
   नेपाल सरकार वि ओमबिक्रम राणासमेत 068-CR-1267, 069-CR-1079, 069-CR-0691, 069-CR-1076, 069-CR-0190 भ्रष्ट्राचार 1 

 

 , 

 
 

 
 

सिोच्च अदालत, संयकु्त इजलास 
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सशुीला काकी 
माननीय न्यायाधीश श्री विश् िम्भरप्रसाद शे्रष्ठ 

फैसला 
०६८-CR-१२६७       

 मदु्ााः  भ्रष्टाचार (सडुान बमसनका APC र सो को स्पेययर पार्य खररद)। 
       

अनसुन्धान अबधकृत बडल्लीरमण आचाययको प्रबतिेदनले नेपाल सरकार.........१  
 

पनुरािेदक 
िादी 

विरुद्ध 
कुल विक्रम राणाको नाबत, कृष्ण विक्रम राणाको छोरा ल.प.ुजज.ल.प.ु 
उप.न.पा.िडा नं. १४ शोभाविर्ीमा िस्ने नेपाल प्रिरीका पूिय प्रिरी मिाबनरीक्षक 
ओम विक्रम राणा ............................................................................१ 
धनरास गरुुङको नाबत, िकय  ििादरु गरुुङको छोरा कास्की जजल्ला ल्िाङ घलेल 
गा.वि.स. िडा नं. ३ स्थायी घर भै िाल काठमाडौं जजल्ला खड्का भद्रकाली 
गा.वि.स.िडा नं.३ िाजिगौंडा िस्ने नेपाल प्रिरीका पूिय प्रिरी मिाबनरीक्षक 
िेमििादरु गरुुङ...............................................................................१ 
वकशन चन्द ठकुरीको नाबत, नर ििादरु चन्द ठकुरीको छोरा दाच ुयला जजल्ला, 
लाली गा.वि.स.िडा नं ९ भलु्लालीमा स्थायी घर भै िाल ल.प.ुजज.ल.प.ु उप.न.पा. 
िडा नं. १० कुपण्डोल िस्ने नेपाल प्रिरीका तकाकालीन प्रिरी मिाबनरीक्षक भ  
िाल प्रधानमन्रीका सरुक्षा सल्लािकार रमेशचन्द ठकुरी..............................१ 
रण ििादरु केशरको नाबत, धमयध्िजको छोरा धनषुा जजल्ला िेंगडािर गा.वि.स. 
िडा नं ७ स्थायी घर भै िाल ल.प.ुजज.ल.प.ुउप.न.पा.िडा नं. १४ थसीखेल िस्ने 
नेपाल प्रिरीका प्रिरी अबतररक्त मिाबनरीक्षक मदन ििादरु खड्का..................१ 
भपेुन्द्र जंगको नाबत, नरिीर जंगको छोरा कास्की जजल्ला रानीपौिा िडा नं. ११ 

 
 
 
 
 
 
 
 

प्रकायथी 
प्रबतिादी 
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पोखरा स्थायी घर भै िाल काठमाडौं जजल्ला िाजिगौंडा गा.वि.स.िडा नं. ६ िस्ने 
नेपाल प्रिरीका प्रिरी अबतररक्त मिाबनरीक्षक अजुयन जंग शािी.......................१ 
कमान बसंि बलम्िकुो नाबत, कृष्ण ििादरु थाङ्देनको छोरा तेह्रथमु जजल्ला 
जलजले गा.वि.स. िडा नं. ५ पौररन िस्ने नेपाल प्रिरीका पूिय प्रिरी अबतररक्त 
मिाबनरीक्षक दीपक बसंि थाङ्देन.........................................................१ 
ददल्ली ििादरुको नाबत, खड्ग ििादरु थापाको छोरा कास्की जजल्ला, पोखरा 
उपमिानगरपाबलका िडा नं. ११ घर भै िाल का.जज.का.म.न.पा. िडा नं. ४ 
धमु्िारािी िस्ने नेपाल प्रिरीका पूिय प्रिरी अबतररक्त मिाबनरीक्षक श्याम बसंि 
थापा..............................................................................................१ 
उद्धि बसंि विष्टको नाबत, शेर ििादरु विष्टको छोरा कन्चनपरु जजल्ला, मिेन्द्रनगर 
नगरपाबलका िडा नं १६ स्थायी घर भै िाल काठमाडौं जजल्ला खड्का भद्रकाली 
गा.वि.स िडा नं ६ िस्ने नेपाल प्रिरीका पूिय प्रिरी अबतररक्त मिाबनरीक्षक दीपेन्द्र 
ििादरु विष्ट.....................................................................................१ 
शेर ििादरुको नाबत, श्याम ििादरुको छोरा का.जज.का.म.न.पा.िडा नं १० िस्ने 
नेपाल प्रिरीका प्रिरी नायि मिाबनरीक्षक रमेश विक्रम शाि .......................१ 
नगेन्द्र ध्िजको नाबत, समशेर ध्िजको छोरा का.जज.का.म.न.पा.िडा नं. ३४ 
बभमसेन गोला िस्ने नेपाल प्रिरीका प्रिरी नायि मिाबनरीक्षक र्पेन्द्रध्िज 
िमाल............................................................................................१ 
रुद्रनारायणको नाबत, गौरी नारायणको छोरा मोरङ्ग जजल्ला, विरार्नगर 
उ.म.न.पा.िडा नं. २ तीनपैनी स्थायी घर भै िाल का.जज.का.म.न.पा. िडा नं १५ 
िस्ने पूिय प्रिरी नायि मिाबनरीक्षक दीपक कुमार शे्रष्ठ ..............................१ 
मन ििादरुको नाबत, तेज ििादरुको छोरा रुपन्देिी जजल्ला, आनन्दिन गा.वि.स. 
िडा नं. ६ स्थायी घर भै िाल लबलतपरु जजल्ला सनुाकोठी गा.वि.स. िडा नं. ९ 
ढोलाविर्ी िस्ने नेपाल प्रिरीका पूिय प्रिरी नायि मिाबनरीक्षक बनरज पनु..........१ 
अजुयन पालको नाबत, कणय ििादरु पालको छोरा जजल्ला दाच ुयला, उकु गा.वि.स. 
िडा नं. ४ र कन्चनपरु जजल्ला बभमदि नगरपाबलका िडा नं. ५ मा स्थायी घर 
भै िाल का.जज.का.म.पा. िडा नं. ४ धमु्िारािी िस्ने नेपाल प्रिरीका पूिय प्रिरी 
नायि मिाबनरीक्षक सरेुन्द्र ििादरु पाल .................................................१ 
देि प्रतापको नाबत, उदय प्रतापको छोरा काठमाडौं जजल्ला, काठमाडौं 
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मिानगरपाबलका िडा नं. ४ कपन मागय लोसाल िस्ने नेपाल प्रिरीका प्रिरी िररष्ठ 
उपरीक्षक रिी प्रताप राणा .................................................................१ 
िैरागी खड्काको नाबत, धारे खड्काको छोरा िझाङ्ग जजल्ला, ररठापार्ा गा.वि.स. 
िडा नं. ६ स्थायी घर भै िाल काठमाडौं जजल्ला िढुाबनलकण्ठ गा.वि.स. िडा नं. 
४ िस्ने नेपाल प्रिरीका िररष्ठ उपरीक्षक श्याम ििादरु खड्का ...................१ 
शेर ििादरुको नाबत, बतल ििादरुको छोरा काठमाडौं जजल्ला, स्यूचार्ार गा.वि.स. 
िडा नं. ५ िस्ने नेपाल प्रिरीका प्रिरी िररष्ठ उपरीक्षक जशि लाबमछाने .........१ 
लालविरको नाबत, नन्दमानको छोरा ताप्लेजङु्ग जजल्ला चाक्सीिोरे् गा.वि.स. िडा 
नं. ३ फाकसे घर भ  िाल का.जज.का.म.न.पा.िडा नं. ९ चण्डीमागय िजिसपतुली 
िस्ने नेपाल प्रिरीका पूिय प्रिरी िररष्ठ उपरीक्षक नरेन्द्र कुमार खाबलङ्ग ...........१ 
पतय ििादरुको नाबत, गणेश ििादरुको छोरा पियत जजल्ला, देउराली गा.वि.स. िडा 
नं ३ लाङ्गदी घर भै िाल नेपाल प्रिरी अस्पताल मिाराजगञ्जको क्िार्रमा िस्ने 
नेपाल प्रिरीका प्रिरी िररष्ठ उपरीक्षक डा.अजजत कुमार गरुुङ्ग .....................१ 
बललाधरको नाबत, केशि दिको छोरा डडेलधरुा जजल्ला, िगरकोर् गा.वि.स. िडा 
नं ५ घर भै िाल का.जज.का.म.न.पा. िडा नं ४ धमु्िारािी िस्ने नेपाल प्रिरीका 
प्रिरी िररष्ठ उपरीक्षक रमेश कुमार पाण्डेय ............................................१ 
िल ििादरुको नाबत, िम ििादरु नेउपानेको छोरा  लाम जजल्ला,  लाम न.पा. 
िडा नं.३ िस्ने नेपाल प्रिरीका प्रिरी उपरीक्षक मनोज नेउपाने.....................१ 
पदम ििादरुको नाबत,  न्द ु ििादरुको छोरा का.जज.का.म.न.पा.िडा नं.४ िस्ने 
नेपाल प्रिरीका प्रिरी उपरीक्षक बनरज ििादरु शािी ................................ १ 
नन्दलालको नाबत, बसंि ििादरुको छोरा स्याङजा जजल्ला, छाङछाङदी गा.वि.स. 
िडा नं. ३ िस्ने नेपाल प्रिरीको प्रिरी उपरीक्षक गपु्त ििादरु शे्रष्ठ ...............१ 
रामलालको नाबत, शम्भलुालको छोरा का.जज.का.म.न.पा.िडा नं. १७ ठविर्ी िस्ने 
नेपाल प्रिरीका प्रिरी िररष्ठ उपरीक्षक विजयलाल कायस्थ...........................१ 
कवि प्रसादको नाबत, देिी प्रसादको छोरा प्यूठान जजल्ला, विजिुार िजार िडा नं. 
६ घर भै िाल नेपाल प्रिरी अस्पताल मिाराजगंजमा का.म.ुप्रिरी उपरीक्षक पदमा 
काययरत डा. रामकृष्ण राजभण्डारी ............ ..........................................१ 
लोकनाथको नाबत, शेष रमणको छोरा काभ्रपेलान्चोक जजल्ला खोपासी गा.वि.स. 
िडा नं. १ घर भै िाल काठमाडौं जजल्ला काठमाडौं मिानगरपाबलका िडा नं. 
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३५ पेप्सीकोला िस्ने नेपाल प्रिरीका प्रिरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद गरुागा  ......१ 
मेघ ििादरु बसंिको छोरा कन्चनपरु जजल्ला, िेलौर्ी गा.वि.स. िडा नं.७ स्थायी 
घर भ  िाल ल.प.ुजज.ल.प.ुउप.न.पा.िडा नं.१३ कुसनु्ती िस्ने नेपाल प्रिरीका 
प्रिरी उपरीक्षक संजय बसंि िस्नेत.........................................................१ 
भगीरथको नाबत, िोमनाथको छोरा जजल्ला  लाम नामसाबलङ्ग गा.वि.स. िडा नं. ५ 
स्थायी घर भै िाल का.जज.का.म.न.पा.िडा नं. ३२ घटे्टकुलो िस्ने नेपाल प्रिरीका 
प्रिरी उपरीक्षक वपताम्िर अबधकारी.......................................................१ 
गोपाल ििादरुको नाबत, िद्री प्रसादको छोरा दैलेख जजल्ला, िजार गा.वि.स.िडा 
नं.२ स्थायी घर भै िाल काठमाडौं जजल्ला मनमैज ुगा.वि.स. िडा नं.९ नेपालर्ार 
िस्ने नेपाल प्रिरीका पूिय प्रिरी नायि उपरीक्षक िररिर शे्रष्ठ........................१ 
िररिर शे्रष्ठको छोरा लबलतपरु जजल्ला लभु ु गा.वि.स. िडा नं. ३ िस्ने नेपाल 
प्रिरीका प्रिरी नायि उपरीक्षक विद्याराज शे्रष्ठ..........................................१ 
 न्द्र ििादरुको छोरा स्याङ्जा जजल्ला, दिथमु गा.वि.स. िडा नं. ८ भारथान 
स्थायी घर भै का.जज.का.म.न.पा. िडा नं. ४ िस्ने नेपाल प्रिरीका प्रिरी नायि 
उपरीक्षक प्रकाश अबधकारी ...............................................................१ 
केदार नाथको नाबत, रघनुाथको छोरा काभ्रपेलाञ्चोक जजल्ला, पनौती नगरपाबलका 
िडा नं. १० घर भै िाल का.जज.का.म.न.पा.िडा नं. ३४ िस्ने नेपाल प्रिरीका 
प्रिरी बनरीक्षक अजुयन प्रसाद बतबमजल्सना .................................................१ 
सन्त ििादरुको नाबत, रत्न ििादरुको छोरा का.जज.का.म.पा. िडा नं. १० िस्ने 
नेपाल प्रिरीका प्रिरी नायि उपरीक्षक ददनेश के.सी...................................१ 
जजतमानको नाबत, जशि प्रसादको छोरा जजल्ला निलपरासी डेढगाउँ गा.वि.स. िडा 
नं. ३ मा िस्ने नेपाल प्रिरीका प्रिरी बनरीक्षक लाल गोविन्द शे्रष्ठ ..........१ 
दगुाय दिको नाबत, नन्दलालको छोरा जजल्ला पियत, भंगरा गा.वि.स. िडा नं. ५ 
को िाल का.जज.का.म.पा. िडा नं. २ लाजजम्पार् िस्ने नेपाल प्रिरीको प्रिरी 
बनरीक्षक बगरीधारी शमाय ....................................................................१ 
501 International House 223 Regents Streets London W1B2QD 
जस्थत Assured Risks Limited, London का Director Michael Ride……१ 
ऐ.ऐ.बल.का नेपाल जस्थत स्थानीय प्रबतबनबध जोगी भारतीको नाबत, पदम भारतीको 
छोरा डडेल्धरुा जजल्ला रुपाल गा.वि.स. िडा नं. ४ स्थायी घर भै िाल 
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ल.प.ुजज.सैंि ुगा.वि.स. िडा नं. ८ िस्ने भगिती टे्रडसयका प्रो. शम्भ ुभारती........१ 
०६९-CR-१०७९ 

कुल विक्रम राणाको नाबत, कृष्ण विक्रम राणाको छोरा ल.प.ुजज.ल.प.ु 
उप.न.पा.िडा नं. १४ शोभाविर्ीमा िस्ने नेपाल प्रिरीका पूिय प्रिरी 
मिाबनरीक्षक ओम विक्रम राणा .......................................................१  

पनुरािेदक 
प्रबतिादी 

विरुद्ध 
अनसुन्धान अबधकृत बडल्लीरमण आचाययको प्रबतिेदनले नेपाल सरकार ........१ प्रकायथी 

िादी 
०६९-CR-०६९१        

धनरास गरुुङको नाबत, िकय  ििादरु गरुुङको छोरा कास्की जजल्ला ल्िाङ 
घलेल गा.वि.स. िडा नं. ३ स्थायी घर भै िाल काठमाडौं जजल्ला खड्का 
भद्रकाली गा.वि.स.िडा नं.३ िाजिगौंडा िस्ने नेपाल प्रिरीका पूिय प्रिरी 
मिाबनरीक्षक िेमििादरु गरुुङ.........................................................१ 

पनुरािेदक 
प्रबतिादी 

विरुद्ध 
अनसुन्धान अबधकृत बडल्लीरमण आचाययको प्रबतिेदनले नेपाल सरकार ........१  
 

प्रकायथी 
िादी 

०६९-CR-१०७६        
501 International House 223 Regents Streets London W1B28D 
जस्थत Assured Risks Limited, London को तकाकाबलन स्थानीय प्रबतबनबध 
जोगी भारतीको नाबत, पदम भारतीको छोरा डडेल्धरुा जजल्ला रुपाल गा.वि.स. 
िडा नं. ४ स्थायी घर भै िाल ल.प.ुजज.सैंि ु गा.वि.स. िडा नं. ८ िस्ने 
भगिती टे्रडसयका प्रो. शम्भ ुभारती.....................................................१  

पनुरािेदक 
प्रबतिादी 

विरुद्ध 
अनसुन्धान अबधकृत बडल्लीरमण आचाययको प्रबतिेदनले नेपाल सरकार ........१  प्रकायथी 

िादी 
०६९-CR-०१९०        

वकशन चन्द ठकुरीको नाबत, नर ििादरु चन्द ठकुरीको छोरा दाच ुयला जजल्ला, 
लाली गा.वि.स.िडा नं ९ भलु्लालीमा स्थायी घर भै िाल ल.प.ुजज.ल.प.ु 
उप.न.पा. िडा नं. १० कुपण्डोल िस्ने नेपाल प्रिरीका तकाकालीन प्रिरी 

पनुरािेदक 
प्रबतिादी 
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मिाबनरीक्षक भ  िाल प्रधानमन्रीका सरुक्षा सल्लािकार रमेशचन्द ठकुरी....१ 
विरुद्ध 

अनसुन्धान अबधकृत बडल्लीरमण आचाययको प्रबतिेदनले नेपाल सरकार ........१  
 

प्रकायथी 
िादी 

विशेष अदालतमा फैसला गननाः   अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ििादरु काकी  
    सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश बमश्र 
    सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद चाबलसे  

 

विशेष अदालतको फैसला उपर भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७ िमोजीम 
िादी नेपाल सरकार एिं प्रबतिादीको तफय िार् पनुरािेदन दायर भ  पेश िनु आएको प्रस्ततु 
मदु्ाको संजक्षप्त तथ्य एिं ठिर यस प्रकार छाः- 

संयकु्त राष्ट्र संघको अनरुोधमा शाजन्त स्थापनाथय सडुानको डाफय रमा नेपाल प्रिरीिार् 
खर्ाइएको Formed Police Unit (FPU) का लाबग आिश्यक पनन Armoured 
Personnels Carrier(APC), Night Vision, Mobile house, Water treatment 
plant, Water tanker लगायतका िन्दोिस्तीका न्यून गणुस्तरका सामानिरु खररद गरी 
भ्रष्टाचार गरेको, उक्त बमसनका लाबग पठा एका सामानिरु काम नलाग्ने भ  नेपाल 
प्रिरीको ख्यातीमा नै असर पगुेको भन्ने विषयमा विबभन्न समाचार माध्यमिार् प्रकाजशत 
समाचार र विना रे्ण्डर िन्दोिस्तीका सामानिरु खररद गरेकोले कम गणुस्तरका सामान 
खररदमा नेपाल प्रिरीका िररष्ठ अबधकृतिरु तथा स्थानीय एजेण्र् समेत संलग्न भएकोले 
नेपाल प्रिरीको छवि विगानय खोज्ने िररष्ठ प्रिरी अबधकृतिरु र स्थानीय एजेण्र्ला  समेत 
छानबिन गरी कारिािी गरी पाउँ भन्ने उजरुी बनिेदन, राज्य व्यिस्था सबमबतिार् गदठत 
छानबिन उप सबमबतको प्रबतिेदनको आधारमा अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले  
प्रस्ततु मदु्ामा अनसुन्धान गरी मदु्ा दायर गरेको देजखएको।  

सडुानको डाफय रमा खवर्ने नेपाल प्रिरीको FPU ला  चाविने आिश्यक िन्दोिस्तीको 
सामान खररद िोडयको सदस्य भएपबन म कायय विभागको प्रबतबनबध मार िुँ। विभागीय 
प्रबतबनबधिरुला  यस वकबसमको िोडय िा ठेक्का पट्टा िारे जानकारी िुँदैन। म िढीमा द ुिर्ा 
िैठकमा मार उपजस्थत भएको जस्तो लाग्छ। सामान आपूबतय गनन सम्िन्धमा िैठकमा 
छलफल नभएको िुँदा बसफाररश पबन गरेको छैन। बमसनको लाबग के कस्ता सामानिरु 
खररद गररए, को कसले खररद गरे भन्ने सम्िन्धमा केिी थािा छैन भन्ने समेत व्यिोराको 
प्रबतिादी नरेन्द्र कुमार खालीङ्गको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 
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FPU का लाबग चाविने सामान UN ले तोकी ददएको िनु्छ। सामानको लागत र 
अन्य योजना प्रबतिेदन पेश गनय प्रिरी प्रधान कायायलयले एउर्ा सबमबत गठन गरेको बथयो। 
खररद प्रकृया प्रिरी प्रधान कायायलय प्रिन्ध शाखा र कल्याण शाखाले गदयछन।् बमसनमा 
आिश्यक पनन सामानिरुको क्षमता, गणुस्तरको िारेमा UN ले नै Manual तयार गरी 
पठाएको िनु्छ। सिै सामान UN ले तोवकएको स्पेजशवफकेशन कै आधारमा िनुपुछय। 
सबमबतले बनधायरण गनन िो न। सामान खररदका लाबग कसले कोषको व्यिस्था बमलाउन ुपनन 
िो भन्ने कुरा म भन्न सजक्दन। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रिरी र नेपाल प्रिरीले िालसम्म 
बमसनमा लगानी गदाय कल्याण कोषिारै् गनन गरेका छन।् कायिी आधारमा बमसनमा पबन 
कल्याण कोषिार् लगानी गनन भन्ने बनणयय भएको िनुपुदयछ। विबभन्न UN बमसनमा नेपाल 
प्रिरीका विबभन्न दजायका कमयचारीला  सिभागी गराउन सम्िजन्धत बनकायसँग पराचार गनन, 
UN Headquarters र नेपालको स्थायी बनयोगसँग समन्िय गरी UN ला  आिश्यक 
जनशजक्तको छनौर् गनन, छनौर् भएका प्रिरी कमयचारीको वर्कर्, पासपोर्य, बभसा आदीको 
लाबग लेखापढी गनन, जनशजक्तको तयारी, ताबलम इकायाददको लाबग प्रिरी प्रधान कायायलय 
ताबलम बनदनशनालयसँग समन्िय गनन, FPU पठाउन जनशजक्त छनौर्, तयारी जस्ता विषयमा 
UN सँग समन्िय गरी काम गनन कायय UN शाखाले गनुय पनन िनु्छ। तर सामाग्री खररद, 
रकम भकु्तानी, िैकसँगको कारोिार लगायतका आबथयक कारोिार UN शाखाको जजम्मेिारी 
बभर पदैन। शरुुमा FPU ला  नेपालिारै् व्यजक्तगत तथा सरकारी सामान पठाउन ु पनन 
UN को आिश्यकता िो। खररद सबमबतले गणुस्तर तोवकददने र बसफाररश गनन िो। सामान 
प्राप्तीका िखत गणुस्तर जाँच गररन ुपदयछ। खररद सबमबतका पदाबधकारी लगायतले UN को 
Pre-Development Visit Team आएका िखत सामानिरु बनरीक्षण गरी राम्रो 
गणुस्तरको भएको कुरा प्रबतिेदनमा समेत उल्लेख भ  सकेको छ। पठाउन ु पनन सिै 
सामान PDV Team िार् बनरीक्षण िनुपुनन िो तर APC नेपालमा ल्याउन नसवकएको 
कारण उक्त APC को Catalog िेरेर उपयकु्त िनेु भन्ने राय PDV Team िार् प्राप्त 
भएको िो। विदेशिार् सोझै सप्ला  भएका सामानको Arrival inspection UN िार् 
िनु्छ। 

काठमाण्डौिार् Load गररएका Container िरु भारत र सडुान सरकारको 
असियोग र UN को िेिास्ताका कारण एक िषय पबछ मार सडुानको Nayala पगु्यो। 
APC को Terminal Specification सम्िजन्धत Firm िरु िारै् आएको िो। Armed 
Class-II APC िरुकै क्षमताको आधारमा Grading गररएको जस्तो लाग्छ। Catalog र 
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Technical Specification बमलेकै िो। APC को भौबतक रुपमा बनरीक्षण गनय नेपाल 
प्रिरी उकापादन स्थलमा गएन। APC Supplier ले नै ८ जना प्रिरीला  बनरीक्षण एिं 
ताबलमको लाबग चेक ररपब्लीक लाने पिल गरेकोमा उक्त र्ोली बभसाको कारण ददल्लीिार् 
फकय न ु पर् यो। APC का Spare Parts को िारेमा योजना तजुयमा सबमबतले बसफाररश 
गरेको छैन। FPU को लाबग चाविने सम्पूणय सामाग्री मध्ये कुनै कुनैमा UN को मापदण्ड 
विपरीत भएको र कुनै कुनै सधुार गनुयपनन सझुाि PDV Team िार् आएकोले संभि 
भएसम्म सधुार गररएको िो। APC लगायतका Security Item को खररद सम्झौतामा 
तकाकालीन प्रिरी नायि मिाबनरीक्षक दीपक शे्रष्ठले िस्ताक्षर गनुय भएको छ। L.C. खोल्ने, 
भकु्तानी ददने, िैंक कारोिार गनन दावयकाि कल्याण शाखाको िो। APC, APC को Spare 
Parts जस्ता सामान गणुस्तररय नभएपबछ भकु्तानी रोक्न ुपननमा कसरी भ ुक््तानी ददइएको िो 
थािा भएन। Pre-Fab House ढुिानीको कारणले पबन पठा एका सामानिरु रु्र्फुर् भ  
काम नलाग्ने भएको िनु सक्छ। APC को On arrival Inspection मा सामान 
गणुस्तरिीन पाइनमुा मखु्यतया Supplier ले संझौता पालना नगरेको जस्तो लाग्छ भन्ने 
समेत व्यिोराको प्रबतिादी वपताम्िर अबधकारीको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

सामान खररद गनय प्रशासन विभागको प्रमखुको अध्यक्षतामा एउर्ा िोडय गठन 
गररएको िनु्छ। यिी िोडयले नै UN िार् प्राप्त List को आधारमा स्पेशीवफकेशन तयार गरी 
सामान खररद गनन प्रकृया अगाबड िढउछ। यस सम्िन्धमा प्रमखु जजम्मेिार प्रिन्ध शाखा, 
आ.प्र.मिाशाखा र कल्याण शाखा िनेु िुँदा उक्त शाखािरुसँग समन्िय र सझुाि बलएको 
िनुपुछय। प्रिरी प्रधान कायायलय अन्तगयत प्रिरी प्रशासन मिाशाखामा म प्रिरी िररष्ठ 
उपररक्षक पदमा मिाशाखा प्रमखुको रुपमा काययरत बथए। मेरो कायय मखु्यताः प्रिरीको 
प्रशासन मार िेनन बथयो। प्रिरी प्रधान कायायलयमा कायय संचालनाथय विबभन्न सबमबत र 
उपसबमबतिरु, शाखा, मिाशाखा प्रमखुिरु पददय िैबसयतले सदस्य आदी मनोबनत गररने 
व्यिस्था छ। सडुान FPU को सामान खररद गनन सम्िन्धमा तकाकालीन प्र.अ.म.बन.श्याम 
बसंि थापाको अध्यक्षतामा आबथयक ऐन बनयमको पररबध बभर रिी सामान खररद गनय बनणयय 
भएको बथयो। APC Model र माग अनसुारको आपूबतय भयो भएन भन्ने सम्िन्धमा UN र 
खररद सबमबतला  नै जानकारी छ भन्ने समेत व्यिोराको शारदाभक्त रञ्जीतको अबधकार प्राप्त 
अबधकारी समक्षको ियान कागज।  

Assured Risks LTD ले पेश गरेको दरभाउ पर के कस्तो बथयो अविले याद िनु 
सकेन। तर बनयमानसुार न्यूनतम रेर् पेश गनन कम्पनीको दररेर् नै मान्य िनेु भएकोले सो 
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LTD ले पेश गरेको दरभाउ पर स्िीकृत भएको िनुपुछय। कल्याण शाखाको बसफाररशमा 
स्िीकृत गररएको सो दरभाउ पबन बनयमानसुार न्यूनतम मूल्यको भएको िनुपुछय। यस्ता 
प्रकृबतका सामानिरुको खररद प्राविबधक मूल्यांकन अबनिायय िनुपुनन भएकोले प्राविबधक 
मूल्यांकन भएकै िनुपुछय। सम्िजन्धत सामानिरु जाँच भए नभएको िारेमा UN Listed  
सामानिरु UN Standard को िनु ु पनन र UN ले पठाएको Pre-Developed visit 
team  ले UN Standard  िार् सामान चेक जाँच भएको िनुपुछय। पूिय गदठत खररद 
कबमर्ीले खररद गनय बसफाररश गरेको सामान िािेक पबन विबभन्न कारण देखा  कल्याण 
कोषले थप सामान खररद गनय बसफाररश गरेकोले सबमबतको तफय िार् थप सामानको 
बसफाररश गरेको छु। UN ले नेपालिारै् वकनेको सामानिरु, केिी विदेशिार् जझका एका 
UN Standard का सामानिरुको प्र.प्र.का.मा बनरीक्षण गरी सिी छ भनी िझुी बलएको 
थािा छ। नेपाल िाविर खररद गरी Mission मा पगु्ने सामानिरुको बनरीक्षण भयो भएन 
थािा भएन। APC को Spare Parts आिश्यकता अनसुार खररद कबमर्ीले बसफाररश 
गरेको िो। Spare Parts को खररद पबन कल्याण शाखाको बसफाररशमा खररद कबमर्ीले 
गरेको िो। APC/Spare Parts आददको Quality UN ले तोकेको बनजित मापदण्ड 
अनसुारको िनुपुनन िो। Supply भएका सामानिरु के कस्तो बथयो भन्ने सम्िन्धमा भकु्तानी 
ददन ुअजघ कल्याण शाखाले िेनुय पनन िो। कुनै सामानको खररद गदाय खररद गररने फमयसँग 
बनजित संझौता भएको िनु्छ। सामान कम गणुस्तरको भएमा, Damage भएको सामान 
भएमा सम्िजन्धत फमयला  तरुुन्त फकाय  आिश्यक कारिािी समेत गनय सवकने प्रािधान 
खररद ऐनले पबन गरेको छ। यसरी खराि भएको, Standard बमर् नभएको सामानको 
भकु्तानी ददइएको छ। यस सम्िन्धमा भकु्तानी ददने शाखा िा व्यजक्त नै दोषी ठान्दछु भन्ने 
समेत व्यिोराको प्रबतिादी संजय बसंि िस्नेतको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

गणुस्तरिीन सामानिरु भएकोले UN िार् सोधभनाय प्राप्त नभएकोमा गणुस्तरिीन 
सामान नै िो भने गणुस्तर बनधायरण गनन सबमबत दोषी िनु ु पनन जस्तो लाग्छ। प्रिरी 
अस्पतालिार् प्रबतबनबध खर्ाउने प्रािधान अनरुुप सो बनणययमा सिभागी भएको िुँंं। सो 
बमवर्ङमा प्रिरी प्रधान कायायलयका अन्य िररष्ठ अबधकृतिरुको िस्ताक्षर भएकोले मैले पबन 
िस्ताक्षर गरेको िुँ। मेरो कुनै िदबनयत रिेको छैन भन्ने समेत व्यिोराको डा. रामनाथ 
बसंिको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान कागज।  

म खररद िोडय लागत योजना सबमबतको सदस्य रिेपबन मेरो कायय प्रकृबत उक्त 
सबमबतको सम्पूणय Details िेनन र अजघपबछ पबन प्रिरी प्रधान कायायलयमा िनेु सामान खररद 
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प्रकृयाको शरुुिात र अन्काय गनन जजम्मेिारी पाएको प्रिन्ध शाखा, आ.प्र.मिाशाखा, कल्याण 
शाखाला  िढी जानकारी िनु सक्ने भएकोले आफू सो शाखामा काययरत नरिेको िुँदा 
उपरोक्त विषयमा कम दरभाउको िोलपर किोल गनन फमयला  स्िीकृत गनुयपछय भनी मैले 
िस्ताक्षर गरेको िुँ। FPU ला  आिश्यक पनन सामाग्रीिरु खररद सबमबतको बनणयय अनसुार 
खररद गनय सामूविक बनणयय गररएको िो। ढुिानी व्यिस्था र सामान आपूबतय भकु्तानी 
सम्िन्धी कायय विशेषताः आबथयक प्रशासन मिाशाखा र कल्याण शाखाला  जानकारी िनेु िुँदा 
मला  जानकारी भएन। प्रबततपर खोल्ने कायय पविला आबथयक प्रशासन मिाशाखा, प्रिन्ध 
शाखा, िजेर् शाखा र कल्याण शाखािरुले नै गरे जस्तो लाग्छ। सूजचकृतिार् खररद भएको 
सामानको बनरीक्षण गनन कायय प्रारजम्भक रुपमा कल्याण शाखा, प्रिन्ध शाखाको जस्तो 
लाग्छ। कायसपबछ UN को PDV Team ले गछय र अन्कायमा मा UN Inspection 
Team ले गनन गरेको िनुपुछय। खराि सामानिरुको भकु्तानी रोक्न बमल्ने अिस्था भएमा 
जसले कायस्तो भकु्तानी ददएको छ उिी दोषी िनुपुछय भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी प्रकाश 
अबधकारीको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

बमबत ०६४।३।१ को प्रिरी कल्याण कोष सञ्चालक सबमबतको FPU को लाबग 
अनमुाबनत लागत रु.३४,४४,२२,७१३।८० कोषिार् लगानी गनन गरी भएको िैठकमा म 
शरुुमा उपजस्थत भ  एजेण्डामा छलफल िुँदा िुँदैका अिस्थामा काम विशेषले िाविर जान ु
परेकोले बनणययका विषयमा थािा भएन। कायसैले उपजस्थीतमा मार दस्तखत गरेको छु भन्ने 
समेत व्यिोराको कल्याण कुमार बतबमजल्सनाको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान 
कागज। 

मेरो शाखाको काम संचार सम्िन्धी िो। FPU बमसनमा आिश्यक परेकोले यी 
आिश्यक सामान खररद गनुय परेको िनुसक्छ। तर मेरो िेनन विषय नभएकोले सामूविक 
बनणययमा सिमबत जनाएको िो। APC लगायतका सामानिरु खररदको जानकारी खररदसँग 
सम्िजन्धत बनकायला  जानकारी िनु्छ। मेरो क्षेर नभएकोले जानकारी भएन। खराि र 
अजस्िकृत सामानिरुको भकु्तानी नददएको र रोक्न बमल्ने अिस्थामा पबन ददएको छ भने 
कायसरी ददने व्यजक्त दोषी िनु सक्छ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी विद्याराज शे्रष्ठको 
अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

खररद गनन सामानिरुको List, योजना तजुयमा, खररद सबमबत PDV Team को 
बनरीक्षण लगायतका विषयमा मला  कुनै वकबसमको जानकारी छैन। सडुानमा शाजन्त 
स्थापनाथय खवर्ने र्ोलीला  आिश्यक पनन सामाग्रीिरु प्रिरी कल्याण कोषिार् खररद गदाय 
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मला  प्रिरी अस्पतालिार् प्रबतबनबधको रुपमा खर्ाइएकोले ०६४।०३।११ र 
०६४।१०।३ को बनणययमा संलग्न छु।  कोषिार् खररद भएका सामानिरु गणुस्तरिीन 
भएकोले UN िार् सोधभनाय प्राप्त भैरिेको छैन भन्ने सम्िन्धमा मैले सनेुजानेसम्म सामानको 
गणुस्तर चेकजाँच गनन जजम्मेिारी पाएका पदाबधकारीिरु दोषी िनु सक्छन।् APC, सो को 
Spare Parts, वप्र-फ्याि िाउस के अिस्थामा छन ् र नेपाल प्रिरीिार् क्षबतपूबतय माग 
भएको नभएको सम्िन्धमा मला  कुनै जानकारी छैन भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी अजजत 
कुमार गरुुङ्गको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतको बमबत ०६४।३।१ को िैठकमा प्रिरी 
प्रजशक्षण प्रबतष्ठानको प्रबतबनबधको रुपमा ििल्दार मेजरको आदेशमा उपजस्थत भ  दस्तखत 
गरेको छु। DIG देजख सिै भएको ठाउँमा म प्रिरी ििल्दार पदको कमयचारीले सिाल 
जिाफ गनय नबमल्ने भएकोले सिी गनय भनेपबछ सिी गरी ददएकोसम्म िो भन्ने समेत 
व्यिोराको केशर ििादरु भजेुलको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान कागज।  

 बमबत ०६५।८।३ को कल्याण कोष सञ्चालक सबमबतको िैठकमा सिभागी िनु 
स.प्र.गण नं. १ िार् खर्ाइएकोमा सामान खररद प्रकृया सम्िन्धमा भएको कुनै पबन बनणयय 
थािा भएन। आफू भन्दा माबथको आदेश िमोजजम उपजस्थत भ  दस्तखतसम्म गरेको िो 
भन्न े समेत व्यिोराको सबुधर कुमार सािको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान 
कागज।   

०६४।५।२० को प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतको िैठकमा तकाकाल म 
काययरत स.प्र.गण नं.१ नक्सालिार् खर्ाएको िुँदा उपजस्थत भ  दस्तखत गरेको छु। 
बनणययका विषयमा केिी पबन जानकारी छैन। आफू भन्दा माबथको कमाण्डरको आदेश 
िमोजजम दस्तखत गरेको िो भन्ने समेत व्यिोराको अमर ििादरु िाबनयाँको अबधकार प्राप्त 
अबधकारी समक्षको ियान कागज।   

०६४।१०।३ को प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतको िैठकमा स.प्र.गण नं. 
१ िार् मौजखक आदेशिार् पठाएकोले गएको िुँ। प्र.अ.म.बन.को वपए शाखामा िस्न 
लगा यो। िररष्ठ अबधकृतिरुले दस्तखत गरेको कागजमा सिी गनय भने अनसुार दस्तखत 
गरी ददएको िुँ भन्ने समेत व्यिोराको देि कृष्ण यादिको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको 
ियान कागज। 

FPU बमसनका लाबग आिश्यक िन्दोिस्तीका सामानिरु प्रिरी कल्याण कोषिार् के 
आधारमा खररद भयो प्राविबधक जचवककासक भएकोले मला  केिी जानकारी छैन। सडुानमा 
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शान्ती स्थापनाथय खवर्ने र्ोलीला  आिश्यक पनन सामग्रीिरु प्रिरी कल्याण कोषिार् खररद 
गनन ०६५।३।११ को बनणययमा म संलग्न बथए। यसमा प्रिरी कल्याण कोषिार् नै 
सामान खररद गनन िनुाले प्रिरी कल्याण कोष नै दोषी छ जस्तो लाग्छ। APC, Spare 
Parts, वप्र–फ्याि िाउस समेत के अिस्थामा छन मला  थािा छैन भन्ने समेत व्यिोराको 
प्रबतिादी रामकृष्ण राजभण्डारीको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

प्रिरी प्रधान कायायलय अन्तगयतका प्रिन्ध शाखा र कल्याण कोषले FPU ला  
चाविने सामान खररद गछय। म सिारी शाखाको भएकोले सिारी साधनको जानकारीको 
लाबग मला  समािेश गराएको िनुसक्छ। FPU ला  सामग्रीिरु आिश्यक पनन भएकोले 
सामान थप गनन बनणयय भएको िनुपुछय। वकन पर्क पर्क बनणयय गररयो भन्ने िारेमा मला  
जानकारी भएन। म िोडयको सदस्यको नाताले आफू भन्दा माबथल्लो दजायकाले गरेको 
बनणययमा सामूविक सिमबत जनाएको िुँ। FPU बमसनमा आिश्यक परेकोले इन्धन र पानी 
टे्रलर खररद गनुय परेको िनु सक्छ। UN िार् खवर्एर आउने र्ोलीले सो सामानको 
बनरीक्षण गरेको र उनीिरुिार् Ok भएको िो। बमसन जानपूुिय UN िार् एउर्ा र्ोली 
नेपाल आएको बथयो। प्रिरी प्रधान कायायलयको Ground मा उनीिरुले सामानको चेकजाँच 
गरेका बथए। सम्िजन्धत शाखा, मिाशाखािार् PDV Team ला  Brief गनयको लाबग 
प्रबतबनबध खर्ा एको बथयो। प्रिरी कल्याण कोष, लेखा शाखा र आबथयक मिाशाखा ढुिानी 
शाखासँग सम्िजन्धत छैन। खराि सामान भएको प्रमाजणत िुँदा पबन पैसा Claim गनन र 
ददने व्यजक्त दोषी िनु जान्छ। यस बमसनमा के के सामानिरु प्रयोगमा छन ् भन्ने िारे 
कल्याण शाखा र UN शाखाला  थािा जानकारी िनु सक्छ। वकनभने बमसनमा खवर्एका 
FPU िार् Reporting िनु्छ। 

सिारी सामग्रीिरु भारतिार् संविधान सभाको लाबग प्राप्त सिारी साधनिरुमा 
पठाइएको िो। केिी सिारी साधन भारत, चीनिार् खररद गरी पठाइएको भन्ने थािा पाएको 
िुँ। APC र सो को Spare Parts चेक ररपब्लीकिार् पठाएको भन्ने सनेुको िुँ। 
खररदको सम्पूणय प्रकृयािरु पूरा भ  सकेपबछ िस्ताक्षरको लाबग मेरो काययकक्षमा र कुनै 
संचार बनदनशनालयका प्रिरी नायि उपरीक्षक (प्र.ना.उ) विद्याराज शे्रष्ठको कोठामा िुँदा 
Signature को लाबग ल्याएको बथयो। बनणयय अध्ययन गनन आदेश तथा समय पबन 
ददइएको बथएन। मैले एउर्ा िोडयको सदस्यको नाताले प्रिरीका िररष्ट कमयचारीिरुको 
विश्वास र आदेशमा सिमबत जनाएको िुँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी ददनेश के.सी.को 
अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 
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बमबत ०६५।८।१३ मा अ.अ.विभागले कल्याण कोष संचालक सबमबतको िैठकमा 
भाग बलन पठाएको िो। तर सो िैठकको विषय भने भबनएको बथएन। िैठकमा 
प्र.अ.म.बन.ले दस्तखत गनय आदेश ददन ु भएकोले दस्तखत गरी ददएको िो। म िैठकमा 
पगु्दा िैठक सकी बनणयय पूजस्तकामा बनणयय लेखी िररष्ठ अबधकृतिरुले दस्तखत समेत 
गररसकेका  बथए भन्ने समेत व्यिोराको मिमद अल्ताफ िसेुनको अबधकार प्राप्त अबधकारी 
समक्षको ियान कागज।  

बमबत ०६४।५।६ को कोष संचालक सबमबतको िैठकमा रा.प्र.प्र.प्र. को ििल्दार 
मेजरले खर्ा  पठाएको बथयो। तर कायस ददन कुनै पबन िस्ताक्षर गनय लगाइएन। पबछ 
पनुाः िोला  बनणयय पजुस्तकामा दस्तखत गनय लगाएको िो। ०६५।५।२० मा पबन के 
बनणयय भयो थािा भएन। प्रबतबनबधका रुपमा कल्याण शाखामा आ  भनेको ठाउँमा दस्तखत 
गरेको िो। अरु कुरा थािा छैन। िररष्ठ अबधकृतले दस्तखत गरेकोमा मैले गददयन भन्न 
नबमल्ने भएकोले दस्तखतसम्म गरेको िुँ भन्ने समेत व्यिोराको जशििरर चौलागाइको 
अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान कागज।  

बमबत ०६४।१०।३ को कोष संचालक सबमबतको िैठकको बनणययमा मेरो पबन 
दस्तखत भएको रिेछ। सजचिालयिार् िैठकमा प्र.स.बन. जाने गरेकोमा सो ददन प्र.स.बन. 
नभएकोले म िैठकमा सिभागी भएको िुँ। िैठकमा िन्दोिस्तीका सामान खररद गनन कुनै 
छलफल भएको बथएन। बनणयय पजुस्तकामा पबन सो ददन दस्तखत नगरा  पबछ कल्याण 
शाखामा िोला  AIG िरुले दस्तखत गररसक्न ुभएको छ। तपा को छुरे्छ भनी दस्तखत 
गराएका िनु ्भन्ने समेत व्यिोराको ठम ििादरु आलेको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको 
ियान कागज।  

कोष संचालक सबमबतको बमबत ०६४।३।१ को िैठकमा उपजस्थत भै कमाण्डरको 
आदेशमा दस्तखत गरेको ि।ु ०६४।५।६ को िैठकमा मैले दस्तखत गरेको छैन। 
०६४।५।६ गतेको बनणयय पजुस्तकामा मेरो नामिार् कस्ले दस्तखत ग¥यो मला  थािा 
छैन भन्ने समेत व्यिोराको बिनोदमान बसंिको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान 
कागज।  

प्रशासन मिाशाखाको प्रिरी िररष्ठ उपरीक्षक केन्द्रीय कल्याण कोषको पदेन सदस्य 
िनेु व्यिस्था कोष विधानमा छ। FPU का लाबग आिश्यक िन्दोिस्तीका सामान के 
कस्तो आधारमा खररद गररयो। सो प्रकृयाका िारेमा मला  जानकारी छैन। कोषले यस्ता 
काययमा लगानी गनय सक्छ। िन्दोिस्तीको सामान खररद गनन प्रकृयामा पदेन सदस्यको 
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िैबसयतले ०६५।३।११ र ०६५।३।२० को िैठकको उपजस्थीतमा संलग्न भएको िुँ। 
तर खररद बनणययमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। २०६५।३।११ मा जगेडा सामानिरु वकन्ने 
बनणयय भएतापबन उक्त सामान कसरी खररद भयो, बमसनमा पगुेको छ छैन, सामानिरु के 
कस्तो अिस्थामा कुन रुर् भएर पगुे भन्ने िारेमा थािा छैन। २०६५।५।२० मा APC 
ढुिानी गनन र कायसको बिमा सम्िन्धी विषयमा  छलफल भएको िो। कायसमा पबछ के के 
बनणयय भयो, APC माग िमोजजमका छन ्छैनन भन्ने कुरा मला  थािा भएन। सामानिरु 
काम नलाग्ने अिस्थामा िन्दरगािामा नै रिेको भन्ने कुरा संचार माध्यमिार् जानकारी 
पाएको िुँ। सूजचकृत सामान लगायत अन्य सामानको भकु्तानी प्रिरी कल्याण कोषिार् िनेु 
भन्नेसम्म थािा छ। L.C. खोल्ने, शतय र भकु्तानीका िारेमा मला  कुनै पबन जानकारी 
छैन। के कस्तो आदेशले रकम भकु्तानी भयो, भकु्तानी कतायले कसरी भकु्तानी ददए, कुन 
ठेकेदारला  ददए भन्ने कुरा मला  थािा भएन। मैले कुनै बनणययमा िस्ताक्षर गरेको छैन 
भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी र्पेन्द्रध्िज िमालको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको 
ियान। 

FPU को खररद प्रकृया योजना मेरो शाखा बभरको कायय अन्तगयत नपनन िुँदा यस 
सम्िन्धमा थािा छैन। मला  कायायलयले यस कायय बभरका केिी काययमा प्रबतबनबधको 
रुपमा खर्ाएको िुँदा म खवर्एको बथए।ँ तकाकाल म काययरत रिेको शाखाको यसमा कुनै 
जरुरत पदैन। म बमबत ०६४।२।२५ गते प्रिरी कल्याण कोषद्वारा आ.ि.२०६४।०६५ 
मा सूजचकृत भएका फमयिरुिार् १५ ददने बसलिन्दी दरभाउ पर आव्िान गरे िमोजजम प्राप्त 
बसलिन्दी कोरे्शनिरु खोली मचुलु्का तयार गनय, बमबत २०६४।५।२६ गते र 
०६४।५।२५ गते खोबलएको दरभाउ परिरुको सम्िन्धमा िसेको िोडयमा मला  
प्रबतबनबधको रुपमा खर्ाइएकोले उपजस्थत भएको िुँ। बमबत २०६४।६।७ गते र बमबत 
२०६४।५।२० गते गोरखापरमा प्रकाजशत Support Vehicle सम्िन्धी जशलिन्दी 
िोलपर आव्िानको सूचना अनसुार दताय िनु आएका जशलिन्दी िोलपरिरु मध्ये प्राविबधक 
मूल्यांकनमा उिीणय भएका फमयिरुको आबथयक प्रस्ताि खोल्ने काययमा प्रबतबनबधको रुपमा 
खर्ाएको िो। २०६४।६।१७ गते Mobile house With ablution facility सम्िन्धी 
जशलिन्दी िोलपरिरु खोली मचुलु्का िनाउन, आबथयक प्रस्ताि खोल्न, Mobile house 
With ablution facility सम्िन्धी प्राविबधक मूल्यांकनको तलुनाकामक ताबलका िोडय समक्ष 
पेश गनय र बमबत २०६४।६।२१ गते Material Handing Equipement (Fork lift)  
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सम्िन्धी िोलपरको आबथयक प्रस्ताि खोल्न प्रबतबनबधको रुपमा खर्ाएको िुँदा उपजस्थत 
भएको िुँ।  

मला  प्रबतबनबधको रुपमा खर्ाएकोले उक्त घर्ाघर् गराउँदा क–कसले के कबत 
घर्ाघर् गछयन या गदैनन भन्ने प्रमाजणत गनन िो र कम िोल किोल गननला  बसफाररश गनन 
िो। यो कानून िमोजजम नै भएको िो। Support Vehicle  सम्िन्धमा मला  आबथयक 
प्रस्ताि खोल्न प्रबतबनबधको रुपमा खर्ाएको िो। आबथयक प्रस्ताि खोली िेदाय सिैभन्दा कम 
मूल्यमा परेको फमयला  िोडयिार् बसफाररश गनन बनणयय भएको िो। सामान खररद भए 
नभएको, के के सामान खररद भएको, सामान पगुे नपगुेको कुरा मेरो जजम्मेिारी तथा 
काययक्षेर बभर नपनन िुँदा मला  जानकारी छैन। खररद भएका सामानको भकु्तानी प्रिरी 
प्रधान कायायलय, कल्याण शाखािार् िनेु िुँदा यस विषयमा पबन मला  थािा छैन भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी मनोज नेउपानेको अबधकार प्रराप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

म प्रिरी अबतररक्त मिाबनरीक्षक भएपबछ २०६५।६।२ देजख ०६५।११।५ सम्म 
प्रशासन विभाग प्रमखुका िैबसयतले काम गरे। प्रिरी प्रधान कायायलय अन्तगयत प्रशासन 
विभाग मातित प्रिरी कल्याण शाखा रिन्छ। कोषमा प्र.म.बन.संरक्षक, प्र.अ.म.बन. अध्यक्ष, 
ि.प्र. उपरीक्षक कोषाध्यक्ष, प्रिरी उपरीक्षक सदस्य सजचि रिने व्यिस्था छ। सडुान 
बमसनका सम्िन्धमा िाम्रो काययकालमा फम्र्ड पबुलस यूबनर् सडुान डाफय रको लाबग एस्योडय 
ररस्क्स बल.सँग चेकोस्लोभावकयामा खररद गररएको APC को स्पेयर पार्यस 
चेकोस्लोभावकयािार् सडुान पोर्यसम्म परु् याउन ढुिानी िापत ४४,५००।०० इन्स्योरेन्स 
िापत १६,०००।०० तथा सो को १३% भ्यार् िापत २,०८० गरी जम्मा 
६२,५८०।०० अमेररकी डलर उक्त कम्पनीका स्थानीय एजेन्र् भगिती रे्डसयका नाममा 
भकु्तानी खचय लेख्न,े एकोमोडेशन एण्ड एब्ल्यशुन वफवर्ङका लाबग अमेररकी डलर 
३०,६६४, वकचन एण्ड डाइबनङ्ग फेबसबलर्ी बनमायणका लाबग २५,४४७.१५ गरी जम्मा 
६५,१११.१५ अमेरीकी डलर माग गरेको सम्िन्धमा प्राविबधकिार् ल. .तथा िररष्ठ प्रिरी 
अबधकृतिरु सजम्मबलत िैठकिार् एकोमोडेशन एण्ड Ablution वफवर्ङ्गका लाबग २०५० र 
वकचन फेबसबलर्ी बनमायणका लाबग २२,११४.१६ गरी जम्मा २४,१६४.१६ अमेररकी 
डलरको बसबलङ्ग तोवकएको िुँदा प्रथम चरणमा ५०% मार पठाउने, पबछ कामको प्रगती 
िेरी अरु पठाउने, उक्त रकम खचय गनय प्राविबधक सवितको सबमबत गठन गरी बमतव्यवयता 
अपना  पारदशी रुपमा खचय गनय लगाउने र एस्योडय ररस्क बलमीरे्डसँग चाइनामा गररएको 
एम्िलेुन्स एण्ड िार्र र्ैंकर लगायतका सामानिरु चा नादेखी सडुान पोर्यसम्म बसपमेन्र् 
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गनयका लाबग सोिी कम्पनी र प्रिरी प्रधान कायायलय िीच जनिरी ३२, २००८ मा भएको 
संझौता िमोजजम ढुिानी र बिमा िापत बमबत २०६५।०९।०३ गते स्थानीय प्रबतबनबध 
भगिती टे्रडसयका नाममा अमेररकी डलर ५१,४६७.०० भकु्तानी गररएकोले समथयन गनन 
बनणययिरु भएका छन ।  

संझौता के कसरी भएको भन्ने सम्िन्धमा पूिय अबधकृतिार् भएको िुँदा म खलुाउन 
सजक्दन। उक्त संझौतामा व्यिस्था भएको ढुिानीको रकम सदस्य सजचिले SSP माफय त 
पेश गरे अनसुार प्रिरी मिाबनरीक्षकको बनदनशन अनसुार भकु्तानी ददइएको िो। Military 
Pattern Vehicles खररद नगरी वकन APC को Spear Parts खररद गरीयो। सो कुरा 
सम्झौता संसोधन गनन अबधकृतिरुले नै थािा पाउन ु पनन िो। APC िाम्रो काययकालमा 
सडुान पोर्यमा नै रिेको बथयो। िामी अिकाश प्राप्त भएको छ सात मविना पछी मार 
नायला क्याम्पमा पगुी प्रथम बनरीक्षण सम्पन्न भएको िो। संझौता अनसुार ढुिानी कतायले 
APC को Spare Parts सडुान पोर्यसम्म परु् याएको िँदा ढुिानी ज्याला ददन ुपरेको िो। 
सम्िजन्धत पक्षला  समयमै भकु्तानी ददँदा सडुान पोर्यले थप रकम दािी गनय सक्ने िनुाले 
ढुिानी िापतको रकम सम्िजन्धत कल्याण शाखाका SP, आबथयक प्रशासन मिाशाखाका 
SSP को सल्लाि अनसुार प्रिरी मिाबनरीक्षकको बनदनशन अनसुार ददइएको िो। उक्त कायय 
कल्याण कोषको िैठकिार् समेत पाररत भएको छ। 

कल्याण शाखाले सम्िजन्धत ढुिानीकतायसँग व्यजक्तगत रुपमा िझु्ने, बनिेदन बलने, 
UN शाखा माफय त सम्िजन्धत बमसन र्ोलीबसत जानकारी बलने, यस िारेको व्यिोरा 
माबथल्लो तिमा पेश गनन, प्र.म.बन.ला  व्यिोरा अिगत गरा  बनदनशन बलने, कायसपबछ 
कल्याण शाखाको बमवर्ङ्गमा समेत बनणयय पाररत िनेु गरी भएको सल्लाि अनसुारको 
कारिािी पूरा गरी सम्िजन्धत पार्ीको माग िमोजजम भकु्तानी ददने कायय गदयछ। APC को 
Spare Parts लगायतका सामानिरुको बिमा िापत रकम कबत लाग्ने भनी एवकन िनु 
सकेको अिस्था छैन, आिश्यक पनन खराि सामान ढुिानी गनुय परेकोले पबछ बिमा िारे 
एस्योडय ररस्कले रकम खलुा  भगिती रे्डसय माफय त बनिेदन पठाएपबछ भकु्तानी ददइएको 
िो। VAT िापतको रकम स्थानीय एजेन्र् भगिती रे्डसयला  भकु्तानी ददइएको िो। प्रिरी 
प्रधान कायायलयले कल्याण शाखासँग सरोकार राख्न ेVAT वििरणको नामािली, कसले कबत 
रकम VAT िापत प्राप्त गरेको छ भनी आन्तररक राजश्व कायायलयमा लेखी पठाउने र पबछ 
उक्त कायायलयले सम्िजन्धतिरुिार् सो िारे आिश्यक कारिािी गरी काम सम्पन्न गनन 
गरेको भन्ने िजुझएको छ। एस्योडय ररस्क बलबमरे्डले स्थानीय एजेन्र् भगिती टे्रडसयला  
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ढुिानी र बिमा िापतको रकम स्थानीय मदु्रामा भकु्तानी ददने भन्ने कुरा सम्झौतामा नै भएको 
िुँदा रकम ददएको िनुपुछय।  

गोश्वरा भौचर सदर नै नगरी उक्त रकम कसरी भकु्तानी भयो भन्ने िारे कल्याण 
शाखािार् कायय सम्पन्न िनेु, गोश्वरा भौचरमा “पेश गनन” ठाउँमा शाखा प्रमखुले दस्तखत गनन 
तथा सदर गनन ठाउँमा अध्यक्ष िा कोषाध्यक्षले प्रमाजणत गनन गरेकोमा कोषाध्यक्षले वकन 
दस्तखत गनुय भएन िा कसरी छुट्न गयो अविले खलुाउने अिस्था रिेन। स्पेशीवफकेशन 
अनसुारको सामान उपलव्ध नगराएको अिस्थामा समेत अमेररकी डलर ९,००,००० 
भकु्तानी वकन गररएको िो भन्ने सम्िन्धमा प्रिरी प्रधान कायायलयको June 12, 2008 को 
परमा विमालयन िैंक ठमेलला  कसरी भकु्तानी ददने भन्ने िारेमा ५ वकस्तामा बमबत सवित 
उल्लेख गरी ददएको छ। साथै िैंकला  वकस्ता स्िताः ददन ुभन्ने बनदनशन समेत भएको िुँदा 
९,००,०००।०० अमेरीकी डलर भकु्तानी नदद  रोक्न सक्ने अिस्था रिेन। भकु्तानी 
रोवकएमा १३% ब्याज र २% पेनाल्र्ी गरी जम्मा १५% व्ययभार ब्यिोनुय पनन अिस्था 
रिेकोले ९ लाख अमेरीकी डलर भकु्तानी रोक्न सवकएन। चीनमा खररद गररएको र्ैंकर 
थान ३ र एम्िलेुन्स थान ३ को बिमा र ढुिानी िापतको रकम भगिती टे्रडसयला  प्रिरी 
प्रधान कायायलय र एस्योडय ररस्क बलबमरे्डका स्थानीय प्रबतबनबध शंभ ु भारती िीच भएको 
संझौता, एस्योडय ररस्क बलबमरे्डको भकु्तानी पाउं भन्ने बनिेदन र कल्याण कोषको 
बसफाररशका आधारमा प्रिरी मिाबनरीक्षकको बनदनशन अनसुार भकु्तानी दद एको िो। 

२२ बडसेम्िर २००८ मा एस्योडय ररस्क बलबमरे्डले जारी गरेको इनभ्िा स र २५ 
बडसेम्िर २००८ मा जारी गरेको इनभ्िा समा एम्िलेुन्स थान ३ को यू.एस डलर 
२,०९,७३३।०० र पानी र्ैंकर थान ३ को यू.एस डलर १,७४,१३२।६८ सडुानको 
मूल्य िो भनी जारी गरेको विजक र सो रकम कोष संचालक सबमबतले अनमुोदन गरेको 
भन्ने सम्िन्धमा उपरोक्त विजक जारी गरेको समय तथा संचालक सबमबतिार् उल्लेजखत 
रकम अनमुोदन गरेको समय दइुरै् िाम्रो काययकालमा नभै पूिय प्रशासन विभाग प्रमखुको 
काययकालमा भएको िो। एस्योडय ररस्क बलबमरे्ड र कल्याण शाखा प्रमखु रिी प्रताि राणा 
िीच ढुिानी संझौता भएको देजखन्छ। यस सम्िन्धमा कसरी कल्याण कोष संचालक 
सबमबतिार् पविला भएको रकम अनमुोदनको बनणयय कायायन्ियन भएन, पनुाः फेरर वकन 
ढुिानी संझौता कायम भयो, सो कुरा उक्त समयमा काययरतिरुला  नै जानकारी िनु ुपनन 
िो। साथै रकम भकु्तानी सम्िन्धमा फाँर्िालाले ठेकेदारको बनिेदन समेतको मांग अनसुार 
प्रिरी मिाबनरीक्षको बनदनशन अनसुार भकु्तानी ददने कायय भएको िो। सम्पूणय कल्याण 
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कोषको जजम्मेिारी बलएर काम गनन कल्याण शाखा प्रमखु, सम्िजन्धत फांर्िाला र बनदनशन 
ददने संगठन प्रमखु नै जिाफदेिी िनुपुनन िो। 

एस्योडय ररस्क बलबमरे्डले बमबत २०।८।२००८ मा जारी गरेको इन्भ्िा स, APC 
र सो को Spare Parts को भकु्तानीको अिस्था िाम्रो काययकाल भन्दा पविलाको भएको 
िुँदा यस िारे सम्िजन्धतिरुले कुनै जानकारी नगराएको िुँदा थािा िनु सकेन। पनुाः प्रिरी 
प्रधान कायायलय र एस्योडय ररस्क बलबमरे्डका प्रबतबनबध शंभ ु भारती िीच भएको ढुिानी 
संझौता पबन िामी भन्दा अजघ कै िो। कायसैले पबछ िाम्रो काययकालमा शंभ ुभारतीले ढुिानी 
रकम पाउँ भनी ददएको बनिेदनका आधारमा फार्िाला र शाखा प्रमखु SP ले भकु्तानी 
ददनका लाबग पेश गरेको बनिेदनका आधारमा संगठन प्रमखुको बनदनशन अनसुार ढुिानी 
रकम भकु्तानी ददइएको िो भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी दीपेन्द्र ििादरु विष्टको अबधकार 
प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

बमबत एवकन भएन। म एक पर्क िैठक सवकन लाग्दा र एक पर्क िैठक भएको 
भोबलपल्र् उपजस्थत भ  कल्याण कोष संचालक सबमबतको िैठकको बनणयय पजुस्तकामा 
दस्तखत गरेको छु। ०६४।५।६ र ०६४।६।१८ को बनणयय अजख्तयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगमा पढें। दस्तखत गदाय पबन ISO मापदण्ड र आबथयक ऐन, बनयमको 
पररबध भन्ने भाषा देख्दा बनयम संगत नै लागेर दस्तखत गरेको िुँ। आबथयक ऐन, बनयम 
अनसुार यबत ठूलो रकमको सामान दरभाउ परद्वारा खररद गनय निनेु िो। कायिाँ मैले जानी 
िझुी दस्तखत गददयन भन्न सक्ने अिस्था समेत नरिेकोले बनणयय िेदै निेरी दस्तखत गरी 
िाविररएको िुँ। बमबत ०६४।५।६ को बनणयय नं. २ को कायायन्ियन निनु ुनै यो मदु्ाकोंे 
मूल कारण िो जस्तो लाग्छ। अन्य कुरा मला  थािा छैन भन्ने समेत व्यिोराको मकुुन्द 
प्रसाद बिडारीको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान कागज।  

प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतको ०६४।३।१ को िैठकमा म प्र.प्र.का., 
अ.अ.बि. मा काययरत रिँदा सो विभागिार् मला  प्रबतबनबधको रुपमा खर्ाएकोले सिी गरेर 
आएको िुँ। िाल अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा िेदाय सामान खररद गनन बनणयय 
रिेछ। उक्त सामान खररद गनन बनणयय उक्त िैठकमा छलफल नै नभएकोले मला  कुनै 
जानकारी नै बथएन। बनणयय पविला नै लेखी सकेको रिेछ। म पगु्ने विजिकै प्रबतबनबध 
आएको िो भनेर सोबधयो। मैले िो भन्ना साथ यािाँ सिी गनन भबनएकोले सिी गरें। मैले 
उपजस्थीतमा मार दस्तखत गरेको तर बनणययमा गरेको छैन भन्ने समेत व्यिोराको खेम 
प्रसाद आचाययको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान कागज।   
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संचालक सबमबतको बमबत ०६४।३।१, ०६४।५।६, ०६४।६।१८, 
०६५।३।११, ०६५।५।२०, ०६५।८।१३ र ०६५।९।११ को िैठकमा उपजस्थत 
भ  आफूभन्दा माबथका अबधकृतले गरेको बनणयय ठीकै िोला भनी दस्तखत गरेको िो। 
बनणययका सम्िन्धमा मला  केिी पबन थािा छैन भन्ने  समेत व्यिोराको एक ििादरु 
थापाको अबधकार प्राप्त अबधकारीको ियान कागज।  

प्र.अ.म.बन. दीपक बसंि थाङदेनको अध्यक्षतामा गठन भएको योजना तनुयमा सबमबतले 
बमबत ०६४।५।९ र ०६४।६।७ मा पेश गरेको प्रबतिेदनमा मेरो पबन नाम उल्लेख 
भएतापबन काठमाडौं िाविर रिेको साथै नेपालगञ्ज सरुिा समेत भएको िुँदा सो सबमबतमा 
मेरो सिभाबगता बथएन। कायसैले दस्तखत िनेु कुरै भएन। सडुान प्रकरणमा ठूलै 
अबनयबमतता र भ्रष्टाचार भएको कुरा घाम जबतकै छलयङ्ग छ। कायसैले सम्िजन्धतिार् कोषको 
रकम असूल उपर िनुपुछय भन्ने समेत व्यिोराको नारायण प्रसाद िस्ताकोर्ीको अबधकार प्राप्त 
अबधकारी समक्षको ियान कागज।  

म सडुानको डाफय रमा खवर्एको पविलो FPU Contingent Commander िुँ। 
FPU खवर्न ुपूिय प्र.अ.म.बन. दीपक बसंि थाङदेन र म १५–२२ सेप्रे्म्िर २००७ मा रेकी 
भ्रमण गरेका बथयौं। सो भ्रमणको उद्ेश्य बमसन एररयाको भौगोबलक िनौर्, िािापानी र 
भविष्यमा आउन सक्ने समस्यािरुको अध्ययन गरी सोिी िमोजजम आिश्यक िन्दोिस्तीको 
तैयारी गनुय बथयो। सेप्रे्म्िर २०, २००८ देजख जलुा  २८, २००९ सम्म Sudan FPU 
मा काययरत बथए।ँ मैले FPU Camp को स्थापना गनन र UN Mandate िमोजजम बमसन 
एररयामा FPU ले गनुयपनन जजम्मेिारी पूरा गनन दइु िर्ा दावयकाि पूरा गनुय परेको बथयो। 
चीनिार् प्राप्त Prefab house सकुसल प्राप्त भएकोले कायसिार् २ िर्ा व्यारेक र १ िर्ा 
शौचालय यबुनर् तयार भयो। तर भारतिार् आयात गररएका ४ िर्ा Prefab house 
Unit का लाबग सामानिरु ढुिानी गदाय लापरिािी गरेका कारण रु्र्फुर् भ  १ िर्ा घर 
मार तयार गनय सवकयो। िाँकी ३ िर्ा घरका लाबग बभिा र बसबलङ्गका सामान अपगु 
भएकोले बनमायण कायय परुा िनु नसकी व्यारेकको अभाि िनु पगुेको बथयो। पबछ 
प्र.प्र.का.िार् प्राप्त US$ १४,०००.०० िार् एउर्ा व्यारेक बनमायण गररयो। अझै व्यारेक 
अपगु भएकोमा UNAMID बमसनिारै् १ िर्ा व्यारेक र २ िर्ा Ablution unit सियोग 
स्िरुप उपलव्ध गराएकोले सिैला  व्यारेकको व्यिस्था भएको बथयो। सो िापत US$ 
21,140.00 क्षबतपूबतय दािी गनय प्र.प्र.का. मा Report पेश गररएको बथयो। सो िािेक 
रासन पानीको 51374.59, Freezer  container को 27,500.00, Water Reservoir 
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Tank को 13,000.00 र Water Truck को 18,500.00 गरी जम्मा US $ 
1,31,514.59 क्षबतपूबतय दािी गररएको बथयो। मेरो काययकालसम्म APC Sudan Port मा 
पगुेकोंे भएतापबन न्यालामा पगुेको बथएन। मैले प्र.बन.लक्ष्मण बसंि ठकुरी र प्र.स.बन. 
वपताम्िर खनालला  सडुान पोर्यमा APC िेनय पठाएको बथए।ँ Handover भै नसकेकोले 
उक्त APC िाविरिार् मारै अिलोकन गरी फकन का बथए। उक्त APC पोर्यको याडयमा 
ओभानो ठाउँमा नै राजखएको बथयो। पोर्यिार् नजजकको Airport  सम्म APC परु् याउन 
UN ले Driver माग गरेको बथयो। चालक नभएकोले उपलव्ध गराउन सवकएन भन्ने समेत 
व्यिोराको कमल बसंि िमको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान कागज। 

बमसनको लाबग आिश्यक पनन APC लगायतका िन्दोिस्तीका सामानिरु खररद गनय 
छुटै्ट िजेर् नभएको कारणले गदाय पबछ सोधभनाय िनेु गरी कल्याण कोषिार् बमसन 
संचालनमा खचय भएको िो। कल्याण कोषिार् लगानी भएको विबभन्न जशषयकको खचय म 
समेत उपजस्थत भ  बमबत ०६४।१०।३ र ०६५।५।२० मा 
ने.रु.१३,७७,२६,०१४।६१ र अमेररकी डलर ३६,४६,७०४।८१ को खचय प्रिरी 
कल्याण कोषको िैठकमा UN र नेपाल सरकार िीच भएको MOU समेतला  अध्ययन 
गदाय उक्त लगानीिरु MOU अनसुार नै गरेको पाइएको र कोषला  फा दा नै िनेु 
देजखएकोले उक्त लगानीला  समथयन जनाएको िुँ। तर पबछ भकु्तानीिरु के कस्तो आधारमा 
गररयो मला  थािा छैन। साथै Mission Sudan मा लगानी गरेको रकम सम्िन्धमा 
छलफल िुँदा जजम्मेिार पदाबधकारीिरुिार् प्रस्ततु भ  कोषला  फाइदा िनु्छ भन्ने विश्वास 
ददलाएकोले विश्वासमा परी समथयन जनाएको िुँ। कुनै पबन कोषको कायय संचालन गनन मखु्य 
अबभभारा संचालक सबमबतका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सजचिको िनेु िुँदा 
०६५।५।२० को प्रिरी कल्याण कोषको संचालक सबमबतको िैठकमा कायय विभागको 
प्र.ना.म.बन.को प्रबतबनबधको रुपमा उपजस्थत बथए ँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी बनरज 
पनुको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

बमसनमा आिश्यक पनन सामानको िबगयकरण, योजना र तजुयमा दीपकबसंि थाङदेनको 
अध्यक्षतामा गदठत सबमबतले बनधायरण गरेको जस्तो लाग्छ। विधान अनसुार प्रशासन विभाग 
प्रमखु प्रिरी कल्याण कोषको अध्यक्ष िनेु व्यिस्था भएकोले उनी अध्यक्ष बथए।ँ बमसनमा 
चाविने सामान UN ले फरक फरक समयमा फरक फरक सामान माग गनन भएकोले धेरै 
पर्क बनणयय गनन अिस्था आएको िो। Assureed Risks LTD ले मानि श्रोत विभाग 
योजना तजुयमा सबमबतमा मूल्य खलुा  क्यार्लग ददएको बथयो। तर प्राविबधक मूल्यांकन 
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भएको बथएन र कायस समयमा जाँच गनन अिस्था पबन बथएन। जि संचालक सबमबतले 
Assureed Risks LTD को सामानका बलष्ट व्यिस्था सबमबतला  उपलव्ध गरा सके पबछ 
खररद प्रकृया सरुु गररएको िो। खररद प्रकृया अपनाउँदा सामानको मूल्य निझुी 
दरभाउपरमा उल्लेजखत मूल्य घर्ाघर् गनन कायय भएको बथयो। प्राविबधक मूल्यांकन गनय 
नेपालमा प्राविबधक नभएकोले Pre-development Visit team का प्राविबधकला  
क्यार्लग देखा  चेकोस्लाबभयामा बनरीक्षणका लाबग र्ोली पठा एको बथयो। तर सो र्ोलीले 
ट्रान्जीर् बभसा नपाएकोले भारतको ददल्लीिार् वफताय भएको बथयो। 

सामान UN को बलष्ट अनसुार खररद गरे पबन पनुाः UN ले नै कायस्तै सामान थप िा 
सामान फरक क्यापाबसर्ीको माग गनन परम्पराले सामान खररदमा धेरै समस्या झेल्न ुपरेको 
िो। UN को माग अनसुार सामान उपलव्ध गराउन ुपनन िाध्यता िनु्छ। उपलव्ध गराउन 
नसके िीचमा बमसन रोक्ने भन्ने समेतका चनुौबतपूणय आिाज सनु्न पर् यो। यो कायय िाम्रो पक्ष 
भन्दा UN को पक्षिार् िनु गएको िो। यसैको कारण एकपर्क तय भएको िजेर्मा थप 
गनुय पनन अिस्था आएको  िो। दैबनक प्रयोगमा आउने सामान शरुुमा आफैँ ले व्यिस्था गनन 
UN को आदेश भएकोले व्यिस्था गरेको िो। सामान UN ले नै ढुिानी गनन भएकोले 
पठाउने सिमबत भएको बथयो। सामान वढला पगुेको बथयो। नेपालिार् पठाउन ुपनन सामान 
UN ले तोकेको समयमा विबभन्न प्रकृयािार् UN का विशेषज्ञिरुला  बनरीक्षण गरा  बमबत 
२०६४।८।७ गते कल्याण शाखाले मानि श्रोत विभाग UN शाखाला  र UN शाखाले 
UN को बसपीङ्ग एजेन्र्ला  िझुा  काठमाडौिार् िीरगंज रमाना भएको बथयो। रमाना 
भएको सामान नेपाल भारत बसमामा सरुक्षाको कारण देखा  कररि ५५/५६ ददन भारत 
सरकारले रोकेकोले UN ले पोर्यिार् छुर्ाउन नसक्दा सिै सामान कररि ९ मविना पोर्यमा 
रह्यो। सरुक्षा सम्िन्धी सामान चेकोस्लाभावकयािार् तोवकएको स्थानमा पगु्न पबन UN  कै 
कारण वढला भएको िो। 

UN का र्ोलीले नेपालमा खररद भएका सामान कररि १ िप्ता लगा  नेपाल मै 
बनरीक्षण गरेको बथयो भने विदेशमा खररद भएका सामान बमसन क्षेरमा बनरीक्षण गनन 
व्यिस्था बमलाइएको बथयो। नयाँ िबतयार िा सिारी साधन खररद गदाय Spare Parts पबन 
बलने गरेको पाइन्छ। बमसनको सम्िन्धमा िा र्ीको समस्याला  अध्ययन गरी Spare 
Parts खररद गनय आश्यक देजखएको िो। UN को Pre-development Visit team  ले 
ठेकेदारले UN मा पठाउने गाडी अस्िीकृत गरेको र प्र.प्र.का.मा रिेको भारत सरकारिार् 
सियोगमा आएका गाडी सामान्य सधुार गरी पठाउन सक्ने भनी जानकारी गराएको बथयो। 
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समयको ज्यादै कम भएकोले र ठेकेदारले UN को माग अनसुार ददन सक्ने अिस्था 
नभएको तथा ठेकेदारलाइ पेश्की ददएको रकम तकाकाल वफताय गनय नसक्ने कुरा जानकारी 
भएकोले समयमै पठाउन, APC ला  चाविने Genuine Parts उपलव्ध िनेु भएकोले 
गाडीको लाबग खोबलएको L.C. को रकम Spare Parts खररदला  लगा एको िो। 
िा र्ीमा रिेका APC खररद गदाय Spare Parts नबलएको कारण पर्क पकर् सामान 
खररद गनुय पनन अिस्था परेको बथयो। पर्क–पर्क सामान खररद गदाय स्पेयसय पार्यस 
नबमल्ने, मिंगो िनेु, ढुिानी गनय लामो समयसम्म पखयन ु पनन समस्या भोग्न ु परेकोले यो 
सडुान बमसनमा Spare Parts खररद गररएको िो। 

भकु्तानी ददने कायय म सरुिा र अिकाश पबछ मार भएको देजखन्छ। APC र अन्य 
केिी सामान पबन अिकाश पबछ मार सडुान पगुेकाले खलुाउन सजक्दन। प्रिरी प्रधान 
कायायलय यू.एन. शाखाले बमबत १ जनिरी २००९ र २८ सेप्रे्म्िर २००८ को पर 
शाखाले कुन आधारमा लेख्यो। मला  थािा छैन। यस प्रकारको पर लेख्न आदेश ददएको 
छैन। दिैु परिरुमा उल्लेख भएको व्यिोरा झठुो िो। ओमविक्रम राणाको आदेशले APC 
लगायतका सामानको दरभाउ पेश गनय Chendgu Yidan Inport and Export Co. 
LTD China, Assured Risks LTD र Relica int's LTD UK ला  मार पर 
लेजखएको िो। Night vision सम्िन्धमा संगठन प्रमखुको कारणले मिंगो पनय गएको िो। 
सामानको नाम थािा भएन। विदेशिार् खररद गरेका सामान मिाबनरीक्षकको आदेशले 
अमेररकी डलर ३६,४६,७०४।८१ को भकु्तानी ददइएको िो। साथै सिै भकु्तानी 
सामानिरुको जाँचै नगरा  ओमविक्रम राणाको आदेश िमोजजम भकु्तानी ददएको िो। 

बमसनमा खवर्एका प्रिरी िररष्ठ उपरीक्षकले APC  संझौता र ISO Standard 
अनसुारको प्राप्त नभएको भनी फोनिार् जानकारी ददएका बथए।ँ सो सम्िन्धमा मैले प्रिरी 
मिाबनरीक्षक र ठेकेदारला  जानकारी ददएको पबन िो। भकु्तानी रोक्का गरेको सम्िन्धमा 
मला  तथा विभागला  थािा छैन। म कायस समयमा मानि श्रोत विभागमा भएकोले 
जानकारी ददन आिश्यक छैन। २५ नोिेम्िर २००७ मा प्र.प्र.का.को Ref. No. 
3/01/002/064/65/464 को र २७ नोिेम्िर २००७ मा Ref. No. 
3/01/002/2064/65/464 को परिार् L/C क्रमशाः संसोधन र पनुाः संसोधन गररएको 
विषयमा तकाकालीन कल्याण शाखा प्रमखु रिीप्रताप राणाला  थािा िनु्छ। २८ अवप्रल 
२००८ र २८ जलुा  २००८ मा ४,५०,०००।०० र ४,५०,०००।०० गरी 
९,००,०००।०० अमेररकी डलर भकु्तानी प्रमखुको आदेश भएकोले आदेशको पालना 
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गरेको िुँ। संगठन प्रमखुको आदेशको विरोधमा जाने अिस्था िुँदैन भन्ने समेत व्यिोराको 
प्रबतिादी श्यामबसंि थापाको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

Feb 9. 2010 देजख 31 Aug. 2010 सम्म Contingent Commander को 
रुपमा सडुानमा खवर्एको बथए।ँ कायािाँ 1964 Model का ८ थान APC परु् याइएका 
छन।् ती एवपसी NATO  र UN ले संचालन गनय प्रबतिन्ध लगा  सकेको रिेछ। ती 
सामान परुाना, किाडी कामै नलाग्ने वकबसमका छन।् एउर्ा पबन  Start िुँदैन। चल्ने त 
परै जािस  Heating System को छ। डाफय रमा ५८ बडग्री सेन्र्ीग्ररे्सम्म तापक्रम 
पगु्छ। संचार बसष्टम पबन छैन। APC Spare Parts  खररद गरेको तर नपठाइएको 
रिेछ। छानबिनको लाबग राज्य व्यिस्था सबमबतको र्ोली डाफय र जाने भन्ने थािा पाएपबछ 
ितार ितार ३ िर्ा कन्रे्नर Spare Parts मेरो काययकालमा डाफय र र आइपगु्यो। एउरै् 
साइजको २ िर्ा कन्रे्नरमा एउर्ामा ९५०० के.जी. र अकोमा ७५० के.जी. मार 
बथयो। तेश्रो कन्रे्नर ५५० के.जी. तौलको सानो खलु्ला बथयो। पविलो र दोश्रो 
Container बसल गरेकै अिस्थामा िझेुको िो। APC ममयत गनय र Spare Parts जचन्न 
सक्ने प्राविबधक नभएका कारण िामीले Container खोलेनौ। कुन कुन Spare Parts 
Container बभर बथयो परीक्षण पबन गररएन। कुन कुन Spare Parts पठाएको छ भन्ने 
सम्िन्धमा प्रिरी प्रधान कायायलय र सम्िजन्धत एजेन्र्ले पठाएको बलष्ट प्रिरी कल्याण 
कोषमा िेनय सवकन्छ।  

 ८ िर्ा  APC मध्ये ७ िर्ा  Start नै निनेु अिस्थामा बथए। एउर्ा Start 
भयो। तर िाम्रो क्याम्पको एक चक्कर लगाउन नपाउदै िन्द भै िारै्मा थजन्कयो। यी 
सामान यती परुाना बथए वक विश्वको कुनै पबन देशमा  SUPPLY Model पबन चल्दैन। 
उकापादक कम्पनी पबन िन्द भै सकेको छ,। परैु सेतो इनामेल लगाइएको छ। तर सिै 
जखया लागी कामै नलाग्ने अिस्थामा रिेका छन।  8×8 बमबलट्री  Pattern का APC िरु 
प्रिरीको लाबग उपयकु्त छैन। यसमा जडान गनुयपनन िबतयार पबन खररद भए नभएको थािा 
भएन।  Spare Parts समेतका िारेमा  Email प्रिरी प्रधान कायायलय र UN शाखामा 
जानकारी गराएको बथए।ँ यिी विषयमा छानबिन गनय राज्य व्यिस्था सबमबतका मा.सभासद 
प्रददप ज्ञिालीको नेतकृािमा ६ सदस्यीय र्ोली गएको र उिाँिरुले अन्य मूलकुको कायिाँ 
जस्थत APC िेरी सकेपबछ िाम्रो APC बनरीक्षण गनुय भयो। कायिाँका समस्या िारेमा मैले 
Briefing गरे। एवपसी खररद सम्झौता गदाय सामान Mission मा पगुी, COE Inspection 
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भएपबछ मार भकु्तानी गनन गरी संझौता भएको भए यस्तो िुं दैन बथयो भन्ने समेत व्यिोराको 
मोिनराज जोशीको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान कागज।  

म July 2009 देजख Februry 2010 सम्म काययरत रिँदा ८ थान APC 21 July 
2009 मा Handover गरेको िो। FPU Coordination ले Nepal FPU ला   
Handover गरे पिात ्ती APC िरुको First arrival inspection गनुय पनन िुँदा Nepal 
FPU को Request मा UNAMID अन्तरगतको COE Unit िार्  3rd August 2009 
मा First arrival inspection भएको िो। प्रस्ततु APC िरु Sept. 2008 मा सडुान 
Port  मा आइपगुेको बथयो। कायिाँिार् नजजकको Airport सम्म Drive गरी ल्याउन पिल 
गदाय ड्राइभर नभएकोले APC सडुान Port  मै रिन गएको छ। पबछ रेलमागय समेतिार् 
ढुिानी गरी Nayala सम्म ल्याइएको भन्ने िझेुको छु। Arrival Inspection िार् ददएको 
प्रबतिेदन प्र.प्र. कायायलय कल्याण शाखामा पठाएको बथए।ँ पबछ दोश्रो पर्क APC को 
बनरीक्षण 12 August 2009 मा गराए।ँ प्राप्त APC सडुानका सामानको गणुस्तरको वकलो 
बमर्र नचल्ने, चक्कामा िािा निस्ने, Tubeoil Seal Laackage िनेु खालका परुानो 
Model रिेका बथए। ममयत गनय Spare Parts नभएकोले समग्रमा ८ थान APC ले िाम्रो 
जजम्मेिारी ििन गनय अनकुुल नभएको देजखन्छ भन्ने समेत व्यिोराको राम प्रसाद शे्रष्ठको 
अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान कागज।  

म UN mission अन्तगयत सडुानको UNAMID mission डाफय रमा रिँदा Nepal 
Contingent Commander का रुपमा जजम्मेिारी सम्िालेको बथए।ँ िामीला  प्राप्त 
िन्दोिस्तीका सामान को कसले िज नयत राखी खररद गरे गराए भन्ने विषय छानबिनले 
रंु्ग्याउने िुँदा वर्प्पणी गनुय सान्दबभयक ठाजन्दन। फेरर पबन प्राप्त सामानका गणुस्तर राम्रो 
नभएको, वढला प्राप्त भएका, APC ले Fully Function गनय नसकेको,  ISO Standard 
अनसुार नभएका, ज्यादै परुाना, कायिाँको िातािरण अनकूुल नभएको, सरुक्षाकमीको जीउ 
ज्यान नै खतरामा परेकोले यिी अिस्था रिेमा भविष्यमा Nepal FPU mission non 
functional  सक्ने र छवि मै आचँ आउन सक्ने भनी Mission Commissioner ले 
औल्याइरिेको अिस्था छ। यस विषयमा तकाकालै प्र.म.बन. िेम गरुुङला  जािेर गरेको 
बथए।ँ तर कुनै समाधान भएनन।् िरु िालका प्र.म.बन.रमेशचन्द ठकुरीिार् दोषी उपर 
कारिािीको लाबग आन्तररक पिल भयो।  

Port िार् Airport सम्म ल्याउन चालक नभएको र ठेकेदार कम्पनीले पबन 
िन्दोिस्त गनय नसकेको कारण APC  बमसन Area  मा समयमै पगु्न सकेन। APC  को 
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क्ष्लकउभअतष्यल पबछ सामान कम गणुस्तरको भनी तकाकालीन मिाबनरीक्षक िेम गरुुङ 
समेतला  पबन जानकारी गरेको बथए। शाजन्त स्थापनाथय सेिामा खवर्ने सरुक्षाकमीको ज्यान 
र छविला  जोजखम मै पानन, राष्ट्रको गौरि र छविला  अन्तरावष्ट्रय स्तर मै लजज्जत 
तलु्याउने, प्रिरी कल्याण कोषको चरम दरुुपयोग गनन कायय प्रिरी अबधकारी कै संलग्नतामा 
भएको भन्नेमा विश्वास लाग्दछ भन्ने समेत व्यिोराको राजेन्द्र बसंि भण्डारीको अबधकार प्राप्त 
अबधकारी समक्षको ियान कागज।  

०६५।३।११ र ०६५।५।२० को प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतको 
िैठकमा उपजस्थत भएको िुँ। आफू भन्दा माबथकाको आदेश िमोजजम APC खररद 
सम्झौता अनमुोदन गरेको िो। कायस्तै यसको विमा िापत US$ ७३,५३४.०० ददइएको 
भकु्तानी पबन अबधकृतको आदेश िमोजजम नै िो। के बनणयय भयो भन्ने थािा नै नपा  आदेश 
िमोजजम दस्तखत गरेको िो भन्ने समेत व्यिोराको कमल ििादरु खरीको अबधकार प्राप्त 
अबधकारी समक्षको ियान कागज।  

प्रिरी कल्याण कोषको िैठकमा मेबडकल डा रेक्र्रले खर्ा  पठाएको िुँदा 
अस्पतालको प्रबतबनबधको रुपमा उपजस्थत भएको िुँ। अस्पतालको कायय व्यस्तताले गदाय 
तरुुन्तै िोलािर् भ  अस्पतालमा जान ुपरेकोले के कस्ता बनणययिरु भए मला  जानकारी 
छैन। सडुान बमसन सम्िन्धी प्रिरी कल्याण कोषको संचालक सबमबतको बनणययिरुमा मेरो 
संलग्नता भएको मला  जानकारी छैन। िैठकमा उपजस्थत भ  दस्तखत गरे पिात ्बनणयय 
िनेु समयमा बनणयय िनु ुअगािै जान ुपरेकोले के कस्ता बनणययिरु भए थािा भएन भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी बगरीधारी शमायको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

म िोडयको िैठकमा उपजस्थत भएको छैन। मला  उपजस्थत िनु कुनै परिरु पबन 
ददएको छैन। िोडयको उपजस्थीतमा सम्पूणय कागजातिरु तयार गरी म भन्दा माबथका प्रिरी 
अवफसरिरुले पबन दस्तखत गररसकेको फा ल कल्याण कोषिार् मेरै काययकक्षमा पठा  
दस्तखत गनय भबनएको बथयो। कायस समयमा बनणयय अध्ययन गनन मौका पबन ददइएन। म 
भन्दा माबथका अवफसरले दस्तखत गरी सकेपबछ मैले दस्तखत नगदाय प्रिरी फोसयमा निनेु 
िनुाको साथै आफू भन्दा माबथका प्रिरी अबधकृतिरुले संगठनको वितमा नै िनेु गरी बनणयय 
गरेका िोलान ् तथा बनयम, कानून संगत िोला भन्ने ठानी विश्वासमा परी िोडय िैठकमा 
उपजस्थत नभएता पबन र तपा को नाम पबन सदस्यमा छ भनी तरुुन्त दस्तखत गरी ददन ु
िनु भन्दै दिाि बसजयना गरेकोले पबन मैले दस्तखत गरी ददएको िुँ। तसथय कुन कुन 
बमबतमा के के बनणयय भए सो सम्िन्धमा मला  केिी जानकारी छैन। रे्ण्डर प्रकृया र िोडय 
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िैठकमा उपजस्थत िनुका लाबग मला  बलजखत तथा मौखीक जानकारी नगराएको कारणिार् 
सम्पूणय िोडयको िैठकमा उपजस्थत भएको छैन भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी कृष्ण प्रसाद 
गरुागा को अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

सडुान बमसन र भण्डार शाखाको केिी पबन सम्िन्ध छैन। प्रिन्ध शाखाको आदेशले 
सामान वितरण गनन शाखा भण्डार शाखा िो। बमबत एवकन छैन, आफ्नै काययकक्षमा 
िबसरिेका समयमा रे्ण्डर खोल्नेमा तपा को नाम छ, िावकम सिैले सिी गरी सक्न ुभयो। 
रे्ण्डर सम्िन्धी िो कानून सम्मत छ। तपा ले पबन सिी गनुय पर् यो भनी कल्याण शाखाका 
प्र.बनरीक्षक रामकाजी थामीले म भन्दा माबथल्लो दजायका अवफसरले सिी गरेको देखाएको 
िुँदा राम्र ैिोला भनी कुनै ब्यिोरा नपढी माबथल्लो िावकमले सिी गरी सकेको िुँदा सिी 
गरेको िुँ। ब्यिोरा के लेजखएको बथयो मला  देखा एन। सडुान बमसनमा FPU पठाउन 
गदठत िोडयमा म सदस्य िो भनेर किी कतै शाखा िा कायायलयले जचठ्ठी पर लेखेको छैन। 
िोडयमा म बथए ँभनेर िोडय गठन गरेको पर कािीीँिार् पाएको पबन छैन। म आफू विरामी 
भएकोले २०६४।५।२४ गते देजख २०६४।५।२८ गतेसम्म मेबडकेयर िजस्पर्ल 
चाििीलमा भनाय भएको िुँदा २०६४।५।२५ को बसलिन्दी दरभाउ पर खोली मचुलु्का 
तयार गदाय म बथ न। अस्पतालमा बथए ँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी िररिर शे्रष्ठको 
अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

सडुान बमसनका बनणययिरु मध्ये २०६४।५।२५ गते खररद िोडय सम्िन्धी बनणययमा 
म संलग्न छु। FPU सडुानका लाबग आिश्यक सामान खररद गनय गदठत िोडयको बमबत 
०६४।५।२८, ०६४।५।२६, ०६४।६।१७ र ०६४।६।२१ को िैठकमा िोडय 
सदस्यको िैबसयतले सिभागी भ  बनणयय गरेको िो। प्रिरी कल्याण कोष संचालक 
सबमबतको बमबत ०६४।३।१, ०६४।५।६, ०६४।६।१८, ०६४।१०।३ र 
०६५।५।२० को िैठकमा उपजस्थत भ  संचालक सबमबतको कोषाध्यक्षको िैबसयतले 
बनणयय गरेको  िुं र सोिी िैबसयतले साधारण सभामा कोषको आय व्यय वििरण पेश गरेको 
िुँ। प्रशासबनक काम चाँिी प्रशासन मिाशाखाले गदयछ। २०६४।५।६ को कल्याण कोष 
संचालक सबमबतको बनणयय नं.२ को खण्ड २ मा उल्लेख भएको UN िार् रकम प्राप्त 
भएपबछ मार भकु्तानी िनेु भन्ने शतयको पालना सम्िन्धी जानकारी संचालक सबमबतमा पेश 
िनु आएन। ०६४।६।१८ को सबमबतको िैठकिार् थप लागत रु.५,३६,०८,०००।– 
समािेश गरेको सम्िन्धमा प्र.अ.म.बन. दीपकबसंि थाङदेनको अध्यक्षतामा गदठत िोडयको 
बसफाररशमा थप लागत लाग्ने भनी बसफाररश गरेको िनुाले लागत थप भएको िो। 
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बमसनमा खचय भएको रकम रु.१३,७७,२६,०१४।६१ र अमेररकी डलर 
३६,४६,७०४।८१ संचालक सबमबतको बनणयय िमोजजम खचय भएको िुँदा समयथन गररएको 
िो। Assured Risks LTD को August 11, 2008 को परिार् बिमा गनय Shipping 
rule अनसुार APC को लागत मूल्यमा १०% थप गरी िनेु लागत मूल्य अमेररकी डलर 
७३५३४ बिमा िापत खचय िनेु भनी लेखी पठाए अनसुार उक्त कम्पनीले उल्लेजखत 
रकममा बिमा गनय प्रिरी कल्याण कोषको तफय िार् प्रिरी प्रधान कायायलयको August 11, 
2008 को परिार् लेखी पठाएको र सो िमोजजम सम्िजन्धत कम्पनीला  भकु्तानी समेत 
भैसकेकोले संचालक सबमबतिार् समयथन भएको िो।  

