
श्री काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको 

प्रततउत्तर- पत्र 

सम्वत ्२०७६ सालको द.ुफौ.दा.नं.०७६–अ४–१४६४ 

काठमाण्डौ जिल्ला टोखा नगरपाललका वडा नं. ११ बस्ने कृष्ण राि लमश्रको छोरा वर्ष ५२ को 
प्रततउत्तरवाला 

वविय प्रकाश लमश्रको वारेश का.जि.टो.न.पा वाडष नं. १२ बस्ने वर्ष २४ को आिाद काकी.१ प्रततवादी 

ववरुद्ध 

जिवनाथको नातत हरर प्रसादको छोरा काभ्रपलान्चोक जिल्ला मण्डन देउपुर नगरपाललका वडा ववपक्षी 

नं .४ का प्रतततनधध सभा सदस्य गोकुल प्रसाद बास्कोटा …………………………………….१ वादी 

मुद्दा : ववद्युततय तथा आम संचारका माध्यमहरु बाट झुठा लान्छना लगाई गाली वेइज्िती गरेको । 

उल्लेखखत ववपक्षी भएको उक्त मुद्दामा यस अदालतबाट मेरा नाममा िारी भएको २१ ददने प्रततउत्तरको 
म्याद ववपक्षीले मलाई प्रततवाद गने अवसरबाट वजचचत गने दवुर्त तनयतले ववपक्षी वादीले मेरो वपताको 
नाम र ठेगना समेत गलत ददएको कारण समयमा तामेल भएको नरहेछ । सो म्याद लमतत २०७७।०७।१८ 
गते बुझी प्रततउत्तर ललई हाजिर हुन आएको छु । मेरो प्रततउत्तर पत्रको व्यहोरा तनम्न प्रकार छ । 

१. नेपाल सरकार मन्त्री पररर्द्को लमतत २०७६।७।२० को तनणषय अनुसार सुरक्षण मुद्रण सम्बजन्ध 
उपकरणहरु पे्रस सम्बजन्ध मेलशन, औिार प्रववधध, प्रणाली तथा अन्य आवश्यक सामाग्री तथा भौततक 
तनमाषण लगायत सरकार सरकार (G to G (Government to Government) ववधधबाट खररद गनष सूचना तथा 
संचार प्रववधध मन्त्रालयलाई सैद्धाजन्तक स्वीकृतत प्राप्त भएको सलमततको प्रततवेदन अनुसार सुरक्षण मुद्रण 
सम्बजन्ध उपकरणहरु सरकार सरकार (G to G) माध्यमबाट खररद गने सम्बन्धमा फ्रान्स सरकार र िमषन 
सरकार तफष बाट प्राप्त प्रस्ताव मध्ये संचार तथा सूचना प्रववधध मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरी सरकार 
सरकार (G to G) ववधधबाट खररद गने तनणषय भएको धथयो । तर त्यस्तो प्रस्ताव BOOT (Build Opereate 

Own and Transfer) प्रणाली अनुसार स्थापना गनष भनी KBA NOTASYS ले लमतत २०७३।०९।२२ मा नेपाल 
लगानी बोडष समक्ष दताष गराएको धथयो । 

 



२. प्रततवादीसँग कुराकानी भएको छलफल भएको, मैले फरक पररजस्थतत र ववलभन्न सन्दभषमा बोलेका 
कुरालाई आधुतनक प्रववधधको दरुुपयोग गरी मलाई बदनाम गने उद्देश्यले मेरो अडडयो टेप लमतत 
२०७६।११।७ गते प्रततवादीले ववद्युतीय तथा सावषितनक संचार माध्यममा प्रसारण गरी मेरो बेइज्िती 
गरेको हँुदा सिाय गरी मलाई के्षततपूतत समेत ददलाई पाऊ भन्ने व्यहोराको झुठ्ठा र बनावटी ववपक्षीको 
मुख्य फफराद दावी रहेको रहेछ । 

३. ववपक्षी वादीले सुरक्षण मुद्रण सम्बजन्ध उपकरणहरु खररद गदाष ठूलो रकम दहनालमना र भ्रष्टाचार गने 
तनयतले योिनाबद्ध ढंगबाट काम कारबाही गरेको र आफ्नो भ्रष्टचारिन्य कायषलाई ढाकछोप गने दवुर्त 
मनसायले मात्र प्रस्तुत मुद्दा मेरो ववरुद्ध ददएको हो भन्ने व्यहोरा तनम्न प्रकार छ । 

(क) २०३८ सालमा तत्काललन रािा ववरेन्द्र ववर ववक्रम शाहदेवको पाला देखख नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र 
स्थापना गने कुरा उठेको र नेपाल सरकारको ववलभन्न योिना, नीतत तथा कायषक्रममा समावेश गने गरेको 
धथयो। 

आ.व. २०७६/७७ को नेपाल सरकारको नीतत तथा कायषक्रममा पतन दईु वर्ष लभत्र सुरक्षक्षत छापाखाना 
स्थापना गरर राहादानी, बैंक नोट, अन्तः शुल्क स्टीकर, हुलाक दटकट, िग्गा धनी प्रमाण पूिाष र सावषितनक 
महत्वका कागिपत्रको मुद्रण गररने भन्ने उल्लेख वादीकै फफराद पत्रमा उल्लेख छ। 

तर बैंक नोट बाहेकको सुरक्षण मुद्रण स्थापना गनष लागेको भन्ने कुरा नीतत तथा कायषक्रममा कही कतै 
उल्लेख भएको देखखदैन । यदद नीतत तथा कायषक्रम अनुसार कायष गदाष बैंक नोट सदहतको सुरक्षण मुद्रण 
छापाखाना स्थापना गनुषपनेमा बैंक नोट बाहेकको छापाखाना स्थापाना गनष खोजिएकोबाट पतन वादीको 
भ्रष्टाचार गने तनयत र योिना रहेको पुष्टी हुन्छ । 

(ख) नेपाल राष्र बैंक ले २०७६।०४।२९ (सन ् २०१९/०८/१४) मा प्रकालशत अन्तरषजष्रयस्तरको टेण्डरमा 
नेपालमा सफा मुद्रा नीतत (Clean Note Policy) लागू गने उल्लेख छ । िस अनुसार आगामी ददनमा 
बैंकहरुमा बैंक नोट िम्मा गनषको लाधग आवश्यक मेलशन (RecyclingATM Machine) प्रचलनमा आउने कुरा 
मौदद्रक नीततमा उल्लेख भई सकेको पाइन्छ । साधारणतया कागिी नोटको आयु अन्तराषजष्रयस्तरमा दईु 
वर्षको हुने र आगामी ददनमा रङ्ग लागेका भाजचचएका, चयाततएका, झुत्रा झाम्टा नोटहरु प्रचलनमा नआउने 
जस्थतत छ। 

