing गनुण 
भन्दा पवहले testing  गने चलन छ ।material mgmt. मा  technical staff   नै रहने हुँदा गणुस्तरनै 
होला भन्ने विश्वास भएकोले र भकु्तानी दददां contract document   मा भएका clause हरु नभि रहेर 
भकु्तानीको बेलामा कुन DocumentL/C मा समािेश गररने भने्न कुरामा नसनमत रहेको हो । समानको 
आिश्यकता माग गदाण गणुस्तरयकु्तको माि कल्पना गररने हुँदा गणुस्तर विवहनको कल्पना गररएको 
हदुैंन सोही नसलनसलामा सम्झौता पिमा समािेश नभएको Clause वकटान नगररएको हनु सक्छ । 
L/C खोल्दाखेरी अन्तणराविय Format बमोशजम गररने हुंदा गणुस्तर सम्बन्धी प्रािधान ठेकेदारले पेश 
गरेको BOQ मा उल्लेख हनुे हुँदा सम्झौतामा BOQ पनन समािेश गरी specification अनसुार 
कायाणन्ियन गररएको हो ।ठेकेदार कम्पनीले Bidding समयमा पेश गरेको 
qualification/specification प्राधीकरणले माग गरे बमोशजमको नै भएको भने्न प्राविनधकहरुको 
प्रनतिेदनको आधारमा ननजसंग भएको सम्झौतामा उल्लेख भएकोले त्यसकै आधारमा ननजले सप्लाई 
गरेको सामान गणुस्तरयकु्त हनुे विश्वासमा भकु्तानी गररएको हो । आपूनतणकताणले १०% समान site 

मा पगेुपनछ र ५% ret. िापतको warrentee period समाप्त भएपनछ आफ्नो देशको स्थानीय कुनै 
बैंकिाट भकु्तानी प्राप्त गछण । Material Mgmt. महाशाखा अन्तरगत रहेको store ले सामानको 
आम्दानी गरी लेखामा पठाउने गरेको छ । आम्दानी गनुण अगाडी Material Management Division 

िाट प्राविनधकको सहयोगमा सामान हेरी store दाशखला गररने व्यहोरा सम्झौतामा स्पष्ट भएकोले 
आम्दानी भै प्राप्त भौचरको आधारमा भकु्तानीको लानग बैंकमा L/C माफण त लेखी पठाउने गररएको हो। 
आपूनतणकताणले ठेक्का सम्झौता बमोशजम Supply गरेको समान स्टोरमा प्राप्त भएपनछ स्टोरको शजम्मेिार 
व्यशक्तले बशुझनलई गरी ददएको कागजपिलाई शजन्सी प्रानप्तको सूचना भने्न बशुझन्छ ।स्टोरमा सामान 
प्राप्त भएपनछ जाँचपास गराउन आफ्नो मानथल्लो ननकायलाई अनरुोध गरी सो को आधारमा 
technician खटाई जाँचपास गराई सो को ररपोट अनसुार स्टोर आम्दानीको कारिाही अशघ बढाउन 
आिश्यक कागजपिको आधारमा आम्दानी भौचर गररन्छ।आफ्नो एक िषणको कायाणिनधमा पवहले 
गररएका कामको अनभुि बझु्दै जांदा सूचना नं. फाराम प्रयोगमा रहेको देशखएन र सोही बमोशजम 
विश्वासको भरमा र Material Mgmt. को नसफारीशको आधारमा भकु्तानी भएको हो भने्न समेत 
ब्यहोराको प्रनतिादी हररस बहादरु पालले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग समक्ष गरेको बयान कागज ।  

९ . म हाल ने .वि.प्रा. तथा ग्राहक सेिा पूिण अथण महाशाखामा कायणरत छु । मैले यस 
कायाणलय एिं बजेट केन्रहरुको मानसक एिं अन्य आिनधक लेखा नबिरणहरु एवककृत 
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गरी अशन्तम लेखा वहसाि तयार गने काम गछुण । त्यस िाहेक महाशाखाले गने दैननक 
कायणका लानग बैंक खाता संचालन गने दुई समूह मध्ये समूह २ को बैकशल्पक 
हस्ताक्षरकताणको रुपमा पनन तोवकएको छु । नबतरण ट्रान्सफमणरको भकु्तानी सम्िन्धी 
फाइल कागजातमा भएको हस्ताक्षर मेरो हो ।Hubei Sunlight Electronics Co. Ltd. को 
Tender No. DCS067/068/04 कोएलसी खोल्नको लानग बैंक कनमशन भकु्तानी पठाउन 
पेश भएको मेमोमा चेकमा दस्तखत गरेको छु । उक्त टेण्डरको एलसी प्रनतशत रकम 
८५ प्रतशशत िैंकमा एलसी खोल्दा भकु्तानी पठाउन पेश भएको मेमोमा चेक गनेमा 
दस्तखत गरेको छु। बैंकले उपलब्ध गराएको Tender No. मा उल्लेख गररएका 
कागजातमा हुनुपने गरी सोही फमेटमा शचनो लगाउने गने गररएको छ । हालको 
Printed form मा उल्लेख गरीएका कागजातहरु हुनुपने गरी सोही फमेटमा शचने लगाउने 
गने गरीएको छ ।हालको Practice अनुसार TestingInspection मा कैवफयत गररएको 
छ। भकु्तानी रोक्का राख्नु भनी शजन्सी ब्यिस्थापनले लेखी पठाएको अिस्थामा िाहेक र 
सामान स्टोरमा दाशखल भएको अिस्थामा भकु्तानी हुनका लानग पेश गने गररएको छ भन्ने 
समेत ब्यहोराको प्रनतिादी सुशशल प्रसाद खनालले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान कागज ।  

१०. म नेपाल विद्यतु प्राधीकरणमा २०५०।४।३२ मा कायाणलय सहायक पदमा ननयशुक्त भई  हाल 
िररष्ठ सहायक पदमा केन्रीय भण्डार हेटौडामा कायणरत छु । प्रशासन तथा भण्डार सम्बन्धी कायण 
गनण मलाई तोवकएको छ । आएको सामान प्राप्त गने, टूटफूट हेने र टूटफूट सामानहरु छुट्ट्ट्याई 
बझुीनलई सामानहरु  खचण गने कायण गरेको छु । नेपाल विद्यतु प्राधीकरण िाट आ.ि. ०६३।६४ 
देशख हालसम्म खररद भएका वितरण ट्रान्सफरमरहरु अथण महाशाखा, नेपाल विद्यतु प्राधीकरण 
काठमाण्डौिाट मूल्य प्राप्त पिको आधारमा शजन्सी दाशखला गदणछु । मूल्य पि भन्नाले नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणको अथण महाशाखा र शजन्सी व्यिस्थापन महाशाखा अन्तगणत केन्रीय भण्डार, हेटौडामा 
ट्रान्सफरमरहरुको मूल्यहरु शजन्सी दाशखला गनण उक्त महाशाखाहरुिाट प्राप्त भएको पि हो ।मूल्य 
प्राप्त भएपनछ दाशखला गरी शजन्सी भौचर तयार गरी मानसकरुपमा स्िताः पठाउने गरेको छु ।जनु 
मवहनामा शजन्सी भौचर तयार गररन्छ । सोही मवहनाको अन्त्यमा उक्त भौचर अथण महाशाखामा 
पठाउने गरेको छु। शजन्सी आम्दानी भौचरमा भएको मेरो दस्तखत हेरी सनाखत गरी ददएको छु । 
विन काडण भनेको आम्दानी खचण र बाँकी सामानको वििरण सम्बन्धी सामानमा रहने काडण हो । 
हाल सबै शजन्सी सामानको कम्प्यटुराइज भएकोले सो को वििरण कम्प्यटुरमा नै राख्न ेगररएको छ। 
मैले नमनत २०६९।२।९ मा ४७४ थान ट्रान्सफरमर बशुझनलए ँ। सो को अथण महाशाखा र शजन्सी 
व्यिस्थापन महाशाखािाट शजन्सी दाशखलाको लानग मूल्य प्राप्त नभएकोले दाशखला नगररएको हो । 
शजन्सी प्रानप्तको सचुना नं. र नमनत विगतदेशख नै नभएको कारणले उल्लेख नगररएको हो ।शजन्सी 
प्रानप्तको सूचना शजन्सी व्यिस्थापन महाशाखािाट खटाइएको अनधकारीहरुले प्रमाशणत गररददन्छन ्। 
नमनत २०६९ असोज मवहना देशख सो सूचना नं. उल्लेख गने गररएको छ । शजन्सी दाशखला तयार 
गदाण विगत देशखनै शजन्सी प्रानप्तको सूचनाको अभ्यास नभएको कारणले प्राप्त सामाग्रीको गणुस्तरको 
विषयमा मलाई थाहा नभएको हो। अब देशख शजन्सी व्यिस्थापन महाशाखाद्बारा प्रमाशणत भएपनछ 
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माि शजन्सी दाशखला तयार गरी सूचना नं. समेत उल्लेख गनेछु । शजन्सी आम्दानी भौचरमा 
ट्रान्सफरमरको नसररयल नं. उल्लेख गने प्रयाप्त खाली ठाउँ नभएको कारणले नं. हरु नअटाइन े
भएकोले ट्रान्सफरमरको नसररयल नं. उल्लेख नभएको हो भन्न े समेत ब्यहोराको प्रनतिादी सरोज 
शे्रष्ठले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान 
कागज। 

११. म २०३८।३।३१ मा विद्यतु विभागमा स्थायी अनसस्टेन्ट इशन्जननयरमा ननयशुक्त भई विनभन्न 
स्थानमा काम गरी २०६८।११।२३ मा वितरण तथा ग्राहकसेिा (पूिण) मा महाप्रबन्धक पदमा 
कायणरत रहँदाका िखत २०७०।४।५ िाट उमेरको हदले अिकाश भएको हुँ ।म वितरण 
ट्रान्सफरमर खररद गदाणको अिस्थामा वितरण तथा ग्राहक सेिामा महाप्रबन्धक पदमा नथइन । म 
पदमा बहाल हनु ुपूिण नै खररद प्रकृया पूरा भएका नथए ।Hubei Sunlight Electric Co. Ltd.Chinaको 
ट्रान्सफरमर स्टोरमा आम्दानी भई ट्रान्सफरमरहरु विनभन्न ठाउँहरुमा जडान समेत भएको अिस्थामा 
ठेक्काको प्रािधान अनसुार अथण महाशाखा एिं शजन्सी व्यिस्थापन महाशाखाको नसफारीशमा US$ 

80,100.00 भकु्तानीको लानग स्िीकृती गरेको हो । वितरण ट्रान्सफरमर खररद सम्बन्धी फाइल 
देखाउँदा मेरो सही भएको हेरी सही सनाखत गरी ददए ँ।ठेक्का सम्झौतामा १०%  रकम सामानहरु 
प्राप्त भएको भनी प्रमाशणत पश्चात भकु्तानी गने भने्न उल्लेख छ ।उक्त सामानहरु म बहाल हनु ुपूिण 
२०६८।७।१८  मा स्टोर आम्दानी बाँधी विनभन्न ठाउँहरुमा प्रयोग समेत भएको र शजन्सी 
व्यिस्थापन महाशाखा एिं अथण महाशाखाको नसफारीशमा भकु्तानी गररएको हो ।गणुस्तर परीक्षण 
गने कायण शजन्सी व्यिस्थापन महाशाखाको भएको र स्टोर समेत शजन्सी व्यिस्थापन महाशाखा 
अन्तणगत भएकोले स्टोर आम्दानी गनुण अशघ गणुस्तर परीक्षण भएको र अथण महाशाखाले नसफारीश 
गनुणपूिण आिश्यक कागजातहरु पूणण भएपनछ माि पेश गने आधारमा विश्वस्त भएको,उक्त स्टोर 
आम्दानी म बहाल हनु ुभन्दा अगाडी भएको नथयो । शजन्सी आम्दानी गदाण अननिायण रुपमा शजन्सी 
प्रानप्त सूचना र नमनत उल्लेख गनण मैले ननदेशन ददएको नथए ।  अथण महाशाखाले भकु्तानीको लानग 
पेश भएको कागजातहरु चेक गरी भकु्तानीको लानग योग्य भएपश्चात पेश गनुण पने हदुाँ, अथण 
महाशाखा समेतको नसफारीशमा भकु्तानी ददएकोले मेरो दावयत्ि नरहने व्यहोरा अनरुोध छ । L/C 

िापतको रकम १०% र ५%  भकु्तानी, ठेक्का सम्झौताको प्रािधान अनसुार  L/C माफण त भकु्तानी 
गररएको हो । ने.वि.प्रा. का इन्स्पेक्सन तथा टेशस्टङ्गमा गएका इन्स्पेक्टरहरुको प्रनतिेदन समेत र 
ठेक्का सम्झौता अनसुारका अन्य आिश्यक कागजातहरु शजन्सी व्यिस्थापन महाशाखािाट जाँचबझु 
गरी अथण महाशाखाले भकु्तानी गनण नसफारीश गरे अनसुार भकु्तानी गररएको हो ।यो L/C म 
महाप्रबन्धक पदमा िहाल हनु ुअगाडी नै खोनलएको नथयो । मलाई मौशखक जानकारी गराए अनसुार 
इन्स्पेकशन प्रनतिेदन प्राप्त भएको र तत्पश्चात अथण महाशाखाले आिश्यक कागजातहरु जाँचबझु गरी 
भकु्तानीयोग्य छ भनी नसफारीशको आधारमा भकु्तानी गनण स्िीकृती ददइएको नथयो भनन्े समेत 
ब्यहोराको प्रनतिादी शचरशञ्जिी शमाणले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग समक्ष गरेको बयान कागज । 
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१२. ठेक्का नं. DCS 066/67-14 अन्तगणतका ट्रान्सफमणरहरु स्टोर इन्ट्री गरी स्टोरिाट सामानहरु विनभन्न 
शाखाहरुमा जनडत अिस्थामा रहेका नथए । उक्त कम्पनीिाट ३ मवहनापनछ माग भएबमोशजम 
Supply Certificate माग गरेकोमा माग गरेका ती ट्रान्सफमणरहरु शाखा कायाणलय तथा क्षेिीय 
कायाणलयिाट शजन्सी ब्यिस्थापन महाशाखामा कुनैपनन ट्रान्सफमणरहरु जलेको नबग्रकेो ररपोटण नआएको 
हनुाले उक्त ट्रान्सफमणरहरु त्यहीिेलासम्म चनलरहेको Operation भइरहेको हनुाले ट्रान्सफमणरहरु 
सन्तोषजनकरुपमा चनलरहेको छ भनी पि ददएको हुँ । सम्झौता अिनध नसवद्धएपछी १ िषण भन्दा 
बढी भएको अिस्थामा 5% retention िापतको रकम हेटौडाको केन्रीय स्टोरिाट प्राप्त भएको 
ररपोटणमा शजन्सी ब्यिस्थापन महाशाखा प्रमखुिाट ट्रान्सफरमरहरुको अिस्थािारे केन्रीय स्टोरिाट 
कुनै कैवफयत नभएको भनी लेशखआएको र शजन्सी ब्यिस्थापन महाशाखामा पनन शाखाहरुिाट उक्त 
ट्रान्सफरमरहरुको जलेको विग्रकेो ररपोटण प्राप्त नभएकोले Contract अिनध नसवद्धएपछी ५ प्रनतशत 
भकु्तानीको लानग सो को नसफाररस शजन्सी ब्यिस्थापन महाशाखा प्रमखुलाई गरेको छु ।हेरी सनाखत 
गररददए ँ।ट्रान्सफमणरहरु शजन्सी ब्यिस्थापन महाशाखािाट टेण्डर आव्हान र शजन्सी ब्यिस्थापनमा 
आउनपूुिण ठेक्का सम्झौता भैसकेको नथयो । ठेक्का सम्झौता बमोशजम सामानहरु स्टोर इन्ट्री भै विनभन्न 
शाखाहरुलाई ट्रान्सफमणरहरु नबतरण भैसकेका नथए ।ती ट्रान्सफमणरहरु शाखामा जडीत अिस्थामा 
रहेका र कम्पनीले माग गरेको नबिरण अनसुार Operation मा रहेका र शाखाहरु तथा क्षेिीय 
कायाणलयिाट ट्रान्सफमणरहरु जलेको तथा विग्रकेो ररपोटण शजन्सी ब्यिस्थापन महाशाखामा नआएकोले 
उक्त ट्रान्सफमणरहरु Operation भैरहेको आधारमा Sichuan Dongfang Transformer  कम्पनीलाई 
जलुाई २७, २०११ मा लेखेको हुँ हेरी सनाखत गररददए ँ ।नमनत २०७०।४।३२ मा समेत 
ट्रान्सफमणर खररद सम्िन्धमा बयान ददइसकेको छु नमनत ०५७।७।७ गते ने.वि.प्रा. तह ७ 
इलेशक्ट्रकल इशन्जननयरमा स्थाइण ननयशुक्त  भई हाल वितरण तथा ग्राहक सेिा पूिणको शजन्सी 
व्यिस्थापन महाशाखामा २ िषण देशख तह ८ मा कायणरत छु ।ठेक्का नं .DCS-067/68-04 

"Supply & Del ivery of Distribution transformer को खररद प्रकृयामा म शजन्सी 
व्यिस्थापन महाशाखामा आउनु पूिण Evaluation प्रकृया सम्पन्न भइसकेको नथयो । म 
आएपनछ  Evaluation िाट  lowest substantial evaluated Bid लाई नसफारीशको वटप्पणी 
उठाउने कायण भएको नथयो । उत्पादनकताणिाट आपूनतण गररने तयारी ट्रान्सफरमरहरुको 
नेपाल विद्युत प्राधीकरणले  Pre-dispatch Witness Inspection कायणमा खटाइएको नथयो 
।Pre-dispatch Witness Inspection भनेको उत्पादकले आपूनतण गने तयारी 
ट्रान्सफरमरहरु ठेक्का सम्झौता िमोशजम  Approved drawing अनुसार तयार गरे पनछ  

purchaser लाइण उक्त ट्रान्सफरमरको  witness Inspect ion before delivery हो ।  Pre-

dispatch Inspect ion, Company को  Premises मा  company कै उपकरणहरु प्रयोग गरेर 
उत्पादक कताणले नै  test गदणछ । उक्त  test गदाण  witness मा िसी आएको  Result value 

हरु ,  technical  specif ication अनुसार भए ,  नभएको हेररन्छ । यसमा  Routine test हरु 
पदणछ । Tender document मा भएको technical specification manufacturer कहाँ जानपूुिण, शजन्सी 
व्यिस्थापन महाशाखािाट technical specification नलइ अध्ययन गरेकोहो । Technical specification 

मा भएका कुराहरु हाम्रोwitness मा manufacturer आफ्नोPremises मा आफ्नो उपकरणहरु प्रयोग 
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गरी, Technical specification अनसुारको witness test कायण भएको नथयो ।ट्रान्सफरमरहरुमा गररने  
Routine test  हरु कम्पनीको  Premises मा  company मै भएको  facil it ies हरुिाट 
कम्पनीले नै  test गने हो । सो  test गदाण  witness Inspector ले सो  test को  witness मा 
िसी ,  Technical specif ication मा भए िमोशजमको  Result values भए नभएको हेने 
गदणछ। उक्त  test result हरु  Technical specif ication अनुसार नै भएको नथयो । सो 
कुरा  Company को प्रनतनननध तथा  Witness inspection मा िसी ददएको संयुक्त 
प्रमाशणकरण  test report शजन्सी व्यिस्थापन महाशाखामा िुझाएको नथयो ।हामीले  

Manufacturer ले  test गने उपकरणहरुको  calibration certif icate पनन हेरेको हो । ती 
उपकरणहरु  calibration गने संस्थािाट  Seal गररएका नथए ।  IEC60076-1 technical  

specif ication अनुसार भएको  Terms and Condition अनुसार सिै  test हरु हाम्रो 
उपशस्थनतमा भएको हो ।  Tender document अनुसार मनोनयन भएपनछ हामीलाइण 
६३० थान  Distribution transformer को  witness Inspection & test गनुणपने प्रािधान  

Tender document मा रहेको छ ।ती ६३० थान ट्रान्सफरमरहरु विनभन्न क्षमताका 
रहेका नथए ।हामीले  Distribution transformer को  witness Inspection & testing 

कायणमा हाम्रो  scope routine test हरु नथयो । सो  routine test  हरुमा ९ िटा  test हरु 
रहेका र उक्त  Individual test हरुको छुट्टाछुटै्ट  connection तथा  re-connection गनुण पने 
भएकोमा ददनको ८ घण्टाको वहसािले समेत काम गदाण ६३० थान ट्रान्सफरमरहरुको 
उक्त ददनमा  witness testing कायण सम्भि नभएकोले हामीले  Random sampling गरी सिै 
ट्रान्सफरमरहरुको प्रनतनननधत्ि हुने गरी १८ िटा ट्रान्सफरमरहरुको  witness Inspection  

testing कायण गरेका नथयौँ ।हाम्रो उपशस्थनतमा गररएका १८ िटा विनभन्न क्षमताका  
Distribution transformer हरुको  witness Inspection & testing कायण हामीले  Random 

sampling को आधारमा गरी  witness test ing गदाण आएको  test result values हरु  

technical specif ication भन्दा कम नै रहेका  नथए।उत्पादनकताणिाट पनन ६३० िटा 
ट्रान्सफरमरहरुको Routine test उत्पादनकताण ले स्ियम पनन गदणछ । ननशश्चत समय नभि 
सिै ट्रान्सफरमरहरुको  witness Inspection & testing कायण गनण सम्मि नभएकोले ,  

कम्पनीिाट गररएका  Routine test हरु हामीले  Random sampling गरी आएका  witness 

test हरुको  values कम आएकोले कम्पनीिाट गररएका  test value हरु विश्वास गनुण 
स्िभाविक नै हो ।तसथण dispatch certif icate मा दस्तखत गररएको हो । कम्पनीले 
सप्लाइण गने मालसामानको सम्पूणण दावयत्ि कम्पनीको नै हो । ६३० िटा 
ट्रान्सफरमरहरु कम्पनीले  contract document अनुसार नै  testing गनुण पने हुन्छ ।  

contract document मा भएको प्रािधान अनुसार  witness inspector िाट  witness 

Inspect ion मा िसी ददएको प्रनतिेदन  Final नै हुन्छ भन्ने  contract document मा 
प्रािधान रहेको छ ।   contract document अनुसार  shipment दे शख  delivery सम्म र  

warranty अिनध नभिको सम्पूणण defective ट्रान्सफरमरहरुको  replace गने शजम्मेिारी पनन 
उत्पादनकताणको नै हो । सम्पूणण distribution ट्रान्सफरमरहरु  witness test गनण सम्भि 
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नभएकोले  dispatch certif icate मा  ok गनुणपने कारण चावहँ १८ िटा  distribution 

ट्रान्सफरमरहरुको  random sampling गरर  witness test मा आएका  result हरुको  values, 

