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विषम: अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशेष अदारत काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशषे 

अदारतफाट बएको पैसराउऩय आमोगराई ख्चत्त नफझुी सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएका भदु्दाहरु । 

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशषे अदारत, काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशेष 
अदारतफाट बफबबन्न बभबतभा पैसरा बएका भध्मे घसु/रयसित, सािवजबनक सम्ऩख्त्त हाबननोक्सानी, याजस्ि चहुािट य 
गैयकानूनी राब तथा हानी गयी जम्भा ४ (चाय) िटा भदु्दाहरुभा आमोगको बनणवम अनसुाय बभबत २०७९।०९।०७ गते 
सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएको बफफयण देहामानसुाय यहेको छ । 
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देहाम: 
क्र सॊ. प्रबतिादी भदु्दा आमोगको भागदाफी विशेष अदारतको पैसरा य आधाय सिोच्च अदारतभा ऩनुयािदेन गरयएका आधाय 

1  केदाय शभावसभेत 

(वि.अ. को भ.ुनॊ. 
०७४-CR-

००६२, वि.अ. 
को पैसरा बभबत 
२०७९।१।८) 

घूस 
रयसित  
बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

क. प्रबतिादीहरू केदाय शभाव, केशफयाज जोशी, 
िीयेन्रबसॉह फडार, डण्डीयाज ऩाण्डे य 
निीनकुभाय दफुेराई भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३(१) को कसूयभा बफगो 
रू. २०,७०,०००।- कामभ गयी ऐ ऐनको 
दपा ३(१) य दपा ३(१)(च) फभोख्जभ 
जरयफाना य कैद सजाम हनु। 

पैसरा 
क. प्रबतिादीहरूभध्मे केशियाज जोशीरे सपाई 

ऩाउने तथा बफगो यकभ घटाई रू. 
१४,७०,०००।– बफगो कामभ गयी पैसरा 
बएको छ। 

आधाय 

क. सिोच्च अदारतफाट विष्णपु्रसाद ख्घबभये 
विरूद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको रयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको यकभ 
फयाभद बएको अिस्थाभा नगद रु ६ 
राखको हकभा बफगोदाफी ठहय गनव 
नबभल्ने। 

ख. प्रबतिादीभध्मेका केशियाज जोशी य केदाय 
शभावरे कसूयभा इन्काय यही भौकाभा य 
अदारतसभऺ फमान गयेको।उजयुकतावरे 
अदारतसभऺ फकऩत्र गदाव प्रबतिादी 
केशियाज जोशीको सॊरग्नता उक्त घटनाभा 
बथएन बनी फकऩत्र गयेको।िायदातस्थरभा 
मी प्रबतिादी उऩख्स्थत नयहेको।मी 
प्रबतिादीफाट चेक िा अन्म यकभ फयाभद 
नबएको।केिर सहअबबमकु्तको ऩोर 
फमानका आधायभा बनजविरुद्धको आयोऩ ऩवुष्ट 
नहनुे। 

क. प्रबतिादीहरू िीयेन्रबसॉह फडार, डख्ण्डयाज ऩाण्डे य निीनकुभाय दफुकेो भौकाको साविती फमान यहेकोभा 
तथ्म प्रभाणबफना अदारतभा इन्कायी फमान गयेको व्महोया पैसराको प्रकयण ७४ भा उल्रेख 
बएको।पैसराको प्रकयण ७५ भा फयाभद यकभ य चेक घूस िाऩतकै यकभ यहेको कुयाभा अदारत 
सहभतै यहेको।साथै प्रबतिादीहरू िीयेन्रबसॉह फडार, डख्ण्डयाज ऩाण्डे य निीनकुभाय दफुेरे बभबत 
२०७४।७।२३ भा रयसित यकभ एकीन गनव छरपर गदाव मी प्रबतिादी केशियाज जोशीसभेत 
यहेको बनी ऩोर फमान गयेको।पैसराको प्रकयण ८० भा अदारत स्िमभरे सहअबबमकु्तको ऩोर 
फमानराई प्रभाणभा बरन बभल्ने (बन नॊ ७७४९) बनी व्मातमा गयेको अिस्थाभा प्रबतिादी केशियाज 
जोशीको हकभा सपाइ ददई गरयएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ। 