Assured Risks LTD सामानको स्िीकृती भएको अङ्कको प्रथम चरणमा ४०% 
भकु्तानी बल  िाँकी रकम व्याज नपाउने गरी य.ुएन.िार् रकम प्राप्त भएपिात क्रमशाः 
भकु्तानी बलन राजी िनु ु पनन शतयमा नै उल्लेख गररएको छ। साथै L.C. खोल्नको लाबग 
संचालक सबमबतको अध्यक्ष प्र.अ.म.बन. श्याम बसंि थापािार् नेपाल राष्ट्र िैंकला  L.C.  
खोल्ने स्िीकृताथय भनी पर लेखेको देजखन्छ। जलुा  २९, २००८ मा L.C.  
Amendment को लाबग अनरुोध गररएको सम्िन्धमा कल्याण शाखा आबधकारीले सम्पूणय 
Document िेनन भएको िनुाले बनजले पेश गरेको पर सिी नै िोला भनी विश्वास मानी सिी 
गरेको िुँ। साथै २ ददन पिात म भन्दा िररष्ठ अबधकृतिार् सोिी व्यिोराको पर पठाएको 
छ। विमालयन िैंकमा रिेको FPU सडुान Reimbursement खाता 
नं.१९०१९०४५८००१६ िार् प्रिरी प्रधान कायायलयको नाममा सोिी िैंकमा खोबलएको 
L.C. खाता नं.०१६९१७३००१९ मा जम्मा िनेुगरी US$ २,७३,०६३।२३ LC 
भकु्तानीको लाबग रकम ट्रान्सफर गररएको िो। तकाकाल प्रशासन विभागमा AIG नभएकोले 
अध्यक्षको िैबसयतले रकम ट्रान्सफर गरेको  िो। Assured Risks LTD ले पेश गरेको 
िैंक जमानतको म्याद थप नगरा  उक्त कम्पनीला  L.C. भकु्तानी गररएको सम्िन्धमा 
सदस्य सजचिले वकन गरेनन ्मला  थािा भएन। सम्झौता अिबधभर िैंक जमानत िनुपुनन 
िो भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी रमेश विक्रम शािको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको 
ियान। 

बमबत २०६४।५।६ मा िसेको िैठकको बनणययमा म उपजस्थत भ  सिी गरेको 
िो। तर २०६४।६।१८ को िैठकको बनणययमा मेरो उपजस्थबत र दस्तखत भएको छैन। 
बनणययको जानकारी नभ  दस्तखतका लाबग आदेश ददएको र मैले आदेशानसुार दस्तखत 
गरेको िो। प्रचबलत कानून विपरीत भएको छ छैन भन्ने कुरा मला  थािा भएन। मला  
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लेखपढ पबन गनय नआउने भएकोले के विषयमा बनणयय भएको िो भन्ने विषयमा मला  थािा 
भएन भन्ने समेत व्यिोराको गणेश ििादरु तामाङको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको 
ियान कागज।  

प्रिरी प्रधान कायायलयको च.नं.१२६ बमबत २०६४।५।१० मा लेजखएको परमा के 
स्तर लेखी मैले दस्तखत गरेको िुँ। सो पर मैले शाखामा पठाएको िो। बनणयय गराउने 
विषय भए शाखािार् पेश गनुय पथ्र्यो। सो शाखािार् पेश भएन कायसैले मैले थप केिी गनुय 
पनन िा नपनन सम्िन्धमा मला  जानकारी भएन। आबथयक प्रशासन सम्िन्धी बनयमािली 
अनसुार प्रिरी मिाबनरीक्षकला  भएको अबधकार प्रयोग गनय मन्रालयको स्िीकृती आिश्यक 
पदैन। मन्रालयमा बनणयय भएको परको जिाफ लेखा अबधकृतिार् पठाउने प्रचलन रिेको 
बथयो। उक्त परको जस्तै व्यिोरामा २०६३।१२।९ मा बनणयय भएको बथयो। उक्त पर 
लेख्नका लाबग मैले कुनै बनदनशन ददएको िोइन भन्ने समेत व्यिोराको ऋवषराम शमायको 
अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान कागज।  

प्र.म.बन. ज्यूको सजचिालयको मौजखक आदेशले प्रबतबनबध भै गएको िुँ। आफू भन्दा 
माथीका दजायले जे भने कायिी गरेकोमा मला  केिी थािा छैन भन्ने समेत व्यिोराको नर 
कुविर रा को अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान कागज।  

प्रिरी कल्याण कोषको बमबत २०६५।९।११ मा संचालक सबमबतको िैठकमा 
अध्यक्ष प्रिरी अबतररक्त मिाबनरीक्षक दीपेन्द्र ििादरु विष्टको अध्यक्षतामा प्रशासन विभागमा 
िसेको सबमबतका सदस्यको िैबसयतले Accommodation and Ablution वफर्ीङ्ग र 
Kitchen and Dining facility, Assured Risks LTD. China सँग खररद गररएको 
Ambulance र Water Tanker को Transporation र Insurance िापतको भकु्तानी 
गरी सकेको रकमला  समथयन गनन बनणययमा सिभागी छु। सडुान बमसनका लाबग 
Accommodation, Ambulance र Water Tanker तिाँ काययरत नेपाल प्रिरीला  
चाविने भौबतक, दैबनक पानी वपउन र विरामी भएको अिस्थामा प्रयोग िनेु अबत आिश्यक 
सामानिरु िनु। यी सामान बिना नेपाल प्रिरीले आफूला  ददएको दावयकाि बनिायि गनय 
आिश्यक भएको िुँदा FPU िार् माग भएको वफर्ीङ्ग र बनमायणका लाबग प्राविबधकिार् प्राप्त 
लागत जस्र्मेर् तथा िररष्ठ प्रिरी अबधकृतिरु सजम्मबलत िैठकिारै् बनणयय भए अनसुार प्रथम 
चरणमा ५०% रकम ददने र िाँकी रकम कामको प्रगती िेरी प्राविबधक सबमबत गठन गनय 
लगा  बमतव्यवयता र पारदशीरुपमा खचय गनय लगाउने भन्ने बनणयय भएको बथयो। सडुानमा 
खवर्एको र्ोलीको अनरुोधमा नै आिश्यक पनन रकम पठा एको िो। 
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FPU का लाबग आिश्यक Ambulance र Water Tanker चा ना देखी सडुान 
पोर्यसम्म बसपमेन्र् गनयका लाबग २०६५।९।३ गते स्थानीय प्रबतबनबध भगिती टे्रडसयला  
प्रिरीला  आिश्यक भएको सामान पबुगसकेको आधारमा नै भकु्तानी गररएको िोला भन्ने 
आधारमा समथयन गररएको िो। नेपाल प्रिरीला  आिश्यक सामानिरु खराि र अस्िीकृत 
साथै भकु्तानी ददइएको सन्दभयमा तकाकालीन खररद सबमबत तथा संझौता गदाय जो जसले 
िस्ताक्षर गरेका छन उनीिरु नै जजम्मेिार िनुपुनन िनु्छ। म कुनै खररद सबमबत र 
सम्झौतामा पबन नरिेकोले यसमा मैले कुनै अबनयबमतता गरेको छैन भन्ने समेत व्यिोराको 
प्रबतिादी अजुयन जंग शािीको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

मला  सदस्य सजचि िा शाखा अबधकारीको िैबसयतले कल्याण शाखाको दैबनक कायय 
संचालन, आबथयक प्रशासनको क्षेरमा कल्याण शाखाले आम्दानी गनन, बमसन तथा छारिजृि 
आददमा खचय भए गरेका कागजातको अबभलेख र संचालक सबमबतका कोषाध्यक्ष र 
अध्यक्षिार् भएका आदेश मतुाविक शे्रष्ता कागजात पेश गननसम्मको जजम्मेिारी बथयो। म 
२०६५ पौषदेजख २०६६ मागयको अिबधमा २ िर्ा संचालक सबमबतको िैठकमा सिभागी 
बथए।ँ बमबत २०६५।९।३ मा भगिती टे्रडसयला  ढुिानी र बिमा िापतको अमेररकी डलर 
५१,४६७.०० रकम भगिती टे्रडसयले पेश गरेको कागजात अनसुार भकु्तानी ददन ु भन्न े
आदेश भएकोले र २८ जनिरी २००९, २८ अवप्रल २००९ मा ४,५०,०००.०० का 
दरले  ९,००,०००.०० र २८ जलुा  २००९ मा २,७३,०६३.०० अमेररकी डलर 
विमालयन िैंकला  तेश्रो, चौथो, पाँचौ वकस्ता िापत प्रबततपर माफय त भकु्तानी ददने कायय 
पबन १२ जनु २००८ को संझौतामा िैकला  बतनुयपनन बमबत र रकम वकर्ान गरी सकेकोले 
माबथल्लो अबधकारीको आदेशले भौचरिरु तयार गरी पेश भ  भकु्तानी भएका िनु। 
संझौतामा मेरो संलग्नता छैन। तीन वकस्ता भकु्तानी काययमा भने संलग्नता बथयो। भकु्तानी 
APC िरु Port of Sudan मा पबुगसकेको जानकारी यू.एन.शाखािार् प्राप्त भएिार् भएको 
िो। िन्दोिस्तीका सामानिरु मापदण्ड अनरुुप प्राप्त भए नभएको र जांंँच गराउने कायय म 
कल्याण शाखामा काययरत िनु ुअजघ नै भैसकेको िुँदा जाँच भएकै िोला भन्ने विश्वास बथयो। 
मेरो काययकालमा सामान प्राप्ती गनन काम भएन। तसथय सामानिरु म िार् परीक्षण गराउने 
कुरा पबन भएन। APC को वकस्ता रकम Assured Risks LTD ला  ददएको िो न। 
विमालयन िैंकला  कल्याण कोषले जनु १२,२००८ को पर िमोजजम भकु्तानी ददएको िुँ।  

विमालयन िैंकले Assured Risks LTD ला  भकु्तानी गछय गदैन मला  थािा 
भएन। भकु्तानी ददने क्रममा पूिय संचालक सबमबतका अध्यक्ष पूिय प्र.अ.म.बन. दीपेन्द्र ििादरु 
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विष्ट, ितयमान प्र.ना.म.बन. रमेश विक्रम शाि र कोषाध्यक्ष प्र.ि.उ.श्याम ििादरु खड्का िनु ु
िनु्थ्यो। APC को तकाकालीन अिस्था िालको जानकारीमा आए जस्तो बथएन। कायस्तो 
भकु्तानीिार् उन्मकु्ती पाउन सवकन्छ की भनेर मैले कमाण्डरिरुसँग सल्लािा पबन गरेको 
िुँ। कोषका पूिय पदाबधकारीले संझौता िमोजजम भकु्तानी नगदाय उल्र्ो िैंकले व्याज र 
जररिाना बलने अिस्था िनु्छ भनी मौजखक आदेश ददएको िुँदा कागजात तैयार गरी भकु्तानी 
गनन काययमा बसफाररशकताय िुं दै सदर गनन तिसम्मको चरण पूरा गरी भकु्तानी भएकोले 
व्यजक्तगत रुपमा कुनै फमय, व्यजक्तला  मनोमानी ढङ्गिार् काम गरेको नभ  आदेश पालना 
गरेको िुँ। जनु िैंकमा बमसनसँग सम्िजन्धत रकम मौज्दात िाँकी छ सोिी िैंकिार् ददन ु
भन्ने मौखीक आदेश अनसुार स्थानीय एजेण्र्ला  अमेररकी डलरमा भकु्तानी ददइएको िो। 
५१,४६७.०० अमेरीकी डलर भकु्तानी भएको र सो समथयन गरेको मध्ये बिमाको रकम 
समेत दािी गरेकोमा सम्िजन्धत पार्ी भगिती टे्रडसयला  ढुिानी र बिमाको आबधकाररक 
कागजात पेश गनय अनरुोध गदाय पबन पेश नगरेको भएतापबन भकु्तानी ददन ु भन्ने संचालक 
सबमबतका अध्यक्षिार् आदेश भएकोले भकु्तानी सम्िन्धी कागजात पेश गरेको बथए।ँ सो 
भकु्तानी ०६५।९।११ मा समथयन भएको छ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी जशि 
लाबमछानेको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

मैले सूजचकृत र िोलपर प्रकृयाद्वारा खररद गनुय पनन सामानिरुको  लागत अनमुान 
िजार मूल्य र िाइर्ीमा रिेको FPU ला  खररद गदाय परेको मूल्यको आधारमा तयार 
पारेको िुँ। लागत अनमुान सबमबतले संगठन प्रमखु समक्ष पेश गरेको र स्िीकृत पबन 
संगठन प्रमखुिार् भएको िो। ०६४।५।१४ मा पेश गररएको योजना प्रबतिेदन साथ 
संलग्न सूजचकृत प्रकृया, िोलपर प्रकृया र स्थानीय िजारिार् खररद गनुय पनन अन्य सामान 
प्रिरी प्रधान कायायलय भण्डार शाखािार् उपलव्ध िनेु सामान गरी जम्मा पाना ६ को 
ताबलकाला  नै लागत अनमुान भनी ियान ददएको िुँ। योजना प्रबतिेदनको जशरमा संगठन 
प्रमखुले प्रशासन विभागला  प्रचबलत आबथयक प्रशासन ऐन बनयम अनसुार गनन भनी 
०६४।५।१४ मा लेखी ददएको नै स्िीकृत भएको प्रमाण िो। सूजचकृत, िोलपर र 
दरभाउ परद्वारा खररद गनन भनी छुट्टाछुटै्ट ताबलकािरुमा उल्लेख भएको सामान प्रबत इका  
मूल्यमा मूल्य अबभिदृ्धी कर, ढुिानी भाडा, भन्सार मिशलु र बिमा शलु्क लगायतका अन्य 
श्ं ूल्किरु समािेश गररएका छैनन।् कल्याण शाखाले भतूपूिय तथा ििालिाला प्रिरी 
कमयचारीको वितको लाबग कल्याणकारी योजनािरु तजुयमा गरी लाग ुगनन, प्रिरी कमयचारीको 
सन्ततीला  समेत कल्याणकारी कायय गनन रिेको छ। PDV Report मा उल्लेजखत 
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Review the Catalog acceptable. Delivery will be may directly to the 
mission area ला  अनिुाद गदाय क्यार्लग पूनाः िेरी स्िीकायय/परु् याउने बसधा बमसन 
एरीयामा भन्ने िझु्छु। सो प्रबतिेदनको कैवफयत लेखाइमा अशदु्ध देजखन्छ। तर APC 
स्िीकायय नभए तकाकाल UN र्ोलीले जानकारी गराउन ुपननमा जानकारी नगराएिार् स्िीकार 
गरेको अथय लगाउन सवकन्छ।  

APC लगायतका सामानिरुको दररेर् मला  भने अनसुार भगिती टे्रडसय नाम गरेको 
फमयिार् उपलव्ध भएको िो। मौजखक रुपमा भएकोले प्रमाण कागज छैन। संचालक 
सबमबतका अध्यक्ष प्र.अ.म.बन. श्याम बसंि थापाका अनसुार मैले दररेर् संकलन गरेको िुँ। 
प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतका तकाकालीन अध्यक्ष एिं तकाकालीन प्र.अ.म.बन.श्याम 
बसंि थापाको मौजखक आदेश िमोजजम भगिती टे्रडसयका प्रोप्राइर्र शम्भ ुभारतीसँग APC 
लगायतका सामानिरुको दररेर् बल  बमबत ०६४।५।९ को योजना प्रबतिेदन तयार गरी 
सो प्रबतिेदनला  नै लागत अनमुानको रुपमा बल  खररद कायय गरेको िो। पानी र्ैंकी, 
एम्िलेुन्स र 4×4 का जीपिरु सरुक्षासँग सम्िजन्धत सामान भएकोले सूजचकृत प्रकृयाद्वारा 
खररद गररएको िो। रु. ३,६६,५०,०००।– को सामान दरभाउ परद्वारा वकबनएका 
फमयिरुको नाम स्मरण भएन। यो यो फमय व्यापारीिार् दरभाउ प्रकृयाद्वारा सामान खररद 
गनुय भनी तकाकालीन प्र.अ.म.बन.श्याम बसंि थापा र तकाकालीन प्र.ना.म.बन. दीपक कुमार 
शे्रष्ठले बनदनशन ददन ुभएको बथयो।  

PDV Team ले खररद गरेका सामानको बनरीक्षण गदाय बनरीक्षणको लाबग राजखएको 
मिेन्द्र िोलेरो वपकअप जजपको Clearance कम भएकोले सडुानमा उपयुयक्त निनेु भनी 
PDV  वर्मका सदस्यले भनेको र कायिी ंबनर प्रिरीको Tata mobile Pick up देखी सोिी 
जजप उपयुयक्त िनेु भनेकोले संगठन प्रमखुको बनणययले १७ थान प्रिरीकै जजप पठाउने 
भबनएकोले Miltary Pattern जीप 4×4 १७ थान खररद नगररएको िो। बमसनको लाबग 
आिश्यक सामानिरुको पविचान गरी लागत अनमुान तयार पारी योजना पेश गनय गदठत 
सबमबत र खररद सबमबतको सदस्यको िैबसयतले म संलग्न बथए। साथै कल्याण कोष 
संचालक सबमबतको सदस्य सजचि पबन बथएं। FPU को लाबग आिश्यक सामान खररद गनय 
गदठत िोडयको ०६४।५।२५, ०६४।५।२६, ०६४।६।७, ०६४।६।१७, 
०६४।६।२१ को िैठकिरुमा सिभागी भएको िुँ। लागत अनमुान तयार गनय दररेर् जो 
सँग संकलन गरेको िो, सोिी व्यजक्तले APC लगायतका सामान सप्ला  गनन ठेक्का पाएको 
भन्ने सम्िन्धमा सम्झौता िुँदा प्रिन्ध शाखाले बनजला  ल्याएको िो। सम्झौता पबन प्रिन्ध 
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शाखाले नै ड्राफ्र् गरी तयार पारेको िो। यसमा संगठन प्रमखुको बनदनशन रिेको जानकारी 
छ। खररद सबमबतका अध्यक्ष र Assured Risks LTD  का स्थानीय प्रबतबनबध भगिती 
टे्रडसयका प्रो.शम्भ ुभारती िीच छलफल भए अनसुार Assured Risks LTD  को किोल 
अंक स्िीकृतीको लाबग बसफाररश गदाय मूल्य अबभिदृ्धी कर र भन्सार िािेक समेत भनी 
उल्लेख भएको िो। 

सप्ला  गररएका सामान UN Standard को उपलव्ध गराउन ुपनन शतयमा दरभाउ 
पर स्िीकृतीका लाबग बसफाररश गररएको िो। यो कुरा संझौतामा पबन उल्लेख छ। 
संझौताको दफा.२ (बड) मा कोरे्शन र स्पेजशवफकेशन अनसुार सामान विके्रताले उपलव्ध 
गराउन ु पननछ। UN को नीरीक्षण र स्िीकृती पछी मार सामान पठाइने छ। सामानमा 
केिी खरािी/रवुर् देजखएमा विके्रताले पनुाः सामान UN ले तोकेको समयािधी बभर विके्रताकै 
खचयमा उपलव्ध गराउने जजम्मेिारी रिन्छ। मैले मापदण्ड विपरीतका सामानको भकु्तानी 
गनय, भगिती टे्रडसयिारै् मूल्य प्राप्त गरी लागत अनमुान तयार गनय र भगिती टे्रडसयकै ठेक्का 
स्िीकृत गनय म भन्दा माबथका अबधकृतको बनदनशन रिेको विश्लषेण गरेको छु। रु्र्फुर् भ  
सडुानमा प्राप्त भएको सामानिरुको UN सँग Damage claim Contingent 
Commander ले गरेको  छ।  

बमबत ०६४।३। १,०६४।५।६, ०६४।६।१८, ०६४।१०।३, 
०६५।५।२० को प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतको िैठकमा सदस्य सजचिको 
िैबसयतले बनणययमा सिभागी भएको िुँ। प्रिरी मिाबनरीक्षक ओम विक्रम राणा, प्रिरी 
अबतररक्त मिाबनरीक्षक रय श्याम बसंि थापा, दीपेन्द्र ििादरु विष्ट र दीपक बसंि थाङदेन 
समेतला  ठेकेदार कम्पनी Assured Risks LTD र शम्भ ुभारतीले आबथयक प्रलोभनमा 
पारी बमबत ०६४।५।६ को प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतको बनणयय नं.२ मा 
उल्लेजखत शतयिरुको प्रबतकुल िनेु गरी ठेक्का संझौता र संझौता संशोधन गनन काययिरु भए 
गरेका  िनु।् बमबत ०६५।३।११ को संचालक सबमबतको िैठकिार् अमेररकी डलर 
७,२५,०६७।२३ को स्पेयर पार्यस खररद गनय भएको संशोबधत सम्झौता अनमुोदन गराउन 
ठेकेदार शम्भ ु भारतीले संगठन प्रमखुला  प्रभािमा पारी बनदनशन ददन लगाएको िो। 
बनदनशन अनसुार संचालक सबमबतको िैठकले संशोबधत संझौता अनमुोदन गरेको िो। 
बनदनशन तकाकालीन प्रिरी मिाबनरीक्षक ओम विक्रम राणािार् भएको िो। APC को ढुिानी 
गदाय बिमा कम्पनीिार् बिमा गरेको प्रमाण ठेकेदार कम्पनीले पेश गरेको मेरो जानकारीमा 
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छैन। APC लगायतका सामानिरुको बिमाको भकु्तानी गररददन संचालक सबमबतका अध्यक्ष 
प्र.अ.म.बन.श्याम बसंि थापाको बनदनशन पालना गरेको िुँ।  

मैले APC को स्पेयर पार्यस, Water Tanker र Ambulance को ढुिानी 
सम्िन्धी संझौता गरेको छु। ठेकेदार कम्पनीले समयमै सामान उपलव्ध गराउन र UN 
सँग Reimbursement पाउन छुटै्ट संझौता गनय संचालक सबमबतका अध्यक्ष श्याम बसंि 
थापािार् बनदनशन भएको बथयो। Ambulance र Water Tanker सडुान पोर्यमा र APC 
Spare Parts चेक ररपब्लीकमा उपलव्ध गराउने संझौता भएको बथयो। Water Tanker 
over 10,000 ltrs दइुथान र Water Tanker up to 10,000 ltrs एक थान, 
Ambulance 4×4 Wheel drive तीन थानको लाबग ढुिानी संझौता गरेको िो। चीनको 
Port of Tainjin Xingang िार् ढुिानी गररएको िो। ढुिानी भाडा र बिमा रकम 
ठेकेदार कम्पनीले उपलव्ध गराएको िो। Shipper ले सडुान पोर्यिार् स्पेयर पार्यस र 
गाडी जिाजिार् upload गनय Freight Charge ददन ुपदैन भन्ने उल्लेख भएको देजखन्छ। 
ढुिानी नै नभ  ढुिानी र बिमा िापतको रकम ठेकेदारला  अबग्रम भकु्तानी गनन गरी संझौता 
गनय नबमल्ने िो। संझौता तयार पादाय संचालक सबमबतका अध्यक्ष श्याम बसंि थापा, खररद 
सबमबतका अध्यक्ष दीपक कुमार शे्रष्ठ र ठेकेदार शम्भ ुभारती िीच छलफल भएर मला  
िस्ताक्षर गनय बनदनशन ददएको िो। संझौतामा Spare Parts कसरी उल्लेख िनु गएको िो 
मला  जानकारी भएन। भगिती टे्रडसयिार् APC खररद गररएकोले Spare Parts को 
दरभाउ पर माग गररएको िो।   

16 Nov. 2007 को Letter of Amendment मा उल्लेजखत सामानको मूल्य 
िरािरको APC को Spare Parts भगिती टे्रडसयिार् नै खररद गनय, कुन कुन सामान 
विग्रन्छ र कुन कुन सामान स्र्क राख्न ुपछय भन्ने कुरा संगठन प्रमखु ओम विक्रम राणािार् 
बनदनशन भए िमोजजम पबन सोिी ठेकेदारसँग दरभाउ पर माग गररएको बथयो। खररद 
गररएका APC Factory िार् Reconditioned र Refurbished गररएका अिस्थाका 
िनु।् Reconditioned भनी खररदको लाबग जशलिन्दी दरभाउ पर माग गररएको िोइन। 
यस्तो APC खररद गनन गरी कुनै बनकायिार् बनणयय पबन भएको छैन। तकाकालीन संगठन 
प्रमखु ओम विक्रम राणाले भगिती टे्रडसयसँग संझौता गनय लगाए र भगिती टे्रडसयका शम्भ ु
भारतीले सेकेन्ड िेण्ड (Refurbished) APC उपलव्ध गराए। कायस्तो अिस्थामा भकु्तानी 
ददन बनदनशन ददने ओम विक्रम राणा िेम ििादरु गरुुङ्ग दोषी िनु। कायस्तै गरी Assured 
Risks कम्पनी, संचालक सबमबतका अध्यक्ष श्याम बसंि थापा, खररद सबमबतका अध्यक्ष 
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दीपक कुमार शे्रष्ठ, दीपेन्द्र ििादरु विष्ट र दीपक बसंि थाङदेन पबन दोषी िनु।् प्रिरी 
मिाबनरीक्षक ओम विक्रम राणाले संचालक सबमबतले गरेका बनणययिरु सदर गनुय भएको र 
भगिती टे्रडसयला  भकु्तानी गनय दिाि ददन ुभएकोले दोषी िनु।् िेम ििादरु गरुुङ्ग बमसनको 
लाबग खररद भएका सामानिरु वििादमा परी सके पबछ पबन सामानिरुको भकु्तानी रोक्ने 
प्रयास गदाय ठेकेदारला  भकु्तानी गनय बनदनशन ददएकाले दोषी िनु।  

श्याम बसंि थापाले २०६४।३।१ गते FPU सडुानको लाबग अनमुाबनत लागत  
रु.३४,४४,२२,७१३।८० प्रिरी कल्याण कोषिार् लगानी गनन, २०६४।१०।३ मा 
लगानी गरेको रकम ने.रु.१३,७७,२६,०१४।६१ र य.ुएस. डलर ३६,४६,७०४।८१ 
समथयन गनन बनणयय गनन, LC पर्क पर्क संशोधन गरेर सामानिरु खररद गनय B.S. 
International, Electromech Engineering Center Lalitpur, Lalhira 
international, Electrical and Machinary Trading KTM लगायतका फमयिरुिार् 
सामान खररद गनय लगाएकोले दोषी िनु।्  

दीपक बसंि थाङदेन  २०६५।३।११ मा आिशयक नपनन यू.एस. डलर 
७,२५,०६७।२३ मूल्य िरािरको APC Spare Parts खररद गनन गरी भएको संसोबधत 
संझौता अनमुोदन गनन, ०६५।५।२० मा खररद भएको APC थान ८ चेक ररपब्लीकिार् 
पोर्यअफ सडुानसम्म लान Transportation खचय िापत यू.एस.डलर १,४५,६०० प्रिरी 
प्रधान कायायलय र भगिती टे्रडसय िीच August 10, 2008 मा भएको संझौता अनमुोदन 
गनन बनणयय र APC को Insurance िापत यू.एस.डलर ७३,५३४ सम्िजन्धत कम्पनीला  
भकु्तानी भएकांो रकम समथयन गनन बनणयय गनुय भएकोले, जनु कम्पनीिार् सामान खररद 
गनन िो कायसैको मूल्यला  आधार मानी प्रबतिेदन तयार गरी पेश गरेकोले र भकु्तानी गरी 
ददन ुभनी िैंकला  पर लेख्न ुभएकोले दोषी िनु। दीपेन्द्र ििादरु विष्ट बमबत ०६५।८।१३ 
मा APC को Spare Parts, Transporation र VAT िापतको रकम भकु्तानी 
भैसकेकोले अनमुोदन गनय बनणयय गनुय भएको, ०६५।९।१ मा Water Tanker, 
Ambulance को ढुिानी र Insurance िापतको भकु्तानी भइसकेको रकम अनमुोदन गनन 
बनणयय गनुय भएकोले दोषी िनु। दीपक कुमार शे्रष्ठ Assured Risks LTD, London का 
स्थानीय प्रबतबनबध भगिती टे्रडसयका शम्भ ु भारतीसँग बनदनशन िमोजजम FPU का लाबग 
सामान खररद गनन बनणयय गनुय भएको, संचालक सबमबतले ०६४।५।६ गते विबभन्न १३ 
िर्ा शतयिरु राखी बनणयय गरेकोमा संचालक सबमबतको बनणयय विपरीत ठेकेदारसँग संझौता 
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गनुय भएकोले दोषी िनु ्भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी रिी प्रताप राणाको अबधकार प्राप्त 
अबधकारी समक्षको ियान। 

सामान खररद प्रकृया चल्दा म प्रशासन विभागकोंे प्र.ना.म.बन. पदमा काययरत बथए।ँ 
बमबत २०६४।५।१६ सामान खररद गनय मेरो अध्यक्षतामा िोडय गठन गरेको बथयो। सो 
िोडयले पेश िनु आएको िोलपर र जशलिन्दी दरभाउपरको मूल्यांकन गरी सिैभन्दा घर्ी 
दररेर् किोल गनन फमयको ठेक्का स्िीकृत गनय बसफाररश गरेको िो। बमबत ०६४।५।२५, 
०६४।५।२६, ०६४।६।७, ०६४।६।१७ र ०६४।६।२१ को िैठक मेरो 
अध्यक्षतामा िसी बनणययिरु भएका िनु। प्र.अ.म.बन.दीपक बसंि थाङदेनको अध्यक्षतामा 
गदठत सबमबतले पेश गरेको योजना प्रबतिेदनला  नै लागत अनमुान माबनएको िो। APC 
को Specification का सम्िन्धमा UN िार् प्राप्त सामानको ताबलका र योजना 
प्रबतिेदनला  आधार मानी ठेक्का जस्िकृतीका लाबग बसफाररश गरेको िो। UN Standard 
िमोजजमको सामान आपूबतय नभएमा आपूबतयकतायले Replace गनुयपनन समेत गरी बसफाररश र 
संझौता भएको िो। चीनिार् लबगएको एमिलेुन्स र िार्र र्ैंकर आपूबतयकतायले कलकिा 
िन्दरगािासम्म लानपुनन समझदारी भएको बथयो। नेपालिार् पठाउन ु पनन सामान पबन 
कलकिा पोर्यमा पगुेपबछ एकसाथ UN ले कलकिा पोर्यिार् ढुिानी गरी ददने भएकोले 
शम्भ ु भारतीले अबतररक्त ढुिानी भाडा दािी नगनन गरी उक्त एम्िलेुन्स र पानी र्ैंकरिरु 
चीनिार् बसधै सडुानसम्म समझदारी िमोजजम ढुिानी गरी ददएको िो। Mobile House 
का सम्िन्धमा UN को मापदण्ड िमोजजम थप आिश्यक परेमा समेत किोल अंकमा थप 
नगरी थप Mobile House उपलव्ध गराउन पनन शतयमा ठेक्का स्िीकृतीको बसफाररश 
गररएको िो। Fork Lift का सम्िन्धमा ठेकेदारले पेश गरेको िोलपर अनसुार उकापादन 
स्थलिार् सडुानपोर्यसम्म सामान परु् याउन ुपनन गरी समझदारी भएको बथयो। 

लागत अनमुान तयार गनय दररेर् बलएको व्यजक्तको िारेमा खररद सबमबतला  
जानकारी भएको भए कायस्तो व्यजक्तको िोलपर जस्िकृबतका लाबग बसफाररश गनन नै बथएन। 
कोष संचालक सबमबतले बमबत ०६४।५।६ मा गरेको बनणययको जानकारी मला  छैन। 
कोषला  िानी नोक्सानी परु् याउने गरी संझौता गरेको छैन। ISO Standard को सामान 
आपूबतय गनुयपनन र सो नभएमा Replace समेत गनुयपनन गरी २७ सेप्रे्म्िर २००७ मा प्रिरी 
प्रधान कायायलयका तफय िार् ओमविक्रम राणा र श्याम बसंि थापाको बनदनशन िमोजजम मैले 
संझौतापर तयार गरी दस्तखत गरेको िो। UN िार् बछर्ो बछर्ो सामान तयार गनय 
बनदनशन भएको तर Date Fixed नभएको िुँदा संझौताको Delivery Schedule मा बमबत 
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उल्लेख नभएको जस्तो लाग्छ। ओमविक्रम राणाको बनदनशन िमोजजम नै ४०% L.C. 
माफय त अबग्रम भकू्तानी ददने संझौता भएको िो। UN को Pre-deployment Inspection 
Team ले ठेकेदारले प्रस्ताि गरेको जीपको Clearance कम भएकोले Reject गरेको 
बथयो। Reject भएपबछ प्र.प्र.का. बभर भएको Tata Mobile Jeep उपयकु्त भबनएकोले 
ठेकेदारिार् नबल  बतनै जीप नै पठाइएको िो। खररद नगरेको गाडी िापतको US$ 
725067.23 Total L.C. Amount को िाँकी ६०% िार् घर्ाउने विषयमा ठेकेदारसँग 
छलफलमा L.C. को Total Amount एवकन भै सकेको भन्ने जजवकर बलएकोले सोिी रकम 
िरािरको Spare Parts बलने समझदारी भएको िो। सम्िजन्धत कम्पनीको प्राविबधक र 
प्र.प्र.का.को इजञ्जबनयरिरुसँग छलफल गरी Spare Parts का विषयमा एवकन गररएको 
िो। संगठन प्रमखु र संचालक सबमबतका अध्यक्षको बनदनशन िमोजजम Spare Parts  
खररदको संझौतामा पबन दस्तखत गरेको िुँ। 

कल्याण शाखािार् भकु्तानीको लाबग तयार भ  आएको परमा सिी गरी ददएको िुँ। 
वकस्ता िापत के कबत रकम भकु्तानी गनुय पनन िो कल्याण शाखाला  िढी जानकारी िोला। 
अवप्रल २८, २००९ र जलुा  २८, २००९ को वकस्ता िापतको रकम क्रमशाः US$ 
450000.00 र US$ 273000.00 प्र.प्र.का.को बनदनशन विना भकू्तानी नगनय २५ मे 
२००८ मा संगठन प्रमखुको बनदनशानसुार िैंकमा पर लेखेको िो। २५ मे २००८ मा 
ताबलका िना  सो अनसुार भकु्तानी गनय र खातामा मौज्दात नभएमा Book Force Loan  
कायम समेत गरी L.C. िापतको रकम भकू्तानी गनय िैंकला  पर लेख्न ेकाम र ८ थान 
APC को बिमा िापत US$ 73534.00 बतनय प्र.प्र.का.मञ्जुर छ भन्ने पर ओम विक्रम 
राणा, कोष संचालक सबमबतका तकाकालीन अध्यक्ष दीपक बसंि थाङदेन समेतको बनदनशानसुार 
लेजखएको िो। US$ 33,37,295.00 को बिमा गनन भनी US$ 30,33,911.00 को मार 
बिमा गरेको कुरा आज थािा पाए। यसमा Assured Risks LTD को िदियत भएको 
देजखन्छ। बिमा रकममा VAT िापत US$ 8461.00 Assured Risks LTD जस्तो 
अन्तररावष्ट्रय कम्पनीले आफूले दािी गनय नपाउने रकम दािी गरी पराचार गरेकोले सो 
कम्पनीको यसमा पबन िदियत देजखन्छ। आपूबतयकतायले गणुस्तरीय सामान आपूबतय गरोस 
भनेर L.C. िापतको छैठौं र सातौ वकस्ता रकम नेपाल प्रिरीको बनदनशन विना भकु्तानी 
नददन पर लेजखएको िो भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी दीपक कुमार शे्रष्ठको अबधकार प्राप्त 
अबधकारी समक्षको ियान। 
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सजचिालयको प्रबतबनबधको रुपमा खररद िोडयको बमबत २०६४।५।२५, 
०६४।५।२६, ०६४।६।७, ०६४।६।१७ र ०६४।६।२१ को िैठकमा उपजस्थत 
नभएतापबन िैठकको बनणययमा सजचिालयको राजपरांवकत प्रबतबनबधको रुपमा आफ्नै 
काययकक्षमा दस्तखतसम्म गरेको िुँ। खररद िोडयमा सजचिालयिार् पबन एकजना प्रबतबनबध 
राखेकोले िैठकमा बनणयय भ  सिै िररष्ठ प्रिरी अबधकृतिरुिार् दस्तखत भै सकेपबछ 
सजचिालयमा फाइल ल्याउने र आफू भन्दा माबथको कमाण्डरको आदेशमा मैले दस्तखत 
मार गरेको िुँ। उक्त िैठकिरुमा के बनणयय भएको बथयो भन्ने कुरा मला  थािा छैन। 
कायय व्यस्तताले पढ्न पबन सवकएन। संगठनको वितमा छ भनी विश्वासमा परी मौजखक 
आदेशानसुार सजचिालयको प्रबतबनबधका रुपमा दस्तखत गरेको िुँ भन्ने समेत व्यिोराको 
प्रबतिादी लाल गोविन्द शे्रष्ठको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षकोंे ियान।  

मैले प्रिरी मिाबनरीक्षक पदिार् २०६५।६।१ गते अिकाश पाएको िुँ।  नेपाल 
सरकार मजन्रपररषको बमबत ०६४।५।१० को बनणययानसुार सडुानको डाफय रमा FPU 
खर्ाइएको िो। सो को लाबग आिश्यक सामाग्री खररद गरी पठाउन तकाकालीन 
प्र.अ.म.बन.दीपकबसंि थाङदेनको संयोजककािमा योजना तथा लागत अनमुान सबमबत गठन 
गरी ददएको बथए।ँ सो सबमबतले पेश गरेको प्रबतिेदनको आधारमा खररद प्रकृया अजघ 
िढाइएको िो। बमसन एररया मै रेवक बभजजर्को ग  संशोबधत योजना तथा लागत पेश 
गरेको िनुपुछय। प्रबतिेदनमा उल्लेजखत जम्मा रु.४२,१६,५२,५८३।८० को लागत 
अनमुान कुन पदाबधकारीिार् स्िीकृत भएको भन्ने विषयमा मला  जानकारी भएन। लागत 
अनमुान प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतिार् बमबत ०६४।५।६ मा अनमुोदन/स्िीकृत 
भएको छ। संचालक सबमबतको बनणयय पजुस्तकाको जशरमा सदर लेखी दस्तखत गरेको 
सम्िन्धमा संचालक सबमबतको अध्यक्ष प्रशासन विभागका प्रमखु प्र.अ.म.बन.को अध्यक्षतामा 
िैठक िसी बनणयय िनु्छ। सो सबमबतले गरेको बनणययला  मैले सदर गनुयपनन िोइन। केिल 
बनणयय पजुस्तकामा लेजखए पबछ फेरिदल िनु नपाओस ् भनी प्रिरी कल्याण कोष केन्द्रीय 
सबमबतको अध्यक्षको िैबसयतले ०६४।३।१, ०६४।५।६, ०६४।६।१८, 
०६४।१०।३, ०६५।३।११ र ०६५।५।२० को संचालक सबमबतको बनणयय 
पजुस्तकाको बसरमा सदर लेखी प्र.म.बन. ले सदर भनी बनणयय प्रमाजणत गनन चलन िमोजजम 
सदर लेखी दस्तखत गरेको िुँ। बमसनका लाबग पविले देजख नै प्रिरी कल्याण कोषिारै् खचय 
गनन गररएकोले नेपाल सरकारसँग िजेर् माग नगरी कल्याण कोषिारै् खचय गररएको िो। 
APC सम्िन्धमा मला  थािा िनेु िोइन। विशेषज्ञ ला  नै APC (Armed Class II)  
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का िारेमा थािा िोला तर विशेषज्ञ को िो भन्ने मला  थािा छैन। APC (Armed Class 
II) के काममा कसरी प्रयोग गनन भन्ने िारे मला  ज्ञान छैन। दक्ष जनशजक्त नेपाल 
प्रिरीसँग छ छैन भन्ने पबन थािा छैन। आपूबतयकताय िारै् उनीिरु कै खचयमा ताबलम गराएर 
दक्ष जनशजक्त तयार गनन भन्ने संझौता भएको भन्ने सनेुको छु। 

Specification नै तयार नगरी कसरी APC खररद गरेको िो मला  थािा छैन। 
सम्िजन्धत शाखा, मिाशाखा, प्रिन्ध तथा विभाबगय प्रमखुिरुला  थािा िोला। APC नयाँ 
िा Refurbished खररद गररएको भन्ने विषयमा मला  ज्ञान भएन। तर ISO स्तरको 
िनुपुछय भन्ने संझौतामा उल्लेख छ। APC ०६५।५।१९ मा कागो कम्पनीले UN 
बमसनला  िझुाएको बथयो। UN को PDV Team  ले APC का सम्िन्धमा लेखेको 
कैवफयत मैले ििुि ुनेपालीमा अनिुाद गनय सवकन। APC गाडी कबत िषय परुानो बथयो भन्ने 
कुरा मला  थािा िनेु विषय िोइन। मेरो पालामा पविलो भकु्तानी भएको कुरा पबछ थािा 
पाए।ँ म अिकास भै सकेकोले २०६५।५।१९ मा सडुान पगुेको APC परीक्षण गनन 
गराउने मौकै पा न। म पबछका द ु प्र.म.बन.िरु िेम ििादरुगरुुङ्ग र रमेशचन्द ठकुरीले 
साियजबनक खररद ऐन बनयम अनसुार परीक्षण गरा  ठीक छ भन्ने सवर्यवफकेर् प्राप्त भएपबछ 
मार भकु्तानी ददनपुनन बथयो। तर ऐन कानूनको ठाडो उलङघन गरी प्र.म.बन. रमेशचन्द 
ठकुरीको काययकालमा अजन्तम भकू्तानी ददनकुो साथै जमानत समेत फुकुिा गरी ददएको भन्ने 
सनेुको छु। समयमै APC उपलव्ध गराउन पिल नगरी कररि ५०% रकम वकन भकु्तानी 
ददइयो भन्ने सम्िन्धमा ४०% L.C. िापत र िाँकी ६०% रकम संझौता अनसुार भकु्तानी 
ददंदै जानपुनन क्रममा सामान सिी िालतको प्राप्त िनेु अनमुान गरी अबधकार प्राप्त 
कमयचारीिार् भकु्तानी भएको िनुपुछय। 

प्रिरी कल्याण कोषिार् खचय िनेु भएकोले प्रिरी कमयचारीला  मैले अबधकार 
प्रकायायोजन गनय बमल्दैन। िोलपर प्रकृयाद्वारा खररद गनुयपनन सिारी/ढुिानीका साधन एिं 
एम्िलेुन्स Military Pattern भन्ने नाममा ३ िर्ा सूजचकृत फमयला  दरभाउ पेश गनय 
लगा  खररद गरेको विषयमा दामकाम गननला  नै थािा िोला। यसमा कुन सामान कुन 
प्रकृयािार् खररद गरे मला  थािा छैन। सडुानको लाबग आिश्यक Arms & 
Ammunition कसरी आपूबतय भएको र भन्डार शाखािार् आपूबतय भएको िो िोइन भन्ने 
विषयमा मला  संझना भएन। सम्पूणय जजम्मेिारी संगठन प्रमखुकै िो भने मातितका 
कमयचारीको के काम। तसथय जसले जे काम गछय कायसको जजम्मेिारी कायसैले ििन गनुय 
पछय। नेपाल प्रिरीले िाइर्ीमा सिारी साधन िन्दकु, गोली िारुद आदद सामान जनु 
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प्रकृयािार् पठाइएको बथयो सडुान बमसनको लाबग पबन कायसै अनरुुप गनय भनी मातितला  
बनदनशन ददएको बथए।ँ सोिी अनसुार गरे िोलान।् नेपाल प्रिरीसँग भएको गाडी, िन्दकु, 
गोली िारुद आदी सडुान पठाउँदा नेपाल सरकारको स्िीकृती बलए नबलएको विषयमा मला  
संझना भएन र UN िार् सो सामान िापत सोधभनाय प्राप्त िनेु अिस्थामा म अिकास 
भैसकेकोले कुन संस्थामा सोधभनाय प्राप्त भएको छ जानकारी भएन। प्रिरी कल्याण कोषिार् 
खररद भै बमसनमा पठाइएको सामाग्रीको सोधभनाय प्रिरी कल्याण कोषमा जम्मा िनु्छ। 
अन्यको सम्िन्धमा जानकारी भएन। 

संझौता गदाय सबमबतको बनणयय पालना गनय के अप्ठेरो पर् यो। कायस्तो संझौता वकन र 
कसरी गरे। संझौता गननला  नै थािा िोला। APC लगायतका सामानिरुको संझौता गनय 
मैले कसैला  तोकेको छैन। कोषको विधान अनसुारै गरे िोलान।् प्रशासन विभागका 
प्र.अ.म.बन. संचालक सबमबतको अध्यक्ष िनेु भएकोले िाँिा अन्तरगत प्रिन्धको प्र.ना.म.बन. 
ला  तोवकएको िो की ? APC को गणुस्तर ठीक िेठीक भन्ने विषयमा एवकन गनन 
जजम्मेिारी मेरो  नभै मातितका कमयचारीको जजम्मेिारी बभर पछय। यस खररद प्रकृयामा 
किीीँ कतै िार् आदेश/बनदनश प्राप्त भएको छैन। मैले APC लगायतका सामानिरु 
Assured Risks LTD का स्थानीय प्रबतबनबध भगिती टे्रडसयका शम्भ ुभारतीिारै् खररद गनय 
आफू मातितका प्रिरी अबधकृतिरुला  कुनै आदेश ददएको छैन। २७ सेप्रे्म्िर २००७ 
को ठेक्का संझौतामा २ िषय बभर ६०% भकू्तानी ददनपुछय र कायस पबछको १५ मविनासम्म 
पबन भकू्तानी नभएमा ७% व्याज लाग्ने छ  भन्ने उल्लेख भएको िुँदा एउर्ा प्रबतवष्ठत 
संस्थाले गैर जजम्मेिारी कुरा गनय नबमल्ने िुँदा भकु्तानी ताबलका िना  ददएको जस्तो 
लाग्छ। १७ िर्ा गाडी खररद गनन संझौता रद् गनुय पदाय L.C. Amendment गनुय पर् यो। 
तर पर्क पर्क चाविं वकन Amendment गनुय पर् यो थािा भएन। तीन िर्ा फमयला  
मार दरभाउ पर पेश गनय लगाउने गरी प्र.म.बन.ले बनदनशन ददएको भन्ने सम्िन्धमा ियान 
ददनेले लेखीददंदैमा दावयकाििार् पजन्छंदैन। मैले बनदनशन ददएको भए प्रमाण पेश गनय लगाउन ु
पछय। क कस्को अबधकार के के भन्ने विषयमा बनदन जशका निनाइएको िुँदा दस्तखत गनन 
िरुिार् नै सम्िजन्धत विषयमा जानकारी बलनपुनन िनु्छ। सामान आपूबतय संझौतामा पबन 
दस्तखत गनय मैले कसैला  तोकेको बथइन। कायसैले दस्तखत गननला  नै थािा िोला। 

कम गणुस्तरको सामान प्राप्त िनेु गरी L.C. संशोधन भएको भए संशोधन गनन 
अबधकृतले जजम्मेिारी बलनपुछय। परुानो APC  खररद गरेको विषयमा संचालक सबमबतला  
जानकारी िोला। L.C. Amendment गनन अबधकारी को िो भन्न सजक्दन। तर अबधकार 
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प्राप्त बनकाय भनेको प्र.प्र.का.प्रशासन विभाग र प्रिन्ध प्र.ना.म.बन., आ.प्र.मिाशाखा, कल्याण 
शाखा िो। ३ िषयको ठेक्का संझौता गरी ३ मविनाको परफरमेन्स िण्ड स्िीकार गरेको कुरा 
म समक्ष आइपगु्ने कुरा नै िोइन। APC  मा जडान िनेु िबतयारका िारेमा मला  
जानकारी छैन भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी ओम विक्रम राणाको अबधकार प्राप्त 
अवककारी समक्षको ियान। 

 बमबत ०६४।५।९ र ०६४।६।७ मा गरी दइुिर्ा योजना प्रबतिेदनमा दस्तखत 
गरेको िो। योजना तजुयमा सबमबतको सदस्यको नाताले मला  छुटै्ट कुनै जजम्मेिारी 
तोवकएको बथएन। उक्त सबमबतले FPU का लाबग आिश्यक पनन सामानको लागत अनमुान 
तयार गरेको िो। APC (Armed Class II) को र Specification का सम्िन्धमा मला  
जानकारी छैन। प्रिरी प्रधान कायायलयले खररद गनन प्रिन्ध शाखा रिेको छ। आिश्यक 
पनन सम्पूणय सामानिरुको लागत िझु्ने कायय सोिी शाखािार् भएको बथयो। सबमबतको 
िैठकमा उक्त शाखािार् प्रबतबनबधकाि गनुयिनेु प्रिरी अबतररक्त मिाबनरीक्षक दीपक कुमार 
शे्रष्ठ र प्रिरी नायि उपरीक्षक संजय बसंि िस्नेतद्वारा एका  मूल्य र लागत वििरण प्रस्ततु 
भएको िो। Specification का िारेमा पबन िािाँिरुला  नै थािा िोला। प्रिन्ध शाखािार् 
पेश भएको उक्त मूल्य सम्िन्धी वििरण मनाबसि नै िोला भन्ने विश्वासमा परेको बथए।ँ 
योजना प्रबतिेदनमा जे सकैु व्यिोरा उल्लेख भएतापबन प्रिरी मिाबनरीक्षकिार् आबथयक ऐन 
बनयम िमोजजम गनन भन्ने तोक आदेश भएको बथयो। UN  ले पररिबतयत MOU अनसुार 
पविला पठाएको सामानको सूजचमा केिी सामान थप र पररितयन समेत गरेको िनुाले थप 
सामानिरु खररद गनय बसफाररश गररएको िो। सो गदाय लागत पबन िढेको बथयो। Night 
Vision को मूल्य िढेको विषयमा पबन प्रिन्ध शाखाका पदाबधकारीला  नै जानकारी 
िनुपुदयछ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी विजयलाल कायस्थको अबधकार प्राप्त अबधकारी 
समक्षको ियान। 

म ०६५।६।२ देजख प्रिरी मिाबनरीक्षक भ  ०६५।११।५ गते सोिी पदिार् 
अिकास पाएको िुँ। सडुानको डाफय रमा खवर्एको नेपाल प्रिरीको िन्दोिस्तीका सामान 
खररदमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। बमबत २०६५।८।१३ र ०६५।९।११ को प्रिरी 
कल्याण कोषको सञ्चालक सबमबतको िैठकको बनणयय पजुस्तकाको जशरमा मैले दस्तखत 
गरेको िो। प्रिरी मिाबनरीक्षक कोषको संरक्षक िनेु भएकोले बनणयय प्रमाजणत गराइने 
प्रचलन अनसुार सिी गरेको िो। यसला  सञ्चालक सबमबतले बलएको बनणययिरुको नैबतक 
जजम्मेिारी भने िनु्छ। कोष आफैँ मा अबधकार प्राप्त बनकाय भएकाले मिाबनरीक्षकको सदर 
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िा िदरले बनणयय प्रभावित िनेु िोइन। प्रिरी कल्याण कोष प्रबत स्िाबमकाि बनमायण गनन 
गराउने उद्ेश्यले सिै तिका प्रिरी कमयचारीिरुको प्रबतबनबधकाि कायसमा गरा एिार् सिै 
सदस्यिरुको सिभाबगता र जिाफदेविता समानरुपले धारण गनुय पनन भएता पबन दजायगत 
िैबसयतको प्रश्न आउने गरेको पबन मिशसु िनु्छ। मेरो काययकालमा ११ सेप्रे्म्िर २००८ 
मा प्रिरी प्रधान कायायलय र आपूबतयकताय िीच भएको संझौता अनसुार ट्रान्सपोर्र्नशन र बिमा 
िापत बमबत २०६५।७।२९ गते अमेररकी डलर ६२,५८०।०० र जनिरी ३, २००८ 
मा भएको सझौता अनसुार बमबत २०६५।९।३ गते एस्यडुय ररस्क बलबमरे्डका स्थानीय 
प्रबतबनबध भगिती टे्रडसयका नाममा अमेररकी डलर ५१,४६७।०० भकु्तानी ददएको 
देजखन्छ। कायस्तै २०६५।२।३० गते प्रिरी प्रधान कायायलयले विमालयन िैंकला  पूिय 
बनदनश गरे अनरुुप  २०६५।७।१२ मा र २०६५ माघ १५ मा चकु्ता गनुय पनन अमेररकी 
डलर ४,५०,०००.०० को द ु वकस्ताले िनेु US$ ९,००,०००.०० सरोकार पक्षले 
भकु्तानी पाउने गरी ददएको छ। मेरो काययकालमा सडुान िन्दरगािमा APC पगुे पबन 
परीक्षण भएको बथएन।  

म अिकाश भ  सके पबछ ०६६।४।१९ गते मार Arrival Inspection भएको 
िो। मेरो पालामा संझौता िमोजजमको सामान पगुेको छ छैन भन्ने िझु्ने तफय  कुनै पिल 
भएको छैन। सामान के कस्तो पगुेको रंु्गो नलाग्दै १२ जनु २००८ मा प्रिरी प्रधान 
कायायलयिार् भएको पूिय बनदनश अनसुार बनधायररत समयमा द ु वकस्ता स्िताः भकु्तानी भएको 
िो। मैले बनदनशन ददएको िोइन। APC परीक्षण प्रबतिेदन प्राप्त नभएसम्म भकु्तानी रोक्न 
बनदनशन ददने सम्िन्धमा परीक्षण िनेु अिस्था छँदा छंदै अनािश्यकरुपमा भकु्तानी ददन 
िैंकला  आदेश दद रिन ुपनन अिस्था नभएकोले कायस तफय  कारिािी नचलाएको िो। APC 
अझै नेपाल प्रिरीको स्िाबमकािमा नआएको र राज्य व्यिस्था सबमबतको प्रबतिेदनिार् समेत 
गणुस्तरयकु्त नभएको भन्ने देजखएकोले रकम आपूबतयकतायले नै ददन ु पनन र ददलाउने तफय  
नेपाल प्रिरीको पिल िनु ुपनन देजखन्छ। यस िापत गएको रकम विनाबमना भएको भन्दा 
आपूबतयकतायको खातामा केिी प्रकृयागत रवुर्का कारण भकु्तानी भएको भन्नु उजचत िनु्छ। 
मेरो पालामा भकु्तानी गएको अिस्था बसजयना िनुमुा FPU ला  सडुानमा पठाउन गररएका 
पूिय तयारीका चरण देजख प्रारम्भ भएको पूिय बनणययिरु कायय प्रणाली, अजख्तयार गरेको नीबत 
तथा संझौतािरु नै िढी जजम्मेिार छन।् भकु्तानी ददने प्रकृया, प्रमाणको भार परु् याउने काम 
सञ्चालक सबमबतको िनेु िुँदा सबमबतको काममा मैले विश्वास गनय पनन नै िुँदा सदर 
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जनाइएको िो। आपूबतयकतायले स्थानीय एजेण्र्ला  स्थानीय रकममा नै भकु्तानी ददन भनेता 
पबन प्रिरीको आफ्नै डलर खाता भएकोले डलर भकु्तानी भएको िनुपुछय।  

L.C. को भकू्तानी गदाय िैंक जमानत वकन माग नगररएको भन्ने विषयमा भकु्तानी 
ददनेले रीत परु् या  भकु्तानी ददएको िोला भन्ने लागेको बथयो। तर सो को भकू्तानी रोक्न 
मला  िररष्ठ प्रिरी अबधकारीिार् अनरुोध गदाय गदै पबन कायस तफय  मैले कदम नचालेको 
भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा छैन भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी िेम ििादरु गरुुङ्गको 
अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

 FPU खर्ाउने नेपाल सरकारको बनणययपबछ खवर्ने स्थानको सम्भाव्यता र स्थलगत 
अध्ययनको लाबग सडुान बमसनको प्रधान कायायलय, डाफय र बमसनसँग सम्िजन्धत UN का 
पदाबधकारीसँग छलफल र स्थलगत अध्ययन गरी भए गरेका काययिरु बमबत ०६४।५।९ 
र ०६४।६।७ को प्रबतिेदनमा सम्पूणय कुरा खलुा  पेश गरेको छु। मेरो अध्यक्षतामा 
गदठत सबमबतको APC यस अजघ प्रिरीले खररद गरेको बथएन। Specification िनाएको 
पबन छैन। सामान खररद प्रकृयामा सम्िजन्धत प्रिन्ध शाखा र UN शाखािार् प्राप्त बलष्टको 
आधारमा सबमबतले प्रबतिेदन पेश गरेको िो। प्रिरी संगठनला  आिश्यक पनन सम्पूणय सर 
सामानिरु प्रशासन विभाग र प्रिन्ध शाखा तथा कल्याण शाखािार् खररद प्रकृया गररने िुँदा 
सबमबतका सदस्यिरुिार् प्राप्त वििरणका आधारमा लागत अनमुान तयार गररएको िो। 
तकाकालीन प्र.अ.म.बन. श्याम बसंि थापा, प्र.ना.म.बन. दीपक कुमार शे्रष्ठ र रिी प्रताप राणाले 
तयार गरेको लागत अनमुानला  नै योजना प्रबतिेदन िना  पेश गररएको िो। UN िार् 
खवर्एको बमसन मध्ये सडुानको डाफय र बमसननमा स्थलगत भ्रमणको लाबग सरुक्षाको 
दृवष्टकोणले ज्यादै खतरापूणय भएकोले खराि (साँघरुो) मागयमा समेत चल्ने सिारी साधनला  
Military Pattern का Vehicles भबनएको िो। योजना िनाउदा प्रिन्ध शाखा समेत 
समािेश भएकोले Night Vision को मूल्यका सम्िन्धमा सोिी शाखािार् स्पष्ट िनेुछ। 
सामान खररद प्रकृया र थप लागतका सम्िन्धमा सम्िजन्धत प्रशासन विभाग, प्रिन्ध शाखा र 
कल्याण शाखािार् खररद गररने िुँदा योजना तजुयमा सबमबतमा सम्िजन्धत विभागिार् 
खवर्एका प्रबतबनबधिरुको सल्लाि अनसुार गररएको जस्तो लाग्छ।  

मेरो अध्यक्षतामा िसेको ०६५।३।११ को प्रिरी कल्याण कोष संचालक 
सबमबतको िैठकिार् US$ ७२५०६७.२३ को APC को Spare Parts खररद गनन गरी 
गरेको सम्झौताका सम्िन्धमा संगठनको तफय िार् सम्झौता गरी सकेको िुँदा र APC 
ढुिानीकतायला  संगठनले भकु्तानी दद सकेको िुँदा बमबत ०६५।५।२० को कोष संचालक 
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सबमबतको िैठकिार् अनमुोदन गररएको िो। L.C. को छैठौं र सातौ वकस्ता रकम 
संगठनको बनदनशन बिना भकु्तानी नददन िैंकला  लेजखएकोमा संगठनको बनदनशन विना 
Book Force Loan कायम गरी भकु्तानी गनय िैंकला  कल्याण शाखा प्रमखु रिी प्रताप 
राणाले उक्त पर सम्झौता अनसुार नै िो भनेकोले विभाबगय प्रमखुको िैबसयतले पदीय 
दावयकाि बनिायि गदाय सिी गरेको िो भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी दीपक बसंि थाङ्गदेनको 
अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

 मेरो नाममा भगिती टे्रडसय र श्रीमतीको नाममा भारती टे्रडसय नामको फमय दताय 
छ। विबभन्न विदेशी कम्पनीको स्थानीय प्रबतबनबध भ  सरुक्षा बनकायमा विदेशी कम्पनी 
सूजचकृत गरा  स्थानीय प्रबतबनबधको िैबसयतमा नेपाल प्रिरी, सशस्त्र प्रिरी र नेपाली सेनामा 
सरुक्षा सामाग्री लगायत विबभन्न सामानिरु सप्ला  गनन क्रममा Agent  को काम गदै 
आएको छु। मेरो फमयले Assured Risks LTD. London िार् APC र सो को Spare 
Parts, Prefab House अमेररकाको Kejo LTD Co. र Radio Set China को 
Wuhan Huajin Co. LTD. र Range Finder Tarals Internationals, USA को 
कबमसन एजेण्र् भ  काम गरेको िो र उक्त काम गदाय मेरो फमयको तफय िार् कुनै पबन 
विजक नेपाल प्रिरीको नाममा जारी गररएको छैन। रे्ण्डर वकन्नेदेजख सम्झौता गनन सम्मको 
एजेण्र्को काम िो। सम्झौता कायायन्ियन गनन दावयकाि Agent को िो न। शरुु सम्झौतामा 
FOB Price मा ४ िर्ा ट्रक र १७ िर्ा जजप समेतको लाबग L.C. खोबलएकोमा पबछ 
प्रिरीले सो सामान रद् गरेको िो। कायसपबछ प्रिरी र Assured Risks LTD. िीच बसधै 
पराचार भ  Spare Parts खररद गनय मैले Assured Risks को तफय िार् सम्झौता 
गरेको िुँ। मैले करार ऐन, २०५६ अन्तरगत रिी तेश्रो पक्ष (प्रिरी) सँग सम्झौता गरेको  
िुँ। सामानको Quality जाँच गनन र सप्ला  गनन दावयकाि Agent को निनेु िुँदा प्रिरीले 
कस्तो सामान िझु्यो मैले चेक जाँच गनन कुरै भएन। प्रिरीले गलत सामान िझेुर L.C. 
िार् Final Payment गछय भने प्रिरीले नै सम्झौता उल्लंघन गरेको देजखन्छ। प्रिरीले 
कम्पनीला  सामान ममयत गनय िा िदली गनय कुनै पर लेखेको मेरो जानकारीमा छैन। िरु 
धन्यिाद ददएको छ। भगिती टे्रडशयले L.C. संशोधन गरे गराएको छैन। Assured 
Risks LTD. सँग जचनाजानी भएको Website िार् िो। साथै जलुा  २००६ को 
अन्तबतर म लण्डन गएको बथए।ँ तर २००७ देजख लागू िनेु गरी Agreement भएको 
िो।  
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OT 64 Refurbished APC Supply गनन गरी प्रस्ताि गररएको िो। प्रिरीले 
दरभाउपर माग गदाय कुनै पबन Specification राखेको बथएन। Kejo LTD CO USA 
ले Prefab House उपलव्ध गराएको िो। सो सामानको लाबग FOB Price मा 
सम्झौतासम्म मैले गरेको िो। प्रिरीले आपैm ढुिानी गनन गरी जेबडस कागोले प्रिरीको 
रोििरमा िझुी बलएको बथयो। सो सामानको अजन्तम भकु्तानी भएको ४ िषय विबतसकेको 
िुँदा यस सम्िन्धमा केिी भन्नु पनन देजखदैन। APC model will be OT 64 & it is 
Refurbished  भनी प्रस्ताि गरी सोिी सामान स्िीकृत भएको िो। OT 64 APC 
brand new  संसार भरी किीीँ पबन पइँदै्यन। APC को भकु्तानी L.C. द्वारा बसधै  
Assured Risks LTD. ला  भएको िुँदा मेरो कम्पनीला  कुनै दावयकाि नै सजृना िुँदैन। 
Assured Risks को प्रबतबनबध भ  नेपाल प्रिरीिार् विबभन्न बमबतमा गरी अन्दाजी ३ करोड 
१० लाख जबत रकम िझेुको छु। सो रकम पबछ मैले सोिी कम्पनीला  विबभन्न बमबतमा 
िझुाएको भरपा  थान ३ पेश गरेको छु। L.C. को िाँकी ६०% रकम सामान प्राप्त भएको 
बमबतले १५ मविना बभर पूरै नबतरे िाँकी मविनामा ७% व्याज लाग्ने भन्ने सम्झौतामा 
उल्लेख छ र मौजखक समझदारी पबन कायिी भएको बथयो। मैले २ िषयसम्म उधारोमा 
सामान ददने कम्पनी ल्या  ददएको िो। तर प्रिरीले मौकाको फाइदा बलनपुनन बथयो, बलयो 
बलएन थािा भएन भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी शम्भ ुभारतीको अबधकार प्राप्त अबधकारी 
समक्षको ियान। 

प्र.ना.म.बन.पदमा काययरत कोष संचालक सबमबतको ०६४।६।१८ र 
०६५।३।११ को २ िर्ा िैठकमा सिभागी भएको छु। संचालक सबमबतको कायय 
समथयन मार जनाउने र नीबत तयार िुँदा पबन संगठन प्रमखुको बनदनशनमा पूिय बनधायरण भ  
आउने प्रकृया रिेको िुँदा कल्याण कोषको ठूलो रकम लगानी िनेु र यस सम्िन्धमा 
छलफलको कुनै प्रकृया नदेजखएको िुँदा बमबत ०६४।५।६ को िैठकमा अनपुजस्थत रिेको 
िो। दस्तखत गराउन ल्याएकोमा मेरो जचि निझेुकोले बनणययमा दस्तखत नगरेको िुँ। 
खवर्एको प्रिरीको असवुिधाला  ध्यानमा राखी सवुिधा थप गनुय पनन भनी विषय प्रस्ततु 
भएको िुँदा रु.५,३६,०८,०००।– रकम थप गनन बनणयय भएको बथयो। Night Vision  
को मूल्य थािा नभएकोले पेश भएको इवष्टमेर् ठीक िोला भनी रु.९७,२०,०००।– थप 
गरेकोला  समथयन जनाएको िो। APC ला  Spare Parts आिश्यक पनन, विदेशमा 
खररद गदाय मिंगो पनन र पविले नै खररद गदाय लाभदायक िनु्छ भनेर सम्झौता अनमुोदन 
गनुय पछय भन्ने विषय पेश गररएको िुँदा US$ 725067.23 को APC को Spare Parts 
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खररद गनन गरी भएको सम्झौता अनमुोदन गररएको िो। संगठनिार् सम्झौता भइसकेको 
िुँदा संगठनको विरुद्ध प्रश्न खडा गनय नसवकएको िो भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी सरेुन्द्र 
ििादरु पालको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

 म कानून शाखामा काययरत रिँदा ०६४।५।२५ र ०६४।५।२६ को खररद 
िोडयको िैठकमा उपजस्थत भएको बथए।ँ कररि २०००० पाउण्ड मूल्यको सामान दरभाउ 
परद्वारा खररद गरेको विषयमा कानून शाखामा प्रशासन शाखा कै प्रिरी कमयचारीला  सरुिा 
गरी कामकाज गरा  आएको िुँदा यस सिालको जिाफ ददन कदठना  भएको िो। द ुिर्ा 
विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेण्र् एउरै् भएको अिस्थामा कसरी दइुिर्ा फमय भगिती 
टे्रडसयला  नै पेश गनय लगाएको भन्ने सम्िन्धमा िैठकमा छलफल नै नगरा एको िुँदा कायो 
कायय कानून सम्मत भए नभएको विषयमा जानकारी भएन भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी 
अजुयन प्रसाद बतबमजल्सनाको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

 आबथयक प्रशासन मिाशाखामा काययरत रिँदा प्रिरी कल्याण कोषको कोषाध्यक्षको 
िैबसयतले कल्याण कोषको रकमको रेखदेख गनन, UN िार् प्राप्त िनेु रकमको, अन्य 
रकमको विसाि राख्न े र कोषको कामको जानकारी बलने गदयथेँ। २०६५।८।१३ र 
२०६५।९।११ मा िसेको सञ्चालक सबमबतको िैठकमा उपजस्थत भ  बनणयय गररएको 
िो। बमबत २०६५।७।२९ को कोषको रकमको भकु्तानीका सम्िन्धमा म कायिां काययरत 
नभएकोले मला  थािा छैन। सञ्चालक सबमबतको सजचिले पेश गरेको एजेण्डामा छलफल 
भ  सदस्यको िैबसयतले खचयको अनमुोदन भएको िो। म भखयरै सगरमाथा अञ्चल प्रिरी 
कायायलयिार् सरुिा भ  आएकोले धरै कुरा तकाकाल थािा भएन। कल्याण कोषको 
विधानले कल्याण कोषको सदस्य सजचिला  लेखा तथा कागजात राख्न े जजम्मेिारी ददएको 
िनु्छ, रकम कल्याण कोषका अध्यक्षको सदरमा भकु्तानी िनु्छ,। मला  बसफाररश गनुयका 
साथै गोश्वारा भाउचरमा सदर गनन जजम्मेिारी ददइएको छ। यस सम्िन्धमा सदस्य 
सजचिला  सोध्दा सामानिरु सम्िजन्धत देशले परु् याउने र बछर्ो परु् याउन ुपरेको भबनएको 
िुँदा अनमुोदन गराएको िो। कल्याण कोषको एउर्ा खाता विदेशी मदु्रामा बथयो। संयकु्त 
राष्ट्र संघिार् सोधभनायको रकम डलरमा नै आउने भएिार् प्रिरीले पबन डलरला  नेपाली 
मदु्रामा सर्िी गरी काम चलाउने गररन्छ।  

बमबत २०६६।४।१३ र २०६५।१०।१० गतेको L.C. वकस्ता भकु्तानीको 
बसफाररशमा मेरो सिी छ। प्रिरी प्रधान कायायलय कल्याण शाखाले पर पठा  विबभन्न 
समयमा वकस्तािन्दी रुपमा बतनन गरी प्रबतिद्ता गरेको बमबतमा भकु्तानी भएको िो र उक्त 
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रकम L.C. को बसद्धान्त अनसुार भकु्तानी भएको िो। परफरमेन्स िण्डको म्याद थप जस्ता 
वििाददत विषय तकाकाल नउठेकाले म्याद थप तफय  ध्यान ददइएन। भकु्तानी ददने िेलामा 
ए.वप.बस. सम्िन्धी विषयमा कुनै वििाद नआएकोले पबन भकु्तानी भएको िो। सडुान 
बमसनला  चाविने सामानिरु UN का प्रबतबनबधिरुले नेपालमा नै बनरीक्षण गरेका बथए।ँ 
ए.वप.बस.को सम्िन्धमा नेपाल प्रिरीको लाबग नौलो भएकोले कस्तो िनु ु पनन िो जानकारी 
भएन। नेपाल प्रिरीिार् बनरीक्षणका लाबग कोिी गएनन। पबछ सडुानको क्याम्पमा UN 
िार् जाँच िुँदा काम नलाग्ने भन्ने प्रबतिेदन प्राप्त भयो। तर भकु्तानी पविले नै भ  सकेकोले 
रोक्ने कुनै आधार भएन। कल्याण कोष शाखामा लेखा सम्िन्धी काममा जानकार व्यजक्त 
रिने िुँदा बनजिारै् िैक जमानत बिना भकु्तानी ददन िनेु निनेु एवकन गरी बसफाररशका 
लाबग ल्याउन ुपनन बथयो। प्रिरी संगठन आदेशमा चल्ने िुँदा  आफूला  ददइएको आदेश 
अनसुार काम गनुय पनन िनु्छ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी श्याम ििादरु खड्काको 
अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

िाल म य.ुएन. शाखामा काययरत रिेको छु। १ जनिरी २००९ मा एस्योडय 
ररस्कका बनदनशकला  लेजखएको परमा भएको सिी मेरो िो। उक्त पर नेपाल प्रिरीको 
तफय िार् सडुान बमसनमा पठाइएको APC संचालन सम्िन्धी ताबलम प्रदान गनय एस्योडय 
ररस्कला  टे्रनरको व्यिस्था गनय सियोगका लाबग लेजखएको िो। तकाकालीन समयमा APC 
िरु सडुानको िन्दरगािमा पगुे पबन लामो समयसम्म नेपाल प्रिरीले चालकको व्यिस्था गनय 
नसकेको र बमसनिार् पबन चालकको व्यिस्थाका लाबग ताकेता आ  रिेकोले टे्रनरको 
व्यिस्थाको अनरुोधका लाबग कम्पनीला  लेजखएको मार िो। चालक ताबलमको सन्दभयमा 
दावयकाि बनिायि गनय पर लेखेको िुँ। यसको अन्य कुनै उद्ेश्य छैन। नेपाल प्रिरीिार् 
Assured Risks सँग चालक ताबलमको लाबग आिश्यक पनन प्रजशक्षक सम्िन्धी समन्िय 
गनय तकाकालीन संगठन प्रमखु लगायत मेरो विभाबगय प्रमखुिार् समेत जजम्मेिारी (आदेश) 
ददएको बथयो। सोिी कामको लाबग लेजखएको पर िो। स्थानीय प्रबतबनबधले Assured 
Risks िार् प्रजशक्षकको व्यिस्था बमलाउन पर चाविन्छ भनी भनेकाले सिैला  जानकारी 
दद  पर लेजखएको िो। साथै UNAMID बमसनको लाबग खररद गरेको APC ला  सडुान 
िन्दरगािासम्म परु् याउन आ  परेका समस्यािरुमा Assured Risks ले सम्िजन्धत 
बनकायिरुसँग सम्पकय  गरी नेपाल प्रिरीको APC िरुला  ढुिानी काययमा सियोग र सेिा 
परु् याएका बथए। अन्य विषयमा मेरो सरोकार छैन। परमा मैले APC को गणुस्तरको 
िारेमा उल्लेख गनय खोजेको िैन। मला  L.C. को संशोधन िारे केिी जानकारी निनेु िुँदा 
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मैले ददएको परको भाषामा प्रयोग भएको गणु्स्तरीय सेिा र सिायता ढुिानीका लाबग मार 
लेजखएको िो भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी बनरज ििादरु शािीको अबधकार प्राप्त अबधकारी 
समक्षको ियान। 

िाल प्रिरी मिाबनरीक्षकको पदमा काययरत छु। खररद भएका APC लगायतका 
िन्दोिस्तीका सामानिरुका सम्िन्धमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। कुनै पबन खररद प्रकृयामा 
ठेकेदार िा दोश्रो पक्षसँग िनेु संझौता नै मखु्य िो र FPU िन्दोिस्ती सम्िन्धी संझौतािरु 
तकाकालीन मिाबनरीक्षक ओमविक्रम राणाको काययकालमा तकाकालीन सञ्चालक सबमबतिार् 
भएको र संझौता भ  सके पबछ पनुाः अन्दाजी ७ ददन पिात ् ठेकेदार तथा दोश्रो पक्षले 
अनरुोध गरे िमोजजम संशोधन गरेको देजखन्छ। संशोधन भएका सम्पूणय वििरण समेत 
आयोग समक्ष पेश भएकै छ,। पबछका पदाबधकारीिरुिार् संझौताको अनगुमन गनुय पनन 
िुँदा म लगायत ितयमान सञ्चालक सबमबत िा पदाबधकारीिरुिार् आफूले सक्ने िा दावयकाि 
बनिायि गनन कायय इमान्दारीका साथ बनिायि गरेको छु। प्रिरी कल्याण कोषको रकम खचय 
गनन सम्िन्धमा विधानमा व्यिस्था गररएको छ। विधानको दफा ९ ले सञ्चालक सबमबतको 
व्यिस्था गरेको  र दफा १० ले कोषको संचालन तथा व्यिस्थापन सम्िन्धी अबधकार र 
राष्ट्रसंघको अनरुोधमा विबभन्न बमसनिरुका लाबग आिश्यक िन्दोिस्तीका सामान खररद गनन 
अबधकार समेत सञ्चालक सबमबतला  प्रदान गरेको छ। संयकु्त राष्ट्र संघको आिश्यकता 
अनसुार िन्दोिस्तीका सामानिरु जरु्ाउन ुपनन िनु्छ। Prefab House गाडी लगायत अन्य 
सिारी साधनिरु, राशन पानी, UN ले तोवकददएका िातिबतयार तथा APC/MPV समेत 
पदयछन।् िबतयारिरु गिृ मन्रालयको स्िीकृती बल  सूजचकृत फमयिरु मध्येिार् खररद गरी 
आपूबतय गनन गररन्छ। प्रिरी कल्याण कोषला  िात िबतयार तथा असिाििरु खररद गनन 
अबधकार छैन।  

परफरमेन्स िण्डको म्याद २३ बडसेम्िर २००७ मा समाप्त भ  सकेकोले कायस 
िेलाका अबधकृतले म्याद थप गरी जजवित राख्न ुपनन िो सो कायय वकन भएन थािा छैन। सो 
िारे म किाँ कुनै जानकारी आएको बथएन। मला  जानकारी ददन ुपनन आिश्यकता पबन 
िोइन। वकन भने यस्ता प्रकृयािरु संचालक सबमबत र शाखा अबधकारीको दैबनक जजम्मेिारी 
अन्तगयत पदयछ। । म िार् कुनै भकु्तानी भएको छैन। केिल पूिय बनधायररत संझौता अनरुुप 
पर्क पर्क L.C. मा भएको संशोधन अनरुुप कायम गररएको Book Force Loan 
अन्तगयत विमालयन िैंकिार् भकु्तानी गएको देजखन्छ। APC लगायतका सामानिरुको 
खररद प्रकरणमा संगठन प्रमखुको िैबसयतले कोषको आय व्ययको उजचत व्यिस्थापनका 
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लाबग िररष्ठ चार्यड एकाउण्रे्ण्र्को व्यिस्था गरेको छु। केन्द्रीय तथा साधारण सभािरु 
िोला  मिकािपूणय बनणययिरु पाररत गररएको, कोषिार् िनेु खररद प्रकृयाला  व्यिजस्थत 
पारदशी तथा बमतव्ययी िनाउन विधान संशोधन गरी खररद ऐन बनयमािली अनरुुप 
िनाइएको, आगामी िषयको आय व्ययको लगत तयार गरी सो को पररबध बभर रिी खचय 
गनन व्यिस्था गररएको जस्ता विबभन्न काम गनुयका साथै APC लगायतका अन्य 
सामानिरुको सम्िन्धमा नेपालिार् UN (PDV) वर्मिार् बनरीक्षण गरी पठाइएका UN 
िारै् ढुिानी गदायको अिस्थामा भएको क्षबतको मूल्याकंन गनय लगा  क्षबतपूबतयको दािी गनय 
लगा एको र APC िरुका सम्िन्धमा कोषको माबथल्लो बनकाय केन्द्रीय सबमबत र साधारण 
सभाको िैठक समेत िोला  लगानी सम्िन्धमा अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
बनणयय िमोजजम िनेु गरी लगानी अनमुोदन गनन बनणयय गररएको छ। साथै िाल चाल ु
िालतमा नरिेको ती APC िरुला  ममयत गरा  संचालनमा ल्याउन सवकन्छ िा अरु के 
गनय सवकन्छ भन्ने सम्िन्धमा सम्िद्ध पक्षिरुसँग पराचार भ  रिेको छ। 

सडुान बमसनमा भएको लगानी समथयन गरेको बमबत २०६६।६।१ को बनणययका 
सम्िन्धमा प्रिरी कल्याण कोषको विधान िमोजजम दैबनक कोष संचालन तथा व्यिस्थापन 
सम्िन्धी सम्पूणय अबधकार प्रिरी अबतररक्त मिाबनरीक्षक अध्यक्ष रिने संचालक सबमबतमा नै 
बनवित िनेु िुँदा उक्त िैठकको बनणययको जानकारी गराउने उद्ेश्यले सिी मार गराउने 
प्रचलन िमोजजम भएको िो। विधानको दफा १४(१)(क) िमोजजम साधारण सभािार् 
अनमुोदन गनन व्यिस्था रिेको िुँदा अनमुोदन गराउन ु परेको िो। उक्त दफामा पबछको 
काययक्रमला  स्िीकृत गनन भबनएकोमा तकाकाल अपरझर् खररद गनुय परेकाले खररद भएकोले 
पबछ समथयन गररएको िो। म प्रिरी मिाबनरीक्षकको पदमा ििाल रिे पिात ्L.C. संशोधन 
गनन सम्िन्धमा संचालक सबमबत िा अन्य कुनै पक्षिार् कुनै जानकारी प्राप्त िनु नआएको र 
पबछ ३ अगस्त २००९ मा समस्या सरुु भए पबछ िझु्दा उक्त L.C. िदर गनय नसवकने र 
द ु पक्ष िीचको सिमबत िेगर संशोधन गनय नसवकने भन्ने िजुझएको िो। COE 
Inspection Report मा APC िरु कविले िनेको िो भन्ने सम्िन्धमा Police 
contributing Country (PCC) िार् प्रष्ट पानय भन्ने उल्लेख भएकोमा बनरीक्षण गनन 
समयमा नै बनमायण गररएको भन्ने बमबत खोबलएको छ। संयकु्त राष्ट्र संघको मापदण्ड 
िमोजजम APC Armed class II को Usefull life service २५ िषय भनी बनरीक्षण 
प्रबतिेदनमा नै उल्लेख गररएको छ। सेप्रे्म्िर २००८ मा APC िरु सडुान िन्दरगािमा 
पगुेकोमा UN िारै् ढुिानी गरा  क्याम्प रिेको ठाउँसम्म लैजान ु पननमा विविध कारणले 
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ढुिानी गराउन नसकेको अिस्थामा पबछ आमीको सामानसँग टे्रनिार् न्याला परुाइएको िो। 
साथै APC िरु सडुानको िन्दरगािमा पबुगसके पबछ १ जनिरी २००९ मा ठेकेदारला  
गणुस्तरीय सेिा प्रदान गरेकोमा धन्यिादको पर दद  सकेकोले संचालक सबमबतिार् 
तकासम्िन्धमा कुनै कारिािी अगाबड निढाएको र उक्त L.C. द ु पक्षको सिमबत िेगर 
संशोधन गनय नसवकने िजुझएको छ।  

Book Force Loan िार् भकु्तानी नभएको सम्िन्धमा प्रबततपरको शतय िमोजजम नै 
िैंकले L.C. िापतको रकम खातािार् Transfer गरेको िनु ुपदयछ। खातामा रकम नभए 
पबन भकु्तानीको व्यिस्था बमलाउन १२ जनु २००८ को परद्वारा Book Force Loan 
कायम गरी प्रिरी प्रधान कायायलयको बनदनशन विना नै तोवकएको समयमा खातामा पैसा 
नभए पबन रकम भकु्तानी गनन अजख्तयारी अजघ नै विमालयन िैंकला  ददए अनरुुप भएको 
िो। L.C. खोली भकु्तानीको व्यिस्था बमलाएकोमा L.C. अन्तगयत गररने भकु्तानीिरु 
Negotiation गनन िैंकिरुले Advice गनन िुँदा ICC को Uniform custom Practice 
मा उल्लेजखत अन्तरावष्ट्रय व्यापार भकु्तानी व्यिस्था अन्तगयत गनन िुँदा L.C. को भकु्तानी 
िैंक स्ियंले शतयमा उल्लेजखत शतय र तररका िमोजजम रकम पठाउन िैंक िाध्य िनु्छ। 
कोषको आबथयक कारोिार सम्िन्धी सम्पूणय जिाफदेविता संचालक सबमबत कै िनेु िुँदा पूिय 
शतय िमोजजम नै तोवकएको समयमा शाखािार् वर्प्पणी उठा  रकम Transfer गराएको 
िनुपुछय। १ जनिरी २००९ मा कम्पनीला  ददएको सह्रानाको पर वकन के प्रयोजनका 
लाबग तकाकाल ददइएको िो मला  थािा छौन। िबतयार सवितको APC िनु ु पनन, ISO 
Standard अनरुुपको िनु ु पननमा िबतयार विविन गणुस्तरिीन सामानको वकन भकु्तानी 
ददइयो सम्िन्धमा पविले भएको संझौता र पर्क पर्कको L.C. शंसोधन अनसुार नै छैठौं 
तथा सातौ वकस्ताको रकम भकु्तानी भएको िो।  

राष्ट्रसंघको बनरीक्षण पबछ देजखएका समस्या िारे तकाकालीन संचालक सबमबतका 
अध्यक्ष प्र.अ.म.बन.मदन ििादरु खड्काला  बनदनशन दद  आपूबतयकतायसँग छलफल गरी 
क्याम्पमा इजञ्जबनयर पठा  िेनन भनी भएको सिमबत अनरुुप Ruttle Equipment 
company माफय त इजञ्जबनयरिरु पठा  १ नोभेम्िर २००९ मा बनरीक्षण प्रबतिेदन ददएको 
छ। सोिी अिबधमा राज्य व्यिस्था सबमबतले ममयत तथा सधुार कायय नगनुय नगराउन ुभनी 
बनदनशन ददएकाले काममा रोक लगाइएको िो। संझौतामा िदली गनन नभ  बमसनको 
समाबप्तमा वफताय बलन सवकने प्रािधान रिेको देजखन्छ। अन्य सिारी साधनका लाबग L.C. 
खोबलएकोमा प्रिरीको अनरुोधमा संशोधन भ  Spare Parts खररद गनन संझौता भएको र 
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सोिी अनसुार L.C. माफय त नै भकु्तानी गएको छ। आपूबतयकतायले लेखेको परमा उल्लेख 
भए िमोजजमका कायय म िार् भएको िो न। बनरीक्षण पबछ देजखएका कमजोरीिरुला  
सधुानय धेरै प्रयत्न गरेको िो। पूिय मिाबनरीक्षकिरुले आफ्नो समयमा गरेको गजम्भर 
रवुर्िरुला  ढाकछोप गनय अकायला  दोषारोपण गनय खोजजएको देजखन्छ। कायस्मा कुनै 
सकायता छैन। व्यजक्तगतरुपमा मैले अविलेसम्म पबन ठेकेदारला  जचनेको छैन। संझौता गदाय 
राजखएका शतयिरु तथा L.C.मा भएका संशोधनिरुला  मनन गदाय ठेकेदारसँग प्रबतिादी 
ओम विक्रम राणाको साँठगाँठ भएको प्रष्ट िनु्छ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी रमेश चन्द 
ठकुरीको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

२०६६ सालदेजख प्रिरी अबतररक्त मिाबनरीक्षक पदमा काययरत छु। प्रशासन 
विभागमा काययरत रिँदा नेपाल प्रिरीको जजजन्स सामानको खररद, रेखदेख, वितरण, नीबत 
बनमायणमा सियोग, काज सरुिा, विदा, अनगुमन, विद्यालयको अध्यक्षको िैबसयतले रेखदेख 
कायय मूल्यांकन साथै कल्याण कोषको अध्यक्षको रुपमा कोषको रेखदेख, नीबत िनाउने, 
कायायन्ियनमा सघाउ परु् याउने, काययको प्रगबत, सझुाि र कायायन्ियन भएका विषयमा 
प्र.म.बन.समक्ष जािेर गनन र प्र.म.बन.िार् भएको बनदनशनको पालना गनन गनय लगाउने कायय 
गरेको िुँ। िषयभरी भएका सम्पूणय खचयिरुको तत ् तत ् अिस्थामा संचालक सबमबतिार् 
समथयन गरा  अबडर् गनन र अजन्तम समथयन (अनमुोदन) का लाबग कल्याण कोषको 
साधारण सभामा पेश गनन चलनका कारण उक्त अिस्थामा पबन सडुानको खचय साधारण 
सभामा लैजानको प्रयोजनका लाबग मार समथयन गररएको िो। साधारण सभाको बमबत 
२०६७।५।६ को सभाले सो खचय अजस्िकृत गरेको समेत उल्लेख गनय चािन्छु। सडुान 
बमसनमा भएको खररद तथा सामानको गणुस्तरका सम्िन्धमा म तकाकाल अन्यर काययरत 
रिेकोले थािा छैन। परपबरकामा डाफय र बमसनका लाबग खररद गररएका APC र Spare 
Parts लगायत सामान नपगुेको प्रचार प्रसारमा आए पबछ मैले सम्िजन्धत व्यजक्तला  िोला  
सोधपछु गरेको िुँ। यसै सन्दभयमा आपूबतयकतायला  िोला  कानूनी कारिािी गनन धम्की 
समेत दद  २०६६।५।१५ गते छलफल गरी इजञ्जबनयरिार् बनरीक्षण गनय र Spare 
Parts न्यालामा परु् याउने कायय गरेको िुँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी मदन ििादरु 
खड्काको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

म कायायलयमा रिेको अिस्थामा प्र.प्र.का. प्रशासन विभाग प्रमखु प्रिरी अबतररक्त 
मिाबनरीक्षकले िोलाउन ुभएको छ भनी वप.ए. िार् फोनमा जानकारी प्राप्त भएपबछ तकाकालै 
प्र.अ.म.बन.ज्यूको काययकक्षमा पगु्दा िैठक चबलरिेको बथयो। सो िैठकमा िस्न प्र.अ.म.बन. 
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मदन ििादरु खड्काले आदेश गनुय भयो। पबछ िैठकको बनणयय माइन्यवुर्ङ गरेर आमजन्रत 
सदस्यमा नाम राखेर दस्तखत गनय अनरुोध गररयो। के कस्ता विषय बनणयय गररएको भन्ने 
सोधपछु गनय प्र.अ.म.बन.स्ियंले दस्तखत गरी तयार गरेको कागजातमा िढी चासो र 
खोजिीन गनन कुनै अिस्था पबन भएन। बनणयय पजुस्तकामा सिी गरे िनु्छ, गर भन्ने आदेश 
भएपबछ सिी गरर ददएको िुँ। िावकमको आदेश कायायन्िय गनन काम मार भएकोले 
प्र.अ.म.बन.ज्यूको आदेशानसुार दस्तखत गरी ददएको िुँ। अन्य व्यिोरा थािा छैन भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी गपु्त ििादरु शे्रष्ठको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको ियान। 

प्रबतिादी आपूबतयकताय Assured Risks LTD. का Director Micheal Rider ला  
अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले सो आयोगमा उपजस्थत िनु परराष्ट्र मन्रालय एिं 
स्थानीय प्रबतबनबध भगिती टे्रडसय माफय त सूचना पठाउँदा पबन आफू उपजस्थत नभ  नेपाल 
प्रिरीला  गणुस्तरयकु्त सामान पठाएको, समयमा नै सामान िन्दरगाििार् निर्ा  नबुनलो 
पानीमा लामो अिबधसम्म राखी बनयबमत सरसफा  एिं ममयत नगरेका कारणले विग्रकेोमा 
आपूबतयकतायको कुनै दोष नभएको, विना कुनै शतय अजन्तम वकस्ता समेतको भकु्तानी दद  
धन्यिाद समेत ददएको, नेपाल प्रिरीले अन्य कुनै उपचारको िार्ो पबन नअपनाएको, 
स्थानीय प्रबतबनबध कबमसन एजेन्र् मार भएको र बनजला  सामानको आपूबतयका सम्िन्धमा 
कुनै दावयकाि नभएको भन्ने उल्लेख गरी जिाफ पठाएको पाइयो।  
 
अनसुन्धानको क्रममा देजखएका तथ्यिरु।  

नेपाल सरकार मजन्रपररषदको बमबत २०६४।३।७ को बनणययले २२ Feburary 
२००८ देजख लाग ु िनेु गरी ५ जनिरी २००९ मा UN सँग औपचारीक सिमती 
Memorandum of Understanding (MOU) भइ २०६५।६।४ देजख FPU संयकु्त 
राष्ट्रसंघको आव्िानमा सडुानको डाफय रमा वक्रयाजशल रिंदै आएको देजखन्छ। UN ले 
सडुानको डाफय रमा खवर्ने FPU को लाबग आिश्यक सामानिरुको सूची समेत पठाएको 
सन्दभयमा आिश्यक िन्दोिस्तीका सामानिरुको सम्िन्धमा लागत तथा पूिायधार सम्िन्धी 
अध्ययन गरी योजना पेश गनय तकाकालीन प्रिरी मिाबनरीक्षक प्रबतिादी ओम विक्रम राणाले 
२०६४।५।५ मा प्रबतिादी दीपक बसंि थाङदेनको अध्यक्षतामा प्रबतिादीिरु श्याम बसंि 
थापा, दीपक कुमार शे्रष्ठ, नरेन्द्र कुमार खाबलङ्ग, नारायण प्रसाद िस्ताकोर्ी, रिी प्रताप 
राणा, विजयलाल कायस्थ, संजय बसंि िस्नेत र वपताम्िर अबधकारीको ९ सदस्यीय िोडय 
गठन गरेको देजखयो। उक्त िोडयले आिश्यक सामानरुला  सरुक्षासंग सम्िजन्धत र अन्य 
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सामाग्री गरी २ भागमा विभाजन गरी सरुक्षा प्रयोजनसंग सम्िन्धीत सामानिरुला  APC, 
Millitory pattern Vehicles, Armed and Ammunition, Communication and 
it's accessories र miscellaneous  भनी ५ िुंदामा िबगयकरण गरी खररद प्रकृया 
अगाबड िढाउने भन्ने देजखन्छ। सरुक्षासंग सम्िजन्धत सामानिरु आबथयक प्रशासन बनयमािली, 
२०५९ को बनयम ५९ (झ) िमोजजम सूचीकृत फमयिरु मध्येिार् र प्रिरी प्रधान 
कायायलयिार् उपलब्ध िनु सक्ने िािेकका अन्य सामाग्रीिरु आबथयक प्रशासन बनयमािली 
िमोजजम खररद गनय उपयकु्त िनेु, कल्याण कोषिार् लगानी गदाय प्रिरी कल्याणकोष र 
प्रिरी कमयचारी लाभाजन्ित  िनेु साथै प्रिरी प्रधान कायायलय भण्डार शाखािार् उपलब्ध िनेु 
सामानिरुको १,११,६५,५३५।–, संचार शाखािार् उपलब्ध िनेु सामानिरुको 
२४,९५,०००।– िािेक सूचीकृतिार् खररद गनुयपनन सामानिरुको 
२९,४६,८९,०४८।८८, रे्ण्डरिार् २,२९,८०,०००।–र कोरे्शनिार् खररद गररने 
सामानिरुको ३,६६,५०,०००।– समेत जम्मा ३५,४३,१९,०४८।८० को लागत 
अनमुान गरी योजना प्रबतिेदन िझुाएको देजखन्छ।  