Technical specif ication भन्दा कम नै रहेकोले उत्पादक ,  कम्पनीले गरेको  test result  

हरु स्िभाविकरुपमा विश्वास गनुण हो। तसथण Inspection ले  witness Inspection मा 
गरेको  inspection & testing कायण अशन्तम नै होइन भने्न कुरा  contract document मा 
समेत उल्लेख छ । तसथण उत्पादनकताणले गरेको  testing report  अशन्तम नभएको र  

purchaser ले त्यसलाइण  verify गनण सक्ने भएकोले उत्पादनकताणबाट गररएको  testing 

certif icate लाइण  dispatch को लानग माि  ok गररएको हो । सामानहरु ३।४ मवहना 
पनछ  delivery हुने भएकोले अन्य कुराहरु  witness Inspection लाइण थाहा हुदैन।नेपाल 
विद्युत प्राधीकरणिाट खररद गररने समानहरुको  Inspection & testing कायण आजसम्मको  
practice मा िावहरी देशमा ७ (सात) ददन मािै ददने गरेको छ ।  tender document 

िनाउनुपूिण technical committee िाट सो कुरा  management संग गनुण पदण थ्यो त्यो भएन 
। Inspection cert if icate को सक्कल प्रनत शजन्सी व्यिस्थापन महाशाखा पूिणमा िुझाएको 
हो।company ले हाम्रो अनुपशस्थनतमा गरेका  routine test को  report  हामीले शजन्सी 
व्यिस्थापन महाशाखामा बुझाएको  हो । हामी  witness Inspection मा िसेका 
हौँ।कम्पनीले उत्पादन गने ट्रान्सफरमरहरुको  Routine test कायणको तयारी गने कायण 
उत्पादनकताणको नै हो ।  Tender document मा भएको प्रािधान अनुसार  Company कै  

Premises र कम्पनीकै उपकरणहरुिाट  (facil it ies) Routine test कायण हुने व्यिस्था 
रहेको छ।  Test result हरुको  values ट्रान्सफरमरहरुको  Technical specif ication भन्दा 
कम रहेको नथयो । यसरी  load loss तथा  No load loss पनन  Technical specif ication 

भन्दा कम रहेको नथयो ।  Testing कायणको  witness मा िसी १८ िटा ट्रान्सफरमरहरुको 
संयुक्त प्रमाणीकरण गरेको हो । उक्त ट्रान्सफरमरहरु  witness Inspection testing 

पश्चात 3½मवहनामा  delivery भएको हो । उत्पादनकताणको सामानको गुणस्तर ,  सामान  

Dispatch तथा  Delivery store गने कायण आपूनतणकताणको नै हो ।  Delivery हुने सामान 
हाम्रो उपशस्थनतमा गररएको ट्रान्सफरमरहरु हो िा अन्य नै पठाएको हो हामीलाई थाहा 
हुँ दैन ।Tender document को  General  condition of contract  8 को  8.4 तथा  8.5 

अनुसार सामानको गुणस्तर देशख  Dispatch तथा  delivery सम्मको शजम्मेिारी 
उत्पादनकताणकै हो।आपूनतणकताणले सामानको गुणस्तर  Maintain गने ,  Dispatch 

गने ,Delivery गने ,  ठेक्का सम्झौता िमोशजम कायण गने ,  शजम्मेिारी आपूनतणकताणको हो । हाम्रो 
उपशस्थनतमा   witness test भएका ट्रान्सफरमरहरु ३½मवहना नभि  Delivery हुने ,  Witness 

Inspect ion को कुनै  Role dispatch तथा  delivery कायणमा नभएकोले हाम्रो उपशस्थनतमा  
witness test गररएको  transformer हरु नआइण अको नै  transformer आउन सक्ने 
सम्भािना रहेको ।  test report लगायतका कागजातमा भएको दस्तखत मेरो हो भन्ने 
समेत ब्यहोराको प्रनतिादी सुरेन्र प्रसाद पनेरुले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान कागज ।  
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१३. नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको आ.ि. ०६६।६७ मा ठेक्का नं. DCS 066/67-14 िाट प्राप्त ट्रान्सफमणरहरु 
Delivery Point केन्रीय भण्डार हेटौडामा आइसकेपनछ भण्डारका स्टोर वकपरले भौनतकरुपमा टुटफुट 
भए नभएको हेरी सामान िशुझसकेपनछ प्राप्त हनुआएका ट्रान्सफमणरहरु टेण्डरद्वारा खररद गररएको 
सामान हो होइन । खररद गररएअनसुार क्षमताअनसुार पररमाण ठीक भए नभएको र टुटफुट 
भएनभएको Delivery Sheet मा जनाई नबतरण तथा ग्राहक सेिा, अथण महाशाखािाट प्राप्त Unit Price 

List र शजन्सी ब्यिस्था महाशाखाको ननदेशन बमोशजम शजन्सी आम्दानी गरेको छु । नमनत 
२०६८।२।३१ मा बाँधेको आम्दानी भौचरमा भण्डार प्रमखुको हैनसयतले दस्तखत गरेको छु । 
टेण्डर प्रकृयािाट खररद गररएका ट्रान्सफमणरहरुको गणुस्तर हेने कायण स्टोरको नभएको र प्राप्त 
हनुआएका ट्रान्सफमणरहरु खररद गररएअनसुारको क्षमता बमोशजम संतया पगुनपगु, िावहरिाट देशखने 
टुटफुट माि हेरी ट्रान्सफमणर बझु्ने र स्टोर दाशखला गने शजम्मेिारी भएको साथै खररद प्रकृयामा 
स्टोरको कुनैपनन संलग्नता नरहेको कारण आनथणक अननयनमतता एिं गणुस्तरको कमी कमजोरीमा म 
स्टोरमा कायण गने कमणचारी विलकुल ननदोष छु । नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको केन्रीय भण्डार 
हेटौडामा २०६३ साल देशख कायणरत छु । केन्रीय भण्डार प्रमखुको हैनसयतले टेण्डर प्रवक्रयाबाट 
खररद भई आएका सामानहरुको भौनतक ननरीक्षण गरी सामानहरु बझुाउने, आम्दानी गने, भण्डारमा 
भएका सामानहरु क्षेिीय कायाणलयहरु लगायत अन्य कायाणलयहरुलाई नपेाल विद्यतु प्राधीकरण 
वितरण तथा ग्राहक सेिा पूिण, शजन्सी व्यिस्थापन महाशाखाबाट बाँडफाँड तथा ननदेशन भए बमोशजम 
उपलब्ध गराउने र कायाणलय प्रमखुलेको हैनसयतले गनुणपने अन्य कामहरु गने गदणछु। शजन्सी 
आम्दानी भौचरहरुमा गरेका दस्तखत मेरो हो ।ट्रान्सफमणर खररद सम्बन्धी ठेक्का नं. DCS -066/67-

03 र 067/68-04 अन्तगणत प्राप्त ट्रान्सफरमर क्षेिीय कायाणलयहरुमा नबतरण भई बाँकी रहेका 
ट्रान्सफरमर स्टोर वकपरको शजम्मामा रहेका छन ्। शजन्सी बशुझनलने महलमा भण्डार सहायकले 
सही गनुणपने हो । भण्डार सहायकलाई बझु्दा सही गरेको बताए । बशुझनलने महलमा दस्तखत 
नभएको शजन्सी आम्दानी भौचरमा म त्यस कायाणलयमा उपशस्थत हनुभुन्दा पवहलेदेशख पूिण भण्डार 
प्रमखुहरुले गदै आएकोले सोही अनसुार प्रमाशणत गरेको हुँ ।  सामानहरु स्टोर दाशखला गदाण 
नापजाँच गराई ननदेशन भए अनसुार गरेको छ । सामानहरु स्टोर दाशखला नापजाँच गरी गनुणपने 
ननदेशन २०६९ असोजनतर भएको हो। सो ननदेशन अथण महाशाखा प्रमखुबाट नलशखतरुपमा भएको 
हो ।  शजन्सी व्यिस्थापन महाशाखाहरुबाट आउनपुने परीपि अथण महाशाखाबाट आएको जानकारी 
भएन । शजन्सी दाशखला सम्बन्धी यसभन्दा पवहले कुनै ननदेशन नथएन । त्यसैले वितरण 
ट्रान्सफरमर नापजाँच नगरी शजन्सी दाशखला गररयो । सो ननदेशन आएपनछ वितरण ट्रान्सफरमर 
स्टोर दाशखला गररएको छैन । ट्रान्सफरमरको परीपि अनसुार जाँचपास पनन नआएको हनुाले 
दाशखला गररएन । शजन्सी दाशखलाको लानग आिश्यक कागजातहरु अथण महाशाखाबाट ननधाणरण 
भएको Unit Price र ठेक्काको   Bill of Quantity नै हनु ्। आयातकताणले ल्याएको   Delivery challan मा 
उल्लेख गरी िा मौशखकरुपले ने.वि.प्रा. वि.ग्रा.से. पूिण शजन्सी व्यिस्थापन महाशाखालाई जानकारी 
गराइन्छ। तत्पश्चात प्राप्त सामानहरुको शजन्सी प्रानप्त सूचना अनसुार जाँचपासको साथसाथै अथण 
महाशाखाले ननधाणरण गरेको Unit price list  प्राप्त भएपनछ शजन्सी दाशखला गररन्छ । Serial No. सवहत 
स्टोर दाशखला गने कायण प्रचलनमा नरहेको साथै Inventry Accounting भएको र त्यसमा Serial No. 
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सवहत दाशखला गने फमेट पनन नरहेकोले दाशखला गदाण Serial No. विना नै दाशखला गररन्छ । ठेक्का 
नं. DCS2066/067-03 को ठेक्कािाट प्राप्त भएका ट्रान्सफरमरहरु शजन्सी आम्दानी भौचरमा शजन्सी प्रानप्त 
सूचना नं. र नमनत भने्न महल उल्लेख भएपनन म त्यस कायाणलयमा आउन ु पूिणदेशखनै उक्त महल 
खाली राखी आम्दानी बाँध्ने प्रचलन रहेको र उक्त महल पनन भनण अथण महाशाखािाट प्राप्त ननदेशन 
जस्तो ननदेशन कतैिाट पनन नआएकोले चनलआए अनसुार आम्दानी बाँनधएको हो । मैले शजन्सी 
आम्दानी भौचर प्रमाशणत गदाण गणुस्तरयकु्त भनी प्रमाशणत नगरी संतया र क्षमता तथा कम्पनी माि 
प्रमाशणत गरी आम्दानी गरेको हुँ । Transformer  को  Winding हेने, प्राविनधक जाँच गने, 

गणुस्तरयकु्त भएको/नभएको यवकन गने गराउने कायण स्टोरको नभई शजन्सी व्यिस्थापन  
महाशाखाको भएकोले गदाण यसमा मेरो कसूर देशखदैन भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी नारायण 
चौधरीले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान 
कागज । 

१४.  म नमनत २०६८ चैि १३ गते नबतरण तथा ग्राहक सेिापूिणमा सरुिा भई सोही मवहनाको २६ 
गतेदेशख काम शरुु गरेकोले नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको ठेक्का नं. DCS 066/67-14 को सम्झौता भए 
नभएको िारे मलाई जानकारी छैन ।उक्त सम्झौताको भकु्तानी सम्िन्धी ब्यिस्थाहरु धरौटी भकु्तानी 
गदाण अध्ययन गरेको छु । भकु्तानीका प्रािधानहरुका सम्िन्धमा ठेक्का सम्झौतामा ८५ प्रनतशत 
नडस्प्याच डकुमेन्टको आधारमा १० प्रनतशत सामान प्राप्त भएपनछ र ५ प्रनतशत िारेन्टी अिनध 
सवकएपनछ भकु्तानी ददने ब्यिस्था रहेको र सोही कुरा प्रनततपिको भकु्तानी सम्िन्धी ब्यिस्थामा 
उल्लेख गरेको नथयो ।म वितरण तथा ग्राहक सेिापूिणमा हाशजर हनु ुअगानडनै उक्त ठेक्काको एल.सी. 
िापत भकु्तानी हनुपुने रकममध्ये ९५ प्रनतशत रकम भकु्तानी भैसकेकोले प्राप्त भएका सामानहरु 
गणुस्तरयकु्त नथए नथएनन ्भने्न सम्िन्धमा मलाई जानकारी भएन ।नबतरण तथा ग्राहक सेिा पूिणमा 
खररद गररएका सामानहरु आम्दानी गनुणपूिण शजन्सी प्राप्त सूचना नं. र नमनत उल्लेख गने गररएको 
नथएन । सो नभएको कारण मैलेनै सामान आम्दानी गनुणअशघ उक्त फाराम भरी सामान आम्दानी गनण 
हेटौडा शस्थत केन्रीय भण्डारमा पि पठाएको छु ।म उक्त कायाणलयमा हाशजर भई मलाई जानकारी 
भएपनछ उक्त शजन्सीप्राप्ती सूचना भरेर माि आम्दानी गने गररएको छ । म जानपूुिण वकन नभररएको 
हो थाहा भएन । नबतरण तथा ग्राहक सेिाले खररद गरेका ट्रान्सफमणरहरु परीक्षण गररएको छ छैन 
याद भएन । मैले कुनैपनन सामान आम्दानी गनुणअशघ परीक्षण गरेर माि आम्लानी गनण पि पठाएको 
हुँ ।संचालक मकेुशराज काफ्लेको प्रनतिेदन लगायत अन्य कुनैपनन प्रनतिेदनहरु अथण महाशाखामा 
प्राप्त नभएकोले हालसम्म पनन ती प्रनतिेदनहरु मैले पदन पाएको छैन ।तर कुनैपनन सामान आम्दानी 
गनुणअशघ परीक्षण गरेर प्रमाशणत भएपनछ माि दठक भए माि आम्दानी गने ब्यिस्थाको लानग पहल 
गरेको छु ।नेपाल विद्यतु प्राधीकरणका समेत आनधकारीक प्रनतनननधहरुको रोहिरमा भएको 
ट्रान्सफमणर परीक्षण प्रनतिेदन अनसुार उक्त ट्रान्सफमणरहरु न्यून गणुस्तरका भएको र विना परीक्षण 
उक्त ट्रान्सफमणरहरुको भकु्तानी ददएको सम्िन्धमा ९५ प्रनतशत भकु्तानी म उक्त कायाणलयमा हाशजर 
हनुपूुिण नै भैसकेको हो । िारेन्टी अिनध समाप्त भएपनछ भकु्तानी ददनपुने ५ प्रनतशत रकम माि मैले 
भकु्तानीको लानग सीफाररस गरी महाप्रिन्धकिाट स्िीकृत गराई सो को लानग चेक पठाएको हुँ । 
ननज ठेकेदारलाई ददनपुने यो अशन्तम भकु्तानी नथयो । अशन्तम भकु्तानी सम्िन्धमा नेपाल विद्यतु 
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प्राधीकरण आनथणक प्रशासन विननयमािली, २०६८ को विननयम २०२ मा प्राधीकरणले खररद 
सम्झौता बमोशजम सम्पन्न भएको कायण स्िीकार गरेपनछ आपूनतणकताणलाई करारको शतण बमोशजम 
भकु्तानी ददनपुने ब्यिस्था छ । यस ठेक्कामा वितरण तथा ग्राहक सेिा शजन्सी ब्यिस्थापन 
महाशाखाले जलुाई २७, २०११ च.नं. ५ िाट ननज आपूनतणकताण Sichuan Dongfang Transformer 

Co. Ltd. ले आपूनतण गरेका ट्रान्सफमणरहरु Satisfactory Operation मा ददन भनी प्रमाशणत गरेको पि 
जारी गरेको, ननज ठेकेदारले ५ प्रनतशत ररटेन्सन माग गरी शजन्सी ब्यिस्थापन महाशाखामा लेखेको 
पिमा ट्रान्सफमणरको िारेन्टी अिनध समाप्त नभएको र उक्त अिनधमा ट्रान्सफमणरमा कुनै कैवफयत 
नभएको ब्यहोरा उल्लेख गदै शजन्सी ब्यिस्थापन महाशाखािाट ५ प्रनतशत रकम भकु्तानी ददन 
नसफाररस भएको आधारमा ररटेन्सन भकु्तानी ददन महाप्रिन्धक समक्ष नसफाररस गरी स्िकृत भएपछी 
एल.सी. खोनलएको िैँकमा  भकु्तानीको लानग  पठाएको छु ।आनथणक विननयम, ठेक्का सम्िन्धी शतण 
तथा एल.सी. को भकु्तानी सम्बन्धी शतण अनसुार मैले गरेको काम कानूनसम्मत नै छ । गणुस्तर 
परीक्षण गने गराउने शजम्मा पाएको शजन्सी ब्यिस्थापन महाशाखा (खररद इकाई) िाट नसफाररस भई 
आएपनछ मैले भकु्तानी रोक्न सक्ने अिस्था नथएन । कागजहरु दरुुस्त भएर पनन मैले भकु्तानी 
नगदाण मेरो पदीय दावयत्िमा नै प्रश्न शचन्ह लाग्ने हुँदा पनन मैले भकु्तानी गनुण परेको हो । शजन्सी 
ब्यिस्थापन महाशाखाको जलुाई २७, २०११ को च.नं. ५ को शजन्सी ब्यिस्थापन महाशाखाले ५ 
प्रनतशत भकु्तानी ददन नसफाररस गरेको पि यसैसाथ सँलग्न छ ।च.नं. ११८६ नमनत 
२०६९।३।१३ िाट नविल िैँकलाई उक्त ठेक्काको ५ प्रनतशत भकु्तानी गररददन लेखेको पि 
महाप्रिन्धकिाट स्िीकृत भएपनछ भकु्तानीको लानग पठाएको हो ।मलाई देखाइएको उक्त पिमा 
भएको हस्ताक्षर मेरो हो भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी नडशल्ल रमण दाहालले मदु्ा अनसुन्धानको 
क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान कागज । 

१५. नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको नबतरण ट्रान्सफमणर खररद सम्िन्धी ठेक्का नं. DCS 066/67-14 अन्तगणत 
जनिरी ७, २०११ देशख िाटोको म्याद सवहत ७ ददनको लानग चीनस्थीत Sichuan Dongfang 

Transformer Co. Ltd. मा Transformer हरुको Witness गनण उक्त कम्पनीको कारखानामा गएको हुँ 
।सम्झौताका शतणहरुिारे विवफङ्ग गराइएको नथएन, TOR पनन ददइएको नथएन,  Technical 

Specification िारे जानकारी नलएको नथए ँ।ननरीक्षणका क्रममा समयले भ्याएअनसुार Routine Test 

गने कायणमा Witness भएको हो । मैले सम्झेसम्म विनभन्न क्षमताका १० िटा ट्रान्सफमणरहरुको सिै 
Routint Test हाम्रो रोहिरमा भएको छ र यसरीनै १३ िटा विनभन्न क्षमताका ट्रान्सफमणरहरुको 
Routine Test अन्तगणतका Selected Test भएको हो । नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको शजन्सी 
ब्यिस्थापन महाशाखाको च.नं. १०६ नमनत २०६७।९।७ को पिानसुार Sichuan Dongfang 

Transformer Co. Ltd., China को फ्याक्ट्रीमा Pre-shipment Inspection/Testing गरी नमनत 
२०६७।१०।६ मा ददएको प्रनतिेदन र सँलग्न ट्रान्सफमणर टेष्ट ररपोटण मसमेतले ददएको हो, हेरी 
सनाखत गररददए ँ।उक्त ठेक्का सम्झौताको Section VII Technical Specification को Clause 5.2 को 
प्रािधान अनसुार नेपाल विद्यतु प्राधीकरणले खटाएको इन्स्पेक्टरको रोहिरमा आपूनतणकताणले सिै 
ट्रान्सफमणरहरुको Routine Test कायण सम्पन्न गरेपनछ माि Dispatch  गने भन्ने हो ।िाटोको म्याद 
सवहत ७ ददनका लानग पठाइएकोमा सिै ट्रान्सफमणरहरु टेष्ट गनुण असम्भि भएकोले तोवकएको 
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समयमा सिै ट्रान्सफमणरहरु टेष्ट हनु नसकेको हो ।२३ िटा ट्रान्सफमणरहरु Technical Specification 
बमोशजमनै Test Report ददएको हो ।सम्पूणण ट्रान्सफमणर परीक्षण गरेको भनी प्रनतिेदन ददएको छैन। 
टेष्टिाट देशखएअनसुारको २४ पानाको प्रनतिेदन ददएका हौँ ।नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको आनधकाररक 
प्रनतनननध समेतको रोहिरमा हेटौडामा परीक्षण गदाण १०० केनभएको ट्रान्सफमणरमा प्रयोग गनुणपने कोर 
र िाइशण्डङ्गको तौल २०० केनभएकोमा र ५० केनभएको ट्रान्सफमणरमा प्रयोग गनुणपने कोर र 
िाइशण्डङ्ग १०० केनभएको ट्रान्सफमणरमा २५ केनभएको ट्रान्सफमणरमा प्रयोग गनुणपने Core र 
Winding ५० केनभएका प्रयोग गरेको कारण No Load Loss र Full Load Loss दिैु अत्यानधकमािामा 
पाएको भन्ने प्रश्नको सम्िन्धमा उक्त कारखानामा हाम्रो रोहिरमा भएको टेष्टको िारे प्रनतिेदनमा 
उल्लेख छ ।प्रश्न गररएअनसुारको अिस्था हामीले पाएका नथएनौ ।उक्त २३ थान ट्रान्सफमणरहरुको 
Test Result अनसुार कैवफयत छ भने्न देशखएन । हेटौडामा भएको परीक्षण हेदाण हाम्रो रोहिरमा टेष्ट 
भएअनसुारका ट्रान्सफमणरहरु Dispatch नभएको स्पष्ट हनु्छ । नमनत २०६७।१०।६ मा हामीले 
सक्कल प्रनतिेदन िझुाएका हौँ ।सक्कल प्रनतिेदन नभएको भए सम्िशन्धत कायाणलयले सक्कल माग 
गथ्यो। हामीले छुटै्ट Dispatch Certificate जारी गररददएका नथएनौ ।हामीले प्रनतिेदन ददएका २३ 
थान ट्रान्सफमणर िाहेक अन्य ट्रान्सफमणरहरु िारे थाहा छैन । हाम्रो रोहिरमा परीक्षण भएका 
ट्रान्सफमणरहरुको नसररयल नम्िर समेत प्रनतिेदनमा उल्लेख भएको छ । Specification  बमोशजम 
नेपाल आएका ट्रान्सफमणरहरुको ८५ प्रनतशत एल.सी. को भकु्तानी कायण प्रकृयामा हामी सँलग्न 
छैनौ। हाम्रो कायणक्षेिमा Test Witness गनेिाहेक अन्य कायण पदैन, कागजातिाटै यो स्पष्ट हनु्छ, 