ख. अन्म प्रबतिादीहरूरे मी प्रबतिादी केशियाज जोशीको सहभबत (Consent) बरएयै घूस रयसित िाऩतको 
यकभ बरएको उल्रेख गरयददएको। 

ग. बनिदेकरे अनसुन्धानको क्रभभा कागज गदाव बकु्तानी गनव आरटार गने, बफबबन्न फहाना गयी ढीरा 
गयी यकभ ददन े प्रबतफद्धता नजनाएसम्भ झरुाउने य रयसित भाग गने भतुम ब्मख्क्त केदाय शभाव 
हनु।्बनजको मोजनाभा उक्त कामवभा सहमोग गने ब्मख्क्तहरू रेखाऩार केशफयाज जोशी, सफ-
ईख्न्जबनमयहरू िीयेन्रबसॉह फडार, डण्डीयाज ऩाण्डे य निीनकुभाय दफुे हनु।्घसु/रयसित यकभ तम गने 
काभ 2074/7/23 गते साॉझ बएको हो।सो साॉझ ५ फजेदेख्ख ७:३० फजेसम्भ कामावरम प्रभखु 
केदाय शभावको कामवकऺभा कामावरम प्रभखु केदाय शभाव, रेखाऩार केशफयाज जोशी, सफ-ईख्न्जबनमय 
डण्डीयाज ऩाण्डे य भ फसी मस सम्फन्धभा छरपर बएको य केही सभमऩबछ सफ-ईख्न्जबनमय 
िीयेन्रबसॊह फडार य निीनकुभाय दफुेसभेत आएका बथए तथा फागेबनङ बएको बरन ेयकभ मवकन गने 
कामवभा बन े रेखाऩार केशफयाज जोशी, सफ-ईख्न्जबनमयहरु िीयेन्रबसॉह फडार, डण्डीयाज ऩाण्डे य 
निीनकुभाय दफुेसभेत सॊरग्न छन ् बनी केशियाज जोशीको सॊरग्नता सरुुदेख्ख नै यहेको कुया 
स्ऩष्टरूऩभा खरुाई कागज गयेको। 

घ. बनज प्रबतिादी िीयेन्रबसॉह फडाररे आफ्नो फमानभा खरुाएअनसुाय हावकभ साफरे पोनभा कुया नगनूव 
बनेऩबछ बनज केदाय शभावराई बेट्न कामावरमभा गएको य केदाय शभावसॉग बेटेय कुयाकानी गयी 
पवकव सकेऩबछ सेिाग्राही चक्रफहादयु शाहसॉग फातावराऩ गयेको य उक्त फातावराऩभा चक्र शाहरे “के 
बन्छन ्उनी” बनी सोध्दा “वहजै बन्माथेँ बन्दैथ्मो, भैरे चाॉवह सय भराई फीचभा नहाल्नहुोरा पोन गने 
बए गनूव, २/३ जबत भाग्नऩुछव भागौं ऩबछ ऩगेुन बनेय काभभा चावहॉ ईपेक्ट नदेख्खमोस बबनददएॉ, 
एकाउन्टेन्ट ऩबन त्मही ीँ बथमो” बने्नसभेत ब्महोया बभबसर सॊरग्न अबडमो ख्क्रऩ नॊ 220820-007 
को शरुुकै सॊफादभा सबुनएफाट उक्त रयसित बरन े छरपरभा केदाय शभावसॉगै रेखाऩार केशफयाज 
जोशीसभेत प्रत्मऺ सॊरग्न यहेको कुया ऩवुष्ट बएको।याभफहादयु थाऩा विरुद्ध नऩेार सयकाय बएको 
भदु्दाभा बस.डी. रगामत विद्यतुीम भाध्मभफाट सङ्कबरत प्रभाणराई भदु्दाभा प्रभाणको रूऩभा ग्रहण गनव 
बभल्दैन बन् ने अिश् म होइन। विऻान य प्रविबधको ऺेत्रभा बएको अबतूऩूिव विकास य थवऩएका अनकेौँ 
निीनतभ ् आमाभहरूराई न्माम बनरुऩणका सन्दबवभा अदारतरे अनदेखा गनव नहनु े बनी न.ेका.ऩ. 
२०७४, अङ्क ९, बन.नॊ. ९८८० भा व्मातमा बएको छ।त्मसैगयी श्माभ अबधकायी विरुद्ध नेऩार सयकाय 
बएको भ्रष्टाचाय भदु्दाभा विऻान य प्रविबधको सहामतारे आपूसॉग घूस रयसित भागेको फोरी फोरेको, 
पोन िातावराई येकडव गरयएको य सोराई प्रविबधको भद्दतरे बरवऩफद्ध गयी प्रभाणको रूऩभा ऩेस 
गयेकोराई न्माम बनरुऩण गदाव भहत्त्िऩूणव प्रभाणकै रूऩभा भूल्माङ्कन गनुवऩने बनी न.ेका.ऩ. २०७६, अङ्क 
८, बन.नॊ. १०३२३ भा व्मातमा बएकारे उख्ल्रख्खत सम्भानीत सिोच्च अदारतको धायणा विऩयीत 
केशियाज जोशीराई सपाइ ददने गयी प्रभाणहरूको मथोख्चत भूल्माङ्कन नगयी बएको पैसरा त्रवुटऩूणव 