आगामी वर्षमा नेपालमा बैंक नोट छपाईमा मा लाग्ने खचष अत्याधधक वदृ्धध हुने देखखन्छ । नेपाल बैकका 
नोटको प्रचलन र एक नोट चक्रमा ५ अरब भन्दा बढी खचष देखखन्छ । नोट चक्रमा लाग्ने खचषले बैंक नोट 
सदहतको सुरक्षण मुद्रण स्थापना गनष सफकने र हाल प्रस्ताववत सुरक्षण मुद्रण पूणष क्षमताको नभएको र 



यसमा ७/८ अरब थपेमा बैंक नोट सदहतको सुरक्षण मुद्रण स्थापना गनष सफकनेमा ववपक्षीबाट भ्रष्टाचार 
गने तनयतले नोट छाप्ने नलमल्ने सुरक्षण मुद्रण स्थापना गनष खोजिएको बाट पतन एकै चोटी गरे हुने 
कामलाई फकस्तामा गरी फकस्ताबन्दी भ्रष्राचार गने तनयत ववपक्षीले राखेको प्रष्ट हुन्छ । 

(ग) फफरादपत्रमा उल्लेख भएझै सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गदैमा नेपाली नागररकको व्यजक्तगत 
वववरण बादहर िानवाट राक्ेेन सफकन्छ भन्ने कुरा झुटो हो। नेपाली नागररकको डाटा राख्न Software 

आवश्यक हुने र personalised  गररे Software राखे पतछ मात्र डाटा आफु सँग रहने हुन्छ। 

त्यस्तै कस्को मातहत अन्तगषतको Software प्रयोग गरर राखखएको छ सो िान्नु िरुरी हुन्छ । 
क्यातधबचभ नेपाल सरकारले पूणष रुपमा आफु मातहातमा ल्याएको छ छैन त्यो कुरा महत्वपूणष हुने हँुदा 
वादीले सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना हुदैमा व्यजक्तगत वववरण वाहीरीनवाट रोक्न सफकन्छ भन्ने कुरा 
झुठो र बनावटी हो। 

मैले ववपक्षी गोकुल प्रसाद वाँस्कोटा लाई २०७५ को भाद्र १५ गते पदहलो चोटी भेट गरेको हँु मैले िापानमा 
काम गदाष सुरक्षण मुद्रण र आवश्यक सफ्टवेयर सम्बजन्ध कामको अनुभव बटुलेको र नेपालमा पतन यो 
प्रववधध लभत्राउन सके केही समयमा नेपालको सम्पूणष सामाजिक र आधथषक अपराध न्यूतनकरण भै देशले 
ववकासको गतत ललन सक्छ भन्ने मनसायले मैले नेपाल आई सन ्२०१० मा नेपाललाई राजष्रय सुरक्षण 
मुद्रण प्लान्ट र यस सँग सम्बजन्धत कुरालाई सम्बजन्धत तनकायमा िानकारी गराउनका साथै यस 
एिेण्डालाई स्थावपत गरेको हँु। 

तर म कुनै कंम्पनीको आधधकारीक एिेण्ट होइन । KBA Notasys SAले तत्काललन समयमा BOOT/PPP 

(Public Private Partnership) Modelमा लगानी वोडष मा राजष्रय सुरक्षण मुद्रण प्लान्ट स्थापना गनष 
पररयोिनाको प्रस्ताव पेश गरको धथयो । त्यस समयमा उक्त कमं्पनीलाई नेपाल जस्थत सम्पकष  व्यजक्त 
वा प्रतततनधध आवश्यक परेकोले मैले उक्त हैलसयतमा काम गरेको धथए । 

(घ) सुरक्षण मुद्रण स्थापना भए देखखनै प्रमुख कायषकारी अधधकृत श्री ववकल पौडेलले सरकार सरकार (G 

to G) मा मात्र यस सुरक्षण मुद्रण पररयोिना काम गने भनेर दहडेकाले KBA NOTASIS SA ले कुनै योिना 
आधधकारीक रुपमा संचार मन्त्रालयमा पेश गरेको धथएन । त्यसैबेला देखख सम्बजन्धत कमं्पनी नेपालवाट 
वादहररएको धथयो । उक्त कंम्पनी व्यापार गने उद्दश ्े ये भन्दा पतन सम्बजन्धत देशलाईBOOT/PPP Model 

मा आफनो उत्पादन गरेको मेलशन तथा प्रवधध हस्तान्तरण गरर सम्बजन्ध देशलाई सवल तथा सक्षम 
बनाउने उद्देश्य राखे्न र सो कमं्पनी स्वयम सुरक्षण मुद्रण सम्बजन्ध मेलशन उत्पादन गने कम्पनी भएकोले 
अन्तराषजष्रय स्तरमा िसको व्यापार दहस्सा ९० प्रततशत रहेको धथयो। 

 



यस कंम्पनीले कुनै देशको पासपोटष, सवारी चालक अनुमतत पत्र, अन्तशुल्क जस्टकर आदद छाप्ने कायष 
स्वयमलें BOOT पररयोिनाका् लशललशलामा बाहेक गदैन । यसै लशललशलामा प्रधानमन्त्री कायाषलयका 
सहयोगी श्री रािेश बज्राचायषले यस सम्बजन्ध िानकारी तत्काललन सचांर मन्त्रीलाई ददनु पयो भने पतछ 
मैले ववपक्षी वादीलाई २०७५ भाद्र १५ पदहलो भेट गरेको हँु । पदहलो भेटमा नै तनिले ठूला ठूला कुरा गरेर 
सुरक्षण मुद्रण छापाखाना सम्बजन्ध सम्पूणष िानकारी आफुलाई अवगत भई सकेको भन्ने कुरा देखाए पतछ 
मैले त्यस पतछ भट्ने इचछा गरेको धथइन।् 

यसबाट सरकारी रकम लगानी नै नगरी BOOT/PPP Model मा नोट समेत छाप्न लमल्ने सुरक्षण मुद्रण 
छापाखाना स्थापना गनष सफकने थाहा हँुदा हँुदै सरकारी रकम नै लगानी गरी छापाखाना फकन्ने ववपक्षीको 
तनयत र व्यवहारबाट भ्रष्टाचार तफष  लक्षक्षत भन्ने स्वतः पुष्टी हुन्छ । 