देखाइएको प्रनतिेदनमा भएको हस्ताक्षर मेरो हो हेरी सनाखत गरर ददए ँ भने्न समेत व्यहोराको 
प्रनतिादी अष्टरत्न शाक्यले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष 
गरेको बयान कागज  । 

१६. म जनिरी ७, २०११ देशख जनिरी १३, २०११ सम्म िाटोको म्याद िाहेक ७ ददन नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणको ठेक्का नं. DCS 066/67-14 अन्तगणतका उत्पादक कम्पनीको कारखानामा ट्रान्सफमणरहरु 
Test & Inspection कायणको साक्षीको रुपमा िसेको हुँ ।ट्रान्सफमणरको Routine Test अन्तगणत विनभन्न 
Test गनुणअशघ Testing equipments को Calibration Report हेरी Company ले Test गरररहँदा 
Witness िसेको हुँ । उक्त Test का Calculation गरी देशखएको Values हरु प्रनतिेदनमा सँलग्न छ। 
उक्त ठेक्काका ट्रान्सफमणरहरुको Technical Specification अध्ययन गरेको हुँ ।म उत्पादक कम्पनी 
चीन गई Routine Test अनसुार Voltage ratio test, No-load loss test, Full-load loss testआदद 
परीक्षण गरेको हुँ ।नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको शजन्सी ब्यिस्थापन महाशाखाको च.नं. १०६ नमनत 
२०६७।९।७ को पिानसुार Sichuan Dongfang Transformer Co. Ltd., China को फ्याक्ट्रीमा Pre-

shipment Inspection/Testing गरी नमनत २०६७।१०।६ मा ददएको प्रनतिेदन पाना-२४ हेरी 
सनाखत गररददए ँ। उल्लेशखत प्रनतिेदन म समेतले ददएको हो।उक्त ठेक्का सम्झौताको Technical 

Specification को Clause 5.2 मा सबै ट्रान्सफमणर हाम्रो रोहिरमा टेष्ट गराउने प्रािधान भएको । सो 
कायणको लानग ७ ददनको माि समय सीमा तोकी पठाएकोले Manufacturer ले हामीलाई २३ िटा 
ट्रान्सफमणरहरु माि टेष्ट गररएको Report सँलग्न गरी बझुाएको हो ।मैले सम्पूणण ट्रान्सफमणरहरु 
परीक्षण गरी ररपोटण पेश गरेको छैन ।नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको आनधकाररक प्रनतनननध समेतको 
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रोहिरमा हेटौडामा परीक्षण गदाण १०० केनभएको ट्रान्सफमणरमा प्रयोग गनुणपने कोर र िाइशण्डङ्गको 
तौल २०० केनभएकोमा र ५० केनभएको ट्रान्सफमणरमा प्रयोग गनुणपने कोर र िाइशण्डङ्ग १०० 
केनभएको ट्रान्सफमणरमा प्रयोग गरेको कारण No Load Loss र Full Load Loss दिैु अत्यानधकमािामा 
पाएको भने्न प्रश्नको सम्िन्धमा उक्त कारखानामा म र मेरो टोलीले परीक्षण गदाण जे जस्तो अिस्था 
देशखयो सोही ब्यहोरा २४ पानाको प्रनतिेदनमा उल्लेख गरेको छु ।हाम्रो रोहिरमा २३ थान 
ट्रान्सफमणरहरुको Routine Test भएको हो र ठीक देशखएको नथयो तर तोवकएको भन्दा धेरै तौल 
कम आयो भनु्नको अथण हामीले जाँच गरेको ट्रान्सफमणर यहाँ आएन भने्न प्रष्ट हनु्छ । नमनत 
२०६७।१०।६ मा परीक्षण प्रनतिेदन सक्कल नेपाल विद्यतु प्राधीकरण, शजन्सी ब्यिस्थापन 
महाशाखामा पेश गरेको हो ।छुटै्ट Dispatch Certificate जारी गररददएको  नथएन ।मैले २३ गोटा 
ट्रान्सफमणरहरुको Routine Test गरी नमनत २०६७।१०।६ मा प्रनतिेदन ददएकोमा सिै 
ट्रान्सफमणरहरु नेपाल कसरी आयो तथा एल.सी. को भकु्तानी कसरी भयो भने्न नबषयमा मलाई केही 
जानकारी छैन भने्न समेत व्यहोराको प्रनतिादी निपरुारी नसंहले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान कागज  । 

१७. म नमनत २०६७ चैि २४ गतेदेशख नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको महाप्रिन्धक पदिाट अिकाश भएको 
हुँ । नेपाल विद्यतु प्राधीकरण अन्तगणत टेण्डर नं. DCS 066/67-14 को ठेक्का सम्झौताकाक्रममा 
महाप्रबन्धकको हैनसयतले बोलपिमा रहेको प्रािधान अनसुार एल.सी. खोल्न आिश्यक हनुे रकम 
नविल िैँक नल. मा पठाउन अथण विभागिाट प्राप्त मेमोमा स्िीकृनत ददइएको हो । उक्त स्िीकृत 
मेमोमा भएको मेरो दस्तखत हेरी सनाखत गररददएको छु । DCS 3/066/67 समेतका प्रकृयामा मैले 
यसभन्दा पवहले पनन आयोगमा बयान ददइसकेकोले ठेक्का नं. DCS 066/67-14 को ट्रान्सफमणर खररद 
गदाण अपनाइएको टेण्डर प्रकृया पनी सोही अनसुार नै अपनाइएको नथयो । म नमनत 
२०३५।१२।२४ देशख नेपाल विद्यतु कपोरेशनमा स्थायी भई विनभन्न कायाणलयहरुमा सरुिा बढुिा 
भई हाल वितरण तथा ग्राहक सेिामा महाप्रिन्धकको पदमा कायणरत रहेको ।मातहतमा रहेका 
कायाणलयहरु माफण त ग्राहकहरुको घरमा विद्यतु जडान देशख विद्यतु महसलु उठाउन लगाउने, 
ग्राहकहरुको घर दैलोमा विद्यतु जडानको लानग आिश्यक हनुे केही महत्िपूणण सामानहरु खररद गनण 
लगाई कायाणलयहरुलाई उपलव्ध गराउने, कायाणलय संचालनको क्रममा नननतगत ननदेशन ददने जस्ता 
कायणहरुमा शजम्मेिारी रहेको हो ।वितरण तथा ग्राहक सेिामा कायणरत रहँदा एक पटक वितरण 
ट्रान्सफमणर खररद गररएको । उक्त ठेक्का पट्टा थाइलैण्डको एउटा कम्पनीसंग भएको  हो ।ठेक्का नं. 
DCS 066/67-03 संग सम्िशन्धत कागजात देखाइएको छ । सो मा भएको दस्तखत गरी सनाखत 
गररददएको हो ।उक्त ठेक्काको मूल्यांवकत आनथणक Bid document तह १२ महाप्रिन्धक िाट स्िीकृत 
भएको र उक्त ठेक्काको आनथणक प्रस्ताि ननजबाट स्िीकृत भएको हो । Bid document स्िीकृत 
गरेको ननणणय आयोगमा प्राप्त नभएको । सो कागजात कसिाट स्िीकृत भएको थाहा नभएको 
।Guaranteed value भन्दा बढी Loss भएमा त्यस्ता Transformerररजेक्ट गनुणपदणछ ।पवहला देशख नै 
ननमाणता कम्पनीको सम्पूणण ट्रान्सफमणरको टेष्ट गरेको Report मध्येबाट Random Sample Select गरी 
(ने.वि.प्रा. को Inspector ले Select गरेको आधारमा) छुट्याइएको ट्रान्सफमणरहरु ननमाणता कम्पनीले 
नै ने.वि.प्रा.को Inspector को रोहिरमा टेष्ट गने गररएकोले Sample Select गररएको ट्रान्सफमणरको 
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लानग 7 (सात) ददनको काजले पनुग राखेकोले मैले पनन सोही अनसुार बाटोको म्याद सवहत 7 
(सात) ददनको लानग काज नसफाररश गरेको । पवहला देशख चल्दै आएको प्रकृया अनसुार गरेको 
हो।Random Sample गरी Select गररएका ट्रान्सफमणरहरु ननमाणता कम्पनीबाट ने.वि.प्रा.को Inspector 
को रोहिरमा पनुाः टेष्ट गरी तयार गररएको Report मा Dispatch Order भनी टाइप भएको Report 
मा Inspectorहरुबाट सही गने पूिण प्रकृया अनसुार मैले जिाफ नं. 17 मा मैले उक्त व्यहोरा 
उल्लेख गरेको छंु । तीन पटकको लानग Inspectorहरु पठाउंदा एक पटकको Inspector ले मैले 
उल्लेख गरेको व्यहोरा अनसुार उल्लेख गरेको देशखयो । तर दईु पटकको Inspectorहरुले ददएको 
Reportमा उल्लेख गरेको देशखएन । ननमाणता कम्पनीले Inspectorहरुले सही गरेको आधारमा 
सामान पठायो । सामान प्राप्त भएपनछ Store ले इन्ट्री गरेको आधारको ररपोट अथण महाशाखामा 
प्राप्त भएपनछ अथण महाशाखाले भकु्तानीको लानग आिश्यक प्रकृया परुा गरी भकु्तानी ददएको 
हो।85% रकम भकु्तानीहरु रु. 5,68,18,707/09 र रु. 2,90,94,088/99 को भकु्तानी 
सामानहरु ननमाणता कम्पनीबाट Dispatch भएको कागजातहरु L/C खोनलएको बैंकमा प्राप्त भएपनछ 
बैंकबाट ने.वि.प्रा.लाई जानकारी गराई L/C माफण त भकु्तानी हनुे गरेको,  ननमाणता कम्पनीबाट 
पठाएको सामान नेपाल बोडणरमा प्राप्त भएपनछ भन्सार महसलु र म.ुअ.कर बापतको रकमहरु रु. 
2,04,63,991/89 र रु. 1,03,27,271/89 को भकु्तानी नेपाल सरकारको Custom मा चेक 
माफण त नेपाल सरकारलाई कर बापत नतनुण पने रकमको रुपमा पठाएको हो। ननमाणता कम्पनीले 
ननयकु्त गरेको Local Agent लाई सामानहरुको Clearing & Forwarding बापत पाउने रकमहरु रु. 
35,35,460/89 र रु. 18,50,313/40 नेपाली करेन्सीमा भकु्तानी ददएको । स्टोरमा 
(ने.वि.प्रा.को) सामान प्राप्त भएपनछ बोलपिमा रहेको प्रािधान अनसुार 10% रकम रु. 
66,81,902/22 भकु्तानी ददन ुपने भएकोले सोही अनसुार L/C खोनलएको बैंक माफण त ननमाणता 
कम्पनीलाई भकु्तानी ददएको ।ननमाणता कम्पनीको फ्याक्ट्रीमा बोलपिमा टेष्ट गनुण पने प्रािधान 
अनसुारको व्यिस्था उपलब्ध रहेकोले सम्पूणण ट्रान्सफमणरको टेष्ट ननमाणता कम्पनीबाट भएको र 
Sampling गरी ने.वि.प्रा.को Inspector को अगानडमा पनुाः ट्रान्सफमणर ननमाणता कम्पनीबाट टेष्ट 
गररएको र Report अनसुार सबै गणुस्तरयकु्त भएको देशखएको, बोलपि अनसुारका टेष्टहरु गने 
व्यिस्था ने.वि.प्रा.को Workshop मा नरहेकोले नै पवहला देशखनै ने.वि.प्रा.को स्टोरमा सामानहरु प्राप्त 
भएपनछ पनुाः गणुस्तर परीक्षण नगने गररएको र ननमाणता कम्पनीबाट गररएको परीक्षणलाई नै 
गणुस्तरयकु्त भएको आधारमा स्टोर इन्ट्री गरी भकु्तानी हुंदै आइरहेकोले सोही अनसुार दोश्रो लट र 
10% बापतको भकु्तानी भएको हो। ने.वि.प्रा.बाट खवटएका इन्स्पेक्टरहरुको रोहिरमा परीक्षण 
गररएका ट्रान्सफमणरहरु गणुस्तरयकु्त देशखएमा सो को आधारमा बांवकका ट्रान्सफमणरहरु पनन (ननमाणता 
कम्पनीबाट गररएका अन्य ट्रान्सफमणरहरु पनन) गणुस्तरयकु्त रहेको आधार नलई ननमाणता कम्पनीबाट 
सम्पूणण ट्रान्सफमणर पठाउने गरेको नथयो। ठेक्का नं. DCS066/67-03 को म्याद ९० ददन थप गरेको 
वटप्पणी लाई हेरी सनाखत गरर ददएं । ने.वि.प्रा.को Inspector को रोहिरमा भएको परीक्षणमा 
ट्रान्सफमणरहरु गणुस्तरयकु्त देशखएको आधारमा सबै ट्रान्सफमणरहरु को गणुस्तर परीक्षण ररपोटण ठीक 
रहेको आधारमा भकु्तानी ददएको हो। Inspection Report भएन भन ेसामान स्टोर इन्ट्री पनन हुंदैन र 
सोही अनसुार भकु्तानी हुंदैन । ननमाणता कम्पनीले सामान Dispatch गनण नमल्दैन र सामान Dispatch 
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नभए पनछ 85% भकु्तानी पनन L/C बैंक माफण त हुंदैन ।Inspection & Testing नबना ननमाणता 
कम्पनीबाट सामान Dispatch हुंदैन र सोही अनसुार यसपनछका प्रकृयाहरु अगाडी बढदैन भनी मैले 
लेशख ददएको हो ।अथण महाशाखाबाट भकु्तानीको लानग नसफाररश भई आएको आधारमा भकु्तानी 
शस्िकृनत ददएको हो । अथण महाशाखाबाट सम्पूणण आिश्यक कागजातहरु चेक जांच गरी भकु्तानी 
शस्िकृनतको लानग म कहाँ पेश भएको आधारमा भकु्तानी शस्िकृनत ददएको हो ।टेष्ट ररपोटण शजन्सी 
व्यिस्थापन महाशाखा (खरीद प्रकृया शरुु हनुे महाशाखा) मा प्राप्त हनु े गरेकोले यस सम्बन्धमा 
छानविन गने काम त्यस महाशाखामा कायणरत महाशाखा प्रमखु र कायणरत सहायक अनधकृतमा नै 
रहेको हो भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी यगुल वकशोर साहले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान कागज । 

१८. प्रस्ततु विषयमा नेपाल विद्यतु प्राधीकरणबाट ठेक्का नं. नडनसएस-२०६6/६7-१४ अन्तगणत ट्रान्सफमणर 
खररद भएकाले खररद प्रकृयादेशख भण्डारणसम्मका चरणहरुमा नभन्दानभन्दै व्यशक्तहरुको सामवुहक 
संलग्नता रहेको पषु्टी भएको छ । जस अनसुार उक्त कायणमा तत्कानलन कायणकारी ननदेशक डा. 
जीिेन्र झा र तत्कानलन महाप्रबन्धकिय रामेश्वर यादि, यगुल वकशोर साह रशचरञ्जीवि शमाण लगायत 
नबनभन्न पदमा रही कायणरत कमणचारीहरु तत्कानलन प्रिन्धक कैलाशप्रसाद अटल,तत्कानलन सह-
ननदेशक हररशबहादरु पाल, सहननदेशक नडल्लीरमण दाहाल, तत्कानलन लेखा अनधकृत सरेुशकुमार 
कटुिाल, तत्कानलन सहायक लेखा अनधकृत सशुीलप्रसाद खनाल,तत्कानलन का.म.ु ननदेशक अष्टरत्न 
शाक्य, केन्र प्रमखु निपरुारी प्रसाद नसंह, सहायक प्रबन्धक सरेुन्र प्रसाद पनेरु,तत्कानलन केन्रीय 
भण्डार प्रमखु एिं इशन्जननयर नारायणप्रसाद चौधरी,तत्कानलन भण्डार सहायक सरोज शे्रष्ठ समेतका 
रािसेिकहरुले भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) तथा ऐ 
ऐनको दफा १७ को कसूर गरी नेपाल विद्यतु प्राधीकरणलाई नोक्सानी परु् याएको पषु्टी भएको भने्न 
आधारहरु तत ्तत ्स्थानमा उल्लेख गररसवकएको छ। यसरी विरुद्ध खण्डमा लेशखएका विपक्षीहरुले 
एउटै कानूनका दईु नभन्दा नभन्दै कसूर ( two point of crime )गरेको पवुष्ट भएको छ । साथै 
उल्लेशखत रािसेिकहरुको सामवुहक िदननयतपूणण कायणबाट मानथ नबबेचना गररएको आधारमा भ्रष्टाचार 
हनु गएको पषु्टी भएकोले ननजहरुलाई भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) 
बमोशजमको कैद सजाय हनु र नबगो रु. ७,९१,२८,५३८।४६ (अक्षरुपी सात करोड एकानव्िे लाख 
अठ्ठाइस हजार पाँच सय अड्तीस र पैसा छयालीस माि) असलु उपर गरी सोही विगो बमोशजम 
जररिाना हनु एिं दफा १७ बमोशजम रािसेिकहरुले ओहदाको पालन गने ननहुंमा नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणलाई हानी नोक्सानी पगेुको रकम यसै खररद प्रकृयामा सँलग्न रािसेिकहरु तत्कानलन 
कायणकारी ननदेशक डा. जीिेन्र झा र तत्कानलन महाप्रबन्धकिय रामेश्वर यादि, यगुल वकशोर साह 
र शचरञ्जीवि शमाण लगायत नबनभन्न पदमा रही कायणरत कमणचारीहरु तत्कानलन प्रिन्धक कैलाशप्रसाद 
अटल,तत्कानलन सह-ननदेशक हररशबहादरु पाल, सहननदेशक नडल्लीरमण दाहाल, तत्कानलन लेखा 
अनधकृत सरेुशकुमार कटुिाल, तत्कानलन सहायक लेखा अनधकृत सशुीलप्रसाद खनाल,तत्कानलन 
का.म.ु ननदेशक अष्टरत्न शाक्य, केन्र प्रमखु निपरुारी प्रसाद नसंह, सहायक प्रबन्धक सरेुन्र प्रसाद 
पनेरु,तत्कानलन केन्रीय भण्डार प्रमखु एिं इशन्जननयर नारायणप्रसाद चौधरी,तत्कानलन भण्डार 
सहायक सरोज शे्रष्ठिाट अशलु उपर हनुका साथै भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को 
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उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा ब्यिस्था भए बमोशजमको कैद सजाय हनु एिं दफा ३ को उपदफा 
(१) अनसुार विगो बमोशजमको हनुे रकम रु. ७,९१,२८,५३८।४६ (अक्षरुपी सात करोड एकानव्िे 
लाख अठ्ठाइस हजार पाँच सय अड्तीस र पैसा छयालीस माि)जररिाना हनु माग दािी नलइएको छ। 
यसै खररद प्रकृयामा संलग्न ठेकेदार नसचआुन दोङ्गफाङ्ग ट्रान्सफमणर कम्पनी नलनमटेड, चीनका अध्यक्ष 
Mr. Ou Yang Shi, महाप्रिन्धक Mr. Hongyu Ouyang,ठेकेदारका आनधकारीक प्रनतनननध एिं अनभकताण 
इन्टर कशन्टनेन्टल विशजनेस नेटिकण का मणीनाथ ढकालले भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९ को दफा 
८ को उपदफा (४) बमोशजमको कसूर गरेको तथ्य तत ्तत ्स्थानमा उल्लेख गररसवकएको छ । 
साथै ठेकेदार नसचआुन दोङ्गफाङ्ग ट्रान्सफमणर कम्पनी नलनमटेड, चीनका अध्यक्ष Mr. Ou Yang 

Shi,महाप्रिन्धक Mr. Hongyu Ouyang,ठेकेदारका आनधकारीक प्रनतनननधएिं स्थानीय अनभकताण 
मणीनाथ ढकाल नसचआुन दोङ्ग फाङ्ग ट्रान्सफमणर कम्पनी नलनमटेडका मतुय भै कामकाज गने 
अनधकारी भएको प्रमाशणत भैसकेको अिस्थामा ऐ ऐनको दफा २३ को आधारमा समेत ननजहरुले ऐ 
ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) मा व्यिशस्थत कैद सजाय हनु एबं जम्मा नबगो रु. 
१८,२४,०५,८६५।१६ (अक्षरुपी अठार करोड चौिीस लाख पाँच हजार आठ सय पैँसठ्ठी रुपैयाँ र 
पैसा सोह्र माि) समेत जररिाना हनु तथा विगो जफत हनु समेत माग दािी नलइएको छ।साथै नेपाल 
विद्यतु प्राधीकरणका तत्कानलन प्रमखु डा. शजिेन्र झा, तत्कानलन महा प्रिन्धक िय रामेश्वर 
यादि,यगुल वकशोर साह र शचरञ्जीवि शमाण पौडेललाई भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९ को दफा २४ 
मा व्यिशस्थत थप सजाय हनु समेत माग दािी नलई नलएको भने्न समेत ब्यहोराको आरोप पिको 
मागं दािी । 

१९. म केशन्रय भण्डार हेटौंडामा कयणभार सम्हाल्न ुभन्दा पवहले देशख चल्दै आएको प्रचलन अनसुार नै 
शजन्सी आम्दानी गररएको हो ।आरोपपिमा उल्लेशखत ट्रान्सफमणरहरु शजन्सी दाशखला गदाणको नमनत 
सम्म परीक्षण नबना नै शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखाको ननदेशन अनसुार शजन्सी आम्दानी गररएको 
हो ।म मानथल्लो ननकायको आदेश पालना गने फांटको कमणचारी भएको कारणले ट्रान्सफमणरहरु 
गणुस्तर भए नभएको परीक्षण गने दावयत्ि नभएको र आरोपपिमा उल्लेशखत टेण्डर नम्बरबाट प्राप्त 
ट्रान्सफमणरहरु गणुस्तर वहन छ भनी अनौपचाररक रुपमा पनन कवह कतैबाट जानकारी हनु 
नआएकोले पनन उक्त ट्रान्सफमणरहरुको शजन्सी दाशखला हनु गएको हो र ट्रान्सफमणरहरु बावहरबाट 
हेदाण त्यसको गणुस्तर थाहा पाउन सवकंदैन भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी नारायण प्रसाद चौधरीले 
यस अदालतमा गरेको बयान। 

२०. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी नारायण प्रसाद चौधरीबाट रु.७५,०००।- धरौटी मांग भई 
र.नं.२००२ नमनत २०७०।११।१४ मा उक्त धरौटी दाशखला गरी तारेखमा रहेको । 