छ। 

ङ. सम्भाबनत सिोच्च अदारतरे उत्प्रषेण रयट (०७४-WC-००२०) को सन्दबवभा गयेको आदेशको 
व्महोयाभा “न्माम बनरुऩण गदाव हार भदु्दाको सनुिुाइ अख्न्तभ बइनसकेका िा न्मामीक प्रकृमाभा यहेका 
वििादका सन्दबवभा अभान्म फदय घोवषत अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग बनमभािरी, २059 
को बनमभ 30 भा यहेको प्रािधानअनसुाय सङ्कबरत यकभ फयाभद गरयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहनु े
हो, केिर मही कायणफाट भदु्दा नै खायेज हनु े िा बएगयेका सिै काभ कायिाही फदय हनु े
होइनन।्भदु्दाभा सङ्कबरत अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदाफी ठहय हनुे िा नहनुे कुयाको 
न्मामीक बनरुऩण गनुव नै ऩने हनु्छ बनी उल्रेख बएको।प्रस्ततु भदु्दाभा प्रबतिादीहरूफीचको िातावराऩ, 

प्रबतिादीहरूको फमान, पोन य SMS आदानप्रदानफाट ठेक्काको यकभ य सोको २% य ५% रे भाग गयेको 
यकभ रु २०,७०,०००।– यहेकोभा वििाद छैन।सो तथ्मराई स्िमभ ्विशेष अदारतरे सभेत स्िीकाय 
गयेको अिस्था छ।उक्त यकभ रु २०,७०,०००।–  भध्मे चेकफाट रु १४,७०,०००।– य नगद रु 
६,००,०००।– बनिदेकहरूरे प्रबतिादीहरूराई उऩरब्ध गयाइएकाभा मी चेक य नगद यकभ 
अन्मोन्माख्ित विषमहरू हनु।्चेक य नगद यकभराई छुट्टाछुटै्ट फनाई चेकको भात्र घूस ठहय हनु,े 

नगदको ठहय नहनु ेबनी छुट्याउन बभल्ने अिस्था यहन्न।केिर आमोगफाट उऩरब्ध गयाएको बने्न 
आधायभा उक्त रु ६,००,०००।– सभेत घूस यकभ हो बने्न ऩवुष्ट बैयहेकोभा सिोच्च अदारतको 
उऩमुवक्त आदेश (०७४-WC-००२०) फभोख्जभ बभबसर सॊरग्न अन्म प्रभाण विश्लषेण गयी पैसरा 
गनुवऩनेभा सो गयेको नदेख्खॉदा सङ्कबरत अन्म प्रभाणको बाय शून्म हनु्छ बनी प्रस्ततु भदु्दाका 
प्रबतिादीराई सपाइ ददन े गयी बएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ।प्रबतिादीहरूको घूस यकभ बरन े भनसाम 
यहेको य सोफभोख्जभ घूस यकभ बरन ेकामव सम्ऩन्न बएकोरे फदबनमत ऩवुष्ट बएको अिस्थाभा चेकफाहेक 
नगद यकभ रु ६ राख बफगो कामभ गनव नबभल्न ेबनी गरयएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ। 

2  गोविन्दयाज 
ओझासभेत 

(वि.अ. को भ.ुनॊ. 
०७५-CR-

०२७१, वि.अ. 
को पैसरा बभबत 
२०७९।५।२०) 

