
 

    अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

                टॊगार, काठभाडौं 
 

मभमत: २०७८/०९/१८ गते 

         प्रसे विऻमि    

श्री प्रधान सम्ऩादकज्मू / सम्ऩादकज्मू, 

 

विषम :- आयोऩऩत्र दामय गरयएको । 

---------------------------------------- 
कृवष तथा ऩशऩुन्छी विकास भन्त्रारम अन्तगगतको कृवष साभाग्री कम्ऩनी मरमभटेडरे Contract No 

89/077/078  फाट खरयद गयेको मड.ए.वऩ. भर नेऩार सयकायरे तोकेको गणुस्तयभा नयहेको, कभ 
गणुस्तयको भर खरयद गयी आमथगक अमनममभतता गयेको बने्न उजयुी मनिेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा कृवष 
साभाग्री कम्ऩनी मरमभटेडका कभगचायीहरु य आऩूमतगकतागसभेतको मभरेभतोभा कभ गणुस्तयको भरराई 
गणुस्तयमकु्त भर बनी यासाममनक भर (मनमन्त्रण) आदेश,२०५५, एिॊ सािगजमनक खरयद ऐन,२०६३ तथा 
मनमभािरी,२०६४ विऩरयत कृवष साभाग्री कम्ऩनी मरमभटेडरे विना प्रमतस्ऩधाग प्रभाणऩत्र अद्यािमधक नगयेको 
सॊस्था Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd.राई भरको गणुस्तय ऩयीऺण प्रमतिेदन 
ददन रगाएको देख्खन्छ । सो ठेक्कािाट प्राि भरको नभनुा ऩयीऺण गयाउदाॉ मड.ए.वऩ.भरको स्ऩेख्शवपकेशन 
अनसुाय  Moisture 1.5% (Maximum) हनुऩुनेभा 12.4%, Total Nitrogen 18% (Minimum) हनुऩुनेभा 14.2%, 

Ammoniacal  nitrogen 17% (Minimum) हनु ुऩनेभा 13.6%, Total phosphorus (as P2O5)  46 % (Minimum) 

हनुऩुनेभा 45.1% , Water soluble phosphates (as P2O5) 41% (Minimum) हनुऩुनेभा 33.1% यहेको बने्न नेऩार 
गणुस्तय तथा नाऩतौर विबागफाट प्राि ऩयीऺण प्रमतिेदनफाट उक्त भर तोवकएको स्ऩेख्शवपकेशन बन्दा कभ 
गणुस्तयको यहेको देख्खॊएफाट कम्ऩनीरे तमाय गयेको स्ऩेख्शवपकेशन फभोख्जभ नै गणुस्तय बएको बनी गरत 
ऩयीऺण प्रमतिेदन िनाई बन्साय नाका तथा कृवष साभाग्री कम्ऩनी मरमभटेड प्रधान कामागरमभा ऩेश गये 
गयाएको देख्खनकुा साथै सोही प्रमतिेदनसभेतका आधायभा आऩूमतगकतागराई कूर यकभको ९०% रे हनु आउने 
यकभ रु. १,००,५३,२२,४०६।७२ (एक अिग मत्रऩन्न राख िाइस हजाय चाय सम छ रुऩैमा िहत्तय ऩैसा ) 
बकु्तानीसभेत बई उक्त सयकायी यकभ हामननोक्सानी बएको ऩषु्टी हनु आएकोरे देहाम फभोख्जभका आयोवऩतहरु 
तथा सॊस्थाराई देहामफभोख्जभ सजामको भागदाफी मरइएको छ । 

 

क) कम्ऩनी य आऩूमतगकताग िीच बएको ठेक्का सम्झौताको स्ऩेख्शवपकेशनको गणुस्तय बन्दा कभ गणुस्तयको आऩूमतग 
बएको मडएवऩ भरराई सबेमयको सूख्चभा अद्यािमधकसभेत नबएको स्ितन्त्र सबेमयसॊग विना प्रमतस्ऩधाग प्रचमरत 
खरयद कानून एॊि यासाममनक भर (मनमन्त्रण) आदेश, २०५५ का प्रािधान विऩरयत गैयकानूनी रुऩभा गणुस्तय 
ऩरयऺण रगामतका कामगहरु गने गयी ख्जम्भा ददई उक्त आमामतत भर कम्ऩनीको स्िीकृत स्ऩेख्शवपकेशन 
िभोख्जभ नै गणुस्तयको यहेको बने्न गरत प्रमतिेदन तमाय गयी/गनग रगाई सोही प्रमतिेदनराई आधाय देखाई 
आऩूमतग बएको कभ गणुस्तयको भर स्िीकाय गयी आऩूमतगकतागराई आमात बएको भरको ९०% बकु्तानीसभेत 
ददने मनणगम तथा बकु्तानी एिॊ काननु विऩरयत सिेमय मनमकु्ती प्रवामाभा सॊरन न कम्ऩनीका प्रिन्ध सञ्चारक नते्र 
िहादयु बण्डायी, प्रिन्धक विष्णपु्रसाद ऩोखयेर, सहामक प्रफन्धक दगुागप्रसाद ऩाण्डे, उऩ-प्रफन्धक ऩषु्कय ददऩ 
फढुासभेतरे कृवष साभाग्री कम्ऩनी मरमभटेडराई हामननोक्सानी य आपूसभेतराई गैयकानूनी राब मरने भनसाम 
मरई कामग गयेको ऩवुष्ट हनु आएको साथै उक्त ठेक्कािाट आऩूमतग गरयएको मडएवऩ भरको ९०% िाऩत हनु 