२१. प्रस्ततु ठेक्का नं. DCS 2066/067-14 को ठेक्का सम्झौता वितरण तथा ग्राहक सेिाको ठेक्का सम्झौता 
हो। उक्त ठेक्का सम्झौताको ईशस्टमेट र बोलपिको सूचना म वितरण तथा ग्राहक सेिामा आउन ु
भन्दा पवहले नै भई सकेको नथयो । म वितरण तथा ग्राहक सेिामा आई सकेपनछ बोलपि खोल्ने 
ननयमानसुारको प्रकृया बमोशजम बोलपिको मूल्यांकन कायण अनधकारप्राप्त अनधकारीबाट बोलपिको 
शस्िकृती भई सकेपनछ बोलपि सम्झौता सम्बन्धी काम भएको हो । साथै ठेकेदार कम्पननको 
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कारखानामा Pre Dispatch Testing का लानग नेपाल नबद्यतु प्राधीकरणका तफण बाट प्रनतननधी मनोनयन 
हनु माहा प्रबन्धक ज्यू समक्ष फायल पेश गरेको हुं । सम्झौता बमोशजमको सामान Technical 

Specification बमोशजम रहेको भनी  Inspection Testing  ररपोटणमा उल्लेख छ मैले कुनै अननयनमत 
काम गरेको छैन । ठेक्का सम्झौता बमोशजम उल्लेख भए अनसुारको गणुस्तररय सामान सप्लाई गनुण 
आपनुतणकताणको शजम्मेिारी हो सो अनसुार ट्रान्सफमणर आपनुतण नगनुण भनकेो कम्पनन कै दोष हो भने्न 
समेत ब्यहोराको प्रनतिादी कैलाश प्रसाद अटलले यस अदालतमा गरेको बयान । 

२२. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी कैलाश प्रसाद अटलबाट रु. १,००,०००।-धरौटी मांग 
भई र.नं.१९९८ नमनत २०७०११।१४ मा उक्त धरौटी दाशखला गरी तारेखमा रहेको। 

२३. ठेक्का सम्झौता अनसुार सम्पूणण ट्रान्सफमणरहरु स्टोरले ईशण्ट्र गरर सकेपछी उक्त ट्रान्सफरमरहरु 
नबनभन्न वितरण केन्रमा जडान भई संचालनमा रहेको र सो बारे कुनै पनन कैवफयत ररपोटण शजन्सी 
ब्यबस्थापन माहा शाखामा नआएकोले Contract  मा भएको प्रािधान अनसुार Warenty Period, 

Expiring Date समाप्त भएपनछ अशन्तम ५ प्रनतशत भकु्ताननको लानग शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखा 
प्रमखुलाई नसफाररश गरेको हुं भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी सरेुन्र प्रसाद पनरेुले यस अदालतमा 
गरेको बयान । 

२४. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी सरेुन्र प्रसाद पनेरुबाट रु. ७५,०००।-धरौटी मांग भई सो 
धरौटी िापतमा Himalayan Bank Limited को बैक ग्यारेण्टी दाशखला गरी तारेखमा रहेको । 

२५. अनधकार प्राप्त अनधकारीले टेण्डर स्िीकृत गरर सकेपनछ ट्रान्सफमणर वकने्न ननणणय गररन्छ सो ननणणय 
भएपनछ त्यसको बजेट ब्यबस्था केन्रबाट हनु्छ ।केन्रबाट भएको बजेटले सामान खररद गनुण परेमा 
उक्त ननकायबाट मांग गरर हाम्रो कायाणलयमा ल्याईन्छ र उक्त बजेटबाट हानमले सामान खररद 
गदणछौं ।सोही प्रकृया अनसुार नै ट्रन्सफमणरहरुको ठेक्का सम्झौता अनसुारको रकम भकु्ताननका लानग 
बैकमा पठाउंछौं । म भन्दा तल्लो कमणचारीहरुले भौचर उठाएर ल्याउंछ त्यसमा मेरो कायण भनेको 
नमनत रकम विननमय दर नमल्छ की नमल्दैन सो हेरी मानथल्लो ननकायमा पठाउन ुहो र त्यसै अनसुार 
मैले कायण गरेको हुं । म लेखाको कमणचारी हुं मेरो काम सामानको गणुस्तर जांच गने होईन भन्ने 
समेत ब्यहोराको प्रनतिादी सरेुश कुमार कटुिालले यस अदालतमा गरेको । 

२६. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी सरेुश कुमार कटुिालबाट रु.७५,०००।- धरौटी मांग भई 
र.नं.२००१ नमनत २०७०।११।१४ मा उक्त धरौटी दाशखला गरी तारेखमा रहेको । 

२७. मैले भकु्तानन गरेको ५ प्रनतशत रकम एल.नस.को पेमेण्ट तथा ठेक्का पट्टाको भकु्तानी सम्बशन्ध शतण 
अनसुार आबश्यक पने २ िटा कागजातमा एउटा प्राधीकरणले कायण शस्िकार गरेको प्रमाण कागज 
अको शजन्सी ब्यबस्थापनको नसफाररशमा आधारमा माि मैले भकु्तानन गरेको हुं। प्रस्ततु ठेक्कामा 
ट्रान्सफमणर खररद सम्बशन्ध काम कारिाहीहरु म त्यस कायाणलयमा हाशजर हनु ु पूबण नै समाप्त भई 
सकेको र ठेक्काको शतण अनसुार ९५ प्रनतशतको भकु्तानी समेत भई सकेको नथयो । सो रकम मध्ये 
बांकी ५ प्रनतशत रकमको भकु्तानीमा माि मेरो संलग्नता रहेको नथयो । सामानको गसु्तर परीक्षण 
गने गराउने ईकाईबाट सामानहरु Satisfactory Operation मा छन ् भनी प्रमाण पि जारी गरर 
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सकेपनछ म लेखाको कमणचारी भएकोले मैले सो सबै सामानहरु गणुस्तरयकु्त छन भनी मानु्न पने 
हनु्छ र ननयमानसुारको भकु्तानन ददन ुपछण भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी नडल्ली रमण दाहालले यस 
अदालतमा गरेको बयान कागज । 

२८. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी नडल्ली रमण दाहालबाट रु. ५०,०००।-धरौटी मांग भई 
र.नं. २००० नमनत २०७०।११।१४ मा उक्त धरौटी दाशखला गरी तारेखमा रहेको । 

२९. DCS 066/067-14 को ट्रान्सफमणर खररद सम्बशन्ध ठेक्का सम्झौताको शतण अनसुार मलाई Testing को  

Witness को लानग कम्पननमा पठाएकोमा हामीले २३ िटा ट्रान्सफमणरहरको Routine Test को 
Witness गदाण दठक देशखएको र सो को ररपोटण शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखामा बझुाएको हो । पनछ 
मैले Test को  Witness गरेको ट्रान्सफमणर नै आयात भयो भएन मलाई थाहा भएन । सामान 
ल्याउने शजम्मेिारी मेरो पदैन । नबचमा उक्त कम्पननले कमसल सामान पठाएको प्रष्ट देशखंदा 
कमसल सामान आयात हनुमुा मेरो कुनै गशल्त र कमजोरी छैन भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी 
निपरुारी नसंहले यस अदालतमा गरेको बयान ।  

३०. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी निपरुारी नसंहबाट रु. १३,००,०००।-धरौटी मांग भई सो 
धरौटी िापतमा ननजले Himalayan Bank Limited को बैक ग्यारेण्टी दाशखला  गरी तारेखमा रहेको । 

३१. हाम्रो रोहबरमा भएको ट्रान्सफमणरहरुको संतया २३ को Technical Specification मा उल्लेख भएको 
Routine Test र Test हरु गनण आबश्यक उपकरणहरु प्रयोग गरी टेष्ट गररएको हो ।प्रयोग गररएका 
उपकरणहरु  Calibaration Certification हानमले हेरेका नथयौं ।सो उपकरणहरु दठक अबस्थामा 
रहेको नथयो । हामीले टेष्ट गरेको ट्रान्सफमणरहरु नै आएको हो होईन मलाई थाहा भएन । त्यसैले 
कम गणुस्तरको ट्रान्सफमणर खररद हनुमुा मेरो कुनै संलग्नता छैन ।ठेक्का सम्झौता बमोशजमको 
गणुस्तररय सामान आपनुतण गने शजम्मेिारी सम्बशन्धत कम्पननको भएकोले उकत कम्पनन नै शजम्मेिार 
हनु ुपछण भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी अष्ट रत्न शाक्यले यस अदालतमा गरेको बयान । 

३२. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी अष्ट रत्न शाक्यबाट रु. १३,००,०००।-धरौटी मांग भई 
सो धरौटी िापत ननजले Himalayan Bank Limited को बैंक ग्यारेण्टी दाशखला गरी तारेखमा रहेको । 

३३. प्रस्त ुठेक्काको ट्रान्सफमणरहरको Load Loss र  No Load Loss मापदण्ड भन्दा बढी एबं तामा समेतको 
िजन कम हनु्छ भने्न बारे मलाई कवह कतैबाट जानकारी भएन । ननरीक्षण तथा प्रनतिेदनहरु शजन्सी 
ब्यबस्थापन माहाशाखामा प्राप्त हनुे भएकोले सो छान नबन गने शजम्मेिारी शजन्सी ब्यबस्थापन 
माहाशाखाको हो ।शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखा नै वितरण तथा ग्राहक सेिाको खररद ईकाई 
कायाणलय कै हो ।गणुस्तर परीक्षण गराउने शजम्मा ईकाईको रहने ब्यबस्था छ । मेरो अबकास 
भएपनछ  माि मापदण्ड नबपररतको ट्रान्सफमणर आएको कुरा थाहा पाएं ।मैले सबै काम शजम्मेिार 
ननकाय शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखा एबं अथण माहाशाखाबाट सबै कागजात जांच बझु गरी सकेपनछ 
उननहरुको राय नसफाररसमा गरेको हुं ।यो मापदण्डका नबषयमा ठेकेदार कम्पननमा खवट गएका 
Inspector हरुको बयानबाट समेत केही कुरा आएको छ । ट्रान्सफमणरहरको Test Report  
ईन्सपेक्टरहरुबाट दठक छ भनी भने पनछ हामीले पनन दठक मानेका हौं । तर याहां ठेकेदार 
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कम्पननले धोका ददएकोले ठेक्का सम्झौतामा ब्यबस्था भए अनसुार ट्रान्सफमणरहरु आउन सकेन र 
यसको नबिाद सम्बन्धमा पनन सोही ठेक्का सम्झौतामा ब्यबस्था भए अनसुार नै वििाद समाधान हनु ु
पछण भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी रामेस्िर यादबले यस अदालतमा गरेको बयान । 

३४. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी रामेस्िर यादबबाट रु.१५,००,०००।- धरौटी मांग भई सो 
िापतमा ननजले  N B Bank  को बैंक ग्यारेण्टी दाशखला गरी  तारेखमा रहेको । 

३५. म DCS  मा सरुिा भई आउंदा उक्त ठेक्काको सम्झौता भई सम्झौता बमोशजमको ठेक्का रकमको ८५ 
प्रनतशत रकम भकु्तानीसमेत भई सकेको नथयो । म आए पनछ बांकी १५ प्रनतशत रकम मध्येको 
१० प्रनतशत रकम ट्रान्सफमणरहरु स्टोरमा प्राप्त भई आबश्यक प्रकृया नमलाई आम्दानी बांधी सकेको 
भौचर लेखा शाखामा प्राप्त भएपनछ माि भकु्तानन गनण अनधकार प्राप्त अनधकारी समक्ष पेश गरेको हुं 
।त्यसपनछ मेरो सरुिा भई सकेकोले बांकी ५प्रनतशत को रकमको भकु्तानन समेतको प्रकृयामा मेरो 
संलग्ता छैन । मैले ऐन, ननयम, नबननयमको पररनध नभि रही काम गरेको हुं भने्न समेत ब्यहोराको 
प्रनतिादी हररश बहादरु पालले यस अदालतमा गरेको बयान ।  

३६. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी हररश बहादरु पालबाट रु.१,००,०००।- धरौटी मांग भई 
र.नं.२००६ नमनत २०७०।११।२१ मा उक्त धरौटी दाशखला गरी तारेखमा रहेको । 

३७. खररद प्रकृयाको शरुुको कायण शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखाबाट हनु्छ । ठेक्का सम्झौता भई 
सकेपनछ ठेक्का सम्झौताको आधारमा भकु्तानन प्रकृयाको लानग अथण माहाशाखामा पठाईन्छ । प्रस्ततु 
ठेक्का समझौतामा मेरो ८५ प्रनतशत भकु्ताननको सम्बन्धमा सामानहरु तयार भई जाहाजमा लोड गरेको  
Shipping Documents को आधारमा भकु्तानी गररने भने्न ब्यबस्था भए अनसुार सो रकम भकु्ताननको 
लानग तल बाट प्राप्त भएको मेमो चेक गरी शस्िकृनतको लानग पेश गरेको हुं ।१० प्रनतशत 
भकु्ताननको सम्बन्धमा मेरो कवह कतै संलग्नता छैन । बांकी ५ प्रनतशत भकु्ताननको सम्बन्धमा 
शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखाबाट  Satisfactory Operation को पि जारी भएको र िारेण्टी वपररयड 
समेत समाप्त भएकोले तलका कमणचारीले मेमो तयार पारी ल्याएकाले सो मेमो चेक जांच गरी 
भकु्ताननको लानग पेश गरेको हुं भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी शशुशल प्रसाद खनालले यस अदालतमा 
गरेको बयान । 

३८. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी शशुशल प्रसाद खनालबाट रु. ५०,०००।-धरौटी मांग भई 
र.नं. २००९ नमनत २०७०।११।२२ मा उक्त धरौटी दाशखला गरी तारेखमा रहेको । 

३९. प्रस्ततु ठेक्का अन्तगणत मूल्यांकन सनमनतको नसफाररश अनसुार बोलपि स्िीकृत गररएको हो । शजन्सी 
ब्यबस्थापन माहाशाखाले Inspection Testing को लानग ईन्सप्क्टरहरुको नसफाररश गरेको हो मेरो 
कायणकालमा सामान आएको पनन छैन कुनै वकनसमको रकम भकु्तानन भएको पनन छैन । म अबकाश 
भई सकेपनछ के कस्तो सामान प्राप्त भएको हो मलाई थाहा भएन ।ISO Certified Company  ले 
सम्झौता बमोशजमको सामान पाउन ुपने हो ।न्यून गणुस्तरको सामान आपनुतण हनुमुा मेरो संलग्नता 
छैन भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी यगुल वकशोर साहले यस अदालतमा गरेको बयान । 
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४०. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी यगुल वकशोर साहबाट रु. १,००,०००।-धरौटी मांग भई 
र.नं. २०१२ नमनत २०७०।११।२५ मा उक्त धरौटी दाशखला गरी तारेखमा रहेको । 

४१. ठेक्का सम्झौता अनसुार सामान खररद प्रकृयाको समयमा म त्यस कायाणलयमा नभई अन्यि 
कायाणलयमा कायणरत नथएं त्यसै गरी सो ठेक्काको लागत अनमुान बोलपि जारी देशख ठेक्का सम्झौताको 
ईन्सपेक्सन तथा टेष्टीङ्गमा कमणचारी पठाउने एल.नस.खोल्ने आदी कायणमा मेरो संलग्नता छैन। 
मालसामानको ढुिानी तथा शजन्सी आम्दानी गनण एबं मालसामान शस्िकारी भकु्तानन ददने प्रकृयामा 
समेत म संलग्न छैन । सामानहरु प्रयोग भए पश्चात िारेण्टी वपररयड समाप्त भएपनछ ददएको ५ 
प्रनतशत भकु्ताननमा मेरो संलगनता छ ।सो कायण खररद ईकाई र शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखाले 
सबै ट्रान्सफमणरहरु सन्तोषजनक रुपमा छन ्भनी जारी गरेको प्रमाणपि, शजन्सी ब्यबस्थापन शाखाको 
नसफाररस र अथण माहाशाखाको नसफाररसको आधारमा ददएको हो भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी 
शचरशञ्जिी शमाण पौडेलले यस अदालतमा गरेको बयान । 

४२. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी शचरशञ्जिी शमाण पौडेलबाट रु. १,००,०००।-धरौटी मांग 
भई र.नं. २०११ नमनत २०७०।११।२५ मा उक्त धरौटी दाशखला गरी तारेखमा रहेको । 

४३. सामानको गणुस्तरचेक जांच गने गराउने कायण मेरो तथा केन्रीय भण्डार हेटौंडाको नभै शजन्सी 
ब्यबस्थापन माहाशाखा काठमाण्डौको हो ।नबगतदेशख नै गणुस्तर परीक्षण गने प्रचलन नभएको र 
नमनत २०६९।६।७ मा अथण माहाशाखा काठमाण्डौबाट पि प्राप्त भई गणुस्तर चेक जांच 
गररएकोहो सो भन्दा अगािै गणुस्तर परीक्षण हुंदैनथ्यो । बावहरबाट आएका सामानहरु बावहरी रुपमा 
हेरी बझुी नलने गरेको हुं भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी सरोज शे्रष्ठले गरेको बयान ।  

४४. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी सरोज शे्रष्ठबाट रु. १५,०००।-धरौटी मांग भई र.नं. 
२०१३ नमनत २०७०।११।२६ मा उक्त धरौटी दाशखला गरी तारेखमा रहेको । 

४५. उक्त ठेक्का नं.DCS 2066/067-14 को ठेक्काको लगत ईशस्टमेट स्िीकृत गनण माहाप्रबन्धक यगुल 
वकशोर साहबाट नसफाररस भई आएकोले सोही आधारमा स्िीकृत गरेको हुं । पनछ ठेक्का सम्झौतामा 
स्िीकृत भए अनसुार ईन्सपेक्सन तथा टेष्टीङ्ग कायणको लानग कमणचारीको नाम प्रकृयागत रुपमा 
आएकाले मनोनयनमा स्िीकृत गरेको हुं ।त्यस बाहेक ठेक्काको स्िीकृत खोल्ने, भकु्तानी ददन,े सामान 
भण्डारण गने, आदी कायणमा मेरो संलग्नता छैन भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी शजिेन्र झाले यस 
अदालतमा गरेको बयान । 

४६. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी शजिेन्र झाबाट रु. १,५०,०००।-धरौटी मांग भई सो 
िापतमा नमनत २०७०।१२।२१ मा Siddhartha Bank  को बैक ग्यारेण्टी दाशखला गरी तारेखमा 
रहेको  । 

४७. प्रनतिादी Mr.Ou Yang Shi को नाउंमा जारी भएको म्याद ननजको नेपाल शस्थत प्रनतनननध मणी नाथ 
ढकालले नमनत २०७१।१।२८ मा बझेुको ।  

४८. म लोकल एजेण्ट भएकोले मेरो कुनै पनन दावयत्ि छैन ।नेपाल नबद्यतु प्राधीकरण र  उक्त ठेकेदार 
नबच आनबणटे्रसनमा वििाद गएको छ । सामान बझुाएको नमनतले १२ मवहना सम्म नबनग्रए िा 
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नानसएमा Replace गनुण पने प्रािधान नथयो तर ३ बषण सम्म पनन कुनै कैवफयत नदेशखएकोले कम्पनन 
शजम्मेिारीबाट मकु्त भई सकेको छ भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिादी मणीनाथ ढकालले यस 
अदालतमा गरेको बयान ।    

४९. थनुछेक प्रयोजनको लानग ननज प्रनतिादी मणीनाथ ढकालबाट रु. १,००,०००।-धरौटी मांग भई 
ननज प्रनतिादीले अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा राखेको राखेको बैक ग्यारेण्टीको अबनध 
२०७१।९।२४ सम्म रहेकोले सोही बैंक ग्यारेटीलाई कायम गरी  तारेखमा राशखएको पनछ नमनत 
२०७१।१२।१२ N B Bank को बैंक ग्यारेण्टी दाशखला गरी तारेखमा रहेको  । 

५०. िादीका साशक्षहरु हरराज न्यौपान,े शचि बहादरु खड्का, श्याम कुमार शे्रष्ठ, शम्भ ुझा, नेि प्रसाद 
ज्ञिाली तथा प्रनतिादी मणीनाथ ढकालको साक्षी ददनलप नरनसह अनधकारी, प्रनतिादी शजिेन्र झाको 
साक्षी शशिचन्र झा, प्रनतिादी रामेस्िर यादबको साक्षी ननतेस्िर प्रसाद कोईरी, प्रनतिादी सरेुश कुमार 
कटुिालको साक्षी शचि बहादरु न्यौपाने, प्रनतिादी अष्टरत्न शाक्यको साक्षी लाधरुाम तामाङ्ग, प्रनतिादी 
कैलाश प्रसाद अटलको साक्षी रनबन्र माहासेठ, प्रनतिादी नारायण प्रसाद चौधरीको साक्षी नरहरी 
ढकाल, प्रनतिादी नडल्ली रमण दाहालको साक्षी तलुाराम नगरी, प्रनतिादी शचरशञ्जिी शमाण पौडेलको 
साक्षी राजेन्र नबक्रम पौडेल, प्रनतिादी निपरुारी प्रसाद नसंहको साक्षी ब्रजभषुण प्रसाद नसंह, प्रनतिादी 
यगुल वकशोर साहको साक्षी विरेन्र प्रसाद पाण्डे समेतले बकेको बकपि नमनसल सामेल रहेको । 

५१. यस अदालतको नमनत २०७१।१०।०६ गतेको आदेसानसुार बशुझएका ब्यशक्त मकेुश राज काफ्लेले 
बकेको बकपि नमनसल सामेल रहेको । 

                               ठहर खण्ड 

५२. ननयम बमोशजम साप्तावहक तथा दैननक पेशी सूशचमा चढी पेश हनु आएको प्रस्ततु मदु्ाको नमनसल 
संलग्न कागजात अध्ययन गरी िादी नेपाल सरकारको तफण बाट उपशस्थत नबशेष सरकारी िकील 
कायाणलयका नबद्वान ्उपन्यायानधिक्ता श्री अशोकराज रेग्मीले  नेपाल नबद्यतु प्राधीकरणले Sinchuan 