सयकायी 
यकभ 
वहनाबभना 
गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 

प्रबतिादीहरू गोविन्दयाज ओझा,  दयिायी याना 
य रेखाऩार गोऩार सेटीराई भ्रष्टाचाय 
बनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोख्जभको कसूयभा विगो रू. 
११,४२,२७२।९७ कामभ गयी ऐ ऐनको 
दपा ३(१) य दपा ३(१)(च) फभोख्जभ 
सजामॉ हनु य बफगो यकभ ऐ ऐनको दपा 
१७ फभोख्जभ असरुउऩय हनुसभेतको 
भागदाफी बरइएको।  

पैसरा 
बफगो घटाई रू.९,७६,७७६।– भात्र सयकायी 
यकभ वहनाबभना बएको बनी बफगो कामभ गयी 
पैसरा बएको।  

आधाय 

विद्यारमको राबग कम््मटुय खरयद गनव बनकासा 
बएको रु. १,६०,०००।- को कम््मटुय खरयद 
नगयी बफरसम्भ ऩेश गयी उक्त यकभ खचव 
गयेको देख्खए ऩबन कम््मटुय खरयदभा रु 
१,६५,४९६।६७ को विर तमाय गयी बकु्तानी 
बैसकेऩबछ तत्कार ढुिानी य सफै साभान 
उऩरब्ध हनु नसकेऩबछ विद्यारमभा बएको 
कम््मटुय भभवत गने य रु एकराख रेखाऩारद्वाया 
सहमोग बनी विद्यारमभा आम्दानी फाॉबधएको बनी 
प्रबतिादी गोविन्दयाज ओझा य गोऩार सेटीरे 
फमानभा उल्रेख गयेको य सो तथ्म अन्म 
प्रभाणहरूफाट सभेत सभबथवत बएको देख्खॉदा उक्त 
यकभफाट बनकाशा हुॉदा तोवकएफभोख्जभ कम््मटुय 
खरयद नबए ताऩबन रु एकराख विद्यारमभा 
नगदै जम्भा बएको य िाॉकीको विद्यारमका 

क. कम््मटुय खरयदको विरभात्र ल्माई चेकभापव त सम्िख्न्धत ऩसरराई बफरभापव त बकु्तानी बएको 
देख्खएको, तय कम््मटुय विद्यारमको स्टोयभा दाख्खर नगरयएको। 

ख. विद्यारमरे तोवकएको शीषवकभा यकभ खचव नगयी बफर बयऩाई िनाई बनकासा बएको यकभ वहनाबभना 
गयेको हुॉदा असरुउऩय गनव ख्जल्रा ख्शऺा कामावरम कैरारीफाट फायम्िाय ऩत्राचाय बएको बने्नसभेतको 
आधाय प्रभाणहरूफाट प्रबतिादीहरूको दयुाशमऩूणव भनसाम प्रकट बएको।विशेष अदारतफाट आयोऩ 
दाफीबन्दा कभ बफगो ठहय गयी पैसरा गदाव रु एकराख रेखाऩारद्वाया सहमोग गरयएको य 
विद्यारमभा बएका ऩयुाना कम््मटुय भभवत गयेको बनी आधाय बरएको ऩाइन्छ।उक्त यकभ फदर 
बण्डायीको नाभफाट विद्यारमको खाताभा यकभ जम्भा गरयएको बने्न बभबत २०७१।१।२९ गतेको 
कृवष विकास फैँङ्कको बौचय ऩेश गरयएको।उक्त यकभ विद्यारमका राबग फदर बण्डायीफाट चन्दास्िरूऩ 
विद्यारमको खाताभा जम्भा बएको बने्न गोश्वाया बौचय नॊ १३०, बभबत २०७१।१।२९ फाट खलु्न 
आएको अिस्था छ।मसयी एक व्मख्क्तरे विद्यारमराई ददएको चन्दाको यकभ हाभीरे जम्भा गयेको 
हो बनी प्रबतिादीहरू गोविन्दयाज ओझा य गोऩार सेटीरे गयेको प्रभाणविहीन फमानको आधायभा रु 
एकराख विद्यारमको नाभभा जम्भा बैसकेको बने्न आधायभा सो यकभ प्रबतिादीहरूरे वहनाबभना गयेको 
नठह्याई बएको पैसरा प्रथभ दृवष्टभै सो हदसम्भ त्रवुटऩूणव यहेको।प्रबतिादीहरू गोविन्दयाज ओझा य 
गोऩार सेटीरे फमानभा उक्त यकभ फरी बण्डायीरे जम्भा गयेको बन े ऩबन बनज फरी बण्डायी मो 
भदु्दाभा ताख्त्त्िक सयोकाय याख्न ेव्मख्क्त ऩबन नबएको, बनजराई प्रबतिादी ऩबन नफनाइएको य गोश्वाया 
बौचयभा यकभ जम्भा गनुवको प्रमोजन चन्दा यहेकोभा प्रबतिादीहरूरे ऩेश गयेको फैङ्क बौचयराई आधाय 
फनाई गरयएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ।त्मसैगयी पैसराभा उल्रेख गरयएको विद्यारमको ऩयुाना कम््मटुय 
भभवत गरयएको बनी बफगो घटाउन ेक्रभभा के कस्ता कम््मटुयहरू भभवत गरयएको, कुन बभबतभा भभवत 
गयी कबत यकभ खचव गरयएकोजस्ता कुनै कुया नखरुाई, कम््मटुय भभवतको बफर ऩेशसभेत नबएको 