प्रबतिादी श्याम बसंि थापाको अध्यक्षतामा िसेको प्रिरी कल्याण कोष संचालक 
सबमबतको िैठकले सडुान जस्थत UNMIS  बमसनमा नेपाल प्रिरीको FPU राख्न गरेको 
प्रस्ताि UN िार् स्िीकार भएपबछ २००७ को बडसेम्िर बभरमा पठा  सक्न ुपनन र सोिी 
िषयको अक्र्ोिर मविनाको पविलो िप्तामा FPU को लाबग चाविने सामान बनरीक्षण गनय UN 
िार् आउने भनी गिृ मन्रालय माफय त प्रिरी प्रधान कायायलयला  पराचार भएको देजखन्छ। 
प्रबतिादी ओम विक्रम राणाले प्रबतिादी दीपक बसंि थाङदेनको अध्यक्षतामा गदठत लागत 
अनमुान सबमबतको प्रबतिेदन िमोजजम गनन गरी भएको बनणयय सदर भएको देजखन्छ। कायस 
सम्िन्धमा २०६४।३।१ को प्रिरी कल्याण कोषको िैठकले रु.३४,४४,२२,७१३।८०, 
प्रिरी कल्याण कोषिार् लगानी गनन, सरुक्षा प्रयोजनसँग सम्िजन्धत सामानिरु सूचीकृत 
फमयिार्, सिारी साधन तथा जेनेर्र िोलपर प्रकृयाद्वारा, प्र.प्र.का िार् उपलब्ध िनेु भनी 
बसफाररश भएका सामान िािेक अन्य सामानिरु स्थानीय िजारिार्, बमबत २०६४।५।६ 
को िैठकले सामान सप्ला  गनन कम्पनीले सप्ला  गनन सामानको स्िीकृत भएको अंकको 
४०% मार भकु्तानी बल  ६०% UN िार् प्राप्त भएपबछ भकु्तानी बलन मञ्जुर िनुपुनन, सप्ला  
गनन कम्पनीले तोवकएको स्थानमा तोवकएको समयमा सामान परु् याउन पनन प्रथम कतयव्य 
िनेु, सामान परु् याउने जजम्मेिारी पबन िनेु, सप्लाएरले बमसनका सामानिरु पछी 
Depreciation कर्ा  Ny Back बलन ु पनन, प्राविबधक ज्ञानको लाबग ताबलमको प्रकृया 
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गनुयपनन साथै बमसन एररयामा प्रजशक्षक उपलब्ध गराउने जजम्मेिारी बलनपुनन एक िषयसम्म 
ममयत व्यिस्था गनन जजम्मेिारी बलनपुनन, Spare Parts बमसन अिबधभर उपलब्ध 
गराउनपुनन, आफूले सप्ला  गरेको सामान UN ले अस्िीकृत गरेमा आपूबतकताय कम्पनीले 
िदली गनुयपनन, सामानिरु ISO मापदण्ड िमोजजमको िनुपुनन, सामानको बनरीक्षण गनय जाने 
र्ोलीको खचय व्यिोनुय पननछ, म्यादबभर सामान नपरु् याएिार् कोषला  पनय जाने िानी 
नोक्सानी सम्िजन्धत कम्पनीले व्यिोनुय पनन छ भन्ने समेत बनणयय भएको देजखएको।  

प्रिरी कल्याण कोषको उपरोक्त बनणयय तथा प्रिरी प्रधान कायायलयको नीबतगत बनणयय 
पबछ प्रबतिादी दीपक बसंि थाङदेन र प्रिरी उपरीक्षक कमल बसंि िमले १६–२१ सेप्रे्म्िर 
२००७ मा सडुान जस्थत नेपाली FPU रिने स्थान तथा व्यिस्थाको स्थलगत बनरीक्षण गरी 
पविले बनधायरण गररएका केिी उपकरण तथा सामाग्रीिरुको पररमाण तथा मापदण्डमा 
संसोधन गरी जेनेर्र, फकय बलफ्र् ना र् बभजन, िार्र वट्रर्मेन्र्, िजस्पर्ल तथा  लेजक्ट्रकल 
 क्यूप्मेन्र्, मोिा ल िाउस र रे्ण्र्को रकममा रकम थप गरी बडजल प्लान्र्, फूड िार्र, 
कागो, बसंगल डयुल एक्सेल, विज कन्रे्नरिरु थप गरी योजना तजुयमा सबमबतले पविले पेश 
गरेको रु. ३५,४३,१९,०४८।–मा रु. ५,३६,७३,०००।–थप गरी बमबत २०६४।६।६ 
मा Recce visit  प्रबतिेदन पेश गरेको देजखयो। योजना प्रबतिेदन सबमबतले 
रु.५,३६,७३,०००।–थप गरी ४०,७९,९२,०४८।८० लागत अनमुान लाग्ने भनी पेश 
भएको पबछल्लो लागत योजना प्रबतिादी ओम विक्रम राणािार् सदर भएको देजखन आयो।  

सरुक्षा प्रयोजनसँग सम्िजन्धत सामानिरु सूचीकृत फमयिरुिार् बसलिन्दी 
दरभाउपरिार् र अन्य सामानिरु रे्ण्डरिार् खररद गनय रे्ण्डर आव्िा्न गरी कायय सम्पादन 
गनय प्रबतिादी दीपक कुमार शे्रष्ठको अध्यक्षतामा बमबत २०६४।५।१६ मा रमेश विक्रम 
शाि, रिी प्रताप राणा, मनोज न्यौपाने, कृष्ण प्रसाद गरुागा , संजयबसंि िस्नेत, वपताम्िर 
अबधकारी, िररिर शे्रष्ठ, विद्याराज शे्रष्ठ, प्रकाश अबधकारी, ददनेश के.सी., लाल गोविन्द शे्रष्ठ 
र लालमणी आचायय समेतको १३ सदस्यीय िोडय गठन भ  सो सबमबतले ०६४।५।१७ 
मा १५ ददने सूचना आव्िा्न गरेको देजखन्छ। सरुक्षा प्रयोजनसंग सम्िजन्धत सामान खररद 
गनय ०६४।५।१४ मा गिृ मन्रालयले स्िीकृत प्रदान गरेको देजखयो। कायसरी लागत 
अनमुान सबमबतको प्रबतिेदन समेतको आधारमा सूचीकृत प्रकृयािार् 
२८,६२,३२,४६४।७५, िोलपरिार् ५,५७,११,००५।५० र बसलिन्द दरभाउ पर एिं 
विविध प्रकृयािार् ६,३४,७५२।६३ गरी रु.४०,५३,७६,२२२।३८को सामान खररद 
गरेको देजखएको। उपरोक्त िमोजजमको प्रकृया पूरा भएपबछ Relica International, Ltd 
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UK, Chengdu yidan import and export co. Ltd. China र Assured Risks  
Ltd. Landon  ला  ०६४।५।१० तदनरुुप २७ अगस्र् २००७ मा सरुक्षा प्रयोजनका 
APC समेतका िन्दोिस्तीका सामानिरु खररद गनय कोरे्शन माग गरेकोमा ०६४।५।११ 
तदनरुुप २८ अगस्र् २००८ मा HF, PA, system, thunder fashes, spare parts 
for above mentioned equipment  कोरे्शनमा उल्लेख नगनय अनरुोध गरेको देजखयो।  

उल्लेजखत ३ िर्ा आपूबतयकताय कम्पनीले ०६४।५।२४ मा पेश गरेका दरभाउ 
परिरु ०६४।५।२५ मा खोल्दा Assured risks Ltd, London का प्रबतबनबध भगिती 
टे्रडसय काठमाडौंले पेश गरेको बसलिन्दी खामको िाविर Quotation, submission for 
supply of various equipment for sudan mission उल्लेख भ  ५ ठाउँमा 
लािाछाप लगा  सो कम्पनीको सिीछाप र दस्तखत गरेको सो खाम खोली िेदाय कभर पाना 
समेत ५४ पानाको स्पा रल िा जन्डङ गरेको दरभाउ पर फाराम रिेको, उक्त फाराममा 
उल्लेजखत A, B, C, D र E आ र्मिरुको प्रबत  का  मूल्य डलरमा उल्लेख गरेको, 
कूल मूल्य आ र्मिा ज मार जम्मा गरेको, कुनै केरमेर् भएको नदेजखएको, दरभाउपरमा 
प्रबतिादी शम्भ ुभारतीले दस्तखत गरेको, लालीगरुाँस  न्र्रप्राइजेजले पेश गरेको बसलिन्दी 
खामको िाविर, Quatation for sudan mission items  भनी तीन ठाउँमा लािा छाप 
लगा  दस्तखत गरेको खाम खोली िेदाय िाविरी कभर पाना समेत २० पानाको दरभाउ पर 
फाराम रिेको, सो फाराममा उल्लेजखत A, B, C, D र E आ र्मिरुको प्रबत का  मूल्य 
डलरमा उल्लेख गरेको, कूल मूल्य आ र्मिा ज मार जम्मा गरेको केरमेर् नभएको 
राजेश थापाले पेश गरेको दरभाउपर देजखयो। कायसै गरी Relica International Ltd, 
UK को Local Agent  श्रीज्िल टे्रडसयले पेश गरेको बसलिन्दी खामको  िाविर 
Quatation of various items for sudan mission  भनी उल्लेख भ  ५ ठाउँमा 
लािाछाप ला  Agent कम्पनीले छाप लगाएको खाम खोली िेदाय २० पानाको दरभाउपर 
पेश गरेको, A, B, C, D र E आ र्मिरुको प्रबत का  मूल्य डलरमा उल्लेख गरेको, 
कूल मूल्य आ र्मिा ज प्रबत  का  मूल्य जम्म ६,३,३४,२७० य.ुएस.डलर भएको, र सो 
दरभाउ परमा श्रीज्िल टे्रडसयको छाप लगा  प्रजणमा जोशीले दस्तखत गरेको देजखएको।  

उपरोक्त तीन िर्ा फमयले सो व्यिोराले दरभाउ पर पेश गरेकोमा प्रिरी कल्याण 
कोषले सो किोल अंकमा घर्ाघर् गनय गरेको पराचार िमोजजम Assured Risks LTD.  
ले गक मवयजंिच ४,५०,९२२।४९ घट्न मन्जरु भ  ४९,०९,८९४।५४ िार् घर्ा  
४४,५८,९७२।०५ कायम गरेको भनी प्रबतिादी शम्भ ुभारतीले पेश गरेको दरभाउपरमा 



  नेपाल सरकार वि ओमबिक्रम राणासमेत 068-CR-1267, 069-CR-1079, 069-CR-0691, 069-CR-1076, 069-CR-0190 भ्रष्ट्राचार 55 

 

स्िीकृत गनय बसफाररश गनय बनणयय भ  प्रबतिादी शम्भ ुभारती र प्रिरी प्रधान कायायलय िीच 
२७ Sep-२००७ मा सप्लाएर ले तोवकएको Specification  अनसुारको सामान उपलब्ध 
गराउनपुनन, UN को बनरीक्षण र्ोलीले स्िीकृत गरेपबछ मार सामान पठाउनपुनन जस्ता 
व्यिस्था उल्लेख गरी करार गरेकोमा ०६४।२।३० तदनरुुप 12 June 2001  मा सो 
करार संसोधन गरी APC OT 64 Skot को Spare Parts खररद गनयको लाबग अमेररकी 
डलर ७,२५,०६७।२ को संशोधन करार गरेको देजखयो।  

FPU सडुानका लाबग सरुक्षासँग सम्िजन्धत सिारी साधन लगायतका सामानिरु 
खररद गनय स्थानीय प्रबतबनबध भगिती टे्रडसय माफय त Assured Risks LTD सँग अमेररकी 
डलर ४४,५८,९७२।५० सामान खररद गनय L.C. खोबलएकोमा L.C. खोबलएका 
सामानिरु मध्ये अमेररकी डलर र ७,२५,०६७।२३ को Truck Utility Cargo  थान 
४, Jeep 4×4  With Military Radio  थान १७ आिश्यक नभएकोले Assured 
Risks LTD  िार् नबलएको र सोिी बमसनको लाबग पठा ने APC ८ थानका लाबग 
Spare Parts  आिश्यक भएको, Spare Parts सोिी कम्पनीसँग बलन उपयकु्त िनेु, 
APC  सँग सँगै प्राप्त िनेु, उक्त कम्पनीले रेबडयो समेत नबलएका सामानको मूल्य 
िरािरको APC को Spare Parts  उपलब्ध गराउन मञ्जुर गरेकाले प्रिरी कल्याण 
कोषको तफय िार् प्रिरी प्रधान कायायलय र Assured Risks LTD  का स्थानीय प्रबतबनबध 
भगिती टे्रडसय िीच जनु १२, २००८ मा पविले खोबलएको L.C. मा नबलएका 
सामानिरुको मूल्य अमेररकी डलर ७,२५,०६७।२३ को Spare Parts खररद गनय 
संसोबधन संझौता अनमुोदन गनन गरी बनणयय भएको कुरा २०६५।३।११ को प्रिरी 
कल्याण कोषको िैठकको बनणयय नं. २ िार् देजखयो।  

चेक ररपजव्लकिार् खररद भएका ८ थान APC चेक ररपजव्लकिार् य.ुएन ले ढुिानी 
गरी सडुानको डाफय र लाने भबनएकोमा UN ले नलगी नेपाल प्रिरी आफैँ ले सडुान 
पोर्यसम्मका लाबग बसपमेन्र् गरी परु् याउन ुपनन भएको, सो िापत UN ले पबछ सोधभनाय गनन 
जानकारी प्राप्त भएकोले सप्लाएर कम्पनीसंग १,४५,६००।– अमेररकी डलर चेक 
ररपजव्लकिार् सडुान पोर्यसम्म ढुिानी गनय उल्लेजखत दिैु पक्ष िीच १० अगस्र्, २००८ 
तदनरुुप २०६४।४।२६ मा भएको संझौता र अनमुोदन गनन भनी र सो को बिमा 
िापतको ७३,५३४ अमेररकी डलर भकु्तानी भैसकेको िुँदा सो समथयन गनन भनी प्रिरी 
कल्याण कोषको बमबत २०६५।५।२० को बनणयय नं. २ र ३  िार् देजखन आयो। साथै 
उक्त कोषको बमबत २०६५।८।१३ को बनणययको बनणयय नं. ५ मा ढुिानी तथा बिमा 
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िापत लाग्ने खित िापतको २०८० अमेररकी  डलर समेत ६२,५८०।– अमेररकी डलर 
भगिती टे्रडसयला  बमबत २०६५।७।२९ मा ददएको भकु्तानी समथयन गनन Range finder 
१२ थानको लाबग २७ अगस्र् २००७ तदनरुुप २०६४।५।१० मा ३ िर्ा सूचीकृत 
फमयिरुला  दरभाउपर पेश गनय परचार गररएकोमा सिै भन्दा घर्ी अंक किोल गनन तरला 
 न्र्रनेशनलका स्थानीय प्रबतबनबध भगिती रे्डसयको दरभाउ पर र Vechile base 
station 17 थानका लाबग ०६४।५।१० मा ३ िर्ा फमयिरुला  दरभाउ पर पेश गनय 
पराचार गररएकोमा कम अंक िोल किोल गनन Wuhan huajin co. Ltd China का 
स्थानीय प्रबतबनबध भगिती टे्रडसयको दरभाउपर स्िीकृत गरेको पबन देजखयो।  

२७ September २००७ को संझौता िमोजजम UN Pre-deploymeet visit ले 
सामानिरुको बनरीक्षण गरी Heavy support package का लाबग सक्षम रिेको, अबधकांश 
सामानिरु नयाँ भएको, सामानिरु राम्ररी काम गनय सक्ने अिस्थामा रिेको तथा APC को 
िकमा APC wheeled infantry carrier, pdv team reviewed the catlog and 
found the item acceptable deliver will be may directly to the mission 
area  भन्ने समेत व्यिोरा उल्लेख भएको प्रबतिेदन िझुाएको, बनरीक्षण पबछ काठमाडौंिार् 
ढुिानी िनेु सामानिरु १४ November को सट्टा २१ November २००७ मा कलकिा 
िन्दरगािाका लाबग Dispatch भएकोमा भारत सरकारिार् Timely Clearance नददएका 
कारण २ मविनासम्म िीरगंज रिेकाले कुिेको, कुिेको कारण कन्रे्नरिार् छुर्ाएको सामान 
वफताय ल्या  ििा मागयिार् पठाएको देजखएको, १८ ददनपबछ सामानिरु Port of Sudan 
पगुेको, न्यालािार् सो सामानिरु ढुिानी गनन जजम्मा UN को भएकोमा काठमाडौंिार् 
Dispatch भएको एक िषयपबछ मार उक्त सामानिरु Final destination  मा पगुेको 
देजखयो।  

APC गाडीिरु Port of Sudan  िार् Nayala  सम्म ढुिानी गनन जजम्मा UN कै 
भएता पबन ती गाडीिरुको ढुिानीको व्यिस्था िनु नसकेकोले APC र सो संगै रिेको 
Night Vision िरु कररि एक िषयसम्म Sudan Port मा रिेको, समयमै तोवकएको 
स्थानमा पगु्न नसकेको कारण प्रायाः सामानिरुमा क्षती पगुेकोले १७ माचय २००९ मा 
नेपाली FPU का Contingent Commander कमल बसंि िमिार् ढुिानीको दौरानमा के 
कबत सामानिरु क्षबत भएको र कबत मूल्य िो भन्ने सम्िन्धमा प्रबतिेदन पेश भ  सो 
अनरुुपको विगो क्षबतपूबतय िापत नेपाल सरकारले पाउन संयकु्त राष्ट्रसंघसँग माग गररएकोमा 
माग भएको क्षबतपूबतय िालसम्म प्राप्त भएको देजखएन।  
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सप्लायसयले APC चालकला  ताबलम ददने भनी गरेको संझौता िमोजजम 
०६४।८।२८ मा ८ जना प्रिरी पठाएकोमा िेलायती ट्राजन्जर बभषा नभएको कारण 
भारतिार् वफताय भ  पनु  तीन जनाला  ताबलम ददने भनेकोमा पबन सडुानले बभषा ददन 
वढला  गरेका कारण ती बतन जना पबन जान सकेको देजखएन। खररद संझौतामा APC 
FOB (Ex-Factory) िार् उठाउने, १ िषयको िारेन्र्ी रिने, सामान  ISO Standard  
को िनुपुनन कम्पनीले आफ्नै खचयमा िदली गनन  समेतका संझौता भएतापबन UN ले APC 
चेक ररपजब्लकिार् ढुिानी गनय नसकी नेपाल प्रिरीको अनरुोधमा आपूबतयकतायसँग भएको 
संझौता मतुाविक ढुिानी तथा विमा िापतको अमेरकी डलर २,१९,१३४।– नेपाल 
प्रिरीिारै् व्यिोरी आपूबतयकतायिार् ढुिानी भएको, APC को िबतयारको अिस्था िालसम्म 
खलु्न सकेको देजखँदैन। APC िरु ४ September २००८ मा मार सडुानको 
िन्दरगािामा पगुेको छ। यस अिधीमा L.C.  संसोधन गरी ISO Standard िनुपुनन 
प्रािधान िर्ा  Refurbished APC  सप्ला  भएको छ। सडुान िन्दरगािािार् APC 
नेपाल FPU Camp सम्म परु् याउने जजम्मा MOU  िमोजजम UN को भएतापबन Cargo 
flight  मा चालक नभएको भनी ढुिानी कायय नगरी ३ अगस्र् २००९ मा मार APC  
िरु बमसनला  िस्तान्तरण भएको देजखयो। APC र सो को Spare Parts लगायतका 
सामानिरु L.C. िार् खररद गदाय प्रिरी कल्याण कोषको बमबत २०६४।५।६ को िैठकमा 
सामान सप्ला  गनन फमयले जम्मा किोल अंकको शरुुमा ४०% मार भकु्तानी बल  िाँकी 
रकम व्याज नपा ने गरी UN िार् रकम प्राप्त भएपबछ भकु्तानी बलन राजी िनु ुपनन, बमसन 
एररयामा सामान परु् याउने जजम्मेिारी आपूबतयकताय कम्पनीको िनेुछ। बमसन सवकएपबछ 
सामान Ny Back बलन ु पननछ, म्याद बभर सामान आपूबतय गनय नसकी प्रिरी कल्याण 
कोषला  िनेु िानी नोक्सानी आपूबतयकताय कम्पनीले व्यिोनुय पनन छ भन्ने समेतको शतयिरु 
उल्लेख भएको देजखन्छ। ०६४।६।१० तदनरुुप २७ September २००७ को 
संझौताको दफा ५ मा पेज नं. ५२ को Method of payment को A र B राखी भन्ने 
व्यिस्था राजखएकोमा सो िमोजजमको शतय नराखी विमालय िैंकमा बमबत ९ अक्र्ोिर 
२००९ मा खोबलएको L.C. मा पर्क पर्क संसोधन गनन प्रयास भएको देजखन्छ। साथै 
पर्क–पर्क संसोधनको लाबग Opening Bank मा पराचार भएकोमा Negotating िैंकले 
Beneficary ला  पराचार गदाय कबतपय संसोधनला  अस्िीकार गरेको देजखयो।  

L.C. को संसोधनिार् L.C. को Expiry Date संसोधन भ  १५–१० २००९, 
कायम गरेको, Part of loading, Part of discuage, leter date of shipment 
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िर्ा एको, सामानिरु ISO Standard िनुपुनन व्यिस्था र नेपाल प्रिरीको ८ जना 
अबधकृतले सडुान बनरीक्षण गनन व्यिस्था प्रबततपरको संसोधनिार् िर्ा एको छ। 
Mashreq bank London  िार् अमेररकी डलर ४३,७१,७७२।०५ को Document  
विमालयन िैंकले प्राप्त गरी नेपाल प्रिरीला  सो को रवुर्िरुको िारेमा सूजचत गराउँदा 
गराउंदै पबन रवुर्िरु स्िीकार गरी L.C. को ४०% रकम भकु्तानी पठाउन स्िीकृती प्रदान 
गरेको देजखयो। िांकी ६०% रकमको िकमा भकु्तानी प्रकृयामा संसोधन नै नगरी विबभन्न 
५ बमबतमा भकु्तानी दािी गनय Negotiating Bank ला  अबधकार ददएकोमा २००–८–१ 
को परानसुार पनु भकु्तानी ताबलकामा संसोधन गरेर र Negotiary Bank ला  २००८–८–
६ मा २००८, २८ जनिरी,२८ अप्रील र २८ जलुा  २००८ मा Swift Message 
पठाएको देजखन्छ। कायसै िमोजजम कायसै अिबधमा नेपाल प्रिरीिार् विमालयन िैंकमा र 
विमालयन िैंकिार् सप्ला  कतायला  भकु्तानी भएको देजखयो।  

APC ISO Standard  िुं ुनपनन प्रािधानला  िर्ा  Refurbished आपूबतय गनन 
व्यिस्गा भएको छ। आपूबतय भएका APC मध्ये UNAMID ३१४०१ र ३१४०३ को 
APC मा gare box problem, ३१४०२ मा Electric Commection are not 
proper  र ३१४०४ र ३१४०८ मा Engine and gare box problem, ३१४०५ 
मा Rear axle lock is out of order, the vechile can not move, ३१४०६ मा 
Main gear box inpushaft is broken, ३१४०७ मा Battery does not keep 
chrage भन्ने व्यिोरा Mykula sulyma को बनरीक्षण प्रबतिेदनमा उल्लेख भएिार् APC 
िरु Non servicceable भन्ने देजखयो। साथै िबतयार Non equipped बथए। ती APC 
Periodical inspection report िार् पबन काम नलाग्ने देजखन्छ। कायस्ता काम नलाग्ने 
कम गणुस्तरका APC  खररद समेतको लागी प्रिरी कल्याण कोषको बमबत २०६५।६।१ 
को बनणयय नं. १२ िार् ४५,४२,१०,२८०।९८ सडुान बमसनको खचय अनमुोदन गरेको 
देजखयो। तर कायसरी ०६६।६।१ को बनणययमा अनमुोदन भएकोमा ०६७।५।६ को 
साधारण सभाले अनमुोदन नगरेको देजखन्छ।  

यसै ए.पी.सी. खररदको बसलबसलामा आपूबतयकताय कम्पनीले You must be aware 

that the written agreement dated 27th September 2007 was concluded between 

Assured Risks, London and Nepal Police Force, subsequent to the acceptance of 

the proposal by Assured Risks, London submitted by the then commission Agent 

of the Company, M/S. Bhagwati Traders on behalf of the company. 
 

 Subsequent to the agreement, the Police Head Quarter opened a Letter of 

Credit in our favour under FOB terms subject to self transportation thereof by the 
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Nepal Police Head Quarters. The Nepal Police Force Instead of proceeding for the 

inspection of the goods once ready, Instructed Assured Risks Ltd for the 

immediate shipment of their goods through a letter requesting as such and also 

forwarded by emails and phone calls to us on various dates, Assured Risks Ltd 

also assisted in the shipment of the 8 APC's through a separate contract as their 

cargo company was not able to ship their goods. Subsequently Assured Risks 

where not happy that no one had come to the Czech Republic to conduct a full 

training package including maintenance and driver training and inspection which 

was paid for in full by Assured RISKS Ltd. (Return Flights, accommodation, 

transfers etc), so to prevent any misunderstanding in the future our company 

conducted a third party survey in this regard through a survey company named 

STUG3 who specialize in vehicles such as the OT64. After the receipt of survey 

report, the APCs of the condition as stated in survey report and Bill of Lading of 

the ship were shipped on 12th August 2008 and delivered on 4th September 2008 

to the address requested by Nepal Police at Sudan Sea Port. 
 

 The goods were delivered in good condition on 4th September 2008 and 

after almost 5 months of the receipt of goods, the UN Section of Police Head 

Quarters inspected the goods and provided a letter of thanks on 1st January 2009 

to Assured Risks, the final payment due to our company was released after 

approximately one year of the receipt of the goods. Under such circumstance there 

exists no condition for Assured Risks Ltd., London to submit the statement. 
 

 The claim of compensation from the supplier is ridiculous and contrary to 

our contracts, if at FOB and FOB inspection the Nepal Police had a problem this 

is the point for any change to the vehicle and resolution to any problem. The 

problem in Sudan have occurred because the vehicles have been left unattended 

and decaying beside the salted waters of Port Sudan and extreme temperature s for 

such a long time, without any daily, weekly and monthly service which is 

required on any APC not just an OT64, subsequent to  receiving of the goods by 

the Nepal Police on 4th September 2008, Assured Risks finished the contract as 

FOB it is fault of the Nepal Police Forces only why these vehicles are kept in such 

a bad condition and have not been looked after correctly while in Sudan. They are 

responsible for their vehicles not assured Risks Ltd.  
 

 As regards our then local commission agent, Bhagawati Traders, 

Kathmandu, they are no longer the local commission agent of our company 

subsequent to the receipt of final payment from Police Head Quarters to Assured 

Risks Ltd, in accordance with the agreement between our company and 

Bhagawati Traders effective from 14th June, 2007. In accordance therewith, as 

Bhagawati Traders had worked as c commission agent on the basis of 2% 

commission, it had not issued any invoices for the supplied items by us and 



  नेपाल सरकार वि ओमबिक्रम राणासमेत 068-CR-1267, 069-CR-1079, 069-CR-0691, 069-CR-1076, 069-CR-0190 भ्रष्ट्राचार 60 

 

therefore you are being informed that Bhagawati Traders does not have any 

liability or obligations in respect of the good supplied. We have paid its agency 

commission for 2% and collected from Bhagawati Traders, Nepali Rupees 

31038330.72 in total against our receipt dated 30th August.2009, 23rd Feb. 2008 

and or email receipt. We are responsible and answerable for the material supplied 

by us not Bhagawati Traders. Since the statement of Bhagawati Traders in respect 

of our company at the Commission was subsequent to its termination from agent, 

Assured Risks Ltd cannot be held liable in respect thereof and Bhagawati Traders 

does not hold any right to make statement on our behalf. Further, the silence of 

police, without seeking legal remedy even after the lapse of one year from the 

date of expiry of the validity period of the agreement dates 27th September 2007 

which was valid for 3 years and putting forward the claim after the lapse of one 

year from the date of expiry of the agreement is, in our opinion, ridiculous and 

contrary to our contract.  
 

 If there was a breach of contract or non-performance, it was on the part of 

Nepal Police only. Therefore, we would like to state that the responsibility to bear 

the liability in respect thereof is of Nepal Police not of Assured Risks Ltd. 

London as we finished our contract and have been paid in full by the Nepal Police 

and even a recommendation was given.  
 

To held the supplier liable after one year of termination of the agreement, in 

the absence of any information in respect thereof within the validity period of the 

agreement is the second blunder of Nepal Police. This is further to the information 

that Assured RISKS shall not be under the obligation to accept any claim which is 

put forward in accordance with any other procedures other than that of 

International Law and the procedures of International Court as speCIFied in the 

contract Agreement. Under the circumstances wherein no arrears are outstanding 

with Bhagawati Traders, its statement in respect of Assured Risks London shall 

not, in any case, be acceptable to Assured Risks London as Agent does not have 

any legal right. भन्ने व्यिोराको पर पठाएको देजखन्छ।  
यसरी सडुान बमसनका Nepal FPU का लाबग खररद गररएका APC िरु समेत 

कम गणुस्तर र काम नलाग्ने भएको सन्दभयमा संविधानसभा राज्य व्यिस्था सबमबतले 
अकायन्तै संिदेनशील र द्वन्द्वग्रस्त क्षेरमा नेपाल प्रिरीको यबुनर् पठाउन ुअगाबडको पूिय तयारी 
भने व्यिजस्थत, सबुिचाररत र योजनािद्ध पाइएन। बनणयय ितारमा र कबतपय विषय िचिुा 
िालका देजखन्छन।् काययस्थलको िातािरण, सरुक्षाको चनुौबत, भौगोबलक अिस्था, द्वन्दरत 
समदुायको पविचान र बनजिरुले प्रयोग गनन गरेको िातिबतयार सवित अन्य आिश्यक 
कुराको अध्ययन विश्लषेण गरेर उपयकु्त साधन र श्रोत सवित बमसन पठाउन ु पननमा सो 
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नगरी पठाएका कारण नेपाल र नेपालीको इज्जत, मयायदा र प्रबतष्ठामा नराम्ररी धक्का 
लाग्नकुा साथै बमसनका लाबग खचय गररएको रकमको सोधभनाय मार प्राप्त नभएको नभ  
गररएका सामानिरु APC, Indian Prefab House, 13 Water Storages, Water 
Tanker, १७ िर्ा Trailler, Truck, Refregenerator सिारीका साधन आदद) कम 
गणुस्तरीय, UNAMID का मापदण्ड अनरुुप नभएकाले उपयोगमा ल्याउन नसवकएको 
देजखन्छ। संयकु्त राष्ट्र संघसँग गररएको सम्झौताको अध्ययन विश्लषेण नै नगरी UNAMID 
को मापदण्ड विपरीतका सामानिरुको खररद गनन कायय भएको, पूणय मूल्यांकन र परीक्षण 
िेगर नै सामानिरु ढुिानी गनन, गराउने कायय गररएको र आिश्यकतानसुारको प्राविबधक 
कमयचारीिरु समेतको खर्नपर्नमा समेत िेिास्ता गरी गैरजजम्मेिार कायय गरेको देजखन्छ। 
यस प्रकारले यो बमसनको व्यिस्थापनका सम्िन्धमा भएका कबतपय काम कारिािीिरु 
कानूनसम्मत भन्न सक्ने देजखएन।  

कल्याणकारी कोषमा सजञ्चत रिेको रकमको सीमाबभर रिेर कमसल सामाग्री खररद 
गनुय पूिय सरकार र अन्य सम्िद्ध बनकायिार् नयाँ र स्तरीय सामाग्रीको बनजम्त अपगु 
रकमको जोिो गननबतर ध्यान नपरु् या  UNAMID को मापदण्ड नपगु्ने परुाना APC 
लगायतका सामानिरु खररद गनुय संयोग मार बथयो भन्न सवकएन। यस काययमा संलग्न 
व्यजक्तिरुको उदासीनता, िेिास्ता र लापरिािीला  केिी िदसम्म दोष ददन सवकए तापबन 
मूलताः यस पछाबड आबथयक चलखेलले मिकािपूणय प्रभाि पारेको छैन भन्ने अिस्था रिेन। 
यस सम्िन्धमा प्रिरी प्रधान कायायलयको आन्तररक प्रबतिेदनमा “नेपाल प्रिरीला  नोक्सानी 
पगु्नकुा साथै यसको छिीमा समेत नकाराकामक असर परेको तथ्य” स्िीकार गररएको 
व्यिोरा समेत यिाँ मननीय िनु आउँछ। तसथय अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 
२०४८, भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९, साियजबनक खररद ऐन, २०६३ र प्रिरी ऐन, 
२०१२ लगायतका आिश्यक ऐन कानूनका आधारमा संलग्न व्यजक्त, सम्िजन्धत 
पदाबधकारीिरुला  आिश्यक कानूनी कारिािीको प्रवक्रया अगाबड िढाउन सम्िजन्धत बनकाय 
सवित नेपाल सरकारला  सबमबत बनदनश गदयछ। 

खररद प्रवक्रयाका सूजचकृत फमयसँग प्रस्ताि आव्िान गनन, प्राप्त प्रस्तािपबछ पबन मूल्य 
घर्ाउन आग्रि गनन र सिैभन्दा कम मूल्य किोल गनन कम्पनीसँग सम्झौता गनन जस्ता 
आबथयक पक्षका औपचाररकता पूरा गररएको देजखए तापबन सामाग्रीको गणुस्तर बनधायरण र 
कायसको प्रकायाभबूतको सनदभयमा समजुचत ध्यान पगुेको देजखदैन। साियजबनक खररद ऐनले 
सस्तो मार िोइन, गणुस्तरीय सामाग्रीको पबन अपेक्षा गदयछ। सस्तो मूल्यमा प्रयोगमा आउनै 
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नसक्ने सामान खररद गरेर संस्थाला  िानी नोक्सानी परु् याउन ु पबन प्रकारान्तरले आबथयक 
अबनयबमतता नै िो। FPU ला  चाविने ८ िर्ा APC खररद गदाय कायसको गणुस्तरीयता र 
काययदक्षता मापनको कुनै पबन प्रवक्रया अिलम्िन गरेको पाइएन। नेपाल प्रिरीसँग यस 
सम्िन्धी प्राविबधक अध्ययन गनन संरचना र दक्ष जनशजक्त नभएको अिस्थामा अन्य सरुक्षा 
बनकायको सिायता बलने काम पबन भएको देजखदैन। फलताः आपूबतयकतायले उपलव्ध 
गराएको कागज मार िेरेर गररएको यो खररद प्रवक्रयाले UNAMID सँग गररएको सम्झौता 
र मापदण्डको अध्ययन विश्लषेण नगरी िेिास्ता गररएिार् सरुक्षाकामक उजचत प्रिन्ध िनु 
नसवक द्वन्द्वग्रस्त अबत संिेदनबसल क्षेरमा काययरत जनशजक्तको जीऊ ज्यान नै जोजखमपूणय 
अिस्थामा रिेको छ। 

संयकु्त राष्ट्रसंघिार् बमसनका लाबग आिश्यक सामाग्रीिरु भनी प्राप्त वििरणका 
आधारमा पविलो सम्झौतामा उल्लेख गररएको मिकािपूणय साधनिरुमध्ये Truck Utility 
Cargo (2.5 to 5 ton) Jeep 4×4 With Military Radio  जस्ता सामाग्रीिरु सम्झौता 
भएको नौ मविनापबछ आिश्यक नभएको भनी पूिय सम्झौता संशोधन गरी उक्त सामान 
खररद गदाय लागेको रकम िरािरको रकमिार् नै APC खररद गररएको िैकजल्पक पार्य 
पूजायिरु रिेको भबनएको २ िर्ा कण्रे्नर िालै बमसनमा पगुेको, ममयतर सम्भारका लाबग के 
कस्ता सामानिरुको आिश्यकता पनन िो सो समेतको एवकन र बनक्र्यौल गनायका लाबग 
APC सञ्चालनमा रिी विग्रकेो अिस्थामा सिज िनेु र िारेन्र्ी अिबध एक िषयसम्म रिेकोमा 
सो म्याद समेत समाप्त नभै पूिय सम्झौताला  संशोधन गरी सामान खररद गनय गररएको 
सम्झौताला  सिभाविक भन्न सवकने जस्थबत छैन। खररद गररएको Spare Parts  किाँ के 
कस्तो अिस्थामा रिेको छ सो को जानकारी नभएको अिस्थामा सम्िजन्ध्त 
पदाबधकारीिरुिार् APC ममयत गनय लाबगएको, केिी APC ममयत भ  सञ्चालन योग्य समेत 
भैसकेको भन्ने जस्तो विरोधाभासपूणय भना िरु िैठकमा राखेकाले उपसबमबतको छानबिन 
काययला  प्रभावित तलु्याउन सक्ने गरी APC मा तकाकाल कुनै पबन ममयत सधुार नगनुय, 
नगराउन ुिनुका लाबग सम्िजन्धत बनकायला  बनदनश गररएको बथयो। स्थलगत अध्ययनमा 
कुनै पबन APC सञ्चालन योग्य अिस्थामा रिेको पा एन।  

अन्य मलुकुका बमसनले आम रुपमा जचबनयाँ र भारतीय APC प्रयोग गरररिेको, 
बतनीिरुको िजार मूल्य पबन तलुनाकामक रुपमा सस्तो रिेको, पार्यपूजायिरु पबन सलुभ रिेको 
र कायसला  सञ्चालन गनन जनशजक्त पबन सिज रुपले उपलव्ध िनेु गरेको सन्दभयमा चेक 
गणतन्रमा सन ्१९६० का दशक बतर बनबमयत परुानो मोडलका APC िरुला  स्िीकृती 
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ददने कुराको औजचकाय पषु्टी िुँदैन। काययस्थलको भौगोबलक िातािरण र बमसनले परु् याउन ु
पनन सेिाको कुनै अध्ययन र मूल्यांकन नै नगरी उपलव्ध गरा एको APC सञ्चालनमा नै 
रिेको भए तापबन नेपाल बमसनले परु् याउन ु पनन सेिाका लाबग उपयकु्त छैन। APC मा 
14.5 mm को िबतयार जडान गनन Mount र सो अनरुुपको िबतयार रिेको भबनएको भए 
तापबन िालसम्म ती िबतयार मार प्रयोग किाँ छन ्कायसको कुनै जानकारी समेत नभएको र 
UNAMID  को 12.5 mm को िबतयार मार प्रयोग गनन स्िीकृत मापदण्ड रिेको, सोका 
लाबग नयाँ माउन्र् सवित नयाँ Periscope जडान गनुय पनन, 12.5 mm DSHK Machine 
Gun र 7.62 mm  PKT Machine Gun नपस्ने जस्ता कारण समेतले िबतयार ठीक 
भएको जस्थीतमा पबन प्रयोगमा आउन नै नसक्ने अिस्था समेतका आधारमा यस काययमा 
संलग्न सम्िजन्धत पदाबधकारीको चरम लापरिािी अबनयबमतता प्रमाजणत भएको छ। साथै 
Dolarian Capital Inc. िार् थप िबतयारिरु खररद गरेमा ५९,१६०,०० य.ुएस.डलर 
कुल लागतमा िढने छ। 

क्यार्लगको भरमा मारै स्िीकृती ददइएको कारणले APC िरु चाल ुअिस्थामा बथए 
वक बथएनन ्भन्ने पवुष्ट गनन आधार रिेन। UNAMID का पदाबधकारीिरुसँग यस सम्िन्धमा 
भएको छलफलमा प्रायाः सिै बमसनिरुका APC लगायतका सामानिरु सडुान पोर्यमा लामो 
समयसम्म रिने गरेको, किी कतै यस्तो समस्या नदेजखएको, APC मा जे जस्ता समस्यािरु 
छन ्ती िातािरणका कारणले नभ  ज्यादै परुानो र प्राविबधक रुपमा आन्तररक खरािी कै 
कारणले अनपुयकु्त िनु पगुेको िो भन्ने जस्ता भना िार् समेत खररद सम्िन्धी सम्झौता नै 
अनपुयकु्त बथयो भन्ने बनष्कषयमा सबमबत पगुेको छ। APC खररद विक्री सम्झौतामा िस्ताक्षर 
भएको बमबतले २ िषयबभर िाँकी ६०% रकम भकु्तानी ददन ुपनन र कायसको १५ मविनासम्म 
भकु्तानी नगरेमा ७ प्रबतशतका दरले ब्याज लाग्ने उल्लेख भएको छ। २०६४।८।५ मा 
सम्झौता िस्ताक्षर भएको बमबतले २ िषय गणना गदाय २०६६।८।४ सम्म भकु्तानी गनय 
सवकने र कायस पबछको १५ मविना २०६७।११।३ पबछमार ७% ब्याज लाग्ने 
अध्ययनिार् देजखन्छ। Perfomance Bond िापत म्याद समाप्त िनु ु पूिय प्रिरी प्रधान 
कायायलयले म्याद थप गनय लगाउन ुपनन िा जमानत िापतको रकम िैंकसँग दािी गनुय पनन 
जस्ता विषयमा तकाकालीन समयमा कुनै कायय भएको  देजखएन। जसिार् उक्त बमबतिार् नै 
िैंक जमानत सम्िन्धी व्यिस्था स्ित समाप्त िनेु िाध्याकामक पररजस्थबत आएको देजखयो। 
िैंक जमानत िापतको सामान प्राबप्त र गणुस्तरका पररक्षण नगररएकै समयमा िैंक 
जमानतको म्याद समाप्त िनेु पररजस्थबत आउँदासम्म पबन सम्िजन्धत संस्था संिेदनशील 
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अबनयबमतताको आशंका प्रिल रुपमा देखा परेको छ। प्रिरी प्रधान कायायलयले भकु्तानीका 
सम्िन्धमा विमालय िैंकला  ददएको पूिय बनदनश अनायस पररितयन गरी १२ जनु २००८ मा 
िकु फोस लोनको आधारमा भकु्तानी ददने गरी सम्िजन्धत िैंकला  स्थायी बनदनशन ददएको 
कारणले भकु्तानी रकम रोक्न नसवकने भन्ने भना िरु उपयकु्त र तकय सँगत देजखएन। 
सामाग्री वििादस्पद रिेको अिस्था उक्त स्थायी बनदनश पररितयन िनु सक्यो िा सक्दैन बथयो 
? सामानिरुको गणुस्तर र अन्य प्रकारको वििाद र समस्यािरु अगाबड आइ रिेको 
सन्दभयमा सम्िजन्धत संस्थाले सो स्थायी बनदनशला  पररमाजयन गनन प्रयास वकन गररएन ? 
३१ जलुा  २००८ मा जमानत धनी Assured Risks Limited  का तफय िार् सक्कल 
बनयायत अनमुबत पर प्रस्ततु गरेका िखत Negotiating Bank ले विमालयन िैंकसँग 
सोधभनाय माग गनय सक्ने गरी प्रबततपरमा गररएको संशोधन र यी यस्ता प्रासबगंक कुरािरुले 
समेत यो बमसनमा पदीय दावयकाि अनरुुपको कायय िनु सकेको देजखएन। 

प्रिरी कल्याण कोष सञ्चालन सबमबतको बमबत ०६४।०५।०६ गते िसेको िैठकमा 
फम्र्ड पबुलस यबुनर् सडुानका लाबग सामान सप्लायरले आफूले सप्ला  गनन सामानको 
स्िीकृती रकमको चाबलस प्रबतशत रकममार भकु्तानी बल  िाँकी रकम व्याज समेत नपाउने 
गरी संयकु्त राष्ट्रसंघिार् सोधभनाय रकम प्राप्त भएपबछ मार क्रमशाः भकु्तानी बलन राजी िनु ु
पनन, सप्लायरले बमसन एररयाको तोवकएको स्थानमा तोवकएको बमबतमा सामान परु् याउन ुपनन 
जजम्मेिारी ििन गनुयपनन, कुनै पबन सामान संयकु्त राष्ट्रसंघको मापदण्ड अनरुुप नभ  
अस्िीकृत भएमा सम्िजन्धत कम्पनीको जजम्मेिारीमा वफताय िदैु म्यादबभर सामान आपूबतय गनय 
नसकेिार् प्रिरी कल्याण कोषला  पनय जाने िानी नोक्सानी सम्िजन्धत कम्पनीले व्यिोनुय पनन 
जस्ता पूिय शतयको अबधनमा मार कुनै पबन कम्पनी िा व्यजक्तसँग कुनै पबन प्रकारको 
सम्झौता गनय उपयकु्त िनेु भन्ने बनणयय भएको देजखन्छ। तर उपरोक्त बनणययको पूणय िेिास्ता 
गरी यो बमसनमा अबधकांश काम कारिािी भए गरेको देजखएकाले पबन अबनयबमतताका प्रचरु 
संभािनािरु रिेको स्पष्ट िनु आएको िुँदा यस काययमा संलग्न सम्िजन्धत व्यजक्त, 
पदाबधकारीिरुला  य.ुएस. डलर ४८,२८,३७९।२३ (रकम रु.३०,४४,२९,३१०।४५) 
विगो दािी गरी तकाकाल कानूनी कारिािी अगाबड िढाउन नेपाल सरकारला  बनदनश गदयछ 
भन्ने व्यिोराको प्रबतिेदन िझुाएको देजखन्छ। 

करारनामाको ििाली अिधी तथा सम्झौता िमोजजमको सामान नभएमा सो सामान 
ममयत िा िदली गनय कविलेसम्म अनरुोध गनय सवकने िा विके्रताले कविलेसम्म ममयत िा 
िदली गनन भन्ने सम्िन्धमा सम्झौतामा उल्लेख नभएको िुँदा UN बनरीक्षण र्ोलीको 
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बनरीक्षण प्रबतिेदनमा APC मा कैवफयत देजखएकोले सो सामाग्री ममयत िा िदली गनन 
सम्िन्धमा प्रिरी प्रधान कायायलयले विके्रताला  सम्झौताको दफा २ (ग) िमोजजम पराचार 
नगरेको, िालसम्म िदली पबन नगरेको अिस्थामा सो सामानको मूल्य र कायसिार् पनय 
गएको नोक्सानी समेत आपूबतयकतायिार् क्षबतपूबतयका रुपमा भराउन ुपनन िनु्छ। करार ऐन, 
२०५६ को दफा ७४ अनसुार करारका पक्षिरुले करार िमोजजमको दावयकाि परुा गनुयपनन 
कतयव्य रिेकोमा भगिती टे्रडसयले उपरोक्त िमोजजमका करारका शतयिरु पररपालना नगरी 
करार उल्लंघन गरेको र सो करारका शतयिरु पालना गराउने सम्िन्धमा करार ऐनको दफा 
७८ र विके्रता र के्रता िीच सम्पन्न शतयनामा िमोजजम प्रिरी प्रधान कायायलयका सम्िजन्धत 
पदाबधकारीिरुले कुनै चासो नदेखाएको साथै UN को बनरीक्षण र्ोलीले Consignment 
delivery गरेको ११ मविनापबछ मार APC बनरीक्षण गरी Consignment मा 
Discrepancies देखाएको कारणिार् आफ्नो कायायलयला  गजम्भर िाबन नोक्सानी 
पगुेतापबन समयमा उपचार नखोजी चपु लाबग िसेको देजखएकोले सम्िजन्धत पक्षिार् िाबन 
नोक्सानी र क्षबतपूबतय भराउन ु पनन िनु्छ भन्ने समेत व्यिोराको अिबनन्द्र कुमार शे्रष्ठ 
संयोजकको सबमबतले प्रबतिेदन िझुाएको देजखन्छ।  

संयकु्त राष्ट्रसंघले सडुानको डाफय रमा शाजन्त स्थापनाथय तयार गरेको मागय बनदनशनमा 
२५ िषय भन्दा पविले िनाइएका िात िबतयार सवितको सरुक्षाकमीिरु ओसार पसार गनन 
गाडी (APCs) िरु सामान्यताः प्रयोग नगनन भन्ने रिेछ। यी गाडीिरु सन ् १९७० को 
आसपासमा िनाइएकोले तीनला  प्रयोग गनय UNAMID ले स्िीकृती ददएको छैन। आठ 
िर्ा APC िरुमा Air Condition, Communication System को राम्रो व्यिस्था 
गररएको छैन। सधै ४० देजख ५० बडग्री सेजल्सयसको तापक्रममा वफल्डमा खवर्न ु पनन 
सरुक्षाकमीिरुले यी गाडीिरु प्रयोग गनय उपयकु्त नभएको भन्ने विज्ञ, प्राविबधक र 
सरुक्षाकमीिरुको भना  रिेको छ। गाडीिरु ठूलो आकारका भएकाले वयनला  बलएर 
साँघरुो िार्ो भएका गाउँ र िस्तीमा जान गाह्रो िनु्छ भन्ने सरुक्षाकमीिरुको भना  जािेज 
छ। आपूबतयकतायका तफय िार् वय गाडीिरुका अिस्था जाँच गनय दजक्षण अविकािार् आएका 
विशेषज्ञले ददएको प्रबतिेदनले पबन व्यापक ममयत सधुार गनय पनन जनाउँछ। प्रबतिेदनिरुिार् 
पबन गाडी ममयत सधुार िेगर उपयोगमा आउन सक्ने देजखदैन। गाडीिरु सडुान पोर्यमा नौ 
मविनासम्म रिेको कारणले पबन धेरै सामान रु्रे् फुरे्का िनु सक्दछ भन्ने कुरा आएको 
छ। ढुिानी गनन जजम्मा पाएको संयकु्त राष्ट्रसंघले समयमै ढुिानी नगरी ददएको कारणले पबन 
यसो भएको िनुसक्दछ भन्ने कुरा सबुनयो। अताः वय गाडीिरु संचालन गनन स्िीकृती पाउन 
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सिज देजखदैन। सरुक्षा िन्दोिस्तीका वय गाडी APC िरु िेगर गाउँ िस्तीमा गस्ती गनय 
पठाउंदा कुनै पबन िेला कुनै पबन घट्ना घट्न सक्ने अिस्था छ भन्ने समेत व्यिोराको सोम 
ििादरु थापा संयोजकको प्रबतिेदनमा उल्लेख भएको देजखन्छ। 

प्रबततपरको पविलो संशोधनिार् L.C. को Validity date संशोधन भएको, Port of 
loading, Port of discharge, Latest date of shipment L.C. िार् िर्ाइएको, 
Document required अन्तगयत Bill of lading, बमसन अिबधभरको लाबग आिश्यक पनन 
पार्यपूजायिरु अबतररक्त मिशलु बल  पठाउन ुपनन व्यिस्था, आयात गररएको सामानिरु ISO 
Standard िनुपुनन व्यिस्था र नेपाल प्रिरीको आठ जना अबधकृतिरुको सडुानमा ग  
आयाबतत सामानको बनरीक्षण गनन व्यिस्था प्रबततपरको संशोधनद्वारा िर्ाइएको, अबतररक्त 
शतय अन्तगयत बनयायतकताय सामान पठाउन उिरदायी नभएको भनी संशोधन गररएको, 
भकु्तानीको सन्दभयमा प्रबततपर जारी गनन िैंकमा Negotiating Bank िार् Document 
प्राप्त भएपबछ L.C. को ४०% भकु्तानी पठाउने र िाँकी ६०% भकु्तानी एकमषु्ठ/पर्क पर्क 
गरी पठाउने भनी संशोधन गरेको देजखयो साथै अन्य संशोधनिरुिार् भकु्तानी ताबलका 
संशोधन गररएको। 

संशोधनले L.C. को अजन्तम भकु्तानी बमबतला  संशोधन गरी २७ सेप्रे्म्िर २००९ 
को सट्टा २८ जलुा  २००९ कायम गरी भकु्तानी अिबध छोट्याएको, प्रबततपर Sight तथा 
Confirmed L.C. भएकोले Document प्राप्त िनुासाथ भकु्तानी ददन ुपनन िुँदा Opening 
Bank ले Document प्राप्त गरेपबछ भकु्तानी इन्कार गरेमा Bank को अन्तररावष्ट्रय शाख 
अन्तररावष्ट्रय व्यापार प्रणाली प्रबतकुल िनु जाने देजखन्छ। आयातकतायले आफ्नो िैंकला  
अनरुोध गरेमा प्रचबलत काननु तथा मान्य बसद्धान्त विपरीत निनेु गरी आयात तथा बनयायत 
प्रबततपर खोल्न ु िैंकको मखु्य काम नै िो। बनिेदकले प्रबततपर खोल्दा िैंकको बनयम 
अनसुार माजजयन तथा कबमसन िझुाउने िुँदा िैंकको आम्दानीको प्रमखु श्रोत पबन िो। 
बनिेदकले ददएको बनिेदन आिश्यक समायोजन पबछ बनयायकतायले प्राप्त गनन गरी सम्िजन्धत 
िैंकमा पठाउने र आयातकताय तथा बनयायतकताय िीच िनेु ब्यापारीक कारोिारला  भकु्तानी 
मध्यस्थता गनन काम मार भएकोले िैंकले सामानसँग सरोकार राख्दैन कागजातमार ओिर 
दोिर गराउँछ। तसथय विमालयन िैंकले नेपाल प्रिरीको अनरुोधमा प्रबततपर खोल्न,ु 
संशोधन गनुय र भकु्तानी गनुय स्िभाविकै िो।  

बिमा तथा ढुिानीसँग सम्िन्धीत कागजात फाइलमा नभएको र प्रबतत परको सतयमा 
संयकु्त राष्ट्रसंघ बमसन सडुानिार् बिमा िनेु भनी उल्लेख भएकोले सोको प्रमाण फाइलमा 
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समािेश नभएको िनुसक्छ। Spare Parts को आयात भएको नदेजखएकोले भकु्तानी L.C. 
िार् भएको पाइएन। प्रबततपर खोल्दा बनयायतकतायको Requirement अनसुार खोबलने 
भएकोले र Sight िा Usance मध्ये कुन खोल्ने भन्ने कुरा आयाताकताय र बनयायतकतायको 
समझदारीमा बनभयर गनन भएकोले यसमा िैंकको िस्तक्षेप रिँदैन। नेपाल प्रिरीले जनु 
१२,२००८ मा विमालय िैंकला  संिोधन गरी नेपाल प्रिरीको खातामा पयायप्त मौज्दात 
नभएको अिस्थामा िकु फोसय लोन माफय त समेत भकु्तानी गनय सक्ने अजख्तयारी ददएकोमा 
नेपाल प्रिरीले कल्याणकारी कोषको खातामा रकम ब्यिस्था गरेकोले “िकु फोसय लोन” 
सजृना नभएको देजखन्छ भन्ने समेत व्यिोराको श्याम प्रसाद खनाल संयोजक र्ोलीको 
प्रबतिेदनमा उल्लेख भएको देजखन्छ।  

नेपाल प्रिरीले संयकु्त राष्ट्र संघको अनरुोधमा शाजन्त स्थापनाथय खर्ाएको फम्डय पबुलस 
यबुनर्का लाबग नेपाल प्रिरी र Assured Risks Limited िीच बमबत २०६४।०६।१० 
(२७ सेप्रे्म्िर २००७) मा खररद सम्झौता भ  खररद भएका APC को कुनै 
Specification लागत अनमुान, तथा खररद गरुु योजना तयार भ  स्िीकृत भएको साथै 
उक्त खररद भएको APC िरु १४ िषयदेजख २२ िषयसम्म परुाना भएका APC िरुमा 
Gunner turret को Periscope Sight ठीक नभएको जस्ता विबभन्न समस्यािरु भएको, 
APC Arrival inspection प्रबतिेदन िमोजजम कुनै पबन APC ठीक अिस्थामा नरिेको, 
खररद गदाय कायसको गणुस्तरीयता र काययदक्षता मापनको लाबग कुनै पबन प्रवक्रया अिलम्िन 
नगरेको, चेक गणतन्रमा सन ् १९६० को दशकबतर बनबमयत परुानो मोडलका APC 
िरुला  स्िीकृती ददने कुराको औजचकाय पवुष्ट िनु नसकेको, UNAMID को 12.5 mm को 
िबतयार मार प्रयोग गनन स्िीकृत मापदण्ड रिेकोमा सप्ला  भएका APC मा 12.5 र 
7.62 mm को िबतयार जडान गनन Mount रिेको, एयर कजन्डसनको सट्टा विर्र जडान 
भएको देजखन्छ।   

खररद सम्झौतामा उल्लेख भएको Truck Utility Cargo ४ थान र Jeep 4×4 
with Military Radio १७ थान आिश्यक नभ  उक्त सामानको परल मूल्यको Spare 
Parts पबन Assured Risks Limited िार् खररद गनन गरी सम्झौता संशोधन गरी खररद 
गरेका APC िालसम्म चाल ुिनु नसकेको कारणिार् प्रयोगमा ल्याउन नसवकएको, APC 
का Spare Parts को खररद प्रयोजन तथा िाल उक्त सामग्रीिरु किाँ र के कस्तो 
अिस्थामा रिेका िनु ् सो को तथ्य समेत फेला नपरेको, साथै APC िार् प्रीतमविना 
य.ुएस.डलर ५३,४७०।०८ सोधभनाय ददइने MOU मा उल्लेख भएकोमा राज्य व्यिस्था 
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सबमबतले प्रबतिेदन ददएको अिबधसम्ममा सो सामग्री प्रयोगमा नआएका, कररि २० 
मविनाको ने.रु. ६,७४,२५,७७०।८८ APC  िार् नोक्सान भएको िुँदा सो APC र 
APC को Spare Parts खररद गनय सरुुमा गररएको लगानी य.ुएस. डलर क्रमशाः 
३०,३३,९१०।४० र ७,२५,०६७।२३ गरी जम्मा य.ुएस.डलर ३७,५८,९७७।६३ 
िरािरको ने.रु. २३,७०,०३,५३९।५७ र िोलपर आह्वान प्रवक्रयािार् Pre fabricated 
house with ablution ने.रु. २,२०,२७,३३०।०० मा खररद गररएकोमा तीनिर्ा 
Indian Prefab House मध्ये एउर्ा पबन बसँगो नभ  सिैको रु्क्रा जोडेर एउर्ा घर 
िनेकोमा prefab समेतको लाबग प्रिरी प्रधान कायायलयले य.ुएस. डलर ६३,०२८।०० 
थप लगानी गरेका Prefab house िरु रु्र्फुर् भएकोले Pre fabricated house with 
ablution खररद गनय गररएको खचय ने.रु. २,२०,२७,३३०।०० को पबन औजचकाय पवुष्ट 
िनु सकेन। 

जशलिन्दी दरभाउपरिरुिार् Wrecker Truck Remanufacturedसमेत गरी ८८ 
जशलिन्दी दरभाउपरिरुिार् विबभन्न सामानिरु खररद गरेको कायय पबन आबथयक प्रशासन 
सम्िन्धी ऐन बनयम अनसुार भएको नदेजखएिार् खररद काययमा संलग्न पदाबधकारीिरुला  
आयोगिार् उपयकु्त कारिािी िनेु गरी बनणयय िनु बसफाररश साथ पेश गरेको छ भन्ने समेत 
व्यािोराको  श्वरी प्रसाद पौडेल संयोजक र्ोलीको प्रबतिेदनमा उल्लेख छ। 

दीपक बसंि थाङ्गदेनको अध्यक्षतामा लागत अनमुान िोडयको गठन गररएकोमा उक्त 
लागत अनमुान िोडयले जम्मा रु.४०,७९,९२,०४८।८० को लागत अनमुान योजना पेश 
गरेको कायय र सरुक्षा प्रयोजनसँग सम्िजन्धत सामानिरु सूचीकृत फमयिरुिार् र प्र.प्र.का. 
िार् उपलब्ध िनेु सरसामानिरु िािेक अन्य सामानिरु बनयमानसुार िोलपर र जशलिन्दी 
दरभाउपरिार् खररद गरी कायय सम्पादन गनय बमबत २०६४।०५।१६ गते तकाकालीन 
प्र.ना.म.बन. दीपक कुमार शे्रष्ठको अध्यक्षतामा १२ सदसीय िोडय गठन भएको कायय प्रिरी 
कल्याण कोषको बिधान एिं प्रचबलत बनयम कानून सम्मत भएको, सामानिरु खररद प्रकृया 
पूरा गरी सि भन्दा कम अंकमा िोल किोल गनन फमयको िोलपर स्िीकृत गरी सामान 
खररद गररएको देजखएको, खररद गररएका सामाग्रीिरु UNHQ िार् प्राप्त प्रारजम्भक बलष्ट, 
लागत अनमुान योजना िोडयको प्रबतिेदन, Recce Visit प्रबतिेदन, UN को आिश्यकता 
िमोजजम गररएको संशोधन र UN िार् बनधायररत Generic fair Market Value को 
अधारमा खररद गरेको, खररद गररएका सम्पूणय सामाग्रीिरुको कूल मूल्य लागत अनमुान 
िोडयले पेश गरेको कूल लागत अनमुानभन्दा कम रिेको र सामानिरुको Item-wise मूल्य 
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UN  सँग भएको MOU मा उल्लेजखत Generic fair Market Value भन्दा कम भएको 
देजखएको। 

ढुिानी व्यिस्था अनसुार काठमाण्डौिार्, सप्लायरले Port of Kolkatta मा डेबलभरी 
गनन सामानिरु Port of Kolkatta िार् र सप्लायरले Port of Sudan मा डेबलभरी गनन 
सामानिरु Port of Sudan िार् गरी तीन स्थानिार् ढुिानी भएको देजखएको, खररद 
गररएका सामाग्रीिरुमा सप्लायरले बसधै Port of Sudan मा सप्ला  गनन सामान िािेक 
अन्य सिै सामानिरु नेपाल र कलकिािार् ढुिानी गनन जजम्मा UNHQ ले Geodis 
Projects, India ला  ददएको, काठमाण्डौिार् Dispatch भएको सामान भारत सरकारले 
समयमै Clearance नददएको कारण २ मविना भन्दा पबन िढी समयसम्म िीरगंजमा 
सामान रिेको, सामानिरु Port of Sudan िार् Custom Clearance गरी FPU रिने 
स्थानसम्म पयुायउने जजम्मेिारी पबन Sudan जस्थत UNAMID कै भएकोमा बिबभन्न कारणले 
बनकै लामो समयसम्म सामानिरु Port of Sudan मै रिेको, ढुिानी भएका सामाग्रीिरु 
पबन पनुाः Sudan जस्थत UN कै अको Logistic base Al-obeid मा लामो समयसम्म 
थजन्क  नेपालिार् Dispatch गररएको कररि एक िषय पबछ मारै सम्पूणय सामानिरु 
Nayala मा पगुेको कारण खाद्य सामाग्रीिरु स्िभाविक रुपमा नष्ट भएको िजुझएको। 

साथै अन्य केिी सामाग्रीिरु समेत अकायाबधक लामो समयािबध, No Proper 
packaging, No proper handling, not properly secured in UN Warehouse 
आदद कारणले ढुिानीको क्रममा क्षबतग्रस्त भएको, Sudan जस्थत UN Mission िार् 
भएको सामानिरुको इल Arrival Inspection समेतको आधारमा नेपालका FPU 
Commander प्र.उ. कमल बसंि िमको प्रबतिेदन प्राप्त भएको, APC चलाउन जान्ने 
जनशजक्त नभएको, Assured Risks LTD., London सँगको सम्झौता िमोजजम 
कंपनीिार् APC चालक एिं ममयत सम्िन्धी प्रजशक्षणका लाबग पविलो पर्क बमबत 
२०६४।८।२८ गते ८ जना प्रिरी जनशजक्तला  चेक गणतन्र पठाउने क्रममा भारतीय 
अध्यागमनले िेलायती Transit Visa नभएको भनी वफताय पठाएको, APC र कायसैसँग 
राजखएका Night Vision िरु लामो समयसम्म पबन Nayala मा पयुायउन नसवकएकोमा 
िाल UN ले Port of Sudan मा रिेका APC लगायतका सामाग्रीिरु 24 June 2009 
मा रेलमागयिार् नेपाली FPU रिेको स्थान Nayala लाबग ढुिानी गरेको, यसरी ढुिानीको 
क्रममा भएको क्षती िापत नेपाल प्रिरीले UN सँग USD 1,71,227.27 को क्षबत पूती 
माग गररसकेको र कायस्तो क्षबतिार् असर पगुेका व्यिस्थािरु बमलाउनको लाबग प्र.प्र.का. 
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कल्याण कोषिार् पर्क पर्क गरी िालसम्म USD 62,364.16 पठा  सवकएको र सोिी 
अनरुुप व्यिस्थािरुमा सधुार भ रिेको िजुझएको। 

बिदेशिार् बसधै Port of Sudan मा प्राप्त िनेु सामानिरुको Manual को आधारमा 
नेपाली FPU र्ोली बमसनमा खवर्न ुपूिय खवर्ने जनशजक्त, आिश्यक साधन, उपकरण तथा 
अन्य समाग्रीिरुका साथसाथै सम्पूणय व्यिस्थािरुको बनरीक्षण गनय UN िार् आएको 
Development Inspection Team ले १० देजख १७ अक्र्ोिरसम्म बनरीक्षण गरी समग्र 
रुपमा नेपाली Contingent एफ.वप.यू. को रुपमा Heavy Support Package का लाबग 
सक्षम रिेको, अबधकाशं सरसामानिरु नयाँ भएको र अन्य सामानिरु राम्ररी काम गनय 
सक्ने अिस्थामा रिेको तथा नेपाली एफ.वप.यू. का सामाग्रीिरु MOU मा उल्लेजखत संयकु्त 
राष्ट्रसंघको मापदण्ड अनरुुप भएको, Sudan र म्िचागच जस्थत राजनैबतक पररजस्थतीका 
कारणले उच्च तनािको जस्थतीमा UN स्ियं सतयक रिी UN कै Movement मा 
Restriction भैरिेको पररिेशमा Sudan सरकार समेतले सजजलै Visa उपलब्ध नगरा  
रिेको अिस्था एिं  Mission मा पठाइएका सिै सामानिरु FPU रिेको स्थान सडुानको 
Nayala मा रिेको िुँदा बतनीिरुको भौबतक बनरीक्षण गनय तकाकाल संभि नभएको भन्ने समेत 
व्यिोराको ददनकर शमसेर जिराको प्रबतिेदन।  

प्रबतिादी रिी प्रताप राणाले सडुानमा खवर्एको नेपाल प्रिरीको FPU का लाबग 
चाविने APC लगायतका िन्दोिस्तीका सामानिरुको खररदका बनबमि योजना तजुयमा र 
लागत अनमुान पेश गनय गदठत सबमबतको अध्यक्ष पदमा रिँदा योजना तजुयमा गदाय खररद 
गनुय पनन सामानिरुको कुनै स्पेजशवफकेशन नै यवकन नगरेको, खररद गनन सामानको मूल्य के 
का आधारमा तय भएको िो सो नखलेुको, खररद सबमबतले सोिी मूल्यला  आधार मानेर 
खररद गरेको, स्थलगत बनरीक्षण गदाय कायिाँको आिश्यकताको सिी मूल्याकंन िनु नसकेको, 
बमबत २०६४।५।१६ मा गदठत खररद िोडयले सरुक्षा प्रयोजनसँग सम्िजन्धत सामानिरु 
सूचीकृत फमयिरुिार् जशलिन्दी प्रवक्रयाद्वारा, योजना प्रबतिेदनको योजना िमोजजम कोरे्शन 
र रे्ण्डरिार् खररद गनुयपनन सामानको लाबग घर्ीमा १५ ददने सूचना आह्वान गनन गरी बमबत 
२०६४।५।१७ मा बनणयय गरेकोमा १५ ददन नपगु्दै बमबत २०६४।५।२५ मा 
सूचीकृतिरु मध्येिार् दताय िनु आएका ३ िर्ा दरभाउ परिरु खोली मचुलु्का तैयार 
गरेको, मचुलु्कामा सम्िजन्धत व्यजक्तला  आबधकाररक प्रबतबनबध निना  अन्य व्यजक्तला  
प्रबतबनबध िना  मचुलु्का तयार गरेका, FPU का लाबग ०६४।६।७ को बमबत उल्लेख 
गरी रु. ५,३६,०८,०००।– को थप लागत अनमुान समेत पेश गरी सो थप लागत 
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अनमुानला  संचालक सबमबतको बमबत ०६४।६।१८ को िैठकिार् सरुुको लागत 
अनमुानमा समािेश गनन गरी बनणयय गरे गराएको, बमबत ०६५।७।१० मा L.C. को चौथो 
वकस्ता िापत US$ 4,50,000.00 भकु्तानी गरेको, बमबत ०६४।५।६, ०६४।६।१८, 
०६४।१०।३, ०६५।३।११, ०६५।५।२० को संचालक सबमबतको िैठकमा 
सिभागी भ  उक्त APC खररदसँग सम्िजन्धत विबभन्न खचयिरुको अनमुोदन गरेको, APC 
८ थानको ढुिानी िापतको रकम US$ 73,534.00  भगिती टे्रडसयला  बमबत 
०६५।५।३ मा भकु्तानी ददएको। 

प्रबतिादी बनरज पनुले सडुान बमसनका लाबग खररद गररएको APC थान ८ को 
चेकोस्लोभावकयािार् सडुान पोर्यसम्मको प्रिरी आफैँ ले ढुिानी गनुय पनन भ  सो िापतको 
ढुिानी भाडा यू.एन.िार् Reimburse िनेु भएकोले Assured Risks LTD का स्थानीय 
प्रबतबनबध भगिती टे्रडसय िीच सम्झौता गरी अमेररकी डलर १,४५,६०० को सम्झौता गरी 
अबग्रम ढुिानी भाडा शत प्रबतशत भकु्तानी गरेको विषयला  बमबत २०६५।५।२० मा 
समथयन गनन बनणयय गरेको, APC को Transporation का लाबग गररएको Insurance 
िापत अमेररकी डलर ७३५३४ Assured Risks, Ltd का स्थानीय प्रबतबनबध भगिती 
टे्रडसयला  भकु्तानी ददएको विषय पबन समथयन गरेको, APC Transporation का लाबग 
Insurance गदाय अमेररकी डलर ३३,३७,२९५। को िनुपुननमा ३०,३३,९११। को मार 
Insurance विजक जारी भएको देजखएको, प्रिरी कल्याण कोष, संचालक सबमबतको बमबत 
०६४।१०।३ को िैठकमा Sudan Mission मा गरेको लगानी ने.रु. 
१३,७७,२६,०१४।६१ र य.ुएस. डलर ३७,४६,७०४।८१ समथयन गरेको।  

प्रबतिादी बनरज ििादरु शािीले संचालनमै नआउने परुानो APC उपलब्ध गराउने 
कम्पनी Assured Risks LTD. का डाइरेक्र्र Michael Rider ला  सम्िोधन गरी 
नेपाल प्रिरीला  गणुस्तरीय सेिा उपलब्ध गराएको भनी आफूखशुी letter of appreiation 
पर लेखी सम्मान गरी अजख्तयारको दरुुपयोग गरेको, बमबत ०६६।६।१ मा बनज समेत 
भएको कोष संचालक सबमबतको िैठकिार् सडुान बमसनमा खचय भएको रकम रु. 
४५,४२,१०,२८०।९८ खचय समथय गरेको, UN िार् APC िरु संचालनमा आउन 
नसक्ने भन्ने COE Inspection Report समेत प्राप्त भएपबछ सो APC समेतको खररदमा 
खचय भएको रकमको कानून विपरीत खचय समथयन गरेको।  

प्रबतिादी श्याम बसंि थापाले प्रिरी कल्याण कोषको अध्यक्ष रिँदा २०६४।३।१ 
मा प्रिरी कल्याण कोषिार् सामान खररद गनन बनणयय देजख बलएर सूजचकृत, िोलपर र 
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दरभाउपरिार् सामान वकन्ने २०६४।५।६ मा बनणयय गरेको, पविलेको लागतमा संशोधन 
गनन गरी ०६४।६।१८ को बनणयय, सडुान बमसशनमा कायस समयसम्म भएको खचय समथयन 
गनन बनणयय, विबभन्न बमबतमा L.C. मा संशोधन गरी िाँकी ६० प्रबतशत रकम २७ सेप्रे्म्िर 
२००९ मा भकु्तानी ददन ु पननमा सो अगािै वकस्तािन्दीका आधारमा भकु्तानी ददने, 
ल्भनयतष्ितष्लन िैंकिार् रवुर्पूणय कागजात प्राप्त भ  सो को जानकारी िैंकले प्रिरी प्रधान 
कायायलयला  गराएकोमा ती सिै रवुर्िरु मान्य भएको भनी L.C. को ४० प्रबतशत रकम 
भकु्तानी ददन आदेश गरेको, पविलो वकस्ता िापत य.ुएस. डलर १,००,०००।०० को 
भकु्तानी ररबलज आदेश ददएको, ट्रक र जजपको रकम एल.सी. को िाँकी ६० प्रबतशतिार् 
घर्ाउन अनरुोध गरेको र पबछ उक्त रकम स्पेयर पार्यसमा संशोधन गनय अनरुोध भएको 
जस्ता बनणयय, संशोधन, भकु्तानी भएको, माल सामान खररद गदाय गणुस्तरिीन, म्याद नाघेको 
र अस्िाभाविक रूपमा िढी मूल्य बतरी खररद गनन, गराउने कायय िनु गएको, बनजकै 
बनदनशन िमोजजम ठेकेदार शम्भ ुभारतीसँग एपीसी लगायतका सामानको दरभाउ बल  लागत 
अनमुान तयार समेत गरी साियजबनक संस्थाको सम्पजिको िानी नोक्सानी भएको देजखएको।  

प्रबतिादी जशि लाबमछानेले L.C. को अजन्तम वकस्ता िापत US$ 2,73,063.23 
भकु्तानी गनय बमबत ०६६।४।१३ मा विमालयन िैंक बल. मा खोबलएको L.C. खातामा 
खाता ट्रान्सफर गरेको, छैठौं वकस्ता िापत US$ 4,50,000.00 भकु्तानी गनय बमबत 
०६६।१।१५ मा L.C. खातामा रकम ट्रान्सफर गरेको, पाँचौ वकस्ता भकु्तानी िापत बमबत 
०६५।१०।१० मा US$ 4,50,000.00 NCC िैंकिार् HBL िैंकको L.C. खातामा 
रकम ट्रान्सफर गरेको, APC को  Spare Parts को ढुिानी, विमा र मूल्य अबभिवृद्धकर 
िापत बमबत ०६५।७।२९ मा भकु्तानी ददएको US$ 62,530.00 खचय समथयन गरेको, 
िन्दोिस्तीका सामानिरु भगिती टे्रडसयका प्रो. शम्भ ु भारतीले सडुान पोर्यसम्म उपलव्ध 
गरा  ददने गरी Commercial Invoice िरु समेत जारी भै सकेको अिस्थामा नेपाल 
प्रिरीले बनज शम्भ ुभारतीसँग पबछिार् छुटै्ट सम्झौता गरी ढुिानी, बिमा र मूल्य अबभिदृ्धी 
कर समेत िापत भनी US$ 51,467 बमबत ०६५।९।३ मा भारती टे्रडसयला  आधार 
प्रमाण विना भकु्तानी ददएको कुरा कानून सम्मत नभएको र भकु्तानी जशि लाबमछाने 
समेतको उपजस्थीतमा संचालक सबमबतको ०६५।९।११ को िैठकिार् समथयन गरेको। 

प्रबतिादी रमेश विक्रम शािले सडुानमा खवर्एको नेपाल प्रिरीको FPU का लाबग 
चाविने APC लगायतका िन्दोिस्तीका सामानिरुको खररदका बनबमि योजना तजुयमा र 
लागत अनमुान पेश गनय गदठत सबमबतको अध्यक्ष पदमा रिँदा योजना तजुयमा गदाय खररद 
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गनुय पनन सामानिरुको कुनै स्पेजशवफकेशन नै यवकन नगरेको, खररद गनन सामानको मूल्य के 
का आधारमा तय भएको िो सो नखलेुको, खररद सबमबतले सोिी मूल्यला  आधार मानेर 
खररद गरेको, स्थलगत बनरीक्षण गदाय कायिाँको आिश्यकताको सिी मूल्यांकन िनु नसकेको, 
८ थान APC को विमा िापतको ने.रु. ५१,२१,६४३।१० भगिती टे्रडसयला  बमबत 
०६५।५।३ मा भकु्तानी दद  सो को भोबलपल्र् अथायत ०६५।५।४ मा सोिी रकम 
भकु्तानीको लाबग बसफाररश गरेको, बमबत ०६५।७।७ मा ८ थान APC को ढुिानी 
िापतको US$ 1,45,600.00 भकु्तानी ददन बसफाररश गरी भगिती टे्रडसयला  सो रकम 
भकु्तानी ददएको, बमबत ०६६।४।१३ मा L.C. िापत अजन्तम वकस्ता स्िरुप US$ 
2,73,063.23  भकु्तानी गनय स्िीकृत गरेको, बमबत ०६५।७।११ मा L.C. िापतको 
भकु्तानी गनय US$ 1,15,000 िैंक ट्रान्सफर गनय बसफाररश गरी भकु्तानी गरेको, बमबत 
०६५।७।१० मा L.C. को चौथो वकस्ता भकु्तानीको लाबग US$ 4,50,000.00 खाता 
ट्रान्सफर गनय बसफाररश गरी भकु्तानी गरेको, बमबत ०६५।४।१० मा L.C. को दोश्रो 
वकस्ता िापतको US$ 4,50,000.00 खाता ट्रान्सफर गनय बसफाररश गरी ०६५।४।१२ 
मा भकु्तानी  समेत गरेको देजखएको।  

प्रबतिादी अजुयनजंग शािीले तकाकालीन प्रिरी नायि मिाबनरीक्षकको िैबसयतमा प्रिरी 
कल्याण कोष संचालक सबमबतको बमबत ०६५।८।१३ र बमबत ०६५।९।११ को 
िैठकमा उपजस्थत भै िस्ताक्षर गरेको, बमबत ०६५।८।१३ को िैठकमा फम्डय पबुलस 
यबुनर् डाफय रको लाबग Assured Risks LTD, London सँग चेकोस्लोभावकयामा खररद 
गररएको एपीसी र सो को स्पेयर पार्यस चेकोस्लोभावकयािार् सडुान पोर्यसम्म परु् याउन 
सामानको िीमा िापत अमेररकी डलर १६,०४०.०० ट्रान्सपोर्नशन िापत अमेररकी डलर 
४४,५००, िीमा रकममा १३% भ्यार् अमेरीकी डलर २०८० समेत कुल अमेरीकी डलर 
६२,५८०।०० भगिती टे्रडसयला  बमबत ०६५।७।२९ मा भकु्तानी दद एकोले सो समथयन 
गनन बनणयय गरेको, सडुान पोर्यमा उपलव्ध गरा  ददने गरी Commercial Invoice समेत 
जारी भै सकेको अिस्थामा नेपाल प्रिरीले भगिती टे्रडसयका प्रो. शम्भ ुभारतीसँग पबछिार् 
छुटै्ट सम्झौता गरी ढुिानी, विमा र मूल्य अबभिवृद्ध कर समेत िापत भनी US$ 51,467 
बमबत ०६५।९।३ मा भारती टे्रडसयला  भकु्तानी ददएको कुरा कानून सम्मत नभएकोमा 
कायस्तो भकु्तानीको औजचकाय र आधार प्रमाण विना बनज अजुयन जंग शािी समेतको 
उपजस्थीतमा संचालक सबमबतको ०६५।९।११ को िैठकिार् उक्त भकु्तानी रकम समथयन 
गरेको कुरा कानून सम्मत नभएको। 
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प्रबतिादी ओम विक्रम राणाले आफू प्रिरी मिाबनरीक्षक पदमा रिँदा FPU सडुानमा 
खर्ाउने र खर्ाउन आिश्यक पनन रकम नेपाल प्रिरीको कल्याण कोषिार् खचय गनन गरी 
भएको बमबत २०६४।३।१ र २०६४।५।६ को कोषको बनणयय बिना औजचकाय रु. 
५,३६,०८,०००।– को थप लागत अनमुानला  मूल लागत अनमुानमा समािेश गनन गरी 
भएको बमबत २०६४।६।१८ को बनणयय, सडुान बमसनमा खचय भएको 
रु.१३,७७,२६,०१४।६१ र अमेररकी डलर ३६,४६,७०४।८१ को खचय समथयन गनन 
गरी भएको बनणयय, बमबत २०६५।३।११ को अमेररकी डलर ७,२५,०६७।२३ को 
एवपबस को स्पेयर पार्यस खररद गनन गरी संसोधन भएको संशोबधत सम्झौताला  अनमुोदन 
गनन गरी भएको बनणयय, बमबत २०६५।५।२० मा एवपबसको बिमा िापत भकु्तानी ददएको 
अमेररकी डलर ७३५३४ समथयन गनन गरी भएको बनणययिरुला  सदर गरेको, योजना 
तजुयमा सबमबतको प्रबतिेदन अनरुुप खररद गनय स्िीकृती ददएको, प्रिरी कल्याण कोषिार् 
भएको भकु्तानी समथयनला  सदर गनन संचालक सबमबतको बमबत २०६४।५।६ को बनणयय 
नं. २ को विपरीत िनेु गरी संझौता गराउने एिं सझौता विपरीत िनेु गरी शतयिरु राखी 
प्रबततपर संशोधन गरा  सम्झौतामा उल्लेख गरे भन्दा अगािै विबभन्न बमबतमा रकम भकु्तानी 
ददएको, सझौतामा नेपाल प्रिरीला  एपीसी ममयत सम्भार र चालकको ताबलम ठेकेदारकै 
खचयमा गनन भनी उल्लेजखत िुदँािरुला  िर्ा  आपूबतयकतायला  सिज िनेु वकबसमले भकु्तानी 
ददइएको, स्पेयर पार्यसको भन्सार जक्लरेन्स सम्िन्धी कारिािी सामान अनसुारको भकु्तानी 
नभएको देजखएको तथा खररद भएको सामानिरुको गणुस्तर संयकु्त राष्ट्र संघिार् बनधायररत 
मापदण्ड भन्दा न्यनु रिेको कारणले नेपाल प्रिरीले पाउन ुपनन सोधभनाय पाउन नसकेकोले 
कोषको रकम िानी नोक्सानी िनु पगुेको। 

प्रबतिादी दीपेन्द्र ििादरु विष्टले आफू प्रिरी कल्याणकोषको अध्यक्ष िुँदा 
२०६५।७।२९ मा APC को स्पेयर पार्यसको बिमा, ढुिानी र भ्यार् िापत अमेररकी 
डलर ६२,५८०।०० भकु्तानी गरी २०६५।८।१३ मा संचालक सबमबतिार् समथयन गरे 
गराएको, कर विजक विना मूल्य अबभिदृ्धी कर समेतको भकु्तानी एकमषु्ट अबग्रम रुपमा 
गरेको, २०६५।७।१० मा L.C. को चौथो र बमबत २०६५।१०।१९ मा पाँचौ वकस्ता 
भकु्तानी गनय अमेररकी डलर ४,५०,०००। ४,५०,०००। का दरले नविल र एन.बस.बस. 
लगायतका िैंकिार् L.C. खातामा ट्रान्सफर गरेको, ए.वप.बस. ढुिानी िापतको अमेररकी 
डलर १,४५,६००.०० पानी र्ैंकी र एम्िलेुन्स ढुिानी िापतको ५१,४६७ डलर भकु्तानी 
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ददने बनणयय गरी सो कोषको रकम खचय िनु गएको समेतको कारणले बनजले गरेको उक्त 
काययिार् साियजबनक संस्थाको सम्पजि िानी नोक्सानी भएको  देजखएको। 

प्रबतिादी गपु्त ििादरु शे्रष्ठ र रमेश कुमार पाण्डेयले सडुान बमसनमा खवर्एका FPU 
का लाबग चाविने APC र सो को Spare Parts सडुान बमसनमा वढलो पगुेको भनी 
बमसनमा खवर्एका Contingent Commandar िरु राजेन्द्र बसंि भण्डारी, कमल बसंि िम, 
राम प्रसाद शे्रष्ठ र मोिनराज जोशी समेतले प्रिरी प्रधान कायायलयमा मौजखक र बलजखत 
रुपमा जानकारी गराएको साथै ती APC िरु UN िार् बनरीक्षण िुँदा परुाना भै काम 
नलाग्ने अिस्थामा प्राप्त भएको भनी Inspection Report िार् देजखएको जस्थीतमा प्रिरी 
कल्याण कोषको बमबत २०६६।६।१ को संचालक सबमबतको िैठकमा उपजस्थत भ  उक्त 
कोषिार् सडुान बमसनमा लगानी गररएको रु ४५,४२,१०,२८०।९८ प्रिरी कल्याण 
कोषको विधान, २०५२ को दफा ९ विपरीत पूरै खचय समथयन गरेको देजखन आएको। 

प्रबतिादी िररिर शे्रष्ठ, ददनेश के.सी., अजुयन प्रसाद बतबमजल्सना, वपताम्िर अबधकारी, 
प्रकाश अबधकारी, संजय बसंि िस्नेत, मनोज न्यौपाने, कृष्ण प्रसाद गरुागा , विद्याराज शे्रष्ठ 
र लाल गोविन्द शे्रष्ठले सडुानमा खवर्एको नेपाल प्रिरीको FPU का लाबग चाविने APC 
लगायतका िन्दोिस्तीका सामानिरुको खररदका बनबमि योजना तजुयमा र लागत अनमुान 
पेश गनय गदठत सबमबतको सदस्य पदमा रिँदा योजना तजुयमा गदाय खररद गनुय पनन 
सामानिरुको कुनै स्पेजशवफकेशन नै यवकन नगरेको, खररद गनन सामानको मूल्य के का 
आधारमा तय भएको िो सो नखलेुको, खररद सबमबतले सोिी मूल्यला  आधार मानेर खररद 
गरेको, स्थलगत बनरीक्षण गदाय कायिाँको आिश्यकताको सिी मूल्याकंन िनु नसकेको, बमबत 
२०६४।५।१६ मा गदठत खररद िोडयले सरुक्षा प्रयोजनसँग सम्िजन्धत सामानिरु सूचीकृत 
फमयिरुिार् जशलिन्दी प्रवक्रयाद्वारा, योजना प्रबतिेदनको योजना िमोजजम कोरे्शन र 
रे्ण्डरिार् खररद गनुयपनन सामानको लाबग घर्ीमा १५ ददने सूचना आह्वान गनन गरी बमबत 
२०६४।५।१७ मा बनणयय गरेकोमा १५ ददन नपगु्दै बमबत २०६४।५।२५ मा 
सूचीकृतिरु मध्येिार् दताय िनु आएका ३ िर्ा दरभाउ परिरु खोली मचुलु्का तयार 
गरेको, मचुलु्कामा सम्िजन्धत व्यजक्तला  आबधकाररक प्रबतबनबध निना  अन्य व्यजक्तला  
प्रबतबनबध िना  मचुलु्का तयार गरेको, दरभाउ पर माग गदाय सामानको स्पेबसवफकेसन 
तयार भएको देजखएन, ठेकेदार शम्भ ु भारतीको फमयला  ठेक्का ददने गरी प्रिरी 
मिाबनरीक्षकिार् भएको बनदनशन िमोजजम शम्भ ुभारतीसँग बमलेमतो गरी Assured Risks 
LTD. को ठेक्का स्िीकृत गनय बसफाररश गरेको, पबछ ३ िरै् ठेकेदारिार् घर्ाघर् गराउ“दा 
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द ुिर्ाले घर्ाघर् गनय नमानेको र शम्भ ुभारती स्थानीय प्रबतबनबध भएको Assured Risks 
LTD. ले घर्ाघर् गदाय लागत अनमुान भन्दा US$ ४१२.५९ मार कम िनेु गरी 
घरे्कोिार् पबन शम्भ ुभारतीस“गै दररेर् बल  लागत अनमुान तयार गरी बमलेमतो गरी ठेक्का 
बलए ददएको कुरा पवुष्ट िनु आएको देजखएको।  

प्रबतिादी अजजत कुमार गरुुङले सडुान बमसनको एपीसी लगायतका िन्दोिस्तीका 
सामानिरु खररद गनन बसलबसलामा बमबत ०६४।१०।३ को प्रिरी कल्याण कोष संचालक 
सबमबतको िैठकमा उपजस्थत भ  FPU सडुान बमसनमा लगानी गरेको रु. 
१३,७७,२६,०१४।६१ र APC समेत खररद गदायको US$ ३६,४६,७०४।८१ खचय 
समथयन गरेको, कामै नलाग्ने absolute model को Refurbished APC खररद गरेको, 
APC खररद गदायको प्रवक्रया तफय  िेदाय Assured Risks LTD. का स्थानीय प्रबतबनबध 
भगिती टे्रडसयका प्रोप्राइर्र शम्भ ु भारतीले ३ िरै् दरभाउ पर सम्िन्धी कागजात िझुी 
आफैँ ले दताय समेत गरेको र प्रिरी मिाबनरीक्षकले नै बनजला  ठेक्का ददन बनदनशन ददएकोले 
बमलेमतो गरेकोमा समेत बनजले केिी गनय नसकेको।  

प्रबतिादी रामकृष्ण राजभण्डारीले बमबत ०६५।३।११ को प्रिरी कल्याण कोष, 
संचालक सबमबतको िैठकमा उपजस्थत भ  सडुान बमसनमा खवर्एका FPU लाबग आिश्यक 
APC  र सो को Spare Parts खररद गनन सम्िन्धमा संशोबधत सम्झौता अनमुोदन गरेको, 
Truck Utility Cargo थान ४ र Jeep 4×4 With Military Radio थान १७ गरी 
२१ सिारी साधन खररद गनय २७ सेप्रे्म्िर २००७ मा सम्झौता भ  L.C. समेत खोली 
सकेपबछ उक्त सिारी एिं ढुिानीका साधनिरु ठेकेदारिार् नबल  नेपाल प्रिरीसँग भएको 
उक्त साधन नै FPU बमसनमा पठाएको, APC सामान खररद गनन क्रममा Specification 
समेत तयार नगरी ठेकेदारले प्रस्ताि गरेको सामानला  स्िीकारी APC आपूबतय गनन 
ठेकेदारसँगै सामानको बलष्ट मागगरी ठेकेदारले तोकेको दररेर्मा उसले ददएको बलष्ट 
अनसुारको Spare Parts खररद गनन गरी कानूनी रुपमा रवुर्पूणय सम्झौता गदै रामकृष्ण 
राजभण्डारी समेतको संचालक सबमबतले बमबत ०६५।३।११ मा उक्त सम्झौताला  विना 
आधार अनमुोदन गरेको। 

प्रबतिादी दीपक बसंि थाङदेनले सडुानमा खवर्एको नेपाल प्रिरीको FPU का लाबग 
चाविने APC लगायतका िन्दोिस्तीका सामानिरुको खररदका बनबमि योजना तजुयमा र 
लागत अनमुान पेश गनय गदठत सबमबतको अध्यक्षको पदमा रिँदा योजना तजुयमा गदाय खररद 
गनुय पनन सामानिरुको कुनै स्पेजशवफकेशन नै यवकन नगरेको, खररद गनन सामानको मूल्य के 
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को आधारमा तय भएको िो नखलुाएको, स्थलगत बनररक्षण गदाय कायिाँको आिश्यकताको 
सिी मूल्याकंन िनु नसकेको, FPU का लाबग २०६४।६।७ को बमबत उल्लेख गरी रु. 
५,३६,०८,०००।– को थप लागत अनमुान समेत पेश गरी सो थप लागत अनमुानला  
संचालक सबमबतको बमबत ०६४।६।१८ को िैठकिार् सरुुको लागत अनमुानमा समािेश 
गनन गरी बनणयय गरे गराएको, १२ वकबसमका विबभन्न सामान मध्ये रु.७८,४८,०००।– 
नयाँ सामानको लाबग लागत अनमुान प्रस्ताि गरी िाँकी सिै सरुुकै प्रबतिेदन िमोजजमका 
सामानिरुला  औजचकाय विना नै अकायबधक रुपमा थप लागत अनमुान पेश गरेको कायय 
कानून सम्मत नदेजखएको, बमबत ०६४।५।१० मा APC लगायतका सामानिरु समेतको 
दरभाउ पर माग गरी बमबत ०६४।५।२५ मा जशलिन्दी दरभाउ पर खोली बमबत 
०६४।५।२६ मा Assured Risks LTD, London को दरभाउपर स्िीकृत गनय खररद 
सबमबतले बसफाररश समेत गरी सकेको, कायस्तै गरी Mobile House को िोलपर बमबत 
०६४।६।१७ मा खोली किोल अंक साियजबनक भै सकेपबछ अगाबडको बमबत अथायत 
०६४।६।७ को बमबत राखी थप लागत अनमुानको प्रबतिेदन पेश गरे गराएको, शरुुको 
लागत अनमुानमा Night Vision को लागत रु. १०,८०,०००।– र Mobile House को 
लागत रु. ९०,००,०००।– मार भएकोमा पबछ शरुुको लागतमा Night Vision को 
लाबग रु. ९७,२०,०००।– र Mobile House को लाबग रु. १,६२,८५,०००।– 
अस्िभाविक रुपमा थप गरी अगाबडको बमबत राखी लागत अनमुान सम्िन्धी थप प्रबतिेदन 
पेश गरेको, प्रिरी कल्याण कोषको संचालक सबमबतको अध्यक्ष पदमा रिँदा विमा िापतको 
रु ५१,२१,६४३।१० भगिती टे्रडसयला  भकु्तानी ददने गरी बमबत ०६५।५।४ मा बनणयय 
गरेको देजखएकोमा बमबत ०६५।५।३ मा नै भकु्तानी गरेको, विमा िापतको उक्त रकम 
सम्िजन्धत कम्पनीला  भकु्तानी समेत भइसकेकोले भनी संचालक सबमबतिार् अनमुोदन 
समेत गरे गराएको, बमबत ०६५।४।१० मा L.C. को तेश्रो वकस्ता िापत य.ुएस.डलर 
४५०००० िैंक अफ काठमाण्डौंिार् L.C. खातामा सानन बनणयय गरेको, L.C. संशोधन 
गनयका लाबग पराचार गरेको, तेश्रो देजख सातौं वकस्ता सम्मको भकु्तानीको ताबलका िना  
रकम नभएमा Book Force Loan कायम गरेर पबन भकु्तानी ददने भनी आदेश गरेको 
काम समेतिार् साियजबनक संस्थाको सम्पजिको िानी नोक्सानी िनु गएको। 

प्रबतिादी िेम ििादरु गरुुङले आफू प्रिरी मिाबनरीक्षक पदमा रिँदा नेपाल प्रिरीको 
सडुानमा खवर्एका FPU का लाबग आिश्यक पनन िन्दोिस्तीका सामानिरुको खररदमा 
नेपाल प्रिरीले प्रबततपर माफय त भकु्तानी ददन ुपनन रकम न्यनु गणुस्तरका APC िरु प्राप्त 
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भएका कारण रोक्का गनय प्रिरी अबतररक्त मिाबनरीक्षक श्याम बसंि थापा समेतले अनरुोध 
गरेकोमा भकु्तानी रोक्का नगरी २०६५।७।१० मा L.C. को चौथो र बमबत 
२०६५।११।१६ मा पाँचौ वकस्ता भकु्तानी गनय अमेररकी डलर ४,५०,०००।०० 
४,५०,०००।०० का दरले भकु्तानी ददलाएको, प्रिरी कल्याण कोषिार् बमबत 
२०६५।८।१३ मा APC को स्पेयर पार्यसको बिमा, ढुिानी र भ्यार् िापत अमेररकी 
डलर ६२,५८०, बमबत २०६५।९।३ मा पानी र्ैंकी र एम्िलेुन्सको ढुिानी, बिमा र 
मूल्य अबभिदृ्धी कर िापत भनी अमेररकी डलर ५१४६७ भकु्तानी गरेको खचयिरुको 
संचालक सबमबतिार् क्रमशाः बमबत २०६५।८।१३ र २०६५।९।११ मा खचय अनमुोदन 
गरेकोला  यी प्रबतिादीले सदर गरेको समेतका कारणले गणुस्तरिीन म्याद नाघेको र 
अस्िभाविक रुपमा िढी मूल्य बतरी सामान खररद कायय िनु गएको। 

प्रबतिादी मदन ििादरु खड्काले अबतररक्त प्रिरी मिाबनरीक्षक पदमा रिदा बनजको 
अध्यक्षतामा िसेको प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतको बमबत २०६६।६।१ को 
िैठकको बनणयय नं. १२ मा आ.ि. २०६५।०६६ को यथाथय खचय समथयन गनन र आ.ि. 
२०६६।०६७ को लाबग शीषयकगत िजेर् िना  अको िैठकमा पेश गनन बनणयय गररएको, 
प्रिरी कल्याण कोषको विधान, २०५२ ले प्रिरी कल्याण कोषिार् भएका खचयिरुको 
समथयन र अनमुोदन गनय नसक्ने देजखँदा देजखँदै आ.ि. २०६५।०६६ को यथाथय खचय 
समथयन गनन खचयिरुको सूचीको क्रमसंख्या १० मा सडुान बमसनको लगानी गररएको 
रु.४५,४२,१०,२८०।९८ परैु खचय समथयन भएको, सडुानको Darfur मा खवर्एका नेपाल 
प्रिरीका र्ोलीला  पठाइएको APC र कायसका Spare Parts िरु कररि १ िषय पबछ 
मार न्यालामा परु् या एको, UN को Contingent Owned Equipments Inspection 
Report िार् समेत APC िरु परुाना भै काम नलाग्ने अिस्थामा रिेको व्यिोरा प्राप्त 
भएको िदुा िदैु सडुान बमसनको परुा खचय समथयन गरेको देजखन आएको। 

प्रबतिादी नरेन्द्र कुमार खाबलङ र बिजयलाल कायस्थले सडुानमा खवर्एको नेपाल 
प्रिरीको FPU का लाबग चाविने APC लगायतका िन्दोिस्तीका सामानिरुको खररदका 
बनबमि योजना तजुयमा र लागत अनमुान पेश गनय गदठत सबमबतको सदस्य पदमा रिँदा 
योजना तजुयमा गदाय खररद गनुय पनन सामानिरुको कुनै स्पेजशवफकेशन नै यवकन नगरेको, 
खररद गनन सामानको मूल्य के का आधारमा तय भएको िो सो नखलेुको, स्थलगत बनररक्षण 
गदाय कायिाँको आिश्यकताको सिी मूल्याकंन िनु नसकेको, नयाँ िा ररफरिीस्ड के कस्तो 
सामानको कती मूल्य िो यवकन नभएको कारणले नयाँ सामानको मूल्यमा परुानो ररफरिीस्ड 
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सामान खररद गनुय परेको, २०६४।५।५ मा सबमबत गठन गरेको देजखएतापबन प्रिरी 
कल्याण कोषको संचालक सबमबतको बमबत २०६४।३।१ र २०६४।५।६ को 
बनणययिरुमा सबमबतले बनणयय गरे िमोजजम भन्ने उल्लेख भएको, प्रबतिेदन ददएको बमबत 
२०६४।५।९ भन्ने देजखने गरी शरुुमा फोर्ोकपी प्राप्त भएकोमा सक्कल कागज (प्रबतिेदन) 
जझका  िेदाय सो मा बमबत २०६४।५।१४ भन्ने उल्लेख भएको, FPU का लाबग 
०६४।६।७ को बमबत उल्लेख गरी रु. ५,३६,०८,०००।– को थप लागत अनमुान 
समेत पेश गरी सो थप लागत अनमुानला  संचालक सबमबतको बमबत ०६४।६।१८ को 
िैठकिार् सरुुको लागत अनमुानमा समािेश गनन गरी बनणयय गरे गराएको, १२ वकबसमका 
विबभन्न सामान मध्ये रु.७८,४८,०००।– नयाँ सामानको लाबग लागत अनमुान प्रस्ताि गरी 
िाँकी सिै सरुुकै प्रबतिेदन िमोजजमका सामानिरुला  औजचकाय र प्रमाण विना नै अकायबधक 
रुपमा थप लागत अनमुान पेश गरेको कायय कानून सम्मत नदेजखएको, बमबत 
०६४।५।१० मा FPU लगायतका सरुक्षासँग सम्िजन्धत सामानिरुको दरभाउ पर माग 
गरी बमबत ०६४।५।२५ मा जशलिन्दी दरभाउ पर खोली बमबत ०६४।५।२६ मा 
सिैभन्दा कम Assured Risks Ltd, London को दरभाउपर स्िीकृत गनय खररद 
सबमबतले बसफाररश समेत गरी सकेको, कायस्तै गरी Mobile House को िोलपर बमबत 
०६४।६।१७ मा खोली किोल अंक साियजबनक भै सकेपबछ अगाबडको बमबत अथायत 
०६४।६।७ को बमबत राखी थप लागत अनमुानको प्रबतिेदन पेश गरे गराएको, शरुुको 
लागत अनमुानमा Night Vision को लागत रु. १०,८०,०००।– र Mobile House को 
लागत रु. ९०,००,०००।– मार भएकोमा पबछ सो मा Night Vision को लाबग रु. 
९७,२०,०००।– र Mobile House को लाबग रु. १,६२,८५,०००।– शरुुको लागतमा 
अस्िभाविक रुपमा थप गरी अगाबडको बमबत राखी लागत अनमुान सम्िन्धी थप प्रबतिेदन 
पेश गरेको। 

प्रबतिादी रमेशचन्द ठकुरीले आफू प्रिरी मिाबनरीक्षक पदमा रिँदा नेपाल प्रिरीको 
सडुानमा खवर्एका सरुक्षा र्ोलीको प्रयोगको लाबग भबनएको APC र सो को Spare Parts 
िरुको L.C. को छैठौं र सातौं वकस्ता क्रमशाः २८ अवप्रल २००९ मा US$ ४,५०,००० 
र २८ जलुा  २००९ मा २,७३,०६३।२३ अजन्तम रुपले ठेकेदार कम्पनी Assured 
risks Ltd. London ला  भकु्तानी पठाएको, सम्पूणय सडुान खचय समथयन गदायको अिस्थामा 
APC ८ थान काम नलाग्ने गरी बिबग्रएको र बमसनमा प्रयोग िनु नसक्ने भन्ने UN को 
Contingent Owned Equipments Inspection Report प्रिरी प्रधान कायायलयमा प्राप्त 
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भैसकेको अिस्थामा बमबत २०६६।६।१ मा िसेको प्रिरी कल्याण कोष संचालक 
सबमबतको िैठकिार् सम्पूणय सडुान बमसनमा खचय भएको रु.४५,४९,१०,२८०।९८ रकम 
समथयन गनन बनणययमा प्रिरी मिाबनरीक्षकको िैबसयतमा सदर गरेको, बनजले काम नलाग्ने 
APC िरुको कसरी व्यिस्थापन गनन भनी साथयक पिल र प्रयत्न नगरेिार् प्रबतिादीले 
आफ्नो जजम्मेिारी कुशलतापूियक ििन नगनायले गणुस्तरिीन म्याद नाघेको र अस्िभाविक 
रुपमा िढी मूल्य बतरी सामान खररद कायय िनु गएको। 

प्रबतिादी श्याम ििादरु खड्काले आफू प्रिरी िररष्ठ उपरीक्षक पदमा रिँदा बमबत 
०६५।९।३ मा पानी र्ैंकर र एम्िलेुन्सको ढुिानी िापत भगिती रे्ड्रसला  अमेरीकी 
डलर ५१,४६७।– भकु्तानी ददएको, एल.सी.को अजन्तम वकस्ता िापत अमेररकी डलर 
२,७३,०६३।२३ भकु्तानी गनय बमबत ०६६।४।१३ मा विमालय िैंक बल. मा खोबलएको 
एल.सी खातामा खाता ट्रन्सफर गरेको, एल.सी. को छैठौ वकस्ता िापत अमेररकी डलर 
४,५०,०००।– भकु्तानी गनय बमबत ०६६।१।१५ मा एल.सी. खातामा रकम ट्रान्सफर 
गरेको, एल.सी. को पाँचौ वकस्ता भकु्तानी िापत बमबत ०६५।१०।१० मा अमेररकी डलर 
४,५०,०००।– एन.बस.बस. िैंकिार् विमालयन िैंकको एल.सी. खातामा रकम ट्रान्सफर 
गरेको, APC को स्पेयर पार्यसको बिमा, ढुिानी र भ्यार् िापत बमबत ०६५।७।२९ मा 
अमेररकी डलर ६२,५८०।– भकु्तानी ददएको रकमको खचय समथयन समेत गरेको 
देजखएको।  

प्रबतिादी सरेुन्द्र ििादरु पालले मबत ०६४।६।१८ मा प्रिरी कल्याण कोष 
संचालक सबमबतको िैठकिार् १२ िर्ा आइर्म मध्ये diesel Plant समेत ४ िर्ा नयाँ 
आइर्मका लाबग रु. ७८,४८,०००।– र शरुुको लागत अनमुानमा समािेश भएका Night 
Vision लगायतका ८ िर्ा आइर्मको लाबग पररमाण निढा  रु. ४,५७,६०,०००।– को 
थप लागत समेत गरी कूल रु. ५,३६,०८,०००।– को थप लागत शरुुको लागत 
अनमुानमा समािेश गनन गरी बनणयय गरेको, बमबत ०६५।३।११ को सबमबतको िैठकमा 
उपजस्थत भ  APC को Spare Parts खररद गनन गरी भएको संशोबधत सम्झौता अनमुोदन 
गरेको, APC र Mobile house ठेक्काको किोल अंक साियजबनक भै सकेपबछ शरुु लागत 
अनमुानमा उल्लेख भएको भन्दा िढी अंक किोल गरेकै कारण थप लागत अनमुान तयार 
गरी शरुु लागत अनमुानमा समािेश गरेको, बमबत ०६४।१०।३ को कोष संचालक 
सबमबतको िैठकमा उपजस्थत भ  सडुान बमसनमा लगानी गरेको रु. 