Dongfang Transformer Co.Ltd.China संग ५७५ थान ट्रान्सफमणरहरु खररद गने सम्बन्धमा ठेक्का 
सम्झौता भई सो सम्झौता अनसुारको ट्रान्सफमणरहरु आयात गनुण पनेमा सो सम्झौता अनसुार 
ट्रान्सफमणरहरु आयात भएको देशखएन। सम्झौता गदाण कै अबस्थामा ननरीक्षण तथा परीक्षण नबना पनन 
सामान Shipment हनु सक्ने अबस्था रहेको, No Load Loss र Load Loss अत्यनधक बढी भएको, 
ठेक्का सम्झौतामा ट्रान्सफमणरहरुको ननरीक्षण तथा परीक्षण कायण आपनुतण हनु े नबन्द ुअथाणत हेटौंडामा 
समेत गनण सवकने प्रािधान भएतापनन अन्तराविय स्तरको प्रयोगशाला नभएको भनी कारखाना स्थल मै 
कमणचारी खटाई पठाई ननरीक्षण तथा परीक्षण गरेको, ट्रान्सफमणरहरुको सामान्य अनभुि गनण सवकन े
तौल समेत तोवकएको मापदण्ड अनसुार नभएको, Winding  मा प्रयोग भएको Conductor को 
Current Density समेत तोवकए अनसुार नभएको, त्यस्तो ट्रान्सफमणरहरुको आयात भएको आधारमा 
रकम समेत भकु्तानन भए गरेको देशखंदा सो कायणमा यी सबै प्रनतिाददहरुको संलग्ता रहे भएको 
देशखएकोले यी प्रनतिादीहरुलाई आरोप पिको मांग दािी अनसुार सजाय होस भनी  बहस प्रस्ततु गनुण 
भयो । 
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५३. प्रनतिादी शजिेन्र झाको तफण बाट उपशस्थत नबद्वान ्िररष्ठ अनधिक्ता  द्वय श्री शशुशल पंत र श्री शंभ ु
थापा तथा नबद्वान ् अनधिक्ताहरु श्री रामचन्र सबेुदी, श्री देिेन्र झा, श्री रामप्रसाद भण्डारीले यी 
प्रनतिादी शजिेन्र झा नमनत २०६८।१।१० मा अिकास भई सकेका छन ननजले अिकास पाए 
पनछ सामान प्राप्त भएकोमा पनन ननज उपर आरोप लगाईएको छ, वय प्रनतिादीले लागत अनमुान 
सम्म माि स्िीकृत गरेको, वयनको कायणकालमा सामान प्राप्त नभएको तथा भकु्तानन समेत नभएकोले 
यी प्रनतिादीले अनभयोग मांग दािी अनसुार कसूर अपराध नगरेका हनुाले आरोपदािीबाट सफाई 
हनुपुछण भने्न समेत बहस शजकीर रहेको छ । प्रनतिादी रामेस्िर यादबको तफण बाट नबद्वान ् िररष्ठ 
अनधिक्ताद्वय श्री माहादेब यादब तथा श्री शनुसल पन्त, नबद्वान ्अनधिक्ताहरु श्री रामचन्र पौडेल, श्री 
रामचन्र सबेुदी, श्री शेर बहादरु के.सी.,श्री कुमदु भट्टराई र श्री पिन कुमार जयसिाल समेतले 
नेपाल नबद्यतु प्राधीकरण र Sinchuan Dongfang Transformer Co.Ltd.China संग ५७५ थान 
ट्रान्सफमणरहरु खररद गने सम्बन्धमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा वििाद नभएको, सो सम्झौता अनसुारको 
सामान आपनुतण गने काम सम्बशन्धत कम्पननको भएको, यदद सम्झौता अनसुार सामान आपनुतण नभएको 
अबस्थामा सोही सम्झौतामा उल्लेख भए अनसुार मध्यस्थताबाट वििाद सामाधान गराउने भने्न 
उल्लेख भई मध्यस्थताबाट ननणणय समेत भई सो ननणणय पनुरािेदन अदालतबाट सदर समेत भएकोले 
उक्त वििाद सामाधान भई सकेको छ, कम गणुस्तरको सामान आपनुतण गनणमा यी प्रनतिादीको 
संलग्नता नभएकाले आरोवपत कसूरबाट सफाई हनुपुछण भने्न समेत, प्रनतिादी कैलाश प्रसाद अटलको 
तफण बाट नबद्वान ् अनधिक्ताद्वय श्री नभमाजुणन आचायण र श्री सिुास आचायणले वितरणमा रहेको 
ट्रान्सफमणरहरु पशड्कनासाथ कािाणहीको प्रकृया अशघ बढेको छ, मकेुशराज काफ्लेको प्रनतिेदन 
अनसुार International Standard  को प्रयोगशाला हाल सम्म पनन बन्न सकेको छैन, अशततयारले 
अनसुन्धान शरुु नगदैको अबस्थामा समेत नबद्यतु प्राधीकरणले आफै सकृय भई कारिाही अघी 
बढाएको छ, यी प्रनतिादीले सम्झौतामा उल्लेख भएका शतण अनसुार Inspection तथा Testing को 
लानग ननदेशन अनसुार कमणचारी खटाएको हो त्यसैले यी प्रनतिादीले बदननयतले होईन सदासययकु्त 
भािनाले काम गरेका हनुाले कसूरबाट सफाई हनुपुछण भने्न समेत, प्रनतिादी नारायण प्रसाद चौधरीको 
तफण बाट नबद्वान ्अनधिक्ता श्री मोनतराज गौतमले यी प्रनतिादी स्टोर शाखामा काम गने ब्यशक्त भएको 
र ननजले प्राप्त हनु आएका सामानहरुको बाह्यरुपमा हेरी आम्दानी बांध्ने गरेको, ननजले सामानको 
गणुस्तर चेक जांच गने हैनसयत नराख्न े ब्यशक्त भएको हनुाले आरोपदािीबाट सफाई हनुपुछण भने्न 
समेत, प्रनतिादी सरोज शे्रष्ठको तफण बाट नबद्वान ् अनधिक्ता श्री बालकृष्ण देिकोटाले यी प्रनतिादी 
शजन्सी शाखामा कायणरत रही  सो शाखामा प्राप्त हनु आएका सामानहरुको भौनतक अबस्था हेरी 
शजन्सीमा आम्दानी बांध्ने काम ननजको भएकोले सोही अनसुारको कायण गरेका हनुाले ननजलाई सफाई 
हनुपुछण भने्न समेत, प्रनतिादी हररश बहादरु पाल, प्रनतिादी सरेुश कुमार कटुिाल र प्रनतिादी शशुशल 
प्रसाद खनाल समेतको तफण बाट नबद्वान ् िररष्ठ अनधिक्ता श्री सनतस कृष्ण खरेलले  यी प्रनतिादी 
ट्रान्सफमणर ननरीक्षण तथा परीक्षण गने कमणचारी होईनन,् यी प्रनतिादीहरुले ट्रान्सफमणर प्राप्त भई 
भकु्तानन ददन नसफाररश भई आएकाले भकु्तानन सम्म ददएको हनुाले ननजहरुले कसूर गरेको नहुँदा 
सफाई हनु ु पछण भने्न समेत, प्रनतिादी शचरशञ्जिी शमाण पौडेलको तफण बाट उपशस्थत नबद्वान ् िररष्ठ 
अनधिक्ताहरु श्री पूमाणमान शाक्य र श्री रनबराज खनालले करारीय दावयत्िका नबषय भ्रष्टाचारमा 
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आउन नहनु,े यी प्रनतिादीले सामान प्राप्त भई सके पनछ सामान प्राप्त भएको नसफाररशको आधारमा 
Warrenty Period समाप्त भई सकेपनछ ५ प्रनतशत सम्म भकु्तानन ददएको हनुाले ननजको कसूर 
कायम नहनु े हुँदा ननजले सफाई पाउन ु पछण भने्न समेत, प्रनतिादी सरेुन्र प्रसाद पनरेु, प्रनतिादी 
निपरुारी नसंह र प्रनतिादी अष्टरत्न शाक्यको तफण बाट उपशस्थत नबद्वान ्िररष्ठ अनधिक्ता श्री कृष्ण प्रसाद 
सापकोटाले यी प्रनतिादीहरु निपरुारी नसंह र अष्टरत्न शाक्य ट्रान्सफमणर ननरीक्षण तथा परीक्षणको 
लानग गै ननयनमत रुपमा गनुण पने परीक्षण गरर परीक्षण गरेका ट्रान्सफमणरहरुको सम्बन्धमा प्रनतिेदन 
ददएको हो, परीक्षण नै नगरेको ट्रान्सफमणरहरुको सम्बन्धमा प्रनतिेदन ददएका छैनन,् अशततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट समेत ट्रान्सफमणर जांच गदाण यी प्रनतिादीको रोहबरमा जांच भएको 
छैन, प्रनतिादी सरेुन्र प्रसाद पनेरु स्टोर शाखामा कायणरत रही सो शाखाबाट वितरण गररएका 
ट्रान्सफमणरहरुको सम्बन्धमा कुनै कैवफयत नदेशखएको र संचालनमा रहेकोले Operation 
Certificate सम्म ददएको हो तसथण ननजहरुको कसूर कायम हनु नसक्न ेहनुाले सफाई होस ्भने्न 
समेत, प्रनतिादी नडल्ली रमण दाहालको तफण बाट नबद्वान ्िररष्ठ अनधिक्ता श्री शंभ ुथापा तथा नबद्वान ्
अनधिक्ताहरु श्री अपबुण खनतिडा र श्री सानरुाज पोखरेलले यी प्रनतिाददको बयान नगराई ननज उपर 
आरोप लगाईएको, यी प्रनतिादीले ५ प्रनतशत भकु्तानन ददंदा सम्मका अबस्थामा ट्रान्सफमणरुमा कुनै 
कैवफयत नभएको कारणले भकु्तानन ददनै पने रकम केही समय पशखणएर जांची बशुझ भकु्तानन ददएको 
हो तसथण ननज प्रनतिादीको कसूर कायम हनु नसक्ने हनुाले सफाई होस ् भने्न समेत, प्रनतिादी 
मणीनाथ ढकालको तफण बाट नबद्वान ्अनधिक्ताहरु श्री नभम प्रसाद ढकाल र राधेश्याम पराजलुीले यी 
प्रनतिादी मणीनाथ ढकाल कम्पननको लोकल एजेण्ट माि हनु ् सामानको गणुस्तरको सम्बन्धमा 
ननजको कुनै भनूमका हुंदैन तसथण ननजलाई सफाई होस ्भने्न समेत, प्रनतिादी निपरुारी प्रसाद नसंहको 
तफण बाट नबद्वान ्िररष्ठ अनधिक्ता श्री हरर प्रसाद उप्रतेी र विद्वान ्अनधिक्ता श्री िीरेन्र कुमार ठाकुरले 
Contractor ले नै कम गणुस्तरको सामान उत्पादन गरी Supply गरेको तथ्यलाई स्िीकार गरेको 
अबस्था र Inspector हरुले फरक फरक ब्यहोराको प्रनतिेदन ददएको देशखंदा यी प्रनतिादी उपर 
आरोप लगाउन नमल्ने होईन तसथण ननजले सफाई पाउन ुपदणछ भने्न समेत, प्रनतिादी अष्टरत्न शाक्यको 
तफण बाट नबद्वान ्िररष्ठ अनधिक्ता श्री सनबता बराल र नबद्वान ्अनधिक्ता श्री दीपकराज जोशीले यी 
प्रनतिादीले ननरीक्षण गरेका ट्रान्सफमणरहरुको सम्बन्धमा माि Ready To Dispatch भनेका छन ्
Routine Test का ९ िटा नबषयमा Weight परेको छैन तथा सो कम्पननको ट्रान्सफमणरहरु 
पशड्कएको पनन छैन मदु्ा अनसुन्धान शरुु हनु ुभन्दा अशघ नै Arbitration को शरुुिात भई सकेको 
छ तसथण ननज प्रनतिादीले कसूरबाट सफाई पाउन ु पछण भने्न सम्त शजकीर नलई गनुण भएको बहस 
समेत सनुनयो ।  

५४. नेपाल विद्यतु प्राधीकरणबाट ठेक्का नं.नडनसएस-२०६6/६7-१४ अन्तगणत खररद भएका ट्रान्सफमणरहरु 
सो सम्झौता अनसुार नभई कम गणुस्तरका भएकोले खररद प्रकृयादेशख भण्डारणसम्मका नबनभन्न 
चरणहरुमा नभन्दानभन्दै व्यशक्तहरुको सामवुहक संलग्नता रही भ्रष्टाचार गरेको पषु्टी भएको छ । जस 
अनसुार उक्त कायणमा तत्कानलन कायणकारी ननदेशक डा. जीिेन्र झा र तत्कानलन महाप्रबन्धकिय 
रामेश्वर यादि, यगुल वकशोर साह, शचरञ्जीवि शमाण लगायत नबनभन्न पदमा रही कायणरत कमणचारीहरु 
तत्कानलन प्रिन्धक कैलाशप्रसाद अटल, तत्कानलन सह-ननदेशक हररशबहादरु पाल, सहननदेशक 
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नडल्लीरमण दाहाल, तत्कानलन लेखा अनधकृत सरेुशकुमार कटुिाल, तत्कानलन सहायक लेखा 
अनधकृत सशुीलप्रसाद खनाल,तत्कानलन का.म.ु ननदेशक अष्टरत्न शाक्य, केन्र प्रमखु निपरुारी प्रसाद 
नसंह, सहायक प्रबन्धक सरेुन्र प्रसाद पनेरु,तत्कानलन केन्रीय भण्डार प्रमखु एिं इशन्जननयर 
नारायणप्रसाद चौधरी,तत्कानलन भण्डार सहायक सरोज शे्रष्ठ समेतका रािसेिकहरुले भ्रष्टाचार ननिारण 
ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) तथा ऐ ऐनको दफा १७ को कसूर गरी 
नेपाल विद्यतु प्राधीकरणलाई नोक्सानी परु् याएको पषु्टी भएको भने्न आधारहरु तत ् तत ् स्थानमा 
उल्लेख गररसवकएको छ।साथै उल्लेशखत रािसेिकहरुको सामवुहक िदननयतपूणण कायणबाट भ्रष्टाचार 
हनु गएको पषु्टी भएकोले ननजहरुलाई भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) 
बमोशजमको कैद सजाय हनु र नबगो रु. ७,९१,२८,५३८।४६ (अक्षरुपी सात करोड एकानव्िे लाख 
अठ्ठाइस हजार पाँच सय अड्तीस र पैसा छयालीस माि) असलु उपर गरी सोही विगो बमोशजम 
जररिाना हनु एिं दफा १७ बमोशजम रािसेिकहरुले ओहदाको पालन गने ननहुंमा नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणलाई हानी नोक्सानी पगेुको रकम यसै खररद प्रकृयामा सँलग्न रािसेिकहरु तत्कानलन 
कायणकारी ननदेशक डा. जीिेन्र झा र तत्कानलन महाप्रबन्धकिय रामेश्वर यादि, यगुल वकशोर साह 
र शचरञ्जीवि शमाण लगायत नबनभन्न पदमा रही कायणरत कमणचारीहरु तत्कानलन प्रिन्धक कैलाशप्रसाद 
अटल,तत्कानलन सह-ननदेशक हररशबहादरु पाल, सहननदेशक नडल्लीरमण दाहाल, तत्कानलन लेखा 
अनधकृत सरेुशकुमार कटुिाल, तत्कानलन सहायक लेखा अनधकृत सशुीलप्रसाद खनाल,तत्कानलन 
का.म.ु ननदेशक अष्टरत्न शाक्य, केन्र प्रमखु निपरुारी प्रसाद नसंह, सहायक प्रबन्धक सरेुन्र प्रसाद 
पनेरु,तत्कानलन केन्रीय भण्डार प्रमखु एिं इशन्जननयर नारायणप्रसाद चौधरी,तत्कानलन भण्डार 
सहायक सरोज शे्रष्ठिाट अशलु उपर हनुका साथै भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को 
उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा ब्यिस्था भए बमोशजमको कैद सजाय हनु एिं दफा ३ को उपदफा 
(१) अनसुार विगो बमोशजमको हनुे रकम रु. ७,९१,२८,५३८।४६ (अक्षरुपी सात करोड एकानव्िे 
लाख अठ्ठाइस हजार पाँच सय अड्तीस र पैसा छयालीस माि)जररिाना हनु माग दािी नलइएको छ 
।यसै खररद प्रकृयामा संलग्न ठेकेदार नसचआुन दोङ्गफाङ्ग  ट्रान्सफमणर कम्पनी नलनमटेड, चीनका 
अध्यक्ष Mr. Ou Yang Shi,महाप्रिन्धक Mr. Hong yu Ouyang,ठेकेदारका आनधकारीक प्रनतनननधएिं 
अनभकताण इन्टर कशन्टनेन्टल विशजनेस नेटिकण का मणीनाथ ढकालले भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९ 
को दफा ८ को उपदफा (४) बमोशजमको कसूर गरेको देशखएको छ । साथै ठेकेदार नसचआुन 
दोङ्गफाङ्ग ट्रान्सफमणर कम्पनी नलनमटेड, चीनका अध्यक्ष Mr. Ou Yang Shi, महाप्रिन्धक Mr. Hongyu 

Ouyang, ठेकेदारका आनधकारीक प्रनतनननध एिं स्थानीय अनभकताण मणीनाथ ढकाल नसचआुन दोङ्ग 
फाङ्ग ट्रान्सफमणर कम्पनी नलनमटेडका मतुय भै कामकाज गने अनधकारी भएको प्रमाशणत भैसकेको 
अिस्थामा ऐ ऐनको दफा २३ को आधारमा समेत ननजहरुले ऐ ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) मा 
व्यिशस्थत कैद सजाय हनु एबं जम्मा नबगो रु. १८,२४,०५,८६५।१६ (अक्षरुपी अठार करोड 
चौिीस लाख पाँच हजार आठ सय पैँसठ्ठी रुपैयाँ र पैसा सोह्र माि) समेत जररिाना हनु तथा विगो 
जफत हनु समेत माग दािी नलई नेपाल विद्यतु प्राधीकरणका तत्कानलन प्रमखु डा. शजिेन्र झा, 
तत्कानलन महाप्रिन्धक िय रामेश्वर यादि, यगुल वकशोर साह र शचरञ्जीिी शमाण पौडेललाई भ्रष्टाचार 
ननिारण ऐन, २०५९ को दफा २४ मा व्यिशस्थत थप सजाय हनु समेत माग दािी नलएको देशखयो। 
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५५. प्रनतिादीका तफण बाट उपशस्थत अनधकांश कानून ब्याबसायीहरुले बहसको नसलनसलामा करारीय शतण 
पालनाको नबषय िस्त ु फौज्दारी कसूरको नबषय िस्त ु बन्न नसक्ने, ट्रान्सफमणर खररद सम्बन्धमा 
खररदकताण नेपाल विद्यतु प्राधीकरण र आपूनतणकताण Sinchuan Dongfang Transformer 
Company Limited China नबच भएको संझौतामा नै संझौता अनसुार नभएमा अिलम्िन गनण सवकने 
उपचारको प्रािधान रहेको र सोही प्रािधान अनसुार वििादको नबषय मध्स्थकताण समक्ष पगेुको र 
मध्यस्थ कताणबाट नमनत २०७१।१०।२८ मा Transformer  Repair गने गरी भएको ननणणय उपर 
नेपाल विद्यतु प्राधीकरणले पनुरािेदन अदालत पाटनमा ननिेदन गरेकोमा मध्यस्थकताणको ननणणय सदर 
हनुे ठहरी पनुरािेदन अदालत पाटनबाट नमनत २०७२।९।७ मा ननणणय समेत भएको देशखन 
आएबाट करारीय नबषयलाई नलएर चलाईएको भ्रष्टाचारको प्रस्ततु मदु्ा ने.का.प.२०४६ पषृ्ठ ६१४ 
नन.नं.३८४९, ने.का.प.२०६९अंक ७ नन.नं.८८५९ पषृ्ठ १०६७ मा प्रकाशशत नसद्धान्त समेत 
नबपररत हुंदा खारेजभानग छ साथै एउटै नबषयलाई नलएर भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ 
तथा दफा १७ को छुट्टा छुटै्ट ब्यबस्था आकवषणत हनुे पनन होईन भने्न समेत शजकीर प्रस्ततु गनुण 
भएको छ ।  

५६. ननणणय तफण  नबचार गने क्रममा प्रथमत: प्रस्ततु मदु्ाको नबषय दईु पक्ष नबचको करारको नबषय भएको 
र कुनै पक्षले करारको शतण पालना नगरेमा करारमा नै उपचारको सम्बन्धमा छुटै्ट ब्यबस्था भए 
अनसुार प्रकृया अिलम्बन गरी मध्यस्थताबाट ननणणय भई हाल ननणणय कायाणन्ियनको क्रममा रहेकोले 
सिोच्च अदालतबाट प्रनतपाददत नसद्धान्त समेत नबपररत मदु्ा चलाएकोले खारेज भानग छ भनी 
प्रनतिादीहरुका तफण बाट रहन ु भएका विद्वान ् कानून ब्याबसायीहरुले उठाउन ु भएको प्रश्न तफण  नै 
नबचार गनुण पने देशखन आएकोले सो तफण  हेदाण नबनभन्न क्षमताको ५७५ थान ट्रान्सफमणर खररद गने 
सम्बन्धमा नमनत २०६६।१२।१९ मा रु.१७,७७,२५,७५६।-को लागत अनमुान स्िीकृत भई 
नमनत २०६७।१।२१ मा बोलपिको सचुना प्रकाशशत भएकोमा नमनत २०६७।३।२८ मा ठेक्का 
स्िीकृत भै सबै भन्दा कम अमेररकी डलर ८०४२४०।०० तथा स्थाननय मरुा रु.२६,००,०००।-
कबोल गने Sinchuan Dongfang Transformer Company Limited China संग नमनत 
२०६७।५।३ मा संझौता भएको देशखन आयो ।संझौताका Specification अनसुार कम्पननले 
प्राधीकरणलाई Copper Winding ट्रान्सफमणर सप्लाई गनुण पने भने्न देशखन आयो ।आपनुतण गररएको 
५७५ थान ट्रान्सफमणर नमनत २०६८।१।७ मा प्राप्त हनु आएको भने्न नमनत २०६८।२।३१ को 
शजन्सी आम्दानीको भौचर नं.२३ बाट देशखन आउंछ ।प्रस्ततु ठेक्का अन्तगणत आपनुतण भएका 
ट्रान्सफमणरहरको अनसुन्धानको नसलनसलामा नमनत २०७०।४।३२ मा तथा पनछ नमनत 
२०७०।११।१० मा गररएको परीक्षणबाट Load Loss Guranted Value भन्दा ५० प्रनतशत देशख 
११७ प्रनतशत सम्म र No Load Loss २७ देशख १११ प्रनतशत बढी भएको LV HV Winding 

दिैुमा तोवकए भन्दा Current को  Density बढी भएको साथै Core Winding को तौल एबम ्जम्मा 
तौल तोवकए भन्दा कम भएकोले Loss बढी भएको भने्न उल्लेख भएको देशखन आयो ।Transformer 

Specification अनसुार प्राप्त नभएको भनी प्राधीकरणको तफण बाट आपूनतणकताण कम्पननलाई पिाचार 
गररएको र पनछ वििादको नबषय प्राधीकरणले मध्यस्थता समक्ष नलई गएको र आपूनतणकताण कम्पननले 
८ मवहना नभि ट्रान्सफमणर ममणत गरर ददन ुपने गरी नमनत २०७१।१०।२८ मा गरेको ननणणय उपर 
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नेपाल विद्यतु प्राधीकरणले तत्कानलन पनुरािेदन अदालत पाटनमा ननिेदन नलई गएकोमा पनुरािेदन 
अदालत पाटनबाट मध्यस्थताको ननणणय नै नमनत २०७२।९।७ मा सदर भई मध्यस्थताको ननणणय 
कायाणन्ियनको लानग प्राधीकरणको तफण बाट काठमाण्डौ शजल्ला अदालतमा नमनत २०७३।६।४ मा 
ननिेदन परी कारिाही यकु्त अबस्थामा रहेकोमा भने वििाद रहेन ।  