ऩयुाना कम््मटुय भभवत गयेको देख्खॉदा सो 
हदसम्भको यकभ वहनाबभना गयेको िा भासी 
खाएको बन्न नबभल्ने। 

अिस्थाभा अदारतरे आपै अनभुान गयी बफगो घटाउने गयी गरयएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ। 

3  डोभा शेऩाव 
(वि.अ. को भ.ुनॊ. 
०७६-CR-

०३२१, वि.अ. 
को पैसरा बभबत 
२०७९।५।१६) 

याजश्व 
वहनाबभना 
गयेको। 

डोभा शेऩावरे सनु रकुाउन रगाई 
गैयकानूनीरूऩभा याजश्व चहुािट गनव भद्दत 
गयेको देख्खएकोरे भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
2059 को दपा 7 फभोख्जभको कसूयभा 
बफगो रु. 7,07,700।- कामभ गयी ऐ 
ऐनको दपा 7 भा उल्रेख बएफभोख्जभ ऐ 
ऐनको दपा 3(1) फभोख्जभ कैद सजाम गयी 
सोही ऐनको दपा 7 फभोख्जभ बफगोको 
दोब्फय जरयिाना हनु भागदाफी बरइएकोभा 
विशेष अदारतफाट बनज प्रबतिादीरे सपाइ 
ऩाउने ठहय बई पैसरा बएको। 

पैसरा: सपाई 

आधाय 

क. बनज प्रबतिादीको हकभा भ्रष्टाचाय बनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ७ को कसूयको 
आयोऩदाफी बए ऩबन बनज याजश्व उठाउनऩुने 
कतवव्म िा ख्जम्भेिायी बएको व्मख्क्त 
नयहेको।याजश्व चहुािट गने कामवभा बनजरे 
विदेशी नागरयकहरूफाट कुनै दस्तयु, इनाभ िा 
राब प्राप्त गयेको नदेख्खएको।बनजरे आयोवऩत 
कसूयभा इन्काय बई अदारतभा फमान 
गयेको। 

ख. ख्चनजानसभेत नबएका य बाषा ऩबन नफझु्न े
विदेशी नागरयकहरूराई सनुको गहना पाल्न 
इशाया गयेको आयोऩदाफी ऩवुष्ट 
नबएको।िादीरे साङ्केबतक सम्िादको 
िैऻाबनक ऩयीऺण नगयी उक्त सम्िादको अथव 
नखरुाई आयोऩऩत्र ऩेश गयेको। 

ग. फयाभद सनुको गहना चोयी ऩैठायी गयेको 
बनी दिैु विदेशी नागरयकहरूउऩय सनु चोयी 
ऩैठायी भदु्दाभा  सजाम गने बनणवम बएको। 

क. िायदात बभबत य सभमभा बनज प्रबतिादी िायदातस्थरभा यहेको तथ्मभा वििाद नयहेको।उक्त तथ्म 
बसबसवटबी पुटेजफाट ऩबन ऩवुष्ट बइयहेको।अनसुन्धानको क्रभभा बनज प्रबतिादीरे विदेशी 
नागरयकहरूराई सनु पाल्न इसाया गयेको स्िीकाय गयेको।अदारतभा फमान गदाव त्रासभा ऩायी उक्त 
तथ्म रेख्न रगाएको बन े ऩबन म्मादथऩको क्रभभा अदारतभा बनजरे आपूराई दफाफभा ऩायेको 
उल्रेख नगनुवरे ऩबन बनजको अदारतको फमान ऩत्मायरामक नदेख्खएको। 