  नेपाल सरकार वि ओमबिक्रम राणासमेत 068-CR-1267, 069-CR-1079, 069-CR-0691, 069-CR-1076, 069-CR-0190 भ्रष्ट्राचार 81 

 

१३,७७,२६,०१४।६१ र APC समेत खररद गदायको US$ ३६,४६,७०४।८१ खचय 
समथयन गरेको देजखएको।  

प्रबतिादी र्पेन्द्रध्िज िमालले सडुान बमसनका लाबग खररद गररएको APC थान ८ 
को चेकोस्लोभावकयािार् सडुान पोर्यसम्मको प्रिरी आफैँ ले ढुिानी गनुय पनन भ  सो िापतको 
ढुिानी भाडा य.ुएन. िार् Reimburse िनेु भएकोले Assured Risks LTD का स्थानीय 
प्रबतबनबध भगिती टे्रडसय िीच सम्झौता गरी अमेररकी डलर १,४५,६०० को सम्झौता गरी 
अबग्रम ढुिानी भाडा शत प्रबतशत भकु्तानी गरेको विषयला  बमबत ०६५।५।२० मा 
समथयन गनन बनणयय गरेको, APC को Transporation का लाबग गररएको Insurance 
िापत अमेररकी डलर ७३५३४ Assured Risks Ltd. का स्थानीय प्रबतबनबध भगिती 
टे्रडसयला  भकु्तानी ददएको विषय पबन समथयन गरेको, APC Transporation का लाबग 
Insurance गदाय अमेररकी डलर ३३,३७,२९५। को िनु ु पननमा ३०,३३,९११। को 
मार Insurance विजक जारी भएको देजखएको, बमबत ०६५।३।११ को प्रिरी कल्याण 
कोष, संचालक सबमबतको िैठकिार् सरुक्षासँग सम्िजन्धत सिारी साधन लगायतका 
सामानिरु खररद गनय भगिती टे्रडसय माफय त ् िेलायतका Assured Risks Ltd. सँग 
अमेररकी डलर ४४,५८,९७२। का सामान खररद गनय L.C. खोबलएको, L.C. खोबलएको 
सामान मध्ये अमेररकी डलर ७,२५,०६७।२३ को Truck Utility Cargo थान ४, 
Jeep 4×4 With Military Radio थान १७ आिश्यक नभ  उक्त कम्पनीसँग नबलएको, 
APC थान ८ को लाबग Spare Parts आिश्यक भएको र सो Spare Parts सोिी 
कम्पनीसँग बलन उपयकु्त िनेु र APC सँगै प्राप्त िनेु र उक्त कम्पनीले बलएको सामानको 
मूल्य िरािर APC को Spare Parts उपलब्ध गराउन मन्जरु गरेकोले प्रिरी कल्याण 
कोषको तफय िार् प्रिरी प्रधान कायायलय र भगिती टे्रडसय िीच नबलएको सामानिरुको मूल्य 
अमेररकी डलर ७,२५,०६७।२३ को APC Spare Parts संशोधन गरी खररद गनय 
भएको संशोबधत सम्झौता अनमुोदन गनन” भन्न े विषय उल्लेख भएको बनणययमा िस्ताक्षर 
गरेको।  

प्रबतिादी दीपक कुमार शे्रष्ठले सडुानमा खवर्एको नेपाल प्रिरीको FPU का लाबग 
चाविने APC लगायतका िन्दोिस्तीका सामानिरुको खररदका बनबमि योजना तजुयमा र 
लागत अनमुान पेश गनय गदठत सबमबतको अध्यक्ष पदमा रिँदा योजना तजुयमा गदाय खररद 
गनुयपनन सामानिरुको कुनै स्पेजशवफकेशन नै यवकन नगरेको, खररद गनन सामानको मूल्य के 
का आधारमा तय भएको िो सो नखलेुको, खररद सबमबतले सोिी मूल्यला  आधार मानेर 
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खररद गरेको, स्थलगत बनरीक्षण गदाय कायिाँको आिश्यकताको सिी मूल्याकंन िनु नसकेको, 
बमबत २०६४।५।१६ मा गदठत खररद िोडयले सरुक्षा प्रयोजनसँग सम्िजन्धत सामानिरु 
सूचीकृत फमयिरुिार् जशलिन्दी प्रवक्रयाद्वारा, योजना प्रबतिेदनको योजना िमोजजम कोरे्शन 
र रे्ण्डरिार् खररद गनुयपनन सामानको लाबग घर्ीमा १५ ददने सूचना आह्वान गनन गरी बमबत 
२०६४।५।१७ मा बनणयय गरेकोमा १५ ददन नपगु्दै बमबत २०६४।५।२५ मा 
सूचीकृतिरु मध्येिार् दताय िनु आएका ३ िर्ा दरभाउ परिरु खोली मचुलु्का तैयार 
गरेको, मचुलु्कामा सम्िजन्धत व्यजक्तला  आबधकाररक प्रबतबनबध निना  अन्य व्यजक्तला  
प्रबतबनबध िना  मचुलु्का तयार गरेका, FPU का लाबग ०६४।६।७ को बमबत उल्लेख 
गरी रु. ५,३६,०८,०००।– को थप लागत अनमुान समेत पेश गरी सो थप लागत 
अनमुानला  संचालक सबमबतको बमबत ०६४।६।१८ को िैठकिार् सरुुको लागत 
अनमुानमा समािेश गनन गरी बनणयय गरे गराएको, बमबत ०६४।५।१० मा APC 
लगायतका सामानिरु समेतको दरभाउ पर माग गरेकोमा बमबत ०६४।५।२५ मा 
जशलिन्दी दरभाउ पर खोली बमबत ०६४।५।२६ मा सिैभन्दा कम Assured Risks 
को दरभाउपर स्िीकृत गरी खररद सबमबतले बसफाररश गरी सकेको, लागत अनमुानमा 
Night Vision को लागत रु. १०,८०,०००।– र Mobile House को लागत रु. 
९०,००,०००।– मार भएकोमा पबछ Night Vision को लाबग रु. ९७,२०,०००।– र 
Mobile House को लाबग रु. १,६२,८५,०००।– अस्िभाविक रुपमा थप गरी अगाबडको 
बमबत राखी थप लागत अनमुान प्रबतिेदन पेश गरेको, लाली गरुांस इन्र्रप्राइजेज प्रा.बल. का 
आबधकाररक व्यजक्तले दरभाउ पर पेश गरे नगरेको विषयमा एवकन नै नगरेको, कोष 
संचालक सबमबतको बमबत २०६४।५।६ को बनणयय विपरीत िनेु गरी सम्झौता गरेको र 
२५ मे २००८ मा L.C. िापत US$ ४,५०,०००.०० भकु्तानी ददएको।  

प्रबतिादी बगरीधारी शमायले Assured Risks LTD. ले ३/३ थान पानी र्ैंकर र 
एम्िलेुन्स चीनिार् आपूबतय गरेका सामानिरु सोिी कम्पनीले कलकिा िन्दरगािामा परु् या  
ददने सिमती गरेको, कायसै गरी काठमाडौिार् आपूबतय गररने सामान पबन सोिी िन्दरगािामा 
पगुेपबछ UN ले दिैु सामानिरु संकलन गरी कलकिा िन्दरगािािार् सडुानमा ढुिानी गनन 
गरी आपूबतयकताय र नेपाल प्रिरी िीच सिमती भएको कुरा प्रबतिादी दीपक कुमार शे्रष्ठ र 
रिी प्रताप राणाको ियानिार् खलेुको, उक्त ियान Assured Risks LTD. ले २२ र 
२५ बडसेम्िर २००७ मा जारी भएको विजक नं AR/००१०, ००११–२००७ मा Total 
CIF Sudan Price in US dollar भन्ने उल्लेख भएिार् ती सामानिरु सडुान पोर्यसम्म 
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परु् याए िापतको मूल्य िो भन्ने कुरा पवुष्ट भएको अिस्थामा सडुान पोर्यमा उपलव्ध गरा  
ददने गरी Commercial Invoice जारी भएकोमा नेपाल प्रिरीले भगिती टे्रडसयका प्रो. शम्भ ु
भारतीसँग पबछिार् छुटै्ट संझौता गरी ढुिानी बिमा र मूल्य अबभिवृद्धकर समेत िापत भनी 
५१,४६७ अमेररकी डलर बमबत २०६५।९।३ मा भारती टे्रडसयला  भकु्तानी ददएको कुरा 
कानून सम्मत नभएको साथै विना औजचकाय यी प्रबतिादीले बमबत २०६५।९।११ को 
िैठकमा उपजस्थत भ  भकु्तानी रकम समथयन गरेको कानून सम्मत नभएिार् प्रबतिादीिरु 
बगरीधारी शमाय, रिी प्रताप राणा, बनरज पनु, बनरज ििादरु शािी, रमेश विक्रम शाि, अजुयन 
जंग शािी, ओम विक्रम राणा, दीपेन्द्र ििादरु विष्ट, गपु्त ििादरु शे्रष्ठ, रमेश कुमार पाण्डेय, 
ददनेश के.सी, अजुयन प्रसाद बतबमजल्सना, वपताम्िर अबधकारी, प्रकाश अबधकारी, संजय बसंि 
िस्नेत, िररिर शे्रष्ठ, मनोज न्यौपाने, कृष्ण प्रसाद गरुागा , विद्याराज शे्रष्ठ, लाल गोविन्द 
शे्रष्ठ, अजजत कुमार गरुुङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, दीपक बसंि थाङदेन, िेम ििादरु गरुुङ, 
मदन ििादरु खड्का, नरेन्द्र कुमार खाबलङ्ग, विजयलाल कायस्थ, रमेश चन्द ठकुरी, श्याम 
ििादरु खड्का, सरेुन्द्र ििादरु पाल, र्पेन्द्रध्िज िमाल, दीपक कुमार शे्रष्ठ, जशि लाबमछाने 
र श्याम बसंि थापाला  भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(झ), ८(१)(घ)(ञ) 
िमोजजम र प्रबतिादीिरु अजुयन जंग शािी, ओम विक्रम राणा, िेम ििादरु गरुुङ, मदन 
ििादरु खड्का, श्याम बसंि थापा, दीपेन्द्र ििादरु विष्ट र दीपक बसंि थाङदेनला  सोिी 
ऐनको दफा २४ िमोजजम थप सजाय पबन गरी पाउँ।  

प्रबतिादी शम्भ ुभारती Assured Risks LTD. का स्थानीय प्रबतबनबध एिं भगिती 
टे्रडसयका प्रोपाइर्र भएको देजखन्छ। बनजले स्थानीय प्रबतबनबधको िैबसयतले नेपाल प्रिरीको 
FPU सडुान बमसनला  आिश्यक पनन APC र कायसको Spare Parts खररद गनन क्रममा 
Assured Risks Ltd. London को अजख्तयारी पा  िोलपर पेश गरी बनजले पेश गरेको 
िोलपर स्िीकृत भ  सामान खररदको लाबग सम्झौता गरेको, संझौता गदाय देजख नै प्रिरी 
अबधकृतसम्म आफ्नो पिुँच परु् याएको, भगिती टे्रडसयले पेश गरेको िोलपर सम्िन्धी 
कागजातमा Note: APC model will be OT 64 and it is Refurbished भनी 
िातैले लेखी दस्तखत गरेको, यी प्रबतिादीले Assured Risks Ltd. London, का 
तफय िार् पेश गरेको दरभाउपर शरुुमा अमेररकी डलर ४९,०९,८९४।५४ किोल गरेको, 
अन्य २ िर्ा फमयले घट्न नमानेको तर भगिती टे्रडसयले अकेररकी डलर 
४४,५८,९७२।०५ कायम गरी Assured Risks Ltd. London ले APC को मूल्य 
घर्ाघर् गनय नभनेकोमा घर्ाघर् गरी ४१२.५९ अमेररकी डलर घर्ा  ४,१८,३५५ िार् 



  नेपाल सरकार वि ओमबिक्रम राणासमेत 068-CR-1267, 069-CR-1079, 069-CR-0691, 069-CR-1076, 069-CR-0190 भ्रष्ट्राचार 84 

 

३,७९,२३८.८० कायम गरेको, १४ जनु २००७ मा भगिती टे्रडसय र Assured Risks 
Ltd. िीच स्थानीय प्रबतबनबध भ  काम गनन सम्िन्धमा सम्झौता गरेको भबनएकोमा उक्त 
बमबतमा यी प्रबतिादी लण्डनमा नभएको कुरा बनजको रािदानीिार् देजखएको, भए गरेका 
सम्झौता कानून सम्मत नभएको अिस्थामा सम्झौता िमोजजम काम भएको भनी प्रिरी प्रधान 
कायायलयिार् APC ८ थानको ढुिानीको लाबग य.ुएस. डलर १,४५,६००.००, सो को 
बिमा िापत ७३,५३४ अमेररकी डलर, Spare Parts को बिमा र ढुिानी िापतको 
६२,५८०.००, सो को मूल्य अबभिदृ्धी कर िापतको अमेररकी डलर २०८० र पानी र्ैंकर 
र एम्िलेुन्स ३।३ थानको बिमा र ढुिानी िापत अमेररकी डलर ५१,४६७.०० िझुी 
बलएको। 

कायसै गरी APC को बिमा िापत ३३,२७,२९५.०० य.ुएस. डलर बिमा गनुय पननमा 
३०,३३,९११.०० बिमा गरेको, Spare Parts को मूल्य अबभिदृ्धी कर २,०८०.०० 
अमेररकी डलर िझुी बलएको, िन्दोिस्तीका सामानिरु सडुान पोर्यसम्म बनशलु्क परु् या  ददने 
सम्झौता गरेकोमा पबछ ढुिानी संझौता गरी अमेररकी डलर ५१,४६७.०० िझुी बलएको, 
भकु्तानी माग गदाय Tax invoice जारी नगरी भकु्तानी बलएको, प्रिरी प्रधान कायायलयका 
तकाकालीन प्रमखु ओम विक्रम राणासँग बमलेमतो गरी कमसल र परुाना APC, काम 
नलाग्ने Spare Parts सप्ला  गरी Assured Risks Ltd. को तफय िार् जम्मा रु 
३,१०,३७,३३०।७२ िझुी बलएको, सो रकम मध्ये ने.रु. १,९१,०००। ३० अगस्र् 
२००९ मा Assured Risks Ltd. London का डा रेक्र्र Michael Rider ला  २३ 
फरिरी २००८ मा ने.रु. ५४,८९,३५७।७२ सोिी कम्पनीका प्रोजेक्र् मेनेजर Nregory 
Wade ला  िझुाएको भनी बनज प्रबतिादीले भरपा  पेश गरेको, कुन बमबतमा रकम िझुी 
बलएको भन्ने बमबत उल्लेख नगरी ने.रु. ४९,५९,४६५। Michael Rider ले र ने.रु. 
१४,८९,५०८। Gregory wade ले शम्भ ुभारतीसँग िझुी बलएको भनी बनज भारतीला  
Gregory wade ले वयनै प्रबतिादीला  Email पठाएको, विबभन्न बमबतमा Assured Risks 
Ltd. London का तफय िार् भगिती टे्रडसयका प्रो. प्रबतिादी शम्भ ु भारतीले प्रिरी प्रधान 
कायायलयिार् रु ३,१०,३७,३३०।७२ िझुी बलएको, िझुी बलएको उक्त रकम घरमै 
सरुजक्षत राखेको र माग गरे अनसुारको रकम घरिार् ल्या  िझुाएको देजखएको, उक्त 
३,१०,३७,३३०।७२ प्रिरी प्रधान कायायलयिार् Assured Risks Ltd. London का 
तफय िार् िझुी बलएको सो रकम सो कम्पनीला  वफताय िझुाएको भन्ने देखाउन तीनिर्ा 
भरपा  िनाएको, िैक खातामा उक्त रकमको कारोिार भएको नदेजखएको, सो रकमका 
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सम्िन्धमा Assured Risks LTD ला  म्याद पठाउँदा जिाफमा समेत उक्त रकम सो 
कम्पनीले िझुी बलएको भन्ने व्यिोरा उल्लेख भएतापबन विदेशी कम्पनीले कायती ठूलो रकम 
नेपाली मदु्रामा िझुी बलएको भन्ने कुरा िैकमा कारोिार समेत नभएकोले विश्वास योग्य 
नभएको, संझौताको शतयिरु पालना नगरी APC िापतको रकम प्रिरी प्रधान कायायलयको 
कल्याण कोषला  िालसम्म Refund नभ  कोषला  िानी नोक्सानी भएको समेतका 
आधार र कारणिार् बनजला  भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) िमोजजम 
सजाय गरी पाउँ।  

आपूबतयकताय Assured Risks Ltd. ला  संयकु्त राष्ट्र संघले सामानको स्तर जाच्ने र 
स्तरयकु्त नभएमा खररद भएका सामान (APC र सो को Spare Parts) ममयत िा िदली 
गनुय पनन जानकारी िनुकुा साथै १ िषयको िारेन्र्ी अिबध रिेको लगायतका िुदँािरु नेपाल 
प्रिरीसँग बमबत २७ सेप्रे्म्िर २००७ मा गरेको संझौतामा उल्लेख भएको, उक्त सम्झौता 
िमोजजमको गणुस्तरयकु्त सामानको आपूबतय नगरेको, िारेन्र्ी आिबध बभरै संयकु्त राष्ट्र संघले 
सामानको कैवफयत देखाउँदा पबन ममयत िा िदली नगरेको िुँदा सम्झौताका शतय मतुाविक 
काम नगरेिार् नेपाल प्रिरीको रकम िानी नोक्सानी भएको, उक्त कम्पनीले काम नलाग्ने 
परुानो ए.वप.बस. लगायतका सामान नेपाल प्रिरीला  आपूबतय गरी सो िार् आफूला  अनजुचत 
तथा अकायाबधक आबथयक फा दा प्राप्त गरेको समेतको आधार कारणिार् यी प्रबतिादी 
मा कल रा डरला  भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसरुमा सोिी 
ऐनको दफा २३ ले व्यिस्था गरे मतुाविक Assured Risks Ltd. London को मखु्य 
कारोिार गनन उक्त कम्पनीका डाइरेक्र्र Michael Rider उपर भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८(४) िमोजजम सजाय गरी पाउँ।  

साथै विगोको िकमा प्रिरी कल्याण कोषमा रिने नेपाल सरकारको तलि भिा खाने 
साियजबनक जिाफदेिीको पदमा ििाल रिेका राष्ट्र सेिक प्रिरी कमयचारीिरु रिने, कल्याण 
कोषिार् संञ्चालन गररएका िोजजयारी, पेट्रोल पम्प तथा प्रिरी विद्यालयमा नेपाल प्रिरी कै 
ििालिाला कमयचारीको दरिन्दी रिने, सो कमयचारीिरुिार् गररएको काययको प्रबतफलिार् 
प्राप्त आय कल्याण कोषमा नै आम्दानी िाँबधने, यस्ता विद्यालय, िोजजयारी पेट्रोल पम्प तथा 
आय आजयन िनेु भिन, नेपाल सरकारको जग्गा तथा नेपाल सरकारले प्रिरीला  ददएको 
भौबतक सम्पजिको प्रयोग भएको, कायसिार् प्राप्त िनेु आय कोषको आम्दानीमा रिने, नेपाल 
सरकारको बनणययिार् यू.एन.मा खवर्एका प्रिरी कमयचारीको आम्दानीिार् बनजित प्रबतशत 
रकम कोषको आम्दानीमा िाँबधने, नेपाल प्रिरीला  नेपाल सरकारिार् प्राप्त िनु आएको 
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िबतयार र खरखजाना एिम ् विबभन्न सिारी साधनिरु यू.एन.को बमसनमा पठा  सो िापत 
प्राप्त सोधभनायको रकम बसधै यू.एन. िार् कल्याण कोषको खातामा जम्मा भ  विगतदेजख नै 
आम्दानीमा िाँबधदै आएको, यी नेपाल सरकारको लगानी भएका क्षेरिरुिार् प्राप्त िनु 
आएको आय कल्याण कोषको आम्दानीमा िाँबध  सो आम्दानीिार् िढे िढाएको सम्पिी 
पबन रिेको, यी आम्दानी िनेु रकममा नेपाल सरकारले कुनै कर नलाग्ने गरी कोषला  छुर् 
ददंदै आएको,  मिालेखा परीक्षकको कायायलयिार् आय व्ययको लेखा परीक्षण िदैु आएको 
समेतका कारणले प्रिरी कल्याण कोष साियजबनक संस्था भएको देजखएको िुँदा APC र सो 
को Spare Parts मा खचय भएको ने.रु. २६,२४,०९,१६३।, APC ढुिानीमा खचय 
भएको ने.रु १,११,७४,८००।, सो ढुिानी गदाय लाग्ने बिमा िापतको रु 
५६,२९,०२७।७०, Spare Parts को ढुिानी तथा बिमा िापतको ४८,०३,०१५।, 
Ambulance िलम Water Tanker लगायत सामानिरु चीनदेजख सडुान पोर्यसम्म 
बसपमेन्र् गदाय भगिती टे्रडसयको नाममा ४१,४५,६२३।६० भकु्तानी भएको समेत गरी 
जम्मा अमेररकी डलर ४०,९२,१६७।९३ को भकु्तानी बमबतको विबनमय दरको आधारमा 
िनेु रु.२८,८१,६१,६२९।३० विगो कायम गरी सो को फैसलाको बमबतसम्म लाग्ने व्याज 
समेत आपूबतयकताय मखु्य कम्पनी Assured Risks Ltd. London का प्रमखु व्यजक्त 
डाइरेक्र्र Michael Rider, प्रबतिादी शम्भ ुभारती र नेपाल प्रिरीसँग सम्िजन्धत प्रबतिादी 
कमयचारीिरुिार् सोिी ऐनको दफा १७ िमोजजम प्रिरी कल्याण कोषला  ददला  भरा  पाउँ 
भन्ने समेत व्यिोराको आरोपपर।  

  
सडुान बमसनका लाबग सामान खररद गनय िोडय गठन गररएकोमा मला  प्राविबधक 

कमयचारी भएकोले राजखएको िो। उक्त िोडय बमबत २०६४।५।१६ मा गठन गररएकोमा 
ऐ. १७ गते पविलो िैठक िसेको बथयो। रे्ण्डर आह्वान सम्िन्धमा बमबत २०६४।५।१६ 
मा म समेतको िोडय गठन गनुय भन्दा पविला अथायत ०६४।५।१० नै रे्ण्डर आह्वान भ  
०६४।५।११ गते केिी सामान नचाविने भनी आपूबतयकताय कम्पनीसँग पराचार भएको 
रिेछ। कायसका अलिा माइन्यूर्िरुमा सिी गदाय पबन कुनै िैठकमा नडाकी विषयिस्तमुा 
छलफल नभ  पविले नै तयार गरेको माइन्यूर्मा िस्ताक्षर गरेको िो। नेपाल प्रिरीका 
माबथल्लो पदको बनदनशन अनसुार सिी िदैु तलसम्म जाने गदयछ। म खासगरी खररद 
प्रवक्रयामा भन्दा पबन दरभाउपर मूल्यांकन िोडयमा रिेको कारणले समेत मैले अबनयबमतता 
गरेको छैन। म उपरको आरोप झठुा िो। बमबत २०६४।५।२५ गते दरभाउपर खोली 
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मचुलु्का भएको रिेछ। उक्त बमबतमा म विदामा िसेको छु िुँदा मैले आरोवपत कसूर 
नगरेकोले सजाय िनुपुनन िो न भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी ददनेश के.सी. को विशेष 
अदालत समक्षको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादीले रु ३५,००,०००। 
(पैतीस लाख) नगद धरौर्ी ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  
तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन 
नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी अ.िं १२१ नं. िमोजजम थनुिुा पजुजय दद  
थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनुय भनी विशेष अदालतिार् बमबत २०६८।३।२६ मा आदेश 
भ  यी प्रबतिादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा िसेको देजखयो।  

म सडुान बमसनका लाबग िन्दोिस्तीका सामानको योजना तजुयमा, िजेर्, खररद 
प्रवक्रया, ठेकेदार बनयकु्ती, L.C. ठेक्का सम्झौता, L.C. मा संशोधन, APC खररद भ  सडुान 
पोर्यसम्म पगु्दाका सम्पूणय खररदका चरणमा मेरो उपजस्थबत छैन। स्पेयर पार्यको सम्िन्धमा 
पविला नै भ  सकेको ढुिानी सम्झौता िमोजजमको ढुिानी रकम ददएको िो। पविला नै 
तयार गररएका स्थावपत मापदण्ड तथा पर्क पर्क L.C. मा गररएका थप संशोधन अनरुुप 
कुन बमबतमा कुन वकस्ता िैंकमा पठाउने भनी पविला नै स्पष्ट वकर्ान गररएकोले म प्रिरी 
कल्याण कोषको अध्यक्ष रिेको िखत L.C. को चौथो र पाँचौ वकस्ताको रकम िैंक 
ट्रान्सफर गररएको िो। कायस्तै VAT को भकु्तानी सम्िन्धमा बनिेदक विदेशी कम्पनी भएको 
र सामान चेक ररपव्लीकिार् सडुान पोर्यसम्म नै परु् याउन ुपनन, बिमा ढुिानी गदाय विदेशमा 
नै गनुय परेकोले कायिाँको स्थानीय दररेर् अनसुार १६,०००।०० US डलर लागेको र 
उक्त बिमा रकमको १३ प्रबतशत VAT लाग्ने िुँदा भकु्तानी गररएको िो। यसरी मेरो 
काययकालमा भएका काम कारिािी पबन स्थावपत मापदण्ड र बनदनशन अनसुार गररएकाले 
अबभयोग माग दािी िमोजजम मला  सजाय िनु ुपनन िो न भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी 
दीपेन्द्र ििादरु विष्टको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी दीपेन्द्र ििादरु विष्टले 
नगद धरौर् एक करोड ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  
तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन 
नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी अ.िं १२१ नं. िमोजजम थनुिुा पजुजय दद  
थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनुय भनी विशेष अदालतिार् बमबत २०६८।३।२९ मा आदेश 
भ  प्रबतिादीले िैक जमानत राखी तारेखमा िसेको देजखएको।    
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म २०६५।६।२ मा प्रिरी मिाबनरीक्षक पदमा ििाली भएको िुँ। पदभार ग्रिण 
गदाय सडुान बमसनका लाबग िन्दोिस्तीका मालसामानिरु आपूबतयकतायसँग सम्झौता गरी खररद 
गनन गराउने र बमसन एररयामा पठाउने सम्पूणय काम सम्पन्न भ  सकेका बथए। सम्पन्न 
भएका काम तथा गबतविबधमा मेरो संलग्नता र सिभागीता छैन। के कसरी काम कारिािी 
भए मला  थािा छैन। प्रिरी कल्याण कोषको बमबत २०६५।८।१३ र २०६५।९।११ 
का िैठकले गरेका बनणययको जशरमा विधान अनरुुप प्रिरीमिाबनरीक्षक प्रिरी कल्याण 
कोषको पदेन अध्यक्ष िनेु िुँदा मैले दस्तखत गरेको िुँ। ती बनणययिरुको जशरमा मैले 
गरेका िस्ताक्षरिरु संचालक सबमबतले केन्द्रीय अध्यक्षला  जानकारी गराउने क्रममा 
प्रबतिेदन गदाय भरपा  स्िरुप प्रमाजणत गनन प्रयोजनले मार िस्ताक्षरिरु भएका िनु। ती 
बनणययिरुको पररणामको विषयमा संचालक सबमबत जिाफदेिी िनेु र बनणयय गनय उक्त सबमबत 
स्ितन्र िनेु िनु्छ। परुानो िैठकको बनणयय, नीबत बनदनशन अनसुार नै मेरो पालामा काम 
िनेु गरेका िनु। मेरो काययकाल छोर्ो अिबधको िनुाले केन्द्रीय सबमबतको िैठक एक पर्क 
पबन िसेन। L.C. का वकर्ान भएका शतय र प्रािधान अनसुार चौथो र पाँचौ वकस्ता मेरो 
काययकालमा भकु्तानी भएको िो। भकु्तानीको सम्िन्धमा कुनै वकबसमका वििाद उठेको 
बथएन। Irrevocable L.C. को प्रकृती, शतय र प्रािधानको कारणले गदाय भकु्तानी गएको 
िनुपुदयछ। आपूबतयकताय कम्पनी Assured Risks LTD ला  प्रसंशा पर लेजखएको नभ  
APC सडुान िन्दरगािािार् न्यालामा परु् याउन चालकिरुला  प्रजशक्षण ददने र APC 
ढुिानी सम्िन्धमा लेजखएको पर िो। नेपाल प्रिरीको कल्याणकोषला  िानी नोक्सानी 
परु् याउने िज नयतले भएका िोइनन। भकु्तानी िज नयतपूियक भएको िो न। कायसैले म 
उपरको अबभयोग सरासर झठु्ठा िुँदा मला  सजाय िनुपुनन िो न भन्ने समेत व्यिोराको 
प्रबतिादी श्याम ििादरु खडकाको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

पबछ प्रमाण िझु्दै जाँदा ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी श्याम ििादरु 
खडकाले नगद धरौर् पाँच करोड रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक 
जमानत ददए बल  तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा 
िैंक जमानत ददन नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी अ.िं १२१ नं. िमोजजम 
थनुिुा पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनुय भनी विशेष अदालतिार् बमबत 
२०६८।३।३० मा आदेश भ  प्रबतिादीले ग्लोिल िैक बलबमरे्डको िैक जमानत राखी 
तारेखमा िसेकोमा सम्माबनत सिोच्च अदालतको बमबत २०६८।९।११ को आदेशले द ु 
करोडको िैक जमानत दद  तारेखमा िसेका देजखएको।    
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म प्रिरी प्रधान कायायलयमा िाजजर िनु ु पूिय नै सडुान खररद प्रकरणका खररद 
प्रवक्रयाका कुरािरु, कागजात तयार गनन कुरािरु, ठेक्कापट्टा ददने, मूल्य बनधायरणका कुरािरु, 
भकु्तानी गनन मापदण्डका कुरािरु, सम्झौताका कुरािरु र कागजातिरु पविला नै तयार भ  
कायय सम्पन्न भ सकेका बथए भने उल्लेजखत विषयिस्तकुा कुनै पबन िैठक तथा अन्य 
कुरामा मेरो उपजस्थबत तथा संलग्नता छैन। म उपरको आरोप झठु्ठा िो। म कोषको 
कोषाध्यक्ष रिेको समयमा APC को Spare Parts को ढुिानी, बिमा र VAT िापतको 
य.ुएस.डलर ६२५८० भकु्तानी ददएकोला  समथयन गरेको िो। बमबत ०६५।९।३ मा 
पानी र्ैंकर र एम्िलेुन्सको ढुिानी िापत भगिती टे्रडसयला  य.ुएस.डलर ५१,४६७।०० 
भकु्तानी ददने, L.C. को पाँचौ, छैठौं र अजन्तम वकस्ताको रकम िैंक ट्रान्सफर गनन बनणयय 
तथा काम कारिािी भएका िनु। उक्त बनणयय तथा काम कारिािीका सम्िन्धमा सियप्रथम 
सदस्य सजचिको कायायलयमा लेखा सम्िन्धी ज्ञान भएका कमयचारी िनु्छन। सम्पूणय 
कागजात कल्याण शाखा अथायत सदस्य सजचिको कायायलयमा राजखन्छन। तयार भएका 
कागजातिरु System अनसुार म किाँ बसफाररश प्रयोजनका लाबग आएपबछ मैले गरेको 
बसफाररश अध्यक्षिार् सदर िनेु व्यिस्था तथा पररपार्ी छ। प्रकायेक भकु्तानी प्रवक्रयामा 
प्रिरी मिाबनरीक्षकिार् बसधै बनदनशन िनु्छ। बनदनशन नभएको अिस्थामा पबन अनमुती बलने 
काम िनेु गदयछ। म िार् कनै अबनयबमत काम भएको छैन। मैले पददय जजम्मेिारी ििन 
गरेको मार िुँदा सफा  पाउँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी श्याम ििादरु खडकाको विशेष 
अदालतमा भएको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी श्याम ििादरु 
खडकाले नगद धरौर् सिरी लाख ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत 
ददए बल  तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक 
जमानत ददन नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी अ.िं १२१ नं. िमोजजम थनुिुा 
पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनुय भनी विशेष अदालतिार् बमबत २०६८।४।१ मा 
आदेश भ  प्रबतिादीले बसद्धाथय िैकको सिरी लाखको िैक जमानत दद  तारेखमा िसेका 
देजखएको।  

म प्रिरी मिाबनरीक्षक पदमा २०६५।११।६ मा ििाल भएको िुँ। म सो पदमा 
ििाल िनु ु भन्दा अगािै नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को बमबत २०६४।३।७ को 
बनणययानसुार आिश्यक प्रवक्रया परु् या  सडुानको FPU बमसनमा MOU अनसुार सामान तथा 
सामररक मिकािका उपकरणिरु तकाकालीन प्रिरी मिाबनरीक्षक ओम विक्रम राणाको समयमा 
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िेलायती कम्पनी Assured Risks Ltd. सँग सम्झौता भएको देजखन्छ। खररद संझौता 
िुँदा विबभन्न सबमबत तथा िोडय गठन भएको देजखन्छ। तर सम्झौता पिात र सम्झौता 
अजघका कुनै पबन सबमबतमा मेरो संलग्नता छैन। मेरो काययकालमा L.C. मा कुनै संशोधन 
िा ठेकेदारसँग कुनै सम्झौता भएको छैन। केिल पूिय बनधायररत सम्झौता अनरुुप संचालक 
सबमबतिार् प्रवक्रयागत रुपमा अनगुमन भएको मार िो। नेपाल प्रिरीको संगठनला  क्षबत 
िनेु कुनै काम गरेको छैन। L.C. मा पर्क पर्क भएको संशोधनको आधारमा तोवकएको 
वकस्तािरु उल्लेजखत बमबतमा विमालयन िैंकले भकु्तानी गरेको देजखन्छ। उक्त भकु्तानी 
विमालयन िैंकिार् पूिय प्र.म.नी.ओम विक्रम राणाको समयमा बमबत १२ जनु २००८ को 
विमालयन िैंकला  नेपाल प्रिरी प्रधान कायायलयले खातामा पैसा नभए पबन िकु फोसय लोन 
कायम गरेर भएपबन प्रिरी प्रधान कायायलयको कुनै बनदनशन आिश्यक नपनन गरी ददइएको 
अजख्तयारीको आधारमा भएको देजखन्छ। मेरो समयमा कुनै पबन संशोधनका काययिरु भएका 
छैनन।्  

मैले प्रिरी मिाबनरीक्षकको जजम्मेिारी पाउन ुभन्दा कररि ६ मविना अगाबडदेखी ८ 
िर्ा APC िरु सडुान पोर्यमा रिेको बथयो। तत ्सम्िन्धमा कवििार् पबन ती APC िरुमा 
कुनै खरािी भएको सूचना िा प्रबतिेदन मैले पाएको बथएन। मेरो ििालीको लगभग डेढ 
मविना अगाबड प्रिरी प्रधान कायायलयको UN शाखािार् ठेकेदारला  राम्रो सामान उपलब्ध 
गराएको भनी प्रशंसापर समेत ददएको देजखन्छ। तत ् पिात सडुानको आन्तररक सरुक्षा 
जस्थबत, ठुला APC भएका कारण ढुिानीको समस्या र ड्रा भर समेत नभएको कारण 
रोवकएका APC िरु मेरो समयमा UN तथा नेपाल आमी समेतला  समन्िय गरी ३ 
अगस्त २००९ मा सडुान बमसनमा परु् याउन सवकएको िो। ३ अगस्त २००९ मै UN को 
COE इन्सपेक्सन वर्मिार् बनरीक्षण गरी सो को प्रबतिेदन ६ अगस्तमा मार प्रिरी प्रधान 
कायायलयमा प्राप्त भ  COE इन्सपेक्सनको प्रबतिेदनमा ती APC िरुमा िाल संचालनमा 
ल्याउन नसवकने भन्ने राय प्राप्त भए पिात मार APC िरु विग्रीएको िा ममयत गराउन ुपनन 
भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा तत ् सम्िन्धमा L.C. को शतय अनसुार तोवकएको अजन्तम 
वकस्ता विमालयन िैंकिार् २८ जलुा  २००९ मै भैसकेकोले रोक्क सक्ने अिस्था नै रिेन। 
सडुान बमसनमा खचय भएको सम्पूणय रकम अबडर् गराउने सम्िन्धमा संचालक सबमबतिार् 
बनणयय भ  जानकारीको लाबग मेरो दस्तखत गराएको िो। मला  सजाय िनुपुनन िो न भन्ने 
समेत व्यिोराको प्रबतिादी रमेश चन्द ठकुरीको विशेष अदालत समक्षको ियान। 
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प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी रमेश चन्द ठकुरीले 
नगद धरौर् सात करोड रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए 
बल  तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु र नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक 
जमानत ददन नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी अ.िं १२१ नं. िमोजजम थनुिुा 
पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनुय भनी विशेष अदालतिार् बमबत २०६८।४।३ मा 
आदेश प्रबतिादीले भ  बसबभल िैकको सात करोडको िैक जमानत दद  तारेखमा िसेकामा 
सम्माबनत सिोच्च अदालतको बमबत २०६८।९।११ को आदेशले एक करोड िैक 
जमानत दद  तारेखका िसेको देजखएको।  

म सडुान बमसनका लाबग आिश्यक सामाग्री खररदका लाबग बसफारीस गनय गदठत 
िोडयमा केन्द्रीय प्रिरी विशेष काययदलको प्रबतबनबधको रुपमा सदस्य पदमा बथए।ँ िोडय समक्ष 
प्राप्त भएको बसलिन्दी रे्ण्डर र कोरे्शन मध्ये सिैभन्दा न्यूनतम मूल्य किोल गरी 
गणुस्तरीय सामान उपलव्ध गराउन BID submission गनन फमयला  बसफाररश गनय 
२०६४।५।२५ गते मचुलु्का गरी ऐ.२६ गते Assured Risks Ltd. लण्डनका स्थानीय 
प्रबतबनबध भगिती टे्रडसयका प्रो. शम्भ ु भारतीको फमयला  बसफारीस गररएको िो। सो 
बसफाररश आफू भन्दा माबथल्ला अबधकृतिरुले दस्तखत गरेको र न्यूनतम अंक किोल गनन 
फमयला  बसफाररश गनय उपयकु्त नै ठानी मैले पबन बसफाररश गनन बनणययमा दस्तखत गरेको 
िुँ। किी कतै पबन गणुस्तरिीन र न्यून गणुस्तरको सामाग्रीिरु उपलब्ध गराउने भन्ने 
उल्लेख नभएको िुँदा मैले भ्रष्टाचारको कसूर नगरेको िुँदा मला  सजाय िनुपुनन िो न। 
सफा  पाउँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी प्रकाश अबधकारीको विशेष अदालत समक्षको 
ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी प्रकाश अबधकारीले 
नगद धरौर् पन्र लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए 
बल  तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु र नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक 
जमानत ददन नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी अ.िं १२१ नं. िमोजजम थनुिुा 
पूजजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनुय भनी विशेष अदालतिार् बमबत २०६८।४।४ मा 
आदेश भ  प्रबतिादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा िसेको देजखएको।  

म प्रिरी अबतररक्त मिाबनरीक्षक पदमा पदोन्नती भ  २०६६।४।२३ मा प्रिरी 
प्रधान कायायलयको प्रशासन विभागमा पदस्थापन िनुभुन्दा अगाबड िाविर काययरत रिेको िुँदा 
सडुान बमसनको सन्दभयमा के के भएको बथयो जानकारी बथएन। प्रशासन विभागमा 
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पदस्थापन भएपबछ कल्याण कोषको विधान िमोजजम स्ित संचालक सबमबतको अध्यक्ष िनेु 
प्रािधान अनसुार म संचालक सबमबतको अध्यक्ष भएको िुँ। वििाददत सडुान बमसनको लाबग 
आिश्यक िन्दोिस्तीका सामान खररद गनन प्रवक्रया तथा भकु्तानी ददने काययमा समेत मेरो 
सिभागीता र संलग्नता नभएको िुँदा मला  लगा एको आरोपिार् सफा  पाउन ु पछय। 
आफूभन्दा माबथल्ला कमाण्डरले ददएको आदेश बनदनशन अनसुार काम कारिािी िनेु नेपाल 
प्रिरीमा केन्द्रीय सबमबतका अध्यक्ष (प्रिरी मिाबनरीक्षक) ले मला  कोषको लेखा परीक्षण 
गराउन र साधारण सभामा लैजानको लाबग तरुुन्त कोषको भएको खचयको समथयन गनन भन्न े
आदेश प्राप्त भएकोले मेरो अध्यक्षतामा बमबत २०६६।६।१ मा िसेको सबमबतले खचयको 
समथयन गनन गरी बनणयय भएकोमा उक्त बनणयय अजन्तम िो न। बमबत २०६७।४।१० मा 
िसेको कोषको केन्द्रीय सबमबतको िैठक र साधारण सभाको २०६७।५।६ गते िसेको 
िैठकले मेरो अध्यक्षतामा बमबत २०६६।६।१ मा भएको िैठकको बनणययला   अस्िीकार 
गनन समेतको बनणयय भएको अिस्थामा सफा  पाउँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी मदन 
ििादरु खड्काको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी यी प्रबतिादीको पददय िैबसयत एंि 
कामको प्रकृबत समेतका तथ्यला  विचार गदाय िाल प्रबतिादी मदन ििादरु खड्काले नगद 
धरौर् पचास लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  
तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन 
नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी अ.िं १२१ नं. िमोजजम थनुिुा पजुजय दद  
थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनुय भनी विशेष अदालतिार् बमबत २०६५।४।५ मा आदेश 
भ  यी प्रबतिादीले बसद्धाथय िैकको िैक जमानत दद  तारेखमा िसेको देजखएको।  

म सामान खररद िोडयमा २०६४।५।१६ को परिार् सदस्य भएको िुँ। सदस्य 
िनुभुन्दा पविले नै २०६४।५।१० मै एवपसी लगायतका सामाग्रीको खररदको लाबग 
कोरे्शन आव्िान गरी सकेको कुरा अबभलेखिार् देजखएको छ। सिै बनणयय पजुस्तका तथा 
कागजात तयार भ  सकेपबछ र माबथल्ला अबधकृतिरुका दस्तखत समेत भ  सकेका 
कागजातिरु कल्याण शाखाका प्रिरी कमयचारीले ल्या  दस्तखत गराएका िनु। कुनैपबन 
कारिािी र िैठकमा आफैँ  छलफल उपजस्थत भै कविले पबन दस्तखत गरेको िो न। 
२०६४।६।२७ को एवपसी खररदको माइन्यूर् दस्तखत गनन समयमा सो को कोरे्शन 
िेरेको बथए।ँ कायसमा िातले लेखेको कुनै वििरण भररएको बथएन। िाल बमबसलमा िेदाय 
Note APC model will be OT 64 and it is Refurbished भन्ने व्यिोरा िातले 
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लेखेको अग्रजेीको िाक्यांस पबछिार् थवपएको िो। अताः परुानो एवपसी वकन्ने माइन्यूर्मा 
सिी गरेको िो न। नयाँ एवपबस खररद गनन माइन्यूर्मा सिी गरेको िो भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी कृष्ण प्रसाद गरुागा को विशेष अदालत समक्षको ियान। 

पबछ प्रमाण िझु्दै जाँदा ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी कृष्ण प्रसाद 
गरुागा ले नगद धरौर् पन्र लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक 
जमानत ददए बल  तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा 
िैंक जमानत ददन नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी अ.िं १२१ नं. िमोजजम 
प्रबतिादीला  थनुिुा पूजजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुभनी विशेष अदालतिार् 
बमबत २०६८।४।८ मा आदेश भ  प्रबतिादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा िसेको 
देजखएको।  

मेरो शाखाको काम संचार सम्िन्धी िो, FPU बमसनमा आिश्यक परेकोले यी 
आिश्यक सामान खररद गनुय परेको िनुसक्छ, यो मेरो िेनन विषय नभएकोले सामूविक 
बनणययमा सिमबत जनाएको िो, APC लगायतका सूचीकृतिार् खररद भएका सामानिरुको 
जानकारी खररद सम्िजन्धत बनकायला  विशेष जानकारी िनु्छ,। मेरो क्षेर यसमा नभएकोले 
जानकारी भएन, खराि र अस्िीकृत सामानिरुको भकु्तानी कसैले ददएको छ भने ददने 
व्यजक्त दोषी िनु सक्छ। दरभाउपर प्रिन्ध र कल्याण शाखािार् गनन प्रचलन भएको, 
मला  पबछमार जानकारी गरा एकोले मला  कायस सम्िन्धी जानकारी छैन भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी विद्याराज शे्रष्ठको विशेष अदालत समक्षको  ियान।     

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी विद्याराज शे्रष्ठले नगद 
धरौर् पन्र लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  
तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन 
नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी अ.िं १२१ नं. िमोजजम प्रबतिादीला  थनुिुा 
पूजजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु भनी विशेष अदालतिार् बमबत 
२०६८।४।८मा आदेश भ  प्रबतिादीले िैंक जमानत राखी तारेखमा िसेको देजखएको।  

सडुान बमसनमा UN को माग िमोजजमका APC खररद गनयका लाबग PDV (Pre-
deployment visit team) UN िार् सामानिरु बनरीक्षणको लाबग आएको अिस्थामा उक्त 
team ले िाबमले देखाएको class П ot 64 क्यार्लक िेरी APC wheeled infantry 
carrier, PDV team Reviewed the tatalog and found the item acceptable 
भनी ददएको प्रबतिेदन आरोप परमा उल्लेख छ। तसथय APC UNO को गणुस्तर 
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िमोजजमको खररद गररएको िो। कम गणुस्तरको अडर गररएको िो न। APC लगायतका 
िन्दोिस्तीका सामान पठाउनको लाबग तकाकालीन प्र.अ.म.नी.दीपक बसंि थाङ्गदेनको 
अध्यक्षतामा प्रस्तावित FPU बमसनको तयारीका लाबग योजना सबमबत गठन गरी कायसै 
सबमबतला  रेक्की बभजजर्को लाबग सडुानमा समेत पठा  उबनिरुले UN का सम्िद्ध 
कमयचारीिरुसँग समेत परामशय गरी तयार गरी लागत अनमुान समेत पेश गरेकोमा मैले 
प्रचबलत आबथयक ऐन, बनयम अनसुार गनन भनी तोक लगा  ददएको िो। तत ्पिात मैले 
तकाकालीन प्र.ना.म.बन.दीपक कुमार शे्रष्ठको अध्यक्षतामा खररद सबमबत गठन गरी UN का 
माग िमोजजमका सामानिरु खररद गरी पठाएका िनु र उक्त सामानिरु PDV team ले 
जाँच गरी सिी ठिर् या  UN ले नै ढुिानीको िन्दोिस्त गरी बमसनमा परु् याएको िो। उक्त 
िन्दोिस्तीका सामानिरु मैले पठाएको नभ  अबधकार सम्पन्न अन्य अबधकारीिरुले पठाएका 
िनु। संचालक सबमबत र खररद सबमबतले UN ले स्िीकार गरेको APC खररद गनन बनणयय 
गरेकोले बनणयय गलत िो न। APC खराि पगुेको िो भने आपूबतयकतायले यसको जजम्मेिारी 
बलन ु पछय। आपूबतयकतायिार् गणुस्तरयकु्त APC बलने विषय कायबतखेरको सम्िद्ध 
पदाबधकारीिरुको दावयकाि िो। बनणययले गलत APC मगाएको िो भन्ने मला  लाग्दैन।  

रिी प्रताप राणा समेतका व्यजक्तले ठेक्का सम्झौता संशोधन गनन काम म समेतको 
बमलेमतोमा भएको भनी ददएका ियान व्यिोरा झठु्ठा र कपोलकजल्पत िनु। L.C. 
संशोधनको सम्िन्धमा मला  कुनै जानकारी गराइएको बथएन। यस विषयमा मैले कुनै 
आदेश बनदनशन ददएको समेत छैन। प्रिरी कल्याण कोषको विधान िमोजजम अबधकार प्राप्त 
संचालक सबमबतले विबभन्न बमबतमा िैठक िसी गरी सकेको बनणययला  फेरिदल िा संशोधन 
गनन अबधकार मला  छैन। तसथय मैले उक्त सबमबतले गरेको बनणययला  सदर गनुय पनन 
िो न। केिल बनणयय पजुस्तकामा भ  सकेको बनणयय लेजखए पबछ फेरिदल िनु नपाओस 
भनी केन्द्रीय सबमबतको अध्यक्षको िैबसयतले प्र.म.नी.ले सदर भनी बनणयय प्रमाजणत गनन 
प्रचलन धेरै अजघिार् रिी आएको छ। थप लागत अनमुानको सम्िन्धमा स्थलगत 
अध्ययनको लाबग र्ोली सडुान पठा  उबनिरुले UN का सम्िजन्धत कमयचारीिरुसँग परामशय 
गरी तथा कायिाँको स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरेको थप लागत अनमुान प्रबतिेदनमा 
प्रचबलत ऐन बनयम अनसुार गनुय भनी तोक आदेश गरेको बथए। कायसपबछ प्रकृयागत ढंगले 
खररद प्रवक्रया अगाबड िढाउने काम सम्िजन्धत पदाबधकारीिरुको िनेु छ। मैले 
भ्रष्टाचारजन्य कुनै कसूर अपराध नगरेकोले सजाय िनु ु पनन िो न भन्ने समेत व्यिोराको 
प्रबतिादी ओम विक्रम राणाको विशेष अदालत समक्षको ियान। 
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पबछ प्रमाण िझु्दै जाँदा ठिरे िमोजजम िनेु गरी प्रबतिादीको खररद योजना तजुयमा 
देजखको संलग्नता, शरुुको सम्झौतामा अस्िाभाविक रुपमा पर्क पर्क ठेकेदारको पक्षमा 
गरेको संशोधन लगायतका कृया, अबभयोग मागदािी र कसूरको मारा समेतला  विचार 
गदाय िाल प्रबतिादी ओम विक्रम राणाले नगद धरौर् पन्र करोड रुपैयाँ ददए िा सो 
िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर 
नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन नसके कानून िमोजजम बसधा खान 
पाउने गरी अ.िं १२१ नं. िमोजजम थनुिुा पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु
भनी विशेष अदालतिार् बमबत २०६८।४।९ मा आदेश भ  प्रबतिादीले जेथा जमानत दद  
तारेखमा िसेको देजखएकोमा सिोच्च अदालतको बमबत २०६८।९।११ को आदेशले पबन 
विशेष अदालतको सो आदेशमा पररितयन नभएिार् पन्र करोड रुपैयाँ िरािरको जेथा 
जमानत राखी तारेखमा नै रिेको देजखएको।  

म २०६३।१०।२२ मा UN बमसन सडुानमा ग  फकी आएपबछ २०६५।३।३ 
मा मार िाजजर भएको िनुाले म विदेशमै भएको समयमा सडुान बमसनको लाबग सामान 
वकन्ने, वकन्न योजना तजुयमा गनन, खररद प्रवक्रया भएको तथा विबभन्न सम्झौता भएको िुँदा 
मेरो प्रकायक्ष, अप्रकायक्ष रुपमा कुनै पबन संलग्नता नभएको कुरा पवुष्ट िनु्छ। 
२०६५।३।११ को िैठकमा उपजस्थत नभएको र अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगले सबमबतमा भएका बनणययका सम्िजन्धत प्रश्न राख्दा मार कायो बमबतमा के के बनणयय 
भएको रिेछ भन्ने कुरा जानकारी पाएको िुँ। केिल उक्त िैठकमा म संचालक सबमबतको 
पदेन सदस्यको िैबसयतले उपजस्थतसम्म भएको ि।ु बनणयय प्रकृयामा सिभागी नभएको 
कारण मेरो दस्तखत समेत नरिेकोले बनणयय प्रवक्रयामा मेरो संलग्नता छैन। मला  दािी 
िमोजजम सजाय िनु ुपनन िो न भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी र्पेन्द्रध्िज िामालको विशेष 
अदालत समक्षको ियान। 

प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतको २०६४।१०।३ र २०६५।५।२० का 
िैठकमा कायय विभागको प्रिरी नायि मिाबनरीक्षक (कोषको पदेन सदस्य) को 
अनपुजस्थीतमा तकाकालीन कायय विभाग प्रमखुको आदेशले प्रबतबनबधको रुपमा उपजस्थत भएको 
िुँ। उक्त िैठकका एजेण्डा सम्िजन्धत पदाबधकारीिार् बनयम संगत रुपमा प्रवक्रया पूरा गरी 
पेश गरेका िोलान भन्ने विश्वासमा परी सामूविक रुपमा समथयन गरेको िुँ। म उक्त प्रिरी 
कल्याण कोषको पदेन तथा अन्य कुनै सदस्य पबन िो न र कल्याण कोष सम्िन्धी कुनैपबन 
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जजम्मेिार काममा संलग्न समेत नभएको िुँदा मला  सजाय िनुपुनन िो न भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी बनरज पनुको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

सडुान बमसन अन्तगयतका संचालक सबमबतका २ िर्ा िैठकिरुमा म काययरत रिेको 
कायय विभागका प्रमखु A.I.G. ले खर्ाएकाले उपजस्थत भएको िुँ। बमबत २०६४।६।१८ 
को िैठक प्रशासन विभागका प्रमखु A.I.G. दीपक बसंि थाङदेन समेतले बसफाररश गरे 
िमोजजम सम्िजन्धत शाखािरुिार् जजम्मेिार पदाबधकारीिरुले बनयम संगत रुपमा प्रकृया 
परु् या  पेश गरेका एजेण्डािरुमा अन्य उपजस्थत सदस्यिरु सरि असल बनयतका साथ सो 
बनणयय समथयनसम्म गरेको िो। सो प्रस्ताि िनाउने लगायतका कुनै पबन काययमा मेरो 
संलग्नता रिदैन। कायस्तै बमबत २०६५।३।११ को िैठकिार् APC को स्पेयर पार्य 
खररद गनन गरी संशोबधत संझौता अनमुोदन गरेको विषय पबन सोिी अनरुुप भएको िुँदा 
सम्पूणय कुरािरुको जजम्मा सम्िजन्धत विभागले बलनपुनन िनु्छ। कायय विभागिार् भएको काम 
मार िामीला  थािा जानकारी िनु्छ। तसथय अबभयोग दािीिार् सफा  पाउँ भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी सरेुन्द्र ििादरु पालको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

सडुान बमसनका सम्िन्धमा खररद िोडयको २०६४।५।२५ मा दरभाउपर खोल्ने 
मचुलु्का र ०६४।५।२७ गतेको सिैभन्दा न्यूनतम अंक किोल गनन कम्पनीला  
खररदका लाबग बसफाररश गनन बनणययिरुमा मेरो दस्तखत परेको छ। उक्त समयमा म 
रावष्ट्रय प्रिरी प्रजशक्षण प्रबतष्ठानमा प्रजशक्षकको रुपमा आिाबसय ताबलमका लाबग खवर्  
गएको बथए।ँ कायो ताबलमिार् फकन पबछ पविले नै भैसकेको मचुलु्का र बसफाररशमा दस्तखत 
गराइएको िो। पछाडीको बमबतमा दस्तखत गनय बमल्दैन भनी मैले जजवकर गदाय कल्याण 
शाखा प्रमखु र खररद िोडयको अध्यक्षको आदेश छ दस्तखत गनुय भनी कल्याण कोषका 
फाँर्िालाले भनेपबछ दस्तखत गरेको िुँ। साथै ०६४।५।२६ मा गरेको ए.वप.सी.खररद 
बसफारीसला  बमबत ०६४।६।२७ गतेको बडजेलिार् चल्ने ए.वप.सी.खररद बनणययले 
कारे्को (प्रबतस्थापन) िुँदा मेरो दावयकाि शून्यमा झरी सकेको छ। ए.वप.सी. लगायतका 
सामान खररद प्रवक्रयाको योजना तजुयमा, लागत अनमुान, खररद प्रवक्रया लगायत कुनै पबन 
काययमा मेरो संलग्नता नभएको िुँदा अबभयोग दािीिार् सफा  पाउँ भन्ने समेत व्यिोराको 
प्रबतिादी अजुयन प्रसाद बतबमजल्सनाको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

म प्रिरी कल्याण कोषको बमबत २०६५।९।११ गतेको संचालक सबमबतको 
िैठकमा नेपाल प्रिरी अस्पतालिार् जचवककासक विशेषज्ञ खवर्  आउन ुपनन कल्याण कोषको 
विधानमा व्यिस्था भएपबन तकाकालीन अस्पताल प्रमखुको मौजखक आदेशानसुार िैठकमा 
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उपजस्थत भ  उपजस्थीतमा दस्तखत गरे पिात बमवर्ङ्गका एजेण्डािरुमा छलफल शरुु निुँदै 
अस्पतालिार् जरुरी काम पर् यो भनी तरुुन्तै िोलािर् भ  िैठकको अध्यक्षको अनमुतीले 
िैठकिार् िाविररएको िुँदा उक्त िैठकका बनणययिरुमा मैले दस्तखत गरेको छैन। म APC 
र सो को स्पेयसय पार्यस, िन्दोिस्तीका सामानिरुको खररद गनन, योजना तजुयमा गनन, भकु्तानी 
ददने समथयन गनन लगायतका कुनै पबन काययमा मेरो संलग्नता छैन। तसथय मला  अबभयोग 
माग दािी िमोजजम िनुपुनन िो न। झठु्ठो अबभयोग दािीिार् सफा  पाउँ भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी बगरीधारी शमायको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

म OPD मा विरामी िेरी रिेको अिस्थामा बमबत २०६५।३।११ को प्रिरी 
कल्याण कोष संचालक सबमबतको िैठकमा नेपाल प्रिरी अस्पतालका D.I.G. रामनाथ 
बसंिले िैठकमा जान ुभनी मौजखक आदेश ददन ुभ  नेपाल प्रिरी अस्पतालको प्रबतबनबधको 
रुपमा िैठकमा उपजस्थत भएको िुँ। िैठक शरुु िनेु विजिकै उपजस्थीतमा सिी गरेपबन 
तरुुन्तै अस्पतालमा विरामीको चाप िढेकाले अस्पतालिार् िोलािर् भएको िुँदा म तरुुन्तै 
अस्पतालमा फवकय इ िाले। सो पबछ उक्त िैठकमा के बनणयय भयो थािा भएन। बनणययको 
िन्दमा मैले सिी गरेको छैन। Spare Parts खररद गरेको सम्िन्धमा मला  कुनै 
जानकारी नै नभएको िुँदा म माथी लागेको अबभयोग दािीिार्सफा  पाउन ुपछय भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी डा. रामकृष्ण राजभण्डारीको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

सडुान बमसनमा नेपाल प्रिरीको लाबग आिश्यक पनन APC लगायतका सामानिरुको 
खररद गनन, सम्झौता गनन, योजना प्रबतिेदन, दिुानी एिं भकु्तानी लगायतका कुनै पबन 
काययिरुमा मेरो संलग्नता छैन। म पेशाले मानबसक रोग विशेषज्ञ भएको र मेरो कायय क्षेर 
अस्पताल भएकोमा D.I.G. रामनाथ बसंिको मौजखक आदेशानसुार बमबत २०६४।१०।३ 
को प्रिरी कल्याण कोषको िैठकमा सिभागी िनु उपजस्थत िुँदा उक्त ददनको िैठकमा 
विबभन्न एजेण्डािरु बथए। कायस मध्ये अस्पताल सम्िन्धीका बनणयय म अस्पतालको प्रबतबनबध 
भएकोले जानकारी गराउन ु भयो। अजन्तम बनणयय सडुानको खचय समथयन गनन विषयमा 
बथयो। िैठकको अजन्तममा सम्पूणय बनणययिरु एकमषु्ट रुपमा पेश गनुय भयो र अन्य 
बनणययिरुको िकमा म पेशाले जचवककासक भएकोले सम्िजन्धत पदाबधकारीिरुले प्रकृया 
परु् याएर बनयमपूियक पेश गनुय भएको िोला भन्ने ठानी सांगठाबनक मयायदा र अनशुासनको 
पालना गदै बसलबसलेिार रुपमा अन्य इकाइिार् आउन ु भएका प्रबतबनबधिरुले सरि 
अस्पतालको प्रबतबनबधको िैबसयतले समथयन जनाएको िुँ। म बनदोष छु कायसैले झठु्ठा 
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अबभयोगिार् सफा  पाउँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी डा. अजजत कुमार गरुुङ्गको विशेष 
अदालत समक्षको ियान। 

म सडुान बमसन अन्तगयतका कुनै पबन सबमबतमा सदस्यको िैबसयतले संलग्न छैन। 
केिल प्रबतबनबधको रुपमा खर्ाइए िमोजजम प्र.ना.उ.को आदेशानसुार र आफ्नै काययकक्षमा 
ल्याइएका बमबत २०६४।५।१७, ऐ. २५,२६,३० ऐ. ६।७, ६।१७, २१ र ६।२७ 
मा भएका बनणययिरुमा प्रबतबनबधको िैबसयतले सिी गरेको बथए।ँ सो प्रबतबनबधमा प्र.म.बन.को 
सजचिालयिार् जो पबन पनय सक्ने अिस्था रिन्थ्यो। सोिी िमोजजम आदेशानसुार मला  
दस्तखत गनय भने िमोजजम प्रबतबनबधको खाबल ठाउँमा पबछिार् िातले मेरो नाम थप गरी 
सिी गनय भनेपबछ अध्ययन गनय खोज्दा समय छैन बछर्ो ल्याउन भनेको छ सिी गररददनसु 
भनेकोले सिी गररददएको िुँ। िैठकमा बमबतका विषयमा पबन पबछ मार जानकारी भएको 
िो। म प्रस्ततु मदु्ामा बनदोष रिेकाले दािी िमोजजम मला  सजाय िनेु िो न भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी लालगोविन्द शे्रष्ठको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

म सडुान बमसन अन्र्तगतका योजना, खररद, भकु्तानी कुनै पबन काययमा सिभागी 
छैन। बमबत २०६६।६।१ को िैठकमा प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतिार् APC 
समेतका सामान खररद गदाय भएका खचय समथयन गनन बनणययमा प्रशासन विभाग प्रमखु 
प्र.अ.म.बन.मदन ििादरु खड्काको वपयले खिर गरी तकाकाल पगु्दा कायिा बमवर्ङ्ग चलेर 
माइन्यूर्को काम सम्पन्न भै सकेको रिेछ। सो बमवर्ङ्गमा प्रबतबनबध सदस्यका िैबसयतले म 
काययरत रिेको १ नं.गण का प्रिरी ििल्दार िा प्रिरी जिान उपजस्थत िनुपुननमा मला  
िोलाइएछ। सो कुरा सम्िजन्धत माइन्यूर् गनन कमयचारीले प्र.अ.म.बन.ला  ररपोर् गदाय 
मला  नै आमजन्रत भनेर सिी गराए िनु्छ भन्ने आदेश गरेकाले चेन अफ कमाण्डमा रिेर 
सिी सम्म गरेको िुँ। APC समेतको सामान खररद गदाय भएका खचय समथयन गनन बनणयय 
गरेको भन्ने मला  सो समयमा थािा बथएन। तसथय म बनदोष छु सफा  पाउँ भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी गपु्तििादरु शे्रष्ठको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

प्रबतिादी रमेश कुमार पाण्डेयले बमबत २०६६।६।१ को िैठकमा A.I.G. वकरण 
कुमार गौतमले पठाएकाले गएको िुँ, म प्रिरी कल्याण कोषको विधानले बनधायरण गरेको 
सदस्य िो न साथै प्रबतबनबध भएर गएको पबन िो न, म कायिाँ पगु्दा िैठक सवकएको 
बथयो। सिैले बनणयय पजुस्तकामा सिी गरी रिन ुभएकोले मैले पबन सिी गरेको िो। कायती 
िेला बनणययमा के छ भन्ने कुरा थािा बथएन। तर मदु्ा परेपबछ थािा पाउँदा कायो बनणयय 
सडुान खचयको खचय अनमुोदन गनन रिेछ,। यस बिषयमा अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
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आयोगले मला  ियान बलएको छैन। APC लगायतका सामानिरु खररद गदाय 
स्पेबसवफकेशन निनाएको भन्ने सम्िन्धमा, ठेकेदारसँग बमलेमतो गरेको भन्ने सम्िन्धमा 
मला  केिी थािा छैन भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी रमेश कुमार पाण्डेयको विशेष 
अदालत समक्षको ियान।  

FPU का लाबग APC का सामानिरु खररद गदायको समयमा मला  प्रिरी प्रधान 
कायायलय समाचार कक्ष शाखािार् ०६४।४।२० गते प्रिरी प्रधान कायायलय भण्डार 
शाखामा काजमा लबगयो। बमबत २०६४।५।२२ का ददन विरामी भ  बिरेन्द्र प्रिरी 
अस्पतालमा भनाय भए। तिाँ उपचार िनु नसकेपबछ २०६४।५।२४ मा वर्जचङ्ग 
अस्पतालमा ररफर भ  वर्जचङ्गमा समेत उपचार पाउन नसकेकोले मेबडकेयरको ऐ.ऐ.२४ 
देखी २६ सम्म I.C.U. मा समेत उपचार गरा  ऐ.ऐ. २८ गते बडसचाजय भए। पनु 
०६४।६।१२ गते वर्जचङ्गमा इमरजेन्सीमा भनाय िनु गएकोमा िेड खाली नभएकोले न्यरुो 
अस्पताल िाँसिारीमा भनाय भए र ऐ.१७ गते बडस्चाजय भ  १५।२० ददन घरमा आराम 
गरी िसेको अिस्थाका कागजात यसै साथ पेश गरेको छु। म विरामी भ  अस्पतालमा भनाय 
भ  िसेको अिस्थामा समेत विबभन्न कागजातमा सिी गराएका बथए। कागजातका 
विषयिस्त ुर पररणामका जानकारी बथएन। चाजय िझुाउने भनी सिी छाप गराएका बथए। 
मैले चाजय िझुाउनेमा सिी गदाय माइन्यूर्मा समेत सिी गराएका रिेछन। तसथय APC 
लगायतका सामानिरु खररद गनय गदठत खररद िोडयका विबभन्न बनणययिरुमा अस्पतालमै 
भएको िेलामा सिी गराएका िनु। बनणयय गनन िेलामा म सिभागी भएको बथ न। कुनै 
जानकारी पबन नभएकोले मला  सजाय िनु ु पनन िो न भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी 
िररिर शे्रष्ठको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी बनरज पनुको िकमा 
बमबत २०६८।४।११, प्रबतिादी र्पेन्द्रध्िज िमालको िकमा बमबत २०६८।४।१० मा, 
प्रबतिादीिरु सरेुन्द्र ििादरु पाल र लाल गोविन्द शे्रष्ठको िकमा बमबत २०६८।४।२४ मा, 
प्रबतिादी िररिर शे्रष्ठको िकमा बमबत २०६८।४।१८ मा, प्रबतिादीिरु अजुयन प्रसाद 
बतबमजल्सना र बगरीधारी शमायको िकमा बमबत २०६८।४।१६ मा, रामकृष्ण राजभण्डारी र 
अजजत कुमार गरुुङको िकमा बमबत बमबत २०६८।४।२२ मा, प्रबतिादी गपु्त ििादरु 
शे्रष्ठको िकमा बमबत २०६८।४।२५ मा र प्रबतिादी रमेश कुमार पाण्डेयको िकमा बमबत 
२०६८।४।३० मा विशेष अदालतिार् साधरण तारेखमा रिी मदु्ामा पपुयक्ष गनन गरी 
आदेश भ  यी ११ जना प्रबतिादीिरु तारेखमा रिेकोमा सम्माबनत सिोच्च अदालतको बमबत 
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२०६८।९।११ को आदेशले यी प्रबतिादीिरु मध्येका बनरज पनु, र्पेन्द्रध्िज िमाल र 
सरेुन्द्र ििादरु पालले जनिी पाँच लाख रुपैयाँ र अन्य ८ जना प्रबतिादीिरुले जनिी द ु 
लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  तारेखमा राखी 
मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन नसके कानून 
िमोजजम बसधा खान पाउने गरी अ.िं १२१ नं. िमोजजम प्रबतिादीला  थनुिुा पूजजय दद  
थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु भन्ने व्यिोराले भएको आदेश िमोजजम प्रबतिादीिरु 
बनरज पनु, िररिर शे्रष्ठले नगद धरौर् र प्रबतिादीिरु गपु्त ििादरु शे्रष्ठ, अजजत कुमार गरुुङ, 
रमेश कुमार पाण्डेय, रामकृष्ण राजभण्डारी, लालगोविन्द शे्रष्ठ, बगरीधारी शमाय, अजुयन प्रसाद 
बतबमजल्सना, र्पेन्द्रध्िज िमाल र सरेुन्द्र ििादरु पालले िैंक जमानत दद  तारेखमा िसेको 
देजखएको।  

मैले APC सामानिरुको खररदका बनबमि गदठत सबमबतमा सदस्य रिी कायय गरेको 
बथए।ँ बमसनका लाबग चाविने सम्पूणय िन्दोिस्तीका सामान UN Standard को िनुपुनन भनी 
खररद योजना सबमबतले प्रिरी कल्याण कोषला  बसफाररशसम्म गरेको िो। के कस्ता 
सामान खररद भए, कस्तो गणुस्तरका बथए कायस िारे उक्त सामानिरु खररद पिात सामान 
िझु्ने, भकु्तानी ददने अबधकारीिरुला  नै थािा िोला। दरभाउपर लेख्न,े दरभाउपर 
सम्िजन्धत व्यजक्तला  िझुाउने, दताय गराउने सिै काम कल्याण शाखाका सदस्य सजचि रिी 
प्रताप राणा र बनजकै शाखािार् िनेु भएकोले कायस सम्िन्धमा मला  जानकारी भएन। 
खररद सबमबतले खररद गनन सामान COE manual अनसुार िनेु गदयछ। सिै सामान नयाँ 
नै खररद गररने िो, ररफरिीष्ड सामान खररद गनन भन्ने िारे किी कतै खररद सबमबतले 
उल्लेख गरेको छैन। मैले कुनै गैर कानूनी कायय नगरेको िनुाले सफा  पाउँ भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी संजय बसंि िस्नेतको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी संजय बसंि िस्नेतले 
चाबलस लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  
तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन 
नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी दिैु प्रबतिादीला  अ.िं १२१ नं. िमोजजम 
थनुिुा पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु भनी विशेष अदालतिार् बमबत 
२०६८।४।१० मा आदेश भ  प्रबतिादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा िसेको 
देजखएको।   
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सडुान बमसनमा खवर्एका प्रिरी कमयचारीका लाबग आिश्यक पनन APC लगायतका 
िन्दोिस्तीका सामान खररद गदाय न्यूनगणुस्तरको सामान खररदको बसफारीस नगरी UN 
Standard को सामान खररदको बसफाररश गररएको िो। जस्को पषु्टी UN को PDV 
team ले APC को Catalog िेरी स्िीकार गरेकोिार् पषु्टी िनु्छ। मेरो अध्यक्षतामा 
खररद बसफाररश िोडय गठन भ  बसफाररशको बनणयय भएको िो। UN िार् प्राप्त 
Contigent owned equipment manual मा उल्लेजखत आधारला  नै स्पेबसवफकेसन 
माबनएको िो। तकाकालीन प्रिरी अबतररक्त मिाबनरीक्षक दीपक बसंि थाङ्गदेन र सडुानका 
लाबग खवर्एका कजन्र्जेन्र् कमाण्डर कमल बसंि िमले रेकी बभजजर् गरी नेपाल फकन  पबछ 
कायिाको तकाकालीन सरुक्षा अिस्थाको बिचार गरी अन्य मलुकु सरिको सरुक्षा सामाग्रीिरु र 
UN िार् अन्य थप सामाग्रीको थप माग भै आए िमोजजम थप लागत तयार गररएको िो। 
िकु फोसय लोन कायायन्ियन नै नभएको र विमालयन िैंकला  लेखेको परिार् भकु्तानी 
ताबलकाला  कायम गरी िकु फोसय लोनला  िर्ा  सकेको िुँदा यसिार् अबनयबमतता 
भएको छैन। म आरोप दािी अनसुारको कसूरदार नभएकोले मला  सजाय िनेु िो न भन्ने 
समेत व्यिोराको प्रबतिादी दीपक कुमार शे्रष्ठको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी दीपक कुमार शे्रष्ठले 
पचििर लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  
तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन 
नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी दिैु प्रबतिादीला  अ.िं १२१ नं. िमोजजम 
थनुिुा पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु भनी विशेष अदालतिार् बमबत 
२०६८।४।१० मा आदेश भ  प्रबतिादीले िैक जमानत राखी तारेखमा िसेको देजखएको।   

मैले योजना तथा लागत अनमुान तजुयमा सबमबत र खररद सबमबतमा रिी काम गरको 
बथए।ँ पबछ कल्याण कोषको संचालक सबमबतको सदस्य सजचिमा पबन िसी काम गरेको 
छु। खररद िोडय समक्ष ३ िर्ा दरभाउपर पेश िनु आएकोमा खोली िेदाय Assured 
Risks Ltd लण्डनका स्थानीय प्रबतबनबध भगिती टे्रडसयका प्रो.शम्भ ु भारतीको दरभाउपर 
सिै भन्दा घर्ी भएकाले बनजको दरभाउपरला  स्िीकृत गनन बनणययको बसफाररश गररएको 
िो। सूजचकृत फमयिरुिार् सामानिरु खररद गररन ुपनन र ३ िर्ा फमयला  कोरे्शन गनयला  
पर गै सकेको रिेछ। सो सम्िन्धमा मला  जानकारी बथएन। रेकी बभजजर्मा गएको र्ोली 
फवकय  आएपबछ थप लागत लाग्ने भनेकाले थप लागत अनमुान पेश भएको िो। चेक 
ररपजव्लकिार् APC UN ले ढुिानी गनन भन्ने बथयो। तर अन्तमा आएर UN ले िामी 
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ढुिानी गनय सक्दैनौं। बतबमिरुले नै ढुिानीको व्यिस्था बमलाउन ुर कायस्को ररइम्िसय िामीले 
गछौ भनेकाले िामीले ढुिानी कताय खौज्यौ। तर पायनौ। अन्तमा APC सप्लायसय 
Assured Risks Ltd ला  ढुिानी गररददन अनरुोध गदाय ढुिानी गनय मञ्जुर भएकोले सोिी 
कम्पनीले APC ढुिानी र बिमा मागेकोले भकु्तानी ददएइको िो। L.C. को तेश्रो र चौथो  
वकस्ता भकु्तानी सम्िन्धमा तकाकालीन प्रिन्ध D.I.G. दीपक कुमार शे्रष्ठ र Assured 
Risks LTD लण्डनका स्थानीय प्रबतबनबध शम्भ ु भारती िीच भकु्तानी सम्िन्धी वकस्ताको 
बलष्ट िनाएका िनु। सो मध्ये तेश्रो र चौथो वकस्ता भकु्तानी ददनला  म कल्याण शाखाको 
प्रमखु भएको नाताले कल्याण शाखािारै् भकु्तानी ददनपुनन िुँदा मैले भकु्तानी ददने विषयको 
वर्प्पणी पेश गरेको मार िुँ।  

सो वर्प्पणी कल्याण कोष संचालक सबमबतका अध्यक्षले स्िीकृत गनन िो। यसरी 
स्िीकृत भएपबछ मार भकु्तानी िनेु िुँदा सो भकु्तानीमा मेरो पूणय जजम्मेिारी र सिभाबगता 
छैन। Book Force Loan सम्िन्धमा बमसनिार् प्राप्त िनेु सोधभनाय समयमै नआउने 
िनुाले वकस्ता अनसुारको रकम भकु्तानी ददन नसक्ने अिस्था िनेु िुँदा िैंकले केिी व्याज 
बलने गरी वकस्तानसुारको समयमा िैंकले नै बतररददने गरी Book Force Loan कायम गनय 
मेरो िावकमिार् बनदनशन भएकाले कायम गररएको िो। तर अन्तसम्म पबन Book Force 
Loan कायायन्ियनमा आएन। सडुान डाफय रका पठाइएका APC सामानिरुको सम्िन्धमा 
मला  शरुुमा केिी थािा बथएन पबछ मार थािा भएको िो। APC सम्िन्धी सम्पूणय काम 
प्रिरी प्रधान कायायलय प्रिन्ध शाखािार् भएको िो। पबछ कल्याण कोषिार् लगानी गनन 
भन्ने बनणययानसुार भकु्तानी ददने अिस्थामा मार मैले जानकारी पाएको िुँ। मेरो शाखा 
प्रमखुको िैबसयतले कुनै पबन बनणयय गनन अबधकार नभएको र मैले माबथका िावकमिरुको 
आदेश िा बनदनशन पालना गनुयपनन िाध्याकामक जस्थबत अनसुार नै काम गनुय परेको िो। 
तसयथ मला  सजाय िनुपुनन िो न भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी रिी प्रताप राणाको विशेष 
अदालतमा भएको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी रिी प्रताप राणाले 
एक करोड पच्चीस लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए 
बल  तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु र नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक 
जमानत ददन नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी दिैु प्रबतिादीला  अ.िं १२१ 
नं. िमोजजम थनुिुा पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुभनी विशेष अदालतिार् 
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बमबत २०६८।४।११ मा आदेश भ  प्रबतिादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा िसेको 
देजखएको।   

प्रिरी कल्याण कोषको विधान िमोजजम आबथयक प्रशासन मिाशाखाको प्रमखु 
सञ्चालक सबमबतको पदेन कोषाध्यक्ष रिने व्यिस्था िमोजजम पदेन कोषाध्यक्षको िैबसयतले 
२०६४।३।१, २०६४।५।६, २०६४।६।१८, २०६४।१०।३ र 
२०६५।५।२० को प्रिरी कल्याण कोषको िैठकमा उपजस्थबत जनाएको िुँ। मेरो काम 
आय व्यय विसाि वकताि राख्न ेलगायतका आबथयक कारोिारमा संलग्न िनेु नभ  कल्याण 
शाखािार् आएको फाइल अगाबड िढाउने मारै िो। प्रिरी कल्याण कोषको सम्पूणय आबथयक 
कारोिार कल्याण शाखाको सदस्य सजचिले गदयछ। ती िैठकिरु मध्ये ०६४।३।१ र 
०६४।५।६ को िैठकले प्र.अ.म.बन. दीपक बसंि थाङ्गदेनको अध्यक्षतामा गदठत सबमबतले 
सामान खररदको लागत अनमुान पेश गरेकोले आबथयक प्रशासन सम्िन्धी बनयमािलीको 
अबधनमा रिी आिश्यक प्रवक्रया शरुु गनन बनणयय भएको िो। म लागत अनमुान सम्िन्धी 
कुनै पबन िैठकमा सिभागी छैन। लागत अनमुान सम्िन्धी मला  जानकारी पबन छैन। 
२०६४।६।१८ को िैठकले थप लागतको सम्िन्धमा बनणयय गरेको िो। थप लागत 
अनमुानको सम्िन्धमा म संलग्न छैन। APC को बिमा िापतको भकु्तानी मैले गरेको 
िो न। संचालक सबमबतको अध्यक्षले गरेको िो। िाबमले चेन अफ कमाण्डमा काम गनन 
िो। माबथिार् आएको आदेश पालनासम्म गरेको सन्दभयमा सजाय िनुपुनन िो न भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी रमेश विक्रम शािको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी रमेश विक्रम शािले 
सिरी लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  तारेखमा 
राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन नसके 
कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी दिैु प्रबतिादीला  अ.िं १२१ नं. िमोजजम थनुिुा 
पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु भनी विशेष अदालतिार् बमबत 
२०६८।४।११ मा आदेश भ  प्रबतिादीले िैक जमानत राखी तारेखमा िसेको देजखएको।   

सडुान खर्ाउने कमयचारीका लाबग आिश्यक पनन APC समेतका सामान खररद गनन 
योजना सबमबत, खररद सबमबत र भकु्तानी प्रवक्रयामा मेरो कुनै संलग्नता छैन। 
२०६६।६।१ को संचालक सबमबतको िैठकमा िैठकको एजेण्डािारे पूिय जानकारी नदद  
अकस्मात रुपमा मौजखक जानकारीको आधारमा UN शाखामा भएको िनुाले िोलाइएको 
िुँदा आमजन्रतको रुपमा उपजस्थबत भएको िािेक अन्य काययमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। 
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सामान ढुिानी सेिाला  धन्यिाद ददएकोमा सामानको बनरीक्षण नभ कन सामानको 
गणुस्तरको लाबग धन्यिाद ददएको भनी अपव्याख्या गरी म उपर झठु्ठा मदु्ा लगाएकाले मैले 
सफा  पाउँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी बनरज ििादरु शािीको विशेष अदालत समक्षको 
ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी बनरज ििादरु शािीले 
पच्चीस लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  
तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन 
नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी दिैु प्रबतिादीला  अ.िं १२१ नं. िमोजजम 
थनुिुा पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु भनी विशेष अदालतिार् बमबत 
२०६८।४।१५ मा आदेश भ  प्रबतिादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा िसेको 
देजखएको।   

मेरो बमबत २०६५।८।१३ र २०६५।९।११ का िैठकमा उपजस्थबत िो। 
०६५।८।१३ को िैठकमा बमबत ०६५।७।२९ मा चेकोस्लोभावकयािार् सडुान पोर्यसम्म 
APC को स्पेयर पार्य ढुिानी गरे िापत भगिती रे्डयसला  ढुिानी भाडा, बिमा र भ्यार् 
भकु्तानी भएको रकम समथयन गनन सम्िन्धी एजेण्डा र ०६५।९।११ मा भएको िैठकमा 
FPU सडुानका लाबग पविले नै खररद भएका एम्िलेुन्स–३ थान र िार्र र्याङ्कर–३ थान 
चीनदेखी सडुान पोर्यसम्म Assured Risks LTD ले परु् याए िापत सो कम्पनी र प्रिरी 
प्रधान कायायलय िीच भएको ढुिानी सम्झौता िमोजजम ढुिानी भाडा र बिमा िापत बमबत 
०६५।९।३ गते उक्त कम्पनीका स्थानीय प्रबतबनबध भगिती टे्रडसयला  अमेररकी डलर 
५१,४६७।– भकु्तानी ददइ सकेको समथयन गनन िैठकमा सदस्य सजचिको िैबसयतले 
उपजस्थत भएको बथए।ँ सिै काम कारिािीिरु कानून सम्मत रुपमा प्रवक्रया परु् या  पेश 
भएका िोलान भन्ने विश्वासमा माबथल्ला अबधकृतिरुले सिी गरेपबछ मैले पबन सिी गरेको 
िुँ। मैले आफ्नै वििेकले केिी गरेको छैन। सिै कायय चेन अफ कमाण्डमा रिी लाए 
अह्राय िमोजजम गदाय म बनदोष व्यजक्त फस्न पगुेको िुँ। झठु्ठा अबभयोग दािीिार् सफा  
पाउँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी जशि लाबमछानेको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी जशि लाबमछानेले 
साठी लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  तारेखमा 
राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन नसके 
कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी दिैु प्रबतिादीला  अ.िं १२१ नं. िमोजजम थनुिुा 
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पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु भनी विशेष अदालतिार् बमबत 
२०६८।४।१५ मा आदेश भ  प्रबतिादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा िसेको 
देजखएकोमा सिोच्च अदालतिार् बमबत २०६८।९।११ मा बनजिार् पच्चीस लाख 
िरािरको जेथा बल  तारेख राख्न ेभनी आदेश भएकोले पच्चीस लाखको जेथा जमानत राखी 
यी प्रबतिादी तारेखमा िसेका देजखएको।   