(ङ) लमतत २०७५/८/७ मा स्वीस सरकारलाई सूचना सचांर तथा प्रववधध मन्त्रालय पराष्र मन्त्रालयले माफष त 
पत्र पठाएको र सोही लशललशलमा स्वीस दतूावासका महामहीमले सूचना संचार तथा प्रववधध मन्त्रालयलाई 
बारम्बार भेट्ने समय माग्दा पतन समय नददएको भन्ने गुनासो गरी मलाई कतै वाट समय लमलाइददनु 
पयो भतन अनुरोध आएकोले समय लमलाउन िाँदा मैले वादी श्री गोकुल प्रसाद वास्कोटालाई भेट्ने समय 
कुरेर बसेको धथए। 

मैले कुनै कुरा बादहर मोबाईलवाट रेकडष गदै धथए अचानक तनिले लभत्र बोलाउँदा म उक्त मोबाईल बन्द 
गने समय नै नपाएको हँुदा अडडयो टेप रेकडष हुन पुगेको रहेछ । त्यस पतछ ववपक्षी वादीले महामदहमको 
लाधग समय ललनेकुरा तनकोल भए पतछ सम्बजन्धत व्यजक्त माफष त स्वीस दतूावासमा िानकारी हुन पुग्यो 
र २०७५/०९/०७ (सन ्२१ डडसेम्बर २०१८) मा महामदहम टोलीले ववपक्षी वादीलाई भेटेको धथयो। 

अन्य कुटनीततक तनकाय सँग कुनै पत्राचार भयो भएन त्यो बारे मलाई कुनै िानकारी छैन तथा उक्त 
कुराको िानकारी ललन चाहेमा सम्मातनत अदालतले नै आदेश ददई सम्पूणष सदह कुरा के हो भन्ने कुरा 
थाहा पत्तो लगाउन सक्ने नै छ । यदद सम्मातनत अदालतवाट उक्त कुरा बुझ्न आवश्यक ठातनएको 
खण्डमा परराष्र मन्त्रालय माफष त बुझ्न सफकने नै छ। 

स्वीस दतुावास टोलीको तत्काललन मन्त्री श्री गोकुल बास्कोटाको भेट भएको हो । यसमा वादीले यस 
सम्बन्धमा उल्लेख गरी सम्मातनत अदालतलाई नै ददगभ्रलमत गने दसु्प्रयास गरेका छन ्। संुरक्षण मुद्रण 
छापाखाना स्थापाना गने सन्दभषमा िमषन कंम्पनी भेरीडोसको तनमन्त्रणमा तत्काललन मन्त्री ववपक्षी र 
तनिको टोलीले िमषन भ्रमण गरेको धथयो। 



उहाँहरुको भ्रमण अवधध लमतत २०७५/०६/२१ (सन ्२०१८/१०/८) देखख २०७५/०६/३१ (सन ्२०१८/१०/१७) सम्म 
रहेको धथयो। साथै सो टोलीमा ववपक्षी मन्त्री, तनिका श्रीमती, छोरा, सधचव, सधचवको श्रीमती, ववकल पौडेल, 

सुतनल पौडेल र नेपालका भेररडस (Veridos) का प्रतततनधध पतन सग्ंलन भएको कुरा वादीले फफरादमा 
लुकाएकोबाट भ्रष्टाचार गने तानाबुना कसरी बुतनएको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। सफा एंव शुद्ध हात बेगर 
वास्तववक कुराबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने दषु्प्रयास ववपक्षीले प्रस्तुत फफरादी माफष त गरेका छन ् । यसका 
बाबिुद सत्य सत्य नै हुन्छ । 

(च) पारदशी प्रततस्पधाषवाट पजन्छन भ्रष्टाचार गनषको लाधग नै सरुक्षण मुद्रण पररयोिना मन्त्रालयमा पेश 
गरी आफुद्वारा नै गदठत सह सधचव स्तरको सलमतत, सधचव स्तरको सलमतत र मन्त्रीस्तरको सलमततवाट 
पास गरर मजन्त्रपररर्द्मा तनणषयको लाधग पठाइएको धथयो। कुनै मुलुक सँगको सावषितनक तनकाय सँग 
सोझै खररद गदाष बबक्री मूल्यमा सोझै खररद गनष सक्नेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम खररद गनष 
मजन्त्रपररर्वाट लमतत २०७६/०७/२० मा पास गराई आफु माताहत ववपक्षीले ल्याएका धथए। 

सावषितनक तनकाय सँग खररद गनष लागेको सामान उक्त सावषितनक तनकायको उत्पादन हो होईन भन्ने 
तनकोल नगरी िानी िानी सो तथ्य लुकाइएबाट भ्रष्टाचार गने तनयत राखेको प्रष्ट हुन्छ। 

मन्त्रालयले वाताषमाफष त कारोबार गरेका कंम्पनी मेलशन उत्पादन गने कंम्पनी नभई आई.दट. कंम्पनी 
भएको र उनीहरुको कायषके्षत्रमा नपने भए पतछ अन्य मन्त्रालयका कायषके्षत्रमा हस्तके्षप गरर अत्यावश्यक 
नभई नहुने पासपोटष छपाई सफ्टवयेर र सम्बजन्धत आवश्यक सामाग्री त्यस्तै सवारी चालक अनमुतत पत्र 
र अन्तशुल्क स्टीकर तथा अन्य उपकरण खररद गने कायष आफ्नो मातहतमा ल्याई उक्त मोलमोलाई 
गरेका देखखन्छ। 

साथै आपुतीकताष कंम्पनीको कायष के्षत्र लमल्ने गरर काम गरेको प्रष्ट हुन्छ। यतत मात्र नभई २०७६/०५/११ 
(सन ् २०१९ अगस्ट २८) मा परराष्र मन्त्रालय अन्तगषतको केजन्द्रय राहदानी ववभागको अन्तराषजष्रय 
स्तरको पासपोटष छपाई सम्बजन्ध टण ्े ेडर प्रकृ्रया अजन्तम चरणमा (१८ घण्टा अगाडी) नेपालमा सुरक्षण 
मुद्रण स्थापना गने भतन रद्द गरेको कुराबाट भ्रष्टाचार गने तनयत राखेको प्रष्ट हुन्छ। 

(छ) अन्य मन्त्रालयको दैतनक कायष नै ठप्प हुने गरर अन्य मन्त्रालयका के्षत्राधधकार लभत्र पने कामहरुमा 
हस्तके्षप गरर वादीले तत्काललन समयमा आफुले जिम्मवोरी सम्हालेको मन्त्रालय अन्तगषत ल्याई 
भ्रष्टचारलाई एफककृत गनष खोिेको देखखन्छ। 