ख. पैसराको प्रकयण २९ भा उल्रेख गरयएजस्तो सनु चोयी ऩैठायी भदु्दाभा विदेशी नागरयकहरूराई 
सजाम बइसकेको य मी प्रबतिादीरे इन्कायी फमान गयेको अिस्थाभा मी प्रबतिादीराई भ्रष्टाचाय बनिायण 
ऐन, २०५९ अनसुाय सजाम नै नहनु े होइन।सनु चोयी ऩैठायी गने कामवभा सॊरग्न बएकैरे बनज 
प्रबतिादीराई ऐ ऐनको दपा ७ फभोख्जभको कसूय गयेको बनी दाफी बरइएको।पैसराको प्रकयण २८ 
भा उल्रेख गयेअनसुाय बनज प्रबतिादी याजश्व उठाउनऩुने कतवव्म नबएको कभवचायी यहेकोरे आयोऩदाफी 
ऩवुष्ट नबएको बनी गरयएको पैसरा त्रवुटऩूणव यहेको।  

ग. 2076।1।8 भा डोभा शेऩावरे अन्म कभवचायी कोही नबएको भौका ऩायी विदेशी नागरयकहरूराई 
बनजहरूको साथभा यहेको सनु सोपा ऩछाबड पाल्न इसाया गयेको य उऩ-सख्चि कणव बतबभख्ल्सनाको 
कामवकऺभा यावष्डम अनसनु्धान विबागका अनसुन्धान अबधकृत शङ्कयफहादयु काकी खानतरासी गनव 
आउॉदा बनज डोभा शेऩावरे विदेशी नागयीकहरूराई हातरे इसाया गयी सनु पाल्न ेकामव योक्नू बनी 
सङ्केत गयेको CCTV पुटेजभा देख्खएको; डोभा शेऩावरे कणव बतबभख्ल्सनाको कामवकऺको ढोकाभा सभम 
सभमभा गई कोही आए नआएको हेयेको देख्खएको य कोही नआएको अिस्थाभा डोभा शेऩावरे विदेशी 
नागरयकहरूराई सनु पाल्न साङ्केबतक सॊिाद गयेको CCTV पुटेजभा स्ऩष्ट देख्खन्छ।डोभा शेऩावरे 
अनसुन्धानको क्रभभा फमान गदाव सनु पाल्न रगाएको स्िीकायै गयेको देख्खएकोभा अदारतकै 
फमानको जिाप ९ भा सनु छ बन ेबनकाल्नू बनी इशाया गयेको बनी स्िीकाय गयेको। 

घ. प्रभखु बन्साय प्रशासक गजेन्रकुभाय ठाकुयको फकऩत्रको जिाप ७ य ८ भा सभेत डोभा शेऩाव य 
विदेशी नागरयकहरूफीच केही साङ्केबतक आदानप्रदान बएको स्ऩष्ट देख्खएको बनी रेखाइददएको; CCTV 
पुटेजभा कामावरम सहमोगी डोभा शेऩावरे दईु जना विदेशी नागयीकहरूसॉग साङ्केबतक सॊिाद गयी सनु 
फ्माॉक्न इसाया गयेको स्ऩष्ट देख्खन्छ बनी बन्साय अबधकृत केशयाकुभायीजी खनाररे गयेको भौकाको 
कागज फकऩत्रको जिापभापव त उक्त व्महोया सही सत्म यहेको बनी सनाखतसभेत गरयददएकोरे प्रभाण 
ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(क) फकऩत्रहरू प्रभाणग्राह्य यही बनज प्रबतिादीको उक्त िायदातभा 
सॊरग्नता यहेको ऩवुष्ट बएको। 

4  कृष्णकुभाय 
नेऩारसभेत 

(वि.अ. को भ.ुनॊ. 
०७६-CR-

०३१७, वि.अ. 
को पैसरा बभबत 
२०७९।४।२३) 