म कल्याण कोषको अध्यक्ष भ  काम गरेको बथए।ँ अबतररक्त मिाबनरीक्षक दीपक 
बसंि थाङ्गदेन र प्र.उ.कमल बसंि िमको र्ोलीले सडुान रेकी गरी सकेपबछ कायिाँको 
िस्तजुस्थबत िझुी केिी सामानिरु थप गनुय पनन भएको र केिी भै रिेको सामानिरु पबन 
गणुस्तर यकु्त पठाउन ुपनन भनी प्रबतिेदन पेश गरेको िुँदा केन्द्रीय अध्यक्षको बनदनशन बछर्ो 
व्यिस्था गनुय भन्ने भएको िुँदा सामानिरुमा थप लागत िढन गएको िो। APC समेतका 
सामानिरु सडुान पोर्यमा आ  पगु्दा मेरो कायय विभागमा सरुिा भ  सकेको बथयो। 
गणुस्तरयकु्त सामान नभएको भन्ने सडुानमा काययरत राजेन्द्र बसंि भण्डारीले फोनद्वारा मला  
खिर गरेकोमा यस सम्िन्धमा तकाकालीन प्र.म.बन.िेम ििादरु गरुुङ्गला  ठेकेदार शम्भ ु
भारती समेतसँगै भएको िेला जानकारी गराएको छु। सो जानकारी पिात मला  कुनै 
बनदनशन भएन। विबभन्न बमबतमा L.C. संशोधन भएको छ। कायो संशोधन मेरो इच्छा विपरीत 
तकाकालीन मिाबनरीक्षक ओम विक्रम राणा समेतको आदेशले भएको िो। सदस्य सजचिले 
ल्याएको प्रस्ताि िमोजजम गनुय, कायसो नगरे बमसन फेल िनु्छ भनी पर्क पर्क भनेको िुँदा 
मला  इच्छा निुँदा निदैु पबन गनुय परेको िो। बमसन फेल भयो भने कायस्को जजम्मेिारी 
तपा ले बलन ुपछय भनी भन्नु भएको बथयो। मैले संगठन र कोषको भला को लाबग काम 
गरेको िुँ। काम गदाय असल बनयतले आफू माबथका अबधकृतको बनदनशनमा रिी काम 
गरेको छु। िदियत जचता  काम नगरेको िुँदा सफा  पाउँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी 
श्याम बसंि थापाको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी श्याम बसंि थापाले 
एक करोड तीस लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए 
बल  तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु र नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक 
जमानत ददन नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी दिैु प्रबतिादीला  अ.िं १२१ 
नं. िमोजजम थनुिुा पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुभनी विशेष अदालतिार् 
बमबत २०६८।४।१५ मा आदेश भ  प्रबतिादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा िसेको 
देजखएको।   
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म २०६३।१२।२३ देखी २०६५।२।५ सम्म प्रिरी प्रधान कायायलय मानि 
श्रोत विकास विभाग अन्तगयत UN शाखामा काम गरी सोिी िेला िाइवर्मा एक िषयको 
लाबग गएको बथए।ँ तत ्पिात प्रिरी प्रधान कायायलय योजना तथा अन्िेषण बनदनशनालयमा 
२०६६ मंबसरसम्म काम गरी िढुिा भ  जजल्ला प्रिरी कायायलय रौतिर्मा गै मदु्ा दायर 
िुँदासम्म काययरत बथए। म UN शाखामा भएको कारणले मला  खररद सबमबत र योजना 
तजुयमा सबमबतमा कबनष्ठ सदस्यको रुपमा राजखएको बथयो। खररद गनन सामानको िकमा 
नयाँ सामान खररद गनयको लाबग सिै भन्दा कम मूल्य किोल गनन फमयको िोलपर स्िीकृत 
गनयको लाबग बसफारीस गररएको िो। UN शाखािार् खररद सम्िन्धी कायय गररदैन। लागत 
अनमुान तयार गनन काम योजना तजुयमा सबमबतमा रिेका प्रिन्ध र कल्याण शाखाका 
पदाबधकारीिरुले तयार गरेर ल्याएका िनु। दररेर् बनजिरुले को कससँग बलए मला  थािा 
भएन। बमलेमतोको विषयमा पबन मला  थािा भएन। APC को मूल्य सम्िन्धमा UN को 
COE Manual मा उल्लेजखत Generic fair market value भन्दा कम मूल्य योजना 
सबमबतले प्रस्ततु गरेको छ। बसफाररश पिात सम्झौता, सामान प्राप्ती र भकु्तानीका 
चरणिरुमा के कसो भयो थािा नभएको िुँदा सफा  पाउँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी 
वपताम्िर अबधकारीको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी वपताम्िर अबधकारीले 
पन्र लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  तारेखमा 
राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन नसके 
कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी दिैु प्रबतिादीला  अ.िं १२१ नं. िमोजजम थनुिुा 
पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु भनी विशेष अदालतिार् बमबत 
२०६८।४।१६ मा आदेश भ  प्रबतिादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा िसेको 
देजखएको।   

मैले सडुान बमसन अन्तगयतको योजना तजुयमा सबमबतमा रिेर काम गरेको बथए।ँ 
सबमबतले लागत अनमुान पेश गनन कायय मारै गरेको िो र पबछ रेकी र्ोलीले संशोबधत  
लागत अनमुान पेश गरेको िो। सबमबतले बसफारीस गदाय राम्रा र गणुस्तरका सामान 
बसफाररश गरेका बथयौ। तर सामान खररद गदाय कुन गणुस्तरका सामान खररद गररए मला  
थािा भएन। कायो मेरो जजम्मेिारीको  विषय िो न। मैले िदियत राखी काम गरेको छैन। 
भ्रष्टाचार गरेको छैन तसथय सफा  पाउँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी नरेन्द्र कुमार 
खाबलङ्गको विशेष अदालत समक्षको ियान। 
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प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी नरेन्द्र कुमार 
खाबलङ्गले पाँच लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  
तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन 
नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी दिैु प्रबतिादीला  अ.िं १२१ नं. िमोजजम 
थनुिुा पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु भनी विशेष अदालतिार् बमबत 
२०६८।४।१७ मा आदेश भ  प्रबतिादीले नगद जमानत (धरौर्) राखी तारेखमा िसेको 
देजखएको।   

सडुान बमसन अन्तगयत मैले सामान खररद सम्िन्धी पनय आएका बसलिन्दी कोरे्शन 
खोबलएकोमा कम किोल गनन फमयला  बसफारीस गनन िोडयको बनणययमा प्रबतबनबध सदस्यको 
रुपमा सविछाप गरेको िुँ। िोडयिार् सामान नयाँ खररद गनय खोजजएको बथयो। परुानो 
ररफवियस्ड िो न। कोरे्शनको अन्कायमा िातले Note APC model will be OT 64 
and it is Refurbished भनी कोरे्शन खोल्दा लेजखएको बथएन। कायसैले मचुलु्कामा 
उल्लेख नगररएको िो। उक्त कुरा पबछ थप भएको िनुपुछय। को कसको बमलेमतो छ 
थािा छैन र खररद गनन काययमा मेरो संलग्नता समेत नभएकोले मैले सजाय पाउन ु पनन 
िो न भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी मनोज नेउपानेको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

Tender लगायतका कागजातमा सिी गनय आदेश प्राप्त भएकोले सिी गरेको िुँ। 
स्पेबसवफकेशनको सम्िन्धमा मला  थािा छैन। असल बनयतले काम गरेको िुँ भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी मनोज न्यौपानेको तीतमिा ियान।  

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी मनोज न्यौपानेले पन्र 
लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  तारेखमा राखी 
मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन नसके कानून 
िमोजजम बसधा खान पाउने गरी दिैु प्रबतिादीला  अ.िं १२१ नं. िमोजजम थनुिुा पजुजय दद  
थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुभनी विशेष अदालतिार् बमबत २०६८।४।२३ मा 
आदेश भ  प्रबतिादीले िैंक जमानत राखी तारेखमा िसेको देजखएको।   

तकाकालीन प्र.अ.म.बन. रिीन्द्र प्रताप शािको बनदनशन अनसुार बमबत २०६५।८।१३ 
र २०६५।९।११ को संचालक सबमबतको िैठकमा कायय विभागको प्रबतबनबधको रुपमा 
सदस्यको िैबसयतले उपजस्थबत जनाएकोसम्म िुँ। २०६५।८।१३ को िैठकामा 
चोकोस्लोभावकयािार् स्पेयर पार्यस सडुान पोर्यसम्म परु् याउँदाको बिमा र ट्रान्सपोर्र्नशन 
भ्यार् सोिी कम्पनीका स्थानीय प्रबतबनबधला  बमबत २०६५।७।२९ मा भकु्तानी दद  
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सकेको भकु्तानीला  समथयन गनय तथा २०६५।९।११ को िैठकमा FPU सडुानका लाबग 
Assured Risks Ltd. London ले चीनमा खररद गररएको एम्िलेुन्स र िार्र र्ैंकर 
चीनदेखी सडुान पोर्यसम्म परु् याए िापतको रकम  बमबत २०६५।९।३ मा भकु्तानी भै 
सकेकोले संचालक सबमबतका अध्यक्षले समथयन जना  दस्तखत गररददन अनरुोध गरे 
िमोजजम संगठनाकामक संरचनाको अनशुासन पालन गदै उक्त बनणययिरुमा दस्तखत गरेको 
िुँ। म खररद सबमबत, सम्झौता गनन अबधकारी, भकु्तानी ददने अबधकारी  नभएको िुँदा के 
कस्ता आधारमा भकु्तानी ददइयो सो विषयमा मला  थािा भएन। उक्त िैठकमा पेश भएका 
एजेण्डािरु कल्याण कोष संचालक सबमबतका जजम्मेिार पदाबधकारीिरुले बनयबमत रुपले 
संगठनको वित जचता  सिै प्रकृया पूरा गरी पेश गरेका िोलान भन्ने विश्वासको आधारमा नै 
बनदनशन अनसुार प्रबतबनबध सदस्यको िैबसयतले समथयन गनन बनणययमा सिी गरी ददएको बथए। 
मैले कुनै भष्टाचारजन्य कायय गरेको िो न। तसथय झठु्ठा आरोपिार् पाउँ भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी अजुयन जंग शािीको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी अजुयन जंग शािीले 
पाँच लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  तारेखमा 
राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन नसके 
कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी दिैु प्रबतिादीला  अ.िं १२१ नं. िमोजजम थनुिुा 
पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु भनी विशेष अदालतिार् बमबत 
२०६८।४।२३ मा आदेश भ  प्रबतिादीले नगद धरौर् (जमानत) राखी तारेखमा िसेको 
देजखएको।  

म योजना सबमबतको सदस्य मार रिेको र खररद सबमबतमा नभएकोले APC 
लगायतका सामान खररद गनन विषयमा मेरो कुनै पबन रुपमा संलग्नता छैन। कस्ता सामान 
खररद भएका बथए भन्ने विषयमा मला  जानकारी िनेु कुरा भएन। योजना सबमबतले लागत 
अनमुान तयार गदाय नयाँ सामानको लागत अनमुान तयार गरेको िो। ररफवियस्ड मूल्यको 
विषयमा मला  जानकारी भएन। साथै योजना तजुयमा सबमबतमा ९ जना सदस्यिरु रिेकोमा 
मूल्य सूची िझु्ने कायय सिै ९ जना पदाबधकारीको नभै प्रिरी प्रधान कायायलय प्रिन्ध 
शाखािार् सबमबतमा रिन ुभएका प्रिरी अबधकृतिरुिार् भएको बथयो। जसमा प्र.ना.म.बन. 
दीपक कुमार शे्रष्ठ र तकाकालीन प्र.ना.उ. संजय बसंि िस्नेत िनुिुनु्थ्यो। योजना सबमबतले 
बमबत २०६४।६।७ मा थप योजना प्रबतिेदन पेश गरेकोमा APC को सम्िन्धमा कुनै 
उल्लेख नै गरेको छैन। योजना तजुयमा सबमबतले बमबत २०६४।५।१४ मा योजना 
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प्रबतिेदन पेश गररसके पिात योजना तजुयमा सबमबतका अध्यक्ष दीपक बसंि थाङदेन र 
कजन्र्नजेन्र् कमाण्डर कमल बसंि िम रेकी बभजजर्का लाबग सडुानको डाफय र ग  स्थलगत 
भ्रमण गरी फवकय  पेश गरेको प्रबतिेदनको आधारमा तथा UN िार् प्राप्त पररिबतयत MOU 
अनसुार थप लागत िढेको िो। म कुनै भ्रष्टाचारको कसूरमा संलग्न नभएको िुँदा दािी 
अनसुार सजाय िनुपुनन िो न भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी विजयलाल कायस्थको विशेष 
अदालत समक्षको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी विजयलाल कायस्थले 
पाँच लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  तारेखमा 
राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन नसके 
कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी दिैु प्रबतिादीला  अ.िं १२१ नं. िमोजजम थनुिुा 
पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु भनी विशेष अदालतिार् बमबत 
२०६८।४।१६ मा आदेश भ  प्रबतिादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा िसेको 
देजखएको। 

म योजना तजुयमा र लागत अनमुान समबतको अध्यक्ष, २०६५।२।२० देखी 
२०६५।५।२७ सम्म प्रिरी प्रधान कायायलय प्रशासन विभागको A.I.G. को िैबसयतले 
संचालक सबमबतको पदेन अध्यक्ष रिेको बथए। UN िार् प्राप्त COE मेनओुलको आधारमा 
सामानको वििरण र सोधभनाय स्पष्ट रुपमा खलुाएर प्राप्त िनेु िुँदा सोिी अनसुार सामानको 
वििरण र लागत अनमुान पेश गररएको िो। सो भन्दा िाविर गएर बसफाररश गनय सवकदैन 
बथयो। गणुस्तरिीन सामान भन्ने कुरा गलत िो। COE अनसुारका सामान आपूबतय भएको 
छ। UN को COE Assistant Mykola suiyma ले बनरीक्षण प्रबतिेदनमा समेत चल्न 
सक्ने भनेर र सेिामा प्रयोग गनय सक्ने भनी खलुाएको अिस्था िुँदा APC गणुस्तरिीन भन्न े
कुरा गलत िो। APC डाफय र न्यालामा पगुेपबछ नेपाल FPU मा खवर्एका सिारी चालक 
र्ोलीका पूिय सेनानी राजेश कुमार खाँण, प्र.ि. दीपक थापा र िािरुाम शे्रष्ठ, प्र.ज.जगददश 
खड्का समेतका सिारी चालकिरुला  नेपाली सेनािार् खवर्एका क्याप्रे्न अबमत पालको 
र्ोलीले ताबलम दद  APC संचालनमा ल्याएको बडयरु्ीमा खर्ने तयारी गदाय प्र.प्र.का. 
काठमाण्डौिार् APC नचलाउन ुभनी आदेश भएको िुँदा चलाइएन। सो को बभबडयो बसडी 
पेश गरेको छु। िझुी पाउँ। L.C. संशोधनको लाबग १२ जनु २००८ मा एक पर्क मेरो 
दस्तखतिार् पठाएको भए पबन सो पर अनसुार L.C. संशोधन भएको छैन। भकु्तानी 
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ताबलका र िकु फोसय लोनको सम्िन्धमा म प्रशासन विभागमा जान ुभन्दा पविलादेखी नै 
शरुु भएको देजखयो। 

UN िार् ररइन्िसयको रकम आउन थालेपबछ १ अगस्त २००८ मा म स्िमंले िकु 
फोसय लोनको व्यिस्था िर्ाएको िुँ। योजना तजुयमा र लागत सबमबतले नयाँ सामानको लाबग 
योजना तजुयमा एिं लागत अनमुान पेश गररएको बथयो। यो सबमबतले ररफवियस्ड भनी योजना 
तजुयमा र लागत अनमुान गरेको िो न। रेकी बभजजर् पिात थप लागत अनमुान िढन 
गएको िो। मैले आफू सेिामा रिदा नेपाल प्रिरी, देश र जनताप्रबत इमान्दार र िफादार 
रिी असल बनयतले आफु भन्दा माबथल्ला अबधकृत समेतको आदेशले गरेको काययला  
बलएर म उपर लगा एको झठु्ठा आरोपिार् फुसयद ददला  पाउँ भन्ने समेत व्यिोराको 
प्रबतिादी दीपक बसंि थाङ्गदेनको विशेष अदालत समक्षको ियान। 

प्रमाण िझु्दै जाँदा पबछ ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी दीपक बसंि थाङदेनले 
पचििर लाख रुपैयाँ ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददए बल  
तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा जमानत िा िैंक जमानत ददन 
नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी दिैु प्रबतिादीला  अ.िं १२१ नं. िमोजजम 
थनुिुा पजुजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ु भनी विशेष अदालतिार् बमबत 
२०६८।५।५ मा आदेश भ  प्रबतिादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा िसेको देजखएको। 

प्रिरी कल्याण कोषले Assured Risks LTD. समेतका ३ िर्ा कम्पनीसँग रे्ण्डर 
माग गरी कम मूल्य किोल गनन Assured Risks सँग सम्झौता भएकोले बमलेमतोिार् 
ठेक्का पाएको भन्ने आरोप सकाय िो न। मेरो िैबसयत खाली स्थानीय एजेण्र्को मार िो। 
मैले काम गनन भनेको Assured Risks LTD. र भगिती टे्रडसय िीच भएको सम्झौता बभर 
रिी Assured Risks को िारेसको िैबसयतले सम्झौतासम्म गरेको िुँ। सामान आपूबतय गनन 
दावयकाि मूख्य कम्पनी Assured Risks कै िो। म िारेसको िो न। सम्झौता गनुय कुनै 
गल्ती िो न। सम्झौता अनसुारको सामान बमसनमा नपगुेमा कायसको दािी गनन दावयकाि 
नेपाल प्रिरीको िो। बनज मखु्य कम्पनीसँग के कस्तो सामान प्रिरीले िझु्यो। म नेपालमा 
िस्ने िारेसला  कायो थािा िनेु कुरा भएन। उक्त सामानिरु मखु्य कम्पनीसँग सडुानमा 
िझेुको ५ मविना पबछ नेपाल प्रिरीको UN शाखाले १ जनिरी २००९ मा APC सप्ला  
गनन मखु्य कम्पनी Assured Risks ला  गणुस्तरको काम गरे िापत धन्यिाद सवित पबछ 
पबन सो कम्पनीसँग काम गनन िाचा िन्धन मेरो जानकारी विना नै ददएको देजखन्छ। 
कायसिार् पबन प्रष्ट िनु्छ की स्थानीय एजेण्र्को सामान आपूबतय गनन दावयकाि िो न। जे जबत 
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सामानिरु खररद गररएका छन। ती सिै विमालयन िैंक माफय त नेपाल प्रिरीले Assured 
Risks ला  L.C. खोली बनज कम्पनी कै विल विजक जारी गरी उपलव्ध गनन गरी FOB 
मूल्यमा आपूबतय गनयका लाबग सम्झौता गरी L.C. खोबलएकोसम्म मला  जानकारी छ। उक्त 
सामान आपूबतय गदाय मेरो फमयिार् कुनै पबन विल विजक जारी नगररएिार् पबन सामान 
आपूबतय गनन मेरो दावयकाि िदुैँन भन्ने प्रष्ट िनु्छ। कायसकारण मैले सम्झौता अनसुार सामान 
आपूबतय गरेन भन्ने आरोप झठु्ठा िो।  

प्रिरीको अनरुोधमा APC लगायतका सामानिरु चेक ररपव्लीकिार् नेपाल नआ कन 
बसधै सडुान पोर्यमा गएको िुँदा उक्त सामानको गणुस्तर के कस्तो बथयो प्रिरीला  नै थािा 
िोला। उक्त सामान मैले देखेको पबन छैन। APC model will be OT 64 and it is 
refurbisud भन्ने व्यिोरा रे्ण्डरको Price proposal पेश गदायकै समयमा लेजखएको िो। 
उक्त व्यिोरा रे्ण्डरको मिििपूणय कुरा भएको िुँदा सिैले देजखने गरी रे्ण्डरमा लािा छाप 
लगाउन ुभन्दा अगाबड नै िातले लेखेको िो। रे्ण्डर खोबलसके पबछ थपेको िो न। रे्ण्डर 
खोलेको एक ददन पबछ उक्त मोडेल OT-64-SKOT(APC) बलने भनी S.P. रिी प्रताप 
राणाले बमबत १३ सेप्रे्म्िर २००७ मा मखु्य कम्पनी Assured Risks ला  APC को 
मोडेल खलुा  Confirm purchase पर नै दद  सकेका बथए। यसरी रे्ण्डर खोलेको 
दोश्रो ददन र सम्झौता िनु ुभन्दा १४ ददन अगाबड नै उक्त कम्पनीला  आफूले बलने APC 
को मोडेल बलजखत रुपमा दद  सकेको िुँदा उक्त मोडेल िारे प्रिरी प्रधान कायायलयला  
रे्ण्डर खोलेकै ददनदेजख जानकारी बथयो भन्ने तथ्य उक्त परिार् प्रमाजणत िनु्छ। OT 64 
APC संसार भरी किी पबन Brand New पा दैँन। यसरी APC सप्ला मा मेरो कुनै 
संलग्नता नभएिार् सफा  पाउँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी शम्भ ु भारतीको विशेष 
अदालत समक्षको ियान। 

१३ बडसेम्िर २००७ मा मा कल रा डरले मैले Assured risks Ltd, London 
ला  कबमसन िापतको रकम दािी गरेको बथए। दािी गरे पबछ सो कम्पनीले मला  गाली 
गलौज गरी प्रिरीसँग बतबमले कुनै सम्िन्ध नराख् न।ु मला  E-mail पबन नगनुय। केिी 
समस्या भए रुिेल सँग कुरा गनुय भनी E-mail लेखेको िो। सो व्यिोराको E-mail पाए 
पबछ िोर्ल ह्यातमा रुिेलला  भेर्ी उक्त E-mail देखाउदा रुिेल भन्ने व्यजक्तले यो 
कम्पनीसँग मेरो कुनै पबन सरोकार छैन। मैले  जचनेकोपबन छैन भनी मला  फकाय  ददयो। 
कायसपबछ ती व्यजक्तसँग सम्पकय  भएको छैन। पररचयपर नदेखाएको िुँदा साजच्चकै रुिेल 
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िनु िो नन ्मला  थािा भएन। कायो भन्दा पविले देखेको पबन बथएन भन्ने समेत व्यिोराको 
प्रबतिादी शंभ ुभारतीको तीतमिा ियान।  

पबछ प्रमाण िझु्दै जाँदा ठिरे िमोजजम िनेु गरी िाल प्रबतिादी शम्भ ुभारतीले नगद 
धरौर् रु. १५,००,००,०००। (पन्र करोड रुपैयाँ) ददए िा सो िरािरको जेथा जमानत 
िा िैंक जमानत ददए बल  तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय ददन ुर नगद धरौर् िा जेथा 
जमानत िा िैंक जमानत ददन नसके कानून िमोजजम बसधा खान पाउने गरी प्रबतिादीला  
थनुिुा पूजजय दद  थनुामा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनुय ददन,ु प्रबतिादी विदेश भागी जान सक्ने 
सम्भािना देजखएकाले रािदानी जारी नगनय र जारी भइसकेको भए रोक्न राख्न नेपाल 
सरकार परराष्ट्र मन्रालयला  र खलुा सीमाना विना रािदानी भारततफय  भागी जाने सम्भािना 
भएकाले मदु्ाको रंु्गो नलागेसम्म काठमाडौं उपकायका िाविर जान नपाउने गरी स्थान 
छाड्न िन्देज गरी नेपाल सरकार गिृ मन्रालयका नाममा समेत भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८ िमोजजम विशेष अदालतिार् बमबत २०६८।४।१३ मा आदेश िुँदा 
प्रबतिादीले िैक जमानत राखी तारेखमा िसेकोमा बमबत २०६८।९।११ को सिोच्च 
अदालतिार् बनजिार् रु ८० लाखको िैंक जमानत बल  तारेखमा राखी मदु्ामा पपुयक्ष गनय 
ददन,ु स्थान िद पबन खारेज गरी ददएको छ भन्ने व्यिोराले आदेश भए िमोजजम प्रबतिादी 
८० लाखको िैक जमानत राखी तारेखमा िसेको देजखएको। 

प्रबतिादी ठेकेदार कम्पनीका डा रेक्र्र Machael Rider र ठेकेदार कम्पनी 
Assured Risks Ltd. London ले बनजिरुका नाममा E-mail माफय त रीतपूियक तामेल 
भएको म्याद गजुारी िसेको देजखयो। 

प्रस्ततु मदु्ामा कुन कुन प्रबतिादीले के कस्तो कसूर गरेका बथए भन्ने सम्िन्धमा 
मला  थािा छैन। प्रिरी संगठन बभर गररने बनणययिरुमा माबथको आदेश र बनदनशन 
िमोजजम िनु्छ। कायसमा फरक मत राख्न सवकंदैन। बनणयय प्रकृयामा सिभागी नभएका 
व्यजक्तिरुला  पबछ सिी गरा न्थ्यो भन्ने समेत व्यिोराको िादी नेपाल सरकारका साक्षी एक 
ििादरु थापा मगरले गरेको िकपर।  

APC लगायतका सामानरुको खररद गदाय साियजबनक खररद ऐन अनसुारको प्रकृया 
पूरा गरेको देजखंदैन। उक्त ऐनको दफा ५ र ६ को उल्लंघन भएको देजखन्छ। कानूनी 
प्रकृया पूरा नगरेिार् सामान गणुस्तरिीन भएको िो। वििाददत APC िरु मैले देखेको 
छैन। तर राज्य व्यिस्था सबमबतको प्रबतिेदनको आधारमा प्राविबधक प्रबतिेदन तयार गरेका 
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िौं। APC परीक्षण सम्िन्धी प्राविबधक ज्ञान छैन भन्ने समेत व्यिोराको िादी नेपाल 
सरकारका साक्षी बमबथला शे्रष्ठको िकपर।  

सडुानमा AC जडान भएको Bulet proof बसशा जडान भएको, िबतयार जबडत र 
Intercom Communication System भएको एउर्ा APC अबनिायय बडउर्ीमा खर्ाउन ु
पदयथ्यो। उपलब्ध APC मध्ये केिी Start निनेु अिस्थामा बथए, केिी गडु्न नसक्ने, केिी 
गडुन सक्ने भएतापबन अगाबड गडु्दै जाँदा Overhit भ  खतराको संकेत देखाउने 
वकबसमका, K.M. को संकेत नदेखाउने, चक्कामा िािा निस्ने, APC खोल्दा Print गरेको 
गन्ध आउने, बभरी पार्यिरु जखया लागेको परुानो भजकाकएको अिस्थामा देजखने, APC मा 
िबतयार बथएनन,् AC, नभएकोले िंगलादेशको APC को सियोगमा वपकअप गाडीमा 
बडउर्ी गनन गररएको बथयो। ममयत गराउँदा पबन नचल्ने भएकोले सो समेत र COE का 
Report मैले मिाबनरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीला  जानकारी गराएको बथयो। प्रबतिादी 
अजजत कुमार गरुुङ्ग र रामकृष्ण राजभण्डारी अनशुाबसत प्रिरी कमयचारी िनु।् बनजिरु 
Medical Doctor  भएकोले खररद प्रकृयामा भबूमका िुँदैन। साथै र्पेन्द्रध्िज िमालको 
िैठकमा भएको उपजस्थबतले पबन बनणययमा प्रभाि पारेको जस्तै लाग्दैन। यी तीनै जना 
लाभजन्ित भएको जस्तो पबन लाग्दैन। प्रिरी सँगठनमा आदेश बनदनशनला  पालाना गनुय 
कतयव्यको रुपमा बल न्छ। १,२ थान APC  िरुला  सक्दो ममयत गरा  Camp  िरीपरी 
गडुाउन लगा  Visual जखची मैले प्रिरी प्रधान कायायलयमा पठाएको बथए भन्ने समेत 
व्यिोराको िादीका साक्षी प्रिरी उपरीक्षक राम प्रसाद शे्रष्ठको िकपर।  

िालसम्म पबन उक्त APC िरु Mission  मा प्रयोगमा आउन ुनसकेको कायस िापत 
पाउन ु पनन Reimbursment को रकम नपाएको अिस्थाले ठूलो रकम घार्ा भ रिेको 
अिस्था छ। प्रिरी सँगठनमा माबथल्लो दजायका पदाबधकारीले गरेको बनणययमा तल्लो दजायका 
पदाबधकारीले जचि निझुा  फरक मत राखेको मैले देखेको छैन। मेरो काययकालमा APC 
िरु Mission एररयामा पगुी FPU APC Camp मा पगु्नकुो कारण चालक नभएको, 
चालक बभसा नपाएर कायिाँ जान नसकेको, UN ले िैकजल्पक मागयिार् ढुिानी नगरेको 
समेतका कारण िनु। यस सम्िन्धमा नेपाल जस्थत स्थानीय एजेन्र्को कुनै भबूमका िुँदैन। 
चालकको अभािले APC सडुान पोर्यिार् FPU Camp मा परु् याउन नसकेको सम्िन्धमा 
मैले प्रिरी प्रधान कायायलयमा पराचार गरेको बथए ँ भन्ने समेत व्यिोराको िादीका साक्षी 
प्रिरी िररष्ठ उपरीक्षक कमल बसंि िमको िकपर।  
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APC  लगायतका सामान खररदमा ठेकेदार िा स्थानीय एजेन्र्को कबत दोष छ 
मला  थािा छैन। प्रिरी संगठनमा संगठन प्रमखुको बनणयय अजन्तम िनु्छ। कायसमा फरक 
मत राख्न ेप्रचलन छैन। प्रबतिादी अजजत गरुुङ्ग र रामकृष्ण राजभण्डारी डाक्र्र भएको िुँदा 
APC  र सो को  Spare Parts जाँच गननमा भमूीका र संलग्नता िुँदैन भन्ने समेत 
व्यिोराको िादीका साक्षी मकुुन्द प्रसाद विडारीको िकपर।  

Transport officer प्रिरी नायि बनरीक्षक खाडले िाम्रो र्ोलीको ड्रा भरला  
बसकाउन एउर्ा Start  गरी नेपाल FPU  को Camp बभर एक चक्कर लगाउन लाग्दा 
एक चक्कर नलाग्दै िार्ोमा नै विबग्रयो र सो APC म सडुानिार् फकय दासम्म कायिी िार्ोमै 
बथयो। APC  िरु सडुानको िािापानी अनकूुल बथएनन।् सो िारेमा मैले प्रिरी प्रधान 
कायायलयमा Mail पबन पठाएको बथए।ँ िािापानी अनकूुल निनुकुो कारण पविलो 64 
model को APC UN र NATO ले 1990 देजख प्रबतिन्ध लगाएको बथयो। दोश्रो AC 
cooling System का िनुपुननमा Heating system का बथए।ँ तेश्रो कारण 
Communication System बथएन। चौथो कारण सडुानको िार्ो साँगरुो भएकोमा APC 
ठूलो सा जको भएकोले पररचालन गनय सवकएन। संसदीय छानबिन र्ोलीले सिै 
सरोकारिालासँग अन्तरवक्रया गरेको बथयो। साथै िाम्रो समस्याको िारेमा पबन जानकारी 
बलएको बथयो। नेपाल FPU को गणुस्तरिीन APC को कारण ३ मविनासम्म िंगलादेश र 
पावकस्तानी FPU िरुसँग Jointly Duty गनुयपर् यो। पबछ ती देशिार् अपमानजनक 
व्यििार भएपबछ UN mission ले ददएका १० िर्ा िलेुर् िुफले नजजकको Area  मा 
duty गररयो। चीन िंगलादेश, पावकस्तान, बसररयाली तथा ना जेररयाका APC िरु नयाँ 
बथए। आबथयक ऐन बनयममा जे भएता पबन प्रिरी संगठन बभरका िरेक बनणययिरु प्रिरी 
मिाबनरीक्षकको बनदनशनमा िनेु गदयछ। सन ्१९६४ मोडेल APC mission मा  काययरत 
सेना प्रिरी कसैले प्रयोग गरेको छैन भन्ने समेत व्यिोराको िादीका साक्षी प्रिरी उपरीक्षक 
मोिनराज जोशीको िकपर।  

प्रिरी संगठनमा संगठन प्रमखुको बनदनशनमा काम गनुय पदयछ भन्ने समेत व्यिोराको 
िादीका साक्षी प्रिरी नायि बनरीक्षक मिमद अल्ताफ िसेुनको िकपर।  

UN प्रबतिेदनमा सडुानमा लाबगएका APC गणुस्तरिीन देजखन्छ। गणुस्तरिीन 
कायस्ता APC Assured Risks Ltd. company िार् खररद गरी स्थानीय प्रबतबनबध 
भगिती टे्रडसयिार् ढुिानी गररएको थािा िनु आएको छ। ती सामान सडुान पोर्यिार् 
यू.एन.ले टे्रनमा राखी ल्याएको बथयो। तकाकालीन प्रिरी मिाबनरीक्षक िेम ििादरु गरुुङ्गले म 
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स्ियंला  न्याला ग  प्रबतिेदन गनुय भनी बनदनशन गनुय भएको बथयो। APC ममयत पिात 
केिी दरुीसम्म चलेता पबन गणुस्तर कम भएकै कारणले िालसम्म पनुाः प्रयोगमा आएका 
छैनन।् क्यार्लक मार िेरी खररद गररएका सामानमा बनणयय कतायको असल बनयत बथयो 
भन्ने मला  लाग्दैन। राज्य व्यिस्था सबमबतले ममयत नगनुय भनी आदेश ददएको भन्ने 
सम्िन्धमा मला  थािा छैन भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिेदक प्रिरी नायि मिाबनरीक्षक 
राजेन्द्र बसंि भण्डारीको िकपर। 

APC समेतका सामानिरुको खररद गदाय साियजबनक खररद ऐन, बनयम िमोजजम 
खररदको गरुुयोजनाको बनमायण तथा अबधकार प्राप्त अबधकारिार् स्िीकृत भएको देजखएन। 
Arrival Inspection प्रबतिेदनमा आठिर्ा APC मा विबभन्न वकबसमका खरािी देखाएको 
अिस्थामा उक्त APC िरु संचालन योग्य बथएनन ् भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। APCमा 
UNAMID को १२.५ mm को िबतयारको लाबग आिश्यक पनन माउन्र् जडान नभएको 
कारणले APC सडुानमा प्रयोग िनेु अिस्था बथएन। Shipment  भए लगिै ममयत गनुयपनन 
भन्ने कुरा उपयकु्त िुं दैन। राज्य व्यिस्था सबमबतको प्रबतिेदन समेतको आधारमा प्राविबधक 
कायय र्ोलीको सदस्यको िैबसयतले सो बिषयमा अध्ययन गरी प्रबतिेदन िझुाएको िो। UN 
ले Catlog िमोजजमको सामान सडुान परु् याउन ु भनी भनेकोमा Catlog ला  
स्पेबसवफकेशनको रुपमा खररद प्रकृयाको शरुुिाती चरणमा स्िीकृत गरेको पा एन। 
Catlog भनेको कुनै कम्पनीले आफ्नो मालसामान प्रचार प्रसार तथा अन्य जानकारीको 
लाबग प्रकाजशत गररएको वििरण पर िो भन्ने समेत व्यिोराको िादीका साक्षी कैलास शे्रष्ठले 
गरेको िकपर।  

APC मा Cooler जडान िनुपुननमा Heater जडान भएको देजखन्छ। िाम्रो र्ोलीले 
प्रबतिेदन ददएको मार िो। अनसुन्धान गरेको िो न। खररद िोडय गठन गरेको पबन 
बमलेको छैन। Total CIF सडुान Price भनेको ढुिानी समेतका अन्य Price लाग्ने िो न 
भनेको िो। Armed Class II का ८ थान APC िरु खररद गनयका संझौता भएको िो। 
तर िाल प्राप्त APC जस्तो खररद गनयको लाबग िो न भन्ने समेत व्यिोराको िादी नेपाल 
सरकारका साक्षी गोविन्द ििादरु शे्रष्ठको िकपर।  

APC िरु प्रयोगमा आउन नसक्ने अिस्थाको देजखएको छ। कायो कुरा राज्य 
व्यिस्था सबमबतको प्रबतिेदनले पबन औलं्याएको छ। ती APC िरु UN मापदण्ड 
िमोजजमको छैनन।् APC SKOT OT 64 िो भन्ने समेत व्यिोराको िादीका साक्षी 
बिजयमनुी िज्राचाययले गरेको िकपर।  
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प्रिरी संगठन बभर िरेक काम संगठन प्रमखुको बनदनशन िमोजजम गररन्छ भन्ने समेत 
व्यिोराको िादीका साक्षी प्रिरी ििल्दार जशििरी चौलागा ले गरेको िकपर।  

प्रिरी प्रधान कायायलयको आदेशानसुार म काययरत रावष्ट्रय प्रिरी प्रजशक्षण प्रबतष्ठानिार् 
एक जना प्रिरी ििल्दार पठाउने व्यिस्था भए अनरुुप मेरो नाम तोवकएको रिेछ। कायस 
समयमा म विदामा िसेको िुँदा पबछ आएर बनणयय पजुस्तकामा िस्ताक्षर गरेको िुँ। मैले 
छलफलमा भने भाग बलएको बथइन भन्ने समेत व्यिोराको िादीका साक्षी चेतन कुमार 
शे्रष्ठको िकपर।  

प्रिरी कल्याण कोषको बमबत २०६५।८।३ को िैठकमा म छलफलमा बथ न। 
पबछ बनणयय पजुस्तका ल्याएर सिी गनय भनेपबछ मैले सिी गरेको िुँ भन्ने समेत व्यिोराको 
िादीको साक्षी प्रिरी ििल्दार सबुधर कुमार सािको विशेष अदालतमा गरेको िकपर।  

नेपाल प्रिरीको अनरुोधमा विमालयन िैंकमा Sight confirmed L.C. खोलेको 
देजखन्छ। L.C.को प्रकृबत अनसुार उक्त L.C. को कागजात प्राप्त भएपबछ ५ ददन बभर 
भकु्तानी पठाउन अबनिायय बथयो। कायसपबछ पर्क पर्क L.C.मा ८ पर्क संसोधन भएको 
बथयो। तर २ िर्ा मार स्थावपत भयो। usance L.C.खोल्न बनयायतकतायले स्िीकृती ददन ु
पदयछ। अन्यथा कायस्तो L.C. खोल्न सवकंदैन। साथै usance L.C.नै खोबलएको भएता 
पबन एउर्ा बनजित अिबधमा भकु्तानी पठाउन िाध्य िनुपुदयथ्यो। L.C.को संसोधनिार् ISO 
Standard अनसुारको सामान िनुपुनन र बमसनमा बनरीक्षण गनन जस्ता कुरािरु िर्ा यो। 
यसिार् सप्लाययरको वितमा काम भएकोमा शंका लाग्छ। Sight L.C.मा वकस्ता भकु्तानी 
रोक्न ु सवकँदैन। साथै खररदकतायले रकम निझुाएमा िा खातामा रकम नभएमा Book 
Force Loan कायम भ  खररदकतायला  आबथयक भार िढ्न जान्छ भन्ने समेत व्यिोराको 
िादीको साक्षी शंकर प्रसाद पन्तले र श्याम प्रसाद खनालले एकै बमलान व्यिोराले गरेको 
िकपर।  

प्रिरी संगठन बभर तल्ला तिका कामयचारीिरुले स्ितन्रपूियक फरक मत राख्न 
पा दैन भन्ने समेत व्यिोराको िादीका साक्षी प्रिरी सिायक बनरीक्षक नर कुिेर रा ले 
गरेको िकपर।  

आफूले खररद गनुयपनन सामानको Specification िना  स्िीकृत गराउन ुपदयछ। तर 
वििाददत सामान खररद गदाय कायो िोलपरमा कानूनी प्रकृया पूरा गरेको पा एन। यसिार् 
APC कम गणुस्तरको र कामै नलाग्ने सामान आपूबतय भ  भ्रष्टाचार भएको छ। यस 
मदु्ाको सन्दभयमा औजचकाय बिना पर्क–पर्क L.C. पररितयन गररयो। UN िार् सोधभनाय 
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आउन ुभन्दा पविला नै भकु्तानी दद यो। भकु्तानी र पेश्की िापत सरुक्षणम बल एन। प्राप्त 
भएका सामानमा समस्या देजखए पबछ संझौता िमोजजम काम गनय आपूबतयकतायला  
ध्यानाकषयण गरा एन। म समेतले िझुाएको प्रबतिेदनले APC  र सो को Spare Parts, 
भाडा, विमा र भ्यार् जस्ता कुराको अध्ययन गरेका छौं। Specification विना खररद 
गररएका सामान COE Inspection नभएपबन गणुस्तरिीन िनु्छ भन्न सवकन्छ। अिबनन्द्र 
कुमार शे्रष्ठ संयोजक भएको सबमबतले ददएको प्रबतिेदनमा उल्लेजखत मागय उपयकु्त नभएकाले 
प्रस्ततु मदु्ा दायर गररएइको िो भन्ने समेत व्यिोराको िादीको साक्षी  श्वरी प्रसाद पौडेलको 
िकपर।  

सडुान पोर्यमा पगुेका ८ िर्ा APC मध्ये ७ िर्ा APC Super Camp िार् 
नेपाल FPU Camp  सम्म िामीले चलाएर र १ िर्ा तानेर ल्याएको िो। ती ७ िर्ा 
चली रिेका बथए।ँ िामीला  कायिाँ केिी Servicing गनय बसकाएर पठाएको बथयो। 
बनरीक्षण नगरी APC को गणुस्तर िारे थिा िुं दैन। एउर्ा APC ममयत गरेमा चल्न 
सक्छ। तीन चार मविनामा ८०।९० K.M. जबत चलाएका बथयौं। Super Camp िार् 
िाविर लाने अनमुती भने बथएन। APC मा Communication System बथएन। तर राख्न 
बमल्थ्यो। AC बथएन। APC  िाविर नबनकाल्न ुभन्ने आदेश भएकाले िाविर नबनकालेको 
भन्ने समेत व्यिोराले दीपक बसंि थाङदेन माफय त िजुझएका राजेश कुमार खाडले गरेको 
िकपर।  

सडुान डारफर बमसनमा लबगएका ८ थान APC सपुर क्याम्पिार् नेपाल FPU  को 
Camp सम्म िामीले चलाएर लगेका िौं। िामी दैबनक अभ्यास पबन गदयथ्यौं। नेपाल 
प्रिरीमा िालसम्म APC विशेषज्ञ छैनन।् FPU Commander ले Duty  मा APC 
नलान ु भनेकाले िामीले लगेनौं। APC मा िबतयार Communication System  र 
Cooler बथएन। ८ िर्ा मध्ये एउर्ा चािीीँ तानेर Camp मा परु् याएको िो भन्ने समेत 
व्यिोराको अदालतिार् िजुझएका प्रिरी ििल्दार िािरुाम शे्रष्ठले गरेको िकपर।  

प्रिरी कल्याण कोषको बमबत २०६४।१०।३ को िैठकको बनणययमा बनणययको 
व्यिोरा निेरी सिी गरेको िुँ। म प्रिरी बनरीक्षकले खर्ाएर प्रबतबनबधको रुपमा गएको िो 
भन्ने समेत व्यिोराको िादी नेपाल सरकारका साक्षी ठम ििादरु आलेले गरेको िकपर।  

कायसै गरी िादीका साक्षी देिकृष्ण यादिले गरेको िकपर पबन बमबसल सामेल रिेको 
देजखएको।  
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मैले ४ मविनासम्म Super Camp बभर APC चलाएको बथए।ँ तर पबछ APC  
बलएर duty मा जान लाग्दा FPU Commandar राम प्रसाद शे्रष्ठले Duty मा नलान ु
भनेकाले िाविर नलगेको िो। APC  मा  Communication समेत बथएन। ८ िर्ा मध्ये 
४ िर्ा APC चलाउन योग्य बथयो। चीबनया APC  र चेकस्लाभावकयाको APC को 
बगयर बसस्र्म फरक भएकाले िामीले चलाउन नजान्दा नेपाली सेनाका सिेुदारले चलाउन 
बसकाएका िनु ्भन्ने समेत व्यिोराको िादी पक्षका साक्षी दीपक थापाले गरेको िकपर।  

िामीले Super Camp बभर सात K.M. को घेराबभर APC चलाउने गरेका बथयौं। 
APC मा AC बथएन। िाते पंखा बथयो। FPU Commander को आदेशले APC 
नचलाएको िो भन्ने समेत व्यिोराको िादी नेपाल सरकारको साक्षी जगददश खडकाको 
िकपर।  

तकाकालीन प्रिरी मिाबनरीक्षक प्रबतिादी रमेश चन्द ठकुरीले प्रिरी कल्याण कोषको 
िैठक िोला  सडुान बमसनमा भएको खचय समेत िावषयक साधारण सभामा पेश गनुय पनन 
भएकाले समथयन गनुय भनी भएको आदेश मतुाविक मदन ििादरु खड्काले बमबत 
२०६६।६।१ मा प्रिरी कल्याण कोषको िैठक िोला  सडुान खचय तथा अन्य खचयिरु 
लेखा परीक्षण प्रयोजनको लाबग समथयन गनन बनणयय गररएको िो। प्रिरी प्रशासनमा 
मिाबनरीक्षकको आदेश पालाना गनुय बनजको कतयव्य िो भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी मदन 
ििादरु खड्काको साक्षी िेम प्रसाद बनरौलाको िकपर।  

रिीप्रताप राणाले जानी जानी आरोपपरमा उल्लेजखत काम गनुय भएको िो न। प्रस्ततु 
वििादमा आबथयक प्रशासन सम्िन्धी ऐन बनयम िमोजजम भकु्तानी ददने कायय भएको िुँदा 
यसला  गैर कानूनी कायय भन्न बमल्दैन भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी रिी प्रताप राणाको 
साक्षी ढक ििादरु काकीको िकपर।  

रे्ण्डर सदर गनन िा िदर गनन अबधकार प्रिरी कल्याण कोषला  िनेु िुँदा यी 
प्रबतिादीको सदर िा िदर गनन अबधकार िुँदैन। संजय बसंि िस्नेतले ठेकेदारिार् लागत 
अनमुान बल  योजना तयार गरेको िो न। बमबत ०६४।५।२७ पबछ कुनै पबन नीबतगत 
बनणययमा उिाँको संलग्नता रिेको छैन भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी संजयबसंि िस्नेतको 
साक्षी राजेश लोिनीले गरेको िकपर।  

प्रबतिादी दीपेन्द्र ििादरु विष्ट प्रिरी प्रधान कायायलयमा ०६५।६।८ मा िाजजर िुँदा 
खररद संझौता भ  L.C. को तेश्रो वकस्ता समेत भकु्तानी भ सकेको बथयो। संझौता 
िमोजजम संझौताको कायायन्ियन गरेकोसम्म िो। रोक्न सक्ने जस्थबत बथएन। L.C. को 
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चौथो र पाँचौ वकस्ता संझौता अनसुार नै Bank Transfer  गरेको िो। प्रिरी कल्याण 
कोषको विधान अनसुार कोष संचालक सबमबतको अध्यक्ष अजन्तम जजम्मेिार िो न। कायो 
भन्दा माबथ I.G.P. को अध्यक्षतामा केन्द्रीय सबमबत िनु्छ। Chain of Command 
अनसुार I.G. को आदेश विना संचालक सबमबतिार् कुनै बनणयय िुं दैन भन्ने समेत व्यिोरको 
प्रबतिादी दीपेन्द्र ििादरु विष्टको साक्षी रमेश कुमार शे्रष्ठको िकपर।  

 
APC काम नलाग्ने प्रकृबतको आपूबतय िनु सक्दैन। वकनभने सो कुरा Assured 

Risks Company ला  प्रिरी कायायलयले १ जनिरी २००९ मा ददएको कपरिार् पबन 
प्रष्ट छ। प्रबतिादी शम्भ ुभारतीले APC पठाउने नभै उसको मखु्य कम्पनीले पठाउने िो। 
अथायत शम्भ ु भारती मध्यस्थकताय मार िनु। यो प्रकरणमा कबमसन एजेन्र् जजम्मेिार 
िुँदैन। दरभाउ परमा किोल अंक घर्ाघर् गनन चलन अनसुार खररदकतायला  फा दा िनेु 
गरी घर्ाएको जस्तो लाग्छ। दरभाउ परमा िातले लेख्न िन्देज लगाएको छैन। L.C. 
खररदकतायले खोल्ने िो, Agent  ले िोइन। विल विजक जारी गनन काम वप्रजन्सपल 
कम्पनीको िो। End user Certificate मा पबन OT 64  नै लेजखएको छ भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी शम्भ ु भारतीको साक्षी मिेश कुमार शमायले गरेको िकपर बमबसल 
सामेल रिेको देजखएको।  

खररद संझौतामा के कुन बमबतमा के कबत रकम भकु्तानी गनन भनी संझौता भै सकेको 
अिस्थामा ििाँको स्थानमा जो भएको भएता पबन रकम ट्रान्सफर िनेु नै बथयो भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी श्याम ििादरु खड्काको साक्षी शंभ ुपोखरेलको िकपर। 

 म प्रबतिादी िररिर शे्रष्ठको बछमेकी भएको नाताले ०६४।५।२४ देजख ऐ.२८ 
गतेसम्म बनज अस्पतालमा उपचारथय रिन ु भएको कुरा थािा छ। कायस अिबधमा भएका 
काम कारिािीमा उिाँको संलग्नता रिेको भन्न बमल्न देजखंदैन भन्ने समेत व्यिोराको 
प्रबतिादी िररिर शे्रष्ठको साक्षी अबभमन्यूराज िस्नेतको िकपर।  

आदेशले आमजन्रत सदस्यला  प्रिरी कल्याण कोषको बनणयय पजुस्तकामा सिीछाप 
गरा एको छ। उिाँ सदस्यमा रिने व्यजक्त िो न। वकनभने उिाँ काययरत गण नं. १ का 
तफय िार् प्रिरी ििल्दार िा जिान मार सदस्यमा रिने व्यिस्था छ भन्ने समेत व्यिोराको 
प्रबतिादी गपु्त ििादरु शे्रष्ठको साक्षी ज्ञानेन्द्र विक्रम मितको िकपर।  

रमेश चन्द ठकुरीले कल्याण कोषको रक्षा र सरुक्षाका लाबग प्रिरी मिाबनरीक्षकको 
िैबसयतले ऐबतिाबसक सकाराकामक योगदान ददन ुभएको छ। कोषला  फा दा िनेु काम गनुय 
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भएको छ। Irrevocable L.C. को कारण कायो रकम ठेकेदार कम्पनीला  भकु्तानी िनु 
गएको िो। APC को अिस्था UN ले जानकारी गराए पबछ रमेश चन्द ठकुरीले 
ठेकेदारला  िोला   जन्जबनयर समेत बमसनमा खर्ाउने काम गनुय भएको छ। संझौता 
िमोजजम ररबलज भएको रकमला  अनमुोदन िनु ददन ु भएको छैन। बमसनमा कमयचारी 
खर्ा  सकेपबछ संगठन प्रमखुको प्रकायक्ष बनयन्रण र जजम्मेिारी िुं दैन। यदद कसैले 
िज नयतत गरेका छन ् भने शरुु बनणयय प्रकृयामा संलग्निरुले नै गरेका छन ् भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी रमेश चन्द ठकुरीको साक्षी िसन्तराज कंुिरको िकपर।  

APC  खररद प्रकृयामा मखु्य रुपमा संचालक सबमबतको सदस्य सजचि र अध्यक्षको 
भबूमका रिन्छ। कोषाध्यक्षको कुनै भबूमका रिंदैन। वकनभने कायो पद नाम मारको िो। 
L.C. संसोधनमा पबन रमेश विक्रम सािको कुनै भबूमका छैन। खररद िोडयको बनणययमा 
Chain of Command को कारण उपजस्थत भ  सिी गनुय भएको िो भन्ने समेत व्यिोराको 
प्रबतिादी रमेश विक्रम शािको साक्षी द्रोणय ििादरु चन्दले गरेको िकपर।  

बमबत २०६४।१०।३ को प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतको िैठकमा 
उिाँला  उपजस्थत िनु मौजखक आदेश भएको र कायिाँ अस्पताल सम्िन्धी छलफल भएकाले 
अस्पतालको प्रबतबनबधको रुपमा िैठकमा उपजस्थत भ  िस्ताक्षर गदाय अन्य बिषयको 
बनणययमा पबन िस्ताक्षर भएको िो भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी अजजत कुमार गरुुङ्गको 
साक्षी कुलेश ििादरु थापाको िकपर।  

संसोबधत L.C. को कारण बनज आउन ुभन्दा पविला ४ पर्क रकम भकु्तानी दद  
सकेको िुँदा जशि लाबमछानेले रोक्न सक्ने अिस्था बथएन। बनजले प्रिरी नायि 
बनरीक्षकिार् तयार भएको भौचर पेशसम्म गरेको िो र सो भौचरला  प्रबतिादी श्याम 
ििादरु खड्काले बसफाररश, दीपेन्द्र ििादरु विष्ट र रमेश विक्रम शािले सदर गनुय भएको 
िझेुको छु भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी जशि लाबमछानेको साक्षी भरत ििादरु जज.सी. र 
बिदरु के.सी.ले गरेको िकपर।  

L.C. संसोधन प्रिरी कल्याण कोष केन्द्रीय सबमबत तथा प्रिरी मिाबनरीक्षकको 
आदेश िमोजजम Chain of Command को बसद्धान्त िमोजजम भएको िोला भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी श्याम बसंि थापाको साक्षी नारायण ििादरु भण्डारीको िकपर।  

प्रबतिादी रामकृष्ण राजभण्डारीले प्रिरी कल्याण कोषको बमबत २०६५।३।११ को 
िैठकमा उपजस्थतीमा सिी गनुय मार भएको िो। तर बनणययमा सिी गनुय भएको छैन। 
यसिार् खररद प्रकृयामा बनजको संलग्नता छैन र प्रबतिादी वपताम्िर अबधकारीको खररद 
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प्रकृयामा प्रभाि पानय सक्ने िैबसयत छैन। Refurbished भन्ने शब्द दरभाउ परमा थप्ने 
कायय यी प्रबतिादीिार् भएको छैन। माबथल्लो तिका अबधकारीले लाए अह्राएको काम 
गरेको िो भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी रामकृष्ण राजभण्डारी र वपताम्िर अबधकारीको 
साक्षी भरत ििादरु जज.बस.को िकपर।  

अजुयन जंग शािीले प्रिरी मिाबनरीक्षकको आदेश पालाना गनुय भएको िो, कानून 
बिपरीतका काम गनुय भएको छैन भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी अजुयन जंग शािीको साक्षी 
जशि सनु्दर शे्रष्ठ र कृष्ण ििादरु राणाको िकपर।  

अन्य देशका सरुक्षाकमीिरुले प्रयोग गरेको स्तरका सामानिरु नेपाल FPU ला  
पबन उपलब्ध गराउन ुपनन भएको िुँदा थप आिश्यक सामानको लागत थपेर रेकी बभजजर् 
पबछ थप भएको िो। रेकी बभजजर्मा दीपक बसंि थाङदेन पबन जान ुभएको िुँदा यो काम 
भएको छ। विमा िापतको रकम ददँदा कुनै िज नयत छैन। रकम सोधभनाय निुँदासम्म 
Book Force Loan  कायम भएकोमा सोधभनाय आउन थालेपबछ Book Force Loan 
रद् भएको छ। प्रबतिादी र्पेन्द्रध्िज िमालले प्रिरी कल्याण कोषको पदेन संचालक 
सबमबतको सदस्यले बनणयय प्रकृयामा कुनै पबन प्रभाि पानय सक्ने िुं दैन। Chain of 
Command  पालाना गनुयपनन िुँदा पालाना गरेको िो। प्रबतिादी नरेन्द्र कुमार खाबलङ र 
बिजय कुमार कायस्थ योजना तजुयमा सबमबतमा रिे पबन बनणयय कायायन्ियन गनन नगनन 
उिाँको पदीय िैबसयत िो न। रेकी बभजजर्को प्रबतिेदनले लागत िढ्न गएको िो। 
बनजामती सेिामा जस्तो प्रिरी संगठनको िैठकमा फरक मत राख्न ेचलन छैन भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी दीपक बसंि थाङदेन, नरेन्द्र कुमार खाबलङ, र्पेन्द्रध्िज िमालको साक्षी 
कृष्ण ििादरु राणाको िकपर।  

UN ले पठाएको बलष्ट िमोजजम नै सामान खररद प्रकृया अपनाएको जस्तो लाग्छ। 
खररद भएका सामानिरु ठीक छन छैनन।् ठीक ढंगले प्राप्त भयो भएन भन्ने कुरा सामान 
चेक जाँच भएपबछ मार थािा िनेु िो। सडुानमा पठाएका सामान सडुान पगु्न ुभन्दा पविला 
नै दीपक कुमार शे्रष्ठ सेिा बनििृ िनु ुभएको िुँदा गणुस्तरको िारेमा उिाँला  थािा िुं दैन 
भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी दीपक कुमार शे्रष्ठको साक्षी रुप सागर मोक्तानको िकपर।  

विजयलाल कायस्थ सदस्य रिेको सबमबतले UN Standard कै सामानको लागत 
स्र्ीमेर् गरेको िो। लागत योजना िनाउँदा िदियत भएको छैन। रेकी बभजजर् र्ोलीको 
प्रबतिेदन िमोजजम पविलेको लागतमा थप लागत समािेश भएको कुरा बिजयलाल 
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कायस्थिार् भएको िो न भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी बिजयलाल कायस्थको साक्षी कृष्ण 
ििादरु राणा र सभुाष बनरौलाको एकै बमलान व्यिोराको िकपर।  

प्रबतिादी अजुयन प्रसाद बतबमजल्सना प्रिरी कल्याण कोषको ०६४।५।२५ र २६ को 
िैठकमा कायिाँ नभ  आिासीय ताबलममा िनु ु िनु्थ्यो। प्रिरी संगठन Chain of 
Command को बसद्धान्तमा आधाररत भएकोले सोिी बसलबसलामा पबछल्लो बमबतमा सो 
बनणययमा िस्ताक्षर गरेको िो। कायबत िेला पेट्रोलिार् चल्ने APC खररद गनन भनेकोमा पबछ 
बडजेलिार् चल्ने APC खररद भएिार् उक्त ०६४।५।२५ र २६ को बनणयय स्िताः खारेज 
भै सकेको छ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी अजुयन प्रसाद बतबमजल्सनाको साक्षी मोिनपूणय 
सकायालले गरेको िकपर।  

नेपाल प्रिरीमा माबथल्लो दजायका कमयचारीले भनेका कुरािरु ि–ुिि ु मान्नु पनन 
अिस्थाले गदाय खररद िोडयले गनन बनणययमा प्रबतिादी ददनेश के.सी.ले िस्ताक्षर गनुय भएको 
िो। प्रबतिादी शम्भ ुभारतीसँग बमलेमतो छैन। कायसै गरी प्रबतिादी बगरीधारी शमाय नेपाल 
प्रिरी अस्पतालको अस्थायी प्रबतबनबधको रुपमा ०६५।९।११ समेतको िैठकमा भाग बलन 
पगु्न ुभएको िो। तर बनणयय प्रकृयामा उिां संलग्न िनु ुिनु्न भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी 
ददनेश के.सी. र बगरीधारी शमायको साक्षी बमठ्ठाराम दािालको िकपर।  

कायय विभागका प्र.ना.नी अनपुजस्थत िनु ुभएको िुँदा उिाँको िदलामा कायय विभाग 
प्रमखुको आदेशले प्रबतिादी बनरज पनुले िैठकमा भागसम्म बलन ु भएको िो। बनणयय 
प्रकृयामा उिाँको कुनै भबूमका िुँदैन। कायसमा संगठन प्रमखुको भबूमका िनु्छ भन्ने समेत 
व्यिोराको प्रबतिादी बनरज पनुका साक्षी कृष्ण ििादरु राणाको िकपर।  

APC खररद गररएको कायय अनमुोदन गनन सम्िन्धमा प्रबतिादी सरेुन्द्र ििादरु पालले 
पदेन सदस्यको िैबसयतले प्रिरी कल्याण कोषको िैठकमा उपजस्थत भ  माबथको 
अबधकारीको आदेशले िस्ताक्षर गरेका िनु।् नीबतगत बनणययमा यी प्रबतिादीको कुनै भबूमका 
िुँदैन भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी सरेुन्द्र ििादरु पालको साक्षी राजेन्द्र ििादरु बसंिको 
िकपर।  

विबभन्न काययक्षेरला  समेर्ी प्रबतबनबधकाि गराउने क्रममा प्रबतिादी विद्याराज शे्रष्ठला  
संचार विशेषज्ञको रुपमा र कृष्ण प्रसाद गरुागा ला  आिास तथा भौबतक पररयोजना 
मािाशाखाको विशेषज्ञको रुपमा उक्त िोडयमा संलग्न गरा एको िो। APC सँग सम्िजन्धत 
बिषयमा यी दिैु प्रबतिादीिरुला  जानकारी िुँदैन। उिाँिरुको यो क्षेर पबन पदैन। दररेर् 
बलने काम प्रिन्ध शाखा तथा कल्याण शाखाले गनन िो। प्रबतिादी शम्भ ुभारतीसँग बमलेमतो 
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छैन। खददर िोडय औपचाररकताको लाबग मार गठन गररएको िो। बनणयय पजुस्तकामा 
माबथल्लो अबधकारीको आदेशले िस्ताक्षर गरेको िो भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी विद्याराज 
शे्रष्ठ र कृष्ण प्रसाद गरुागा का साक्षी कृष्ण ििादरु बधतालले गरेको िकपर।  

सडुान बमसनको आिश्यक िन्दोिस्तीको सामान UN को सूची (List) िमोजजम 
खररद गररएको िो। लामो समयसम्म खलुा आकाश मबुन रिेको देजखन्छ। ती APC पबछ 
चलाएर नै Super Camp परु् याएको अिस्था छ। लामो समयसम्म नचला  राख्दा 
पार्यपजुाय विग्रने सामान्य कुरा िो। कायसमा पबन अिकाश भै सकेका व्यजक्तले सामान जाँच 
िझु गरी ठीक छ, छैन भन्ने कुरा िुं दैन। यस प्रकरणमा चलेको APC चल्न नदद  र 
अजन्तम भकु्तानी ददने व्यजक्त दोषी िनु भने जस्तो लाग्छ। APC Refurbished भएकाले 
नचलेको िो न। OT 64 APC को Catlouge UN ले स्िीकार गरेको छ। 
Refurbished न्यून गणुस्तरको िो न। मूल संझौतामा संसोधन नभ  L.C. मा संसोधन 
भएको छ। शम्भ ुभारतीसँग बमलेमतो गरेको छैन। प्रिरी मिाबनरीक्षकले मातितका शाखा 
तथा अबधकारीले गरेको काम िेरररिन संभि िुं दैन। APC का Arm िरु जमयनले ल्याउन 
नददएकाले कायिी बनकालेको भन्ने सनेुको िुँ भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी ओम विक्रम 
राणाको साक्षी रामचन्द्र खनालको िकपर।  

सामान खररद र भकु्तानीमा प्रबतिादी िेम ििादरु गरुुङ्गको संलग्नता छ भन्ने कुरा 
झठु्ठा िो। बनजको काययकालमा APC खररद तथा अन्य कुराको िकमा बनणयय, संझौता र 
पेश्की ददने कायय भएको छैन। मार संझौताला  बनरन्तरता ददएकोसम्म िो। APC को 
Spare Parts  Ambulance र Water Tanker लगायत सामानिरुको ढुिानी भाडा, 
बिमा र भ्यार्समेत प्रबतिादी िेम ििादरु गरुुङ्गको पालामा अजघल्लो मिाबनरीक्षकले गरेको 
संझौताला  नैबतक जजम्मेिारीको िैबसयतले भकु्तानी ददएको िो। छुटै्ट संझौता गरेको छैन 
भन्ने समेत व्यिोराको प्रबतिादी िेम ििादरु गरुुङ्गको साक्षी गम प्रसाद गरुुङ्गको िकपर।  

प्रिरी संगठन अनशुाबसत संगठन भएको र चेन अफ कमाण्डको आधारमा संचालन 
िनेु िुँदा विभाबगय आदेश र बनदनशन िमोजजम प्रबतबनबधको िैबसयतले केिी िैठकिरुमा 
उपजस्थत िनेु तथा पराचार गनन यी प्रबतिादीिरु बनरज ििादरु शािी, मनोज नेउपाने, रमेश 
कुमार पाण्डेय, प्रकाश अबधकारी सडुान खररद प्रकरणमा दोषी छैनन ्भन्ने समेत व्यिोराको 
प्रबतिादीिरु बनरज ििादरु शािी, मनोज नेउपाने, रमेश कुमार पाण्डेय र प्रकाश 
अबधकारीको साक्षी राजेन्द्र ििादरु बसंि र सोिी व्यिोरा समथयन गदै प्रबतिादी लालगोविन्द 
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शे्रष्ठका साक्षी राम ििादरु रा ले विशेष अदालतमा गरेको िकपर बमबसल सामेल रिेको 
देजखएको। 

प्रबतिादी 501 International House 223 Regents Street London W÷B 2QD 

जस्थत Assured Risks Limited, London ले िझुी बलएको रकम 
रु.२८,४०,१६,००६।०७ (अट्ठाइस करोड चाबलस लाख सोह्र िजार छ रुपैयाँ सात पैसा) 
सोधभनाय िनु नसकी प्रिरी कल्याण कोष (नेपाल प्रिरी) ला  गैरकानूनी िानी नोक्सानी 
पगुेकाले िेलायत जस्थत रिेको Assured Risks Ltd. कम्पनीले भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, 
२०५९ को दफा १७ को कसूर गरेको ठिछय। सो ठिरेकोले प्रिरी कल्याण कोषले यी 
प्रबतिादी Assured Risks Ltd, London िार् रु. २८,४०,१६,००६।०७ विगोको आधा 
रकम अथायत १४,२०,०८,००३।०३ (चौध करोड िीस लाख आठ िजार तीन रुपैयाँ 
तीन पैसा) भरा  पाउने ठिछय। कैदको िकमा Assured Risks Ltd.  कम्पनी भएको िुँदा 
कैद सजाय गरी रिन परेन। प्रबतिादी शम्भ ुभारतीले भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को 
दफा ८(४) र २२ अनसुारको कसूर गरेको ठिछय। सो ठिनायले बनज प्रबतिादीला  एक 
िषय कैद तथा विगोको आधा रु. १४,२०,०८,००३।०३ (चौध करोड िीस लाख आठ 
िजार तीन रुपैयाँ तीन पैसा) जररिाना भ  कायबत नै विगो समेत प्रिरी कल्याण कोषले 
बनजिार् भरा  बलन पाउने ठिछय। प्रबतिादी Michael Rider ले गणुस्तरयकु्त सामान 
उपलब्ध गराउने कुरा करारनामामा उल्लेख गरे पबन गणुस्तरिीन APC उपलब्ध गराएको 
कारणले समवष्टगत रुपमा APC, Spare Parts को लगानी र ढुिानी, बिमा, भ्यार् िापत 
समेत रु. रु.२८,४०,१६,००६।०७ नेपाल प्रिरीला  गैरकानूनी िानी नोक्सानी पगुकोले 
प्रबतिादीले भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसूर गरेको ठिछय। सो 
ठिनायले सोिी ऐनको दफा २३ को व्यिस्था अनसुार प्रबतिादी मूल कम्पनीका डाइरेक्र्र 
Michael Rider ला  ऐ.ऐनको दफा ८(४) अनसुार २ िषय कैद र मखु्य कारोिार गनन 
प्रबतिादी भएकाले विगो िमोजजम रु. रु.२८,४०,१६,००६।०७ (अठ्ठाइस करोड चाबलस 
लाख सोह्र िजार छ रुपैयाँ सात पैसा) जरीिाना िनु्छ। प्रबतिादीिरु ओम विक्रम राणा, 
िेम ििादरु गरुुङ र रमेश चन्द ठकुरीले भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) 
को कसूर गरेको ठिछय। सो ठिनायले बतनै जना प्रबतिादीिरुला  जनिी कैद िषय एक र 
सोिी ऐनको दफा २४ ले थप जनिी कैद िषय एक समेत गरी जनिी कैद िषय द ु र 
प्रबतिादी रमेश चन्द ठकुरीला  विगो िमोजजम रु.४,८५,४४,३८८।८३, (चार करोड 
पचासी लाख चिाबलस लाख तीन सय अठासी रुपैयाँ र बरयासी पैसा), प्रबतिादी ओम 
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बिक्रम राणाला  १७,०६,००,८२४।७४, (सर करोड छ लाख आठ सय चौिीस रुपैयाँ 
र चौििर पैसा) प्रबतिादी िेम ििादरु गरुुङला  ६,४८,७०,७९२।५० (छ करोड 
अठचाबलस लाख सिरी िजार सातसय ियानब्िे रुपैयाँ र पचास पैसा) जररिाना िनु्छ।  
प्रबतिादीिरु ददनेश के.सी., गपु्त ििादरु शे्रष्ठ, विद्याधर शे्रष्ठ, दीपेन्द्र ििादरु बिष्ट, जशि 
लाबमछाने, संजय बसंि िस्नेत, र्पेन्द्र ध्िज िमाल, अजजत कुमार गरुुङ, रामकृष्ण 
राजभण्डारी, सरेुन्द्र ििादरु पाल, लालगोविन्द शे्रष्ठ, श्याम ििादरु खड्का, मदन ििादरु 
खड्का, प्रकाश अबधकारी, वपताम्िर अबधकारी, कृष्ण प्रसाद गरुागाँ , रमेश कुमार पाण्डेय, 
िररिर शे्रष्ठ, अजुयन प्रसाद बतबमजल्सना, बगरीधारी शमाय, दीपक बसंि थाङदेन, मनोज न्यौपाने, 
बनरज ििादरु शािी, बनरज पनु, श्यामबसंि थापा, रिी प्रताप राणा, बिजयलाल कायस्थ, 
दीपक कुमार शे्रष्ठ, नरेन्द्र कुमार खाबलङ, अजुयन जंग शािी र रमेश विक्रम शािले अबभयोग 
दािीिार् सफा  पाउने ठिछय भन्न ेविशेष अदालत काठमाडौंको फैसला। 
नेपाल सरकारको पनुरािेदन 

विशेष अदालत काठमाडौंिार् अबभयोग माग दािीिमोजजम भ्रष्टाचारको िारदात घवर्त 
भएको भनी केिी प्रबतिादीिरुला  कसूरदार ठिर गदाय माग दािी अनसुारको विगो 
िरािरको रकम भ्रष्टाचार गरेको नठिर् या  घर्ी विगो ठिर गरेको प्रबतिादीिरु मध्ये ददनेश 
के.सी. समेतका ३१ जनाला  आरोप पर मागदािीिार् सफा  ददने ठिर् याएको, कसरु 
ठिर िनेु प्रबतिादीिरुको िकमा भ्रष्टाचारको विगो िमोजजम जररिना गनुयपननमा सो नगररएको 
र विगो भराउने बनणयय गदाय फैसला िुँदासम्मको व्याज समेत भरा  पाऊँ भन्ने माग दािी 
बलइएकोमा सो सम्िन्धमा केिी वििेचना नगरी िादी नेपाल सरकारला  आंजशक सफल 
तलु्या  गररएको फैसलामा सो िदसम्म रवृर्पूणय रिेको छ।  

भ्रष्टाचार गररएको विगो कायम गररँदा APC र Spare Parts मा खचय भएको सो 
को ढुिानी तथा विमा िापत भकु्तानी ददएको रकम र चीनिार् खररद गररएको तीन थान 
Ambulance र तीन थान पानी र्ेंकरको ढुिानी र विमा िापत भनी ददइएको भकु्तानी 
रकम गरी जम्मा रु. २८,८१,६१,६२९।३० विगो कायम गरी प्रस्ततु मदु्ामा आरोप पर 
पेश गररएकोमा चीनिार् खररद गररएको तीन थान एम्िलेुन्स र तीन थान पानी र्ेंकरको 
ढुिानी र विमा िापत भकु्तानी गररएको ५१,४६७/- अमेररकी डलरको िनेु ने.रु. 
४१,४५,६२३।६० अबनयबमत भकु्तानी नदेजखएको भनी सो रकम विगो दािीिार् कट्टा गरी 
रु. २८,४०,१६,००६।०७ मार विगो कायम िनेु ठिर् या  शरुु विशेष अदालतिार् 
गररएको फैसला बनम्न आधार कारणिरुिार् रवुर्पूणय छ।  
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खररदकताय नेपाल प्रिरी र आपूबतयकताय Assured Risks Ltd. London र बनजको 
स्थानीय प्रबतबनबध भगिती टे्रडसयका प्रो. शम्भ ुभारती िीच चीनिार् खररद गररएका तीन थान 
एम्िलेुन्स र तीन थान पानी र्ेंकर सडुान पोर्यसम्म बनाःशलु्क ढुिानी गरी ददने समझदारी 
भएको भन्ने तथ्य खररद िोडयका अध्यक्ष समेत रिेका प्रबतिादी ददपक कुमार शे्रष्ठ र अकाय 
प्रबतिादी रवि प्रताप राणाको मौकाको ियानिार् देजखएको र बनजिरुको ियान िेिोरा २२ 
र २५ बडसेम्िर २००७ को Commercial Invoice नं. AR/001-2007 र AR/002-
2007 मा Total CIF Sudan port in US Dollar भनी उल्लेख भएकोिार् पवुष्ट भ  
रिेको छ।  

आपूबतयकतायले सडुान पोर्यसम्म बनाःशलु्क ढुिानी गररददने गरी मौकामा गरेको सिमती 
समझदारी विपरीत प्रबतिादी आपूबतयकताय र खररदकताय िीच उक्त सामान ढुिानी गनन छुटै्ट 
सम्झौता बमलेमतोको आधारमा गरी सो सम्झौता िमोजजम भनी ढुिानी र विमा िापतको 
रकम भकु्तानी ददने बलने कायय भै भ्रष्टाचारजन्य कायय िो भनी आरोप पर पेश भ  रिेकोमा 
शरुु विशेष अदालतिार् २२ र २५ बडसेम्िर २००७ को Commercial Invoice CIF 
Sudan port in US Dollar भन्ने उल्लेख भएको भएता पबन १२ सेप्रे्म्िर २००७ को 
नेगोबसयसन गदाय संलग्न Invoice मा FOB Price in US Dollar उल्लेख भएको, २ 
नोभेम्िर २००७ मा प्रस्ततु गरेको Invoice साथ संलग्न कागजमा पबन FOB उल्लेख 
भएको भन्ने आधारिरु फैसलामा उल्लेख गररएको देजखन्छ। आपूबतयकतायले शरुुमा अथायत 
१२ सेप्रे्म्िर २००७ मा पेश Invoice मा FOB Price उल्लेख गरेको भए पबन सो 
पिात आपूबतयकतायसँग भएको समझदारी अनसुार सडुान पोर्यसम्म नै बनाःशलु्क ढुिानी 
गररददने समझदारी भए अनसुार २२ र २५ बडसेम्िर २००७ को Commercial Invoice 
मा Total CIF Sudan port in US Dollar भन्ने उल्लेख भएको देजखन्छ। यसरी 
आपूबतयकतायले शरुुमा पेश गरेको Commercial Invoice FOB Price उल्लेख गरेता पबन 
पबछ CIF Sudan port in US Dollar भनी Commercial Invoice मा उल्लेख भएको 
प्रमाणिरु पेश गदायगदै पबन आपूबतयकतायले पेश गरेको Commercial Invoice ला  आधार 
मानी ढुिानी तथा विमा िापतको रकम रु. ४१,४५,६२३।६० नेपाल प्रिरीले बतनैपनन 
प्रकृबतको देजखएकोले विगोमा समािेश गरेको बमलेन भनी विशेष अदालतिार् भएको व्याख्या 
र फैसला आधार सो िदसम्म रवुर्पूणय भ  िदरभागी िुँदा िदर गरी प्रबतिादीिरु उपरको 
आरोपपरको मागदािी अनसुार नै भ्रष्टाचार गररएको विगो रु. २८,८१,६१,६२९।३० 
कायम गरी सोिी विगो अनसुार प्रबतिादीिरुला  सजाय गररपाऊँ। 
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शरुु विशेष अदालत समक्ष भ्रष्टाचारको विगो रु. २८,८१,६१,६२९।३० र सोमा 
फैसला िुँदासम्मको प्रचबलत नेपाल कानून िमोजजम लाग्ने ब्याज समेत गणना गरी प्रिरी 
कल्याण कोषला  ददला  भरा  पाउन माग दािी बल  आरोपपर पेश गररएकोमा विगो 
ददलाउने भराउने फैसलामा व्यिोरा उल्लेख भए पबन आरोप पर माग दािी िमोजजम व्याज 
ददलाउने भराउने तफय  शरुु फैसलामा केिी निोबलएको िुँदा सो िदसम्म उक्त फैसला 
रवुर्पूणय भ  िदर भागी रिेको छ। अताः प्रबतिादीिरुिार् आरोपपरको माग िमोजजम विगो 
र अजन्तम फैसला िुँदाको अिस्थासम्म उक्त रकममा प्रचबलत नेपाल कानून अनसुार लाग्ने 
व्याज समेत गणना गरी प्रिरी कल्याण कोषला  ददला  भरा  ददने गरी फैसला गरी पाउन 
सादर अनरुोध छ। 

प्रबतिादी भगिती टे्रडसयका प्रो. शम्भ ुभारतीको िकमा अबभयोग माग दािी िमोजजम 
भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) र दफा २२ अनसुारको कसूर गरेको 
ठिर् या  शरुु विशेष अदालतिार् फैसला भएता पबन जररिाना गररदा विगो िमोजजम 
जररिाना नगररएको र बनजिार् विगो भराउँदा सोको फैसला िुँदाको अिस्थासम्मको व्याज 
समेत गणना गरी ददला  भरा  ददने नठिर् या  फैसला गररएको िदसम्म शरुु फैसला 
रवुर्पूणय भ  िदरभागी छ। अताः माबथ वििेचना गररए िमोजजम प्रबतिादीला  आरोप परको 
माग दािी िमोजजम कै विगो अनसुारको रकम भ्रष्टाचार गरेको ठिर गरी सोवि िमोजजम नै 
जररिाना र विगो भरी भराउ गदाय अजन्तम फैसला िुँदाको अिस्था सम्मको ब्याज समेत 
गणना गरी ददला  भरा  ददने ठिर् या  फैसला गरी पाऊँ। 

प्रबतिादी Assured Risks Ltd. London का डाइरेक्र्र Michael Rider ले 
आरोप परको माग दािी िमोजजम भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) िमोजजम 
कसूर गरेको ठिर् या  कैद िषय २ र विगो िमोजजम जररिाना गनन फैसला गररएको छ। 
विशेष अदालतिार् विगो रु. ४१,४५,६२३।६० घर्ी विगो कायम गरेको फैसला रवुर्पूणय 
रिेको िेिोरा माबथका प्रकरणिरुमा उल्लेख गरी सवकएको िुँदा सो रकम समेत विगोमा 
समािेश गरी उक्त विगो िमोजजम प्रबतिादीला  सजाय गरी पाउन अनरुोध छ। साथै बनज 
प्रबतिादीिार् समेत विगो भरी पाउन आरोप परमा मागदािी बलइएकोमा अन्य 
प्रबतिादीिरुिार् विगो भराउने फैसला गरी सवकएको भनी बनज प्रबतिादीिार् विगो भराउन ु
नपनन भनी गररएको फैसला सो िदसम्म रवुर्पूणय िुँदा बनज प्रबतिादी समेतिार् आरोप परको 
माग दािी िमोजजम नै विगो भरा  अजन्तम फैसला िुँदासम्मको प्रचबलत नेपाल कानून 
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िमोजजम िनेु ब्याज समेत गणना गरी बनज समेतिार् ददला  भरा  ठिर फैसला गरी पाउन 
अनरुोध छ। 

प्रबतिादीिरु ओम विक्रम राणा, िेमििादरु गरुुङ, रमेश चन्द्र ठकुरी उपर भ्रष्टाचार 
बनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७, ३(१)(झ) र ८१(घ)(ञ) िमोजजमको कसूरमा सोिी 
दफािरु िमोजजम सजाय गरी पाउन माग दािी बल  आरोप पर पेश गररएकोमा शरुु विशेष 
अदालतिार् ऐ. ऐनको दफा ८(१) िमोजजम कसूर गरेको ठिर् या  अन्य दफािरुको कसूर 
सम्िन्धमा केिी निोली अ.िं. ७२ नं. विपररत गररएको फैसला सो िदसम्म रवुर्पूणय िुँदा 
िदर भागी रिेको छ। साथै सिै प्रबतिादीिरुला  विगो िमोजजम जररिाना गरी पाउन माग 
दािी बलइएकोमा प्रबतिादीिरुले अबनयबमत तिरिार् भकु्तानी ददएको रकम िरािर मार 
बनजिरुला  जररिाना गनन ठिर् याएको फैसला सो िदसम्म रवुर्पूणय िुँदा प्रबतिादीिरुला  
आरोप परको माग दािी िमोजजम दफा १७,३(१)(झ) िमोजजम समेतको कसरुदार 
ठिर् या  सोिी ऐनको दफा ३(१)(झ) िमोजजम समेत सजाय र भ्रष्टाचार गरेको ठिर 
भएको विगो िमोजजम जररिाना समेत िनेु गरी फैसला गररपाऊँ। 

विशेष अदालतिार् प्रबतिादी ददनेश के.सी. लगायतका ३१ जना प्रबतिादीिरुला  
आरोप परको माग दािीिार् पूणय रुपमा सफा  ददने ठिर् या  फैसला गदाय यी प्रबतिादीिरु 
भ्रष्टाचार ठिररएको कसरुजन्य काययको विबभन्न प्रवक्रयागत काम कारिािी (योजना तथा 
लागत िोडयको गठन, खररद िोडयको गठन गरी ठेक्का पट्टा ददने ददलाउने, सम्झौता गनन, 
भकु्तानीको लाबग बसफाररस गनन, भकु्तानी ददने, भकु्तानी समथयन गनन) समेतका काययिरुमा 
संलग्न रिेको देजखएको कुराला  शरुु फैसलामा स्िीकार नै गररएको अिस्था देजखएको िुँदा 
यी प्रबतिादीिरुको िारदातमा संलग्नता रिे भएको सम्िन्धमा थप जजवकर तथा वििेचना गरी 
रिन ुपरेन। 

यी प्रबतिादीिरुको िारदातमा संलग्नता देजखएता पबन यो यो प्रबतिादीिरुको िज नयत 
साथ यो यो काम गरी बलन ुखान ुगरेकोले भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुरा आरोप परमा वकर्ानी 
साथ उल्लेख भएको नदेजखएको भन्ने फैसलामा बलइएको आधारको सम्िन्धमा िेदाय, 
सम्मानीत अदालतिार् यिी मदु्ाको फैसला गदाय कसरुदार ठिर् याएको उपरोक्त उजल्लजखत 
अन्य प्रबतिादीको िकमा पबन आरोप परमा बनजिरुले यो यो काम गरी यबत यबत रकम 
बलन ु खान ु गरेको भनी वकर्ानी रुपमा उल्लेख निुँदा निुँदै पबन बनजिरुको िकमा 
आरोपपरको माग दािी िमोजजमको कसूर ठिर भ  रिेकोमा यी प्रबतिादीिरुको िकमा भने 
यो यो काम गरी यो यबत बलन ुखान ु गरेको भन्ने आरोप परमा वकर्ानी रुपमा उल्लेख 
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नभएको भनी सफा  ददने आधार ग्रिण गनय नबमल्नेमा सो आधार समेत ग्रिण गरी ददनेश 
के.सी. समेतका ३१ जना प्रबतिादीिरुला  सफा  ददने ठिर् याएको शरुु फैसला स्िताः 
रवुर्पूणय भ  िदरभागी छ, िदर गररपाऊँ। 

भ्रष्टाचारजन्य काययमा संलग्न रिे भएको तथ्य स्थावपत भ  सकेपबछ उक्त कायय गदाय 
िज नयत साथ गरेको अिस्थामा मार उक्त कसूर ठिर िनेु िो? िा उक्त कायय लापरिािी 
जन्य तररकािार् गरेको भएपबन उक्त कसूर ठिर िनेु िो भन्ने सम्िन्धमा विद्यमान कानूनी 
व्यिस्था िेदाय भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा कुनै राष्ट्रसेिकले आफ्नो 
ओिोदाको िा सो सम्िन्धी कतयव्य पालना गदाय नेपाल सरकार िा साियजबनक संस्थाको 
सम्पजि लापरिािी िा िज नयत गरी विनाबमना िानी नोक्सानी िा दरुुपयोग गरे गराएमा 
बनजला  कसूरको मारा अनसुार दफा ३ िमोजजमको सजाय िनेु भन्ने कानूनी व्यिस्था 
रिेको पाइन्छ। अथायत भ्रष्टाचार जन्य कसरु स्थावपत िनुको लाबग िज नयत तकाि अबनिायय 
रुपमा स्थावपत नै िनुपुनन भन्ने अथय गनय बमल्ने अिस्था निुँदा निुँदै यी प्रबतिादीिरुको उक्त 
कायय गनन क्रममा िज नयत नदेजखएको भनी प्रबतिादीिरुला  अबभयोग दािीिार् पूणय रुपमा 
सफा  ददने ठिर् या  फैसला गदाय ग्रिण गररएको उक्त आधार स्िताः रवुर्पूणय भ  िदर 
भागी छ।  

साथै विशेष अदालतिार् प्रस्ततु मदु्ामा भएको फैसलामा प्रबतिादीिरुले यो काम गरे 
िापत यसरी यबत रकम घसु िापत बलएको भन्ने अबभयोग दािी नभएता पबन यी 
प्रबतिादीिरुको काम कारिािीिार् ठेकेदार कम्पनीला  गैर कानूनी नाफा र प्रिरी कल्याण 
कोषला  गैर कानूनी िानी पगु्न गएको देजखन्छ।सो गैर कानूनी िानी नोक्सानी िनु ुनै यो 
मदु्ामा भ्रष्टाचार भएको मान्नु पनन भनी यसै मदु्ाको अन्य कसूर ठिर गररएको 
प्रबतिादीिरुको िकमा िोली सकेपबछ यी प्रबतिादीिरुको िकमा पबन सोिी कुरा लागू गरी 
ठिर इन्साफ गररन ु पननमा यी प्रबतिादीिरुको िकमा िेग्लै विश्लषेण तथा व्याख्या गरी 
परस्परमा विरोधाभाष िनेु गरी गररएको फैसला सो िदसम्म रवुर्पूणय िुँदा िदर भागी छ 
िदर गरी पाऊँ। 

आ जजपी कै विशेष बनदनशन र बनयन्रमा भ  रिेको काममा तलका अबधकृतले 
अिज्ञा गनन अिस्था निनेु, Chain of Command मा चल्ने फौजी संगठनमा तल्ला 
दजायका अबधकृतले व्यक्त गरेको कुराको सनुिुा  निनेु भन्ने समेत फैसलामा बलइएका 
आधारिरुको िकमा िेदाय, आइजजपीले ददएको आदेश तल्ला अबधकृतिरुले अिज्ञा गनय निनेु, 
पालना गनुयपनन िनु्छ, कायस्तो आदेश जनु आदेश कानूनसंगत छ। कानून संगत नभएको 
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आदेश पालना गनय तल्लो दजायको अबधकृत िाध्य िुँदैनन।् कुनै प्रिरी अबधकृतले सरुिा 
गररददन्छ की भन्ने डरले िा आफुला  केिी फाइदा िनु्छ की भन्ने लालचले माबथल्लो प्रिरी 
अबधकृतले लगाएको अह्राएको काम जनु कानून विपररतको िो भन्ने जान्दा जान्दै िझु्दा 
िझु्दै उक्त कायय गछय भने बनजले पबन सजायको भागी िनु ुपदयछ। कसरुजन्य कायय गनन गनय 
लगाउने दिैु दोषी र सजायको भागी िनु्छन।् Chain of Command सैबनक परेडमा 
सम्म अबनिायय रुपमा लागू िनु सक्छ। तर प्रशासबनक तथा आबथयक काम कारिािीमा 
Chain of Command अनसुार माबथल्लो दजायको अबधकृतले ददएको आदेश तल्लो दजायको 
अबधकृतले अबनिायय रुपमा पालना गनुयपनन िाध्यता िुँदैन। आदेश पालना गरी अबनयबमत र 
कानून विपररतको कायय गनन गराउने काययमा संलग्न सिै प्रिरी अबधकृतिरु दोवष भागी 
िनु्छन ् भन्ने यथाथयला  विशेष अदालतले समेत स्िीकार गरी प्रस्ततु मदु्ाको फैसलाको 
अजन्तम खण्डमा प्रिरी प्रधान कायायलयले पबन शाजन्त सरुक्षा िािेक अन्य आबथयक र 
प्रशासबनक काम कारिािी गदाय सरकारी िवकलसँग कानूनी परामशय बलने कायय गनुय गराउन ु
भनी प्रिरी प्रधान कायायलय समेतको नाममा कानूनी बनदनशन जारी िनेु ठिछय भनी उल्लेख 
गररएिार् पबन आबथयक र प्रशानबनक विषयमा भएको अबनयबमत र गैर कानूनी कायय गरी 
भ्रष्टाचार भएको सन्दभयमा फौजी संगठनमा फौजी काम कारिािीमा मार आकवषयत िनेु 
Chain of Command भन्ने शब्दको गलत व्याख्या गरी ददनेश के.सी. लगायतका अन्य 
३१ जना प्रबतिादीिरुला  सफा  ददने गरी भएको फैसला स्िताः रवुर्पूणय छ। 

प्रस्ततु मदु्ाको फैसलाको ठिर खण्डको पविलो प्यारग्राफ िेदाय विशेष अदालतले यो 
कसरुजन्य काययको सरुुिात देजख नै अथायत सामानको दररेर् राख्न े िेला देजख नै कारोिार 
शंकास्पद र खेलखाल भएको कुरा तथ्यिार् पवुष्ट भएको भनी उल्लेख गनुयका साथै प्रबतिादी 
रवि प्रताप राणाको  जजम्माको दरभाउ परमा प्रबतिादी शम्भ ुभारतीले िातले थप गरेको 
भनी प्रबतिादी रवि प्रतापले स्िीकार गरेको भन्ने व्यिोरा उल्लेख भएिार् यी सफा  पाउने 
ठिर् याएका प्रबतिादीिरु समेतको बमलेमतो र संलग्नतामा शरुु लागत अनमुान तयार गनन 
अिस्था देजख नै यस काययमा संलग्न अन्य जजम्मेिार प्रिरी अबधकृतले कानून िमोजजम 
गनुयपनन कायय नगरी प्रिरी प्रमखुले ददएको मौजखक आदेशला  स्िीकार गरी कानूनी प्रािधान 
विपरीत ठेकेदारले ददएको दरभाउ पर अनसुार दररेर् तोक्न, लागत अनमुान तयार गनन, 
लागत अनमुान संशोधन गनन, आफ्नो जजम्मामा भएको कागजातिरु ठेकेदार कम्पनीला  
फाइदा र प्रिरी कल्याणकोषला  िानी पगु्ने गरी सच्चाउन ददने, अबनयबमत भकु्तानीको 
प्रवक्रया अगाबड िढाउने, भकु्तानीको लाबग बसफाररस गनन र भकु्तानी ददने काययमा समेत 
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संलग्न िनेु प्रबतिादीिरुला  समेत आरोपपरको माग दािीिार् उन्मजुक्त तथा सफा  ददने र 
बनणययको बसरमा सदर भनी लेख्न े व्यजक्तला  मार दोषी ठिर् या  शरुु विशेष अदालतिार् 
गररएको फैसला सो िदसम्म रवुर्पूणय िुँदा उक्त फैसला सो िदसम्म िदर गररपाऊँ। 

विशेष अदालतिार् फैसला गररदा अजख्तयार दरुुपगोग अनसुन्धान आयोगला  
बनदनशनाकामक आदेश समेत भएको पाइयो। सो तफय  िेदाय आयोग िा कुनै बनकायले कानूनी 
राय परामशय बलन संविधान एिं कानूनले बनददयष्ट बनकाय र प्रवक्रया तोवकददएको अिस्था छ। 
आयोगमा काययरत न्यायाबधिक्तािरु कमयचारी एिं अनसुन्धान अबधकृतका रुपमा रिेका 
िनु्छन।् बनजिरुले कानूनी प्रश्नमा राय ददन पाउने गरी कानूनी व्यिस्था रिेको देजखँदैन। 
आयोगले कानूनी राय परामशय माग्दा मिान्यायाबधिक्ताको कायायलयसँग माग गनुयपनन िनु्छ। 
आफ्नो मातितका कमयचारीसँग राय माग्न सक्ने कानूनी व्यिस्था नरिेको तफय  विशेष 
अदालतको दृवष्ट पगु्न सकेको देजखँदैन। आयोगले कानूनी राय आिश्यक मिससु गरेमा 
मार राय बलने िो। आयोगला  अजख्तयार दरुुपयोग सम्िन्धमा अनसुन्धान तिवककात एिं 
मदु्ा दायर गनन पूणय अबधकार संविधानले प्रदान गरेको अिस्थामा सो अबधकारमा संकुचन 
िनेु गरी भएको विशेष अदालतको बनदनशनाकामक आदेश संिैधाबनक व्यिस्था प्रबतकूल िुँदा 
सो बनदनशनाकामक आदेश िदर एिं  बनजष्क्रय गरी पाउन समेत सादर अनरुोध छ भन्ने नेपाल 
सरकारकोतफय िार् पेश भएको पनुरािेदन पर। 

 
प्रबतिादी रमेशचन्द्र ठकुरीको पनुरािेदन पराः- 

विशेष अदालतले मला  दोषी ठिर गदाय सियप्रथम सिदु प्रमाणद्वारा कसूर प्रमाजणत 
भएको छ छैन भन्ने विश्लषेण नै नगरी पद र जजम्मेिारीको िैबसयतला  आधार िना  
कसूरदार ठिर गरेको छ। बनजी संघ संस्था ऐन अन्तगयत दताय भएको नेपाल प्रिरी कल्याण 
कोषको आफ्नै छुटै्ट विधान रिेको छ, जसले प्रवक्रयागत कायय संचालनका बनबमि छुट्टाछुटै्ट 
सबमबतिरुको व्यिस्था गरेको छ। कायसको अजस्तकािला  िेिास्ता गरी L.C. को सातौ र 
आठौ वकस्ता भकु्तानी गरेकै कारणले आरोवपत कसूर गरेको भन्ने बनष्कषयमा पबुगएको छ। 
L.C. को छैठौ र सातौ वकस्ताको रकम सम्िन्धमा L.C. को भकु्तानी ताबलका बमबत 12 
June 2008 अथायत बमबत २०६५।२।३० मा पररितयन गराइएको र सो अिस्थामा 
बनररक्षणको शतयला  िर्ाएर केिल बनजश् चत अिबध बभर वकस्तािन्दीमा UN को CEO 
(Contingent Owned Equipment) Inspection िनु ुभन्दा पविला नै भकु्तानी िनेु गरी 
L.C.को सम्झौतामा संशोधन गररए िमोजजम छैठौ र सातौं वकस्ताको रकम गएको भनी 
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फैसलाको पषृ्ठ १३०, १३१ मा शरुु विशेष अदालतले स्िीकार गरेको छ। शरुु L.C. 
खोल्दाकै िखत Field 40A from of documentary credit Irrevocable, field 40E 
अन्तगयत Applicable Rules UCP LATEST VERSON (अथायत UPC 600) उल्लेख 
िनुकुा साथै 47A(8) मा This credit is subject to ICC publication no 600-
"Uniform customs and Practice for documentary credits, 2007 revision" 
भन्ने ब्यिोरा उल्लेख भएको, 42C मा Draft at sight (अथायत At sight and 
acceptance of the document, payment of the L.C. amount to be binding 
on the applicant and negotiating or nominated or advising bank is 
authorized to pay the L.C. amount to the beneficiary by purchasing or 
negotiating the bill of exchange i.e. the L.C. at sight of the documents 
presented in compliance with the terms of the credit and as per the 
weaver of discrepancy, if any, issued by the applicant and further to 
clam reimbursement there of from the confirming or issuing bank, which 
is ultimately, without any option, to be reimbursed by the applicant ) तथा 
Field 49 मा Confirmation Instructions अन्तगयत CONFIRM (अथायत Applicant ले 
Document Accept गरी सकेपबछ अबनिायय रुपमा L.C. को Amount विना शतय/विना 
रोकर्ोक भकु्तानी गनन प्रकायाभबूत गररएको) भनी शरुु L.C. मा नै व्यिस्था भएको म IGP  
िनु ुभन्दा पविले नै L.C. Applicant का तफय िार् Issuing Bank (विमालयन िैंक) ला  
पर पठा  व्यक्त रुपमा (In expressed way) Document  मा कुनै Discrepancy 
भए सो समेत स्िीकायय छ भनी सोिी L.C. को Field 47A(2) मा व्यिस्था भए िमोजजम 
Waiver of Discrepancies सवितको Acceptance Latter बमबत १३-११-०७ मा 
Document Accept िनुकुा साथै म IGP पदमा ििाल िनु ुअगािै पर्क पर्क L.C. 
संशोधन भ  संशोबधत L.C. मा बनधायररत भकु्तानी ताबलका िमोजजम L.C. को िाँकी रकम 
भकु्तानी गररददन ु सोका लाबग यसपबछ Further Instruction आिश्यक छैन भनी 
Release letter समेत जारी भै सकेको कारणले भकु्तानी भएको िो। यो भकु्तानीको 
प्रवक्रया मेरो पद ििाली भन्दा पूिय L.C. मा गररएको संशोधन िमोजजम भएको िो। कायसमा 
मेरो कुनै भबूमका छैन। 