िमषन कंम्पनी सँग १७५ लमललयन यूरोमा संझौता गदाष ४४/४५ लमललयन यूरो र फ्रान्सको INGroup 

(Imperial National Group) कंम्पनी संग १८५ लमललयन यूरोमा संझौता गदाष ४९/५० लमललयन युरो भ्रष्टचार 



हुने र मजन्त्रपररर्द्को पास गरर सम्झौता गनष तनदेशन ददईसकेको हँुदा यसलाई भ्रष्टाचारसँग सम्बजन्धत 
कानून बमोजिम नै कारवाही गनुष पने अवस्था छ। 

G  to  G  प्रफक्रयामा वा सो लाई आवरण बनाएकोमा पतन भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा भारतका तत्काललन 
प्रधानमन्त्री रािीव गान्धीको बफोसष कान्ड र नेपालमा हालै कानूनी दायरामा आएको नेपाल राष्र बैंकले 
अष्टेललयाको सरकारी कंम्पनीसँग १० रुपैयाको पोललमर नोट छाप्दा भएको अतनयलमततालाई उदाहरणको 
रुपमा ललन सफकन्छ। 

स्वीस कंम्पनीले प्रस्ताव गरेको योिना लगानी वोडषका अनुसार BOOT/PPP हो। िसमा नेपाल सरकारले 
लगानी गनुष नपने र आफ्नो आवश्यकता अनुसार छापेको सामानको प्रतत युतनटका दरले पैसा ततनुषपने 
धथयो। 

यसरी उक्त कंम्पनीको लगानी उठेपतछ उसले प्रस्ताव गरेको ५ देखख १२ वर्षको अवधधमा सम्बजन्धत 
मेलशन, सफ्टवेयर साथै सम्पूणष उपकरण नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरर बादहररने कुरा स्पष्ट उल्लेख 
छ। यसमा धेरै लबीङ गनुष पने र सूचना संचार तथा प्रववधध मन्त्रालयले चासो नदेखाए पतछ उक्त कंम्पनी 
काम छोडेर बादहररएको कुरा सम्बजन्धत मन्त्रालय र वादीले उल्लेख गरेको कुरावाटै प्रष्ट हुन्छ । 

(ि) सुरक्षण मुद्रण ववकास सलमतत २०७३ गठन हँुदाका बखत कायषकारी प्रमुखको योग्यता सम्बजन्धत 
ववर्यमा स्नातककोत्तर र दश वर्षको अनुभव हुनु पने उल्लेख गररएको धथयो। 

२०७३ चैत्र ७ गते नेपााल रािपत्रमा प्रकालशत सुरक्षण मुद्रण ववकास सलमतत २०७३ गठन आदेश को 
संशोधनमा कायषकारी प्रमुखको योग्यता र अनुभव घटाएर सम्बजन्धत ववर्यमा स्नातक र ७ वर्षको अनुभव 
उल्लेख गररएको पाईयो। 

के नेपालमा यस ववर्यमा माधथ उल्लेखखत योग्यता र अनुभव भएका व्यजक्तहरु नभएरै उक्त संशोधन 
भएको हो त ? के हाम्रो नेपालमा त्यस्ता योग्यता र क्षमता भएका व्यजक्तको खडेरी परेकै हो त ? भन्ने 
कुरा सुक्ष्मतम रुपमा महसूस गररएमा भ्रष्टाचारको गन्ध स्वत; आउँदछ। 

यसरी योग्यता र अनुभव एक व्यजक्तको लाधग संशोधन गरर मजन्त्रपररर्दबाट पास गराउनु भनेको यसको 
पतछ ठूलै समूह सफक्रय रहेको छ भन्ने कुरा स्वतः पुष्टी हुन्छ । 

(झ) पतछ समय चक्र र नेततृ्वको सकृयतामा यस पररयािेनालाई Soft Loan मा ल्याउने गरर िमषनको अधष 
सरकारी कंम्पनी Veridos ले ३०० लमललयन यूरा मा प्रस्ताव गरेको र २०१८ अक्टोबरमा फ्रान्सको कंम्पनीले 
२९५ लमललयन यूरो मा प्रस्ताव गरेको कुरा सामाजिक सिांल तथा ववलभन्न पत्रपबत्रकामा आए पतछ 



वास्तववक रुपमा बबना प्रततस्पधाष र मूल्यमा एक रुपतान देखखएकोले मेरो चासो यस पररयोिना प्रतत 
आकर्षण भएको हो। 

िहाँकी स्वीस कंम्पनीले प्रस्ताव गरेको बैंक नोट सदहतको एफककृत सुरक्षण छापाखाना २०० लमललयन यूरो 
र त्यही धचि िमनष कमं्पनीले ३०० लमललयन यूरो तथा फ्रान्सको IN Group ले २९५ लमललयन यूरो प्रस्ताव 
गरेको छ । त्यो पतन स्वीस कंम्पनी आफै मेलशन उत्पादन गने कंम्पनी भएको हँुदा उक्त कंम्पनीको 
सामान फकनेर नेपाल सरकारलाई supply गने भन्ने कुरा ले मलाई असहय भयो। 

राज्यको ढुकुटी बवाषद हँुदैछ भन्ने कुरा मलाई सम्पूणष रुपमा थाहा भएपतछ भ्रष्टचारमा संलग्न हुने तल्लो 
वा माधथल्लो ओहदाका मन्त्री नै फकन नहोस कारबाहीको दायरामा ल्याई नेपाललाई भ्रष्टाचारको दलदलवाट 
तनकाल्ने कायषमा योगदान पुयाषउन पने आवश्यकता महसूस गरे । 

(ञ) घटनाक्रमले कोल्टे फेदै गयो BOOT वाट लगानी वोडषमा प्रस्ताव गरेको पररयोिना पतछ सुरक्षण मुद्रण 
केन्द्रले Soft loan हँुदै सुरक्षण मुद्रण पररयोिनालाई आवश्यक पने खचष नेपाल सरकार अथष मन्त्रालयले 
व्यवस्था गनेगरर लमतत २०७६/०९/०७ मा मन्त्रीपररर्द्बाट पतन पास गरर भ्रष्टाचारको लाधग नीततगत 
काननूी आधार तय गररयो। 

 