५७. भ्रष्टाचार ननिारण ऐन,२०५९ को दफा ५९ मा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मदु्ामा नबशेष ब्यबस्था भनी अन्य 
प्रचनलत कानूनी ब्यबस्था अन्तगणत कारिाई चलेको कारणबाट प्रस्ततु ऐन अन्तगणत कारिाई चल्न 
बाधा नपने ब्यबस्था गरेको देशखन आएको छ ।नेपाल नबद्यतु प्राधीकरणको हिेुई सनलाईट कम्पनन 
संग भएको संझौताको Section VII Technical Specification को दफा ६.३ अनसुार 
ट्रान्सफमणरहरु आपूनतण नभै कम गणुस्तरको ट्रान्सफमणर आपूनतण गरेको र ठेकेदार कम्पननले समय 
नभि ट्रान्सफमणरहरु प्रनतस्थापन पनन नगरेको, सम्झौता पक्षहरुको नमलेमतोमा बदननयतपूिण नपेाल 
विद्यतु प्राधीकरणलाई हानी नोक्सानी परु् याएको भने्न आरोपदािी रहेको देशखन आएको समेतबाट 
ट्रान्सफमणर खररद सम्बन्धमा नेपाल विद्यतु प्राधीकरण र हिेुई सनलाईट कम्पनन नबच भएको करार 
अनसुार वििादको नबषय िस्त ु मध्यस्थतामा पनुग मध्यस्थताबाट ननणणय भएको भने्न आधारमा नै 
प्रनतिादीहरु उपर प्रस्ततु मदु्ामा कारिाई चल्नै नसक्ने भन्न नमल्ने देशखन आएन ।करार गदाण 
करारको कायाणन्ियनमा समेत बदननयतपूिणक हानी परु् याएको विषय समेतलाई भ्रष्टाचारको कसूरको 
क्षेिबावहर राशखन ुपने भन्न नमल्दैन। प्राप्त कागज प्रमाणबाट कसूर गरेको देशखन आउंछ आउंदैन सो 
छुटै्ट ननणणयको नबषय हनु आउंछ । 

५८. प्रस्ततु मदु्ामा आ.ब.२०६६।०६७ को लानग नपेाल विद्यतु प्राधीकरण वितरण तथा ग्रहक सेिा 
अन्तगणत आबश्यक पने नबभन्न क्षमताका ५७५ थान वितरण ट्रान्सफमणरहरुको कूल लागत अनमुान 
नमनत २०६६।१२।१९ स्िीकृत भएको देशखयो । नमनत २०६७।१।२१ मा उक्त लागत स्िीकृत 
अनमुान अनसुार बोलपि आह्वान भई पेश हनु आएका बोलपिहरु मध्ये अमेररकी डलर 
८०४२४०.०० तथा रु.२६,००,०००।-(भन्सार महसलु र मूल्य अनभबदृ्धी कर बाहेक ) को 
Sinchuan Dongfang Transformer Co.Ltd.China को बोलपि नमनत २०६७।३।२८ मा स्िीकृत 
भएको देशखन्छ ।आपनुतण हनुे Distribution Transformer को उत्पादक एबं आपनुतण कताण Sinchuan 

Dongfang Transformer Co.Ltd.China को Factory Premises मा गररने Pre-
Shipment/Testing कायणको लानग प्रनतिादी अष्टरत्न शाक्य र प्रनतिादी निपरुारी प्रसाद नसहलाई 
नमनत २०६७।८।२४ मा मनोनयन गरेकोमा ननजहरुले जम्मा २३ थान ट्रान्सफमणरहरु ननरीक्षण 
तथा परीक्षण गरेको देशखयो ।नमनत २०६७।११।२९ मा ननबल बैंक नलनमटेडलाई एल.नस.िापत 
भकु्तानीको लानग रु.४,९३,२२,०२८।६० प्रनतिादी रामेस्िर यादबबाट स्िीकृत नलई भकु्तानी 
गरेको देशखयो ।त्यसै गरी ठेकेदारका स्थाननय अनभकताण ईण्टर कन्टीनेन्टल नबजनेस नेटिकण लाई 
वितरण ट्रान्सफमणर विरगंज भन्सारमा आईपगु्न े हुंदा भन्सार महसलु समेत बझुाउनको लानग 
रु.१,७७,४८,९३५।४६ नमनत २०६८।१।५ मा भकु्तानी गएको देशखयो ।प्रनतत पिको बांकी 
भकु्तानी रु.२६,००,०००।-नमनत २०६८।३।२३ मा भएको र प्रनततपिको १० प्रनतशत िापतको 
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रु.५७९०२४०।-नमनत २०६८।३।२६ मा भकु्तानी भएको तथा सम्झौता अनसुार बांकी ५ 
प्रनतशत रकम रु.३६,६७,३३४।४० नमनत २०६९।३।१३ मा भकु्तानी ददएको देशखयो । 

५९. अब प्रस्ततु ट्रान्सफमणर खररद संबन्धी संझौताबाट नेपाल विद्यतु प्राधीकरणलाई हानी नोक्सानी पगु्न 
गएको देशखन्छ देशखंदैन भने्न तफण  नबचार गदाण नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको लानग आबश्यक पने 
नबनभन्न क्षमताका Copper Winding ट्रान्सफमणर खररद गनण नेपाल विद्यतु प्राधीकरण र ठेकेदार 
कम्पनन नबच २०६७।५।३ मा संझौता भएको र सम्झौता शतण अनसुार प्रत्येक ट्रान्सफमणरहरुको 
Routine Test अन्तगणत Applied Voltage Test, Induced Test, No Load Loss and 
Excitation Current Test, Impedance Voltage and Load Loss Test, Resistence 
Measurement, Ratio Test, Leakage Test, Insulation Resistence Test समेत ९ िटा 
टेस्ट नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको Inspector हरुको उपशस्थनतमा गनुण पने र Load Loss /No 
Load Loss तोवकएको नसमा नभि हनु ुपने ब्यबस्था रहेको देशखयो। त्यसै गरी ट्रान्सफमणरहरुको 
Inspection and Test को कायण Point Delivery अथाणत हेटौंडा शस्थत नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणको केशन्रय प्रयोगशालामा समेत गनण सवकने भनी ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको पाईयो। 
उक्त ठेक्का अन्तगणत प्राप्त हनु आएका ट्रान्सफमणरहरु मध्ये ९ थान ट्रान्सफमणरहरुको निभिुन 
नबश्वनबद्यालय ईशन्जननयररङ्ग अध्ययन संस्थान पलु्चोक क्याम्पस लगायतका प्राविनधक टोलीले नमनत 
२०७०।४।३२ मा परीक्षण गदाण र ३ थान ट्रान्सफमणरहरु खोली नबस्ततृ प्राविनधक परीक्षण गदाण 
Winding मा प्रयोग गररएको Conductor को Current Density HV तफण  25 KVA मा 2.62 
A/MM² हुनु पनेमा 4.4 A/MM²,50 KVA को मा 2.8 A/MM² हनु ुपनेमा 4.57 A/MM²,100 
KVA को मा  2.88 A/MM² हुनु पनेमा  4.1/MM², 200 KVA को मा 2.9 A/MM² हनु ुपनेमा 
4.37 A/MM² भएको देशखयो ।यस्तै ननतजा LV Winding Conductor मा पनन पाईयो ।त्यसै 
गरी Load Loss /No Load Loss पनन अत्यनधक बढी पाईयो । ट्रान्सफमणरहरुको तौल पनन 
कम भएको पाईएबाट संझौता अनसुारको ट्रान्सफमणर प्राप्त हनु नआएको कारण नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणलाईहानी नोक्सानी पगु्न गएको अबस्था देशखयो । 

६०. मानथका प्रकरणमा उल्लेशखत आधार र कारणबाट वििाददत ट्रान्सफमणर खररद सम्बन्धमा नेपाल 
विद्यतु प्राधीकरणलाई हानी नोक्सानी पगु्न गएको देशखंदा अब प्रनतिादी मध्ये के कसले के कस्तो 
कायण गरी के कस्तो हानी नोक्सानी परु् याएको देशखन आउंछ र कुन प्रनतिादीलाई के कस्तो सजाय 
हनुे हो भने्न तफण  नबचार गनुण पने हनु आयो । 

६१. प्रस्ततु मदु्ामा सिण प्रथम प्रनतिादी मध्येका शजिेन्र झाको हकमा नबचार गदाण प्रनतिादी शजिेन्र झाले 
मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण टेण्डर 
आह्वान भएपनछ र मूल्यांकन तथा स्िीकृत भएपनछ सिणमान्य मान्यता के हो भने Specification 
बमोशजमका ट्रान्सफरमरहरु नै अपूनतणकताणले उपलब्ध गराउँछ भने्न हनु्छ ।ट्रान्सफरमरको ठेक्का 
सम्झौता आफूबाट स्िीकृत नभएको र Specification बमोशजमका ट्रान्सफरमरहरु आयात भएको 
सन्दभणमा सम्झौता बमोशजम नै ट्रान्सफरमरहरु आपूनतणकताणले उपलब्ध गराएको मानु्नपने हनु्छ । 
सोही अनसुार कही ंकतैबाट गनुासाहरु प्राप्त नभएकोले सम्झौता बमोशजम नै ट्रान्सफरमरहरु आयात 
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भएको हो भनी मानी आएको हुँ । तर पनन पनछ समस्या आएको कुरा जानकारी पाएपनछ मैले सो 
समस्यालाई नमनत २०६७।५।२५ गते नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको संचालक सनमनतको बैठकमा 
सदस्य सशचिको हैनसयतले छलफल गराएको र सो बैठकबाट मकेुशराज काफ्लेको संयोजकत्िमा ५ 
सदस्यीय उपसनमनत गठन गरी सो सनमनतबाट समेत छानविन गराइएको नथयो भनी र यस अदालतमा 
बयान गदाण ठेक्का नं.DCS 2066/067-14 को ठेक्काको लगत ईशस्टमेट स्िीकृत गनण माहाप्रबन्धक यगुल 
वकशोर साहबाट नसफाररस भई आएकोले सोही आधारमा स्िीकृत गरेको हुं । पनछ ठेक्का सम्झौतामा 
स्िीकृत भए अनसुार ईन्सपेक्सन तथा टेष्टीङ्ग कायणको लानग कमणचारीको नाम प्रकृयागत रुपमा 
आएकाले मनोनयनमा स्िीकृत गरेको हुं भनी लेखाएको देशखयो । यी प्रनतिादीले २०६६।४।१६ 
देशख २०६८।१।१० सम्म प्राधीकरणको कायणकारी ननदेशक भै काम गरेको प्रस्ततु ठेक्काको लगत 
ईस्टीमेट प्रनतिादीले नै स्िीकृत गरी संझौता अनसुार आपूनतणकताण कम्पननको Factory मा 
ट्रान्सफमणरको ननरीक्षण एबम ् परीक्षणमा जाने कमणचारी द्वय अश्टरत्न शाक्य र निपरुारी प्रसाद 
नसंहलाई प्रनतिादीले स्िीकृत गरेको देशखयो । प्रनतिादी स्ियं ईशन्जननयर रहेका र प्रस्ततु ठेक्का 
अन्तगणत ननरीक्षण परीक्षण गनुण पने ट्रान्सफमणरको संतया ५७५ रहेको देशखन आयो । ५७५ थान 
ट्रान्सफमणरको ननरीक्षण तथा परीक्षण कायणको लानग बाटाका म्याद सवहत ७ ददनको अपयाणप्त समय 
ददई Pre-shipment ननरीक्षण तथा परीक्षणको लानग विके्रता कम्पनन Sinchuan Dongfang 

Transformer Co.Ltd.China मा पठाएको देशखएको छ ।प्रस्ततु मदु्ा कै सह अनभयकु्त प्र.रामेस्िर 
यादबको बयानमा एक ददनमा १२ िटा भन्दा बढी ट्रान्सफमणरहरुको परीक्षण हनु नसक्ने ब्यहोरा 
लेखाएको देशखएकोले नमनसल संलग्न कागजबाट सो भन्दा बढी ट्रान्सफमणरको परीक्षण हनु सक्ने 
अबस्था देशखएको छैन । यस्तो अबस्थामा ७ ददनको परीक्षणबाट सबै ट्रान्सफमणरहरुको परीक्षण हनु 
नसक्ने गरी खटाएको देशखएको र ट्रान्सफमणरहरु Specification बमोशजमका छन ्भनी यकीन गनण 
सवकने अरु आधार नथयो भन्ने तथ्य पनन देशखएको छैन । ट्रान्सफमणरको परीक्षणको नबषयलाई नै 
प्रस्ततु मदु्ाको मतुय नबषय मानु्न पने भएको र पनछ अनसुन्धानको क्रममा भएको परीक्षणबाट 
Guaranted Value  भन्दा ५० प्रनतशत देशख ११७ प्रनतशत सम्म Load Loss र २७ प्रनतशत 
देशख १११ प्रनतशत सम्म No Load Loss देशखन आएको छ प्रस्ततु ठेक्का अन्तगणतको 
ट्रान्सफमणरमा प्रनतिादी अिकास भएपनछ प्राप्त हनु आए तापनन सरुुमा ननरीक्षण परीक्षणको लानग 
कमणचारी खटाउन अपयाणप्त समय ददई खटाउने कायण गरेबाट समेत ननज प्रनतिादी शजिेन्र झाको सो 
कायणले नपेाल विद्यतु प्राधीकरणलाई हानी नोक्सानी पगु्न गएको मानु्न पने हनु आयो । 

६२. प्रनतिादी रामेस्िर यादबको हकमा नबचार गदाण, प्रनतिादी रामेस्िर यादबले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा 
अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको ठेक्का 
सम्झौता नं. DCS 066/067-14 अन्तगणतका वितरण ट्रान्सफमणर खररद पश्चात मैले ८५ प्रनतशतले 
हनुे रकम रु.४,९३,२२,०२८।६० ठेकेदार कम्पनन Sinchuan Dongfang Transformer 

Co.Ltd.China लाई भकु्तानी ददएको र सोही सामानको ढुिानी गदाण लाग्ने भन्सार महसलु र मूल्य 
अनभबवृद्ध कर िापतमा रु.१,७७,४८,९३५।४६ भकु्तानी ददएको सम्ममा मेरो संलग्नता रहेको हो 
कमसल तार प्रयोग भएको सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन यदद त्यसो भएको भए ठेक्का सम्झौता 
बमोशजम ठेकेदारलाई कारिाही हनु ुपछण भनी र यस अदालतमा बयान गदाण ट्रान्सफमणरहरको Test 
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Report  ईन्सपेक्टरहरुबाट दठक छ भनी भने पनछ हामीले पनन दठक मानेका हौं । तर याहां 
ठेकेदार कम्पननले धोका ददएकोले ठेक्का सम्झौतामा ब्यबस्था भए अनसुार ट्रान्सफमणरहरु आउन 
सकेन भनी लेखाएको देशखयो ।प्रनतिादी रामेस्िर यादब नमनत २०६७।९।४ देशख 
२०६८।९।२२ सम्म नपेाल विद्यतु प्राधीकरणको वितरण तथा ग्राहक सेिा पूबणको माहाप्रबन्धकको 
रुपमा कायणरत रहेको देशखन आएको र यसै अबनधमा प्रनतिादीले नननमत्त कायणकारी ननदेशक समेत 
भई कायण गरेको पनन देशखयो ।प्रस्ततु ठेक्का अन्तगणत ननज कायणरत रहेको अबनधमा उक्त 
ट्रान्सफरमरहरुको ८५ प्रनतशतले हनुे रकम नमनत २०६७।१२।१४ मा कम्पननलाई भकु्तानी 
ददएको, संझौतामा उल्लेशखत ५७५ थान ट्रान्सफमणर नमनत २०६८।१।७ मा प्राप्त भई नमनत 
२०६८।२।३१ मा स्टोरमा दाशखला भएको, स्थानीय मरुाको भकु्तानी तथा १० प्रनतशत ठेकेदार 
कम्पननलाई भकु्तानी ददएको देशखन आयो ।स्टोरमा सामान आम्दानी बांध्दा सम्बशन्धत कमणचारीले 
कुनै भौचरमा शजन्सी प्रानप्तको सूचना नं. र नमनतको महल खाली राखेको कारणबाट यी प्रनतिादीले 
हानी नोक्सानी परु् याएको भन्न नमल्ने अबस्था नरहेता पनन आफुले दईु पटक गरी ९५ प्रनतशत रकम 
भकु्तानी ददएको र आफू कायणरत रहेको अबस्थामा प्राप्त हनु आएका ट्रान्सफमणरहरु के कस्तो 
अबस्थामा आए भन्ने तफण  सो को परीक्षण गराउने तफण  कुनै अग्रसरता देखाएको देशखएन । 
अनसुन्धानको नसलनसलामा भएका परीक्षणबाट Specification अनसुार नरहेको भने्न देशखन आएको 
अबस्था छ । मकेुशराज काफ्लेको संयोजकत्िमा गदठत उप सनमनतले ददएको प्रनतिेदन सम्बन्धमा 
प्राधीकरणको संचालक सनमनतको नमनत २०६७।९।२२ को ननणणय अनसुार आफुले नबनभन्न कायण 
गरेको भनी उल्लेख गरेतापनन प्राप्त ट्रान्सफमणरहरु परीक्षण गराउने तफण  कुनै कायण गरेको देशखन 
आएन । ट्रान्सफमणर प्राप्त हुंदाका अबस्थामा कुनै पनन वकनसमले परीक्षण नै हनु नसक्ने अबस्था 
रहेको भने्न पनन देशखन आएन ।यस अबस्थामा प्रनतिादी रामेश्वर यादिको सो कायण समेतबाट नेपाल 
विद्यतु प्राधीकरणलाई हानी नोक्सानी पगु्न गएको माने्न पने हनु आयो ।  

६३. प्रनतिादी यगुल वकशोर साहको हकमा नबचार गदाण प्रनतिादी यगुल वकशोर साहले मदु्ा अनसुन्धानको 
क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण सम्झौता अनसुार नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणका ईशन्जननयरहरु कम्पननमा Routine Test का लानग गएका र ननजहरुले ननरीक्षण गरर 
प्रनतिेदन समेत ददएको अथण माहाशाखाबाट भकु्ताननकोलानग नसफाररश भई आएको आधारमा भकु्तानन 
स्िीकृत ददएको भनी र यस अदालतमा बयान गदाण शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखाले Inspection 

Testing को लानग ईन्सप्क्टरहरुको नसफाररश गरेको हो मेरो कायणकालमा सामान आएको पनन छैन 
कुनै वकनसमको रकम भकु्तानन भएको पनन छैन । म अबकाश भई सकेपनछ के कस्तो सामान प्राप्त 
भएको हो मलाई थाहा भएन भनी लेखाएको देशखयो ।ननज प्रनतिादी यगुल वकशोर साह नमनत 
२०६६।६।२१ देशख नमनत २०६७।९।८ सम्म नेपाल विद्यतु प्राधीकरण वितरण तथा ग्राहक 
सेिा पूबणको माहाप्रबन्धकको रुपमा कायणरत रहेको देशखयो ।ननज सो पदमा कायणरत रहेकै अबस्थामा 
प्रस्ततु ठेक्का अन्तगणत लगत स्टीमेटको लानग अगाडी बढेको नमनत २०६७।३।८ मा प्रनतिादीले 
ठेक्का स्िीकृत गरेको देशखएको , नमनत २०६७।५।३ मा ठेक्का संझौता भएको, ठेकेदार कम्पननको 
कारखानामा ननरीक्षण एबम ्परीक्षण गनण जाने कमणचारीहरको मनोनयनको लानग कायणकारी ननदेशकमा 
पेश गने कायण भए गरेको देशखन्छ । प्रस्ततु मदु्ाको अनसुन्धानको नसलनसलामा गररएको परीक्षणबाट 



नेपाल सरकार प्रतिवादी रामेस्वर यादब समेि सम्वत २०७० सालको स.फौ.न.ं ०७०-CR-००९४ , मुद्ााः भ्रष्टाचार  ( अतनयममििा )   पषृ्ठ 41 
 

ट्रान्सफमणरहरु  Specification अनसुार नरहेको भने्न देशखयो ।५७५ थान ट्रान्सफमणर ननरीक्षण परीक्षण 
गनण कमणचारी पठाउने नसलनसलामा बाटोको म्याद सवहत केिल ७ ददनको समय ददई अश्टरत्न शाक्य 
र निपरुारी प्रसाद नसंहलाई पठाउन कायणकारी ननदेशक समक्ष वटप्पणी पेश गरेको देशखन आयो । 
ननरीक्षकहरुद्वारा उक्त ट्रान्सफरमरहरु मध्ये केिल २३ थान ट्रान्सफमणर परीक्षण भएको अबस्था 
देशखन्छ । नबगतमा पनन ७ ददनको समय नै दददै गरर आएको भने्न आधारमा प्रस्ततु ठेक्का अन्तगणत 
परीक्षण गनुण पने ५७५ थान ट्रान्सफमणरको लानग ददई पठाएको समय पयाणप्त देशखन आएन ।छोटो 
समयमा केिल २ जाना ब्यशक्तले संझौताको ब्यबस्था अनसुार परीक्षण परुा हनु नसक्ने भने्नमा 
प्रनतिादी स्ियं जानकार हनु ुपने देशखन्छ तर सो अनसुार सजग भएको देशखन नआएको समेतबाट 
अन्तत: यी प्रनतिादी यगुलवकशोर साहको कायणबाट प्राधीकरणलाई हानी नोक्सानी पगु्न गएको भन्न ेनै  
देशखएको छ।   