आउने रु. १,००,५३,२२,४०६।७२  बकु्तानी ददने मनणगमभा सॊरन न बई बकु्तानीसभेत गयेको देख्खन 
आएकारे नेत्र फहादयु बण्डायी, विष्णपु्रसाद ऩोखयेर, दगुागप्रसाद ऩाण्डे य ऩषु्कय ददऩ फढुा उऩय 
रु.१,००,५३,२२,४०६।७२ (एक अिग मत्रऩन्न राख िाइस हजाय चाय सम छ रुऩैमा िहत्तय ऩैसा) मफगो 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, 2०५९ को दपा १७ को कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) 
तथा ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (झ) फभोख्जभ सजाम गयी सोही ऐनको दपा १७ 
फभोख्जभ विगो असरुउऩय हनु तथा प्रफन्ध सॊचारक श्री नेत्र फहादयु बण्डायी कृवष साभग्री कम्ऩनी मरमभटेडको 
प्रभखु ऩदामधकायीसेभत यहेको देख्खॉदा ऐ. ऐनको दपा २४ फभोख्जभ थऩ सजाम हनुसभेतको भागदािी मरइएको 
छ । 

ख) गरत प्रमतिेदन तमाय गने गयाउने कामगभा सॊरन न Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd. 
का प्रफन्ध मनदेशक समरर देिकोटा उक्त सॊस्थाको भूतम ब्मख्क्त यहेको, सोही सॊस्थाभा ल्माि मनदेशकको 
ख्जम्भेिायीभा यही ऩयीऺण प्रमतिेदनको ऩूणग जिापदेही फहन गनुगऩने समुनरफाफ ुखत्री, तथा आपू प्रमोगशारा 
ऩयीऺण कामगभा सॊरन न नयहेको अिस्थाभा सभेत ऩयीऺण प्रमतिेदन प्रभाख्णत गयी बन्साय कामागरम तथा 
कम्ऩनी कामागरमभा प्रमतिेदन गने सो सॊस्थाभा कामगयत मसमनमय सबेमय भहेन्र कुभाय डागा य प्रमोगशारा तथा 
ऩयाभशगदाता बोरानाथ चौधयी तथा कम्ऩनी य Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd.  
िीच सॊस्थाका तपग िाट सम्झौता गने भनोज आचामगसभेतको उक्त कसयुभा सॊरन नता देख्खॊदा Nepal 

Environmental and Scientific Services (P) Ltd. तथा समरर देिकोटा, समुनरफाफ ु खत्री, भहेन्र कुभाय 
डागा, बोरानाथ चौधयी य भनोज आचामगउऩय मफगो रु.१,००,५३,२२,४०६।७२ (एक अिग मत्रऩन्न राख 
िाइस हजाय चाय सम छ रुऩैमा िहत्तय ऩैसा) कामभ गयी भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ 
उऩदपा (४) को कसयुभा मनजहरुराई सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको सजाम हनु 
भागदािी मरइएको छ । 
 

ग) कम्ऩनी य आऩूमतगकताग िीच बएको ठेक्का सम्झौताको स्ऩेख्शवपकेशनको गणुस्तय बन्दा कभ गणुस्तयको मडएवऩ 
भर आऩूमतग गयेको तथ्म नेऩार गणुस्तय तथा नाऩतौर विबागफाट प्राि प्रमोगशारा प्रमतिेदनफाट प्रभाख्णत हनु 
आएकोरे कृवष साभाग्री कम्ऩनी मरमभटेडराई हामननोक्सानी य आपूसभेतराई गैयकानूनी राब मरने भनसामरे 
कम्ऩनीको स्िीकृत स्ऩेख्शवपकेशनको गणुस्तय बन्दा कभ गणुस्तयको मडएवऩ भर आऩूमतग गने आऩूमतगकताग  

Joshi Biz House (P) Ltd. Kathmandu, Nepal का तपग िाट कम्ऩनीराई मडएवऩ भर आऩूमतग गयी सोको 
९०% रे हनु आउने यकभ रु. १,००,५३,२२,४०६।७२ (एक अिग मत्रऩन्न राख िाइस हजाय चाय सम छ 
रुऩैमा िहत्तय ऩैसा) बकु्तानी मरई ठेक्का सम्झौता फभोख्जभको शतग उल्रॊघन गयेको देख्खॉदा Joshi Biz House 

(P) Ltd. Kathmandu, Nepal तथा प्रमतिादी विमनत जोशीरे भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, 2०५९ को दपा ८ 
उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा Joshi Biz House (P) Ltd. Kathmandu, Nepal तथा उक्त 
प्रा.मर.का कामगकायी मनदेशक विमनत जोशीउऩय रु.१,००,५३,२२,४०६।७२  यकभ फयाफयको विगो कामभ 
गयी मनज प्रमतिादी विमनत जोशी तथा उक्त प्रा.मर.राई भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, 2०५९ को दपा ८ उऩदपा 
(४) फभोख्जभ सजाम हनु भागदािी मरई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन. २०४८ को दपा १८ 
य ३५ फभोख्जभ एिॊ भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन. २०५९ को दपा ३६ फभोख्जभ आज विशेष अदारत 
काठभाण्डौभा अयोऩऩत्र दामय गरयएको छ । 

 

प्रिक्ता 
नायामण प्रसाद रयसार 