पररयािेनाकोलाधग आवश्यक संझौतापत्र सबै तयार भई हस्ताक्षर गनष लागेको समयमा राष्रवाादी नागररक 
श्री सुदीप राि पाण्डेले लमतत २०७५/०८/२६ गते बबहान ११:१३ लमनेट िाँदा अजख्तयार दरूुपयोग अनुसन्धान 
आयोगमा आजख्तयारकै होम पेि माफष त उिुरी दताष गरेको तथा उक्त उिरुी उपर आयोगले कुनै चासो 
नदेखाएकोले लेखा सलमततमा पतन तनिले उिुरी दताष गरे पतछ सो भ्रष्टाचार सावषितनक रुपमा उिागर 
भएको हो । 

(ट) वादीले भने िस्तो सरकार वाट सरकार (G to G) मा भ्रष्टाचार नहुने भन्ने होईन भ्रष्टाचार गनष सरकार 
वाट सरकार (G to G) को बाटो रोजिएको देखखन्छ। 

भ्रष्टाचारलाई वधौतनकता ददन मजन्त्रपररर्द्मा वादी तत्कालीन मन्त्री गोकुल वास्कोटा माफष त आफ्नो 
योिना अगाडी बढाउन कायषकारी प्रमुख ववकल पौडेल सफल भएका छन ् । यसलाई रोकी साविषतनक 
खररद प्रफक्रया कानन अनुसार अगाडड बढाई त्यसमा आउने मुल्य र सरकारवाट सरकार (G to G) मा 
प्रस्ताववत गरेको मूल्यको बीचमा देखखने फरक वा अन्तर नै भ्रष्टचार भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ। 

 



मेरो तफष वाट कुनै लमत्र राष्रको बदनाम गराउने कायष नभएको, कुनै पतन पबत्रकामा पहँुच नभएको र मलाई 
स्वीस कंम्पनीको एिेण्ट भन्ने भनाउने र स्वीस दतूावासलाई यस पररयोिनामा भएको भ्रष्टचारमा मुछ्न 
खोज्ने वादीको व्यवहारवाट प्रष्ट हुन्छ साथै चार वर्ष अगावै पररयोिनावाट बादहररएको स्वीस कंम्पनीलाई 
बदनाम गनष गराउन वादी पक्षकै भुलमका रहेको छ। 

िसमा सूचना संचार तथा प्रववधध मन्त्रालय र नेपाल जस्थत स्वीस कटुनीततक तनयागेले स्वीस कमं्पनीको 
आधधकारीक एिेण्ट छैन भन्ने कुरा पत्रकार सम्मेलन माफष त बादहर आई सकेको सन्दभषमा लेखा 
सलमततका दईु िना सांसद सूयष पाठक र पे्रम बहादरु आले साथै प्रधानमन्त्रीका दईु िना सल्लाहाकार सूयष 
थापा र दटका ढकालले ददएको अलभव्यजक्तवाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ फक यसमा बदनाम गराउन सरकारी 
पक्षनै सलंग्न छ। 

मैले १० वर्ष अगाडड यो एिेण्डा नेपालमा ल्याएको र २०७२/७३ (सन ्२०१६/१७) मा छोडी सकेको हँुदा वादी 
तत्काललन मन्त्रीले मलाई व्यजक्तगत रुपमा सुरक्षण मुद्रण कायषलाई अवरुद्ध गरेको भन्ने लान्छना 
तनतान्त झुठा हो । 

४. वादीले सुरक्षण मुद्रण ववकास सलमतत गठन भएको कुरा फफराद पत्रमा उल्लेख गरेका रहेछन ्िुन कुरा 
फफराद पत्रमा उल्लेख गरे िस्तो मेल नखाने र यसको गठन तत्काललन प्रधानमन्त्री के.पी. शमाष ओलीलाई 
तत्काललन नेकपा माओवादी र नेपाली काँगे्रसले संसदमा अववश्वासको प्रस्ताव दताष भैसकेपतछ राजिनामा 
ददनु भन्दा केही ददन अगाडडको लमतत २०७३/०४/०५ को मजन्त्रपररर्द् बैठकले सुरक्षण मुद्रण ववकास सलमतत 
गठन आदेश िारी गरेको र सुरक्षण मुद्रण ववकास सलमतत २०७३ गठन आदेश काततषक ८ गते रािपत्रमा 
प्रकालशत भएको कुरा श्रीमान ्समक्ष िाहेरी गदषछु। 
यसवाट के देखखन्छ भतन वादी श्री तत्काललन मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले झुटै झुठको पुललन्दा बुतन 
अदालतलाई नै गुमराह गरेको देखखन्छ। साथै अववश्वासको प्रस्ताव दताष भई सकेपतछ पतन हतार हतारमा 
सुरक्षण मुद्रण ववकास सलमतत गठन गनष खोिेको आदेश २०७३ िारी गनुषको कारण आि आएर िनता 
सामु छलङ्ग भएको छ। 

यसवाट तत्काललन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र हालका प्रधानमन्त्री पतन स्वयं ओली नै भएकोले 
यसलाई मूतषरुपमा ददन प्रधानमन्त्रीको पतन संग्लनता स्पष्ट देखखन्छ। फकनकी प्रधानमन्त्रीको सहमती 
बबना कुनै पतन तनणषय मजन्त्रपररर्द्बाट हुन सक्दैन। 

५. वादीले अन्य कसै संग गरेको कुराकानी मैले रेकडष गरेको होईन स्वयम म र वादी ववचको कुराकानी 
मात्र मेरो मोवाईलमा रेकडष अन भएको अवस्थामा अचानक तत्काललन मन्त्रीज्यू हालको वादी को 
कायषकक्षमा प्रवेश गदाष हुन पुगेको हो मैले रेकडष गछुष नै भनेर वदतनयत साथ रेकडष गरेको पतन होईन। 



राज्यलाई अपुरणीय क्षतत पुग्ने गरर वादीबाट काम हुन थाले पतछ एक सचेत नेपाली नागररकको 
हैलशयतले मैले उक्त रेकडष सावषितनक गरेको हंु। सावषितनक पद धारणा गरेको व्यजक्तले सम्बजन्धत 
मन्त्रालय लभत्र त्यस्ता कुरा गनष लमल्छ लमल्दैन त्यो नेपाल कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार कारबाही 
दायरामा आउनु पछष पदैन साथै यस आडडयो बाट भ्रष्टाचार गने तनयत उिागर भएको र यस आडडयो-
लभडडयो रेकडषलाई सुरक्षण मुद्रण पररयोिनामा भ्रष्टचार हँुदै छ भन्ने आम िनतालाई िानकारी ददने 
मनसायले िे भएको हो त्यो साबषिातनक गराइएको हो। 