६४. प्रनतिादी मध्येका कैलाश प्रसाद अटलको हकमा नबचार गदाण प्रनतिादी कैलाश प्रसाद अटलले मदु्ा 
अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणको ठेक्का सम्झौता नं.DCS 066/067-14 अन्तगणतका वितरण ट्रान्सफमणर खररद गने 
क्रममा बोलपि अनधकार प्राप्त अनधकाररबाट स्िीकृत भई सम्झौता गने कायण भएपनछ ननमाणता 
कम्पननको Premises मा Inspection & Testing कायणका लानग प्रनतननधी मनोनयनका लानग 
वटप्पणी उठाउने कायण शजन्सी ब्यबस्थापन महाशाखाको तफण बाट आफुले गरेको हो भनी र यस 
अदालतमा बयान गदाण  ठेकेदार कम्पननको कारखानामा Pre Dispatch Testing का लानग नेपाल 
नबद्यतु प्राधीकरणका तफण बाट प्रनतननधी मनोनयन हनु माहा प्रबन्धक ज्यू समक्ष फायल पेश गरेको 
हुं। सम्झौता बमोशजमको सामान Technical Specification बमोशजम रहेको भनी  Inspection Testing  
ररपोटणमा उल्लेख छ मैले कुनै अननयनमत काम गरेको छैन भनी लेखाएको देशखयो ।प्रनतिादी कैलाश 
अटल नमनत २०६७।२।१२ देशख २०६९।१२।१८ सम्म शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखाका 
प्रबन्धक रहेको कुरामा वििाद देशखंदैन । शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखाबाट आफ्नो मातहतका 
शजन्सी सामानको गणुस्तर लगायतका नबषयमा अद्यािनध रहन ुपने कुरा माहाशाखाको नामाकरणको 
आधारबाट पनन स्पष्ट छ ।नमनत २०६७।५।३ मा भएको संझौतामा यी प्रनतिादी संलग्न भै भएको 
ननरीक्षण प्रनतिेदन यसै माहाशाखामा पेश भएको तथा प्रस्ततु ठेक्का संझौताको अन्य कायणमा समेत 
संलग्न प्रनतिादी स्ियं ईलेशक्ट्रक समुंहका ईशन्जननयर रहेकोमा खररद भएर आउने सामानहरुको 
गणुस्तर प्रनत यो माहाशाखा ननरपेक्ष रहन सक्न े अबस्था नभएकोले नमनत २०६८।२।३१ मा 
स्टोरदाशखला भएका ट्रान्सफमणरहरुको गणुस्तर ननधाणरणका लानग हनु सक्ने परीक्षणका लानग कुनै 
प्रयत्न गरेको नदेशखएको र अनसुन्धानको नसलनसलामा गररएको परीक्षणबाट ट्रान्सफमणर 
Specification अनसुार नभई न्यून गणुस्तरका ट्रान्सफमणरहरुको प्रानप्त र स्िीकृनतको कारणबाट 
नेपाल विद्यतु प्राधीकरणहरुलाई हानी पगु्न गएको देशखन आएकोले सो मा यी प्रनतिादी शजम्मेिार 
समेत रहेको देशखयो । 

६५. प्रनतिादी मध्येका अष्टरत्न शाक्य र निपरुारी प्रसाद नसंहका सम्बन्धमा नबचार गदाण प्रनतिादी अष्टरत्न 
शाक्यले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण 
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हामीले २३ थान ट्रान्सफमणरहरुको ननरीक्षण तथा परीक्षण गरेका हौं हामीले गरेको परीक्षणमा Test 
Result अनसुार कैवफयत छ भने्न देशखएन । हेटौंडामा भएको परीक्षण हाम्रो रोहबरमा भएको होईन 
।हामीले छुटै्ट Dispatch Certificate जारी गरेका पनन होईनौं ।हामीले प्रनतिेदन ददएका २३ थान 
ट्रान्सफमणरहरु बाहेक अरु ट्रान्सफमणरहरुको सम्बन्धमा हमीलाई थाहा छैन भनी र यस अदालतमा 
बयान गदाण हाम्रो रोहबरमा परीक्षण भएको ट्रान्सफमणरहरुको संतया २३ को Technical Specification 

मा उल्लेख भएको Test हरु दठक अबस्थामा रहेको नथयो । हामीले टेष्ट गरेको ट्रान्सफमणरहरु नै 
आएको हो होईन मलाई थाहा भएन भनी लेखाएको देशखयो र अकाण प्रनतिादी निपरुारी प्रसाद नसहले 
मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण हाम्रो 
रोहबरमा २३ थान ट्रान्सफमणरहरुको Routine Test भएको हो र दठक देशखएको पनन हो तर 
तोवकएको तौल भन्दा धेरै कम तौल भएको ट्रान्सफमणरहरु आएकोले हामीले जांच गरेको 
ट्रान्सफमणरहरु आएन भने्न कुरा प्रष्ट हनु्छ भनी र यस अदालतमा बयान गदाण  मलाई Testing को 
Witness को लानग कम्पननमा पठाएकोमा हामीले २३ िटा ट्रान्सफमणरहरको Routine Test को 
Witness गदाण दठक देशखएको र सो को ररपोटण शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखामा बझुाएको हो, पनछ 
मैले Test को  Witness गरेको ट्रान्सफमणर नै आयात भयो भएन मलाई थाहा भएन भनी लेखाएको 
देशखयो ।ननज प्रनतिादीहरुले नबके्रता कम्पननमा दािीका ट्रान्सफमणरहरु ननरीक्षण तथा परीक्षणका 
लानग विके्रता कम्पनीको पररसरमा गई सामानहरु Specification बमोशजम दठक छन ्भनी प्रनतिेदन 
ददएको देशखएतापनन प्राप्त ट्रान्सफमणरहरु गणुस्तर यकु्त नभई अनसुन्धानको क्रममा परीक्षण हुंदा 
५७५ थान ट्रान्सफमणरहरु ननरीक्षण परीक्षणका लानग गएकोमा २३ थान माि परीक्षण गररएको के 
कनत कारणले बांकी परीक्षण हनु नसकेको भने्न खलुाएको अबस्था देशखन नआएको र परीक्षण 
गररएको यी ट्रान्सफमणरहरु दठक अबस्थाको रहेको भने्न पनन देखाउन नसकेको, अनसुन्धाको 
नसलनसलामा गररएको परीक्षणबाट Specification अनसुार नरहेको र बढी चहुािट हनुे कम तौलको 
रहेको अबस्था देशखन आएको समेत कारण प्रनतिादीहरुको कायण समेतबाट नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणलाई हानी नोक्सानी परु् याएको देशखयो । 

६६. टान्सफमणर खररद सम्बन्धमा नेपाल विद्यतु प्राधीकरणलाई हानी नोक्सानी पयुाणएका भनी मानथका 
प्रकरणमा उल्लेशखत प्रनतिादीहरु डा.शजिेन्र झा, रामेस्िर यादब, यगुल वकशोर साह,कैलाश प्रसाद 
अटल, अष्टरत्न शाक्य र निपरुारी प्रसाद नसंह नेपाल विद्यतु प्राधीकरणका कमणचारी रहेको र 
ननजहरुले कसूर गरेको भनी दािी नलएको भ्रष्टाचार ननिारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) (ञ) को 
कानूनी ब्यबस्था हेदाण " मालसामान खररद गदाण गणुस्तरहीन म्याद नाघेका र अस्िभाविक रुपमा बढी 
मूल्य नतरी खररद गने गराउने " भने्न उल्लेख भएको देशखन्छ भने दािीको सोही ऐनको अको दफा 
१७ मा सािणजननक सम्पनतको हानी नोक्सानी गनेलाई सजाय भनी "कुनै रािसेिकले आफ्नो 
ओहदाको िा सो सम्बन्धी कतणब्य पालना गदाण नपेाल सरकार िा सािणजननक संस्थाको सम्पनतको 
लापिाणही िा बदननयत गरी वहना नमना हानी नोक्सानी िा दरुुपयोग गरे गराएमा िा मासेमा िा ननशज 
प्रयोगमा लगाएमा ननजलाई कसूरको मािा अनसुार दफा ३ अनसुार सजाय हनुे छ र त्यसरी 
वहनानमना हानी नोक्सानी िा दरुुपयोग गरेको िा मासेको िा मास्न ददएको सम्पनत पनन ननजबाट 
असलु उपर गररनेछ " भने्न कानूनी ब्यबस्था रहेको देशखयो ।प्रस्ततु वििादमा आपूनतणकताण कम्पननसँग 
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नमलोमतो गरी कम गणुस्तरको ट्रान्सफमणर आपूनतण गरी गराई नेपाल विद्यतु प्राधीकरणलाई हानी 
नोक्सानी परु् याएको भने्न नै अनभयोग दािीको मूल सार रहेको देशखन आएबाट यी प्रनतिादीहरुको 
हकमा दफा १७ आकवषणत हनुे अबस्था देशखन नआई दफा ८(१) (ञ) को सम्म कसूर आकवषणत 
हनुे अबस्था देशखन आयो । दफा ८(१) (ञ) अन्तगणतको कसूर गरेको देशखन आएमा दफा ८(१) 
बमोशजमको सजाय हनुे कानूनी तफण को ब्यबस्था हेदाण अबस्था अनसुार विगो कायम हनुे िा नहनुे भने्न 
पनन देशखन्छ । यी प्रनतिादीहरुले नेपाल विद्यतु प्राधीकरणलाई यो यनत हानी नोक्सानी परु् याएको 
भनी विगो यकीन गरी सजाय ननधाणरण गनण सवकने अबस्था रहे भएको देशखन्छ देशखंदैन भने्न तफण  
हेदाण आपूनतण कताण कम्पनन संग यो यस प्रनतिादीले यो यनत रकम नलए खाएको भने्न देशखन 
नआएको,आरोप पिमा पनन यो यस प्रनतिादीले यो यनत हानी नोक्सानी परु् याएको भनी स्पष्ट त प्रनत 
ब्यशक्त दािी नलएको अबस्था देशखन आउंदैन ।प्राधीकरण र आपनुतणकताण कम्पनन sinchuan dongfang 
नबच आपसमा वििाद सामाधान नभई मध्यस्थतामा पनुग मध्यस्थताबाट आपूनतण कताण कम्पननले 
संझौताको Specification अनसुार ट्रान्सफमणरहरु ममणत गरर ददन ु पने गरी ननणणय भै सो ननणणय 
तत्कानलन पनुरािेदन अदालत पाटनबाट सदर भई मध्यस्थकताणको ननणणय कायाणन्ियन गरी पाउन 
नेपाल विद्यतु प्राधीकरणको काठमाण्डौ शजल्ला अदालतमा ननिेदन परी कारिाहीयकु्त अबस्थामा रहेको 
देशखयो । ट्रान्सफमणरको warrenty period एक बषण रहेको, भकु्तानी भएको रकम बैंकमा खोनलएको 
एल.नस.माफण त बैंकको माध्यमबाट नै भकु्तानी भएको देशखन आएको, वििाददत ट्रान्सफमणरहरु मध्ये 
१३ थान ट्रान्सफमणर सम्म अनसुन्धानको नसलनसलामा परीक्षण गररएको सबै ट्रान्सफमणरहरु हाल 
सम्म प्रयोगमा नै रहेको भन्ने प्राधीकरणको नमनत २०७३।६।५ को पिबाट देशखन आएको र 
जडान भै प्रयोगमा रहेका ट्रान्सफमणरहरुबाट के कनत नोक्सानी पगेुको भने्न तफण  अनसुन्धानको 
नसलनसलामा परीक्षण गररएको भने्न देशखन नआएको समेतको अबस्था, आधार, कारणलाई मध्यनजर 
रातदा यी प्रनतिादीहरुलाई ननजहरुको पदीय शजम्मेिारी, दावयत्ि र संलग्नतालाई नबचार गरी दफा 
८(१) बमोशजम विगो नखलेुको अबस्था मानी सजाय गनण मनानसि देशखन आयो । 

६७. प्रनतिादी मध्येका Sinchuan Dongfang Transformer Co.Ltd. Zigong City Sinchuan Province China  
का chairman Mr.Ou Yang Shi  तथा सोही कम्पननका General Manager Mr.Hong Yu Quyang का 
सम्बन्धमा नबचार गदाण प्रनतिाददहरु उपर दािीको भ्रष्टाचार ननिारण ऐन २०५९ को दफा ८(४) को 
ब्यबस्था हेदाण " रािसेिक बाहेक अरु कुनै ब्यशक्तले आफु िा अरु कुनै ब्यशक्तलाई गैर कानूनी लाभ 
पयुाणउने बदननयतले नपेाल सरकार िा सािणजननक संस्था समक्ष गरेको शपथ, कबनुलयत,संझौता,ठेक्का 
लाईसेन्स,परनमट प्रनतज्ञापि,िा नडलरशशपको शतण पालना नगरेमा िा नेपाल सरकार िा त्यस्तो 
संस्थाले ननधाणररत गरेको ननयम िा कायणनबनध िा स्िीकार गरेको शतण उल्लंघन हनुे गरी प्रचनलत 
कानूनद्वारा ननशेनधत तिरबाट ब्यबसाय गरेमा िा सरकारी िा त्यस्तो संस्थाको सनुबधा िा 
अनधकारको दरुुपयोग गरेमा ननजलाई कसूरको मािा अनसुार दईु बषण सम्म कैद िा विगो बमोशजम 
जररिाना गरी विगो समेत जफत गररने छ " भने्न उल्लेख भएको देशखन आउंछ ।  यी 
प्रनतिादीहरुले नेपाल विद्यतु प्राधीकरणलाई ५७५ थान ट्रान्सफमणर Specification बमोशजम ददने 
कबोल गरी सम्झौता समेत गरी ट्रान्सफमणर डेनलभरी ददएकोमा यी प्रनतिादीहरुले सम्झौताको कबोल 
अनसुारका Specification बमोशजमका सामानको आपनुतण गनुण पनेमा Core र Winding मा राख्न ु
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पने Copper को मािालाई अत्यनधक न्यून गराई  Delivery ददएको कुरा अनसुन्धानको समयमा 
भएको परीक्षणबाट देशखन आएको र अत्यनधक चहुािट (Load Loss ) देशखएको समेत अबस्थाबाट 
ट्रान्सफमणर आपनुतण गरेको कायणमा बदननयत रहेको देशखन आएकाले यी प्रनतिादीहरुको सो कायण उक्त 
दफा ८(४) बमोशजम कसूर जन्य कायण देशखन आयो । 

६८. मानथ उल्लेख गररए अनसुार भ्रष्टाचार ननिारण ऐन २०५९, को दफा ८(४) को कसूर गरेको देशखन 
आएका प्रनतिादीहरु Sinchuan Dongfang Transformer company ltd.का Chairman Mr.Ou yang 

shi तथा सोही कम्पननका जनरल मेनेजर Mr.Hong Yu Quyang लाई के कनत  कारणबाट के कस्तो 
सजाय गनण मनानसि देशखन्छ भने्न तफण  नबचार गदाण प्रनतिादीहरु उपर दािी नलँदा दफा ८(४) 
बमोशजम हनुे कैद एिं जम्मा   विगो रु. १८,२४,०५,८६५।१६ जररिाना हनु तथा विगो जफत 
हनु समेत माग दािी नलएको देशखन आएकोमा आपूनतणकताण कम्पनीको तफण बाट ८५ प्रनतशत भकु्तानी 
स्िरुप नमनत २०६७।१२।१४ मा रु. ४,९३,२२,०२८।६० नमनत २०६८।३।२६ मा १०% 
ले हनुे रु.५७,९०,२४०।-नमनत २०६९।३।१३ मा ५ प्रनतशतले हनु े रु.३६,६७,३३४।४० 
गरी जम्मा रु. ५,८७,७९,६०३।२१ भकु्तानी नलएको देशखन आयो। नमनत २०६८।३।२३ मा 
भकु्तानी नलएको भनीएको रु. २६,००,०००।- भने कम्पनीले भकु्तानी नलएको नभै ट्रान्सफमणरहरु 
आयोजनाको स्टोर खररपावटमा परु् याए िापत स्थानीय प्रनतनननध एजेण्टले बैंक माफण त बझुी नलएको 
देशखन आउँछ ।त्यस्तै नमनत २०६८।१।५ मा भकु्तानी भएको भंसार महसलु र मूल्य अनभबदृ्धीकर 
िापतको रु.१,७७,४८,९३५।४६ राजस्िमा दाशखला भएको देशखन्छ ।कम्पनीले भकु्तानी नलएको 
रकम एल.नस.को माध्यमबाट भकु्तानी नलएको अबस्था देशखन्छ ।अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगबाट अनसुन्धानको नसलनसलामा नबनभन्न क्षमताका मध्ये १३ थान ट्रान्सफमणर सम्म परीक्षण 
गररएको भने्न कुरा आरोप पिको पषृ्ठ १९,२० बाट देशखन आउंछ । प्रस्ततु संझौता अनसुार आपूनतण 
गररएका ट्रान्सफमणरहरुको Warrenty period एक बषणको रहेको भने्न देशखन्छ ।नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणले च.नं.४९ नमनत २०७३।६।५ मा यस अदालतलाई लेखेको पिबाट यस संझौता 
अनसुार आपनुतण भएको ट्रान्सफमणरहरु सबै प्रयोगमा रहेको भने्न उल्लेख भै आएको नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणले खररद गरेको वििाददत ट्रान्सफमणरको नबषयलाई नलएर प्राधीकरण मध्यस्थतामा गएको 
मध्यस्थताबाट आपूनतणकताण कम्पननले ट्रान्सफमणर Repair गरर ददन ु पने गरी ननणणय गरेको र सो 
ननणणय उपर प्राधीकरणले तत्कानलन पनुरािेदन अदालत पाटनमा ददएको ननिेदन खारेज हनुे ठहरी 
फैसला भै Arbitration Tribunal को ननणणय कायाणन्ियनको लानग प्राधीकरणले काठमाणडौ शजल्ला 
अदालतमा नमनत २०७३।६।४ मा ददएको ननिेदन कारिाही यकु्त अबस्थामा रहेको भने्न कुरा 
प्राधीकरणको उक्त च.नं.४९ नमनत २०७३।६।५ को पिबाट देशखन आएको छ । यीनै अबस्था, 
तथ्य, प्रनतिादीहरुको पददय शजम्मेिारी र दायीत्िलाई नबचार गरी अनभयोग दािी अन्तगणत रही 
मनानसि मावफकको सजाय हनु ुपने देशखयो । 

६९. प्रनतिादी शचरशञ्जिी शमाण पौडेलको हकमा नबचार गदाण प्रनतिादी शचरञ्जवि शमाण पौडेलले मदु्ा 
अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण नेपाल विद्यतु 
प्राधीकरणका ईनसपेक्सन तथा टेशस्टङ्गमा गएका ईन्सपेक्टरहरुले प्रनतिेदन समेत ददएको र ठेक्का 
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सम्झौता अनसुार अन्य आबश्यक कागजातहरु शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखाबाट जांच बझु गरी अथण 
माहाशाखाले भकु्तानन गनण नसफाररश गरे अनसुार भकु्तानी भएको हो भनी र यस अदालतमा बयान 
गदाण ट्रान्सफमणरहरु प्रयोग भए पश्चात िारेण्टी वपररयड समाप्त भएपनछ ददएको ५ प्रनतशत भकु्ताननमा 
मेरो संलग्नता छ, सो कायण खररद ईकाई र शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखाले सबै ट्रान्सफमणरहरु 
सन्तोषजनक रुपमा छन ् भनी जारी गरेको प्रमाणपि, शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखा र अथण 
माहाशाखाको नसफाररसको आधारमा ददएको हो भनी लेखाएको देशखयो ।प्रनतिादी शचरशञ्जिी शमाण 
पौडेल नमनत २०६८।११।२३ मा वितरण तथा ग्राहक सेिा पूबणमा माहाप्रबन्धक भै नमनत 
२०७०।४।५ मा उमेर हदको कारण अबकास प्राप्त भएको देशखयो ।प्रस्ततु ठेक्का अन्तगणत नमनत 
२०६९।३।१३ मा कम्पननलाई रु.३६,३७,३३४।४० भकु्तानी ददने कायण बाहेक अन्य कुनै पनन 
प्रकृयामा यी प्रनतिादीको संलग्नता रहेको देशखन आउंदैन ।प्रस्ततु वििादको भकु्तानी ट्रान्सफमणरको 
िारेण्टी अबधी पनछको संझौतामा उल्लेख भए अनसुार ५ प्रनतशतको रकम रहेको देशखयो ।प्रस्ततु 
ठेक्का अन्तगणतको ट्रान्सफमणर २०६८।१।७ मा प्राप्त भई २०६८।२।३१ मा आम्दानी बानधएको 
देशखन आउंछ ।िारेण्टी अबनध एक बषणको रहेको सो अबनधमा वििादको ठेक्का अन्तगणत खररद 
भएका ट्रान्सफमणरका सम्बन्धमा कुनै कैवफयत देशखई सकेको अबस्था नभएको सम्बशन्धत शाखाका 
कमणचारीबाट Clearification समेत भै आएको अबस्थामा िारेण्टी अबनध एक बषण भन्दा पनन केही 
पनछ नमनत २०६९।३।१३ मा माि बैंक माफण त भकु्तानीको लानग स्िीकृत गररएको देशखन 
आएबाट प्रनतिादी शचरशञ्जिी शमाण पौडेलको कायण ननयम कानून संझौता अनरुुप नै देशखंदा ननजले 
प्राधीकरणलाई हानी नोक्सानी पयुाणउने कायण गरेको मान्न नमलेन । 