सडुान बमसनमा गएको APC सम्िन्धमा मैले प्रिरी मिाबनरीक्षक पदमा ििाली िनु ु
भन्दा लगभग ६ मविना अगािै नै अथायत 4 September 2008  मा ८ िर्ा APC िरु 
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पोर्य सडुानमा पगुी सम्झौता िमोजजम UN को MOVCON शाखाले ती APC िरु Port 
Sudan मा िझु्दा Inspection गरी िझेुको देजखन्छ। जसमा कुनै ठुलो ररु्ी देजखएको 
छैन। तर ती APC िरु Port सडुानिार् छुटै्ट UN Mission Area Nyle (जिाँ नेपाल 
प्रिरीको कजन्र्नजेन्र् तैनाथ बथयो) उक्त स्थानमा Darfur बमसनको इलाका Nyle पगुेर 
UN को COE Inspection निनु्जेल सम्म उक्त APC UN कै जजम्मामा िनेु िुँदा APC 
को िास्तविक अिस्था के छ भन्ने सम्िन्धमा मला  जानकारी रिने भन्ने अिस्था नै रिेन। 
यसका साथै तकाकाबलन प्रिरी मिाबनरीक्षक िेमििादरु गरुुङको समयमा नेपाल प्रिरीको UN 
शाखािार् 1 Jan, 2009 मा स्तररय सेिा िापत ठेकेदार कम्पनीला  Appreciation 
Letter दद एको अिस्था देजखएिार् पबन तकाकाल कुनै शंका उपशंका गरी रिन ु पनन 
अिस्था पबन रिेन। मैले पदभार ग्रिण गदाय अथायत 17 feb, 2009 अजघ नै सडुान Port 
मा APC िरु पगुेको अिस्था देजखँदा देजखँदै, काम नलाग्ने APC िरु सम्िन्धमा कुनै 
सोधपछु नै नगरेको भन्ने आरोप नै प्रमाजणत िनु सक्दैन। प्रिरी संगठनको प्रमखु िनुपुिुय 
उक्त APC सम्िन्धी शरुु खररद प्रवक्रया/सम्झौता देजख अजन्तम प्रवक्रया सम्म मेरो कुनै 
बनणाययक भबूमका नभएको नरिेको स्िताः प्रमाजणत भएकै छ। तसथय म पनुरािेदकले IGP 
kb समाल्न ुअजघ नै सडुान पोर्यमा पगुेको APC र ठेकेदार कम्पनीला  २०६५।९।१७ 
मा नेपाल प्रिरीिार् धन्यिाद पर ददइएको तथा कविँकतैिार् पबन APC को खरािी िारे 
औपचाररक पराचार नभएको अिस्था छ। UN को जजम्मामा रिेको APC िरुको UN 
COE Inspection 3 Aug 2009 मा भएपबछ APC सम्िन्धमा COE Inspection 
Report को सम्पूणय व्यिोरा Contengent Commandar ले पेश गरे पबछ 6 Aug, 
2009 को E-mail द्वारा प्रिरी प्रधान कायायलयला  थािा भ  सो सम्िन्धमा आिश्यक 
बनदनशन दद  APC को ममयत लगायत अन्य कायय कल्याण कोष संचालक सबमबतले गरेको 
र APC सम्िजन्धत समाचार केिल 15 Augst 2009 पश् चात मार स्थाबनय परपबरकामा 
प्रकाजशत भएको L/C मा बनधायररत तथा पूिय संशोबधत शतय िमोजजम L/C को अजन्तम 
भकू्तानी भै सकेपबछ मार UN िार् APC को अिस्था िारे जानकारी भएको भबन सिदु 
प्रमाण साथ ियानमा र मदु्ाको सनुिुा को क्रममा मेरा कानून व्यिसायीले पेश गरेको 
कागज प्रमाणला  प्रमाणमा ग्रिण नगरी APC को सम्िन्धमा म प्रिरी मिाबनरीक्षक 
भएपबछ पर्क पर्क ठेकेदारला  रकम भकु्तानी भएको भनी मैले APC को घोर्ला 
सम्िन्धमा थािा पाउँदा पाउँदै रोक्न बमल्ने भकु्तानी पबन नरोकेको भन्ने अथय लगा  पनुाः 
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भकु्तानी कै कुरा दोिोर् या  कुनै जजम्मेिारी िोध नगरेको भन्ने समेत आधार ग्रिण गरी 
मला  कसूरदार ठिर गरेको फैसला रवुर्पूणय छ।  

राज्य व्यिस्था सबमबतको छानविन समाप्त भएपबछ र सडुानमा पगुेको APC 
सामानमा ठेकेदारको कैवफयत देजखएपबछ ठेकेदार उपर के कस्तो कानूनी कारिािी गनय 
सवकन्छ भबन कानूनी सल्लाि बलएको, राज्यव्यिस्था सबमबतको बनदनशन िमोजजम समेत 
ठेकेदार कम्पनीला  Black List मा राखेको समेतको काययिार् मैले संगठन प्रमखुको 
जजम्मेिारी इमान्दारी पूियक पूरा गरेको देखाइरिेको छ। APC Sudan Port मा पगुेको 
बमबत 4 Sept 2008 मा म IGP पदमा ििाल नै छैन। यसिार् पबन मला  कसूरदार 
ठिर गरेको फैसलामा अिस्था र पररजस्थबतको ठीक/ठीक मलु्याँकन िनु नसकेको प्रष्ट 
देजखन्छ। 3 Aug 2009 (२०६६।४।२२) को UN COE Inspection को ररपोर्य ऐ. 
6 Aug मा प्रिरी प्रधान कायायलयमा प्राप्त भएपबछ तरुुन्त प्रिरी कल्याण कोषको विधान 
अनसुार गदठत संचालक सबमबतका अध्यक्ष मदन खड्काला  बनदनशन दद  बनजले 
२०६६।५।१३ मा (29 Aug 2009) मा Assured Risk का Micheal Rider र 
बनजका एजेन्र् शम्भ ु भारतीला  िोला  APC को ममयत सम्िन्धमा कारिावि अगाबड 
िढाइएको िो। एउर्ा संगठन प्रमखुको िैबसयतले मैले गनुय पनन सम्पूणय दावयकाि बनिायि 
गरेको िुँ प्रिरी कल्याण कोषको विधान अनसुार व्यजक्तगत रुपमा मला  कुनै बनणयय गनन 
अबधकार छैन। अन्तरायवष्ट्रय रुपको ठेक्कापट्टा सम्झौता भ सके पश् चात कायसको अनगुमन 
गनुयपनन र कोषको प्रकायेक बनणयय तथा कायसको कायायन्ियन विधानमा तोवकएको 
सबमबतिरुिार् िनुपुनन िाध्याकामक अिस्थामा पबन म उपर Doctrine of Individual 
Autonomy ले सियोग गनय नसक्ने भबन फैसलामा िोबलएको छ। प्रथमताः अजन्तम 
वकस्ताको भकु्तानी मैले गरेको िा मेरो कारणले भएको िोइन भन्ने तथ्य माबथ प्रकरणमा 
उल्लेख गरी सकेको छु। तथापी भकु्तानीको बमबत भन्दा पूिय CAUSE OF ACTION 
(अथायत कानूनी कारिािी िा मदु्ामाबमलामा प्रिेश गनुयपनायको कारण) बसजयना भएको 
िनुपुदयछ। वििाददत विषयमा APC को अिस्था सम्िन्धमा जानकारी नै अजन्तम भकु्तानी 
पबछ मार भएिार् कारण नै बसजयना नभएको अिस्थामा कानूनी कारिािी गनय मौका बथयो र 
सो मौकाको प्रयोग गररएन भनी कसूर कायम गनय बमल्ने िोइन। (Neither any 
capacity nor a fair opportunity to do otherwise before the date of final 
payment was there so that it ought to have been used.) यस अिस्थामा 
प्रबतिादी रमेश चन्द ठकुरीले The Capacity to do other wise/Fair opportunity to 
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do otherwise बसद्धान्त अनसुार ठेकेदार उपर कानूनी कारिािी गनय गराउन वयनला  पूणय 
रुपमा मौका बथयो, तै पबन कारिािी नगरेको भनी भकु्तानी मैले ददएको ठिर गदै बनणययधार 
बलएको देजखन्छ। जनु बनणययाधार सैद्धाजन्तकरुपले र प्रमाणको मलु्यांकनको दृवष्टले 
प्रथमदृवष्टमानै रवुर्पूणय छ।  

मेरो पालामा विमालयन िैंकले भकु्तानी गरेको L/C सम्झौता अनसुारको वकस्ता 
रकम भकु्तानी भएको काययले मला  आरोवपत कसूरमा कसूरदार ठिर गनन प्रमाण िन्न 
कदापी सक्दैन। ठेकेदार कम्पनीला  छैठौं र सातौं वकस्ता भकु्तानी गएको अिस्थाला  
कसूर ठिर गनन आधार िनाउँदा उक्त वकस्तािरु के कसरी भकु्तानी िनु गयो? भन्ने 
सम्िन्धमा फैसलामा वििेचना सम्म गररएको पाइदैन। शरुु विशेष अदालतमा मैले ियान 
गदाय स.ज. ९, १० मा सम्पूणय िेिोरा उल्लेख गरी लेखा  ददएको छु र प्रमाण पबन पेश 
गरेको छु। शरुु अदालतले उक्त प्रमाणला  प्रमाणमा बलएको छैन। सडुानमा APC को 
COE बनरीक्षण भन्दा अगाडी भकु्तानी भ  गएको छैठौं  र सातौं वकस्ताको रकममा म 
पनुरािेदकको कुनै भबूमका निनेु र उक्त भबुमका नभएको व्यजक्तको भ्रष्टाचार गनयमा 
िदबनयत रिेको मान्न कदावप बमल्दैन। तताः सम्िन्धमा सम्िजन्धत संचालक सबमबतिार् 
कल्याण कोषको खातािार् रकम स्थानान्तरण नगररएको खण्डमा िा उक्त रकम खातामा 
नरिेको अिस्थामा विमालयन िैंकले तोवकएको वकस्ता बतनय िाध्य िनेु (Automatic 
Payment System) र कायस िापत नेपाल प्रिरी कल्याण कोष उपर िैंकको ऋण 
ब्याजको १५% व्ययभार परी िानी िनु सक्ने अिस्था पबन आउने बथयो। प्रिरी कल्याण 
कोषको वितमा कोषले गरेको काम समेतको दावयकाि म उपर लगाउने गरी भएको शरुु 
फैसला रवुर्पूणय छ।  

APC िािेक अन्य Mission सम्िजन्धत उपकरण तथा सामाग्री जनु बमबत 21 
November 2007 मा UN कै जजम्मामा काठमाडौंिार् पठा एको बथयो। ती सामानिरु 
कलकिा Port िुँदै 25 November 2008 मा मार Nyla मा पगुेको र लगभग १ िषय 
पबछ मार पगुेका ती सामानिरुमा समेत केिी क्षती िनु गएको र सो सम्िजन्ध समाचार 
काजन्तपरु रावष्ट्रय दैबनक पबरकामा चैर ९, १०, २०६५ (22, 23 March 2009) मा 
प्रकाजशत सडुान घोर्ाला समाचार प्रकाजशत भएपबछ सकाय तथ्य पिा लगाउन प्र.ना.म.बन. 
(DIG) ददनकर सम्शेर राणाको अध्यक्षतामा िोडय गठन गररएको र Cortingent 
Commander S.P. कमल बसंि िमला  आिश्यक बनदनशन दद  तकाकालै UN को प्रकृया 
िमोजजम बत सामानिरुको क्षबतपूबतयको दािी गरी सोधभनाय भ  सकेको छ। कायस अिस्थामा 



  नेपाल सरकार वि ओमबिक्रम राणासमेत 068-CR-1267, 069-CR-1079, 069-CR-0691, 069-CR-1076, 069-CR-0190 भ्रष्ट्राचार 136 

 

APC िरु चाँिी अकै Mission Area, Port Sudan मा UN कै जजम्मामा रिेको र 
Nyla Camp मा कायसको अिस्था िारे कुनै ठोस जानकारी नभएको अिस्था कायस दौरान 
इमेलमा पठाएको जिाफिार् र Contingent Commander ले शरुु विषेश अदालतमा 
उपजस्थत भ  गरेको िकपरिार् पबन पवुष्ट भ  मैले संगठन प्रमखुको जजम्मेिारी परुा गरेको 
प्रमाजणत भएकै छ। यस अिस्थामा बमबसलमा भएको प्रमाण कागजातले पवुष्ट गनय नसक्ने 
तथ्यिरुला  शरुु विशेष अदालतले स्िीकार गरी तथ्यको भ्रममा मला  कसूरदार ठिर 
गरेको िुँदा शरुु फैसला रवुर्पूणय छ।  

L/C मा भएको पर्क पर्कको संशोधन (जनु L/C संशोधन म बनिेदक प्रिरी 
मिाबनरीक्षक िनु ु भन्दा अगाडी भएको िो) को कारणले छैठौं र सातौं वकस्ताको रकम 
पिुयबनधायररत प्रकृया िमोजजम नै विमालय िैंक माफय त भकु्तानी िनु गएको िो, कायसमा मेरो 
कुनै संलग्नता छैन। L/C संशोधनमा िैंक खातामा रकम नभए पबन Book Forced 
Loan Create गरेर भए पबन आपूबतयकतायला  Payment Release गनन र कायस्को लाबग 
प्रिरी प्रधान कायायलयला  सोबधराख् न ु नपनन भबन १२ जनु २००८ को L/C संशोधन 
गररएको कारणले उक्त छैठौ र सातौं वकस्ताको रकम ठेकेदारला  भकु्तानी भएको 
देजखन्छ। उक्त L/C Irrevocable र At Sight प्रकृबतको भएको गरी यस प्रकारको 
कारोिारमा UCP 600 अन्तरगतका अन्तरायवष्ट्रय बनयमिरु लाग ु िनेु गरी खोबलएको 
देजखएको र उक्त Irrevocable तथा At Sight L/C िरु आपूबतयकतायिरु सिमती िेगर 
रोक्न, रद् गनय िा पररितयन गनय उक्त UCP 600 प्रािधानले बमल्दैन। सडुानमा APC को 
COE बनरीक्षण भन्दा अगाडी भकु्तानी भ  गएको छैठौं र सातौं वकस्ताको रकममा म 
बनिेदकको कुनै भबुमका निनेु र उक्त भबुमका नभएको व्यजक्तको भ्रष्टाचार गनयमा िदबनयत 
रिेको मान्न कदावप बमल्दैन। तताः सम्िन्धमा सम्िजन्धत संचालक सबमबतिार् कल्याण 
कोषको खातािार् रकम स्थानान्तरण नगररएको खण्डमा िा उक्त रकम खातामा नरिेको 
अिस्थामा विमालयन िैंकले तोवकएको वकस्ता बतनय िाध्यको ऋण ब्याजको १५% व्ययभार 
परी िानी िनु सक्ने अिस्था पबन आउने बथयो, जनु कुरा विमालयन िैंकिार् प्राप्त परिार् 
पबन प्रष्ट िनु्छ। यस्तो प्राविबधक पक्षको शरुु विशेष अदालतले न्यावयक रोििार् निेरेको 
कारण म पनुरािेदकले सजायको भागी िनु ु परेको अिस्था विद्यमान भएकोिार् न्यावयक 
मनको प्रयोग नभ  भएको उक्त फैसला िदर गरी न्याय पाउन अनरुोध गदयछु।  

म पनुरािेदक प्र.म.बन. भएपबछ ठेकेदार कम्पनीला  पर्क पर्क भकु्तानी ददएको 
भबन शरुुिारै् गोश् िारारुपमा म उपर आरोप लगाएको न्यावयक रोििार् पबन बमलेको छैन। 
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Irrevoclble At sight L/C  िो िोइन? भन्ने सम्िन्धमा बमबसलमा रिेको कागज प्रमाण र 
विशेषज्ञको राय, अदालतमा गरेको िकपरसम्मला  प्रमाणमा नबल , म पनुरािेदकको 
पालामा L/C माफय त भकु्तानी भएको छैठौ र सातौं वकस्ताको रकमला  भ्रष्टाचारको विगो 
कायम गनय कदापी बमल्दैन। प्रिरी कल्याण कोषको विधान अनरुुप मला  कुनै पबन 
भकु्तानी सम्िजन्ध वर्प्पणी आदेश सदर गनय िा चेक काट्ने जस्ता अबधकार पबन नभएकोमा 
अिस्थामा L/C संशोधन गदाय बनररक्षकको पक्षला  िर्ा  केिल भकु्तानी पक्षला  मार जोड 
दद  भकु्तानी ताबलका पररितयन गररएको कारण Irrevocable र At Sight L/C को 
कारणले भकु्तानी रोक्न सक्ने अिस्था निनेु अन्तरायवष्ट्रय बनयम रिेपबछ Chain of 
Command को बसद्धान्तको गलत व्याख्या गररएको शरुुको ठिर बमलेको छैन। जिकी 
Sudan Mission सम्िजन्ध सम्पूणय प्रकृयामा मैले कविँ पबन मातितला  प्रबतकूल िनेु कुनै 
बनदनशन ददएको अिस्था छैन। प्रिरी बनयमािलीले सिै प्रिरीको आ-आफ्नो काम कतयव्य 
अबधकार तोकेको िनु्छ। कायसमा पबन प्रिरी कल्याणकारी कोषको विधान तथा आबथयक 
प्रशासन सम्िजन्ध ऐन कानूनले प्रष्ट दावयकाि तोकेको छ। कानून विपररत कायय गनन कुनै 
पबन तिको पदाबधकारी कानूनद्बारा क्षम्य िनु सक्दैन तर यस पनुरािेदकको िकमा त कुनै 
आदेश ददने अिस्था पबन विद्यमान छैन, वकनकी सम्पूणय प्रकृयािरु सरुुमै रु्ङ्गी सकेको 
अिस्था छ। तर तल्लो तिको प्रिरी कमयचारीले कथंकदाजचत कानून विपररतको कायय 
गरेको रिेछ भने कायस्को दोष Chain of Command को बसद्धान्त अनसुार प्रिरी 
प्रमखुला  लाग्ने भन्ने व्याख्या शरुु विशेष अदालतले गरेको देजखन्छ। उक्त व्याख्या कुनै 
कानून र औजचकायमा आधाररत नभएको िुँदा गदै नगरेको कसूरमा सजाय ठिर भ  शरुु 
फैसलाले अन्यायमा पारेको छ।  

मला  कसूरदार ठिर गदन छैठौं र सातौं वकस्ता रकम भकु्तानी नरोकेको 
ठेकेदारला  कारिािी गनय ठोस कदम नचालेको, समयमा सरकारला  जानकारी र APC 
बमसनमा परु् याउने एिं ममयत तफय  सवक्रय रुपमा नलागी लापरिािी र िेलचक्रा  गरेको भन्ने 
गोलमर्ोल एिं पूिायग्रािी बनणययाधार समेत बल एको छ। APC िरु Nyla मा पगुेपबछ UN 
Inspection िार् Non-Workable िनु भन्ने प्रबतिेदन आएपबछ ठेकेदार सँग ममयतको 
लाबग विबभन्न संचार सम्पकय िरु भै रिेको अिस्थाको िीचमा प्रस्ततु मदु्ाको अनसुन्धान 
प्रारम्भ भै तकासम्िन्धी विषय अिरुद्ध भएको सम्पूणय प्रमाणिरुिार् समबथयत छ। यस 
अिस्थामा मैले के गनय सक्दथे? के गनुय पदयथ्यो? के नगरेर भ्रष्टाचारको कसूरमा दण्डीत 
िनु ुपरेको िो? भन्ने कुनै पबन कानून सम्मत आधार कारण मला  कसूरदार ठिर गरेको 
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उपरोक्त फैसलामा उल्लेख िनु सकेको छैन। मैले आरोवपत कसूर गरेको भबन प्रमाजणत 
गनन ठोस आधार प्रमाणको अभािमा असल बनयतले गरेको काययला  गलत अथय र विश्लषेण 
गरी मला  कसूरदार ठिर गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको बमबत २०६८।१२।१ को 
फैसला रवृर्पूणय िुँदा उक्त फैसला िदर गरी आरोपरिार् सफाइ िनेु फैसला गरी पाऊँ भन्ने 
समेत िेिोराको पनुरािेदनपर।  
प्रबतिादी ओमविक्रम राणाको पनुरािेदनपराः- 
 प्रस्ततु मदु्ामा सम्िजन्धत नेपाल प्रिरीको FPU सडुानमा पठाउने क्रममा प्रिरी 
कल्याणकोष नामक गैर सरकारी संस्थाको रकमले करार अनसुार खररद गरी पठाएको 
विषय प्रथमताः करारले व्यिस्था गरेको शतयिरु अनसुार िनेु िो। द ु पक्षका िीचको 
सिमती र सतय पूरा गनन गराउने विषय बथयो। जिाँ तेरो ो पक्षको िस्तक्षेप िनुसक्ने र गनय 
बमल्ने अिस्था नै छैन। कायसमा पबन संविधानसभा व्यिस्थावपका संसदको कायय सञ्चालन 
बनयमािली, २०६५ को बनयम ११० अन्तगयतका विषयगत सबमबतिरु ऐ बनयम ११५ को 
अबधकारक्षेर ग्रिण गरी छानविन गनय बमल्ने विषय नै िोइन। कायस्तो अिैध छानविनला  
विपक्षी अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा प्रबतिेदन पठाउने अबधकार पबन निनेु िो। 
कायसमा पबन अजख्तयारले गैर सरकारी संस्थाको रकमको विषय मा अनसुन्धान गरी भ्रष्टाचार 
मदु्ा चलाउने नबमल्ने िो। गैर सरकारी संस्थाको रकमको सम्िन्धमा जजल्ला प्रशासन 
कायायलयल  संस्था दताय ऐन, २०३४ िमोजजम िेनय र सोिी ऐनको दफा ६ िमोजजम सम्म 
िनु सक्ने िो। यी विषय िािेक मैले उठाउन खोजेको ठाडै संिैधाबनक एिं कानूनी ररु्ी 
भनेको अजख्तयारका सजचिज्यू आयोग िनु सक्दैन। आयोगको अबधकारक्षेर न त सजचिला  
िस्तान्तरण िनु सक्छ न सजचिले उक्त िस्तान्तररत अबधकार पनुाः िस्तान्तरण गनय सक्छ। 
कायस्तोमा अजख्तयार नभएका अबधकारीले कानूनको उल्लंघन गरी चलाएको मदु्ाको िैधताको 
विषयला  िामीले उठाएका बथयौं। कायस्तोमा अबधकारको प्रकायायोजन र समु्पने फरक िो 
भन्दै आिश्यकता बसद्धान्त उल्लेख गदै गलत तररकाले चलेको अबधकारक्षेराकामक रवुर्पूणय 
मदु्ाला  खारेज नगरी इन्साफैतफय  ग  बनदोषला  सजाय गररयो।  

 जिाँसम्म बमबत २०६६।९।२७ मा प्रकाजशत नेपाल राजपरको सूचना िमोजजम 
आयोगद्बारा अनसुन्धान र तिवककात गनन तथा मदु्ा चलाउने अबधकार सजचिला  सजुम्पए 
पबन सो अबधकारला  सजचिले आफू मातितको सिन्यायाबधिक्ताला  पनुाः प्रकायायोजन गनुय 
अबधकार प्रकायायोजनको बसद्धान्त विपररत छ। तसथय बनज सजचिले पविल्यै तोवकएका 
अनसुन्धान अबधकृत राजेन्द्र सिेुदीला  िर्ा  सिन्यायाबधिक्ता बडल्लीरमण आचाययला  पनुाः 
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अनसुन्धान अबधकृत बनयकु्त गरी म समेतका उपरको भ्रष्टाचार मदु्ा अनसुन्धान गरा  विशेष 
अदालतमा दायर गनुय नै कानून विपररत भएको िुँदा उक्त काम कारिािी शरुुदेजख नै अिैध 
छ।  

 प्रिरी कल्याण कोष प्रष्ट रुपमा गैर सरकारी संस्था िो। संस्था दताय ऐन, २०३४ 
को दफा ५(क) ले यस्तो संस्थाले व्यजक्त सरि सम्पजि भोग्ने अबधकार ऐ. दफा ५(३) ले 
व्यजक्त सरि नाबलश उजरु ददनसक्ने उसका विरुद्ध मदु्ा लाग्ने समेत व्यिस्था छन।् 
जसिार् बनवियिाद रुपमा गैर सरकारी संस्था भन्नेमा वििादै छैन। कुनै व्याख्या, तकय  र 
अथयको आिश्यकता नै छैन। यस्तोमा प्रिरी कल्याण कोषको रकम खचय भएको र उसैको 
सञ्चालक सबमबतको बनणयय अनसुार भएको काम कारिािी र रकम खचयमा साियजबनक संस्था 
िो भनी मदु्ा चलाउन ुर कायसैमा कानूनको ठाडै उपिास गरी सजाय गररन ुघोर अन्यायपूणय 
छ। कुनैपबन संस्था जो जजल्ला प्रशासन कायायलयमा दताय छ, उसको कुनै आबथयक विनाबमना 
भएमा कायसको उपचारको व्यिस्था पबन सोिी ऐनले गरेको छ। संस्था दताय ऐन, २०३४ 
को दफा ६ ले संस्थाको सम्पजि संरक्षण प्रवक्रया र व्यिस्था गरेको छ। कायसैगरी ऐ दफा 
१० र ११ समेतले गैर सरकारी संस्थाको सम्पजि संरक्षणका व्यिस्था गरेका छन।् यस्ता 
स्ितन्र बनकायको स्ितन्र कानूनी व्यिस्थाको अिलम्िन नगरी लाग्नै नसक्ने भ्रष्टाचार 
बनिारण ऐन लगा  चलाइएको मदु्ा प्रारम्भदेजख नै गैरकानूनी छ। विशेष अदालतिार् प्रिरी 
कल्याण कोष साियजबनक संस्था िो भनी फैसला गदाय अचम्मका तकय  र अथय लाइएको छ।  

 म ओम विक्रम राणा प्रिरी मिाबनरीक्षक भएको पालामा सडुान बमसन जाने र 
बमसनमा आिश्यक िन्दोिस्तीका सामान वकन्ने र लग्ने काम भएको िो। मेरो प्रकायक्ष 
संलग्नता नभएपबन मेरो मातितका कमयचारीिरुले स्ितन्रपूियक काम गनुयभ   लगभग 
१०३ आइर्म सामान िन्दोिस्त भएको िो। जसमध्ये १०१ आइर्मको िारेमा कुनै प्रश्न 
उठेको छैन। केिल APC र APC का स्पेयर पार्यसको िारेमा मार यो मदु्ा चलेको िो। 
यी सामानको िारेमा २७ सेप्रे्म्िर २००७(२०६४।६।१०) मा करार भएको छ। उक्त 
करारनामा UN मा सेिा गनयका लाबग आिश्यक APC खररद गनन र ठेकेदारले सप्ला  गनन 
व्यिस्था छ। कायसमा रकम बतनन तररका र समय उल्लेख छन।् कायसैगरी सामान पठाउन 
प्रवक्रया छन।् सामान कमसल िा नचल्ने भएमा आपूबतयकतायले नै िदली गरी ददनपुनन जस्ता 
प्रािधानिरु छन।् सिैभन्दा मिकािपूणय कुरा उक्त करारको दफा २(ङ) मा "In case of any 

discrepancies on the quality of the googds supplied as stated above the seller will be 

fully responsible to replace the goods with the given time bearing all the cosa associated 

with" भन्ने व्यिस्था रिेको छ। कायस्तै करारको दफा ११ मा settlement of disputes को 



  नेपाल सरकार वि ओमबिक्रम राणासमेत 068-CR-1267, 069-CR-1079, 069-CR-0691, 069-CR-1076, 069-CR-0190 भ्रष्ट्राचार 140 

 

व्यिस्था रिेको र कायिाँ द ु पक्षका िीच सिमबतमा समाधान गनन, समाधान भएन भने 
मध्यस्थद्बारा वििाद समाधान गररनेछ भन्ने प्रष्ट व्यिस्था रिेको छ। अथायत ्यो विषय द ु 
पक्षका िीचको वकनिेचको विषय िो र कायो पबन करार गरेर काम गररएको छ। कायसैले 
विल्कुलै करारीय दावयकािको विषय िुँदा कायसको समाधान करारले व्यिस्था गरे अनसुारै 
मध्यस्थताद्बारा िनेु िो। यो विषय भ्रष्टाचारको दायर बभर पनन कुरै िोइन। 

 गैर सरकारी संस्थाको रकमले करारनामा गरी खररद गनन APC को विषयमा वििाद 
परे खररदकताय र बिके्रता िीचको सम्झौताले नै प्राथबमकता पाउने िो। कायसमा पबन NGO 

को विषयमा न त अजख्तयारले अनसुन्धान गनय सक्छ न भ्रष्टाचार मदु्ा चलाउनै बमल्छ। 
गैरसरकारी संस्थाको विषयमा विशेष अदालतले मदु्ा बलन र िेनय नै बमल्दैन। प्रस्ततु मदु्ामा 
कायबतमार नभ  यो मदु्ाको उठान नै संसदको राज्य व्यिस्था सबमबतको अनसुन्धान र 
उसैको दिािमा मदु्ाको दायर समेत भएको छ। कायसैले उक्त सबमबतको यस्तो विषयमा 
प्रिेश गरी अनसुन्धान गनन, बसफाररश गनन जस्ता काम कारिािी गनन अजख्तयारीको विषयमा 
पबन ध्यान जान ु जरुरी छ। संविधानसभा (व्यिस्थावपका संसदको कायय सञ्चालन) 
बनयमािली, २०६५ को बनयम ११० ले विषयगत सबमबत तोकेको छ। जसमा राज्य 
व्यिस्था सबमबतको अबधकारतफय  िेदाय ऐ बनयम ११५(१)(घ) ले साियजबनक सम्पजिको 
विनाबमना भए नभएको अध्ययन अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी आिश्यक बनदनशन ददने र 
सभामा प्रबतिेदन पेश गननसम्म अबधकार भएको राज्य व्यिस्था सबमबतले आफ्नो अबधकार 
क्षेरको सीमाना के िो विचारै नगरी प्रिरी कल्याण कोष जस्तो GNO को विषयमा 
अनसुन्धान गनन, विड्ने काम गरेका APC िरुला  चल्न नददन ुभनी रोक्का राख्न,े काम गदै 
गरेको ठेकेदारला  Black List मा राख् ने जस्ता काम गरेिार् यो सिै भद्रगोल भएको िो 
भन्ने प्रष्ट देजखन्छ। राज्य व्यिस्था सबमबतका काम कारिािी व्यििार र गबतविबध पूणयताः 
गलत छन ्र अजख्तयारी भन्दा िाविर ग  गररएका छन।् कायस्तो प्रबतिेदनला  आधार बल  
आफ्नो स्ितन्र अनसुन्धानै नगरी जनु मेबसनरी िारे मदु्ा चल्यो कायस िारेमा पबन िझु्दै 
निझुी अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले मदु्ा चलायो। यी सिै गैरकानूनी र 
असंिैधाबनक समेत िुँदा प्रस्ततु मदु्ाको आधार स्तम्भ भनेको राज्य व्यिस्था सबमबतको 
प्रबतिेदनको आधारमा मदु्ा चलेको कारणले पबन प्रस्ततु मदु्ा खारेजभागी भएकोमा खारेज 
नगरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला बमलेको छैन। िदरभागी छ िदरै गरी पाऊँ।  

 नेपाल सरकार र UN को सिमबतमा बमसन जाने अथायत पठाउने िो। FPU पठाउने 
कुरा प्रिरी मिाबनरीक्षकको कािबुभरको कुरा िोइन। उक्त बमसन जाने भएपबन संगठन 
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प्रमखुको िैबसयतले पदीय जजम्मेिारी अनसुार काम गनय सबमबत गठन गररददएको र ती 
सबमबत व्यजक्त रोजेर गठन गरेको नभ  सिै विभागीय प्रमखुिरुको समिुिार् िनेको िो। 
मेरो अग्रसरता र बनदनशनमा भएको पबन िोइन। सबमबतले प्रिरी कल्याण कोष सञ्चालक 
सबमबतको बनणयय अनसुार गरेको काम िो। अको कुरा भकु्तानी नेपाल सरकारको आदेशमा 
प्रिरी कल्याण कोषिार् िेिोरेको देजखन आयो भबनएको रिेछ। नेपाल सरकारले FPU 

पठाउने सैद्धाजन्तक सिमबत ददने िािेक अरु सिै काम प्रिरी कल्याण कोष सञ्चालक 
सबमबतिारै् भएको िो। सञ्चालक सबमबतको FPU पठाउने सैद्धाजन्तक सिमबतदेजख वकन्न े
प्रवक्रया र पर्क पर्क मूल्यांकनदेजख रकम बनकासा र अन्य सिै काम प्रिरी कल्याण कोष 
सञ्चालक सबमबतकै बनणययिार् भइरिेको प्रष्ट छ। कायस्तोमा पबन सञ्चालक सबमबतमा 
रिेकािरुला  मदु्ा चला  प्रबतिादी िना  ल्याइएको कुरा देजखँदा देजखँदै र िझु्दा िझु्दै पबन 
सरकारको आदेशमा प्रिरी कल्याण कोषिार् रकम िेिोरेको देजखयो भनी विशेष अदालतले 
गरेको ठिर िेिोरा सरासर गलत छ।  

 शम्भ ुभारतीसँग सम्िजन्धत ३ िर्ा फमयला  मार दरभाउ पर पेश गनय लगा  APC 

खररद भएको र Note:- APC model will be OT64 and it is refurbished  भन्ने थप्न 
लगाएको भन्ने जस्ता ठिर िुदँा मेरो िकमा उल्लेख भएका रिेछन।् मैले माबथ उल्लेख गरे 
अनसुार िरेक विभागको तथा विभागीय प्रमखुिरुको प्रबतबनबधकाि िनेु गरी खररद सबमबत 
गठन गनायसाथ सिै काम खररद सबमबतले गरेको िो। मैले व्यजक्तगत रुपमा शम्भ ु
भारतीला  जचनेको र उनी प्रबत सदाशयता देखाएको आदी केिी कुनै िोइन, छैन। गिृ 
मन्रालयले सूजचकृत गरेका िबतयार िेच्ने कम्पनीिरु मध्येिार् खररद सबमबतले प्रवक्रया पूरा 
गरी खररद गररएको िनुपुदयछ। मेरो र शम्भ ु भारतीको कुनै व्यजक्तगत सम्िन्ध बथएन, 
छैन। कायसै िखत ती कुनै कुरा अबनयबमत भएका बथए भने प्रबतस्पधायमा आउन चािेका र 
नपाएकाले उजरु गनन नै बथए। दरभाउपरको फमय कसले लगे, कसले लगेनन ् के कस्ता 
सामानको आिश्यकता िो, के वकन्नुपनन िो आदद वियका लाबग नै प्रचबलत आबथयक ऐन 
बनयम िमोजजम गनुय भनी लागत योजना तथा तजुयमा सबमबतले पेश गरेको लागतमा स्थलगत 
बमशन एररयामा रेकी बभजीर् पिात पेश गरेको थप लागत अनमुान समेतको प्रबतिेदनमा 
तोक आदेश जारी ददएको बथए।ँ तकापिात खररद सबमबतले स्ितन्रपूियक काम गरेका िनु।् 
(रविप्रतापको अदालतको ियान स.ज. १४ र २० ले पबन भन्छ)। देशमा राजतन्रको 
समाबप्त गणतन्रको आगमनको पूियसन्ध्या, नेपाल आमी ब्यारेकमा, माओिादी लडाकु 
क्यानर्नमेण्र्मा रिेको संकर्पूणय घडीमा नेपाल प्रिरीले देशको समग्र शाजन्त सरुक्षा र 
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संविधान सभाको चनुाि गराउने जजम्मेिारी रिेका अिस्थामा सरुक्षा प्रमखुको जजम्मेिारी 
स्ियंमा ठूलो चनुौतीपणुय समेत बथयो। कायस्तो अिस्थामा मैले सानोबतनो सामान वकन्न आफैं  
दरभाउपर िेच्दै विड्ने र सामान वकन्ने चक्करमा लाग्ने कुरै बथएन। म स्िाभाविक रुपमा 
आफ्नै पैबरक सम्पजि राम्र ैभएको पररिारको व्यजक्त िुँ। कायसमा पबन कुनै लोभ लालचमा 
पबन लागेको बथइन। मैले नै शम्भ ु भारतीला  पबछ कारे्र शब्दिरु थप्न लगायो, फमय 
िेच्यो भन्ने जस्ता तकय  विल्कुलै गलत िनु।् मैले िझेुसम्म UN PDV Team आउँदा APC 

OT64 मोडल नै देखाएको र कायसै मोडलला  UN PDV Team ले Reviewed Catalog and 

Found the item acceptable भन्ने जनाएको छ। कायसपबछ बलएको दरभाउपरमा Refurbished 

शब्द पबछ थपेको भन्ने छ। िास्तिमा OT64 Model भनेको APC जविले पबन Refurbished 

िनेु रिेछ। यो विषय िाल अध्ययनिार् मैले जानकारी पाएको िुँ। मैले िातले थपेको पबन 
छैन र थप्न ुभनी कसैला  भनेको पबन छैन र थप्न कसैला  अह्राएको पबन छैन। रविप्रताप 
राणाले पोल गरेको भन्ने िकमा पविलो कुरा त उनको पोल कायस्तो पबन छैन। 
अजख्तयारिार् आफूला  प्रश्न माबथ प्रश्न आइरिेको र उनको आफ्ना जजम्माका कागजमा 
लेजखएको विषय िुँदा आफू उम्कन भाग्न गरेको झठु्ठा पोल प्रमाणयोग्य छैन। कायस्ता पोल 
प्रमाण निनेु भनी सम्माबनत सिोच्च अदालतिार् कैयौं मदु्ामा कानूनी बसद्धान्त प्रबतपादन 
भएका छन।् ने.का.प. २०६३ बन.नं. ७७४९ प.ृसं. १०३४ अंक ८ मा प्रकाजशत 
लगायत यस सम्िन्धमा प्रकाजशत कैयौं कानूनी बसद्धान्त विपररत भएको विशेष अदालतको 
फैसलामा उल्लेजखत ठिर िुदँा कजिपबन बमलेका छैनन।् रविप्रताि राणाले अजख्तयारमा 
पर्क पर्क गरेका समग्र ियान िेररएको खण्डमा पविल्यै र अजन्तम अजन्तममा धेरै फरक र 
अजन्तमबतर आएपबछ मैले केिी गरेको छैन सिै अरुको िो भनी मखु्य रुपमा खररद सबमबत 
सञ्चालक सबमबत अध्यक्ष र संगठन प्रमखु लगायत अरुला  दोष ददँदै आफूिार् कुनै गल्ती 
नभएको िेिोरा उल्लेख छ। रविप्रतापले अदालतमा फरक ियान गरेका छन।् जसमध्ये 
रविप्रताप राणाले नै पोल गरेका अरु प्रबतिादीले सफा  पाउन ुभएको छ। कायस्तोमा आफू 
िच्न आफ्नो कतयव्य पालनाको क्रममा अकोले मौजखक भनेर गरेँ भन्ने पोलको आधारमा 
मला  दोषी ठिर गनय सियथा नबमल्नेमा रविप्रताप राणाको पोल भनी भएको फैसला 
िदरभागी छ।  

 लागत अनमुानमा िवृद्ध िनेु कामको िारेमा विशेष अदालतले प्रश्न उठाए पबन कायो 
लागत अनमुान िवृद्धको कारण र आधार उल्लेख गनन ददपक बसंि थाङ्गदेनले आफ्नो 
ियानमा उल्लेख गनुयभएको छ। कायसमा मेरो कुनै सिभाबगता र संलग्नता रिेको छैन र 
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रिँदैन। मैले थािा पाएसम्म प्रस्ततु मदु्ाका प्रबतिादी िनाइएका ददपक बसंि थाङ्गदेन र 
सरकारी साक्षी िनाइएका कमल बसंि िमिरु रेकी बभजजर्मा सम्िजन्धत ठाउँमा पगुेर लागत 
अन्य देशका बमशनको अिस्था र य.ुएन.को आिश्यकता िेरी तयार गदाय भएका फेर 
िदलमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। कायो कुरा उल्लेख गदै लागत िढेकोमा सिी गरेको भन्ने 
छ। जि लागत िढाउने एउर्ाला  मदु्ा चलेर पबन सफा  र अको (कमल िम) ला  मदु्ै 
नचलाइएको अिस्थामा सो कुरा प्रिरी कल्याण कोष सञ्चालक सबमबतले गरेको बनणययको 
र्ाउकोमा केिल बनणययमा फेरिदर निोस ् भनी सदर लेखेको कुराले मला  दोषी भनी 
सजाय गरेको कजिपबन बमलेको छैन। कायबतमार नभ  फैसलामा कतै यो प्रिरीको काम िो, 
कल्याण कोषको बनणयय भन्दा विपररत खररद प्रवक्रयामा गयो भन्ने उल्लेख गदै म 
आइ.जी.पी. भएको काययकाल बभर भएकोले सिै जजम्मेिारी मेरो नै िो भबनएको कतैिार् 
पबन बमल्दैन। सञ्चालक सबमबतले आफ्नो सवुिधा िनेु गरी प्रस्ताि राख्न ुस्िभाविक िो तर 
कायस बनणययमा संलग्न नभएको ठेकेदार (सप्लायर) ले कायो नमानी नयाँ शतय राखी नयाँ 
करार भइसकेको अिस्थामा सञ्चालक सबमबतको पूिय बनणयय मतुाविक भएन भन्ने भना  
तकय संगत छैन। करार स्ियं सञ्चालक सबमबतले अनमुबत दद  सो अनसुार खचय गनन 
काययला  पबन अनमुोदन गररसकेको छ। जसिार् पविल्यै सञ्चालक सबमबतले गरेको बनणयय 
पररितयन भ  स्िीकार भएको बनणययले नै देजखइरिेको अिस्था छ। L.C. संशोधन गनन 
भकु्तानी ददने यी सामान्य प्रवक्रयागत कुरा िनु।् मैले कसैला  यस्तो गनुय भनी बनदनशन 
गरेको पबन छैन र मेरो सिभाबगता तथा संलग्नता पबन छैन। कायबतमार नभ  प्रबततपरको 
संशोधनले सामानको गणुस्तर र सञ्चालनमा असर पारेको पबन छैन र पनन पबन िोइन। 
कायस्तोमा मेरो मिाबनरीक्षक काययकालमा प्रबततपर संशोधन भएकोले दोषी भन्नु अकायन्तै 
प्रबतशोधपूणय छ।  

 मदु्ा चलाउने आधारमा १९६० दशकका परुाना िनु भनी चलाइएको छ। जिवक 
य.ुएन. ले नै ती ए.पी.सी. िरु १०९० दशकका िनु भनेका कुरा अबभयोगपरको पषृ्ठ सं. 
८३ मा उल्लेख छ। मदु्ा चलाउँदा चल्नै नसक्ने र कामै नलाग्नै ए.पी.सी. िरु िनु भनी 
चलाइएको छ जिकी उक्त ए.पी.सी. िरु चल्ने सक्ने र चलेका बभजयुल तथा चलेको भनी 
अदालतमै आ  िकपर गननिरुिार् पषु्टी भइरिेको छ। कायसतफय  सोच्दै नसोची विशेष 
अदालतिार् फैसला भएको छ। मखु्यताः सडुान बमशनमा नेपाल प्रिरीको FPU UN ले 
माग्यो नेपाल सरकारले पठाउन स्िीकृबत ददयो। नेपाल प्रिरीका िजारौं व्यजक्तला  विदेश 
जान पाउने र केिी कमा  पबन िनेु अकोबतर देशले य.ुएन. अन्तगयत शाजन्त स्थापनाथय काम 
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गनन अिसर प्राप्त पबन गनन र लगानीकताय प्रिरी कल्याण कोष संस्थाला  पबन लगानी भन्दा 
िढी नै आम्दानी िनेु सिैतफय  राम्रो िनेु देखेर सदबनयत साथ उक्त बमशनमा नेपाल प्रिरी 
पठाउन ुपनन सैद्धाजन्तक सिमबत प्रिरी मिाबनरीक्षकको िैबसयतले मेरो पबन भएको िो। मैले 
बमशन पठाउने कुरामा सिमती सदबनयत साथ गरेको र सदबनयतै साथ जजम्मेिार उच्च 
दतायका प्रिरी कमयचारीको नेतकृािमा सिै शाखा विभागीय प्रमखु िरु रिने िोडय गठन गरी 
कायसैले सिै काम गनन व्यिस्था गरेको कुरामा कतैिार् पबन मेरो िदबनयत छैन। पूरापूर 
राम्रो कामका लाबग सदबनयत साथ कतयव्यपालना गरेको िो। िदबनयत तकािको अभाि 
रिेकोमा भ्रष्टाचार ठिर िुँदैन भनी कैयौं मदु्ामा कानूनी बसद्धान्त सम्माबनत सिोच्च 
अदालतिार् समेत प्रबतपादन भएका छन ्(ने.का.प. २०४६ अंक ११ प.ृसं. १११६ बन.नं. 
३९०९)। कायसैले विशेष अदालतिार् उक्त अिस्थाला  समेत िेरी जीिनभर प्रिरी सेिामा 
लाबग कतयव्य पूरा गरेको व्यजक्तला  खान ु न बिराउनकुो विषयमा एक एकाएक भ्रष्टाचार 
मदु्ा चलाइयो। कायसमा पबन मेरो वपता पखुायका इष्टबमर सिैको जायजेथा िाल्दा पबन धरौर् 
राख्न ैकदठन पनन गरी जररिाना गररएको छ। जीिनको उिराधय पेन्सन खाएर शाजन्तपूियक 
िस्ने िेलामा यस्तो दभुायग्यपूणय मदु्ामा फसाइएको छ। यस न्याय मजन्दरिार् सकाय र 
न्यायपूणय रुपमा वििेक साथ िेरी िाँकी जीिन शाजन्तपूणय रुपमा िाँच्ने अिसरका लाबग 
प्रस्ततु मदु्ामा म बनदोषला  सफा  ददला  न्याय पाउन अनरुोध गदयछु।  

प्रबतिादी शम्भ ुभारतीको पनुरािेदन पराः- 
वििाद समाधान सम्िन्धमा करार ऐनको व्यिस्था अिलम्िन गनुयपनन िोइन भनी 

देिानी कानून अन्तगयतको करारीय वििादला  भ्रष्टाचारमा रुपान्तरण गनन गरी विशेष 
अदालतिार् पिुायग्रािी भ  न्यायको मान्य बसद्धान्त एिं विबधशास्त्र विपररत बलएको बनणययाधार 
बमलेको छैन। प्रचबलत करार ऐन, २०५६ र Private International Law को व्यिस्था 
अनरुुप वििाददत APC एिं सो को Spare Parts खररद एिं ढुिानीसँग सम्िजन्धत सम्झौता र 
सोसँग सम्िजन्धत एजेन्सी सम्झौताला  अिैध घोवषत गनय बमल्दैन। आरोपपर एिं विशेष 
अदालतको फैसला स्ियंले पबन उल्लेजखत सम्झौतािरुला  अिैधाबनक उल्लेख एिं ठिर 
गनय नसवक सम्झौता अनरुुपको कबतपय कारोिारिरुला  मान्यता ददइएको छ। कायसैगरी 
एकातफय  ठेकेदार र कोषिीच सम्झौता भएको छैन भबनएको छ भने अको तफय  विगो 
कोषला  भराउने गरी एक आपसमा परस्पर विरोधाभाषपूणय आधार ग्रिण गरी रवुर्पूणय 
फैसला भएको छ।  
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२७ सेप्रे्म्िर २००७ को सम्झौताको दफा ११ मा वििाद समाधान आपसी 
सिमतीमा गररने, आपसी सिमबतमा समाधान िनु नसकेमा ICC मोडलको Rules of 

Conciliation and arbitration िार् १ िा १ भन्दा िढी मध्यस्थ बनयकु्त गरर गररने िेिोरा 
उल्लेख छ। कानून व्याख्या सम्िजन्धत ऐन, २०१० को दफा २७क अनरुुप करार ऐन, 
२०५६ को अजस्तकािमा वििाद छैन। करार ऐन, २०५६ को दफा ४ अनसुार करार 
उल्लंधन भएमा उपचारको मागय अिलम्िन गनय करारको पक्षिरु स्िायि िनेु िेिोरा 
उल्लेख भएकाले २७ सेप्रे्म्िर २००७ को सम्झौताको दफा ११ को प्रािधानला  बनष्कृय 
घोषणा गनय बमल्दैन। सम्झौता स्ियंमा मध्यस्थद्बारा वििाद समाधान गराउने भबनएकोमा 
मध्यस्थद्बारा वििाद समाधान गराउनपुनन व्यिस्था मध्यस्थ ऐन, २०५५ को दफा 
३(१)(२) मा उल्लेख छ। मध्यस्थ ऐन २०५५ को ३९ को व्यिस्था अनरुुप मध्यस्थ 
ऐनद्बारा बनयबमत विषयमा कुनै अदालतको क्षेराबधकार िनैुछैन भन्ने िेिोरा उल्लेख भएिार् 
सम्झौताद्बारा शृ्रजजत वििादमा करार ऐनको व्यिस्था लागू निनेु तकय  काननुमा व्यिस्था 
भएको प्रािधान विपररत ग्रिण गरी भएको विशेष अदालतको फैसला ररु्ीपूणय छ।  

APC खररद सम्िन्धमा २७ सेप्रे्म्िर २००७ को सम्झौता र ए.वप.बस. ढुिानी 
सम्िन्धी १० अगष्ट २००८ को सम्झौता अनरुुपको सामान बमबत ४ सेप्रे्म्िर २००८ मा 
िस्तान्तरण भएको र जलुा  २००९ मा मखु्य कम्पनी Assured Risks Ltd. London को 
नाममा अजन्तम भकु्तानी भैसकेको छ। Ref. No. 23, 2008 उल्लेजखत २८ सेप्रे्म्िर २००८ 
मा Confirmation of Receiving of eight(8) APC उल्लेख गरी नेपाल प्रिरीको तफय िार् स्ियं 
DSP बनरज ििादरु शािीको चेक गणतन्रको Ministry opf Industry and Trade ला  
पराचार गनुयभएको छ। बनजले नै सामान आपूबतय भएको ५ मविना पिात खररदकतायको 
तफय िार् गणुस्तररय सेिा उपलब्ध गराएको भनी १ जनिरी २००९ मा पसंशा गदै 
Principal Company- Assured Risks Ltd. ला  Thank You Letter- Certificate अथायत 
(सरािना पर(Letter of Appreciation)  प्रवेषत गनुयभएको छ। सम्झौताको दफा १० अनरुुप 
सामानको गणुस्तरको विषयमा िारेन्र्ी समय बभर दािी परेको छैन। अथायत आजको 
बमबतसम्म पबन मखु्य कम्पनीसँग खररदकतायको तफय िार् कुनै पबन दािी गररएको छैन। दफा 
१६ अनरुुप करारको समय ३ िषय व्यबतत भै सकेको छ। करार ऐन, २०५६ को 
पररच्छेद ८ िस्त ु विक्री सम्िजन्ध करारको अन्तगयत दफा ५५(ग) र (घ) िमोजजम दफा 
८९(२)(ग) को समयािबध २ िषय बभर क्षबतपूबतयमा दािी परेको पबन छैन। सामान आपूबतय 
गररसकेपिात खररदकतायको तफय िार् बमबत ५ जनिरी २००९ (२०६५।९।२) को नेपाल 
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प्रिरी र यू.एन. िीच भएको MOU को पक्ष मध्ये UN ले लामो समयसम्म सामान 
नउठाएको कारण पगु्न गएको भबनएको क्षबतला  सम्झौतामा उल्लेजखत समयािबध समाप्त भै 
सकेपिात सम्झौतामा उल्लेख गररएको भन्दा फरक उपचारको मागय अिलम्िन गरी 
आरोपपर दायर गनुय र कसूर स्थावपत गनुय कानूनको मान्य बसद्धान्तको सियथा विपररत कायय 
िनु। कायसैगरी २००७ मा ए.वप.सी. खररद सम्झौता गरी २००८ मा सामान ढुिानी भै 
िजुझसकेपिात अथायत २ िषय पबछ २००९ मा यू.एन. सँग MOU गरी सो MOU अनरुुप 
काम भएन भनी असम्िजन्धत पक्ष स्थानीय प्रबतबनबधला  दोषारोषण गनय कदापी बमल्दैन।  

उजल्लजखत खररद सम्झौताकै आधारमा प्रिरी प्रधान कायायलयले APC खररद गनन देश 
चेक गणतन्र र अन्य सामानको िकमा सोिी िमोजजम खररद गनन देश (Country of 

Origin) खलुाउँदै बमबत २०६४।६।१६ मा राष्ट्र िैंकला  प्रबतत पर (LC) खोल्न स्िीकृबत 
प्रदान गनयका लाबग पठाउँदै अन्तताः विमालयन िैंक बलबमरे्डिार् २००७।१०।०९ मा 
जम्मा US$ 4,371,772.05 का लाबग Principal कम्पनीको नाममा L.C. खोबलएकाले उक्त 
एल.बस. खोल्ने विषय, सो को रकम िा सो एल.बस. संशोधनमा उक्त एल.बस.सँग बभन्न 
रिेको म स्थाबनय एजेन्र्को कुनै अबधकार िा कतयव्य नरिने स्पष्ट छ। जिकी उक्त 
एल.बस. को प्रकृया शरुु िनुासाथै सो को शतय नं. 45A िमोजजम तोवकएको ढुिानी 
(बसपमेण्र्) िनेु स्थानिारै् Buyer को रुपमा रिेको नेपाल प्रिरीले नै बसपमेन्र् गनुयपनन कुरा 
उजल्लजखत 12 sept. 2007, को पर 17th sept. 2007 को LOI पर एिं सम्झौताको शतय नं. ४ 
समेतको आधारमा स-ुस्पष्ट छ, वकनकी सामानको मूल्य FOB (Ex Factory Price) भएकाले 
सो मा ढुिानी (बसपमेण्र्) नपनन छलयङ्ग छ। कायसैगरी उक्त एल.बस. को एक्सपायरी बमबत 
शतय नं. 31D अनसुार 2007.11.26 (खोलेको बमबतको केिल १ मविना १७ ददन) रिेको र 
ढुिानी गनुयपनन अिबध शतय नं. 44C अनसुार 2007.11.11 (खलेुको बमबतले १ मविना २ ददन 
मार) रिे भएकोले समेत उक्त एल.बस. ला  सम्िजन्धत पक्षले संशोधन गनुय अपररिायय बथयो 
भने यस्तो शंसोधनको दोष स्थानीय एजेन्र्ला  लगाउँदै बिके्रताको वितमा संशोधन भएको 
भन्नु ठिर गनुय सरासर अन्यावयक र अवििेकी आरोप िो।  

यसप्रकार एल.बस. खबुलसकेपबछ सामान तयार गनन क्रममा नै रिेको अिस्थामा 
नेपाल प्रिरीले 16th Nov. 2007 मा खररद सम्झौता भएको सामानिरु मध्ये US$ 7,25,067.24 

िरािरका ट्रक जम्मा ४ थान र जजप १७ थान खररद नगनन भनी Assured Risk Ltd, 

London ला  एकतफी तिरिार् पराचार गरेको र खररदकतायले नै June 9, 2008 को Spare 

Parts को Quotation माग गरे िमोजजम 11th June, 2008 मा मखु्य कम्पनीले उपलब्ध 
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गराएको Quotation कै आधारमा अन्तताः June 12, 2008 मा उक्त अमेररकी डलर िरािरको 
रकमको APC को Spare Parts उपलब्ध गराउने गरी मूल Purchase Contract No. S 01 मा 
संशोधन गररएकाले समेत खररदकताय प्रिरी र विके्रता Principal, Assured Risks Ltd. िीच 
बसधा सम्पकय  एिं आपसी समझदारीमा काम िुँदै आएकोमा वििाद छैन।  

यसप्रकार माबथ उजल्लजखत िुदँािरुका आधारमा मूलताः 27th Sep, 2007 मा भएको 
खररद सम्झौता िमोजजमको काम कारिािीमा मैले एजेन्र्को िैबसयतमा म स्थानीय 
प्रबतबनबधले कराररय दावयकािको पूणय पालना गरेको भन्नेमा वििाद छैन। जिकी म 
पनुरािेदक जो केिल स्थाबनय एजेन्र् िुँ र मैले केिल Principal को िकमा सिजकताय 
भबूमका मार बनिायि गरेको, न त म स्ियं चेक गणतन्र िा सडुानमा ग  APC िेरेको िा 
देखेको नै िो, ले म बनदोष स्थानीय एजेन्र्ला  मबतयार उल्लेख गरी कसूरदार ठिर गदै 
भएको फैसला एजेन्सी सम्िजन्ध करारीय बसद्धान्तको ठाडै िजखयलाफ छ। अबभयोजन पक्षले 
मलु मखु्य कम्पनी Assured Risk Limited London ला  नै मदु्ा चलाएको अिस्थामा 
प्रबतबनबध (Agent) ला  सजाय निनेु सियमान्य बसद्धान्त भएको अिस्थामा यस्तो बसद्धान्तको 
विरुद्ध ग  केिल पक्षपातपूणय तिरिार् करार ऐन २०५६ एिं विश्वव्यापी सियमान्य 
बसद्धान्तको विपररत भएको फैसला कायम रिनै सक्दैन। सामान ददन ुबलन ुगनन कायय देिानी 
प्रकृबतको कायय भएकोमा वििाद छैन। यसमा भ्र.बन. ऐन २०५९ को दफा ८(१)(२) तथा 
(३) को अिस्थाको विद्यमानता रिेको छैन।  

APC र सो को Spare Parts खररद गनन क्रममा म सँग दररेर् बलएको, सोिी 
दररेर्को आधारमा लाग्न अनमुान तथा योजना प्रबतिेदन तयार गरेको, शम्भ ु भारतीकै 
फमयला  ठेक्का ददनभुनी प्रबतिादी मध्येका ओमविक्रम राणाले बनदनशन ददएको एिं 
बमलोमतोको सूचीकृत फमय छनौर् गरी ठेक्का पारेको भनी प्रिरी िररष्ठ उपररक्षक रवि प्रताप 
राणाको पोल ियान िेिोरा िािेक दािी पवुष्ट िनेु अन्य कुनै पबन ठोस प्रमाण पेश िनु 
सकेको छैन। ९ सेप्रे्म्िर २००७ को दररेर् (रे्ण्डर) ला  िजार मूल्यको रुपमा बल  
लागत अनमुान तयार गरेको जस्तो अबमल्दो तकय ला  विशेष अदालतको फैसलामा ग्रिण 
गररएको छ। सो विषयमा बनज रवि प्रताप राणा स्ियं योजना तथा लागत अनमुान तजुयमा 
सबमबत, खररद सबमबत, कल्याण कोष संचालक सबमबतको सदस्य सजचिको रुपमा काययरत 
रिेको व्यजक्त िनुिुनु्छ। बनजको अनसुन्धानको एिं अदालतमा भएको ियान िेिोरा 
बनम्नानसुार एक आपसमा मेल नखाने िनुाले बनजको अनसुन्धानको क्रमको पोल मेरो 
विरुद्ध प्रमाणको रुपमा ग्रिरण गनय बमल्दैन, जिकी बनजला  समेत प्रबतिादी िना  मदु्ा 
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दायर गरेिार् समेत बनजकै पोल माबथ मार भर गरी फौजदारी दावयकाि ििन गराउन 
अन्यावयक िनु्छ, जनुकुरा रविप्रताप राणाला  िादीले सरकारी गिाि िनाउन नसकेिार् 
समेत छलयङग छ।  

OT64 मोडकलको APC ला  UN स्ियमले स्िीकार गरी बमबत २१ जनिरी २००८ 
मा चेकाश्लाबभया जस्थत कम्पनीला  To Whom It May Concern पर जारी भएको छ। LC 

खोल्ने प्रयोजनको लाबग खररकताय नेपाल प्रिरीको तफय िार् बमबत २०६४।६।१६ मा राष्ट्र 
िैंकला  ए.वप.बस. खररद गररने देश चेक ररपब्लीक िनेु िेिोरा उल्लेख छ। राज्यको 
शजक्तशाली संगठन नेपाल प्रिरीको स्िाबमकािमा रिेको कागजातमा सच्याउने प्रयोजनको 
लाबग मेरो सिज पिुँच रिेको मान्ने िो भन्ने उक्त कागजको सट्टा पूरा िोलपर नै मेरो इच्छा 
िमोजजम सजच्चएको िो भनेर विपक्षीले स्थावपत गनय सक्नपुदयथ्यो। सच्याइएको भबनएको 
िेिोरा कम्प्यूर्र र्ाइप गरेर कागजात नै फेररन सक्थ्यो। कोरे्शन साथ पेश गररएको 
क्यार्गलमा समेत APC-OT64 SKOT उल्लेख छ। Assured Risks Ltd ले Best Price 

Quote गरेर ददएको ६ सेप्रे्म्िर २००७ को बनदनशन पर म प्रो. रिेको भगिती टे्रडसयको 
तफय िार् सोिी व्यिोरा उल्लेख गरी कोर्सन साथ पेश गरेको Best Price Quote मा APC-

OT64 नै उल्लेख गररएको छ। रे्ण्डर खोलेको दोश्रो ददन अथायत १२ सेप्रे्म्िर २००७ 
मा मखु्य कम्पनी Assured Risks Ltd. London ले मूल्य घर्ाघर् गरेको परमा APC-OT 64 

िनेु र Specification Catalogue अनसुार िनेु छ भनी प्रष्टसँग खलुाइददएको छ। मूल्य 
घरे्को आधारला  एकाबतर प्रमाणमा बलने तर सोिी परमा उल्लेजखत ए.वप.बस. को माडेल 
खलुाएको व्यिोरा प्रमाणमा ग्रिण नगरी मला  कसूरदार ठिर गनय बमल्दैन। रे्ण्डरसाथ पेश 
गररएको ए.वप.बस. को Catelogue UN Team ले Inspection गनन क्रममा पेश गररएको 
Catalogue नै रे्ण्डरिार् जझवक प्रिरीले यू.एन. ला  ददएकाले पबछ ८ जना प्रिरी अबधकृत 
चेक ररपजब्लकमा एवपबस बनरीक्षण गनय जाने क्रममा रे्ण्डर साथ राजखएको एवपबस को 
Verify गनन प्रयोजनको लाबग सि अबभयकु्त रविप्रताप राणाले म सँग अको रंबगन प्रबत माग 
गररएकाले उक्त रंबगन प्रबतमा मैले अगाडीको पेजमा मार प्रमाजणत गररददएकोमा उक्त 
एवपबसको Catalogue मेरो सिमती विना एउर्ा प्रयोजनको लाबग ददएको क्यार्लग अको 
प्रयोजनको लाबग प्रयोग गरर रे्ण्डरसाथ राखेको देजखन्छ। उक्त रंबगन प्रबतमा रे्ण्डर खोल्ने 
ददन सविछाप गनन कुनैपबन स्थानीय प्रबतबनबधिरुको सविछाप नभएकोले पबन उक्त प्रबतिरु 
लकुा  ५४ पानाको ठाउँमा ४४ पाना भएको भनी पर्क पर्क गलत भना  उल्लेख गरी 
आफ्नो िचाउ गनय खोजेको देजखन्छ। विमालयन िैंकमा खोबलएको एल सी मा पबन एवपबस 
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Shipment िनेु देश चेक ररपब्लीक नै उल्लेख भएकोले APC को मोडल OT64 नै भएको र 
िनेको देश चेक ररपजब्लक नै भएको विषय बनवियिाद छ। OT64 Model िािेकको एवपबस 
खररद गनय गनय लागेको भनी स्ियं िादी पक्ष एिं विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलाले 
खलुाउन सकेको छैन।  

विशेष अदालत काठमाडौंिार् भएको फैसलामा ३ अगष्ट २००९ को यू.एनको 
िबतयार बनरीक्षण प्रबतिेदनको गलत व्याख्या गररएको छ। एपीसीमा यएुनको मापदण्ड 
िमोजजम अथायत १२.५ एमएमको िबतयार मार प्रयोग गनुयपनन मापदण्ड रिेको आपूबतय 
भएको एवपसी मा १४.५/७.६२ एमएमको िबतयार जडान गनय Mount रिेकाले मापदण्ड 
अनरुुपको िबतयार राखेको देजखँदैन भनी बलएको आधार खण्डीत छ। एवपसीमा यएुनको 
मापदण्ड अनरुुपमा िबतयार प्रयोग गनय बमल्छ। प्रयोग गनय नबमल्ने भनी फैसलाले घोषणा 
गरेको देजखँदैन। कायसैगरी उक्त एवपबसमा सञ्चार साधन र िातानकुुबलत उपकरण AC पबन 
राख्न बमल्ने अिस्थाको छ। तर नेपाल प्रिरीको तफय िार् उक्त सञ्चार सेर् खररद नै गरेन। 
जनु रे्ण्डर डक्यमेुन्र्िारै् प्रष्ट िनु्छ। िबतयार खररद गनन प्रयोजनको लाबग 24 September 

2008 मा US को Dolarian Capital Ink सँग छुटै्ट सम्झौता भएको छ। सो कम्पनीको 
स्थानीय प्रबतबनबध म िोइन। यू एन ले एवपबसको पविलो Inspection 7 september 2008 मा 
सडुान Sea Port मा गरेको छ। उक्त Inspection Report मा एवपबसको विषयमा Appeared 

to be no Major damage that would render the vehicles unserviceable िेिोरा उल्लेख गरी 
फोर्ो समेत राखी प्रबतिेदन ददएको छ। पनुाः दोश्रो पर्क APC सन ्२००९ अगष्ट ३ मा 
Nyala क्षेर (Operation Area) मा पगुेपिात UN ले ती APC िरु बनरीक्षण गरी ददएको 
प्रबतिेदन (आरोपपरको प.ृसं. ८३ मा उल्लेख) िेदाय ती APC िरु प्रिरीको सरुक्षाको लाबग 
प्रयोग योग्य भएको प्रष्ट िनु्छ। उक्त प्रबतिेदनमा उल्लेजखत िेिोरा "Apart from Weapon 

System, the vehicles are found practically serviceable with the absence of sufficient 

stocks of spare parts. Still the vihicles can be used for police duties as armored 

personnel carriers-unarmed" अनरुुप अडयर सम्झौता अनरुुप एवपसी नभएको एिं सोधभनाय 
निनेु भनी बलएको आधार पवुष्ट िनु सक्दैन। यूएनको Inspection Team ले एवपबस 
Serviceable भनी प्रबतिेदन ददइसके पिात िारेण्र्ी समयबभर कुनै खरािी आएमा मखु्य 
कम्पनीला  दािी गरी ममयत गरी सञ्चालन गररनपुननमा खररदकतायको तफय िार् सो दािी 
नगररएकोले अविले आएर म स्थानीय प्रबतबनबधला  कसूरदार ठिराउने गरी विशेष 
अदालतिार् फैसला गनय बमल्ने नै िोइन। 
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आरोपपरमा APC र Spare Parts एिं सो को विमा र ढुिानी समेतको कुल विगो रु. 
२८,८१,६१,६२९।३० उल्लेख गररएको छ। उक्त रकममध्ये APC र Spare Parts मा 
भएको खचय रकम रु. २६,२४,०९,१६३। विमालयन िैंकमा खोबलएको L/C िार् मखु्य 
कम्पनी Assured Risks Ltd. को नाममा भकु्तानी गएको देजखन्छ। (पेज नं. १४८) वििादै 
नभएको एम्िलेुन्स र िार्र ट्याङ करको विमा र ढुिानी िापतको रकम र APC र Spare 

Parts मा खचय भएको L/C िार् मखु्य कम्पनी Assured Risks Ltd. को नाममा बसधै भकु्तानी 
गएको रकम रु. २६६५५४७८६।६० िािेक रु. २१६०६८४३।०० मैले स्थानीय 
प्रबतबनबधको िैबसयतले सम्झौता अनरुुप सामानको ढुिानी, विमा र कन्रे्नर िापत िजुझ 
बलएको रकम रु. ३,१०,३७,३३०।७२ मध्येको िो। उक्त रकम मध्ये पबन कन्रे्नरको 
रकम रु. ५४,८९,३५७।७२ मा वििाद छैन। यसरी वििाददत APC र Spare Parts मा 
भएको खचय रकम पूरा खररदकताय नेपाल प्रिरीको तफय िार् बसधै L/C माफय त मखु्य कम्पनी 
Assured Risks Ltd. को नाममा गएको िेिोरा आरोपपर एिं स्ियं विशेष अदालत 
काठमाडौंको फैसला उल्लेख िुँदा िुँदै के आधारमा रु. १४,२०,०८,००३।०३ विगो र 
सो िरािर जररिाना अशलु गरी दफा २२ िमोजजम कसूर स्थावपत गनन बनणययाधार ग्रिण 
गररएको िो? सो को यजुक्तयकु्त आधार र कारण खोल्न एिं कानूनी रुपमा पवुष्ट गनय 
नसकेको िुँदा विशेष अदालतिार् भएको फैसला ररु्ीपूणय छ।  

विशेष अदालत काठमाडौंको बमबत २०६८।११।१०।२ गतेको एउरै् फैसलाले म 
पनुरािेदक शम्भ ुभारतीला  एकातफय  स्थानीय प्रबतबनबधको रुपमा स्िीकार गरेको छ भने 
अकोतफय  अबभयोग मागदािी नै नभएको विषय मबतयार घोषणा गरी चरम अन्यायपूणय फैसला 
भएको छ। Assured Risks Ltd. London उपरको कसूर स्थावपत िनेु आधार उल्लेख गनन 
क्रममा "आफू उपर आरोप दायर भै विचाराधीन अिस्था रिेको कुराको जानकारी प्रबतिादी 
कम्पनीला  भएपबन प्रबतिाद गनय नआ  म्याद गजुारी िसेको देजखएिार् आरोप दािीला  
स्िीकार गरेकै देजखयो। कायसरी गणुस्तरविन APC, Spare Parts र सो को ढुिानी, विमा 
समेतको रकम L.C. र स्थानीय प्रबतबनबधमाफय त प्रबतिादी कम्पनीले िजुझ बलएकोमा िजुझ 
बलएको रकम रु. २८,४०,१६,००६।०७ (अठाइस करोड चाबलस लाख सोह्र िजार छ 
रुपैयाँ सात पैसा) सोध भनाय िनु नसकी प्रिरी कल्याण कोष (नेपाल प्रिरी) ला  गैह्र 
कानूनी िानी नोक्सानी िनु पगुेकाले िेलायतसबथत Assured Risks Ltd. कम्पनीले भ्रष्टाचार 
बनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसूर गरेको ठिछय" (पेज नं. १२२) भनी 
बलएको बनणययाधारले म प्रबतिादी विशदु्ध स्थानीय प्रबतबनबध भएको र विगो कायम गरेको 
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रकम मैले िजुझ नबल  मखु्य कम्पनीले नै िझेुको िेिोरा प्रष्ट िनेु िनुाले मेरो विरुद्ध 
आरोवपत कसूर स्थावपत िनु एि म पनुरािेदक प्रबतिादीले कानून िमोजजम स्थानीय 
प्रबतबनबधको िैबसयतले गरेको कायय विशेष अदालतले घोषणा गरेजस्तो मबतयारको पररभाषा 
बभर कदावप पनय सक्दैन। 

ििस खण्ड  

बनयमिमोजजम साप्ताविक तथा दैबनक मदु्ा पेशी सूचीमा चढी पेश िनु आएको प्रस्ततु 
मदु्ाको बमबसल संलग्न कागजातिरुको अध्ययन गरी िादी नेपाल सरकारको तफय िार् 
उपजस्थत विद्वान नायि मिान्यायाबधिक्ता श्री िद्रीप्रसाद गौतम र विद्वान उपन्यायाबधिक्ता 
द्वय श्री िररशंकर ज्ञिाली र ज्ञानप्रसाद भसुालले सामूविक वक्रयािार् भएको कायय भएकोले 
शरुु बिशेष अदालतिार् सफा  पाएका प्रबतिादीिरुला  अबभयोग दािी िमोजजम सजाय 
िनुपुछय। खररद गरेका सामान चाल ुिालतमा बथए, उक्त सामान गणुस्तरयकु्त बथए र ती 
सामान तोवकएको ठाउँमा पगुेका बथए भनी कुनै प्रबतिादीले भन्न सकेका छैनन। केिी 
सामान पगुेका बथए र ती पबन चाल ु िालतमा बथएनन भनेको पा न्छ। प्रकायायोजजत 
अबधकारका आधारमा आयोगका सजचि भगिती प्रसाद काफ्ले मदु्ा चलाउन संविधान र 
कानूनले बमल्दैन भन्न े जजवकर गलत छ। अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग जस्तो 
संिैधाबनक बनकाय ररक्त रिन जाने पररकल्पना संविधानले गरेको िोइन कायो आिश् यकताको 
बसद्धान्तले समेत बमल्दैन। तोवकएको बमबत अगािै रकम भकु्तानी गरेको देजखन्छ। सामान 
कम गणुस्तरको भएकोमा १ िषय बभर चेञ्ज गनय सवकन्छ भबनएको छ कायसतफय  कुनै कायय 
गरेको देजखंदैन। शरुुमा भएको लागत अनमुानला  अस्िभाविक रुपमा थप गररएको छ। 
भ्रष्ट्राचार जन्य काययमा Chain of command लाग ु गरी मातितका प्रिरी कमयचारीला  
उन्मजुक्त ददन बमल्दैन। खररद गररएका गाबड पबन िलेुर् प्रफु छैनन। खररद गररएका 
सामान Out Dated छन। कायसमा पबन UN ले २५ िषय परुाना गाबडला  मान्यता ददएको 
छैन। गणुस्तरयकु्त सामान छैन भन्न ेप्रबतिेदन प्राप्त भएपबछ पबन बनरन्तर रुपमा भकु्तानी 
भएको देजखन्छ। अन्तरायवष्ट्रय जगतमा नेपालला  बनलयज्ज पाररएको छ। 

कायसैगरी प्रबतिेदनमा खररद गनुय पनन सामानिरुको कुनै स्फेबसवफकेशन तयार गरेको 
देजखँदैन। साथै मूल्य के का आधारमा तय भएको िो सो कुरा पबन खलेुको अिस्था छैन। 
सबमबत २०६४।५।५ मा गठन भएको भएता पबन प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतको 
बमबत २०६४।३।१ र २०६४।५।६ को बनणययिरुमा सबमबतले बनणयय गरे िमोजजम भन्ने 
उल्लेख भएको छ। तर सबमबतको प्रबतिेदनमा २०६४।५।९ देजख नै फोर्ोकपी कागजात 
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प्राप्त भएकोमा सक्कल कागजातमा २०६४।५।१४ भन्न ेउल्लेख भएको देजखन्छ। लागत 
अनमुान संसोधन गनुय पदाय दरभाउ पर तथा िोलपर आव्िान िनु ुपूिय नैं गनुय पदयथ्यो। तर 
पबछ संशोधन गरेको देजखन्छ जनु कायय कानून विपरीत छ। साथै प्रिरी कल्याण कोष 
संचालक सबमबतको बमबत २०६४।६।१८ मा सो थप लागत अनमुोदन गरेको कायय पबन 
िदबनयतपूणय देजखन्छ। यसैको कारणिार् APC गणुस्तरिीन, म्याद नाघेको र िढी मूल्य 
बतरी सामान खररद गनुय परेको छ। 

करार ऐन िमोजजम क्षबतपूबतयमा दािी गनुयपननमा भ्रष्टाचारमा मदु्ा चलाएको बमलेको 
छैन भनी जजवकर बलएको देजखन्छ। प्रिरी कल्याण कोषका पदाबधकारी सिै राष्ट्रसेिक प्रिरी 
कमयचारी िनु।् कोषले प्रयोग गरेको जग्गा पबन सरकारी स्िाबमकािका जग्गा िो। 
L.C.Contract लगायत अन्य व्यििार राष्ट्रसेिक प्रिरी कमयचारीले गरेिार् वििाद N.G.O. 

सँग सम्िजन्धत िोइन। सम्पूणय काम कारिािी प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतको 
बनणययिार् भएको छ। कायसमा पबन िात िबतयार सरकारी बनकाय िा संस्था भन्दा अरुले 
खररद गनय पाउने व्यिस्था भएको देजखँदैन। एउर्ा गैरसरकारी संस्थाले UN सँग व्यििार 
गनय र िबतयार वकन्न सक्दैन। प्रस्ततु APC खररद प्रकरणमा प्रिरी प्रबतिादीिरु र ठेकेदार 
Company सँग सम्िजन्धत प्रबतिादीिरुको बमलेमतोिार् साियजबनक संस्थानला  िानी 
नोक्सानी परु् या एको िुँदा भ्रष्टाचारमा सजाय गनय पाईंदैन भन्ने कुरा कानूनमा आधाररत 
छैन। सडुानको डाफय रमा खवर्एका Nepal FPU ला  APC समेतका आिश्यक िन्दोिस्तीका 
सामानिरु खररद गनन गरी नेपाल प्रिरी र Assured Risks Ltd. London का स्थानीय 
प्रबतबनबध प्रबतिादी शम्भ ु भारती िीच संझौता भएको देजखन्छ। गिृ मन्रालयले सरुक्षा 
प्रयोजनका उपकरण खररद गनय ३४ िर्ा फमयिरु सूजचकत गरी प्रिरी प्रधान कायायलयमा 
पठाएकोमा प्रबतिादी ओम विक्रम राणा प्रिरी मिाबनरीक्षक िुँदा शम्भ ुभारतीको पकडका 
तीन िर्ा फमयला  मार दरभाउ पर पेश गनय बनदनशन ददएको अिस्था छ। तसथय विशेष 
अदालतले आरोपपरिार् सफा  ददएका प्रबतिादीिरुला  कसरुदार ठिर गरी एिं अन्य 
प्रबतिादीिरुको िकमा समेत आरोपपर मागदािी िमोजजम सजाय िनेु ठिर फैसला िनु ु
पदयछ भन्न ेसमेत व्यिोराको ििस गनुय भयो। 

प्रबतिादी शम्भ ुभारतीको तफय िार् उपजस्थत विद्वान िररष्ठ अबधिक्ता श्री शम्भ ुथापा,  
चण्डेश्वर शे्रष्ठ, अबधिक्तािरु श्री रामप्रसाद भण्डारी श्री वर्काराम भट्टरा , श्री यादि प्रसाद 
ढंुगानाले भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७ केिल सरकारी कमयचारीला  मार 
आकवषयत िनेु व्यिस्था िो। राष्ट्रसेिकला  आकवषयत िनेु दफाला  रे्केर शम्भ ुभारतीला  
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दोषी करार गररएको छ। प्रस्ततु वििाद बनतान्त रुपमा करारीय वििाद िो। करारीय 
वििादमा भ्रष्टाचारमा सजाय गनय बमल्दैन। करारीय वििादमा Legal remady को पबन छुटै्ट 
व्यिस्था छ। एजेन्सी सम्िन्धी करार भएकोमा वििाद देजखँदैन। करार ऐन, २०५६ को 
दफा ६० र ६१ का कुरािरु पालना भएन भबनएकै छैन बसधै भ्रष्टाचारमा सजाय गररएको 
छ। राज्य व्यिस्था सबमबतको प्रबतिेदनमा आधाररत छ अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको अनसुन्धान आयोगको सजचिला  मदु्ा चलाउने अबधकार प्रकायायोजन गनय 
बमल्दैन। मेरो पक्ष र भगिती टे्रडसयको िीचमा १४ जनु २००७ मा सम्झौता भएको छ। 
करार भन्दा िाविर गएर मेरो पक्षले कायय गरेको भनी अदालतले समेत भन्न सकेनो छैन। 
LC खोल्ने अबधकार Agent ला  िुँदैन। तथ्यभन्दा िाविर गएर मेरो पक्षला  LC खोल्ने 
काययमा Involve भएको भनी बनष्कषयमा पगुेको छ जनु सरासर झठु्ठा छ। एजेन्सी सम्िन्धी 
करार िाम्रो पक्षको िकमा आकवषयत िनेु िो Merit बभर प्रिेश नै नगरी सफा  ददन 
सवकन्छ। करार ऐन २०५६ को दफा ६० को खण्ड (ख)(घ)(ङ) को प्रािधानकै 
आधारमा सफा  पाउन ुपछय।  

कायसैगरी सि–प्रबतिादी रिी प्रताप राणाले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष पोल गरी 
ियान गरेको आधारमा अनसुन्धान भएको पा न्छ। यस सम्िन्धमा सि–प्रबतिादीको पोल 
स्ितन्र प्रमाणिार् पवुष्ट नभएसम्म प्रमाण ग्राह्य िुंदैन। गिृ मन्रालयले उपकरण खररद गनन 
सम्िन्धमा विबभन्न ३४ िर्ा फमयिरु सूजचकृत गरी प्रिरी प्रधान कायायलयमा पठाएको 
देजखन्छ। ती ३४ िर्ा फमय मध्ये Assured Risks Ltd.London एउर्ा सूचीकृत फमय िो। 
सडुान डाफय रमा खवर्ने FPU  का लाबग APC लगायतका उपकरण तथा सामानिरु खररद 
गनय Assured Risks Ltd. London ला  समेत पराचार भएकोले सो कम्पनीले दरभाउ पर 
पेश गनय िाम्रो पक्ष भगिती टे्रडसयका प्रो.शम्भ ु भारतीला  अजख्तयार ददएको छ। यस 
मदु्ाको सन्दभयमा २% Commission मा काम गनन िो र यी प्रबतिादीले कायिी २ प्रबतशतमा 
काम गरेको कुरा संझौतािार् देजखएको छ। आरोपपरमा ३,१०,३७,३३०।७२ िझुी 
बलएको भन्न े सम्िन्धमा Principal Company Assured Risks ले ढुिानी, विमा लगायतका 
रकम नगदैमा बलने गरी पराचार गरेको आधारमा सो रकम प्रिरी प्रधान कायायलयिार् िझुी 
बलएको िो। कायसको जजम्मा मूल कम्पनीले बलएको छ। विबभन्न बमबतमा संझौता भएको 
छ। दरभाउ परमा पबछ िातैले Note APC Model will be OT 64 and it is refurbished 
भनी लेखेको र कायसै कारणले परुानो APC आएको दािीको सम्िन्धमा कायो िोलपर 
सम्िन्धी कागजात प्रिरी प्रधान कायायलयको बनयन्रणमा रिेको र कायसरी अकायको 
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बनयन्रणमा रिेको कागजातमा एउर्ा प्रबतबनबध (व्यजक्त) ले िातले थप्ने बमल्ने एकाबतर 
देजखंदैन भने अको बतर APCOT 64 संसारमा नै िाल नयाँ छैन। कायो Refurbished  नै 
िो। साथै कायो शब्द पबछ थपेको नभ  पविले नै बथयो। बमबसलमा िेदाय राज्य व्यिस्था 
सबमबत, अिबनन्द्र कुमार शे्रष्ठ,  श्वरी प्रसाद पौडेल संयोजकको र्ोलीको समेत ५ िर्ा 
प्रबतिेदन देजखन्छन।् तर ती ५ िरै् प्रबतिेदनले प्रस्ततु वििादको जड शंभ ु भारती भन्न 
सकेको देजखंदैन।  

कायसै गरी सि–प्रबतिादी ओम विक्रम राणासंग बमलेमतो गरेको भन्ने सम्िन्धमा 
Lowest Amount  भएको िुँदा बमलेमतो गनुय पनन देजखंदैन। Book force loanCreate  भएको 
छैन। शतयभन्दा फरक काम भएको छैन। APC को Spare Parts mou को अभािमा सडुान 
आउन सकेन। कायबतिेला MOU भएको बथएन। पबछ ५ जनिरी २००९ मा UN  र नेपाल 
सरकार िीच MOU भयो।  CEOInspection of Report ले APCServiceable  भनेको छ। 
८ जना  प्रजशक्षक पठाउने भनेकोमा पठाएको बथयो।  तर visa नपाएर फवकय न ुभयो। UN  

ले APCNew Brand गाडी भनेको छैन। २५ िषय भन्दा िढी परुानो िनुिुुं दैन भनेको छ। 
यसमा २५ िषय परुानो भनी भबूमका िाधी यो मदु्ा दताय भएको िुँदा झठु्ठा िो। Ex- factory 

delivery गनन प्रयोजनको लागी उल्लेख भएको िो। Method of Payment  शरुु ४०% र 
पबछ ६०% नै छ। L.C. संसोधन गनय प्रिरी प्रधान कायायलयले विमालयन िैंकला  पराचार 
गरेको छ। APC को Spare Parts नया ँिो न र थप पैसा बतनुय पनन िो न। वकनभने Letter 

of intent जारी गदाय सामान घर्ाएर जारी गररयो। जजप १७ िरै् नबलएको, एउर्ा utlity 

cargo अन्तगयत ३ िर्ा बलएर अकोमा पूरै बल एको छैन। यसको रकम Spare Partsमा 
परेको िो। Letter of payment मा Communication नभएकाले APC मा Communication 

System बथएन। तर तरुुन्त लगाउन सवकन्थ्यो। Weapon को िकमा पबछ Dolarian 

Company सँग संझौता भएको छ। अताः मूल कम्पनीला  मदु्ा चलेपबछ स्थानीय 
प्रबतबनबधला  मदु्ा चलाउन नबमल्ने िुँदा िाम्रो पक्षले आरोवपत कसूरिार् सफा  पाउन ुपदयछ 
भन्न ेसमेत व्यिोराको ििस प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादी भगिती टे्रडसयको तफय िार् अबधिक्ता परशरुाम कोइरालाले Asured Risk र 
प्रिरी कल्याण कोषिीचमा २७ सेप्रे्म्िर २००७ मा सम्झौता भएको सो को जानकारी 
प्रिरी प्रधान कायायलयले माइकल राइडरला  जानकारी गराएको छ। मेरो पक्षला  मखु्य 
अबभयकु्तको माग दािी बलइएको छ मबतयारमा सजाय भएको छ। Viccarious Walicity को 
आधारमा पबन मेरो पक्षले सफा  पाउनपुछय भनी गनुय भएको ििस सबुनयो। 
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प्रबतिादी िेम ििादरु गरुुङको तफय िार् उपजस्थत विद्वान िररष्ठ अबधिक्ता श्री 
डा.रजजत भक्त प्रधानाङ्ग तथा अबधिक्ता श्री सरोज शे्रष्ठले प्रिरी कल्याण कोष २०५२ 
सालमा संस्था दताय ऐन, २०३४ को दफा ४ िमोजजम दताय भएको संस्था िो। मेरो पक्ष 
प्रिरी मिाबनरीक्षकको पदमा बमबत २०६५।६।२ देजख २०६५।११।५ सम्म प्रिरी 
मिाबनरीक्षकको पदमा काम गनुयभएको छ। आफ्नो अिधीभर विधान िमोजजमको कुनै 
िैठकमा िस्नभुएको छैन। अको तफय  गैर सरकारी संस्थाको रकम विनाबमना अजख्तयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान तिवककात गनय सक्दैन । िाम्रो पक्ष प्रिरी 
मिाबनरीक्षक पदमा ििाल रिँदाको अिबधसम्म सडुान बमसनमा गणुस्तरविन सामान गएको 
कुराको जानकारी भएको छैन। प्रिरी कल्याण कोष संचालक सबमबतको बमबत 
२०६५।८।१३ र ०६५।९।११ को बनणयय पजुस्तकामा परुानो प्रचलन अनसुार जशरमा 
सदर गरेको सम्म िो। कायसले अपराधको शृ्रजना गदैन। प्रिरी कल्याण कोषको विधान 
२०५२ ले मिाबनरीक्षकला  संचालक सबमबतको जजम्मेिारी ददएको छैन। संगठन बभर 
िाम्रो पक्ष मिाबनरीक्षक िनु ुभन्दा पविला के के काम भएका बथए, कायो िाम्रो पक्षला  थािा 
जानकारी िनेु भएन। नेपाल प्रिरी र Assured Risks Ltd. London िीच भएको संझौताको 
आधारमा APC खररद भएको र खररद भएका APC काम नलाग्ने भएमा १ िषन Warranty 

को व्यिस्था र By Back को व्यिस्था िमोजजम सप्लाएरिार् उपचार खोजजन ुपनन िो। साथै 
संझौतामा वििाद उकापन्न भएमा वििाद सामाधान गनय मध्यस्थताको िार्ो अिलम्िन गररने 
व्यिस्था भएिार् मध्यस्थतािार् वििाद समाधान गनुयपनन िो। L.C. िापतको रकम L.C. को 
प्रकृती अनसुार भकु्तानी भएको िो। प्रिरी प्रधान कायायलय र विमालयन िैंक बिच 
L.C.खोल्दा आदान प्रदान भएका कागजातिरुको आधारमा िाम्रो पक्षले L.C.को चौथो र 
पाँचौं वकस्ताको भकु्तानी ददलाएको िो। िाम्रो पक्षले आरोवपत कसूरिार् सफा  पाउन ुपदयछ 
भन्न ेव्यिोराको ििस प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादी ओम विक्रम राणाको तफय िार् उपजस्थत विद्वान िररष्ठ अबधिक्ता द्वय श्री 
िररिर दािाल र श्री िद्रीििादरु काकी तथा विद्वान अबधिक्ता श्री विरा रेग्मीले राज्य 
व्यिस्था सबमबतले जे प्रबतिेदन ददयो कायिी आधारमा मदु्ा चला एको छ थप अनसुन्धान 
केिी भएको छैन। भ्रष्ट्राचार भयो भबनएको रकम प्रिरी कल्याणकोषको रकम िो सरकारी 
रकम नैं िोइन। करार ऐनको दफा ६० िमोजजमको एजेन्सी सम्िन्धी करार भएको छ। 
करारको बिषयमा करार ऐन िमोजजमको उपचार खोजजन ुपदयछ। संस्था दताय ऐन िमोजजम 
दताय भएको संस्थाको रकमको बिषयमा अदालतमा प्रिेश गदाय सोिी िमोजजम प्रिेश गनुय 
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पदयछ। अदालतको व्याख्यािार् अपराधको शृ्रजना िुँदैन। खररद गररएका सामानिरु राख्दा 
राख्दै विबग्रएका िनु।् २०६६।९।२० को अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
िैठकले आयोगला  प्राप्त अबधकार आयोगका पदाबधकारी बनयकु्त भै नआएसम्मका लाबग 
आयोगको सजचिला य समु्पेकोमा २०६६।९।२७ को राजपरमा मदु्ामा अननु्धान 
तिवककात गनन र मदु्ा चलाउने अबधकार समेत राखी सूचना प्रकाजशत भएको छ।  
आयोगला  बनणययमा उल्लेख नभएको प्रकायायोजन नैं िनु नसक्ने अबधकार प्रकायायोजन गरेर 
मदु्ा चलाइएको छ। सामान पठाउनेले गलत सामान पठायो भन्दैमा िाम्रो पक्ष दोषी िनु 
सक्दैन। आयोगको सजचिला  मदु्ा चलाउन अबधकार ददएको भनी मान्न े िो भने पबन 
सजचिले मदु्ा दायर नगरी बडल्ली रमण आचाययको नामिार् मदु्ा दायर भएको छ। 
सजचिला  आयोगले प्रकायायोजन गरेको अबधकार पनुाः अको व्यजक्तला  प्रकायायोजन िनु 
सक्दैन। प्रिरी कल्याण कोषको रकम सडुान बमसनमा लगानी भएको छ। प्रिरी कल्याण 
कोष संस्था दताय ऐन, २०३४ अन्तगयत जजल्ला प्रशासन कायायलय काठमाडौंमा दताय भएको 
छ। जजल्ला प्रशासन कायायलयमा दताय भएको प्रिरी कल्याण कोषको रकम विनाबमनामा 
छानबिन र कारिािी गनन क्षेराबधकार प्रमखु जजल्ला अबधकारीला  छ, अजख्कायार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगला  छैन। कायसमा पबन भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ ले गरेको 
साियजबनक संस्थाको पररभाषा बभर प्रिरी कल्याण कोष परेको छैन। साियजबनक संस्था बभर 
परेको भनी मान्नला  नेपाल सरकारले साियजबनक संस्था भनी राजपरमा साियजबनक संस्था 
भनी तोकेको िनुपुदयछ। तर प्रिरी कल्याण कोषला  साियजबनक संस्था भनी नेपाल 
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरेको देजखँदैन।राज्य व्यिस्था सबमबतले गैर सरकारी संस्थाको 
विनाबमना सम्िन्धमा छानबिन गनय पाउने क्षेराबधकार छैन।  श्वरी पौडेलको प्रबतिेदन 
स्थलगत प्रबतिेदन नभ  राज्य व्यिस्था सबमबतको प्रबतिेदनको आधारमा मदु्ा चला एको छ 
आयोग आफैँ ले स्थलगत अध्ययन गरेको छैन तसथय िाम्रो पक्षले आरोवपत कसूरिार् सफा  
पाउनपुछय भन्ने समेत व्यिोराको ििस जजवकर प्रस्ततु गनुयभयो।  