मेरो वादीसंग कुनै व्यजक्तगत ररसइबी दशु्मनी केदह पतन छैन उचच ओहदामा वसेका सावषितनक 
पदाधधकारीले राज्यलाई नोक्सान हुने र आफुलाई फाईदा हुने गरर अरवौको कमीसनको खेलमा कसरी काम 
गदाष रहेछन भन्ने ववर्यलाई सम्पूणष राष्टपे्रमी नेपाली माझ उिागर गररददएको मात्र हंु। 
वादीले भने िस्तो मैले तनिलाई कुनै प्रकारको गाली बेइज्िती गरेको छैन। भ्रष्टाचारको सूचना ददने 
व्यजक्त लाई पुरस्कार समेत प्रदान गने व्यवस्था नेपाल कानूनमा हंुदा हंुदै उल्टै मलाई नै झुठा मुद्दा 
लगाएर फसाउने दवुर्त तनयतवस म ववरुद्ध दायर गररएको आरोप कपोल कजल्पत तथा वादीको स्वाथष 
पुरा नहंुदाको धचत्कार मातै्र भएकोले झुठा फफराद दावीबाट सफाई ददलाई पाउन सम्मानीत अदालत समक्ष 
सादर अनुरोध गदषछु। 

यदद राष्रको दहतमा मैले सूचना दददंा मलाई कारबाही हुने हो भने यस्ता िघन्य भ्रष्टाचारिन्य अपराधहरु 
गभषमा नै तुदहने तथा भ्रष्टाचारीको लशर सधै ठाडो रही रहने हुदाँ शून्य शहनलशलता को माध्यमबाट 
भ्रष्टाचार ववदहन राज्यको स्थापना गने राज्यको उद्देश्यमा नै ममाषदहत हुने कुरा सादर अनुरोध गदषछु। 
साथै नेपालको संववधानको धारा १(२) ले यस संववधानको पालना गनुष प्रत्येक व्यजक्तको कतषव्य हुनेछ 
भनी तोकेको कतषव्य लभत्र संववधानको पालना, संववधान बमोजिम सावषितनक िवाफदेही बहन गने पद 
धारकलाई कतषव्य पालन गराउन र शपथको दायरा लभत्र ल्याउन बाध्य गने कतषव्य समेत पनेमा कुनै 
वववाद हुन शक्तैन। 

६. ववपक्षी वादीले मसँग भेट भई कुराकानी भएको तथ्यलाई स्वीकार नै गरेको छ। अडडयो टेपमा भएको 
आवाि आफ्नै रहे भएको तथ्यलाई पतन ववपक्षीले स्वीकार नै गरेको छ। 

मैले फरक पररजस्थतत र ववलभन्न सन्दभषमा बोलेका कुरालाई आधुतनक प्रववधधको दरुुपयोग गरी मलाई 
बदनाम गने उद्देश्यले मेरो व्यजक्तगत चररत्र, आचरण, नैततकता, ख्यातीलाई होचयाउने गरी चररत्रहत्या गने 
बदतनयतले ववद्युतीय तथा सावषितनक सचचार माध्यममा प्रशारण गरेको–फफरादपत्रको प्रकरण १३ मा 
उल्लेखखत भन्ने दावी ववपक्षीले आफ्नो फफरादपत्रमा उल्लेख गरेको छ त्यस्तो फरक सन्दभष के को हुन ्
ववपक्षीले लेख्न देखाउन सकेको छैनन।् 



ववलभन्न समय र सन्दभषमा बोलेका कुराहरुलाई िोडी बनाएको अडडयोमा लसललसला र क्रमबद्धता लमलेको 
हँुदैन,् तनिले बोलेको अडडयो टेपमा क्रमबद्धता र तनरन्तरता भएकोले ववपक्षीवादीको फफराद दावी स्वतः 
झुठा रहेको पुष्टी हुन्छ। अडडयो टेपमा उल्लेख भएका कुराहरु मध्ये कुन शब्द र वाक्यांश कुन सन्दभष र 
समयमा बोलेको हो लभन्न समयमा बोलेका शब्द र वाक्यांशलाई कसरी िोडडएको हो ववपक्षी वादीले 
आफ्नो फफरादपत्रमा स्पष्ट र तथ्यगत रुपमा उल्लेख गनष नसकेबाट र फरक सन्दभषको गोश्वारा 
नामाकरणबाट ववपक्षीको गलत कायष सही सलामत कायषमा पररणत हुन नसक्ने भएकाले पतन वादी दावी 
झुठा रहे भएको स्वतः पुष्टी हँुदा फफराद दावी खारेिीको भागी छ । 

७. राज्य आफै बोल्दैन राज्यको तफष बाट बोल्ने सत्तारुढ पाटीबाट सचचाललत सरकार नै हो। तर सरकार 
सचचालन गने व्यजक्तहरुका तनयतमा खोट भएमा त्यस्ता व्यजक्तलाई खबरदारी गने असल नागररकको 
कतषव्य संववधानमा उल्लेख गररएको छ। त्यसैले मलाई वादी तफष बाट गाली बेइज्िती गररयो भन्ने कुरा 
सत्य नभई यो मेरो संववधानमा उल्लेख गररएको नैसधगषक कतषव्य नै हो । नेपालको संववधान भाग ३ धारा 
४८ को (ख) एंव (घ) मा उल्लेख भए अनुसार एक असल नागररकले गनुषपने कतषव्य पालना गरेको छु। 
यस्तै प्रकारको लमल्दोिुल्दो टेप वाताषको आधारमा तत्कालीन अ.द.ुअ.आ.का आयुक्त रािनारायण पाठक 
रािीनामा गनष बाध्य भई तनि उपर हाल ववशेर् अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भई ववचाराधीन छ। 
यसरी राज्यले यस्तो टेपबाट सावषितनक भएको ववर्यलाई सुशासनको महत्वपूणष कडी भनी मानी 
आएकोमा यी ववपक्षीले अन्यथा भन्न पाउने होइन। 

८. एकातफष   ववपक्षी वादीले आफ्नो फफरादपत्रमा आफूले ववलभन्न सन्दभषमा बोलेका कुरालई आधुतनक प्रववधध 
प्रयोग गरी दरुुपयोग गरेको भन्ने उल्लेख गरेका छन ्भने अकाष तफष बाट प्रततवादीसँग कुनै कुरा भएको, 
छलपल भएको रहेछ भने पतन त्यसलाई मेरो मचिरूी ववना याजन्त्रक उपकरणको प्रयोग गरी ध्वनी अंकन 
गनुष र त्यसलाई प्रशारण गनुष गराउनु मुलुकी अपराध संदहताको दफा २९३ को ववपररत हुने भन्ने उल्लेख 
गरेबाट ववपक्षी वादीको फफरादपत्रका भनाईहरु एक आपसमा ववरोधाभार् रहे भएका छन।् 

