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िनर्वेदक
र्वाद
वर्वप्ष ी
प्रितर्वाद

यसमा Note Printing Australia Limited ले नोट छाप्ने क्रममा भ्रष्टाचार जन्य कायय
भएको सन्दभयमा सम्र्वद्ध केह ्यजक्तहरुको बैंवकङ्ग कार ोबार  सम्बन्धी जानकार  अनुसन्धान
प्रयोजनको लािि अस्ट्रे िलयन सर कार को तर्यबाट कूटनीितक माध्यमबाट अनुर ोध भई आए
अनुसार  पार स्ट्पारर क सहयोिका दृवष्टले माि भएबमोजजमको वर्वर्वर ण उपलब्ध िर ाउन
पार स्ट्पारर क कानूनी सहायता ऐन, 2070 को दर्ा 31 बमोजजम काठमााौं जजल्ला
अदालतबाट िमित 2071।7।17 मा अनुमित प्रदान भएको दे जतयो।

United Nations Convention Against Corruption, 2003 लिायतका सं िठठत
अपर ाध िनयन्रण सम्बन्धी अन्तर ायविय महासन्धीमा भएका प्रार्वधान अनुसार को दावयत्प्र्व
िनर्वायहका दृवष्टले दुर्वै दे श उक्त महासन्धीको प्ष  र ाि भएको कार णबाट यस प्रकार को
सूचना, तथ्याङ्क र्वा वर्वर्वर णहरु उपलब्ध िर ाउनु र्वाञ्छनीय नै दे जतन्छ। यस प्रकार को सूचना,
जानकार  को आदानप्रदान िनय पार स्ट्पारर क कानूनी सहायता ऐन, 2070 को दर्ा 3(2),
दर्ा 5 समेतबमोजजम कुनै बाधा पने नदे जतएको र  यसबाट रर ट िनर्वेदकको सं वर्वधानद्वार ा
प्रदत्त िोपनीयता सम्बन्धी हक लिायत अन्य कुनै प्रकार को सं र्वैधािनक हक अिधकार मा
िैर कानूनी तर्वर बाट आघात पारर एको मान्न िमल्ने अर्वस्ट्था पिन दे जतएन।

बैंक

ताता

सम्बन्धी

वर्वर्वर णको

िोपनीयता

िनर पे्ष 

(Absolute) नभई

कानूनी

प्रवक्रयाद्वार ा िनयमन हुने वर्वषय भएकोले मािबमोजजमको सूचना, जानकार  प्रदान िरर एको
कार णबाट बैंक तथा वर्वत्तीय सं स्ट्था सम्बन्धी ऐन, 2063 को दर्ा 79 समेतका कुनै
प्रार्वधान वर्वपर  त हुन जाने अर्वस्ट्था पिन दे जतन आएन। अत: रर ट िनर्वेदन मािबमोजजम
उत्प्प्रष
े ण लिायत कुनै प्रकार को रर ट आदे श जार 
ठहछय।
श्रार्वण 23, 2073

िनुय पर े न। रर ट िनर्वेदन तार े ज हुने