प्रबतिादी रमेश चन्द ठकुरीको तफय िार् उपजस्थत िररष्ठ विद्वान अबधिक्ता द्वय श्री 
सशुील कुमार पन्त,  श्री कृष्णप्रसाद सापकोर्ा विद्वान अबधिक्ता श्री डा.बभमाजुयन आचायय, श्री 
शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, श्री कमलनयन पन्तले मदु्ामा प्रकायायोजजत अबधकार पनुाः प्रकायायोजन 
िनु नसक्ने प्रशासकीय कानूनको बसद्धान्त भएको, करारीय दावयकाि अन्तगयतको वििादमा 
भ्रष्टाचार ऐन लागू िुं दैन, िाम्रो पक्षले सडुानको डाफय रमा खवर्एका FPU का लाबग खररद 
भएका आिश्यक िन्दोिस्तीका सामानमा कैवफयत भएको थािा पाउनासाथ प्रिरी अबतररक्त 
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मिाबनरीक्षक ददनकर शमसेर ज.ि.रा.को अध्यक्षतामा छानबिन सबमबत िना  कायसको 
प्रबतिेदन बलन ु भएको छ। APC ममयतको लाबग प्रयास गदाय गदैको अिस्थामा राज्य 
व्यिस्था सबमबतले २०६६।७।१८ मा ममयत गनय रोक लगाएकोले ममयत िनु नसकेकोले 
राख्दा राख्दै आफै विबग्रएका िनु।् भकु्तानी नरोकेको कायय भ्रष्टाचारको कृया बभर नपनन, 
शरुुको मूल संझौताला  गैर कानूनी भबनएको छैन, कायो संझौता िमोजजम भएको भकु्तानी गैर 
कानूनी िुं दैन। िाम्रो पक्षले सफा  पाउन ुपदयछ भन्न ेव्यिोराको ििस प्रस्ततु गनुयभयो।  

प्रबतिादी मदन ििादरु खड्काको तफय िार् उपजस्थत विद्वान अबधिक्ता द्वय श्री शेर 
ििादरु के.सी ं र अबधिक्ता रामदि पौडेलले अन्य कानून व्यिसायीिरुले गरेको ििसला  
समथयन गदै मेरो पक्षले २०६६।६।१ को िैठकिार् सडुान खचय समथयन गरेको भन्न े
सम्िन्धमा विधानको व्यिस्था िमोजजम िैठक िसेर कतयव्य बनिायि गरेको मार िो। उक्त 
िैठकले Audit Purpose को लाबग मार समथयन गरेको िो। िावषयक साधारण सभािार् 
अनमुोदन भएको छैन। Apex Body िावषयक साधारण सभा िो। कायसले अनमुोदन नगरेको 
बिषयला  जिरजस्ती अपराधको पररभाषा बभर पानय बमल्दैन। संचालक सबमबत अजन्तम 
Authority िोइन। मूल संझौता, L.C. संसोधान, वकस्ता भकु्तानी र सामान खररद जस्ता कुनै 
पबन चरणमा िाम्रो पक्षको संलग्नता छैन। लागत अनमुान  खररद प्रकृयाको  चरणमा नै 
पेश भ  लागतमा थप समेत भएको िुँदा कायो बिषय जानकारी िनेु भएन। खचय समथयन गदाय 
०६६।६।१ को बनणययमा १३ िर्ा Agenda  पेश भएकोमा १३ िरै् Agenda  मा भ्रष्टाचार 
भएको छैन। खचय समथयन गदाय APCNon operational भन्न े कुरा थािा छैन। 
०६६।८।१९ मा नरेश गरुुङ्गले अरु खचय समथयन गनुय भएको छ।  तर नरेश गरुुङ्ग 
उपर मदु्ा चलेको छैन। कायसको अबतररक्त िाम्रो पक्षले प्रिरी बनयमािली २०४९ को 
बनयम ८०(२) को व्यिस्था िमोजजम Chain of Command Follow Up गरेको िुँदा आरोवपत 
कसूरिार् सफा  पाउन ुपदयछ भन्न ेसमेत व्यिोराको ििस प्रस्ततु गनुयभयो।  

 प्रबतिादी अजुयनजंग शािीका तफय िार् उपजस्थत विद्वान िररष्ठ अबधिक्ता श्री 
सतीशकृष्ण खरेल तथा विद्वान अबधिक्ता द्वय श्री मेघराज पोखरेल र गणेशविक्रम काकीले 
िाम्रो पक्ष उपर भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा २४ लाग्दैन। कायस िखत िाम्रो 
पक्ष SSP मार भएको तथ्य बनवियिाद छ। िाम्रो पक्ष प्रिरी कल्याण कोष संचालक 
सबमबतको बनिायजचत सदस्य नभ  पदको आधारमा प्राप्त पदेन सदस्य मार िो। 
०६५।८।१३ र ऐ. ९।११ को िैठक िुँदा िाम्रो पक्ष रानीपोखरीमा काययरत रिेको कुरा 
ियान साथ पेश गरेको नोकरी वििरणिार् देजखन आएको छ। विमा, भ्यार् र ढुिानी िापत 
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भकु्तानी भएको रकम ०६६।६।१ मा समथयन गरेको भन्न ेसन्दभयमा िेदाय आफूले गरेको 
काम नभ  अरुले गरेको कामला  समथयन गनुय भन्न ेिो। प्रस्ततु वििादमा पबन िाम्रो पक्षले 
आफूले कुनै यस्तो बनयतिश काम गरेको देजखएको छैन। चीनिार् कोलकिासम्म माल 
सामान पगुेको कुरामा वििाद छैन। ती माल सामानको ढुिानी, विमा र Vat िापतको रकम 
प्रकृयाले भकु्तानी भएको छ। सो रकम सोधभनाय भै सकेको छ। Commercial Invoice िैंक 
माफय त आएको छैन। िैंक माफय त नआएसम्म मान्य िुँदैन। कायसैगरी अजख्तयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगले APC को िारेमा प्रश्न सोबधएको छैन। कायस अिस्थामा APC  को 
िारेमा मदु्ा चलाउन प्राकृबतक न्यायको बसद्धान्तको आधारमा बमल्दैन। २२ र २५ 
बडसेम्िर २००७ का AR/००१०, ११–२००७ का कागजात कीतन िनु।् 

सक्क्ली Invoice Assured Risks Ltd.  ले 2  नोभेम्िर २००७ मा खोल्यो। FOB 

Price  िो भन्न ेकुरा  Telex, contract document  र Bid Document िार् देजखएको छ। ७ 
िर्ा बमवर्ङमा उपजस्थत िनेु चेतन कुमार शे्रष्ठला  मदु्ा नचला एको सम्िन्धमा आयोगको 
सजचिका नाममा कानूनी बनदनश जारी िनुपुदयछ। अताः प्रिरी ऐन, २०१२ को दफा 
१४,३४,३७ र ३८ तथा ऐ.बनयमािली २०४९ को बनयम ८० (१)(२) र (३) अनसुार 
माबथल्लो अबधकृतको आदेशानसुार भकु्तानी समथयन गरेको कायय अपराध निनेु िुँदा िाम्रो 
पक्षले कसूरिार् सफा  पाउन ुपदयछ भन्ने व्यिोराको ििस प्रस्ततु गनुयभयो।  

प्रबतिादी दीपक बसंि थाङदेनको तफय िार् उपजस्थत विद्वान िररष्ठ अबधिक्ता श्री 
सबतशकृष्ण खरेल तथा अबधिक्ता द्वय श्री अपूिय खबतिडा र श्री कृष्ण राज पाण्डेले िाम्रो 
पक्षले सडुानमा स्थलगत रेकी बभजजर् गनुय भएको छ र कायिाँिार् फकन र आएपबछ अन्य 
देशका जस्ता उपकरण चाविने आिश्यकता मिससु गरी थप सामाग्री सवितको लागत 
अनमुान पेश गरेको िो। रेकी बभजजर् गनन कमल बसंि िम उपर मदु्ा चलाएको छैन। 
यसिार् अबभयोजन पक्षको िज नयत देजखएको छ। िाम्रो पक्षिार् L.C. संसोधन पबन भएको 
छैन। L.C. को रकम प्रिरी प्रधान कायायलयिार् भकु्तानी ताबलका िमोजजम रकम ट्रान्सफर 
नभ  िैंकले भकु्तानी गनुय परेको भए Book Force Loan  कायम भ  १५% जररिाना 
लाग्थ्यो। कायो Book Force Loan  िाम्रो पक्षको पालामा िर्ा एको छ। प्रबतिादी दीपक 
बसंि थाङदेनको अध्यक्षतामा िोडय गठन गदाय आबथयक ऐन, बनयम िमोजजम गनन गरी तोक 
लगाएको छ। पबछ CEO Manual को आधारमा खररद गनन सामानको सूची तयार गरेको 
िो। Assured Risks Ltd. को दरभाउ पर कसैसँग साँठगाँठ गरी बसफाररश गरेको िो न। 
सो कम्पनीले सिभन्दा कम अंक िोल किोल गरेको िुँदा बसफाररश गरेको िो। िोलपर 
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आव्िान गदाय र िोलपर खोल्दा िादीले बमबत फरक परेको भनी दािी बलएको भएता पबन 
बमलेमतोमा कायसो भएको िो न, प्रिरी संगठन Chain of Command को बसद्धान्तमा चल्ने 
कुरा प्रिरी ऐन बनयमले प्रष्ट पारेको िुँदा सोिी आधारमा गरेको काम कारिािी भ्रष्टाचारजन्य 
कृया निनेु भएिार् िाम्रो पक्षले आरोवपत कसूरिार् सफा  पाउन ु पदयछ भन्न े व्यिोराको 
ििस प्रस्ततु गनुयभयो।  

प्रबतिादी िररिर शे्रष्ठको तफय िार् विद्वान अबधिक्ता द्वय श्री िरर फुयाल र श्री 
रामचन्द्र पौडेलले तकाकालीन समयमा प्रिरी प्रधान कायायलयमा प्रिरी नायि उपरीक्षकको 
िैबसयतले भण्डार शाखामा काययरत रिेको देजखन्छ। कायसै समयमा सडुान डाफय रमा खवर्ने 
नेपाल प्रिरीका FPU ला  आिश्यक पनन िन्दोिस्तीका सामान खररद गनय गदठत िोडयमा 
सदस्य भनी िोडयमा राखेको देजखन्छ। उिाँ रे्ण्डरको िैठकमा उपजस्थत िनु ुभएको छैन। 
पबछ रे्ण्डरमा तपा को पबन नाम छ सिी गनुय पर् यो भनी कल्याण शाखाका प्रिरी बनरीक्षक 
रामकाजी थामीले माबथल्ला तिका अबधकृतले सिी गरेको देखाएकोले ठीकै िोला भनी 
आफ्नै काययकक्षमा सिी गरेकोसम्म िो। सडुान बमसन र भण्डार शाखाको केिी सम्िन्ध 
पबन छैन। िाम्रो पक्ष खररद िोडयको सदस्य िो भनेर कािी कतै उल्लेख पबन भएको छैन र 
पराचार पबन भएको छैन। कायसमा पबन मिकािपूणय कुरा के छ भने िाम्रो पक्ष 
०६४।५।२४ देजख ऐ. २८ सम्म बिरामी भ  अस्पतालमा उपचाथय भनाय भ  उपचार 
गरा  रिन ु भएको कुरा अस्पतालिार् जारी भएका कागजातिार् देजखन्छ। तर मचुलु्का 
अस्पतालमा भनाय भ  िसेको समयमा ०६४।५।२५ मा भएको िुँदा पबछ सिी गराएको 
तथ्य समबथयत िुँदा िाम्रो पक्ष बनदोष भएकोले आरोवपत कसूरिार् सफा  पाउनपुछय भन्ने 
समेत व्यिोराको ििस जजवकर प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादी रमेश विक्रम शािको तफय िार् विद्वान अबधिक्ता द्वय डा. श्री बभमाजुयन 
आचायय र श्री विजयबसंिले िाम्रो पक्ष कोषको बिधान िमोजजम आबथयक प्रशासन मिाशाखाको 
प्रमखु सञ्चालक सबमबतको पदेन कोषाध्यक्ष रिने व्यिस्था िमोजजम पदेन कोषाध्यक्षको 
िैबसयतले २०६४/३/१, २०६४/५/६, २०६४/१०/३ र २०६५/५/२० प्रिरी 
कल्याण कोषको िैठकमा उपजस्थबत सम्म जनाएको िो। िाम्रो पक्ष विसाि वकताि आयव्यय 
राख्न े नभ  आएको फा ल अगाबड िढाउने सम्म िो। कोषको सम्पूणय आबथयक कारोिार 
कोषको सदस्य सजचिले गनन गदयछन। िाम्रो पक्ष लागत अनमुान सम्िन्धी कुनैं िैठकमा 
पबन सिभागी छैन। APC को विमा िापतको भकु्तानीमा िाम्रो पक्षको संलग्नता छैन। 
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माबथिार् आएको आदेश सम्म पालना गरेको िुँदा अबभयोग मागदािीिार् सफा  पाउनपुछय 
भन्न ेसमेत व्यिोराको ििस जजवकर प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादी र्पेन्द्रध्िज िमालको तफय िार् उपजस्थत विद्वान अबधिक्ता श्री नारायण 
नेपालले िाम्रो पक्ष ०६५।५।२० को िैठकमा उपजस्थत भएको देजखन्छ। संचालक 
सबमबतको िैठकमा उपजस्थत भएको कृया अपराध िनु सक्दैन। साियजबनक खररद ऐन िाम्रो 
पक्षला  आकषयण िनेु िो न। उपजस्थबत भएकोमा िस्ताक्षर छ। तर बनणययमा िस्ताक्षर 
छैन। ०६५।५।२० को िैठकमा उपजस्थत भएका डा.रामनाथ बसंि, कमल ििादरु खरी, 
एक ििादरु थापा, जशििरी चौलागा  समेतला  मदु्ा नचलाएको अिस्था िुँदा Pick and 

Choose गरी मदु्ा दायर भएको प्रष्ट भएिार् िाम्रो पक्षले कसूरिार् सफा  िनुपुदयछ भन्ने 
समेत व्यिोराको ििस प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादी दीपक कुमार शे्रष्ठको तफय िार् उपजस्थत विद्वान अबधिक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद 
पाठकले प्रस्ततु मदु्ामा मेरो पक्षले यो यबत विगो विनाबमना गरेको छ भन्ने अबभयोग दािी 
आरोपपरमा उल्लेख भएको छैन। भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य मदु्ामा कसूरदार ठिराउने एउर्ा 
मूल आधार भनेको विगो िो। विगो नखलेुको अिस्थामा अदालत आफैँ ले विगो कायम गनय 
न्यायको मान्य बसद्धान्त र विगो पेर्मा नपरेपबछ भराउन बमल्दैन। प्रस्ततु मदु्ामा करारीय 
विषय पबन समािेश भएको िुँदा मूलताः करार ऐन तथा सम्झौतामा उल्लेजखत व्यिस्था 
िमोजजम िनुपुननमा भ्रष्टाचार मदु्ा दायर भएको तथ्य सम्झौता विपरीत छ। खलुा आकाश 
मनुी ११/११ मविना मेसीनरी उपकरण रिँदा विग्रन,ु काम नलाग्ने िनु ुप्राविबधक रुपमा 
स्िभाविक िो, APC िरुमा Damage देजखएपबछ MOU िमोजजम गनुयपननमा मदु्ा चला एकोले 
मेरो पक्षले सफा  पाउन ुपदयछ भन्न ेसमेत व्यिोराको ििस प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादी रिी प्रताप राणाको तफय िार् उपजस्थत विद्वान िररष्ठ अबधिक्ता श्री िालकृष्ण 
न्यौपानेले प्रिरी ऐन, २०१२ को दफा १४ ले तल्लो अबधकारीको अबधकार माबथल्लो 
अबधकारीले प्रयोग गनय पाउने व्यिस्था छ। कायो व्यिस्थाले कायो अबधकार मिाबनरीक्षकले 
प्रयोग गनय पाउने देजखन्छ। कायसै गरी प्रिरी बनयमािली, २०४९ को बनयम ८०(२) मा 
आदेशला  मान्नु पनन अिस्था छ। यस सन्दभयमा िाम्रो पक्ष आदेश ददने नभ  आदेशको 
पालना गनन अबधकारी िो। आदेशको पालना नभएमा सोिी बनयमािलीको बनयम ८७(ङ) 
िमोजजम सजाय िनेु पबन व्यिस्था छ। अताः प्रिरी संगठनमा Chain of Command लागू िनेु 
र Chain of Command को आधारमा भएको कारिािीला  भ्रष्टाचार मान्न र कसूरदार ठिर 
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गनय नबमल्ने िुँदा मेरो पक्षले अबभयोग दािीिार् सफा  िनुपुदयछ भन्न ेसमेत व्यिोराको ििस 
प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादी दीपेन्द्र ििादरु विष्टको तफय िार् उपजस्थत विद्वान िररष्ठ अबधिक्ता श्री िद्री 
ििादरु काकीले प्रस्ततु मदु्ा Contractual Obligations अथायत देिानी दावयकािको िुँदा 
फौज्दारी अबभयोग लगाएको बमलेको छैन। प्रारम्भमा प्रिरी प्रधान कायायलय र सप्लाएरको 
तफय िार् बनजको स्थानीय प्रबतबनबध शम्भ ू भारती िीच FPU का लाबग आिश्यक सामान 
खररद गनन गरी संझौता भएको छ। २७ September २००७ तदनरुुप ०६४।६।१० मा 
उक्त संझौता िुँदा िाम्रो पक्ष DIG पदमा पोखरामा िनुिुनु्थ्यो। ०६५।६।२ मा AIG  

पदमा िढुिा भ  ०६५।६।८ मा मार प्रिरी प्रधान कायायलयमा पदस्थापन भ  काम गदै 
आउन ु भएको कुरामा वििाद छैन। यसिार् के तथ्य प्रष्ट भएको छ भने ०६५।६।८ 
भन्दा पविले भए गरेका काम कारिािीमा प्रबतिादी दीपेन्द्र ििादरु बिष्ट अनबभज्ञ िनुिुनु्छ। 
प्रिरी कल्याण कोषको बमबत ०६५।७।२९ मा िाम्रो पक्षको अध्यक्षतामा िसेको 
िैठकिार् स्पेयर पार्यसको ढुिानी, बिमा र भ्यार् िापतको रकम भकु्तानी गरी 
०६५।८।१३ मा समथयन गराएको िादी दािीको सम्िन्धमा प्रथमताः प्रिरी कल्याण कोष 
संचालक सबमबतला  अजन्तम जजम्मेिारी ददएको छैन। संचालक सबमबत मातित बनकाय 
भएको कुरा सोिी व्यिस्थािार् प्रष्ट छ। स्पेयसय पार्यस वकन्ने संझौतामा िाम्रो पक्षको 
संलग्नता छैन। कायो संझौता रिी प्रताप राणा र शंभ ु भारती (प्रबतबनबध) िीच भएको 
देजखन्छ। ढुिानी भाडा भकु्तानी ददएको सम्िन्धमा सामान ढुिानी भैसकेपबछ भकु्तानी रोक्न 
बमल्ने निुँदा संझौताको आधारमा भकु्तानी भएको छ।  िीमा रकम अबनिायय िो, िाम्रो पक्ष 
AIG  भएर प्रिरी प्रधान कायायलयमा पगु्दा चौथो वकस्ता भकु्तानी ददने िेला भएको बथयो। 
भकु्तानी संझौता िमोजजम ददएकोले मेरो पक्षले सफा  पाउन ुपदयछ भन्न ेसमेत व्यिोराको 
ििस प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादी संजय बसंि िस्नेतको तफय िार् विद्वान िररष्ठ अबधिक्ता श्री श्याम खरेल तथा 
विद्वान अबधिक्ता श्री शरद प्रसाद कोइरालाले िाम्रो पक्ष प्रिरी उपरीक्षक भएको कुरामा 
वििाद छैन। यी प्रबतिादी उपर खररद िोडयको सदस्य र योजना तथा लागत सबमबतको 
सदस्यको िैबसयतमा गरेको कामको सम्िन्धमा अबभयोग लागेको देजखन्छ। खररद िोडयको 
सदस्यको िैबसयतले गरेको कामको सम्िन्धमा प्रबतिादी मनोज न्यौपानेको ििस लागू 
िनु्छ। कायस्तै गरी योजना तथा लागत सबमबतको िकमा मेरो पक्ष सो सबमबतको सदस्य 
भएको देजखँदा मेरो पक्षले शरुुको लागत अनमुान कमको पेश गरेकोमा पबछ लागतमा थप 
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लागत अनमुान थप गरेको भन्न े ०६४।६।१८ को िैठकमा मेरो उपजस्थबत छैन। 
ठेकेदारिार् दररेर् बल  लगत तथा योजना प्रबतिेदन िनाएको िो न। यी प्रबतिादी 
०६४।५।२६ को िैठक पबछ कविल्यै संलग्न देजखदैन। तसथय माबथको आदेशको पालना 
गनन प्रिरी कमयचारी भएको िुँदा अबभयोग दािीिार् सफा  पाउनपुछय भन्न ेसमेत व्यिोराको 
ििस जजवकर प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादी बनरज पनुको तफय िार् उपजस्थत विद्वान िररष्ठ अबधिक्ता सबतशकृष्ण खरेलले 
िाम्रो पक्षले कानून विपरीत कुनै काम गरेको छैन। आफू भन्दा माबथको अबधकारीले 
ददएको आदेश मान्नु पदयछ। कायस सम्िन्धमा प्रिरी ऐन, २०१२ को दफा १५ ले पबन 
व्यिस्था गरेको छ। कायो व्यिस्था िाम्रो पक्षले नमान्नु बमल्दैन। नमानेमा Chain of 

Commandको बसद्धान्तले कारिािी िनु पबन सक्थ्यो। सञ्चालक सबमबतको िैठकमा AIG 

पदले प्रबतबनबधकाि गनन िो न। AIG को बनदनशनले िैठकमा गएकोसम्म िो, कायो पबन 
विभाबगय AIG नभएकाले जान ुपरेको िो। तसथय माबथ उल्लेजखत ििस जजवकरको आधारमा 
यी प्रबतिादीले सफा  पाउन ुपदयछ भन्न ेसमेत व्यिोराको ििस प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादी सरेुन्द्र ििादरु पालको तफय िार् उपजस्थत विद्वान अबधिक्ता श्री अमर थापाले 
प्रस्ततु मदु्ामा नयाँ बनणयय गरेको भन्न ेकुरा AlreadyTender िुँदा Price सवित उल्लेख भएको 
छ। वकनेको मेरो पक्षले िो न। ०६५।३।११ को कोष संचालक सबमबतको िैठककमा 
उपजस्थत भ  जनु १२, २००८ मा पविले खोलेको L.C. िमोजजमको नबलएको सामानिरुको 
मूल्य अमेररकी डलर ७,२५,०६७।२३ को APC को स्पेयर पार्यस खररद गनय संसोधन 
गरी ४ थान Truck utility Cargo, Jeep 4×4 with military radio १७ थान आिश्क 
नभएको र सो मूल्य िरािरको रकम सप्लाययसिार् वफताय िनु नसक्ने भएिार् सो िरािरको 
APC को Spare Parts खररद गनन संसोबधत सम्झौता अनमुोदन गरेको िो। मेरो पक्षको 
िज नयत पबन छैन मनसाय पबन छैन तसथय अबभयोग दािीिार् मेरो पक्षले सफा  पाउन ु
पदयछ भन्न ेव्यिोराको ििस प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादी वपताम्िर अबधकारीको तफय िार् उपजस्थत विद्वान अबधिक्ता प्रकाश के.बस. 
ले बनज वपताम्िर अबधकारी प्रिरी उपरीक्षक भएको कुरामा वििाद छैन। यी प्रबतिादी उपर 
खररद िोडयको सदस्य र योजना तथा लागत सबमबतको सदस्यको िैबसयतमा गरेको कामको 
सम्िन्धमा अबभयोग लागेको देजखन्छ। कायस्तै गरी योजना तथा लागत सबमबतको िकमा यी 
प्रबतिादी सो सबमबतको सदस्य भएको देजखँदा यी प्रबतिादीले शरुुको लागत अनमुान कमको 
पेश गरेकोमा पबछ लागतमा थप लागत अनमुान थप गरेको भन्न े ०६४।६।१८ को 
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िैठकमा बनज वपताम्िर अबधकारीको उपजस्थबत छैन। ठेकेदारिार् दररेर् बल  लगत तथा 
योजना प्रबतिेदन िनाएको िो न। यी प्रबतिादी ०६४।५।२६ को िैठक पबछ कविल्यै 
संलग्न देजखदैनन तसथय अबभयोग दािीिार् सफा  पाउनपुछय भन्ने समेत व्यिोराको ििस 
जजवकर प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादी रमेश कुमार पाण्डेयका तफय िार् उपजस्थत विद्वान िररष्ठ अबधिक्ता श्री 
सबतशकृष्ण खरेल तथा विद्वान अबधिक्ता श्री िोधरी राज पाण्डेले प्रस्ततु मदु्ा दायर िुँदाको 
िखत िाम्रो पक्ष सडुानको डारफरमै िनुिुनु्थ्यो। अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले 
रकम समथयन गरेको सम्िन्धमा केिी प्रश्न सोध्दै नसोधी मदु्ा दायर गरेको छ। राज्य 
व्यिस्था सबमबतको प्रबतिेदनमा ०६५।९।११ सम्मको िैठकला  िेरेर प्रबतिेदन ददएको 
छ। कायो भन्दा अगाबडका कुनै पबन िैठकमा उपजस्थत िनुिुनु्न। खररद गररएका APC िरु 
Army Purpose को लाबग काम नलाग्ने भएतापबन Police Purpose को लाबग Serviceable 

छ। िाम्रो पक्ष संचालक सबमबतको सदस्य िो न, ०६६।६।१ को िैठकमा AIG वकरण 
कुमार गौतमको आदेशले उपजस्थत भएको िुँदा िाम्रो पक्षले आरोवपत कसूरिार् सफा  
पाउन ुपदयछ भन्ने समेत व्यिोराको ििस प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादी श्याम ििादरु खडकाको तफय िार् उपजस्थत विद्वान अबधिक्ता द्वय श्री 
बभमाजुयन आचायय र श्री निराज थपबलयाले पानी र्ैंकर र Ambulance  चीनिार् खररद 
गरेको िुँदा ढुिानी िापतको रकम नेपाल प्रिरीले नै बतनन गरी पविले नै सम्झौता भै सकेको 
िुँदा संझौताको आधारमा भकु्तानी ददएको िो। अमेररकी डलर २,७३,०६३।२३ र 
९,००,०००।– विमालयन िैंकको खातामा ट्रान्सफर गरेको सम्िन्धमा भकु्तानी ताबलका 
पविले नैं तय भएको र भकु्तानी ताबलका िमोजजम रकम नददए Book force loan कायम भै 
१५% जररिाना लाग्ने भएको िुँदा सो रकम ट्रान्सफर गरेको िो। अमेररकी डलर 
६२,५८० Spare parts को ढुिानी बिमा र भ्यार् िापतको रकम भकु्तानी गरी समथयन 
गरेको सम्िन्धमा समथयन भएको िो, भकु्तानी संझौताको आधारमा भएको िो। अमेररकी 
डलर ५१,४६७ पबछ शम्भ ुभारतीला  ददएको भन्न ेसम्िन्धमा सो रकम ढुिानी बिमा र 
भ्यार् िापतको भएको र सो रकम सोधभनाय भै सकेको छ। िादीका साक्षी विदरु के.सी., 
भरत ििादरु जज.बस.,राजेन्द्र बसंि भण्डारी र कमल बसंि िमले पबन Chain of Command मा 
नै Focus गरेको देजखन्छ। CIF उल्लेख भएका Invoice गलत छन। िाम्रो पक्षले आरोवपत 
कसूरिार् सफा  पाउन ुपदयछ भन्न ेसमेत व्यिोराको ििस प्रस्ततु गनुयभयो।  
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प्रबतिादी बनरज शािीको तफय िार् उपजस्थत विद्वान अबधिक्ता श्री निराज थपबलयाले 
मेरो पक्षले १ जनिरी २००९ मा आपूबतयकताय क्रम्पनीका डा रेक्र्र Michael Rider ला  
संिोधन गरी राम्रो तथा गणुस्तरयकु्त APC सप्ला  गरेको भनी Appreciation Letter ददएको 
िो न। कायो पर सेिा िापत लेखेको िो। Appreciation Letter को गलत व्याख्या गरी 
तथ्यमा Corrupt भएको छ। िाम्रो पक्ष कायस समयमा UN शाखामा काययरत िनुिुनु्थ्यो। 
कायिाँ काययरत भएकै कारणले सप्लायरला  धन्यिादसम्म ददएको िो। Appreciation Letter 

ददएको कारणले बमसनमा खररद गररएका APC िरु गणुस्तरीय भएका िो नन ् र परुानो 
खररद भएको पबन िो न। Appreciation Letter को िारेमा प्रबतिादी िेम ििादरु गरुुङला  
जानकारी गराउन ु भएको छ। कायो कुरा िेम ििादरु गरुुङको ियानिार् पबन देजखन्छ। 
तसथय मेरो पक्षला  अबभयोग दािीिार् सफा  िनुपुछय भन्ने समेत व्यिोराको ििस प्रस्ततु 
गनुयभयो। 

प्रबतिादी अजुयन प्रसाद बतबमजल्सना तफय िार् विद्वान िररष्ठ अबधिक्ता श्री लोकभक्त 
राणा र विद्वान अबधिक्ता श्री चोमराज दािालले दरभाउपर आव्िान िुँदा मेरो पक्ष संलग्न 
रिेको िोडय गठन भएको बथएन। यी प्रबतिादी शाखा अबधकारी कानून भबनएकोमा शाखा 
अबधकारी िोइन। कायिाँ प्रमखु लालमणी आचायय लेजखएको छ। उिा ँ ०६४।५।३० 
गतेसम्म प्रजशक्षक प्रिरीको िैबसयतमा िाविर िनुिुनु्छ। िाम्रो पक्ष ०६४।५।३० मा 
कायायलय आए पबछ ऐ ३१ गते पबछको बमबतमा सिी गराएको छ। सिी गनय नमान्दा सिी 
गनुय भनी आदेश आएको छ। साथै कायसै ददन सरुिा पबन भएको छ। द ु ठाउँ भन्दा 
अन्यरको िस्ताक्षर प्रबतिादी प्रकाश अबधकारीले लामो रुपमा सिी गदाय अगाडी सिी परेको 
जस्तो देजखएको िो। Refurbished थप गनन काययमा पबन संलग्नता छैन। बनणयय प्रकृयामा 
संलग्न लालमणी आचाययला  प्रबतिादी िना एको छैन। तसथय िाम्रो पक्षले अबभयोग 
दािीिार् सफा  पाउनपुछय भन्न ेसमेत व्यिोराको ििस जजवकर प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादी मनोज न्यौपानेको तफय िार् उपजस्थत विद्वान अबधिक्ता द्वय श्री एकराज 
पोखरेल र श्री मेघराज पोखरेलले बनज मनोज न्यौपाने प्रिरी ऐन, २०१२ को दफा 
१४,१५,३७, ऐ. बनयमािलीको बनयम ८० तथा १५९ ला  आदर गरेिार् यो मदु्ा बनजको 
िकमा पबन चला एको छ। Chain of Command ला  िादीका साक्षीले पबन स्िीकार गरेको 
छ। यसिार् Chain of Command प्रिरी प्रशासनमा लागू िनेु कुरा स्थावपत भएको छ। 
१५ ददन नपगु्दै दरभाउ पर खोलेको भन्ने सम्िन्धमा ०६४।५।१० मा नै १५ ददने 
सूचना आव्िान भै सकेकोले ०६४।५।२५ मा १५ ददन पगु्ने िुँदा दरभाउ पर खोलेको 
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िो। पेश भएका तीन िर्ा मध्ये िाल वििादमा आएको Assured Risks ले कम अंक िोल 
किोल गरेको िुँदा बसफाररश भएको िो। सो Specification यी प्रबतिादीको कायय क्षेर बभर 
नपनन, ०६४।५।१४ सम्मका काम कारिािी ०६४।५।१७ मा गएको िाम्रो पक्षला  
सरोकार िदुैँन  तसथय आरोवपत कसूरिार् सफा  पाउनपुदयछ भन्ने समेत व्यिोराको ििस 
जजवकर प्रस्ततु गनुयभयो। 

प्रबतिादीिरु सञ्चालक सबमबतका डा. अजजत कुमार गरुुङ्ग, बगररधारी शमाय, रामकृष्ण 
राजभण्डारी समेत नौ जनाको तफय िार् उपजस्थत िनु ु भएका विद्वान िररष्ठ अबधिक्ता श्री 
सबतशकृष्ण खरेल तथा अबधिक्ता श्री गणेशविक्रम काकीले िाम्रो पक्ष मध्येका प्रबतिादी 
अजजत कुमार गरुुङ अस्पतालको प्रबतबनबधको रुपमा अस्पताल सम्िन्धी केिी छलफल िनु्छ 
की भनेर ०६४।१०।३ को कोष संचालक सबमबतको िैठकमा उपजस्थत िनु ुभएकोसम्म 
िो। कायिाँ िस्पीर्ल सम्िन्धी बनणयय नं. ३, ५ र ८ मा बनणयय पबन भएका छन।् उक्त 
बमबतको बनणययला  िेदाय भै सकेको काम कुराला  समथयनसम्म गरेको अिस्था छ। नीबतगत 
बनणयय भएको छ। कायस्तै ०६४।३।१ को नीबतगत बनणययमा मदु्ा चलेन। 
०६४।५।२६ को िैठकमा अस्पतालको कोिी प्रबतबनबध राजखएन। तर ०६४।६।१८ 
को िैठकमा प्रबतबनबध राजखयो। ०६४।६।१८ को िैठकमा उपजस्थत प्रिरी अस्पतालका 
प्रबतबनबध मकुुन्द प्रसाद विडारीला  मदु्ा चलाइएन। अको मिकािपूणय तथ्य िादीका साक्षी 
बमथीला शे्रष्ठले Medical Doctor ले APC को जाँच गनय नसक्ने भनी िकपर गनुय भएको 
छ।  

प्रबतिादी रामकृष्ण राजभण्डारी ०६५।३।११ को िैठकमा उपजस्थत िनु ु भएको 
िो। तर कायस ददनको बनणययमा सिी गरेको छैन। िाम्रो पक्ष यी द ु जना प्रबतिादीिरु 
नेपाल प्रिरी अस्पतालमा काययरत प्राविबधक कमयचारी िनुिुनु्छ। अस्पताल सम्िन्धी Agenda 

भए िैठकमा छलफल िनेु िुँदा प्रबतबनबधको रुपमा उपजस्थत िनु ुभएको िो। बनणययमा सिी 
नभएको िुँदा दोषी करार गनय बमल्दैन। अताः प्रबतिादीिरुले आरोवपत कसूरिार् सफा  
पाउन ुपदयछ भन्ने समेत व्यिोराको ििस प्रस्ततु गनुयभयो। 

 

ठिर खण्डाः- 
विद्धान कानून व्यिसायीिरुको उजल्लजखत ििस सनुी बमबसल समेत अध्ययन गरी 

िेदाय प्रस्ततु वििादमा संयकु्त राष्ट्र संघको अनरुोधमा शाजन्त स्थापनाथय सडुानको डाफय रमा 
नेपाल प्रिरीिार् खर्ाइएको Formed Police Unit (FPU) का लाबग आिश्यक पनन 
Armoured Personnels Carrier (APC), Night Vision, Mobile house, Water 
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treatment plant, Water tanker लगायतका िन्दोिस्तीका न्यून गणुस्तरका सामानिरु 
खररद गरी भ्रष्टाचार जन्य कायय भएको भनी प्रबतिादीिरु रिी प्रताप राणा, बनरज पनु, बनरज 
ििादरु शािी, रमेश विक्रम शाि, अजुयन जंग शािी, ओम विक्रम राणा, दीपेन्द्र ििादरु 
विष्ट, गपु्त ििादरु शे्रष्ठ, रमेश कुमार पाण्डेय, ददनेश के.सी, अजुयन प्रसाद बतबमजल्सना, 
वपताम्िर अबधकारी, प्रकाश अबधकारी, संजय बसंि िस्नेत, िररिर शे्रष्ठ, मनोज न्यौपाने, 
कृष्ण प्रसाद गरुागा , विद्याराज शे्रष्ठ, लाल गोविन्द शे्रष्ठ, अजजत कुमार गरुुङ, रामकृष्ण 
राजभण्डारी, दीपक बसंि थाङदेन, िेम ििादरु गरुुङ, मदन ििादरु खड्का, नरेन्द्र कुमार 
खाबलङ्ग, विजयलाल कायस्थ, रमेश चन्द ठकुरी, श्याम ििादरु खड्का, सरेुन्द्र ििादरु पाल, 
र्पेन्द्रध्िज िमाल, दीपक कुमार शे्रष्ठ, जशि लाबमछाने र श्याम बसंि थापाला  भ्रष्टाचार 
बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(झ), ८(१)(घ)(ञ) िमोजजम र प्रबतिादीिरु ओम 
विक्रम राणा, िेम ििादरु गरुुङ, रमेशचन्द ठकुरी, अजुयन जंग शािी, मदन ििादरु खड्का, 
श्याम बसंि थापा, दीपेन्द्र ििादरु विष्ट र दीपक बसंि थाङदेनला  सोिी ऐनको दफा २४ 
िमोजजम थप सजाय पबन गरी पाऊँ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। प्रबतिादी शम्भ ुभारती 
Assured Risks LTD. का स्थानीय प्रबतबनबध एिं भगिती टे्रडसयका प्रोपाइर्र भएको र 
बनजले स्थानीय प्रबतबनबधको िैबसयतले पेश गरेको िोलपर स्िीकृत भ  सामान खररदको 
लाबग सम्झौता गरी बनजले बिमा ढुिानी र कर समेत िापत रकम िझुी बलएको देजखएकोले 
बनजला  भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) िमोजजम सजाय गरी पाऊँ। साथै 
Assured Risks Ltd. London को मखु्य कारोिार गनन उक्त कम्पनीका डाइरेक्र्र 
Michael Rider उपर भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसूरमा सोिी 
ऐनको दफा २३ ले व्यिस्था गरे मतुाविक भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) 
िमोजजम सजाय गरी पाऊँ भन्ने आरोपपर रिेको देजखन्छ।  

साथै विगोको िकमा APC र सो को Spare Parts मा खचय भएको ने.रु. 
२६,२४,०९,१६३।, APC ढुिानीमा खचय भएको ने.रु १,११,७४,८००।, सो ढुिानी 
गदाय लाग्ने बिमा िापतको रु ५६,२९,०२७।७०, Spare Parts को ढुिानी तथा बिमा 
िापतको ४८,०३,०१५।, Ambulance िलम Water Tanker लगायत सामानिरु 
चीनदेजख सडुान पोर्यसम्म बसपमेन्र् गदाय भगिती टे्रडसयको नाममा ४१,४५,६२३।६० 
भकु्तानी भएको समेत गरी जम्मा अमेररकी डलर ४०,९२,१६७।९३ को भकु्तानी बमबतको 
विबनमय दरको आधारमा िनेु रु.२८,८१,६१,६२९।३० विगो कायम गरी सोको 
फैसलाको बमबतसम्म लाग्ने व्याज समेत आपूबतयकताय मखु्य कम्पनी Assured Risks Ltd. 
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London का प्रमखु व्यजक्त डाइरेक्र्र Michael Rider, प्रबतिादी शम्भ ुभारती र नेपाल 
प्रिरीसँग सम्िजन्धत प्रबतिादी कमयचारीिरुिार् सोिी ऐनको दफा १७ िमोजजम प्रिरी 
कल्याण कोषला  ददला  भरा  पाऊँ भन्ने समेत व्यिोराको अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको आरोपपर रिेको पाइन्छ।  

विशेष अदालतले फैसला गदाय प्रबतिादीिरु ददनेश के.सी., गपु्त ििादरु शे्रष्ठ, विद्याधर 
शे्रष्ठ, दीपेन्द्र ििादरु बिष्ट, जशि लाबमछाने, संजय बसंि िस्नेत, र्पेन्द्र ध्िज िमाल, अजजत 
कुमार गरुुङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, सरेुन्द्र ििादरु पाल, लालगोविन्द शे्रष्ठ, श्याम ििादरु 
खड्का, मदन ििादरु खड्का, प्रकाश अबधकारी, वपताम्िर अबधकारी, कृष्ण प्रसाद गरुागाँ , 
रमेश कुमार पाण्डेय, िररिर शे्रष्ठ, अजुयन प्रसाद बतबमजल्सना, बगरीधारी शमाय, दीपक बसंि 
थाङदेन, मनोज न्यौपाने, बनरज ििादरु शािी, बनरज पनु, श्यामबसंि थापा, रिी प्रताप राणा, 
बिजयलाल कायस्थ, दीपक कुमार शे्रष्ठ, नरेन्द्र कुमार खाबलङ, अजुयन जंग शािी र रमेश 
विक्रम शािले अबभयोग दािीिार् सफा  पाउने ठिर गरेको देजखन्छ। प्रबतिादी Assured 

Risks Ltd कम्पनीले भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसूर गरेको ठिर 
गरी प्रिरी कल्याण कोषले यी प्रबतिादी Assured Risks Ltd, London िार् रु. 
२८,४०,१६,००६।०७ विगोको आधा रकम अथायत १४,२०,०८,००३।०३ (चौध 
करोड िीस लाख आठ िजार तीन रुपैयाँ तीन पैसा) भरा  पाउने र कैदको िकमा 
Assured Risks Ltd.  कम्पनी भएको िुँदा कैद सजाय गरी रिन परेन भनी ठिर गरेको 
पाइन्छ। प्रबतिादी शम्भ ुभारतीले भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २२ 
अनसुारको कसूर गरेको ठिर गरी बनज प्रबतिादीला  एक िषय कैद तथा विगोको आधा रु. 
१४,२०,०८,००३।०३ (चौध करोड िीस लाख आठ िजार तीन रुपैयाँ तीन पैसा) 
जररिाना भ  कायबत नै विगो समेत प्रिरी कल्याण कोषले बनजिार् भरा  बलन पाउने ठिर 
गरेको देजखन्छ। प्रबतिादी Michael Rider ले गणुस्तरयकु्त सामान उपलब्ध गराउने कुरा 
करारनामामा उल्लेख गरे पबन गणुस्तरिीन APC उपलब्ध गराएको कारणले समवष्टगत 
रुपमा APC, Spare Parts को लगानी र ढुिानी, बिमा, भ्यार् िापत समेत रु. 
रु.२८,४०,१६,००६।०७ नेपाल प्रिरीला  गैरकानूनी िानी नोक्सानी पगुकोले प्रबतिादीले 
भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसूर गरेको ठिर गरी सोिी ऐनको 
दफा २३ को व्यिस्था अनसुार प्रबतिादी मूल कम्पनीका डाइरेक्र्र Michael Rider ला  
ऐ.ऐनको दफा ८(४) अनसुार २ िषय कैद र मखु्य कारोिार गनन प्रबतिादी भएकाले विगो 
िमोजजम रु. रु.२८,४०,१६,००६।०७ (अठ्ठाइस करोड चाबलस लाख सोह्र िजार छ 
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रुपैयाँ सात पैसा) जरीिाना िनेु ठिर गरेको देजखन्छ। प्रबतिादीिरु ओम विक्रम राणा, िेम 
ििादरु गरुुङ र रमेश चन्द ठकुरीले भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को 
कसूर गरेको ठिर गरी बतनै जना प्रबतिादीिरुला  जनिी कैद िषय एक र सोिी ऐनको दफा 
२४ ले थप जनिी कैद िषय एक समेत गरी जनिी कैद िषय द ु र प्रबतिादी रमेश चन्द 
ठकुरीला  विगो िमोजजम रु.४,८५,४४,३८८।८३, (चार करोड पचासी लाख चिाबलस 
लाख तीन सय अठासी रुपैयाँ र बरयासी पैसा), प्रबतिादी ओम बिक्रम राणाला  
१७,०६,००,८२४।७४, (सर करोड छ लाख आठ सय चौिीस रुपैयाँ र चौििर पैसा) 
प्रबतिादी िेम ििादरु गरुुङला  ६,४८,७०,७९२।५० (छ करोड अठचाबलस लाख सिरी 
िजार सातसय ियानब्िे रुपैयाँ र पचास पैसा) जररिाना िनेु ठिर गरेको पाइन्छ। 

विशेष अदालतको उक्त फैसला उपर प्रबतिादी मध्येका प्रबतिादी Assured Risks 

Ltd र कम्पनीका डाइरेक्र्र प्रबतिादी Michael Rider ले विशेष अदालतको फैसला उपर 
पनुरािेदन नगरी जचि िझुा  िसेको पाइन्छ। विशेष अदालतले आरोपपर मागदािीिार् 
सफाइ िनेु ठिर गरेका प्रबतिादीिरु ददनेश के.सी., गपु्त ििादरु शे्रष्ठ, विद्याधर शे्रष्ठ, दीपेन्द्र 
ििादरु बिष्ट, जशि लाबमछाने, संजय बसंि िस्नेत, र्पेन्द्र ध्िज िमाल, अजजत कुमार गरुुङ, 
रामकृष्ण राजभण्डारी, सरेुन्द्र ििादरु पाल, लालगोविन्द शे्रष्ठ, श्याम ििादरु खड्का, मदन 
ििादरु खड्का, प्रकाश अबधकारी, वपताम्िर अबधकारी, कृष्ण प्रसाद गरुागां , रमेश कुमार 
पाण्डेय, िररिर शे्रष्ठ, अजुयन प्रसाद बतबमजल्सना, बगरीधारी शमाय, दीपक बसंि थाङदेन, मनोज 
न्यौपाने, बनरज ििादरु शािी, बनरज पनु, श्यामबसंि थापा, रिी प्रताप राणा, बिजयलाल 
कायस्थ, दीपक कुमार शे्रष्ठ, नरेन्द्र कुमार खाबलङ, अजुयन जंग शािी र रमेश विक्रम 
शािला  अबभयोग दािी िमोजजम सजाय गरी पाऊँ भन्ने िादी नेपाल सरकारको 
पनुरािेदनपर रिेको छ। साथै विशेष अदालतले कसरु ठिर गरेका प्रबतिादीिरुला  आरोप 
परको माग दािी िमोजजम कै विगो अनसुारको रकम भ्रष्टाचार गरेको ठिर गरी सोवि 
िमोजजम नै जररिाना र विगो भरी भराउ गदाय अजन्तम फैसला िुँदाको अिस्थासम्मको ब्याज 
समेत भराउने फैसला गरी पाऊँ भनी जजकीर बलएको देजखन्छ। प्रबतिादीिरु शम्भ ुभारती, 
ओम बिक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी र िेमििादरु गरुुङ्गले कसरुदार ठिर गरेको विशेष 
अदालतको फैसला उजल्र् गरी अबभयोग दािीिार् सफा  िनेु फैसला गरी पाऊँ भनी 
पनुरािेदन जजकीर गरेको पाइयो। 

उपरोक्तानसुारको ििस जजकीर र तथ्य रिेको प्रस्ततु मदु्ामा देिाय अनसुारका 
प्रश्निरुका सम्िन्धमा विचार गरी बनणयय गनुयपनन देजखयोाः- 
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क) नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (७) िमोजजम 
अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले सो आयोगला  भएको अबधकार आयोगको 
सजचिला  प्रकायायोजन गरेको र आयोगका सजचिले अनसुन्धान अबधकृत तोकेको कायय 
कानूनसम्मत िो िोइन ?  

ख) प्रिरी कल्याण कोष के कस्तो प्रकृबतको संस्था िो र उक्त संस्थाको रकम 
विनाविनाका सम्िन्धमा अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान गरी 
भ्रष्ट्राचार बनिारण ऐन अनरुुप भ्रष्ट्राचारमा मदु्ा दायर गनय सक्ने िो िा िोइन  ? 

ग) प्रिरी प्रधान कायायलय र Assured Risk Company िीच APC खरीद विक्री 
सम्िन्धमा भएको वििाददत काययमा विशदु्ध करार ऐनको प्रवक्रया अिलम्िन गनुयपनन िो 
िा भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ अन्तगयत मदु्ा दायर िनु सक्ने िो ?  

घ) विशेष अदालत काठमाडौंिार् भएको फैसला बमले नबमलेको केिो र िादी नेपाल 
सरकार तथा प्रबतिादीिरूको पनुरािेदन जजवकर पगु्न सक्ने िो िा िोइन ?   

सियप्रथम बनरुपण गनुयपनन पविलो प्रश्नका सम्िन्धमा विचार गदाय पनुरािेदक 
प्रबतिादीिरुले पनुरािेदनपरमा नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ को धारा १२० को 
उपधारा (७) िमोजजम अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले सो आयोगला  भएको 
अबधकार आयोगको सजचिला  प्रकायायोजन गरेको र बनज सजचिले अनसुन्धान अबधकृत 
तोकी मदु्ा चलाउने बनणयय गरेको कायय नै कानून सम्मत नभएको भनी जजकीर बलएको 
देजखन्छ। पनुरािेदकिरुको उक्त जजकीरका सम्िन्धमा विचार गदाय तकाकाल प्रचबलत 
नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (७) ले ददएको अबधकार 
प्रयोग गरी साियजबनक पद धारण गरेको कुनै व्यजक्तले अनजुचत कायय िा भ्रष्टाचार गरी 
अजख्तयारको दरुुपयोग गरेको तथा सो कसूरमा संलग्न अन्य व्यजक्तका सम्िन्धमा 
अनसुन्धान र तिवककात गनय तथा मदु्ा चलाउन अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगला  
प्राप्त अबधकार आयोगको पदाबधकारी बनयजुक्त भ  नआएसम्मका लाबग आयोगका सजचिला  
आयोगको बमबत २०६६।९।२० को बनणययानसुार सजुम्पएको भनी बमबत २०६६।९।२७ 
को नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाजशत भएको देजखन्छ। 

नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (७) मा अनसुन्धान 
र तिवककात गनन िा मदु्ा चलाउने आफ्नो काम, कतयब्य र अबधकारमध्ये कुनै काम, 

कतयब्य र अबधकार अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले प्रमखु आयकु्त, आयकु्त िा 
नेपाल सरकारको कमयचारीला  तोवकएको सतयको अबधनमा रिी प्रयोग तथा पालना गनय 
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पाउने गरी समु्पन सक्नेछ भन् ने व्यिस्था रिेको देजखन्छ। अजख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान 
आयोग नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ मा रिेका विबभन् न संिैधाबनक अंङ् गमध्येको 
एक अङ् ग भएकोमा वििाद छैन। यसको स्थापना गनुयको मखु्य उद्धेश्य नै साियजबनक पद 
धारण गरेको कुनै व्यजक्तले अनजुचत कायय िा भ्रष्टाचार गरी अजख्तयारको दरुुपयोग गरेमा 
कायस सम्िन्धमा अनसुन्धान र तिवककात गनन, कायस्तो अनसुन्धान र तिकीकातिार् 
साियजबनक पद धारण गरेको कुनै व्यजक्तले अनजुचत कायय गरेको देजखएमा सचेत गराउने िा 
विभागीय सजायको लाबग अजख्तयारिालासमक्ष लेखी पठाउने, अनसुन्धान र तिकीकातिार् 
कायस्तो व्यजक्तले भ्रष्टाचारजन्य कसरु गरेको देजखन आएमा सम्िजन्धत अदालतमा मदु्ा 
चलाउने समेतका काययका लाबग िो भन् ने कुरा अन्तररम संविधानको धारा १२० को समग्र 
संरचनािार् स्पष्ट िनु आउँछ। सो संविधानको धारा ११९ मा अजख्तयार दरुूपयोग 
अनसुन्धान आयोगको गठन विबध िेदाय प्रमखु आयकु्त र आिश्यक संख्यामा अन्य 
आयकु्तिरू रिने देजखन्छ। यसरी गठन िनेु आयोगको तफय िार् िनेु काम कारिािी र 
बनणययिरू उपलब्ध सिै पदाबधकारीिरूिार् सामवुिक रूपमा सम्पादन िनेु कुरा सामान्य 
बनयमको कुरा िो। तर आयोगका तफय िार् गनुयपनन अनसुन्धान लगायतका सिै काययिरू 
आयोगका सिै पदाबधकारीले सामवुिक रूपमा गनय व्याििाररक रूपमा िा काययिोझका 
आधारमा समेत सम्भि नभएमा िा सिै पदाबधकारीको उपजस्थबत िनु नसकेको अिस्थामा 
आयोगका तफय िार् गनुयपनन काम कारिािी सचुारु रूपमा सञ् चालन गनय आयोगला  
संविधानद्वारा प्राप्त अबधकार र काम, कतयव्य आयोगको कुनै पदाधकारी िा नेपाल सरकारको 
कुनै कमयचारी माफय त ् गनय गराउन पाउने गरी धारा १२० को उपधारा (७) ले आफ्नो 
अबधकार प्रकायायोजन गनय सक्ने अबधकारसमेत ददएको देजखन्छ। 

अजख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको सजचिला  सो आयोगको अबधकार 
प्रकायायोजन गरेको कायय नै गैरकानूनी रिेको भनी पनुरािेदक प्रबतिादीिरुले पनुरािेदनपरमा 
एिं पनुरािेदक प्रबतिादीिरू तफय का विद्वान ् कानून व्यिसायीिरूले गनुय भएको ििस 
जजकीरका सम्िन्धमा िेदाय अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अबधकार र काम 
कतयव्यमध्ये कुनै अबधकार र काम, कतयव्य आफ्नो कुनै पदाबधकारी िा नेपाल सरकारको 
कुनै कमयचारीला  प्रकायायोजन गनय पाउने संिैधाबनक व्यिस्था र सो आयोगको काम, कतयव्य 
र अबधकारको प्रकृबतिार् िेररन ुआिश्यक देजखन्छ। संविधानले नै आयोगको अबधकार र 
काम, कतयव्य प्रकायायोजन िनु सक्ने भनी वकर्ान गरेको व्यिस्थाला  अन्यथा अथय गरी 
आयोगको सजचिला  अबधकार प्रकायायोजन गनय नबमल्ने भन् ने िुँदैन। साथै आयोगको 
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अबधकार र काम, कतयव्यको प्रकृबत िेदाय पबन सो आयोगले गनन अनसुन्धान र तिकीकातको 
कायय तथा सचेत गराउने िा विभागीय कारिािीको लाबग लेजखपठाउने िा मदु्ा चलाउने 
कायय विशदु्ध न्यावयक कायय िोइन। संविधानमा व्यिजस्थत आयोगको काम, कतयव्य र 
अबधकार बनाःसन्देि रूपमा काययकारी प्रकृबतको िो। बसद्धान्तताः विशदु्ध न्यावयक कायय गनन 
कुनै न्यावयक बनकायको न्यावयक अबधकार मार अन्य बनकाय िा पदाबधकारीमा प्रकायायोजन 
िनु नसक्ने िनु्छ। तर विशदु्ध न्यावयक कायय िािेकको काययकारी िा प्रशासबनक प्रकृबतको 
अबधकार र काम, कतयव्यको प्रकायायोजन िनु सक्तछ। अताः अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग न्यावयक बनकाय नभ  साियजबनक पद धारण गरेको कुनै व्यजक्तले अनजुचत कायय 
गरेको देजखएमा सचेत गराउने िा विभागीय सजायको लाबग अजख्तयारिाला समक्ष लेखी 
पठाउने, अनसुन्धान र तिकीकातिार् कायस्तो व्यजक्तले भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको देजखन 
आएमा सम्िजन्धत अदालतमा मदु्ा चलाउने समेतका काययकारी प्रकृबतको अबधकार प्रयोग 
गनन बनकाय भएकोले सो आयोगले आफ्नो कुनै अबधकार िा काम, कतयव्य आफ्नो 
मातितको कुनै पदाबधकारी िा नेपाल सरकारको कुनै कमयचारीला  प्रकायायोजन गनय पाउने 
नै देजखन्छ। 

अि यस वििादमा सो आयोगको सजचिला  कुन पररजस्थबतमा आयोगको अबधकार 
प्रकायायोजन गररएको रिेछ भन् ने सम्िन्धमा पबन िेररन ु आिश्यक भएको छ। उक्त 
आयोगका पदाबधकारीिरू सिैको काययकाल समाप्त िनुभुन्दा तकाकाल अगाबड आयोगले 
संविधान र कानून िमोजजम गररआएका र गनुयपनन काम कारिािीिरू सचुारू रूपमा 
सञ् चालन गरी ररक्तताको जस्थबत आउन नददन २०६६।९।२० मा आयोगका सदस्यिरू 
लबलतििादरु बलम्ि ुर िेदप्रसाद जशिाकोर्ीको एकमत बनणययिार् अन्तररम संविधानको धारा 
११९ िमोजजम आयोगका सजचिला  अबधकार प्रकायायोजन गरेको देजखन्छ। कायसैले सो 
बनणयय दिैु जना सदस्यिरूले आफू ििाल छँदैको अिस्थामा गरेको कुरामा वििाद छैन। 
यसरी आयोगमा तकाकाल ििाल रिेसम्मका सदस्यिरूले आफू ििाल छँदै गरेको सो 
बनणययला  आयोगको बनणयय मान् नपुनन िनु्छ। सो बनणययिार् कुनै व्यजक्त विशेषका नाममा 
आयोगको अबधकार प्रकायायोजन गररएको नभ  आयोगको सजचिको नाममा गररएको 
देजखन्छ। कायसैले सजचिको पदमा को व्यजक्त रिेको छ भन् ने कुराला  बनणययले इजङ् गत 
गरेको नभ  सजचिको पदला  मार अबधकार प्रकायायोजन गरेको देजखन्छ। सो बनणययमा नै 
संविधानको धारा ११९ िमोजजम पदाबधकारी बनयकु्त भ  नआएसम्मका लाबग भनी अिबध 
समेत बनजश् चत गररएको देजखन्छ। कायसैले सो अबधकारको प्रकायायोजनको बनणयय आयोगका 
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पदाबधकारीिरूको विस्थापन गनन वकबसमको िा असीबमत अिबधको लाबग भन् ने पबन 
देजखँदैन। 

संविधानमा संिैधाबनक बनकायको रूपमा अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
व्यिस्था रिनकुो पबन खास उद्धेश्य िनु्छ। कायस्तो मित्त्िपूणय बनकायमा कुनै कालखण्डमा 
कुनै कारणिश समयमा नै पदाबधकारी बनयकु्त िनु नसकेमा िा बनयकु्त भएका सिै 
पदाबधकारीको काययकाल समाप्त भ  नयाँ पदाबधकारी कसैको पबन बनयजुक्त िनु नसकेमा 
संविधान प्रदक्त दावयकािको अिलम्िन गरी भ्रष्टाचारको छानविन अनसुन्धान तथा मदु्ा दायर 
समेतका सिै कामकारिािीिरू अिरूद्ध अिस्थामा राख् न ुपनन िा शून्यको जस्थबतमा राख् नपुनन 
भन् ने तकय  जायज िनु सकै्तन। संविधान र कानूनी व्यिस्थाको व्याख् या गदाय जविले पबन 
समस्याको समाधान बनस्कने गरी र ररक्तताको पररपूबतय िनेु गरी गररन ुआिश्यक िनु्छ। 
आयोगमा ििाल रिेका पदाबधकारीिरूको पदािबध समाप्त िनु लागेको र विविध कारणिार् 
नया ँ पदाबधकारीिरूको तकाकाल बनयजुक्त िनु सक् ने अिस्था पबन नभएको जस्थबतमा सो 
आयोगको दैबनक कामकारिािी र बनणययमा प्रबतकूल असर नपरोस ्भनी आयोगको उपजस्थबत 
र अजस्तत्त्ि यथाित ्रूपमा कायम राख् न समेत आयोगले बनरन्तर रूपमा काम कारिािी गनुय 
आिश्यक बथयो। तदनरुूप आयोगको कामकारिािी बनरन्तर रूपमा सञ् चालन गनन 
अबभप्रायिार् तकाकाल पदमा ििाल रिेका पदाबधकारीिरूले आफू ििाल छँदै आयोगको 
काम कारिािीला  शून्यतामा पगु्न नददने गरी गरेको अबधकार प्रकायायोजन सम्िन्धी 
बनणययला  संिैधाबनक व्यिस्था र कायसको ििृत उद्धेश्यको रोििार् िेदाय समेत अन्यथा भन् न 
बमल्ने देजखएन। अताः आयोगले २०६६।९।२० मा आयोगका सजचिला  समु्पेको 
अबधकारला  असंिैधाबनक र गैरकानूनी भन् न बमलेन।  

आयोगिार् सजचिला  प्रकायायोजजत अबधकार पनुाः अन्य कमयचारीमा प्रकायायोजन िनु 
सक्छ सक्दैन प्रश् नको सम्िन्धमा पबन विचार गनुयपनन भएको छ। आयोगका सजचिले सोिी 
आयोगमा काययरत सिन्यायाबधिक्ता बडल्लीरमण आचाययला  अनसुन्धान अबधकृत तोकेको 
िुँदा बनजले अनसुन्धान तिवककात सकेर मदु्ा लगाउन पाउन बमल्ने िोइन, प्रकायायोजजत 
अबधकार पनुाः प्रकायायोजन गरी पाएको अबधकारिार् अनसुन्धान अबधकृत बडल्लीरमण 
आचाययले दायर गरेको मदु्ा खारेज िनुपुदछय भन् ने समेत पनुरािेदक प्रबतिादी तफय िार् रिन ु
भएका विद्वान ्कानून व्यिसायीिरूको ििस जजवकर भएकोमा कायसतफय  िेदाय प्रस्ततु मदु्ाको 
वििादको विषयमा आयोगले तकाकालीन व्यिस्थावपका संसको राज्य व्यिस्था सबमबतको 
विस्ततृ स्थलगत अध्ययन प्रबतिेदन तथा अन्य माध्यमिार् प्राप्त सूचना र जािेरीपबछ 
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तकाकालीन अिस्थामा आयोगका पदाबधकारी ििाल रिेकै अिस्थामा अनसुन्धान तिवककात 
सरुु गरेको देजखन आएको छ। यस वििादको विषयमा अनसुन्धान तिवककात गनय र 
अबभयोग दायर गनय समेत तकाकालीन आयोगले नै अनसुन्धान तिवककात गनय समु्पेका 
अनसुन्धान अबधकृत सिन्यायाबधिक्ता राजेन्द्र सिेुदीला  मिान्यायाबधिक्ताको कायायलयले 
अन्यर सरुिा गरेको भन् ने बमबसल संलग्न कागजिार् देजखएको छ। तकापश् चात ् सोिी 
कायायलयिार् नै आयोगमा काजमा सरूिा भ  आएका सिन्यायाबधिक्ता बडल्लीरमण 
आचाययला  यस सम्िन्धमा िाँकी अनसुन्धान तिवककात गनय सजचिले आयोगको तफय िार् 
बनणयय गरी अनसुन्धान अबधकृतको रूपमा तोकेको कुरा आयोगको परिार् देजखन्छ। बनज 
अनसुन्धान अबधकृतले बनरन्तर गरररिेका अनसुन्धानको िाँकी कायय सरुिा भएका 
अनसुन्धान अबधकृतको स्थानमा नयाँ जजम्मेिारी तोवकएका अनसुन्धान अबधकृत बडजल्लरमण 
आचाययले आयोगसमक्ष प्रबतिेदन पेश गरेपबछ बमबत २०६८।२।२२ मा आयोगको 
सजचिको अध्यक्षतामा िसेको िैठकको बनणययिार् प्रस्ततु अबभयोगपर दायर भएको 
देजखन्छ। 

नेपालको अन्तररम संविधानको धारा ११९ िमोजजम आयोगमा नयाँ पदाबधकारीिरू 
बनयकु्त भ  नआएको र तकाकाल कायसरी बनयजुक्त िनेुगरी संिैधाबनक पररषदिार् बसफाररश 
समेत भइनसकेको जस्थबतमा आयोगमा तकाकाल ििाल रिेका पदाबधकारीिरूले आफू ििाल 
छँदै आयोगको काम, कतयव्य र अबधकार सजचिले प्रयोग गनन गरी एकमत बनणयय गरी 
प्रकायायोजन गरेको अिस्थामा आयोगले सम्पादन गनुयपनन सिै कामकारिािी आयोगको सजचि 
एक्लैले मार गनय सम्भि समेत देजखँदैन। साथै बनज सजचिले आयोगको तफय िार् आफूला  
प्राप्त अबधकार र काम, कतयव्य मातितका अबधकृतला  प्रकायायोजन नगनन िो भने बनजला  
आयोगको तफय िार् भएको अबधकारको प्रकायायोजन वक्रयाशील िनु नसकी स्िताः प्रयोजनिीन 
अिस्थामा पगु्न जाने िनु्छ। सो अिस्थाको कल्पना अबधकार प्रकायायोजन सम्िन्धी बसद्धान्त 
समेतिार् जायज िनु सकै्तन। अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार सम्िन्धी 
गम्भीर अपराधको छानविन गनन एउर्ा जजम्मेिार बनकाय भएको र आयोगका सदस्यिरुको 
ररक्तताको अिस्थामा आयोगको काययला  बनरन्तरता प्रदान गनय सजचिला  प्राप्त प्रकायायोजजत 
अबधकार अनरुुप अनसुन्धान तथा अबभयोजन भएको कायय कानून सम्मत िुँदा आयोगको  
सदस्यको अनपुजस्थबतमा आयोगको सम्पणुय कायय नै ठप्प िनु ु पनन भन्ने जजकीर तकय  संगत 
िनु सक्दैन। तसथय यस वििादको विषयमा आयोगिार् पविले नै अनसुन्धान अबधकृत 
तोवक  अनसुन्धान र तिकीकात प्रारम्भ भएको देजखएको साथै पविले नै प्रारम्भ भइसकेको 
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सो अनसुन्धानको काययला  बनरन्तरता ददने गरी मार पविले अनसुन्धान अबधकृत सरुिा 
भएको स्थानमा िाजजर िनु आएका अको अबधकृतला  सजचििार् िाँकी अनसुन्धानको 
जजम्मेिारी तोकेको देजखएको िुँदा सो कामकारिािी समेत अन्यथा िा कानून प्रबतकूल 
नदेजखदा पनुरािेदक प्रबतिादीिरुको पनुरािेदन जजकीर एिं सो तफय का विद्धान कानून 
व्यिसायीिरुको ििस संग सिमत िनु सवकएन। 

बनरुपण गनुयपनन दोरो ो प्रश्न प्रिरी कल्याण कोष के कस्तो प्रकृबतको संस्था िो र उक्त 
संस्थाको रकम विनाविनाका सम्िन्धमा अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान 
गरी भ्रष्ट्राचार बनिारण ऐन अनरुुप भ्रष्ट्राचारमा मदु्ा दायर गनय सक्ने िो िा िोइन  भन् ने 
सम्िन्धमा विचार गदाय प्रिरी कल्याण कोष संस्था दताय ऐन, २०३४ िमोजजम बमबत 
२०५२।४।१८ मा दताय भएको देजखन्छ। संस्था दताय ऐन अन्तगयत दताय भएको संस्थाको 
कामकारिािीका सम्िन्धमा भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०१७ िमोजजम अदालतमा मदु्ा 
चलाउन बमल्ने नबमल्ने भन् ने प्रश् नको बनरूपण गदाय विशेष अदालतले कायस्तो संस्थाको प्रकृबत 
र उद्धेश्य, कायसको सञ् चालनमा संलग्न रिेका व्यजक्तको साियजबनक िा पदीय िैबसयत, 

कायसले गनन काम कारिािीको क्षेर र प्रकृबत, कायस्तो संस्थाको कोषमा नेपाल राज्यको 
आबथयक िा अन्य लगानी तथा साियजबनक र रावष्ट्रय जीिनमा कायस्तो संस्थाको काययिार् 
परेको असर तथा सो संस्थाको कामकारिािीिार् राज्य कोषमा पगु्ने व्ययभार िा प्रबतकूल 
असर समेतका विविध पक्षला  मनन गरी एउर्ा बनष्कषयमा पगु्न ुिाञ् छनीय देजखन्छ। 

प्रिरी कल्याण कोषको पदाबधकारीमा ििालिाला प्रिरी मिाबनरीक्षक लगायतका 
ििालिाला प्रिरीिरू रिने भनी सो संस्थाको विधानमा व्यिस्था रिेको देजखन्छ। सो 
कोषको कायय सञ् चालनको लाबग प्रिरी मिाबनरीक्षकको अध्यक्षतामा साधारणसभा िस्ने 
(विधानको धारा १२), प्रिरी मिाबनरीक्षकको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सबमबत रिने (धारा ६) र 
प्रधान कायायलय प्रशासन विभागको प्रिरी अबतररक्त मिाबनरीक्षक र सो नभएमा प्रिरी नायि 
मिाबनरीक्षकको अध्यक्षतामा रिने ३ सदस्यीय सञ् चालक सबमबत (धारा ९) समेतको 
व्यिस्था रिेको देजखन्छ। यसिार् सो कोषको पूणय बनयन्रण र सञ् चालनमा ििालिाला 
प्रिरी मिाबनरीक्षक लगायतका उच्च तिका प्रिरी अबधकृतिरू बनणाययक रिेको कुरामा 
वििाद भएन।  

यसरी प्रिरी कल्याण कोषको सञ् चालन नेपाल प्रिरीका ििालिाला जजम्मेिार 
पदाबधकारीिरूको सञ् चालक सबमबतिार् िुँदै आएको र कायसको काययकारी सबमबतमा समेत 
ििालिाला प्रिरीका विबभन् न तिका पदाबधकारीिरू संलग्न रिेको, सो कोषको नगदी कोषमा 
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नेपाल सरकारिार् तलि सवुिधा प्राप्त गनन विबभन् न तिका प्रिरी कमयचारीको तलि र सवुिधा 
रकम समेतिार् कट्टा भएको रकम जम्मा िनेु गरेको र सम्पूणय प्रिरी कमयचारीको वितको 
लाबग सो रकम खचय िनेु गरेको भन् ने उक्त कोषको विधान समेतिार् देजखन्छ। यसिार् सो 
कोष व्यजक्तगत िैबसयतमा नभ  नेपाल प्रिरीका ििालिाला पदाबधकारीिरूको पदीय 
िैबसयतमा सञ् चालन भएको भन् ने देजखयो।  

अकोतफय  सो कोषमा नेपाल सरकारिार् प्रिरी संगठनला  उपलब्ध गराइएको चल 
अचल सम्पजििार् प्राप्त िनेु रकम समेत रिने कुरा पबन विधानिारै् देजखएको छ। सो रकम 
नेपाल प्रिरीले गनन काममा समेत खचय गररने र कायसको सोधभनाय नेपाल सरकारले ददने 
गरेको भन् ने समेत विधानको संरचना र बमबसल संलग्न कागजातिरू समेतिार् देजखन्छ। 
यसिार् सो कोष विशदु्ध रूपको गैरसरकारी संस्था िा बनस्िाथय समाजसेिा गनन िा 
मनुाफारवित संस्था जस्तो पबन देजखँदैन।  

 यसका अबतररक्त सडुानमा संयकु्त राष्ट्र संघको लाबग नेपालिार् FPU प्रिरी र्ोली 
पठाउने सम्िन्धमा नेपाल सरकारिार् बमबत २०६४।३।७ मा बनणयय भएअनसुार नेपाल 
प्रिरीला  प्रिरीको रु्कडी पठाउन र यस कोषिार् िन्दोिस्तीको सामान खरीद गरी पठाउन 
भनी प्रिरी प्रधान कायायलयला  गिृ मन्रालयले आदेश ददएको समेत देजखन्छ। यसरी प्रिरी 
कमयचारीिरूको तलि सवुिधाको रकम तथा नेपाल सरकारिार् प्राप्त िनेु रकमिार् बसजञ् चत 
िनेु कोषको रकम लगानी गरी डाफय र बमसनको लाबग APC  खरीद गनन, कायसरी खरीद 
भएका सामानिरूको मूल्य िापतको रकम संयकु्त राष्ट्र संघिार् सोधभनाय गररने र कायसिापत 
नेपाल सरकारले जमानीको रूपमा काम गनन गरी प्रिरी प्रधान कायायलय र सामान 
आपूबतयकताय कम्पबन िीच करार संझौता भएको कुरामा कुनै वििाद छैन।  

 गिृ मन्रालयको सडुानमा FPU पठाउने बनणयय र बनदनशनिमोजजम प्रिरी 
मिाबनरीक्षकले लजजवष्टक सामान खररद गनयको लाबग उच्च पदस्थ प्रिरी अबधकृतिरू 
सजम्मबलत सबमबत गठन गरेको कुरा पबन बमबसलिार् देजखएको छ। साथै नेपाल सरकारको 
बमबत २०६४।३।७ को आदेश िमोजजम प्रिरी कल्याण कोषिार् रकम खचय गनन गरी 
प्रिरी प्रधान कायायलयले ठेक् काको लाबग दरभाउपर पेश गनय सूचना बनकालेको र ठेक् का 
ददने काम पबन प्रिरी प्रधान कायायलयले नै गरेको देजखएको छ। कायसरी सामान खरीद गदाय 
लाग्ने रकमको लगानीसम्म नेपाल सरकारको आदेशमा कोषिार् िेिोरेको स्पष्ट देजखन्छ। 

यसरी प्रिरी प्रधान कायायलय र ठेकेदार कम्पबन िीच एपीसी लगायत िन्दोिस्तीका 
सामान आपूबतय गराउने सम्िन्धमा बमबत २७ सेप्रे्म्िर २००७ (२०६४।६।१०) मा  
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करार सम्झौता भएपबछ कोषले सामान आपूबतयको लाबग कोरे्शन मागेको, कोरे्शन खोलेको, 
कोरे्शन स्िीकृत गरेको र ठेक् का ददएको नभ  प्रिरी प्रधान कायायलयले नै सो सिै कायय 
गरेको देजखन्छ। आफूले करार सम्झौता नै नगरेको ठेकेदार कम्पबनसँग प्रिरी कल्याण 
कोषले करार िमोजजमको सामान आपूबतय सम्िन्धी कुनै वििादमा दािी गनय पाउने अिस्था 
नै िुँदैन। सम्झौता िमोजजमको रकम भकु्तानी गनय प्रिरी प्रधान कायायलयको बलजखत आदेश 
भएपबछ नै कोषको ढुकुर्ी िा खातािार् व्यिोरेको मार देजखन्छ। यी तमाम तथ्यिरूको 
अिलोकनिार् APC सम्िन्धी सम्झौता िमोजजम खररदकताय नेपाल प्रिरीको प्रधान 
कायायलयले प्रिरी कल्याण कोषला  रकमको रो ोतको रूपमासम्म उपयोग गरेको भन् ने 
देजखन आयो। 

अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०५९ को दफा २(ङ), भ्रष्टाचार 
बनिारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) र साियजबनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २(ख) ले 
साियजबनक संस्था र बनकायको पररभाषा गरे अनसुार नेपाल सरकारको पूणय िा आंजशक 
स्िाबमकाि, बनयन्रण र पूणय अनदुान नभए तापबन नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारिार् 
अनदुान पाएका संस्था िा सो संस्थाको पूणय िा आंजशक स्िाबमकाि भएको िा बनयन्रण रिेको 
िा कायस्तो संस्थािार् अनदुान प्राप्त संस्थाला  पबन साियजबनक संस्थाको पररभाषा अन्तगयत 
राखेको देजखँदा प्रिरी कल्याण कोष पबन नेपाल सरकार अन्तगयतको प्रिरी प्रधान 
कायायलयको बसधै बनयन्रणमा रिने, प्रिरी मिाबनरीक्षक लगायत सिै उच्च प्रिरी अबधकारी 
कायसको सञ् चालक र बनयामकको रूपमा संलग्न रिने र नेपाल सरकारसँगको MOU 

अनसुार संयकु्त राष्ट्र संघिार् प्राप्त िनेु APC िापतको सोधभनाय रकम यो कोषमा जम्मा िनेु 
भएकाले संस्था दताय ऐन अन्तगयत दताय भए तापबन यो संस्थाको संरचना, प्रकृबत र कायय 
प्रकृबतका साथै उपयुयक्त कानूनी व्यिस्थाको रोििार् समेत यो कोषला  साियजबनक संस्था नै 
मान् नपुनन देजखन्छ।  

यसरी प्रिरी कल्याण कोषले नेपाल सरकारको Instrument को रूपमा रिी रकम 
लगानी गरेको र सो रकमको अजन्तम जजम्मेिारी नेपाल सरकारको िनेु भ  कोषको रकम 
सिी रूपमा लगानी नभएमा िा दरुुपयोग भएमा नेपाल सरकारला  प्रकायक्ष िानी नोक्सानी 
िनेु भन् ने कुरा स्िताः प्रष्ट िनु आयो। यद्यपी प्रिरी कल्याण कोष प्रिरीिरुको िक वित संग 
सम्िजन्धत संस्था देजखए पबन यसको कायय र उद्ेश्यको प्रकृबतला  िेदाय आम प्रिरीिरुको 
सेिा गनन संस्था भएको िुँदा साियजबनक चरररको देजखएको छ। कुनै पबन संस्था सरकारको 
सियोगमा संचाबलत, आम माबनसिरुको सेिा संग सम्िजन्धत र जन इच्छामा आधाररत छ 
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भने कायसला  साियजबनक संस्था माबनने िनु्छ। अताः प्रिरी कल्याण कोष साियजबनक 
प्रकृबतको संस्था भएको र उक्त संस्थाको रकम विनाबमनाका सम्िन्धमा अजख्तयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान गरी भ्रष्ट्राचार बनिारण ऐन अनरुुप भ्रष्ट्राचारमा मदु्ा दायर 
गनय सक्ने नै देजखन आयो। नेपाल सरकारको एउर्ा Instrument को रूपमा रिी काम गनन 
प्रिरी कल्याण कोषला  विशदु्ध रूपको सामाजजक िा गैरसरकारी संस्थाको आिरण दद  
कायसिार् िनेु सिै काययला  भ्रष्टाचार बनिारण ऐनको दायरभन्दा िाविर राख् नपुछय भन् ने 
पनुरािेदक प्रबतिादीिरूका तफय िार् रिनभुएका विद्वान कानून व्यिसायीिरूले गनुयभएको 
जजवकर संग सिमत िनु सवकएन। 

बनरुपण गनुयपनन तेरो ो प्रश्न प्रिरी प्रधान कायायलय र Assured Risk Company िीच 
APC खरीद विक्री सम्िन्धमा भएको वििाददत काययमा विशदु्ध करार ऐनको प्रवक्रया 
अिलम्िन गनुयपनन िो िा भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ अन्तगयत मदु्ा दायर िनु सक्ने िो 
भन् ने सम्िन्धमा विचार गदाय िादी नेपाल सरकारले साियजबनक पदमा ििाल रिेका 
राष्ट्रसेिकिरु समेत सजम्मबलत भ  साियजबनक सम्पबतको दरुुपयोग तथा भ्रष्ट्राचार जन्य कायय 
गरेको भनी प्रस्ततु भ्रष्टाचार मदु्ा दायर गरेको पाइन्छ। प्रबतिादी पक्षले APC खरीद विक्री 
सम्िन्धमा भएको प्रस्ततु वििादमा विशदु्ध करार ऐनको प्रवक्रया अिलम्िन गनुयपनन िो भन्ने 
जजकीर बलएको पाइन्छ। प्रस्ततु वििादमा करारको पक्षको कानूनी र साियजबनक िैबसयत 
तथा सो करारको पालना नभएको कारणिार् साियजबनक सम्पजि िा नेपाल सरकारला  कुनै 
िानी नोक्सानी भए नभएको कुराको आधारमा करार ऐन अन्तगयत रिी उपचार खोजजन ुपनन 
िो िा नपनन भन् ने सम्िन्धमा िेररनपुनन देजखन्छ। यस वििादमा APC खरीदकतायको रूपमा 
नेपाल सरकारको बनणययिार् नेपाल प्रिरीको प्रधान कायायलय एक पक्ष र सो सामान 
आपूबतयकतायको रूपमा दोरो ो पक्ष Risk Assured Company, London रिेको देजखन्छ। सो 
करार िमोजजम सामान आपूबतय भए िापतको रकमको अजन्तम जजम्मेिारी नेपाल सरकारमा 
बनवित रिने कुरा माबथको वििेचनािार् स्पष्ट भइसकेको छ। यसिार् करारको पविलो पक्ष 
यथाथयमा नेपाल सरकार नै रिेको भन् नेमा कुनै वििाद देजखँदैन। नेपाल सरकारको जमानीमा 
करार गनन प्रिरी प्रधान कायायलयका जजम्मेिार पदाबधकारीिार् करारमा उजल्लजखत शतय 
िमोजजमको सामान आपूबतय नभएपबछ नेपाल सरकार र संयकु्त राष्ट्र संघिीच भएको 
समझदारीपर (MOU) िमोजजम संयकु्त राष्ट्र संघले पबन कायसको सोधभनाय नगनन र सामान 
आपूबतयकताय कम्पबनका विरुद्ध जजम्मेिार पदाबधकारीले करारको अिबध कायम रिेकै 
अिस्थामा दािी पबन गनय नसकेको अिस्थामा गलत सामान आपूबतयिार् िनु गएको िानी 
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नोक्सानीको दावयत्त्ि अन्तताः नेपाल सरकारले िेिोनुय पनन जस्थबत देखा परेको छ। यस 
अिस्थामा करार ऐन अन्तगयत सो िानीनोक्सानी पररपरुण िनेु सम्भािना नै देजखँदैन। यसरी 
करार ऐन अन्तगयत समयमा नै सामान आपूबतयकताय कम्पनीसमक्ष प्रिरी प्रधान कायायलयका 
जजम्मेिार पदाबधकारीकारीले दािी गनय नसक्ने र कायसको पररणाम स्िरूप नेपाल सरकारला  
िानी नोक्सानी िनेु जस्थबत कायमै राख् ने भन् ने िुँदैन।  

अकोतफय  कुनै पबन करारमा उकापन् न वििादको विषयमा करार कानून अन्तगयत 
उपचार खोज्ने िा प्रचबलत अन्य कानून अन्तगयत उपचार खोज्ने भन् ने कुरा करारको 
विषयिस्त,ु करार गनन पक्ष, करारको लाभग्रािी पक्षको िैबसयत समेतका विषयमा ध्यान 
ददनपुनन िनु्छ। यस वििादमा प्रिरी प्रधान कायायलय र Assured Risk Company, London 

िीच भएको APC खररद सम्िन्धी करारको विषयिस्त ुनै नेपाल सरकार मातितको प्रिरीको 
लाबग सडुान बमसनमा प्रयोग गनुयपनन िबतयारिन्द सिारीसाधन लगायत िन्दोिस्तीका 
सामानसँग सम्िजन्धत अथायत ्विशदु्ध सरुक्षाको विषयसँग सम्िजन्धत देजखन्छ। कायस्तो सरुक्षा 
र िातिबतयारको खररद र आपूबतयसँग सम्िजन्धत विषय कुनै व्यजक्त विशेषकािीच िनेु विशदु्ध 
करार नभ  नेपाल सरकारको स्िाथय र वित गाँबसएको विषय िो। यस्तो राज्यको 
िकवितसँग सम्िजन्धत करारला  करार कानूनको दायराभन्दा िाविर ल्याउन नबमल्ने भनी 
व्याख्या गनन िो भने राज्यको वित पराजजत िनु ग  अन्तताः नेपाल सरकारला  अपरुणीय 
क्षबत िनेु देजखन्छ। कायसैले यस्तो नेपाल राज्यको िक वितसँग सम्िजन्धत विषयिस्तलुा  
करार ऐन अन्तगयत मार उपचार खोज्नपुछय भन् न ुसियथा उजचत देजखँदैन। प्रस्ततु वििादमा 
करारको एक पक्षले करारका शतयको पालना नगरेको भन्ने भन्दा पबन करार गनन पक्ष नेपाल 
प्रिरी र करार गनन अको पक्ष Assured Risk अथिा यसको स्थाबनय प्रबतबनधी शम्भ ुभारती 
बमलेर सरकारी सम्पबतको िानी नोक्सानी गरी राष्ट्रला  क्षबत परु् याएको विषय रिेको छ। 
करारीय दावयकाि परुा गनन भन्दा पबन परुा नगराउने कायय बनवित स्िाथयिस भएको देजखन्छ। 

  अकोतफय  प्रिरी कल्याण कोषको रकम लगानी गरी नेपाल सरकार अन्तगयतको 
प्रिरी प्रधान कायायलयले गलत र अनजुचत तिरिार् गरेको खरीद सम्झौताको आधारमा 
नेपाल सरकार, प्रिरी प्रधान कायायलयला  िानी नोक्सानी िनेु र ठेकेदारला  फाइदा िनेु 
जस्थबत भयो भने सो काययमा संलग्न राष्ट्र सेिक िा व्यजक्तउपर भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, 

२०५९ को दफा ५९ को देिाय (ङ) मा भएको विशेष व्यिस्था अनसुार कारिािी 
चलाउन िाधा पनन पबन देजखँदैन। तसथय प्रस्ततु वििादमा करार ऐन अन्तगयत उपचार खोज्न ु
पननमा भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ अन्तगयत मदु्ा दायर गरेको बमलेको छैन भन् ने 
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पनुरािेदक प्रबतिादीतफय का विद्वान ् कानून व्यिसायीिरूको तकय सँग समेत यो इजलास 
सिमत िनु सकेन। अताः प्रस्ततु वििादको तथ्यबभर प्रिेश गरी बनणयय गरेको विशेष 
अदालत काठमाडौंको फैसलाला  अन्यथा भन् न ुपनन अिस्था देजखएन। 

अि, प्रस्ततु वििादमा बनरुपण गनुयपनन अजन्तम तथा मखु्य प्रश्न विशेष अदालत 
काठमाडौंिार् भएको फैसला बमले नबमलेको केिो र िादी नेपाल सरकार तथा प्रबतिादीिरूको 
पनुरािेदन जजवकर पगु्न सक्ने िो िा िोइन  भन्ने सम्िन्धमा विचार गदाय प्रस्ततु वििादको 
विषय नेपाल सरकार, गिृ मन्रालय मातितको नेपाल प्रिरीको एक रु्कडी संयकु्त राष्ट्र 
संघको अनरुोधमा द्वन्द्वग्रस्त मलुकु सडुानमा शाजन्त बमसनका लाबग खवर्न लगेकोमा सो 
रु्कडीका लाबग आिश्यक पनन िातिबतयार जबडत Armored Personnel Carrier (APC) तथा 
कायसको Spare parts लगायतका िन्दोिस्तीका सामान खरीद एिं साियजबनक सम्पबतको 
नोक्सानीसँग सम्िजन्धत देजखन्छ। यथाथयमा नेपाल सरकारले संयकु्त राष्ट्र संघको शाजन्त 
बमशनला  चाविने िन्दोिस्तीका सामानका सम्िन्धमा समझदारीपरमा सिीछाप गदाय कै 
अिस्थामा आफ्नो देशको प्रबतनबधत्त्ि गरी सडुानमा खवर्  जाने प्रिरीको लाबग आिश्यक 
सम्पूणय िन्दोिस्तीका सामान नेपाल सरकार आफैं ले खरीद गरी पठाउन ु पनन िा सो गनय 
नसकेमा अको पक्ष संयकु्त राष्ट्र संघिार् नै कायस्ता सामग्रीिरूको आपूबतय गनन व्यिस्था गनुय 
नेपाल सरकारको प्रथम दावयत्त्िको विषय देजखन्छ। तर नेपाल सरकारले ती सामग्रीिरू 
नेपाल प्रिरीको प्रधान कायायलयले नै खरीद गनन र सोको सोधभनाय संयकु्त राष्ट्र संघिार् 
बलने, तकाकालको लाबग सामान खरीद गदाय आिश्यक रकम प्रिरीको कल्याण कोषिार् खचय 
गनन र सो खचयको अजन्तम जजम्मेिारी नेपाल सरकारको िनेु गरी बनणययिरू भ  वििाददत 
APC खरीद सम्िन्धी कामकारिािीिरू भएको देजखन आएको छ। नेपाल प्रिरीिार् ती 
सामग्रीिरू खरीद गनन बनणयय भएपबछ परपबरकािरूमा सो खरीद प्रकरणमा आबथयक 
विनाबमना भ  नेपाल सरकारला  िानी नोक्सानी भएको, आपूबतयकताय कम्पबनिार् पठाइएका 
APC संझौता विपरीतका र काम नलाग्ने तथा परुानो भएको कारणिार् संयकु्त राष्ट्र संघ 
समेतले सो APC ला  मापदण्ड विपरीतको भनी सडुान बमसनको लाबग प्रयोगमा आउन 
नसक्ने भनी अस्िीकार गरेको समेत कारणिार् नेपाल सरकारले कायसको मूल्यिापतको 
रकम सोधभनाय बलन नसकेको लगायतका समाचारिरू प्रकाजशत भएको देजखन्छ। कायसरी 
यस प्रकरणको िारेमा समाचार प्रकाजशत भएपबछ पबन नेपाल सरकार तथा सरकारको 
बनयामक बनकायको रूपमा रिेको गिृ मन्रालयका जजम्मेिार पदाबधकारीिरूले यस 
सम्िन्धमा कुनै चासो िा सरोकार राखेको िा छानिीनको आिश्यकता मिशसु गरी उजचत 
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कदम चालेको देजखँदैन। िरू साियभौम संसदको राज्य व्यिस्था सबमबतले छानिीन सबमबत 
नै गठन गरी सो सबमबतका पदाबधकारीिरू APC रिेको स्थान सडुानमा ग  स्थलगत 
अिलोकन र छानिीन गरी यथाथय िेिोराको प्रबतिेदन ददएको देजखएको छ। यसरी साियभौम 
संसदको राज्य व्यिस्था सबमबतिार् छानिीन भ  प्रबतिेदन प्राप्त भएपबछ पबन यस सम्िन्धमा 
नेपाल सरकार तथा गिृ मन्रालयले रकम भकु्तानी रोक्ने लगायतको काययका लाबग 
आपूबतयकताय कम्पबन तथा नेपाल प्रिरीका सम्िद्ध पदाबधकारीला  सजग गराएको िा कानून 
िमोजजमको कारिािी गननतफय  कुनै चासो ददएको देजखँदैन। नेपाल सरकारका सम्िद्ध बनकाय 
र पदाबधकारीिरूको यस प्रकारको उदासीनता िा िेिास्ताला  यस इजलासले विशेष 
न्यावयक स्मरणमा बलनपुनन देखेको छ। 

नेपाल राज्यको प्रबतष्ठा र इज्जत गाँबसएको संयकु्त राष्ट्र संघको बमसनमा खवर्  जाने 
प्रिरीको जीउज्यान तथा नेपाल राष्ट्र कै अन्तरायवष्ट्रय छविमा प्रकायक्ष असर गनन यस्तो 
संिेदनशील विषयसँग सम्िजन्धत प्रस्ततु वििादमा सजन् निीत APC खरीद प्रकरणमा आबथयक 
अबनयबमतता िा नेपाल सरकारला  िानी नोक्सानी भए नभएको के रिेछ र िानी नोक्सानी 
भएको भए के कबत िानी नोक्सानी भएको छ भन्ने तफय समेत विचार गररन ुआिश्यक भएको 
छ। सो सम्िन्धमा िेदाय प्रिरी प्रधान कायायलय र Assured Risk Company िीच भएको 
बमबत २७ सेप्रे्म्िर २००७ को संझौतामा नेपाल प्रिरीको सडुान बमसनको लाबग चाविने 
APC लगायतको िन्दोिस्तीका सामानिरू संयकु्त राष्ट्र संघले तोके िमोजजम ISO Standard 

को िनुपुनन, APC लगायतका िन्दोिस्तीका सामानिरू संयकु्त राष्ट्र संघको Inspection Team 

ले जाँच गदाय न्यून गणुस्तरका भएमा िा कमसल िा कमजोर भएमा कायस्ता सामानिरू 
तकाकालै पररितयन गरी बनधायररत समयबभरै गणुस्तरीय सामान आपूबतय गनन जजम्मेिारी बिके्रता 
कम्पनीको िनेु, ती सामानिरू आपूबतयकतायिारै् सडुानसम्म ढुिानी गररने, बिके्रताले APU 

सञ् चालनको लाबग तालीमको समेत व्यिस्था गनन, सामान आपूबतय गनन क्रममा ४०% रकम 
अबग्रम भकु्तानी ददन सवकने र िाँकी ६०% रकम सामानको प्राबप्त भएपबछ संयकु्त राष्ट्र 
संघको बनरीक्षण र्ोलीिार् स्िीकृत भएपबछ मार भकु्तानी ददइने लगायतका शतयिरू उल्लेख 
गररएको देजखन्छ। सो संझौता िुँदाको अिस्थामा बिके्रता कम्पबनको तफय िार् पेश गररएको 
Specification मा APC को ISO Standard उल्लेख भएकोमा कोरे्शनमा ISO Standard को 
ठाउँमा APC model will be OT 64 and it is Refurbished भन् ने िाक्यांश िातको लेखा िार् 
थप गररएको देजखन्छ। सो मूल संझौतामा APC लगायतका सामानको ढुिानी बिके्रता 
कम्पबनको तफय िार् गररने भनी शतय उल्लेख भएकोमा APC तथा Spare parts ढुिानीका 
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लाबग भनी बमबत १० अगस्त २००८ मा छुटै्ट संझौता गररएको देजखन्छ। तसथय APC 

लगायतका िन्दोिस्तीका सामानिरू संयकु्त राष्ट्र संघिार् तोवकएको मादण्ड अनरुूप मार 
नेपाल प्रिरीले खरीद गनय पाउने र Assured Risk Company  ले पबन तदनरुूपका सामान 
मार बिक्री गररन ुपननमा करारको प्राजम्भक चरणमा नै APC को मापदण्ड िर्ा  संयकु्त राष्ट्र 
संघले स्िीकार गनय नसक्ने परुानो र ममयत गररएको APC खरीदको लाबग सझुिझुपूणय रूपमा 
Specification मा ISO Standard लेजखएको स्थानमा संझौताको शतय विपरीत APC model 

will be OT 64 and it is Refurbished थप गररएको रिेछ भन् ने कुरामा वििाद िनु सकै्तन। 