वादीले आफु खुल्ला फकताब भएको कुरा उल्लेख गरर सावषितनक जिम्मेवारीको व्यजक्त देखाउन खोिेका 
छन ्तनिले उल्लेख गरेका उक्त व्यवहोराको जिम्मेवारी ललनै पने हुन्छ जिम्मेवारीवाट पजन्छन र उन्मुजक्त 
पाउन सक्ने अवस्था नै छैन। 

भ्रष्टाचार िस्तो गम्भीर अपराधिन्य कायषको पदाषफास गनष र कारबाही तथा सिायको दायरामा ल्याउने 
असल मनसायले गरेको कायषलाई कानूनले तनरे्ध गरेको छैन। बादीले भ्रष्टाचार गने मनसायले अलभब्यक्त 
गरेको अडडयो टेप साबषितनक गनुष गाली बेइििती नहुने हँुदा फफराद दावी खारेिीको भागी छ। 



उक्त टेपको आवाि आफ्नो हो भन्ने आत्मसात गरी ववपक्षीले पदबाट रािीनामा गरी सक्नुभएको छ। सो 
झुठ्ठा हो भनी पदमा दटकी रहन वा अन्य फौिदारी कानूनको सहारा ललन पतन सक्नु भएन। यसरी 
एकपल्ट आफूले यो कुरा सही हो भनी सावषितनक रुपमा मानी सचचार मन्त्रीको पदबाट रािीनामा गरी 
सकेपतछ अब यो अन्यथा हो भनी अदालतमा आउन प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ववरुद्ध हुन िाने 
हुन्छ । 

९. ववपक्षी वादी तत्काललन अवस्थामा नेपाल सकारकाको संचार तथा सुचना प्रववधध मन्त्रालयका मन्त्री 
िस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको धथए। त्यस्तो पदमा रहेका राष्रसेवकले पदको दरुुपयोग गरी भ्रष्टाचार गनुष 
र भ्रष्टाचार गने उद्योग गनुष गम्भीर नैततक तथा कानुनी अपराध हो। 

तनि वादी भ्रष्टाचारिन्य कायषमा ललप्त रहेको तथ्य तनिको ववलभन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुतछए पतछ 
तनिले मन्त्री पदवाट राजिनामा ददएको सवषववददतै छ। भ्रष्टाचारभुक्त सुशासन पाउने र सो सम्वन्धमा 
प्रश्न उठाउने हरेका नागररकको अधधकार कतषव्यको कुरा हो। 

ववपक्षीले गरेको भ्रष्टाचारिन्य कमषको ववरोध गनुष गाली वेइििती हुने होइन । मुलुकी अपराध संदहताको 
दफा ३०६ को उपदफा ३ अनुसार सावषितनकदहत, सदाचार वा नैततकताको लाधग असल तनयतले कसैको 
कुनै कायष चररत्र वा आचरणको सम्वन्धमा कुनै दटप्पणी गनष वा कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गनुषलाई 
गाली वेइििती नमातनने कानुनी व्यवस्था हुदा गाली वेइििती गरेको भन्ने वादी दावी कानुन संगत 
नहँुदा खारेिीको भागी छ। 

फेरी िुन अलभव्यजक्तलाई ललएर सत्तारुढ दलका सदस्य यी ववपक्षीले भ्रष्टाचार गरेतफष  छानववन गरररहेको 
छ। त्यस्तो संवैधातनक तनकाय अजख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको ववर्यलाई 
प्रभाववत गने गरी न्यातयक तनकायबाट हस्तके्षप हुन सक्ने अवस्था छैन । 

१०. स्वयं वादी कताष भई बोली सावषितनक भए गरेको कुरालाई बेइज्ितीको ववर्यवस्तु बनाई ववपक्षी 
अदालत प्रवेश गनुषभएको छ । आफैले बोलेको कुरालाई ललएर बेइज्िती भन्न पाउने छुट ववपक्षीले आधार 
बनाएको मुलुकी अपराध संदहता, २०७४ को दफा ३०६ ले ददएको छैन। 

यस्तो गैरकानूनी फफराद गने हकदैया ववपक्षीलाई नभएबाट कानूनतः खारेिभागी छ । त्यसमाधथ 
उजल्लखखत संदहताको दफा २९३ ले दईु पक्ष बीच भएको कुरा तेस्रो पक्षले रेकडष गनष नसक्ने मात्र भनेको 
देखखन्छ। 

दईु पक्षबीच भएको कुरा पक्षकारहरुले रेकडष गनष बाधा ददने व्यवस्था उक्त व्यवस्थामा देखखदैन । कानूनको 
तोडमोड गरी दायर गरेको फफराद कायम रहन सक्दैन। त्यसमाधथ उक्त दफा २९३(२) को हवाला ददने 



ववपक्षीले हदम्यादका लाधग दफा ३०४ समाएको छु भन्न पतन नसकेबाट हदम्याद पक्रन नसकेको फफराद 
कायम रहन सक्दैन। 

अकाषतफष   फागुन र सो अतघ गाली बेइज्िती गरेको भनेकोमा अतघ यो लमततमा गाली बेइज्िती गरेको भनी 
लेख्न देखाउन नसकेबाट फफराद कानून बमोजिम दायर योग्य छैन। हदम्याद ववदहन छ । ध्वनी अंकन गरे 
भन्नेतफष   सम्बजन्धत कानूनको हदम्याद टेकी फफराद नपरेको हँुदा समेत फफराद खारेि योग्य छ। 

११. गाली वा बेइज्िती वा ध्वनी अंकन के का लाधग फफराद गरेको हो फफरादबाट खुल्दैन। वादीले स्पष्ट 
गनष नसकेको कुरामा अदालत प्रवेश गनष सक्ने अवस्था पतन छैन। 

संदहताको दफा २३ ले हानी नोक्सानीबाट बचाउन असल तनयतले गरेको काम कसूर नहुने भनी स्पष्ट 
गरेकै छ भने अकोततर कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भने यथाशीघ्र ललखखत िाहेरी वा मौखखक 
सूचना ददनुपने प्रबन्ध मुलुकी फौिदारी कायषववधध संदहत, २०७४ को दफा ४ ले गरेको छ। यस्तो सूचना 
सावषितनक गनुषपने कानूनी कतषव्यको पालना लाई गाली बेइज्ितीको ववर्य बनाएको उक्त दफा ववपररत 
छ। 