७०. प्रनतिादी सरेुन्र प्रसाद पनेरुको सम्बन्धमा नबचार गदाण प्रनतिादी सरेुन्र प्रसाद पनेरुले मदु्ा 
अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण सामानको 
गणुस्तर Maintain गने, Dispatch गने, Delivery गने ठेक्का सम्झौता बमोशजम काम गने 
शजम्मेिारी आपनुतणकताणको हो हाम्रो उपशस्थनतमा Witness Test भएका ट्रान्सफमणरहरु ३ मवहना 
पनछ Delivery हनुे  Witness Inspection को कुनै Role Dispatch तथा Delivery कायणमा 
नभएकोले हाम्रो उपशस्थनतमा Witness Test गररएको ट्रान्सफमणरहरु नआई अको ट्रान्सफमणरहरु नै 
आउने संभािना रहेको भनी र यस अदालतमा बयान गदाण ठेक्का सम्झौता अनसुार सम्पूणण 
ट्रान्सफमणरहरु स्टोरले ईशण्ट्र गरर सकेपछी उक्त ट्रान्सफरमरहरु नबनभन्न वितरण केन्रमा जडान भई 
संचालनमा रहेको र सो बारे कुनै पनन कैवफयत ररपोटण शजन्सी ब्यबस्थापन माहा शाखामा नआएकोले 
Contract  मा भएको प्रािधान अनसुार Warenty Period, Expiring Date समाप्त भएपनछ अशन्तम ५ 
प्रनतशत भकु्ताननको लानग शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखा प्रमखुलाई नसफाररश गरेको हुं भनी 
लेखाएको देशखयो । यी प्रनतिादी शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखाका प्रमखु रहेको देशखन आएन ।ननज 
सो माहाशाखामा आउन ु पूबण नै खररद प्रकृया सम्पन्न भई सकेको र सम्झौता अनसुारको अबनधमा 
ट्रान्सफमणरहरु नबग्रकेो िा जलेको भनी जानकारी प्राप्त हनु नआएकोले बांकी ५ प्रनतशत रकम 
भकु्तानीको लानग िारेण्टी अिनध पश्चात नसफाररश गरेको र प्रमाणीकरण गरर ददएको सम्म 
देशखएकोले नमनसल संलग्न कागजातबाट प्र.सरेुन्र प्रसाद पनरेुले कसूर गरेको भन्न नमल्ने आधार 
पाउन सवकएन । 
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७१. प्रनतिादी मध्येका नारायण प्रसाद चौधरी र सरोज शे्रष्ठका हकमा नबचार गदाण प्रनतिादी नारायण प्रसाद 
चौधरीले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण 
मैले शजन्सी आम्दानी भौचर प्रमाशणत गदाण गणुस्तर यकु्त भनी प्रमाशणत नगरी संतया र क्षमता तथा 
कम्पनन माि प्रमाशणत गरी आम्दानी गररएको हो, ट्रान्सफमणरहरको Winding हेने, गणुस्तरयकु्त भए 
नभएको यवकन गने गराउने, कायण स्टोरको नभई शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखाको हो भनी र यस 
अदालतमा बयान गदाण  उल्लेशखत ट्रान्सफमणरहरु शजन्सी दाशखला गदाणको नमनत सम्म परीक्षण नबना 
नै शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखाको ननदेशन अनसुार शजन्सी आम्दानी गररएको हो ।म मानथल्लो 
ननकायको आदेश पालना गने फांटको कमणचारी भएको कारणले ट्रान्सफमणरहरु गणुस्तर भए नभएको 
परीक्षण गने दावयत्ि नभएको र प्राप्त ट्रान्सफमणरहरु गणुस्तर वहन छ भनी अनौपचाररक रुपमा पनन 
कवह कतैबाट जानकारी हनु नआएकोले पनन उक्त ट्रान्सफमणरहरुको शजन्सी दाशखला हनु गएको हो 
भनी लेखाएको देशखयो र अकाण प्रनतिादी सरोज शे्रष्ठले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण मेरो काम भनेको आएको सामान प्राप्त गने टुट फुट भए 
नभएको हेने र प्राप्त हनुे सामानहरु खचण लेत ने हो भनी र यस अदालतमा बयान गदाण सामानको 
गणुस्तरचेक जांच गने गराउने कायण मेरो तथा केशन्रय भण्डार हेटौंडाको नभै शजन्सी ब्यबस्थापन 
माहाशाखा काठमाण्डौको हो ।नबगत देशख नै गणुस्तर परीक्षण गने प्रचलन नभएको र नमनत 
२०६९।६।७ मा अथण माहाशाखा काठमाण्डौबाट पि प्राप्त भई गणुस्तर चेक जांच गररएको हो सो 
भन्दा अगािै गणुस्तर परीक्षण हुंदैनथ्यो । बावहरबाट आएका सामानहरु बावहरी रुपमा हेरी बशुझ 
नलने गरेको हुं भनी लेखाएको देशखयो । यी प्रनतिादीहरु शजन्सी तफण को काम गने Store तफण का 
केशन्रय भण्डार हेटौंडाका कमणचारी रहेको देशखएको छ ।प्रस्ततु मदु्ामा आएका सामानहरु 
प्रनतिाददहरुले तलमानथ गरी आम्दानी नबांधी वहना नमना गरेको भने्न दािी नभई शजन्सी प्राप्ती सूचना 
नं. र नमनतको महल खाली राखेको भने्न समेत आरोप रहेकोमा प्राप्त भएका शजन्सी सामान आम्दानी 
बांधीएको देशखएको र नमनत समेत उल्लेख भएको अबस्थामा कुनै स्थानमा नमनत समेत नराशख खाली 
रहेको भने्न माि आधारबाट र ननजहरुको पद सोपान तह र शजम्मेिारीको समेत अध्ययनबाट प्राप्त 
उपकरणहरुको परीक्षणको पूणण दायीत्ि वयनै प्रनतिादीको रहेको भनु्न पने सम्मको अबस्था पनन 
नेशखएको र मानथल्लो पदानधकारीहरुबाट सो उपकरणहरु परीक्षण गराएर माि आम्दानी बांधन ुभने्न 
स्पष्ट ननदेशन समेत भएको नदेशखएको अबस्थामा यी प्रनतिादीहरु नारायण प्रसाद चौधरी र सरोज 
शे्रष्ठले गनै पने काम नगरेको अबस्था छ भन्न नमल्ने प्रबल र स्पष्ट आधार पाउन सवकएन ।  

७२. प्रनतिादी मध्येका हररस बहादरु पाल, सशुशल प्रसाद खनाल, सरेुश कुमार कटुिाल तथा नडल्ली रमण 
दाहालका सम्बन्धमा नबचार गदाण प्रनतिादी हररश बहादरु पालले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण ठेकेदार कम्पननले Bidding को समयमा पेश 
गरेको Qualification/Inspection प्राधीकरणले मांग गरे बमोशजमको नै भएको भने्न प्राविनधकहरुको 
प्रनतिेदनको आधारमा सप्लाई भएको सामानहरु गणुस्तरयकु्त भएको मानन कम्पननलाई भकु्तानी 
गररएको हो भनी र यस अदालतमा बयान गदाण म आए पनछ बांकी १५ प्रनतशत रकम मध्येको १० 
प्रनतशत रकम ट्रान्सफमणरहरु स्टोरमा प्राप्त भई आबश्यक प्रकृया नमलाई आम्दानी बांधी सकेको 
भौचर लेखा शाखामा प्राप्त भएपनछ माि भकु्तानन गनण अनधकार प्राप्त अनधकारी समक्ष पेश गरेको हुं 
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भनी लेखाएको देशखयो, प्रनतिादी शनुसल प्रसाद खनालले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण हालको Practice अनसुार भकु्तानी रोक्का राख्न ु
भनी शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखाले लेशख पठाएको अबस्थामा बाहेक र सामान स्टोरमा दाशखला 
भएको अबस्थामा भकु्तानन हनुको लानग पेश गने गररएको छ भनी र यस अदालतमा बयान गदाण 
प्रस्ततु ठेक्का समझौतामा मेरो ८५ प्रनतशत भकु्ताननको सम्बन्धमा सामानहरु तयार भई जाहाजमा 
लोड गरेको  Shipping Documents को आधारमा भकु्तानी गररने भने्न ब्यबस्था भए अनसुार सो रकम 
भकु्ताननको लानग तल बाट प्राप्त भएको मेमो चेक गरी शस्िकृनतको लानग पेश गरेको हुं भनी 
लेखाएको देशखयो, प्रनतिादी सरेुश कुमार कटुिालले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण ठेक्का सम्झौता नं.DCS 066/067-14 अन्तगणतका वितरण 
ट्रान्सफमणरको भकु्तानी शजन्सी दाशखला भौचरको आधारमा ठेक्का सम्झौता भएको Payment Items 
अनसुार एल.नस.को रकम फुकुिा गनण बैंकलाई आदेश गररएको हो भनी र यस अदालतमा बयान 
गदाण म भन्दा तल्लो कमणचारीहरुले भौचर उठाएर ल्याएपनछ मेरो कायण भनेको नमनत रकम विननमय 
दर नमल्छ की नमल्दैन सो हेरी मानथल्लो ननकायमा पठाउन ुहो र त्यसै अनसुार मैले कायण गरेको हुं 
भनी लेखाएको देशखयो प्रनतिादी नडल्ली रमण दाहालले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा अशततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण नेपाल विद्यतु प्राधीकरणका आनधकाररक 
प्रनतनननधहरुको रोहबरमा भएको ट्रान्सफमणरहरुको परीक्षण प्रनतिेदन अनसुार ९५ प्रनतशत भकु्तानी 
गई सकेको अबस्थामा बांकी ५ प्रनतशत सम्मको भकु्तानी िारेण्टी अबधी समाप्त भएको अबस्थामा 
भकु्ताननको लानग लेशख पठाएको हुं भनी र यस अदालतमा बयान गदाण सामानको गसु्तर परीक्षण गने 
गराउने ईकाईबाट सामानहरु Satisfactory Operation मा छन भनी प्रमाण पि जारी गरर सकेपनछ म 
लेखाको कमणचारी भएकोले मैले सो सबै सामानहरु गणुस्तर यकु्त छन भनी मानु्न पने हनु्छ र 
ननयमानसुारको भकु्तानन ददन ु पछण भनी लेखाएको देशखयो ।यी प्रनतिादीहरु लेखा संग सम्बशन्धत 
रहेको देशखन आएको छ ।प्राविनधक रुपमा ट्रान्सफमणरको ननरीक्षण तथा परीक्षणका नबषयमा यी 
प्रनतिादीहरुले शजन्सी ब्यबस्थापन माहाशाखाको कायणमा भर पनुण स्िभाविक देशखन्छ र शजन्सी 
ब्यबस्थापन माहाशाखाबाट परीक्षणका नबषयमा पेश भएको कागज समेतका आधारबाट भकु्तानी हनु ु
पने अबस्थामा लेखा तफण का यी प्रनतिादीहरुले छुटै्ट परीक्षण गराउन ुपने भने्न कुरा कामको प्रकृनत 
समेतको आधारबाट देशखँदैन, भकु्तानी स्िीकृत गने ननणाणयक  कायण ननज प्रनतिादीहरुबाट भएको 
देशखन नआएको, प्रनतिादी नडशल्लरमणले िारेण्टी अबनध पश्चात सम्बशन्धत शाखाले Clearification 
गरर ददए पश्चात ५ प्रनतशत भकु्ताननको लानग पेश गरेको सम्म देशखन आएको समेतबाट 
प्राधीकरणलाई हानी निक्सानी पयुाणउने कायणमा यी प्रनतिादीहरुको संलग्नता रहेको मान्न नमलेन । 

७३. प्रनतिादी मध्येका मशणनाथ ढकालका सम्बन्धमा नबचार गदाण यी प्रनतिादी मणीनाथ ढकालले मदु्ा 
अनसुन्धानको क्रममा अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा बयान कागज गदाण मैले Sinchuan 

Dongfang Transformer Co.Ltd.China को तफण बाट लोकल एजेण्टको रुपमा काम गरेको हुं कम 
गणुस्तरको ट्रान्सफमणरका सम्बन्धमा लोकल एजेण्टलाई कुनै जानकारी हुंदैन यो त आपनुतण कताण 
कम्पनन तथा खररदकताण नबचको सम्झौता हो भनी र यस अदालतमा बयान गदाण  नेपाल नबद्यतु 
प्राधीकरण र उक्त ठेकेदार नबच आनबणटे्रसनमा वििाद गएको छ । सामान बझुाएको नमनतले १२ 
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मवहना सम्म नबनग्रए िा नानसएमा Replace गनुण पने प्रािधान नथयो तर ३ बषण सम्म पनन कुनै 
कैवफयत नदेशखएकोले कम्पनन शजम्मेिारीबाट मकु्त भई सकेको छ भनी लेखाएको देशखयो । 
प्रनतिादी Inter Continental Business Network का प्रोप्राईटर भने्न देशखएको र ट्रान्सफमणर 
ननमाणणको कायणमा यी प्रनतिादीको यो यस्तो भनुमका रहेको नथयो भने्न पनन नदेशखएको र यी 
प्रनतिादीको यो यस्तो कायणले वििाददत ट्रान्सफमणर कम गणुस्तर बन्न पगेुको हो भने्न कुराको पवुष्ट 
हनुे आधार समेत नदेशखएको प्रनतिादी केिल स्थानीय प्रनतनननध रहेको, प्रनतनननध हनु नपाउने भने्न 
दािी पनन नरहेको समेत अबस्थामा ननजले कसूर गरेको मान्न नमल्ने अबस्था देशखन आएन । 

७४. तसथण: गणुस्तरहीन ट्रान्सफमणर खररद गने कायणमा संलग्न रही भ्रष्टाचारको कसूर गरेको भने्न समेत 
आरोप रहेकोमा प्र.मध्येका शजिेन्र झा, यगुल वकशोर साह, रामेस्िर यादब, कैलाश प्रसाद अटल,  
अष्टरत्न शाक्य र निपरुारी प्रसाद नसंह नेपाल विद्यतु प्राधीकरणका कमणचारी रहेको देशखएको छ । 
ननज प्रनतिादीहरुले भ्रष्टाचार ननिारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) को (ञ) को कसूरमा संलग्न 
रहेको देशखन आयो।परन्त ुयी प्रनतिादीहरुले यो यनत विगो बराबरको कसूर गरेको भनी विगो फुटाई 
अलग अलग प्रनत ब्यशक्त प्रमाण खलुाई िादी पक्षले दािी नलएको अबस्था देशखन आएन र गोस्िारा 
दािी नलई आरोपपि पेश हनु आएको देशखयो।नमनसल संलग्न प्रमाणबाट समेत प्रनतिादीहरुको प्रनत 
ब्यशक्त कसूरको विगो छुट्टीने अबस्था नभएकोले िादी पक्षले नलएको विगो तफण को दािी सम्म पगु्न 
सक्ने अबस्था देशखन आएन तापनन प्रनतिादीहरको कायणबाट भ्रष्टाचार ननिारण ऐन २०५९ को दफा 
८(१) को (ञ) को कसूर सम्म कायम हनु सक्ने अबस्था देशखन आएकोले यी प्रनतिादीहरुको 
संलग्ताको गहनता समेतको आधारमा प्र.मध्येका शजिेन्र झालाई भ्रष्टाचार ननिारण ऐन २०५९ को 
दफा ८(१) बमोशजम ३ (तीन) मवहना कैद र रु.१५,०००।-(पन्र हजार) जररिना भई सोही 
ऐनको दफा २४ नं.बमोशजम थप १(एक) मवहना कैद हनु ेप्र.मध्येका यगुल वकशोर साहलाई सोही 
ऐनको सोही दफा ८(१) बमोशजम ३ (तीन) मवहना कैद र रु.१५,०००।-(पन्र हजार) जररिना 
भई सोही ऐनको दफा २४ नं.बमोशजम थप १(एक) मवहना कैद समेत हनुे प्र.रामेस्िर यादबलाई 
सोही ऐनको सोही दफा ८(१) बमोशजम ९ (नौ) मवहना कैद र रु.४०,०००।-(चानलस हजार) 
जररिना भई सोही ऐनको दफा २४ नं.बमोशजम थप ३(नतन) मवहना कैद समेत हनुे प्र.कैलाश प्रसाद 
अटलका हकमा सोही ऐनको सोही दफा बमोशजम ४ (चार) मवहना कैद र रु.१५,०००।-(पन्र 
हजार) जररिाना समेत हनुे प्र.मध्येका अष्टरत्न शाक्य र निपरुारी नसंहलाई सोही ऐनको दफा ८(१) 
बमोशजम जनही ३ (तीन) मवहनाका दरले कैद र रु.१५,०००।-(पन्र हजार) का दरले जररिाना 
समेत हनुे ठहछण ।प्र.मध्येका विके्रता कम्पनीका अध्यक्ष Mr.Ou Yang Shi  तथा Mr.Hong Yu 

Quyang General Manager भएको देशखएकोमा कम्पनीले नेपाल विद्यतु प्राधीकरणबाट 
रु.५,८७,७९,६०३।-भकु्तानी लगेको देशखन आएकोले सोही रकम रु.५,८७,७९,६०३।-ननज प्र. 
Mr.Ou Yang Shi लाई भ्रष्टाचार ननिारण ऐन २०५९ को दफा ८(४) बमोशजम जररिाना हनुे र प्र. 
Mr.Hong Yu Quyang लाई सोही ऐनको दफा ८(४) बमोशजम १(एक) बषण कैद समेत हनुे ठहछण । 
प्र.मध्येका शचरशञ्जवि शमाण पौडेल, नारायण प्रसाद चौधरी, सरोज शे्रष्ठ, हररश बहादरु पाल, शनुसल 
प्रसाद खनाल, सरेुश कुमार कटुिाल, नडल्ली रमण दाहाल, मशणनाथ ढकाल तथा सरेुन्र प्रसाद 
पनेरुले आरोवपत कसूरबाट सफाई पाउने ठहछण ।अरुमा तपसील बमोशजम गनुण । 
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                                तपसील खण्ड 

मानथ ठहर खण्डमा लेशखए अनसुार देहायका प्रनतिादीहरुलाई देहाय बमोशजम सजाय हनुे ठहरेकोले लगत 
कसी असलु गनुण भनी सम्बशन्धत अदालतमा लगत पठाउन ु...........................................................१ 

प्रनतिादी शजिेन्र झालाई ४ (चार) मवहना कैद र रु.१५,०००।-(पन्र हजार) जररिाना हनुे ठहरेकोले 
ननजलाई लागेको कैद र जररिाना असलु गनुण .........................................................................२ 

प्रनतिादी यगुल वकशोर साहलाई ४ (चार) मवहना कैद र रु.१५,०००।-(पन्र हजार) जररिाना हनुे 
ठहरेकोले कैदको हकमा ननयमानसुार असलु गनुण ।जररिानाको हकमा ननजले र.नं.२०१२ नमनत 
२०७०।१२।२५ मा रु.१,००,०००।-धरौटी राखेको देशखंदा सोही धरौटीबाट ननजलाई लागेको 
जररिाना कट्टा गरी बांकी धरौटी रु.८५,०००।-प्रस्ततु मदु्ा अशन्तम भएपनछ ननयमानसुार फताण ददन.ु.....३ 

प्रनतिादी रामेस्िर यादबलाई १ (एक) बषण कैद र रु.४०,०००।- (चालीस हजार) जररिाना हनुे ठहरेकोले 
कैद र लागेको जररिाना समेत असूल गनुण । ननजलाई लागेको दण्ड जररिाना असलु भई मदु्ा अशन्तम 
भएको अबस्थामा ननजले राखेको बैंक ग्यारेण्टी ननयमानसुार फुकुिा गरर ददन ु.................................४ 

प्रनतिादी कैलाश प्रसाद अटललाई ४ (चार ) मवहना कैद र रु.१५,०००।- (पन्र हजार) जररिाना हनु े
ठहरेकोमा कैदको हकमा ननज नमनत २०७०।११।०८ देशख अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
वहरासत रही यस अदालतको आदेशानसुार र.नं.१९९८ नमनत २०७०।११।१४ मा रु.१ (एक) लाख 
धरौटी राशख थनुा मकु्त भएकोले सो थनुामा बसेको अबधी ०।०।६ ( छ ददन ) कट्टा गरी बांकी कैद 
०।३।२४ (तीन मवहना चौबीस ददन) असलु गनुण । जररिानाको हकमा ननजले राखेको धरौटीबाट कट्टा 
गरी बांकी धरौटी रु.८५,०००।- (पचासी हजार) ननजलाई लागेको कैद भकु्तान भई मदु्ा अशन्तम भएको 
अबस्थामा ननयमानसुार वफताण ददन ु......................................................................................५ 

प्रनतिादी अष्टरत्न शाक्यलाई ३ (तीन) मवहना कैद रु.१५,०००।–(पन्र हजार) जररिाना हनुे ठहरेकोमा 
कैदको हकमा ननज नमनत २०७०।११।०४ मा पक्राउ परी यस अदालतको आदेशले रु.१३ लाखको 
धरौट िापतमा वहमालय बैंकको बैंक ग्यारेण्टी दाशखला गरी नमनत २०७०।११।१४ मा थनुा मकु्त भई 
तारेखमा रहेकोले सो थनुामा बसेको अबधी ०।०।१० कट्टा गरी बांकी कैद ०।२।२० (दईु मवहना 
बीस ददन ) र लागेको जररिाना असलु गनुण । ननजलाई लागेको कैद र जररिाना असलु भई मदु्ा अशन्तम 
भएको अबस्थामा ननजको हकमा राखेको बैंक ग्यारेण्टी ननयमानसुार फुकुिा गरर ददन ु......................६  

प्रनतिादी निपरुारी प्रसाद नसंहलाई ३ नतन मवहन कैद र रु.१५,०००।–जररिाना हनुे ठहरेकोले कैदको 
हकमा ननज नमनत २०७०।११।०४ मा पक्राउ परी यस अदालतको आदेशले रु.१३,००,०००।–
धरौटी िापतमा वहमालय बैकको बैक ग्यारेण्टी दाशखला गरी नमनत २०७०११।१४ मा थनुा मकु्त 
भएकोले सो थनुामा बसेको अबधी ०।०।१० कट्टा गरी बांकी कैद ०।२।२० (दईु मवहना बीस ददन ) 
र लागेको जररिाना असलु गनुण । ननजलाई लागेको कैद र जररिाना असलु भई मदु्ा अशन्तम भएको 
अबस्थामा ननजको हकमा राखेको बैंक ग्यारेण्टी ननयमानसुार फुकुिा गररददन ु..............................७ 
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प्रनतिादी Mr. Ou Yang Shi, लाई रु.५,८७,७९,६०३।- (पाँच करोड सतासी लाख उनान ्अस्सी हजार छ 
सय नतन रुपैया) जररिाना लागेकोले सो जररिाना ननयमानसुार असलु गनुण ..................................८ 

प्रनतिादी  Mr. Hong yu Ouyang, लाई १ एक कैद हनुे ठहरेकोले ननजलाई लागेको कैद ननयमानसुार 
असलु गनुण ...................................................................................................................९  

प्रनतिादीहरु मणीनाथ ढकाल र सरेुन्र पनेरुले आरोपपिको दािीबाट सफाई पाउने ठहरेकोले प्रस्ततु मदु्ा 
अशन्तम भएपनछ ननजहरुले राखेको बैंक ग्यारेण्टी ननयमानसुार फुकुिा गरर ददन ु............................१० 

प्रनतिादीहरु शचरशञ्जवि शमाण पौडेल, नारायण प्रसाद चौधरी, सरोज शे्रष्ठ, हररश बहादरु पाल, शनुसल प्रसाद 
खनाल, सरेुश कुमार कटुिाल, नडल्ली रमण दाहाल समेतले आरोवपत कसूरबाट सफाई पाउने ठहरेकोले 
ननजहरुले थनुछेक प्रयोजनको लानग यस अदालतमा राखेको धरौटी प्रस्ततु मदु्ा अशन्तम भएपनछ 
ननयमानसुार वफताण ददन ु.................................................................................................११ 

यो ईन्साफमा शचत्त नबझेु ३५ ददन नभि श्री सिोच्च अदालत काठमाण्डौमा पनुरािेदन गनण जान ुभनी यो 
फैसलाको प्रनतनलवप सवहतको जानकारी नबशेष सरकारी िकील कायाणलयलाई ददन ु र ठहर भएका 
प्रनतिादीहरु शजिेन्र झा, यगुल वकशोर साह, रामेस्िर यादब, कैलाश प्रसाद अटल, अष्टरत्न शाक्य, निपरुारी 
प्रसाद नसंह समेतको हकमा समेत पनुरािेदनको म्याद जारी गनुण ...............................................१२ 

प्रनतिादीहरु Mr. Ou Yang Shi र  Mr. Hong yu Ouyang ले शरुु म्यादै गजुारी बसेकाले ननजहरुलाई 
पनुरािेदनको म्याद ददन ुपरेन .........................................................................................१३ 

सरोकारिालाले नक्कल मागेमा कानून बमोशजमको रीत परुय्ाई नक्कल ददनू .......................................१४ 

दायरीको लगत कट्टा गरी नमनसल अनभलेख शाखामा बझुाई ददनू....................................................१५ 
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