बमबसल संलग्न कागज िेदाय व्यिस्थावपका संसदको राज्य व्यिस्था सबमबतिार् गदठत 
छानिीन सबमबतको स्थलगत अिलोकन र छानिीन प्रबतिेदन समेतमा नेपाल प्रिरीको प्रधान 
कायायलय र Assured Risk Company, London िीच भएको संझौता िमोजजमको APC तथा 
कायसका Spare parts आपूबतयकताय कम्पबनले बनधायररत स्थान सडुानको िन्दरगािमा समयमा नै 
नपरु् याएको, ती सामानिरू संझौतामा उजल्लजखत र संयकु्त राष्ट्र संघले बनधायरण गरेको 
मापदण्ड अनकूुल नभएको,  सो APC सन ्१९६० को दशकमा बनबमयत भएको र बनमायता 
कम्पबन नै १९७० देजख नै अजस्तत्त्िमा नभएको, कामै नलाग् ने अिस्थाको APC को 
कारणिार् बमसनमा खवर्एका नेपाल प्रिरीका जिानिरूले जीउ ज्यान समेतमा खतरा मोली 
काम गनुय परेको, Spare Parts के किाँ छन ्अिोपिो नभएको, समग्रमा नेपालको अन्तरायवष्ट्रय 
प्रबतष्ठामा नै नकाराकामक असर परी नेपालले संयकु्त राष्ट्र संघमा परु् याउँदै आएको योगदान 
माबथ सो संस्थाले शङ् का गनुयपनन सम्मको जस्थबत देखापरेको भन् ने राज्य व्यिस्था सबमबतको 
छानिीन प्रबतिेदनमा औलं्याइएको देजखन्छ। यसका साथै संयकु्त राष्ट्र संघको COE 

Inspector Mykola SULYMA को बनरीक्षण र्ोलीले ३ अगस्त २००९ मा ददएको बमबसल 
संलगन्न प्रबतिेदनमा the vehicles are supposed to be armed with 12.7mm DShK 

Machine gun and 7.62 mm PKT Machine gun. The periscope sight PP-61A 

installed in the gunner’s turrel is designed for 14.5 mm KPVT and 7.62 mm PKT 

Machine guns. Thus, Weapon cannot be properly operated and is going to be 

potentially dangerous in use. The vhicles are not equipped with radio and 

intercom, so the gunner is not able to be given any signals from commander. Hand-

held radio cannot be used because weapon handling demands both bands 

involvements. Police personnel are not trained to operate military type lethal 

weapon and by Rules of Engagement are not authorized to use it. भनी Weapon 

system को बनरीक्षणको common finding मा उल्लेख गरेको देजखन्छ। कायसैगरी सोिी 
प्रबतिेदनमा Maintenance issue को Common Finding मा All consumable materials, 

spareparts and maintenance are to be provided by the Unit. The Inspection Team 
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found maintenance facilities of the Unit not sufficient. The vehicles are not 

supported with operational manuals and maintenance regulations. भनी उल्लेख 
गरेको देजखन्छ। यसरी उक्त प्रबतिेदनले APC मा १२.५ एम.एम.को िबतयार जडान 
िनुपुननमा आपूबतय गररएका APC मा १४.५/७.६२ एम.एम.को िबतयार मार जडान गनय 
बमल्ने Mount रिेको, कायसमा बनधायररत सञ् चार साधन जडान नभएको, साथै िातानकूुबलत 
मेजशन (A/C) समेत नरिेको समेतिार् कायसको सोधभनाय िनु नसक्ने भनी प्रष्ट रुपमा 
खलुाइददएको देजखन्छ। 

सडुान बमसनमा तकाकाल काययरत राजेन्द्रबसंि भण्डारी समेतले प्रिरी प्रधान 
कायायलयला  इ-मेल पराचार गरी Assured Risk Company ले पठाएका APC काम नलाग्ने 
र परुानो भ  चलाउन नसवकने अिस्थाको भएको भनी सजुचत गरेको देजखन्छ। तथावप प्रिरी 
प्रधान कायायलयका जजम्मेिार पदाबधकारीिार् सो सम्िन्धमा आपूबतयकताय कम्पबनला  कुनै 
सोधनीसम्म नगरी िसेको देजखन्छ।  

अकोतफय  प्रिरी कल्याण कोषको बमबत २०६४/५/६ को बनणययमा आपूबतयकतायले नै 
ढुिानी गनुयपनन साथै सामान आपूबतय भएपबछ संयकु्त राष्ट्र संघिार् सामानको गणुस्तर जाँच 
भ  सोधभनाय रकम आएपबछ मार ६०% रकम भकु्तानी ददने गरी संझौता िनुपुनन भनी 
उल्लेख गररएकोमा कायसको विपरीत भकु्तानीको शतय राखी करार गररएको देजखन आएको 
छ। करारको शतय िमोजजम खोबलएको मूल प्रबततपर (L/C) मा १७ अक्र्ोिर २००७, 

२५ नोभेम्िर २००७, १७ फेिररी २००८ लगायत पर्कपर्क संशोधन गरी सामान 
ढुिानीको जजम्मा आपूबतयकताय कम्पबनको निनेु, APC लगायतका सामानको बनरीक्षणका लाबग 
सडुानमा ८ जनाला  कम्पबनको तफय िार् लैजाने शतयला  िर्ाउने, रकमको भकु्तानी 
प्रवक्रयामा रिेको शतय विपरीत सरल र बछर्ोबछर्ो भकु्तानी ददने काययिरू भएको कुरा बमबसल 
संलग्न प्रमाणिार् स्पष्ट िनु आएको छ जसिार् नेपाल सरकारला  प्रकायक्षत िानी तथा 
आपूबतयकताय कम्पबनला  लाभ पगु्न गएको देजखन्छ। संयकु्त राष्ट्र संघको र्ोलीले बनरीक्षण 
गरी सामान काम नलाग्ने अिस्थाको भएको भनी लेजखसकेपबछ पबन आपूबतयकताय कम्पबनला  
रकम िस्तान्तरण गररएको देजखएको छ। 

कायसैगरी तकाकाल प्रचबलत साियजबनक खरीद ऐन, २०६३ लागू भइसकेको अिस्थामा 
यस वििादको खरीद कायय भएको देजखन्छ। तर सो प्रवक्रयामा उक्त ऐनिार् बनधायररत 
प्रवक्रयािरू पालना नगरी खारेज भइसकेको परुानो कानूनी व्यिस्था िमोजजम ितारितार 
रे्ण्डर आव्िान गररएको, सोको म्याद प्रचबलत कानूनको िजखयलाप िनेु गरी न्यून राजखएको, 
सो छोर्ो समयमा बिर् गनन ३ िर्ा कम्पबनको नामिार् कोरे्शन पाररएकोमा ती कम्पबनका 
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स्थानीय एजेण्र्िरूको आपसी बमलेमतोमा उक्त कोरे्शनिरू पेश गरेको भन् ने समेत 
बमबसलको तथ्यिार् खलेुको छ। यी समग्र कामकारिािीिार् नेपाल प्रिरीको सडुान 
बमसनमा काययरत प्रिरी रु्कडीको लाबग चाविने APC थान ८ तथा कायसको पार्यपूजायको 
खरीद प्रवक्रयामा संस्थागत रूपमा िज नयतपूणय कायय भ  कमसल र काम नलाग्ने प्रकृबतका 
र अकायन्तै परुाना APC खरीद गररएको देजखएको, कायसका पार्यपूजायको अजस्तत्त्ि नै 
नदेजखएकोमा सो िापत समेत बिके्रता कम्पबनले भकु्तानी पाइसकेको साथै सो स्पेयर 
पाट्सयको िीमा, भ्यार् रकम समेत स्थानीय प्रबतबनबधला  भकु्तानी ददइएको देजखन्छ। 

 सिै प्रबतिादीिरुले कसरुमा इन्कार गरी ियान गनुयका साथै विशेष अदालतिार् 
कसरुदार ठिर भएका प्रबतिादीिरुले आफुँ बनदोश रिेको भनी पनुरािेदन जजकीर गरेको भए 
पबन बमबसल संलग्न प्रमाणिरुला  केला  िेदाय APC खररदका सम्िन्धमा कानून सम्मत र 
बनयबमता साथ कायय भएको देजखदैन। नेपाल प्रिरीको बमबसन यनुाइरे्ड नेशन बमबसन 
सडुानको डाफय रमा पठाउनको लाबग नेपाल सरकारले संयकु्त राष्ट्रसंघसंग MOU गरी बमसन 
पठाउने बनणयय समेत गरी नेपाल प्रिरीको र्ोली संयकु्त राष्ट्रसंघको आव्िानमा सडुानमा 
तैनाथ रिेको देजखन्छ। संयकु्त राष्ट्र संघीय बमसनमा रिने उक्त प्रिरीको र्ोलीका लाबग 
मापदण्ड िमोजजमका िात िबतयार तथा िन्दोिजस्तका सामान खररदका सम्िन्धमा बमबत 
२०६४।५।५ मा ९ सदस्यीय खररद स्पेसीवफकेशन िोडय गठन भएको देजखन्छ। उक्त 
िोडयले सामानको मूल्य र स्तरको बनर् क्यौल गनय नपाउँदै बमबत २०६४।५।१४ मा सामान 
खररदको बनणयय पबछ बमबत २०६४।५।१६ मा १३ सदस्यीय िोडय गठन भ  सो सबमबतले 
बमबत २०६४।५।१७ मा १५ ददने सूचना आव्िान गरी रे्न्डर जारी गरेको देजखन्छ। 
खररद गनुयपनन सामानको मूल्य र सामानको गणुस्तरको िारेमा तकाकाल एवकन गररएन र 
तीनिर्ा आपूबतय कम्पनीको बमबत २०६४।५।२४ मा रे्ण्डर परेकोमा १५ ददन नपगुी 
बमबत २०६४।५।२५ मा रे्ण्डर खोल्ने काम भ  सिैभन्दा कम दर भनी Assured Risk 

Company ला  िन्दोिजस्तका सामान खररदको जजम्मा ददने काम भएको देजखन्छ। यसरी 
सामानको गणुस्तर र परल मूल्यको िारेमा ठकेदारको नै भरपनन गरी कररि कररि आफ्नै 
पररिारको सदस्यको तीन कम्पनीले रे्ण्डर पेश गरी एक कम्पनीला  खररदको जजम्मा 
ददएको पाइन्छ।  

यथातयमा कुनै एक व्यजक्तको सम्पबत िानी भएमा कायसको असर सोिी एउरै् 
व्यजक्तला  पदयछ तर राष्ट्रको सम्पजिमा िानी नोक्सानी भएमा राष्ट्रका सिै जनताको नोक्सान 
िनेु र असर पबन समग्र राष्ट्रला  नै पनन िनु्छ। राष्ट्रसेिकले राष्ट्र वितको काम गदाय मलुकु 
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र जनताको वित िनेु गरी िढी सतकय  भएर काम गनुय पनन िनु्छ। कायबत ठुलो मूल्यको 
सामान खररदको िारेमा िाम्र ै बछमेकी मलुकुको अनभुि एिं कायिाँ उपलव्ध िनुसक्ने 
िबतयारको सम्भावित उपलव्धता समेतको अध्ययन गरी बनणययमा पगु्न सवकने बथयो। कायो 
नगरी ठकेदारको काययको िैबसयतसम्म विचार नगरी ठेकेदारको भर पनन कायय भएको 
पाइयो। वकनकी ठेकेदार कम्पनी प्रबतवष्ठत कम्पनी भएको भए आफू माबथ लागेको 
आरोपको बनियनै सफाइ बलने प्रयास गदयछ। ठेकेदार Assured Risk Company र सो 
कम्पनीका डा रेक्र्र Machae/ Rider नेपालमा आएको देजखने बमबसल संलग्न कुनै प्रमाण 
देजखदैन। उक्त कम्पनीका एजेन्र् भबनएका शम्भ ुभारतीले आफू लण्डन गएको भने पबन 
सोको प्रमाण पेश गरेको पाइदैन। 

बमबसल संलग्न प्रमाणिार् खररद गररएका APC UN ले तय गरेका २५ िषय सम्मको 
नभ  १९६० मा बनबमयत परुानो मोडलका ममयत गनुयपदाय िाल पार्पजुाय प्राप्त निनेु फ्याजक्ट्र 
पबन िन्द भ  सकेको चेकोकास्लोभावकयािार् खररद गररएको भन्ने देजखन्छ। उक्त APC को 
मूल्यला  तलुनाकामक रुपमा िेदाय सो मूल्यमा जचन तथा भारतिार् नयाँ नै खररद िनु सक्ने 
तथ्य बमबसल संलग्न पेश भएका अध्ययन तथा प्रमाणिरुिार् देजखएको छ। उक्त परुानो 
APC मा िाल िनेका नयाँ िबतयारको प्रयोग गनय नबमल्ने र सडुान जस्तो गबमय स्थानको 
लाबग जचसो कुलरको साधन िनु ुपननमा विर्र देजखएको, गेयरिक्स रेबडयो केिी नभएको भन्ने 
देजखएको छ। कायस्तो अनपुयकु्त सामान केिल ठेकेदारको विश्वासको भरमा खररद भएको 
देजखन्छ। प्रिरी कल्याण कोषको बमबत २०६४।५।६ को िैठकले िन्दोिजस्तका सामान 
खररद गदाय आिश्यकता एिं शतयिरु समेत तोकेको देजखन्छ। जस्तै सामान खररद गदाय 
सप्लायसयला  ४० प्रबतशत अबग्रम भकु्तानी दद  ६० प्रबतशत यएुनले भकु्तानी गरे पबछ मार 
भकु्तानी ददने, तोवकएको स्थानमा सामान परु् याउने कतयव्य सप्लायसयको िनेु, सप्लायसयले 
बमसनको कायय परुा भए पबछ सामानको बडवप्रबसएसन कस्र् कट्टा गरी िाँकी रकम वफताय 
दद  सामान वफताय लाने, प्राविबधक ज्ञानको बनजम्त नेपाल प्रिरीला  ताबलम ददने, बमसनले 
उक्त एररयामा काम गरेसम्म प्रजशक्षक उपलव्ध गराउने, एक िषयसम्म ममयतको व्यिस्था 
गनुयपनन, आिश्यक पार्पूजायिरु बमसन अिबधभर उपलव्ध गराउनपुनन, उक्त सामानिरु UN ले 
अस्िीकार गरेमा सट्टामा अको ददनपुनन, िन्दोिजस्तका सामान ISO मान्यताको िनुपुनन 
सामानको बनररक्षण गनय जाने र्ोलीको खचय िेिोनुय पनन र म्याद बभर सामान नपरु् याएमा 
कोषला  पनय जाने िानी नोक्सानी कम्पनीले िेिोनुय पनन आदद शतयिरु तोकेको पाइन्छ। 
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यसरी शरुुमा राजखएका शतयिरुको कुनै पालना भएको देजखदैन। ISO स्र्याडयर 
भन्नाले नयाँ सामान िनु ु पनन िो तर परुाना पर ुप्रयोगमा नरिेको APC खररद गनन कायय 
गररयो। ढुिानीको रकम आफैँ खचय गनन कायय भयो, नेपाल प्रिरी APC चलाउने ताबलम 
िाँबसल गनयिार् िंजचत भए, APC चलेन, वप्रफाइिका घर जबत िन्नुपनन बथयो सो िनेन। 
नेपाल प्रिरी सडुानमा िबतयार विविन भ  बनररि िने। िादीका साक्षी प्रिरी उपररक्षक 
मोिनराज जोशीको िकपर अनसुार नेपाल FPU तीन मविनासम्म िंगलादेश र पावकस्तानी 
FPU संग Jointly Duty गनुयपर् यो पबछ बत FPU िार् पबन अपमानजनक व्यििार भएपबछ 

UN Mission ले ददएको दशिर्ा िलेुर्प्रफुले नजजकको एररयामा बडउवर् गररयो। िंगलादेश 
पावकस्तानी बसररयाली तथा नाइजेररयाका APC िरु नया बथए सन १९६४ मोडलका APC 
बमसनमा काययरत सेना तथा प्रिरी कसैले प्रयोग गरेको छैन भनी उल्लेख गरेिार् पबन उक्त 
APC खररद सम्िन्धी कायय गैरकानूनी भ  उक्त काययिार् राष्ट्रको सम्मानमा आचँ पगु्नकुा 
साथै आबथयक िानी समेत भएको प्रष्ट देजखन्छ। 

प्रबतिादीिरुको ियान र पनुरािेदन जजकीरिार् एक पबछ अको आ जीपीले उक्त 
खररद प्रकरणमा आफ्नो जजम्मा नरिेको भन्ने जजकीर गरेको पाइन्छ। प्रिरी प्रमखुको 
िैबसयलतले आफ्नो संगठन बभर भएको काययको जजम्मेिारी व्यजक्तगत मार नभ  सामवुिक 
रुपमा रिने नै िनु्छ। संगठनको प्रमखु एकले सफा िातले कायय गरी अकोला  जजम्मा 
लगाउन सक्न ु पनन िनु्छ। प्रस्ततु वििादको िन्दोिजस्तका सामान खररद सम्िन्धी करार 
आ  जज पी ओमबिक्रम राणाले गरी केिी काम बनजको काययकालमा भयो भने केिी काम 
अन्य आ  जी पी को पालामा भएको छ। प्रबतिादी कृष्ण प्रसाद गरुागा को ियान अनसुार 
बमबत २०६४।६।२७ को APC खररदको माइन्यूर्मा दस्तखत गनन समयमा सोको 
कोरे्शनमा िातले लेजखएको कुनै वििरण बथएन िाल बमबसलमा िेदाय APC model will be 

OT 64 and it is Refurbished भन्ने िेिोरा थवपएको रिेछ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। 
परुानो सामान वकन्ने गरी खडा गरेको माइन्यूर्मा िस्ताक्षर गरेको िोइन भन्ने बनज 
प्रबतिादीको कथन रिेको देजखन्छ। सोिी िेिोराको ियान प्रबतिादी रवि प्रताप राणाको 
समेत भएको देजखन्छ। िन्दोिजस्तका सामान खररद गदाय बनवित स्िाथय पूबतयका लाबग आफ्ना 
पूिय बनणयय र शतयला  पाखा लगाउने कायय गरी माइन्यूर् र सम्झौतामा थप्ने केरमेर् गनन 
समेतका कायय भएको देजखन्छ। कायती मार नभ  सम्झौताको पूियशतयिरु फेररदै गएर क्रमश 
नयाँ L.C. खोला दै गएको पाइन्छ। 
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सामान ठेकेदार कम्पनीले तोवकएको स्थानमा परु् याउन ुपनन भनी बनणयय भएकोमा सो 
नगरी पनुाः ठेकेदार संग सम्झौता गरी रकम थप्ने सम्मको कायय भएको देजखन्छ। कायस्तै 
स्थाबनय एजेन्र् भगिबत टे्रडसयका माबलक शम्भ ु भारबतको ियानमा मैले त िन्दोिस्तीको 
लाबग चाबलस प्रबतशत पविले ददने र िाँकी ६० प्रबतशत द ु िषय पबछ बतनय सवकने पार्ी 
खोजज ददएको बथए तर प्रिरीले वकन अगाबड रकम ददयो र सो अिसरको फाइदा बलन वकन 
सकेन भनी ियान गरेको देजखन्छ। यू एन ले रकम ददए पबछ मार बतनन भन्ने पूिय बनणययको 
विपररत ठकेदारले कस्तो सामान दददैछ भन्ने कुराको बनररक्षणसम्म पबन नगरी तथा सामान 
काम लाग्ने छ िा छैन एवकन नगरी राष्ट्रकै सम्पबत खचय गनन काम भएको छ। भकु्तानी 
प्रकृयामा Book force loan सम्मको प्रयास भएको र सम्पूणय रकम चकु्ता गनय ितार गनन 
सम्मको कायय भएको छ। काम नै नभ  ठेकेदारला  धन्यिाद ददने काम िनु्छ र सामान 
मौकामा पगु्न ु पननमा एक िषयसम्म पबन पगु्दैन। करार शतय िमोजजमका काम नलाग्ने 
सामान वफताय गनन पिल िुँदैन। खररद गनन भबनएका स्पेयर पार्यसको पबन पिो छैन। जनु 
सामान िापत रकमको भकु्तानी भयो ती सामान खररद भ  सम्िजन्धत स्थानमा पगु्न सकेको 
अिस्था छैन। यी सिै कुरा जानी जानी थािा पाइ भएको िो भन्ने कुरा सामान्य मजस्तस्क 
भएका माबनसले पबन िझुने कुरा िो। य.ु एन. बमसनमा गएका प्रिरीिरुको ज्यान जोजखममा 
पनन मायासम्म निनु ु र राष्ट्रको शजक्त तथा प्रबतष्ठाको अनभुबुतसम्म राष्ट्र सेिकमा निनु ु
आफैँमा एउर्ा गम्भीर प्रश्न िनेको छ। 

डाफर बमसनमा भएको अबनयबमतताको िारेमा प्रबतिादीिरुले जबतसकैु ढाकछोप गरे 
पबन स्ियं प्रबतिादीिरुले कायिाँ क्षबत भएको तथ्यला  स्िीकार गरेको पाइन्छ। कमल बसंि 
िमको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष भएको ियान िेदाय भारतिार् आयात गररएका चार 
िर्ा Prefab House Unit का लाबग सामानिरु ढुिानी गदाय लापरिािी गरेका कारण रु्र्फुर् 
भ  एक िर्ा घर मार तयार गनय सवकयो। िाँकी तीन िर्ा घरको बभिा तथा बसबलङका 
सामान अपगु भएको िुँदा बनमायण कायय परुा िनु सकेन। व्यारेकको अभाि भयो। APC 

Sudan Port मा पगुेको भए पबन न्यालामा पगुेको बथएन भनी उल्लेख गरेको देजखन्छ। 
कायस्तै अरविन्द कुमार शे्रष्ठको संयोजनको सबमबतले िझुाएको प्रबतिेदन अनसुार करार ऐनको 
दफा ७८ र बिके्रता र के्रता िीच सम्पन्न शतयनामा िमोजजम प्रिरी प्रधान कायायलयमा 
सम्िजन्धत पदाबधकारीिरुले कुनै चासो नदेखाएको साथै यू एन को बनरीक्षण र्ोलीले APC 
बनरीक्षण गरी अनपुयकु्त भनी अस्िीकृत गरेको कारणिार् आफ्नो कायायलयला  गजम्भर िानी 
नोक्सानी पगुेता पबन समयमा  उपचार नखोजी चपु लाबग िसेको देजखएकोले सम्िजन्धत 
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पक्षिार् िानी नोक्सानी भराउन ुपछय भनेको पाइन्छ। APC सडुानको िन्दरगािमा नबुनलो 
पानीमा डिेुको कारण क्षबत भएको भने पबन सो कुरा प्रमाण िार् पवुष्ट भएको छैन। यदद 
डिेुकै िो भने पबन सो िनु नददने दावयकाि सम्िजन्धत पक्षको िो। िन्दोिजस्तका सामान 
ितार ितार गरी खररद भएको र सोको गणुस्तर िेरी काम लाग्ने नलाग्ने एवकन गनुयभन्दा 
पबन ठेकेदारला  रकम भकु्तानी गनय ितार गरेको देजखन्छ। 

प्रबतिादी ददनेश के.सी. ले ियान गदाय िन्दोिस्तीका सामान खराि भएको प्रमाजणत 
भएको अिस्थामा पबन रकमको दािी गनन र रकम भकु्तानी ददने व्यजक्त दोषी िनु भनेका 
छन भने प्रबतिादी रिी प्रताप राणाको ियानमा माइन्यूर्मा ISO गणुस्तरको खररद गनन 
भबनएकोमा  पबछ Refurbished शव्द थपी सेकेण्डिेण्ड सामान वकन्ने कायय गररयो भन्ने कथन 
तथा िादीका साक्षी कैलास शे्रष्ठको कथन अनसुार Arrival Inspection प्रबतिेदनमा आठिर्ा 
APC मा विबभन्न वकबसमका खरािी देजखएकोमा उक्त APC संचालन योग्य बथएनन भन्ने कुरा 
प्रष्ट भएको छ। APC मा UNAMID को १२.५ mm को िबतयारको लाबग आिश्यक 
पनन माउन्र् जडान नभएको कारणले APC सडुानमा प्रयोग िनेु अिस्था बथएन। 
Shipment भए लगिै ममयत गनुयपनन भन्ने कुरा उपयकु्त िुं दैन। UN ले Catlog 
िमोजजमको सामान सडुान परु् याउन ु भनी भनेकोमा Catlog ला  स्पेबसवफकेशनको रुपमा 
खररद प्रकृयाको शरुुिाती चरणमा स्िीकृत गरेको पा एन भनी उल्लेख गरेको देजखन्छ। 
कायस्तै िादीका साक्षी विजयमनुी िज्राचाययको िकपर अनसुार APC िरु UN मापदण्ड 
िमोजजमको छैनन।् APC SKOT OT 64 िो भन्ने कथन रिेको छ। उक्त APC िरु 
सडुानका साना गल्लीमा प्रयोग िनु अनपुयकु्त भन्ने समेत देजखन्छ। 

पबछल्ला आ . जज. पी. िरु िेमििादरु गरुुङ र रमेश चन्द्र ठकुरीले पूिय करार 
अनसुारको दावयकाि भएको िुँदा पबछल्लो रकम पठाएको भनी ियान गरेको भए पबन पूिय 
अिस्थाको काम कारिािीमा अबनयबमतता देजखए पबछ तकाकालै कारिािी गरी रकम जान 
नदद  रोक्न ुपननमा L.C. खोल्ने काम गररयो। िस्ततु बनजिरुको पालासम्म उपयकु्त सामान 
नआएको कुरा पवुष्ट भएकोमा थप रकम बतनुयपनन ििानामा पर्क पर्क रकम पठाउने काम 
भएको देजखन्छ। नेपाल सरकार ठगी तथा धोखाघबडमा पर् यो भन्ने जानकारी भएपबछ 
तकाकाल सो सम्िन्धी कानूनी कारिािी उठाएको भए र रकम नपठाएको भए धेरै िानी 
नोक्सानी िनेु बथएन। समवष्ठमा प्रिरी पदाबधकारीिरुद्धारा िन्दोिजस्तका सामान खररद 
सम्िन्धमा एउर्ा बनणयय गनन तर पबछ करारमा संसोधन माबथ संसोधन गरी ठेकेदारला  
सवुिधा तथा लाभ परु् याउने र नेपाल सरकारला  िानी नोक्सानी परु् याउने कायय भएको 
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देजखन्छ। प्रबतिादी मध्येका स्थानीय एजेन्र् भबनएका शम्भ ु भारतीको विशेष अदालतमा 
भएको ियानमा १३ बडसेम्िर २००७ मा मैले Assured risks Ltd, London ला  
कबमसन िापतको रकम दािी गरेकोमा सो कम्पनीले मला  गाली गलौज गरी प्रिरीसँग 
बतबमले कुनै सम्िन्ध नराख्न।ु मला  E-mail पबन नगनुय। केिी समस्या भए रुिेल सँग 
कुरा गनुय भनी E-mail लेखेको िो। सो व्यिोराको E-mail पाए पबछ रुिेलला  िोर्ल 
ह्यातमा भेर्ी उक्त E-mail देखाउदा रुिेल भन्ने व्यजक्तले यो कम्पनीसँग मेरो कुनै पबन 
सरोकार छैन जचनेको पबन छैन भनी भनेका बथए भन्ने समेत उल्लेख गरेको देजखन्छ। 

यथाथयमा प्रिरी कल्याण कोष जसमा प्रिरी सेिामा काययरत प्रिरी कमयचारीको 
आयिार् रकम कट्टा गरी जम्मा गरेको रकमिार् संचाबलत िुँदा लाखौ प्रिरीको लगानी 
रिेको र कायसमा सरकारको पबन योगदान रिेको छ। आम प्रिरी एिं नागररक समेतको 
वित गनन समेतको पविर भािनािार् स्थापीत संस्थाको रकमको नोक्सान िनेु र ठेकेदार 
तथा सो कम्पनीको स्थानीय ऐजेन्र्ला  लाभ पगु्ने गरी कायय भएको तथ्य बमबसल संलग्न 
प्रमाणिरुिार् पवुष्ट भएको छ। उक्त काययिार् संयकु्त राष्ट्र संघले सोधभनाय रकम नेपाल 
सरकारला  भकु्तानी ददन नसक्ने जस्थबत उकापन् न भ  प्रिरी कल्याण कोष तथा अन्तताः 
नेपाल सरकारला  अपूरणीय िानी नोक्सानी भएको देजखन आएको छ।   

अि यस वििादमा के कबत रकमको िानी नोक्सानी भएको िो भन् ने सम्िन्धमा िेदाय 
अबभयोगपरमा ८ थान APC तथा कायसको लाबग चाविने Spare Parts को मूल्य, िीमा रकम 
र ढुिानी खचय िापत बिके्रता कम्पबनला  भकु्तानी गररएको रकमका साथै चीनिार् सडुानको 
िन्दरगािसम्म ढुिानी भएका Ambulance तथा पानी ट्याङ् करिरूको ढुिानी भाडा समेत 
गरी जम्मा रू २८,८१,६१,६२९/३० विगो विनाबमना गररएको भनी दािी गररएको 
देजखन्छ। APC तथा कायसको लाबग चाविने Spare Parts मा भएको खचय, विमा तथा ढुिानी 
िापतको भकु्तानी भएको रकमको िकमा विगो कायम गरेको बमलेकै देजखन्छ। चीनिार् 
खररद भएका ३/३ थान Ambulance र पानी र्ैंकरको ढुिानी तथा विमा िापत भकु्तानी 
भएको ५१,४६७ अमेररकी डलरको िनेु ने.रु.४१,४५,६२३।६० को सम्िन्धमा विचार 
गदाय उक्त रकम प्रिरी कल्याण कोषको नामको नेपाल के्रबडर् एण्ड कमयश िैंकको खाता नं 
१७२६८१ िा  िार् भगिती टे्रडयसको नाममा भकु्तानी ददने भनी पेश भएको वर्प्पणी 
आदेश सदर भ  बमबत २०६५।९।३ मा भगिती टे्रडसयको प्रो. शंभ ु भारतीले भकु्तानी 
बलएको देजखन्छ।  
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आरोपपरमा ढुिानी र बिमा िापत भकु्तानी भएको रकम भकु्तानी गनय नबमल्ने भनी र 
प्रिरी कल्याण कोषका पदाबधकारी प्रबतिादीिरुले संझौता समेतको आधारमा भकु्तानी भएको 
भनी जजवकर बलएको अिस्थामा भकु्तानी भएको रकम विगोमा कायम िनु सक्ने िो िो न 
भन्न ेसम्िन्धमा िेदाय २२ र २५ बडसेम्िर २००७ मा जारी भएको क्रमशाः AR /००१ र 
AR/००२ को विजक -Commercial Invoivce) नं मा CIF Sudan port in US Dollar 

उल्लेख भएको भएतापबन बमबसल संलग्न १२ September २००७ को नेगोबसएसन गदाय 
संलग्न इनभ्िाइसमा CIF उल्लेख नभै FOB Price in Us dollar उल्लेख भएको देजखन्छ। 
कायसै गरी Assured Risks Limited ले Negotiation गरेका कागजातिरु सवित २ 
नोभेम्िर २००७ मा प्रस्ततु गरेको Invioce No Nep÷Po1÷oo2 Credit No 

HBLIFXO1640328 को  Invoice साथ संलग्न कागजमा पबन FOB भन्न ेउल्लेख भएको 
देजखन्छ। संझौतामा CIF उल्लेख भएको अिस्थामा सम्िजन्धत स्थानसम्म ढुिानी गदाय 
ढुिानी भाडा तथा विमा समेतका रकम समािेश िनु्छ भने FOB (Free on Board) उल्लेख 
भएको अिस्थामा ढुिानी िनेु स्थानिार् परु् याउन ु पनन स्थान -Destination_ सम्म सामान 
परु् याउने कायय विके्रताको िो र कायसपबछ लाग्ने ढुिानी भाडा तथा बिमाको रकम विके्रताको 
दावयकाि बभर पदैन भन्न ेिनु्छ। Ambulance र Water tanker को ढुिानी संझौता सम्िन्धी 
कागजात र Invioce मा FOB Price उल्लेख भएिार् उक्त रकम नेपाल प्रिरीले ढुिानी र 
बिमा िापत बतनै पनन प्रकृबतको भएकोले विगोमा समािेश गनय बमलेन। तसयथ प्रबतिादी शंभ ु
भारतीले प्रिरी कल्याण कोषिार् Ambulance र Water tanker को ढुिानी भाडा र बिमा 
िापत भकु्तानी बलएको ५१,४६७ अमेररकी डलरको िनेु ने.रु.४१,४५,६२३।६० कट्टा 
गरी रु. २८,४०,१६,००६।०७ विगो कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला अन्यथा 
देजखएन।  

 अि APC खरीद समेतको काययमा गणुस्तररविन सामान आपूबतय भएकोमा सोतफय  
ध्यान नदद  ठेकेदार कम्पबनला  रकम भकु्तानी ददने ददलाउने काययमा को कसको के कबत 
संलग्नता िा िद् बनयत रिेको िो, िादी नेपाल सरकारको पनुरािेदन जजकीर िमोजजम सिै 
प्रबतिादीिरू दोषी िनु ् िा िोइनन,् प्रबतिादीिरूको पनुरािेदन जजवकर िमोजजम बनजिरूले 
सफा  पाउने अिस्था छ, छैन भन् ने सम्िन्धमा िेनुय पनन देजखएको छ। 

सो सम्िन्धमा िेदाय प्रबतिादी मध्येको बिके्रता कम्पबन Assured Risk Company 

London तथा कायसका बनदनशक Michael Rider समेत मखु्य आपूबतयकताय भएकोमा वििाद 
देजखदैन। बनज प्रबतिादीिरुला  विशेष अदालतले कसरुदार ठिर गरेकोमा पनुरािेदन नगरी 
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विशेष अदालतको फैसलाला  स्िीकार गरी िसेको देजखन्छ। बनज प्रबतिादीिरुला  
आरोपपरमा दािी बलइएको विगो िमोजजम सजाय िनुपुनन भन्ने िादी नेपाल सरकारको 
पनुरनिेदनपर रिेको छ। माथी प्रकरणमा वििेचना गररए अनसुार Ambulance र Water 

tanker को ढुिानी भाडा र बिमा िापतको भकु्तानी रकम रु.४१,४५,६२३।६० विगो 
कायम िनु नसक्ने देजखएको िुँदा िादी पक्षको उक्त पनुरािेदन जजकीर संग सिमत िनु 
सवकएन। तसथय बनज प्रबतिादी Assured Risk Company, London िार् सो विगोको आधा 
रकम रु. १४,२०,०८,००३/०३ भराउने तथा प्रबतिादी Michael Rider ला  द ु िषय कैद 
र विगो िमोजजम रु. २८,४०,१६,००६/०७ जररिाना समेत गनन गरेको विशेष अदालत 
काठमाडौंको फैसला बमलेको देजखदा अन्यथा गरररिन ुपरेन। 

अि पनुरािेदक प्रबतिादी शम्भ ु भारतीको िकमा विचार गदाय यी प्रबतिादीले मूल 
कम्पनीको तफय िार् स्थानीय प्रबतबनबध भ  सडुानको डाफय रमा खवर्ने नेपाल प्रिरीको FPU 

को लाबग आिश्यक िन्दोिस्तीको सामान खररद गनय नेपाल प्रिरीसँग ७ सेप्रे्म्िर २००७ 
मा संझौता गरेको कुरामा वििाद छैन। सो संझौता गनुय अगाबड बनजले मखु्य कम्पबनको 
तफय िार् सामानको Specification मा मूल्य समेत खलुा  कोरे्शन पेश गनुयपननमा तकाकालीन 
नेपाल प्रिरीका प्रिरी मिाबनरीक्षक ओमविक्रम राणाको बनदनशनमा स्पेजशवफकेशन र 
क्यार्लग विना नै सामानको दररेर् िनाउन लगाएको भन् ने संलग्न कागजातिरू समेतिार् 
देजखन्छ। गिृ मन्रालयिार् पठाइएका ३४ िर्ा सम्भाव्य कम्पबनला  प्रबतस्पधायमा आउन 
नै नदद  जम्मा ३ िर्ा सूचीकृत फमयको छनौर् गररएको देजखएकोमा वयनै प्रबतिादीका 
नाताका माबनस संलग्न रिेका अन्य द ुिर्ा फमयसँग बमलेमतो गरी दरभाउपर पेश गनय 
पराचार गरेको र अन्तताः आफैं  एजेण्र् भएको Assured Risk Company ला  ठेक् का पारेको 
अिस्था देजखन्छ। कायसरी ठेक् का पारेपबछ ९ सेप्रे्म्िर २००७ को कोरे्शनको अजन्तममा 
यी प्रबतिादीले कम्पबनको तफय िार् सिीछाप गररसकेपबछ Note: APC model will be OT64 

and it is Refurbished भनी आफैं ले िातले लेखी सप्ला  िनुपुनन ISO Standard को APC को 
सट्टामा परुानो र ममयत गररएको APC आपूबतय गराउने गरी बनणाययक भबूमका खेलेको 
देजखन्छ।   

 कायसरी परुानो APC आपूबतय गराउने कायय विना योजना तथा विना सझुिझु गररएको 
भन् ने देजखँदैन। सरुूदेजख नै सोचविचार गरी कोरे्शनमा मूल संझौताको विपरीतका शतयिरू 
थपी ८ थान परुाना र काम नलाग्ने APC सप्ला  गराएको देजखन्छ। कायसैगरी यी 
प्रबतिादीले २०६५।५।३ मा अमेररकी डलर ७३,५३४/- िझुी बलएको प्रमाण कागजिार् 
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देजखएकोमा सो िरािरको विमा नगरी कम रकमको विमा गरेको देजखन्छ भने अकोबतर 
Tax Invoice नै जारी नगरी अमेररकी डलर ८,४६१ यी प्रबतिादीले मूल्य अबभिवृद्ध कर 
िापतको रकम भनी िजुझबलएको देजखन्छ। कोरे्शनको शतय नं १० मा भकु्तानी प्रणाली 
शरुुमा ४० प्रबतशत र सामान डेबलभरी भएपबछ ६० प्रबतशत भकु्तानी ददने शतय उल्लेख 
गरेकोमा पबछ ती शतय विपरीत भकु्तानी ताबलका तयार भ  प्रबतिादी Assured Risk 

Company को नाममा भकु्तानी गराएको देजखन्छ। २७ सेप्रे्म्िर २००७ को करारमा 
उल्लेख भएको ISO Standard का सामान िनुपुनन प्रािधानिरूला  बमबत २००७।१०।१७ 
मा L/C संशोधन गरी िर्ाइएको देजखन्छ भने सामानको इन्सपेक्सन गनन र यएुनको 
इन्सपेक्सन पबछ भकु्तानी ददने कुराको पालन नगरी सामान डेबलभरी र इन्सपेक्सन नै नगरी 
भकु्तानी बलइएको देजखन्छ। APC मा १२.५ एम.एमको िबतयार मार प्रयोग गनुयपनन 
मापदण्ड रिेकोमा आपूबतय भएका APC मा १४.५/७.६२ एम.एमको िबतयार जडान गनन 
Mount रिेको, सञ् चार साधन पबन नजोबडएको र िातानकूुलन उपकरण (A/C) पबन नरिेको 
भन् ने बनरीक्षण र्ोलीिार् खलु्न आएको छ। यसरी यी तमाम चरण र कायय योजनामा मूल 
कम्पबनको तफय िार् एजेण्र् भ  काम गनन यी प्रबतिादीको संलग्नताबिना सिै कायय सम्पन् न 
िनेु जस्थबत नै देजखँदैन। वकनभने खरीद प्रवक्रयाको प्रारम्भदेजख नै कोरे्शनमा िातले थप्ने 
काम यी प्रबतिादी शम्भ ुभारतीको िस्ताक्षरिार् भएको देजखन्छ भने आफू एजेण्र् भएको 
कम्पबनको पक्षमा ठेक् का पानय बमलेमतोमा जचनजानाका अन्य फमयिरूको मार कोरे्शन पानन, 
आफ्नो मूल कम्पबनला  ठेक् का पारेपबछ ISO मापदण्ड िर्ाउने, अन्य सामानको िबनसकेको 
एलसी कर्ा  स्पेयर पार्यस ्खररद गरा  ढुिानीको ठेक् का बलने कायय गरी स्पेयर पाट्सयको 
ढुिानी, विमा, भ्यार्को रकम िापत भनी यी प्रबतिादीले प्रिरी प्रधान कायायलयिार् रु 
३,१०,३७,३३०।७२ िझुी बलएको देजखन्छ। तर सो रकम यी प्रबतिादीले मूल 
कम्पबनला  िैध माध्यमको रूपमा प्रचबलत िैजङ् कङ् प्रणाली माफय त ् पठाएको समेत 
देजखँदैन। 

यसरी यी प्रबतिादीले APC र सोको स्पेयर पार्यस खररद गदाय तथा ढुिानी गदाय खचय 
भएको नेपाल प्रिरी कल्याण कोषको रकम सो सामानिरू कमसल भएको कारण UN िार् 
रकम सोधभनाय िनु नसकी आफू र बनजको मूल कम्पनीला  गैरकानूनी लाभ र नेपाल 
प्रिरीला  गैरकानूनी िानी नोक्सानी परु् याउने गरी कायय गनुयको साथै सो काययको लाबग 
मबतयारको समेत भबूमका बनिायि गरेको देजखन आएको िुँदा पनुरािेदक प्रबतिादी शम्भ ु
भारतीला  भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २२ िमोजजमको कसरुमा एक 
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िषय कैद तथा विगोको आधा रु. १४,२०,०८,००३/०३ (चौध करोड िीस लाख आठ 
िजार तीन रुपैयाँ तीन पैसा) जररिाना गरी कायबत नै विगो प्रिरी कल्याण कोषले बनजिार् 
भरा  बलन पाउने ठिर् याएको विशेष अदालतको फैसला समेत सो िदसम्म अन्यथा 
देजखएन। 

अि पनुरािेदक मध्येका प्रबतिादी ओमविक्रम राणाको िकमा विचार गदाय सडुान 
बमसनको लाबग नेपाल सरकारको आदेश िमोजजम िन्दोिस्ती सामान पठाउन ठेकेदारसँग 
तकाकालीन प्रिरी मिाबनरीक्षक रिेका वयनै पनुरािेदक प्रबतिादी ओमविक्रम राणा कै 
अग्रसरतामा र बनजकै बनदनशनमा कोरे्शन माग्ने र ठेक् का ददने काम भएको देजखन्छ। 
बमसनको लाबग िन्दोिस्तीका सामानको भकु्तानी भने नेपाल सरकारको आदेशमा प्रिरी 
कल्याण कोषिार् ददएको देजखन्छ। बनज प्रबतिादी ओमविक्रम राणाले सडुानको डाफय रमा 
खवर्ने FPU का लाबग आिश्यक िन्दोिस्तीका सामान खररद गनय प्रबतिादी दीपकबसंि 
थाङदेनको अध्यक्षतामा योजना तथा लागत अनमुान सबमबतको गठन गरी कायसैको 
प्रबतिेदनको आधारमा खररद प्रवक्रया अगाबड िढाएको देजखएको छ। तर ISO Standard  को 
APC िनुपुनन शतय विपरीत Refurbished APC भनी कोरे्शनमा िातले थप गरी मखु्य सामान 
APC को Standard नै पररितयन गरेको स्पष्ट देजखँदा देजखँदै सो कोरे्शनला  अन्यथा नगरी 
स्िीकृत गरेको देजखन आएको छ। प्रबतिादी रविप्रताप राणाले वयनै प्रबतिादीको आदेशले 
प्रबतिादी शम्भ ु भारतीले Refurbished शब्दिरू िातले थप गरेको भनी ियान गरेको 
देजखन्छ।  

प्रबतिादी दीपकबसंि थाङदेनको अध्यक्षतामा गदठत सबमबतले जम्मा रु. 
३५,४३,१९,०४८/०८ लागत अनमुान पेश गरेकोमा शरुु लागत अनमुानमा पबछ 
५,३६,७३,०००/- थप अनमुान लागत समािेश गरी जम्मा लागत रु. 
४०,०९,९२,०४८/८० लाग्ने भनी संशोधन गरी संशोबधत लागत अनमुानला  विना 
आधार कारण वयनै प्रबतिादीको बनणययिार् सदर गरेको कुरा प्रिरी कल्याणकोष संचालक 
सबमबतको बमबत २०६४।६।१८ को बनणयय पजुस्तकािार् समेत देजखन आएको छ। सो 
कोषको बमबत २०६४।५।६ को बनणययमा र २७ सेप्रे्म्िर २००७ मा प्रिरी प्रधान 
कायायलय र ठेकेदार िीच सम्पन् न भएको संझौतामा सप्लायरले सप्ला  गनन सामानको 
स्िीकृत भएको अंकको ४० प्रबतशत मार भकु्तानी बल  िाँकी ६० प्रबतशत रकम व्याज 
नपाइने गरी UN िार् रकम प्राप्त भएपबछ क्रमशाः भकु्तानी बलन राजी िनुपुनन गरी करार 
गनुयपनन भन् ने समेत व्यिोराको बनणयय गरेकोमा सोको विपरीत करार गराएको साथै APC र 
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सोको Spare Parts को रकम सोधभनाय निुँदै यी प्रबतिादीको काययकालमा L/Cमाफय त ्
संशोधन गरी २०६४।६।३० मा बनरीक्षण सम्िन्धी व्यिस्था र ISO Standard को APC 

िनुपुनन व्यिस्था समेत िर्ाइएको देजखन्छ। साथै करारको शतय विपरीत भकु्तानी ताबलका 
पररितयन गरा  कायसै ताबलकाको आधारमा बिके्रता कम्पबनला  रकम भकु्तानी गरेको 
देजखन्छ। सो तमाम काययको अजन्तम बनणययकतायको रूपमा रिेका यी प्रबतिादीला  सो 
सम्िन्धमा जानकारी निनेु िा बनजको बनदनशन विना मातितका अन्य पदाबधकारीले मार सो 
कायय गनय संभि देजखँदैन। 

वयनै प्रबतिादीको काययकालमा Irrevocable एल.सी. खोली िकु फोसय लोन पद्धबतिार् 
बिके्रता कम्पनीला  रकम भकु्तानी ददने गरी सम्िजन्धत िैंकला  नेपाल प्रिरीको तफय िार् 
आदेश ददएको देजखन् छ। रकमको भकु्तानीका लाबग चाविने आिश्यक कागजातमा अबनिायय 
शतय विपरीत ६०% रकम वकस्तामा सिज भकु्तानी गनन गरी पररितयन गनन जस्ता कायय पबन 
वयनै प्रबतिादीको बनदनशनमा भएको कुरा प्रबतिादी श्यामबसंि थापाको अबधकारप्राप्त अबधकारी 
समक्षको ियानिार् समबथयत िनु आएको देजखन्छ। प्रिरी प्रधान कायायलयको बमबत 
२०६८।६।४ को परसाथ प्राप्त UN Verification Certificate मा सडुान िन्दरगािमा 
आइसकेपबछ नै APC िरू Not serviceable भन् ने व्यिोरा उल्लेख भएिार् परुानो र 
गणुस्तरिीन APC खररद भएको तथ्य पवुष्ट िनु आएको छ। प्रिरी कल्याण कोषको बमबत 
२०६४।५।६ को बनणयय र २७ सेप्रे्म्िर २००७ को संझौतामा प्रथम चरणमा ४०% 
प्रबतशत मार भकु्तानी दद  िाँकी ६०% UN िार् सोधभनाय आएपबछ ददने भनी उल्लेख 
भएकोमा यी प्रबतिादीले संझौताको शतय विपरीत L/C माफय त ्भकु्तानी ताबलका पररितयन गरा  
UN को Inspection Team ले सामानको बनरीक्षण गनुयभन्दा पविला नै भकु्तानी िनेु व्यिस्था 
बमलाएको देजखन्छ। 

यसरी प्रिरी कल्याण कोषको सामवुिक बनणयय र मूल संझौताको विपररत यी 
प्रबतिादीको काययकालमा विना कानूनी आधार र कारण प्रबततपर माफय त ् मूल संझौताको 
शतयिरू पररितयन गरा  संयकु्त राष्ट्र संघको मापदण्ड विपरीतका काम नलाग्ने परुाना र 
चजल्तमा आउन नै नसक्ने APC  खरीद गनन गरी िद् बनयतसाथ बनणयय गरा  
२०६४।७।२७ देजख २०६५।४।२६ सम्म पर्कपर्क गरी 
रू.१७,०६,००,८२४/७४ िरािर ठेकेदारला  रकम भकु्तानी ददएको देजखन्छ। बनज 
प्रबतिादीले सो रकम भकु्तानीका क्रममा यो यबत रकम नै बलए खाएको रिेछन ्भनी देजखने 
स्पष्ट प्रमाणको अभाि रिेको िुँदा बनजले यबत नै रकम बलए खाएको भनी विगो कायम गनय 
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बमल्ने देजखएन। तथावप िज नयतसाथ गणुस्तरिीन APC लगायतका िन्दोिस्तीका सामान 
खरीद गरी बनजको पालामा भकु्तानी भ  गएको उक्त रकम संयकु्त राष्ट्र संघिार् प्रिरी 
कल्याण कोषला  सोधभनाय िनु नसकी प्रिरी कल्याण कोषला  िानी नोक्सानी भएको 
देजखयो। अताः बनजको सो कायय भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) (घ) र 
(ञ) िमोजजम कसरुजन्य देजखयो। माबथ विश् लेषण भएिमोजजम प्रबतिादीिरूमध्येका 
तकाकालीन प्रिरी मिाबनरीक्षक ओमविक्रम राणाला  भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा 
८ को उपदफा (१) िमोजजम १ िषय कैद र सोिी ऐनको दफा २४ ले थप कैद िषय एक 
समेत गरी कैद िषय द ु र रु १७,०६,००,८२४।७४, (सर करोड छ लाख आठ सय 
चौिीस रुपैयाँ र चौििर पैसा) जररिाना िनेु ठिर गरेको विशेष अदालतको फैसला केिी 
उजल्र् भ  बनज प्रबतिादी ओमविक्रम राणाला  बनजले प्रारम्भदेजख नै खरीद संझौताको शतय 
विपरीतका सामान आपूबतय गनन गराउने काययमा खेलेको बनणाययक भबूमका र बनजले गरेको 
कसरुको मारा िमोजजम भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) 
िमोजजम १ िषय कैद तथा सोिी दफा २४ िमोजजम थप १ िषय समेत जम्मा २ िषय कैद र 
रु. ५०,०००/- जररिाना समेत िनेु देजखयो। विगो िमोजजम जररिाना समेत िनु ुपछय भने 
िादी नेपाल सरकारको पनुरािेदन जजकीर र आरोपपर दािीिार् सफा  पाउँ भन्ने 
पनुरािेदक प्रबतिादीको पनुरािेदन जजकीर पगु्न सक्ने अिस्था भएन।  

पनुरािेदक प्रबतिादी िेमििादरु गरुुङको िकमा विचार गदाय यी प्रबतिादी 
२०६५।६।२ देजख २०६५।११।५ सम्म प्रिरी मिाबनरीक्षक पदमा ििाल रिी काययरत 
रिँदा एलसीको चौथो र पाँचौ वकस्ता िापतको अमेररकी डलर ९,००,०००.००, एपीसीको 
स्पेयर पाट्सयको ढुिानी, विमा र मूल्य अबभिवृद्धकर िापत अमेररकी डलर ६२,५८० तथा 
पानी र्ैंकर र एम्िलेुन्सको ढुिानी, विमा र मूल्य अबभिवृद्ध कर िापत अमेररकी डलर 
५१,४६७ समेत जम्मा १०,१४,०४७ अमेररकी डलर बनजकै बनदनशनमा भकु्तानी ददएको 
देजखन्छ। सडुान बमसनमा खवर्एका नेपाल प्रिरीका FPU को लाबग खररद भ  सडुानमा 
आपूबतय भएका ८ थान APC िरू न्यून गणुस्तरका भएका भन् ने कुरा माबथ विश् लेषण 
गररसवकएको छ। यी प्रबतिादीकै काययकालमा सडुान UNMIS मा काययरत रिेका 
Contingent commander राजेन्द्रबसंि भण्डारी र FPU Contingent Commander कमलबसंि 
िमले आपूबतय भएका APC काम नलाग्ने अिस्थामा छन ्भनी खिर गरेको भन् ने बमबसलिार् 
देजखन्छ। कायसिार् समेत आपूबतय गररएका सिै APC काम नलाग्ने भएको कुराको जानकारी 
यी प्रबतिादीला  प्रिरी मिाबनरीक्षकको जजम्मेिारी सम्िाल्दाकै अिस्थामा भइसकेको भन् ने 
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तथ्य पवुष्ट भएको देजखन्छ। बमसनमा काययरत Contingent commander िरु राजेन्द्रबसंि 
भण्डारी र कमलबसंि िमले खिर गरेको अिस्थामा संझौता विपरीत खराि तथा अस्िीकृत 
APC आपूबतय गनन ठेकेदारला  कानूनी कारिािी गरी नयाँ सामान आपूबतय गराउन सक्ने 
अिस्था िुँदािुँदै सो नगरी L/C को चौथो र पाँचौ वकस्ता िापतको रकम प्रबतिादीले आफ्नो 
काययकालमा भकु्तानी ददलाएको र खचय अनमुोदनला  सदर गरेको देजखन्छ। APC Spare 

Parts  आपूबतय नै नभएको अिस्थामा सोतफय  छानिीन नगरी िझु्दै निझुी कायसको रकम 
भकु्तानी ददएको देजखन्छ। कायसरी भकु्तानी ददएको रकमिार् यो यबत रकम यी प्रबतिादीले 
बलए खाएको भनी देजखने स्पष्ट प्रमाणको अभािमा यी प्रबतिादीको िकमा समेत विगो कायम 
गनय बमल्ने देजखँदैन। तर APC Spare Parts  आपूबतय नै नभएको अिस्थामा पबन बिना आधार 
बिके्रता कम्पबनला  सो िापत समेत भकु्तानी ददएको देजखएको र बनज प्रबतिादीको पालामा 
भकु्तानी भएको रकम प्रिरी कल्याण कोषला  सोधभनाय िनु नसकी प्रिरी कल्याण कोषला  
गैरकानूनी िानी भएको देजखँदा बनजको सो कायय भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा 
८(१)(ञ) िमोजजम कसरुजन्य देजखयो। तसथय यी प्रबतिादी िेमििादरु गरुुङला  भ्रष्टाचार 
बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) िमोजजम १ िषय कैद र सोिी ऐनको 
दफा २४ ले थप कैद िषय एक समेत गरी कैद िषय द ु र रु ६,४८,७०,७९२।५० (छ 
करोड अठचाबलस लाख सिरी िजार सातसय ियानब्िे रुपैयाँ र पचास पैसा) जररिाना िनेु 
ठिर गरेको विशेष अदालतको फैसला केिी उजल्र् भ  बनज प्रबतिादी िेमििादरु गरुुङला  
बनजको कसरुको मारा अनसुार भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा 
(१) िमोजजम ६ मविना कैद तथा सोिी दफा २४ िमोजजम थप ६ मविना कैद समेत 
जनिी जम्मा १ िषय कैद रु. ४०,०००/- जररिाना जररिाना समेत िनेु देजखयो। विगो 
िमोजजम जररिाना समेत िनु ु पछय भने िादी नेपाल सरकारको पनुरािेदन जजकीर र 
आरोपपर दािीिार् सफा  पाउँ भन्ने पनुरािेदक प्रबतिादीको पनुरािेदन जजकीर पगु्न सक्ने 
अिस्था भएन। 

पनुरािेदक प्रबतिादी रमेशचन्द ठकुरीको िकमा विचार गदाय प्रबतिादी िेमििादरु 
गरुुङ २०६५।११।५ मा प्रिरी मिाबनरीक्षक पदिार् सेिा बनििृ भएपबछ प्रबतिादी रमेश 
चन्द ठकुरी प्रिरी मिाबनरीक्षक भएको कुरामा वििाद छैन। यी प्रबतिादी रमेश चन्द 
ठकुरीको पालामा APC र सोको Spare Parts िरूको L/C को छैठौं र सातौं वकस्ता क्रमशाः 
२८ अवप्रल २००९ मा US$ ४,५०,००० र २८ जलुा  २००९ मा US$२७३०६३.२३ 
अमेररकी डलर ठेकेदार कम्पनी Assured Risks Ltd. London ला  भकु्तानी पठाएको  र 
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सडुान बमसनको खचय समथयन गनन बनणयय गरेको देजखन्छ। तकाकालीन बमसनमा खवर्एका 
Contingent commander िरू राजेन्द्रबसंि भण्डारी, कमलबसंि िम, रामप्रसाद शे्रष्ठ र मोिनराज 
जोशीले बमसनमा पगुेका िन्दोिस्तीका सामग्रीिरूको न्यून गणुस्तर लगायतका विषयिरूमा 
पर्क पर्क मौजखक र बलजखत रूपमा तकाकाल संगठन प्रमखुको रूपमा रिेका प्रिरी 
मिाबनरीक्षकिरूला  जानकारी गराइएको भन् ने तथ्य बनजिरूले अजख्तयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग र विशेष अदालतमा ियान कागज तथा िकपर गदाय समेत खलुाएको 
पाइन्छ। सो कुरा यी प्रबतिादीले संगठन प्रमखुको रूपमा पद ििाल गरेपबछ थािा नपाउने 
भन् ने देजखँदैन। तर यी प्रबतिादीले प्रिरी मिाबनरीक्षकको जजम्मेिारी सम्िालेपबछ काम 
नलाग्ने APC िरूको रकम आफ्नो पालामा ठेकेदार कम्पबनला  भकु्तानी नदद  थप िानी 
नोक्सानी िनुिार् जोगाउन सवकने अिस्था भएकोमा सो गरेको देजखँदैन। यी प्रबतिादीले 
आफ्ना पालामा भकु्तानी ददएको रकमिार् यो यबत रकम बलए खाएको िो भनी देजखने 
प्रमाणको अभािमा यी प्रबतिादीको िकमा विगो कायम िनु सक्ने देजखँदैन। तथावप बनजको 
पालामा कमसल र काम नलाग्ने APC लगायतका सामान िापतको रकमको भकु्तानी रोक्न 
नसकी नेपाल प्रिरी कल्याण कोषला  िानी नोक्सानी भएको कुरामा वििाद निुँदा बनजको 
सो कायय समेत भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ञ) िमोजजम कसरुजन्य 
देजखयो। तसथय यी प्रबतिादी रमेशचन्द ठकुरीला  भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा 
८ को उपदफा (१) िमोजजम १ िषय कैद र सोिी ऐनको दफा २४ ले थप कैद िषय एक 
समेत गरी कैद िषय द ु र विगो िमोजजम रु.४,८५,४४,३८८।८३, (चार करोड पचासी 
लाख चिाबलस लाख तीन सय अठासी रुपैयाँ र बरयासी पैसा) जररिाना िनेु ठिर गरेको 
विशेष अदालतको फैसला केिी उजल्र् भ  बनज प्रबतिादी रमेशचन्द ठकुरीला  बनजको 
कसरुको मारा अनसुार भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) 
िमोजजम ६ मविना कैद तथा सोिी दफा २४ िमोजजम थप ६ मविना कैद समेत जनिी 
जम्मा १ िषय कैद रु. ४०,०००/- जररिाना जररिाना समेत िनेु देजखयो। विगो िमोजजम 
जररिाना समेत िनु ु पछय भने िादी नेपाल सरकारको पनुरािेदन जजकीर र आरोपपर 
दािीिार् सफा  पाउँ भन्ने पनुरािेदक प्रबतिादीको पनुरािेदन जजकीर पगु्न सक्ने अिस्था 
भएन।  

अि विशेष अदालतले आरोपपर मागदािीिार् सफाइ िनेु ठिर गरेका प्रबतिादीिरु 
ददनेश के.सी., गपु्तििादरु शे्रष्ठ, विद्याधर शे्रष्ठ, दीपेन्द्रििादरु बिष्ट, जशि लाबमछाने, संजयबसंि 
िस्नेत, र्पेन्द्रध्िज िमाल, अजजतकुमार गरुुङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, सरेुन्द्रििादरु पाल, 
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लालगोविन्द शे्रष्ठ, श्यामििादरु खड्का, मदनििादरु खड्का, प्रकाश अबधकारी, वपताम्िर 
अबधकारी, कृष्णप्रसाद गरुागा , रमेशकुमार पाण्डेय, िररिर शे्रष्ठ, अजुयनप्रसाद बतबमजल्सना, 
बगरीधारी शमाय, दीपकबसंि थाङदेन, मनोज न्यौपाने, बनरजििादरु शािी, बनरज पनु, श्यामबसंि 
थापा, रविप्रताप राणा, विजयलाल कायस्थ, दीपककुमार शे्रष्ठ, नरेन्द्रकुमार खाबलङ, अजुयनजंग 
शािी र रमेशविक्रम शाि समेत ३१ जनाको िकमा विचार गदाय बनज प्रबतिादीिरुला  
आरोपपर दािी िमोजजम सजाय िनुपुछय भनी िादी नेपाल सरकारले पनुरािेदन जजवकर 
रिेको छ। 

प्रबतिादी श्यामबसंि थापाको िकमा विचार गदाय बनजले विबभन् न बमबतमा L/C. संशोधन 
गनय पराचार गरेको देजखन्छ। सो संशोधनिार् मूल करारका शतयिरूमा पररितयन गरी 
बिके्रता कम्पबनको वित िनेु विबभन् न प्रािधानिरू थप गनुयको साथै L/C को रकम भकु्तानी 
ददन आदेश गरेको देजखन्छ। साथै पविलो वकस्ता िापत अमेररकी डलर १,००,०००/- 
भकु्तानी ररबलज गनय बनजले नै आदेश ददएको देजखन्छ। यसरी संझौताको शतय िमोजजम 
संयकु्त राष्ट्र संघिार् सामानको मापदण्ड बनरीक्षण िनु ु अगािै ितार ितार एल.सी.को 
माध्यमिार् मूल करारका शतयिरू पररितयन गरेको, कायसरी पररिबतयत शतयिरूिार् बिके्रता 
कम्पबनला  प्रकायक्ष लाभ र नेपाल प्रिरीला  िानी नोक्सानी िनेु अिस्था बसजयना भएको 
देजखएको छ। ट्रक र जजपको रकम िाँकी ६०% िार् घर्ाउन अनरुोध गरेको देजखएपबन 
पबछ सो रकमिार् Spare Parts खररद गनय छुटै्ट संसोबधत संझौता गरेको देजखन्छ। APC 

तथा कायसको पाट्सय पूजाय समेत बिके्रता कम्पबनले ढुिानी गनन तथा सो APC सञ् चालन 
समेतको लाबग नेपाल प्रिरीको तफय िार् ८ जनाला  बिके्रता कम्पबनले नै सडुानमा तालीम 
ददने लगायत नेपाल प्रिरीको वितमा रिेका मित्त्िपूणय शतयला  वयनै प्रबतिादीले समेत िर्ा  
कम्पबनला  गैरकानूनी रूपमा फाइदा िनेु काम गरेको देजखन आएको छ। यसका साथै 
बनज प्रबतिादीले L/Cको पाँचौ वकस्ता २०६६।४।१३ मा र छैठौं वकस्ता 
२०६६।१।१५ मा विमालयन िैंकको खातामा ट्रान्सफर गरेको देजखन्छ। यी प्रबतिादीले 
ठेकेदार कम्पबनसँग बमलेमतो गरी यबत नै रकम बलए खाएको रिेछन ् भनी देजखने कुनै 
आधार प्रमाण निुँदा बनजको िकमा समेत विगो कायम गनय बमल्ने देजखएन। तर यी 
प्रबतिादी श्यामबसंि थापाले िज नयतसाथ मूल करारका शतयिरू विपरीत एल.सी. पररितयन 
गरी बिके्रता कम्पबनला  फाइदा िनेु र नेपाल प्रिरीको कल्याण कोषको रकम िानी 
नोक्सानी िनेु गरी विबभन् न समयमा भबूमका खेलेको साथै गणुस्तर नै नभएको सामान आपूबतय 
गरेको कुरा थािा िुँदािुँदै बिके्रता कम्पबनला  रकम भकु्तानी गनन काययमा प्रकायक्ष रूपमा 
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संलग्न भ  भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(घ) र (ञ) िमोजजमको कसरु 
गरेको देजखयो।  

अकाय प्रबतिादी दीपकबसंि थाङदेनको िकमा विचार गदाय बनजले िन्दोिस्तीका सामान 
खरीदको योजना तजुयमा र लागत अनमुान सबमबतको अध्यक्षको रूपमा रिी सामान खरीदको 
योजना तथा लागत प्रबतिेदन पेश गरेको देजखन्छ। साथै प्रबतिादी दीपकबसंि थाङदेनकै 
अग्रसरतामा प्रबतिादीिरू, नरेन्द्रकुमार खाबलङ, विजयलाल कायस्थ र दीपककुमार शे्रष्ठले रू. 
५,३६,०८,०००/- को थप लागत अनमुान पेश गरी सो लागतला  शरुुको लागत 
अनमुानमा समािेश गरी बमबत २०६४।६।१८ को िैठकमा पेश गरी बनणयय गराएको 
देजखन्छ। कायसै िैठकमा विबभन् न वकबसमका १२ सामानमध्ये नयाँ सामानको लाबग रु. 
७८,४८,०००/- लागत अनमुान प्रस्ताि गरी शरुुको प्रबतिेदन िमोजजमका सामानिरूमा 
समेत अस्िाभाविक तथा अकायबधक रूपमा लागत अनमुान िढाएको देजखन्छ। सो 
प्रबतिेदनमा APC लगायतका िन्दोिस्तीका सामानको अन्तररावष्ट्रय मूल्यको सम्िन्धमा यथाथय 
तथ्य िझुी सामानको िास्तविक गणुस्तर तथा मूल्य सूची समािेश गनुयपननमा कायसतफय  कुनै 
कुरा निझुी िचिुाको आधारमा ठेकेदारले जनु सूची पेश गरेको िो कायसैला  बसफाररस गनन 
विसािले प्रबतिेदन ददएको देजखन्छ। साथै एल.सी.मा पररितयन गरी यो यो बमबतमा भकु्तानी 
ददने भनी भकु्तानी ताबलका नै बनधायररत गरी बिके्रता कम्पबनको तफय िार् िन्दोिस्तीका 
सामान आपूबतय भ  संयकु्त राष्ट्र संघले बनरीक्षण गरेपबछ सिी सामान देजखएमा मार भकु्तानी 
ददने भन् ने करारको प्रािधानला  नै औजचकायिीन िना  िज नयतपूणय कायय गरेको देजखन्छ। 
यसका अबतररक्त ठेकेदार कम्पबनला  िकु फोसय लोनिार् समेत भकु्तानी ददन ुभनी िैंकला  
आदेश समेत ददएको देजखन्छ। बनज प्रबतिादी दीपकबसंि थाङ् देनले सामान खरीद गनन 
प्रवक्रयामा ठेकेदारसँग बमलेमतो गरी यो यबत रकम बलए खाएको भन् ने प्रमाणको अभाि 
भएकोले बनजको िकमा समेत विगो कायम िनेु देजखएन। तर माबथ वििेचना भएिमोजजम 
बनज प्रबतिादीको योजना िमोजजम APC लगायतका िन्दोिस्तीका सामानको लागत िढा  
खरीद योजना पेश गरेको, APC  को गणुस्तर तथा मूल्यका सम्िन्धमा यथाथय तथ्य िझु्दै 
निझुी खरीद योजना तयार पारी बिके्रता कम्पबनला  ितारितार भकु्तानी ददने समेतको कायय 
गरी भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(घ) र (ञ) िमोजजम कसरुजन्य कायय 
गरेको देजखन आयो। 

अकाय प्रबतिादी दीपककुमार शे्रष्ठको िकमा विचार गदाय बनजको अध्यक्षतामा गठन 
भएको खरीद सबमबतले बसफाररस गरे िमोजजम प्रबतिादी Assured Risk Company सँग 
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सामान खरीदको संझौता भएको भन् ने बनज प्रबतिादी दीपककुमार शे्रष्ठको ियानिारै् 
देजखन्छ। सो सम्झौतामा प्रिरी कल्याण कोषको वित िनेु प्रािधान राख् नपुनन भन् ने सो 
कोषको बमबत २०६४/५/६ को बनणयय विपरीत ठेकेदार कम्पबनको वित िनेु प्रािधानिरू 
राजखएको देजखन्छ। आफैं ले बसफाररस गरेको कम्पबनसँग प्रबतिादी दीपककुमार शे्रष्ठले नै 
सामान खरीदको मूल करार गरेको देजखन्छ। सो करार गररसकेपबछ सो मूल करारमा 
सामानको ढुिानी आपूबतयकताय कम्पबनले गनन स्पष्ट शतयको विपररत छुटै्ट ढुिानी सम्िन्धी 
करार गरी कायसमा समेत वयनै प्रबतिादी दीपककुमार शे्रष्ठले िस्ताक्षर गरेको देजखन्छ। 
एल.सी. माफय त ्मूल करारको शतय विपरीत भकु्तानी ददन ताबलका समेत िना  Book Force 

Loan िार् समेत भकु्तानी ददन यी प्रबतिादीले भबूमका खेलेको देजखन्छ। भकु्तानी ताबलका 
िमोजजम प्रिरी प्रधान कायायलयको पूिय स्िीकृबत नै नबल  भकु्तानी ददन ुभनी िैंकला  यी 
प्रबतिादीले समेत पर लेखेको देजखन्छ। यी प्रबतिादीले सो कायय गरे िापत यो यबत रकम 
नै बलए खाएको भन् ने देजखने प्रमाण निुँदा बनजको िकमा समेत विगो कायम गनय बमलेन। 
तर माबथ वििेचना भएिमोजजम यी प्रबतिादी दीपककुमार शे्रष्ठ समेत संझौताको प्राजम्भक 
चरणदेजख नै िज नयतसाथ बिके्रता कम्पबनला  लाभ िनेु र प्रिरी कल्याण कोषला  
गैरकानूनी रूपमा िानी नोक्सानी गराउने काययमा संलग्न भएको देजखन आयो। अताः बनजको 
सो कायय भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(घ) र (ञ) िमोजजम कसरुजन्य 
देजखयो। 

अकाय प्रबतिादी रविप्रताप राणाको िकमा िेदाय प्रचबलत कानूनको पररबधभन्दा िाविर 
ग  ितार ितार अबनयबमत प्रवक्रयािार् गणुस्तरिीन APC लगायतका िन्दोिस्तीका सामान 
खरीद गनन उद्धेश्यका साथ ३ िर्ा कम्पबनको मार कोरे्शन पनन गरी सूचना प्रकाशन गनन 
समेतको काययमा यी प्रबतिादी समेत संलग्न भ  अकायन्त कम समयािबधमा कोरे्शन बलने 
समेतको कायय गरेको देजखन्छ। प्रबतिादी दीपक थाङ् देनले िनाएको भकु्तानी ताबलका 
िमोजजम बिके्रता कम्पबनला  प्रिरी प्रधान कायायलयको पूिय स्िीकृबत समेत नबल  रकम 
भकु्तानी ददन जनु १२, २००८ मा विमालयन िैंकला  आदेश ददएको देजखन्छ। कायसरी 
आदेश ददनअुगाबड िनाइएको L/C मा शतय पररितयन गरी मूल करारको विपरीत नयाँ भकु्तानी 
ताबलका िना  सो समेतमा बनजले सिीछाप गरेको देजखन्छ। साथै बनजकै वर्प्पणीिार् L/C 

को तेश्रो र चौथो वकस्ता िापतको रकम बिके्रता कम्पबनला  भकु्तानी भ  गएको भन् ने 
बनजकै ियान समेतिार् देजखन्छ। यी प्रबतिादीले बिके्रता कम्पबनिार् यो यबत नै रकम बलए 
खाएको रिेछन ्भनी देजखने स्पष्ट आधार प्रमाण निुँदा बनजको िकमा समेत विगो कायम 
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िनु सक्ने देजखएन। तथावप माबथ वििेचना भए िमोजजम यी प्रबतिादी रविप्रताप राणासमेतले 
िज नयतपूियक बिके्रता कम्पबनला  अनजुचत लाभ र प्रिरी कल्याण कोषला  िानी नोक्सानी 
परु् याउने कायय गरेको देजखन आयो। अताः बनज प्रबतिादी रविप्रताप राणासमेत भ्रष्टाचार 
बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (घ) र (ञ) िमोजजमको कसरुजन्य काययमा संलग्न 
रिेको देजखयो। 

यसरी माथी वििेचना गररएिमोजजम प्रबतिादीिरू श्यामबसंि थापा, दीपकबसंि थाङ् देन, 
दीपककुमार शे्रष्ठ र रविप्रताप राणाले भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(घ) र 
(ञ) िमोजजमको कसरु गरेको देजखएको िुँदा बनज प्रबतिादीिरुला  आरोपपर दािीिार् 
सफा  ददने ठिर गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला सो िदसम्म उजल्र् भ  बनज 
प्रबतिादीिरु श्यामबसंि थापा र दीपकबसंि थाङ् देनला  बनजिरूको भबूमका र कसरुको मारा 
अनसुार भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) िमोजजम जनिी ६ 
मविना कैद तथा सोिी दफा २४ िमोजजम थप ६ मविना कैद समेत जनिी जम्मा १ िषय 
कैद रु. ४०,०००/- जररिाना समेत िनु्छ। अन्य प्रबतिादीिरू दीपककुमार शे्रष्ठ, रविप्रताप 
राणाला  बनजिरूको संलग्नता र कसरुको मारा अनसुार भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को 
दफा ८ को उपदफा (१) िमोजजम जनिी ६ मविना कैद र रु. ३०,०००/- जररिाना 
समेत िनेु देजखयो। 

अन्य प्रबतिादीिरू ददनेश के.सी., गपु्तििादरु शे्रष्ठ, विद्याधर शे्रष्ठ, दीपेन्द्रििादरु बिष्ट, 

जशि लाबमछाने, संजयबसंि िस्नेत, र्पेन्द्रध्िज िमाल, अजजतकुमार गरुुङ, रामकृष्ण 
राजभण्डारी, सरेुन्द्रििादरु पाल, लालगोविन्द शे्रष्ठ,  श्यामििादरु खड्का, मदनििादरु खड्का, 
प्रकाश अबधकारी, वपताम्िर अबधकारी, कृष्णप्रसाद गरुागा , रमेशकुमार पाण्डेय, िररिर शे्रष्ठ, 

अजुयनप्रसाद बतबमजल्सना, बगरीधारी शमाय, मनोज न्यौपाने, बनरजििादरु शािी, बनरज पनु, 

विजयलाल कायस्थ, नरेन्द्रकुमार खाबलङ, अजुयनजंग शािी र रमेशविक्रम शािले आफूभन्दा 
माबथका नेपाल प्रिरीका पदाबधकारीिरूको आदेश र बनदनशन िमोजजम आफ्नो पदीय 
विसािमा विबभन् न काम कारिािीको चरणमा र िैठकमा उपजस्थबतसम्म जना  अगाबड नै 
सम्पन् न भइसकेका बनणयय र काम कािािीला  अनमुोदन र समथयनसम्म गरेको देजखएको 
छ। यी प्रबतिादीिरूको APC को खरीदका सम्िन्धमा लागत अनमुान तयार पानन, खरीद 
योजना िनाउने, कोरे्शन माग गनन, कोरे्शन खोल्ने, APC खरीद संझौता गनन, L/C खोल्ने, L/C 

मा खरीद संझौताको विपरीतका बिके्रता कम्पबनला  फाइदा र नेपाल प्रिरीला  नोक्सान 
िनेु खालका शतयिरू राख् ने, रकम भकु्तानीको ताबलका बनमायण गनन, ठेकेदार कम्पबनला  
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रकम भकु्तानीका लाबग बनणयय गरी सम्िजन्धत िैंकला  आदेश िा बनदनशन ददने लगायतका 
मखु्य काययिरूमा बनणाययक भबूमका र संलग्नता रिेको नदेजखएकोले प्रबतिादीिरू ददनेश 
के.सी., गपु्तििादरु शे्रष्ठ, विद्याधर शे्रष्ठ, दीपेन्द्रििादरु बिष्ट, जशि लाबमछाने, संजयबसंि िस्नेत, 

र्पेन्द्रध्िज िमाल, अजजतकुमार गरुुङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, सरेुन्द्रििादरु पाल, लालगोविन्द 
शे्रष्ठ, श्यामििादरु खड्का, मदनििादरु खड्का, प्रकाश अबधकारी, वपताम्िर अबधकारी, 
कृष्णप्रसाद गरुागाँ , रमेशकुमार पाण्डेय, िररिर शे्रष्ठ, अजुयनप्रसाद बतबमजल्सना, बगरीधारी शमाय,  
मनोज न्यौपाने, बनरजििादरु शािी, बनरज पनु,  विजयलाल कायस्थ,  नरेन्द्रकुमार खाबलङ, 

अजुयनजंग शािी र रमेशविक्रम शािला  कसरुदार कायम गनय बमल्ने देजखएन। तसथय बनज 
प्रबतिादीिरूला  अबभयोग दािीिार् सफा  ददने गरी विशेष अदालतिार् भएको सो 
िदसम्मको फैसला बमलेको देजखँदा अन्यथा गरररिन परेन। 

तसथय माथी वििेचना गररए अनसुार प्रबतिादी Assured Risk Company, London िार् 
रु. १४,२०,०८,००३/०३ भराउने र प्रबतिादी Michael Rider ला  द ु िषय कैद र विगो 
िमोजजम रु. २८,४०,१६,००६/०७ जररिाना समेत गनन गरेको विशेष अदालत 
काठमाडौंको फैसला बमलेको देजखएको साथै प्रबतिादी शम्भ ु भारतीला  भ्रष्टाचार बनिारण 
ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २२ िमोजजमको कसरुमा एक िषय कैद तथा विगोको आधा 
रु. १४,२०,०८,००३/०३ (चौध करोड िीस लाख आठ िजार तीन रुपैयाँ तीन पैसा) 
जररिाना गरी कायबत नै विगो प्रिरी कल्याण कोषले बनजिार् भरा  बलन पाउने ठिर् याएको 
विशेष अदालतको फैसला बमलेको देजखदा सदर िनेु ठिछय। प्रबतिादीिरू मध्येका 
ओमविक्रम राणाला  भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) िमोजजम 
१ िषय कैद र सोिी ऐनको दफा २४ ले थप कैद िषय एक समेत गरी कैद िषय द ु र रु 
१७,०६,००,८२४।७४, (सर करोड छ लाख आठ सय चौिीस रुपैयाँ र चौििर पैसा) 
जररिाना िनेु ठिर गरेको विशेष अदालतको फैसला केिी उजल्र् भ  बनज प्रबतिादी 
ओमविक्रम राणाला  बनजले गरेको कसरुको मारा िमोजजम भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ 
को दफा ८ को उपदफा (१) िमोजजम १ िषय कैद तथा सोिी दफा २४ िमोजजम थप १ 
िषय समेत जम्मा २ िषय कैद र रु. ५०,०००/- जररिाना समेत िनेु ठिछय। प्रबतिादी 
िेमििादरु गरुुङला  भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) िमोजजम 
१ िषय कैद र सोिी ऐनको दफा २४ ले थप कैद िषय एक समेत गरी कैद िषय द ु र रु 
६,४८,७०,७९२।५० (छ करोड अठचाबलस लाख सिरी िजार सातसय ियानब्िे रुपैयाँ 
र पचास पैसा) जररिाना िनेु ठिर गरेको विशेष अदालतको फैसला केिी उजल्र् भ  बनज 
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प्रबतिादी िेमििादरु गरुुङला  बनजको कसरुको मारा अनसुार भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ 
को दफा ८ को उपदफा (१) िमोजजम ६ मविना कैद तथा सोिी दफा २४ िमोजजम थप 
६ मविना कैद समेत जनिी जम्मा १ िषय कैद रु. ४०,०००/- जररिाना समेत िनेु 
ठिछय। प्रबतिादी रमेशचन्द ठकुरीला  भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को 
उपदफा (१) िमोजजम १ िषय कैद र सोिी ऐनको दफा २४ ले थप कैद िषय एक समेत 
गरी कैद िषय द ु र विगो िमोजजम रु.४,८५,४४,३८८।८३, (चार करोड पचासी लाख 
चिाबलस लाख तीन सय अठासी रुपैयाँ र बरयासी पैसा) जररिाना िनेु ठिर गरेको विशेष 
अदालतको फैसला केिी उजल्र् भ  बनज प्रबतिादी रमेशचन्द ठकुरीला  बनजको कसरुको 
मारा अनसुार भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) िमोजजम ६ 
मविना कैद तथा सोिी दफा २४ िमोजजम थप ६ मविना कैद समेत जनिी जम्मा १ िषय 
कैद रु. ४०,०००/- जररिाना जररिाना समेत िनेु ठिछय।  

प्रबतिादीिरू श्यामबसंि थापा, दीपकबसंि थाङ् देन, दीपककुमार शे्रष्ठ र रविप्रताप 
राणाले भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(घ) र (ञ) िमोजजमको कसरु गरेको 
देजखएको िुँदा बनज प्रबतिादीिरुला  आरोपपर दािीिार् सफा  ददने ठिर गरेको विशेष 
अदालत काठमाडौंको फैसला सो िदसम्म उजल्र् भ  बनज प्रबतिादीिरु श्यामबसंि थापा र 
दीपकबसंि थाङ् देनला  बनजिरूको भबूमका र कसरुको मारा अनसुार भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, 

२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) िमोजजम जनिी ६ मविना कैद तथा सोिी दफा 
२४ िमोजजम थप ६ मविना कैद समेत जनिी जम्मा १ िषय कैद रु. ४०,०००/- 
जररिाना समेत िनु्छ। अन्य प्रबतिादीिरू दीपककुमार शे्रष्ठ, रविप्रताप राणाला  बनजिरूको 
संलग्नता र कसरुको मारा अनसुार भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा 
(१) िमोजजम जनिी ६ मविना कैद र रु. ३०,०००/- जररिाना समेत िनेु ठिछय। 
प्रबतिादीिरू ददनेश के.सी., गपु्तििादरु शे्रष्ठ, विद्याधर शे्रष्ठ, दीपेन्द्रििादरु बिष्ट, जशि लाबमछाने, 

संजयबसंि िस्नेत, र्पेन्द्रध्िज िमाल, अजजतकुमार गरुुङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, सरेुन्द्रििादरु 
पाल, लालगोविन्द शे्रष्ठ, श्यामििादरु खड्का, मदनििादरु खड्का, प्रकाश अबधकारी, वपताम्िर 
अबधकारी, कृष्णप्रसाद गरुागाँ , रमेशकुमार पाण्डेय, िररिर शे्रष्ठ, अजुयनप्रसाद बतबमजल्सना, 
बगरीधारी शमाय,  मनोज न्यौपाने, बनरजििादरु शािी, बनरज पनु,  विजयलाल कायस्थ,  

नरेन्द्रकुमार खाबलङ, अजुयनजंग शािी र रमेशविक्रम अबभयोग दािीिार् सफा  ददने गरी 
विशेष अदालतिार् भएको बमबत २०६८।११।१ को फैसला बमलेको देजखँदा सदर िनेु 
ठिछय। आरोपपरमा दािी गरेिमोजजमको विगो कायम गरी सिै प्रबतिादीिरुला  सजाय 
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गरी पाउँ भन्ने नेपाल सरकारको पनुरािेदन जजकीर एिं आरोपपर दािीिार् सफा  पाउँ भन्ने 
प्रबतिादीिरुको पनुरािेदन जजकीर पगु्न नसक्ने ठिछय। अरुमा तपबसल िमोजजम गनूय। 

तपबसल 

प्रबतिादी ओमविक्रम राणाके, माबथ इन्साफ खण्डमा लेजखए िमोजजम बनजको िकमा बिशेष 
अदालत काठमाडौंिार् गनन गरेको २ िषय कैद र जररिाना रु. १७,०६,००,८२४।७४ 
जररिाना िनेु गरी ठिर गरेको फैसला केिी उल्र्ी िनेु ठिरी कसरुको मारा अनसुार 
भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) िमोजजम १ िषय कैद तथा 
सोिी दफा २४ िमोजजम थप १ िषय समेत जम्मा २ (द ु िषय) कैद र रु. ५०,०००/- 
जररिाना िनेु ठिरेकोले बनज प्रबतिादी बमबत २०६८/४/८ देजख ऐ. १८ गतेसम्म 
विरासतमा िसेको देजखंदा ११ ददन कट्टा गरी िाँकी १ िषय ११ मविना १९ ददनको लगत 
राजख कैद सजाय असलु उपर गनूय साथै जररिानाको िकमा शरुु बिशेष अदालतिार् 
बनजला  भएको रु. १७,०६,००,८२४।७४ को लगत कट्टा गरी रु. ५०,०००/- (पचास 
िजार) को लगत राजख असलु उपर गनुय भनी श्री काठमाडौं जजल्ला अदालतमा लेजख 
पठा ददन।ु साथै बनजला  लागेको कैद र जररिाना असूल उपर भएपबछ शरुु बिशेष 
अदालतिार् बनजला  भएको फैसलाको तपबसल खण्डको प्रकरण नं. ३ मा उल्लेख भएका 
जेथा जमानी फुकुिा गररददन ु भनी शरुु बिशेष अदालतमा लेजख 
पठा ददनू.................................................................................................१   

प्रबतिादी िेमििादरु गरुुङके, माबथ  न्साफ खण्डमा लेजखए िमोजजम शरुु बिशेष अदालतले 
कसरुको मारा अनसुार भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) 
िमोजजम जनिी १ िषय कैद तथा सोिी ऐनको दफा २४ िमोजजम थप १ िषय कैद समेत 
जनिी जम्मा २ (द ु िषय) कैद र रु. ६,४८,७०,७९२।५० जररिाना िनेु ठिर् याएको 
फैसला केिी उजल्र् िनेु ठिरी ऐजन ऐन िमोजजम १ (एक िषय) कैद र रु ४००००/- 
जररिाना िनेु ठिरी फैसला भएकोले कैदको िकमा बनज प्रबतिादी बमबत २०६८/३/३० 
देजख ०६८/४/४ सम्म जम्मा ७ ददन विरासतमा िसेको देजखंदा उक्त ७ ददन कट्टा गरी 
िाँकी ११ मविना २३ ददनको कैद असूल उपर गनुय साथै जररिानको िकमा शरुु विशेष 
अदालत काठमाडौिार् बनजला  भएको रु.६,८४,७०,७९२।५० को लगत कट्टा गरी रु. 
४००००/- (चालीस िजार) को लगत राखी सो समेत असूल उपर गनुय भनी काठमाडौं 
जजल्ला अदालतमा लेजख पठा ददनू र बनजला  लागेको कैद तथा जररिानाको रकमा असूल 
उपर भएपबछ शरुु बिशेष अदालतको प्रकरण नं. ४ मा उल्लेख भएको िैंक जमानत 
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फुकुिा गररददन ु भनी शरुु विशेष अदालतमा लेजख 
पठा ददन.ु.................................................................................................२ 

प्रबतिादी रमेशचन्द ठकुरीके, माबथ  न्साफ खण्डमा लेजखए िमोजजम शरुु बिशेष अदालतले 
कसरुको मारा अनसुार भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) 
िमोजजम जनिी १ िषय कैद तथा सोिी ऐनको दफा २४ िमोजजम थप १ िषय कैद समेत 
जनिी जम्मा २ (द ु िषय) कैद र रु. ४,८५,४४,३८८।८३ जररिाना िनेु ठिर् याएको 
फैसला केिी उजल्र् िनेु ठिरी ऐजन ऐन िमोजजम जम्मा १ (एक िषय) कैद र रु 
४००००/- जररिाना िनेु ठिरी फैसला भएकोले कैदको िकमा बनज प्रबतिादी बमबत 
२०६८/४/३ देजख ०६८/४/४ सम्म जम्मा २ (द ु) ददन विरासतमा िसेको देजखंदा 
उक्त २ ददन कट्टा गरी िाँकी ११ मविना २८ ददनको कैद असूल उपर गनूय साथै 
जररिानाको िकमा शरुु विशेष अदालतिार् बनजला  भएको रु. ४,८५,४४,३८८।८३ को 
लगत कट्टा गरी रु. ४००००/- (चालीस िजार) लगत राजख असूल उपर गनुय भनी श्री 
काठमाडौं जजल्ला अदालतमा लेजख पठा ददन ुर कैद तथा जररिानाको रकम समेत असूल 
उपर भएपबछ शरुु बिशेष अदालतको प्रकरण नं. ५ मा उल्लेख भएको िैंक जमानत 
फुकुिा गररददन ु भनी शरुु बिशेष अदालतमा लेजख 
पठा ददन.ु............................................................................................३ 

प्रबतिादी श्यामबसंि, थापाके माबथ इन्साफ खण्डमा लेजखए िमोजजम बनजको िकमा सफा  
पाउने ठिर् याएको शरुु विशेष अदालतको फैसला उल्र्ी िनेु ठिरी कसूरको मारा अनसुार 
भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) िमोजजम जनिी ६ मविना 
कैद तथा सोिी ऐनको दफा २४ िमोजजम थप ६ मविना कैद समेत जम्मा १ (एक) िषय 
कैद र रु. ४०,०००।– (चाबलसिजार) जररिाना िनेु ठिरेकाले कैदको िकमा बनज 
प्रबतिादी बमबत २०६८/४/१२ देजख ऐजन १६ गतेसम्म जम्मा ५ ददन प्रिरी विरासतमा 
रिेको देजखँदा उक्त कैद ददन ५ (पाँच) कट्टा गरी िाँकी कैद ११ मविना २५ ददन असूल 
उपर गनुय साथै बनजला  लागेको जररिाना रु. ४०,०००।– (चाबलस िजार रुपैयाँ) असूल 
उपर गनुय भनी श्री काठमाडौं जजल्ला अदालतमा लेजख पठा ददनू र उक्त कैद तथा 
जररिानाको रकम असूल उपर भएपबछ बनजले शरुु विशेष अदालतमा राखेको जमानत 
फुकुिा गररददन ुभनी शरुु बिशेष अदालतमा लेजख पठाइददन-ु---------------------------४ 



  नेपाल सरकार वि ओमबिक्रम राणासमेत 068-CR-1267, 069-CR-1079, 069-CR-0691, 069-CR-1076, 069-CR-0190 भ्रष्ट्राचार 205 

 

प्रबतिादी ददपकबसंि थाङ्देनके, माबथ इन्साफ खण्डमा लेजखए िमोजजम बनजको िकमा 

सफा  पाउने ठिर् याएको शरुु विशेष अदालतको फैसला उल्र्ी िनेु ठिरी कसूरको मारा 

अनसुार भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) िमोजजम जनिी ६ 

मविना कैद तथा सोिी ऐनको दफा २४ िमोजजम थप ६ मविना कैद समेत जम्मा कैद १ 

(एक) िषय कैद  र रु. ४०,०००।– (चाबलसिजार) जररिाना िनेु ठिरेकाले कैदको 

िकमा बनज प्रबतिादी बमबत २०६८/५/५ देजख ऐजन ८ गतेसम्म जम्मा ३ ददन प्रिरी 

विरासतमा रिेको देजखँदा उक्त कैद ददन ३ (तीन) कट्टा गरी िाँकी कैद ११ मविना २७ 

ददन बनजला  लागेको जररिाना रु. ४०,०००।– (चाबलस िजार रुपैयाँ) असूल उपर गनुय 

भनी श्री काठमाडौं जजल्ला अदालतमा लेजख पठा ददनू र उक्त कैद तथा जररिानाको रकम 

असूल उपर भएपबछ शरुु विशेष अदालतमा राखेको जमानत फुकुिा गररददन ुभनी  शरुु 

बिशेष अदालतमा लेजख पठाइददन-ु----------------------------------------------------५ 

प्रबतिादी ददपक कुमार शे्रष्ठके, माबथ इन्साफ खण्डमा लेजखए िमोजजम बनजको िकमा शरुु 

विशेष अदालतले सफा  ददने ठिर् याएको फैसला उल्र्ी िनेु ठिरी कसूरको मारा अनसुार 

भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) िमोजजम जनिी ६ मविना 

कैद र रु. ३० (तीस) िजार रुपैयाँ जररिाना िनेु ठिरी फैसला भएकाले कैदको िकमा 

बनज प्रबतिादी बमबत २०६८।४।१० देजख ऐजन ११ गते सम्म विरासतसम्म िसेको २ 

ददन कट्टा गरी िाँकी कैद ५ मविना २८ ददनको कैदको लगत र जररिाना िापतको रकम 

रु. ३०,०००।– (तीस िजार रुपैयाँ) असूल उपर गनुय भनी श्री काठमाडौं जजल्ला 

अदालतमा लेजख पठा ददनू र उक्त कैद तथा जररिानाको रकम असूल उपर भएपबछ बनजले 

शरुु विशेष अदालतमा राखेको जमानत फुकुिा गरी पठाइददन ुभबन शरुु विशेष अदालतमा 

लेजख पठाइददनू----------------------------------------------------------------------६ 

प्रबतिादी रविप्रताप राणाके, माबथ इन्साफ खण्डमा लेजखए िमोजजम बनजको िकमा शरुु 

विशेष अदालतले सफा  ददने ठिर् याएको फैसला उल्र्ी िनेु ठिरी कसूरको मारा अनसुार 

भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) िमोजजम जनिी ६ मविना 
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कैद र रु. ३० (तीस) िजार रुपैयाँ जररिाना िनेु ठिरी फैसला भएकाले कैदको िकमा 

बनज प्रबतिादी बमबत २०६८।४।११ देजख ऐजन २४ गते सम्म विरासतमा िसेको देजखंदा 

उक्त १४ ददन कट्टा गरी िाँकी कैद ५ मविना १६ ददन कैदको लगत तथा जररिाना 

िापतको रकम रु. ३०,०००।–(तीस िजार रुपैयाँ) असूल उपर गनुय भनी श्री काठमाडौं 

जजल्ला अदालतमा लेजख पठा ददनू र उक्त कैद तथा जररिाना िापतको रकम असूल उपर 

भएपबछ बनजले शरुु विशेष अदालतमा राखेको जमानतको रकम फुकुिा गरी पठाइददन ुभबन 

शरुु विशेष अदालतमा लेजख पठाइददनू-------------------------------------------------७ 

प्रस्ततु मदु्ाको दायरीको लगत कट्टा गरी बनयमानसुार अबभलेख शाखामा िझुा ददनू-------८ 

   
 

 

प्रधान न्यायाधीश 

उक्त रायमा म सिमत छु। 

 

                  न्यायाधीश  
               
इबत सम्ित २०७४ साल िैशाख मविना १७ गते रोज १ शभुम ्----------------------। 
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