१२.अत : उपरोक्त आधार र कारणहरुबाट ववपक्षी वादीको फफराद दावी झुठा बनावटी हुदाँ मेरा तपलसलका 
साक्षी प्रमाण बुझी ववपक्षका झुठा फफराद दावीबाट अलग फूसषत गराई पाऊँ। 

तनि ववपक्षीले म उपर झुठा दावी ललई दःुख हैरानी ददएको हँुदा तनि वादीलाई कानून बमोजिम सिाय 
गरी तनिबाट क्षततपूततष समेत ददलाई भराई पाऊँ । 

१३.फफराद दावी पूणष वा आंशीक रुपमा जस्वकार गदषछु- गददषन : ववपक्षीको दावी पूणष रुपमा इन्कार गदषछु । 

१४.प्रततदावी कुनै भए उल्लेख गने : 

क) ववपक्षीले मानलसक यातना ददन झुठ्ठा मुद्धा दायर गरेकोमा सिाय गरी क्षततपूततष ददलाई पाउँ । 

१५.फफराद दताष गने हकदैया नभएको- नालेस गने हदम्याद नभएको ÷ अदालतको के्षत्राधधकार नभएको 
जिफकर ललएको भए सो को आधार कारण: तनिले मलाई उिुर गने हकदैया छैन । 

१६.फफराद दावी अनुसार अदालतवाट तनणषय हुन पने हो होइन : प्रकरण ९ मा लेखखए अनुसार हदम्याद 
नहुदा सम्मातनत अदालतवाट इन्साफ हुन पने होइन । फफराददावी खारेि होस ्। 



१७.कानुन व्यवसायी तनयुक्ती गरेको भए सो को वववरण : हाल कानुन व्यवसायी तनयुक्ती गरेको छैन। 
पतछ मेरा तफष बाट तनयुक्त हुने कानून व्यवसायीको बहसबुदा र पेश हुने नजिर प्रमाणहरु यस प्रततउत्तरको 
अलभन्न अङ्ग मातन पाउँ। 

१८.देहायको दस्तुर यसै साथ वुझाउन ल्याएको छु । क) प्रततउतर वापत दस्तुर : २००। 

१९. प्रमाण : यस ववर्यमा देहायको कागिातप्रमाण प्रततललवप सम्लग्न गरेको छु । 

(क) लगानी वोडमा KBA Notasys ले BOOT Model मा प्रस्ताव गरेको कवप –१ 

(ख) सुरक्षण मुद्रण ववकास सलमतत गठन आदेश भई प्रकालशत भएको रािपत्र–१ 

(ग) KBA Notasys ले भवन बनाउन पेश गरेको के्षत्रफल सदहतको नक्सा थान १ 

(घ) लगानी वोडषको २५ औ ंबैठकले पास गरर KBA Notasys लाई ददएको पत्र –१ 

(ङ) लगानी वोडषको २५ औ ंबैठकले पास गरर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पठाएको पत्रको कवप थान–१ 

(च) स्वीिरल्याण्ड स्थीत KBA Notasys ले प्रस्तावलाई अगाडड बढाउन पेश गरेको अनुरोध पत्रको प्रततललवप 
१ 

(छ) सुरक्षण मुद्रण ववकास सलमततको कायषकारी अधधकृतको योग्यता र अनुभव घटाई रािपत्रमा प्रकालशत 
भएको कायषको थान १ 

(ि) िमषन र IN Group ले Bank Note  सदहत प्रस्ताव गरेको मूल्यको ३ थान बाईनर बुक 

(झ) सुचना, संचार तथा प्रववधध मन्त्रालयले परराष्रमन्त्रालय माफष त स्वीस दतूावासलाई लेखेको पत्रको 
प्रततललवप–१ 

(ञ) गोकुल वास्कोटालाई फ्रान्सको IN Group को तफष वाट पठाएको पत्रको कवप १ थान 

(ट) फ्रान्समा गरेको MOU  को कवपको थान १ 

(ठ) मजन्त्रपररर्द्को तनणषयको कवप थान १ 

(ड) सुचना, संचार तथा प्रववधध मन्त्रालयले मूल्यांकन गरर मजन्त्रपररर्द्मा पठाएको वववरणको कवप थान-१ 

(ढ) लेखा सलमततमा उिरुी परे पतछ लेखा सलमततले तयार पारेको बँुदाहरुको कवप थान १ 



(ण) पासपोटष ववभागवाट नयाँ पासपोटष छाप्न गरेको टेण्डरको कवप थान १ 

(त) अथष मन्त्रालयले ववगत वर्षहरुमा अन्तशुल्क छाप्दा ततरेको मूल्यको वववरण सदहत थान १ 

(थ) सुरक्षण ववकास सलमततले तयार गरेको भवनको आवश्यक रकमको वववरण थान १ 

(द) IN Group ले पेश गरेको स्वीकृत प्रस्तावको मूल्यको कवप थान १ 

(ध) फ्रान्स र िमषन सरकारका कंम्पनीले प्रस्ताव गरेको Report अनुसार मेसीनरी सामानको मूल्य 
सदहतको Quotation थान १ 

(न) नेपाल राष्र बैंकले ३ नोट चक्रमा छावपएको बैंक नोटको संख्या, लागत र प्रयोगमा रहेको वववरण १ 
थान 

(प) पोल्याण्ड सरकारको तफष वाट २०७६/०९/०४ (डडसेम्बर २०, २०१९) मा EMRT छाप्न Software सदहत 
िमषन कंम्पनी र IN Groupको भन्दा सस्तो प्रस्ताव पराष्रमा दताष भएको कवपको १ थान 

(फ) वादी सँग रेकडडङ्ग भएको कुराकानीको रेकष डडङ राखखएको Pendrive  डडभाईस थान–१ सम्मातनत 
अदालतबाटै सो को उतार गरी सो को अलभलेखीकरण गरी पाउँ । 

२०. साक्षीहरु 

(क) जि.धाददङ्ग नौबबसे गा.वव.स वाडष नं. १ घर भई हाल काठमाण्डौं जिल्ला नागािुङ्ग न.पा. ५ 
थापाचोक बसोबास गने वर्ष ३५ श्री सुदीप राि पाण्डे …………………………………………१ 

(ख) का.जि.का.म.न.पा वाडष नं. १७ हाल पररवततषत वाडष नं. १४ बस्ने वर्ष ५३ को सुतनल बिाषचायष.१ यसमा 
लेखखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहँुला बुझाउँला । 

प्रततउत्तरपत्र प्रस्तुतकताष 

तनि वा. आिाद काकी 
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