गरत 
बरखत 
तमाय गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

दबधयाभ गयुागाइॉ, भनोज ख्घबभये, कृष्णकुभाय 
नऩेार य याभप्रसाद बट्टयाईराई  भ्रष्टाचाय 
बनिायण ऐन, 2059 को दपा ९ फभोख्जभ 
कैद सजामॉ य जरयिाना हनु; याजेन्र 
बधभारको हकभा ऐ ऐनको दपा ९ को 
कसूयको भबतमाय हनु े कसूय गयेकोरे सोही 
ऐनको दपा २२ को प्रबतिन्धात्भक 
िाक्माॉशफभोख्जभ भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ९ फभोख्जभ जरयिाना य 
कैद सजाम हनु। ऩषु्कयप्रसाद ऩोखयेरको 

पैसरा 
कृष्णकुभाय नऩेार, याभप्रसाद बट्टयाई, याजेन्र 
बधभार य गोविन्द कोइयाराराई सपाइ 

आधाय 

क. यत्नदेिी बरम्फरेु सहप्रबतिादीहरूराई रागेको 
याजश्व फाहेक फाॉकी रु १,८७,८२५।– घूस 
िाऩत ददएको दाफी विऩयीत बनजरे 
अदारतभा याजश्व फाहेक अन्म यकभ 
नददएको बनी फमान गयेको य उक्त यकभ 
कसैको साथफाट फयाभद ऩबन नबएकोरे 

क. बरखत ऩारयत गने क्रभभा भारऩोत कामावरमभा आफ्नो योहियभा जग्गा ददन ेय बरनेराई औीँठाछाऩ 
रगाउन रगाउनऩुने, सम्फख्न्धत व्मख्क्त आपै उऩख्स्थत बएका हनु/्हैनन ्सभेत एकीन गनुवऩनेभा सो 
कामव नगयी भोठ पाॉटका पाॉटिारा खरयदाय याभप्रसाद बट्टयाई, यख्जषे्डशन पाॉटिारा खरयदाय 
कृष्णकुभाय नेऩार, बरखत ऩारयत गने भारऩोत अबधकृत दबधयाभ गयुागाइॉरे भतृक व्मख्क्तको जग्गा 
भतृ्म ु बएऩबछ बनज भतृकको औीँठाछाऩ य दस्तखत गयेको बनी झठुा औ ीँठाछाऩ रगाइएको बरखत 
ऩारयत गयी हारैको िकसऩत्र सदय गयेकोभा अदारतसभेत सहभत छ।जग्गा प्रशासन बनदेख्शका, 
२०५८ को बरखत (यख्जषे्डशन) ऩारयत दस्तयुसम्फन्धी कामवविबधको दपा १२४ भा अचर सम्ऩख्त्त हक 
हस्तान्तयण गदाव ऩेश गनुवऩने प्रभाणहरूका फायेभा उल्रेख गरयएका छन।्दपा १२६ भा बरखत 
ऩारयत गने कामवविबधभा टोकन ददन-े ऩारयत गनुवऩने बरखत कामावरमभा ऩेश गयेऩबछ दपा १२२ 
फभोख्जभ खरुाउनऩुने व्महोया खरुाएको छ िा छैन हेयी नखरुाएको बए खरुाउन रगाई टोकन 



हकभा दपा ८(४) फभोख्जभ जरयिाना य 
कैद सजाम हनु। यत्नदेिी बरम्फकुो हकभा 
ऐ.ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभको कसयुभा ऐ 
ऐनको दपा ३(१)(घ) य ऐ. ऐनको दपा 
८(४) को कसयुभा हनु े जरयिाना य कैद 
सजाम हनु। गोविन्द कोइयाराका हकभा ऐ 
ऐनको दपा ८(४) को कसूयको भबतमाय 
हनुे कसूय गयेकोरे सोही ऐनको दपा २२ 
को प्रबतिन्धात्भक िाक्माॉश फभोख्जभ ऐ 
ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभ जरयिाना य कैद 
सजाम हनु भागदाफी बरइएकोभा दबधयाभ 
गयुागाइॉ, भनोज ख्घबभये, ऩषु्कयप्रसाद 
ऩोखयेरराई आयोऩऩत्र भागदाफीफभोख्जभ य 
यत्नदेिी बरम्फरुाई दपा ८(४) फभोख्जभ 
कसूय ठहय गरयएको य ऐ ऐनको दपा 
३(१)(घ) फभोख्जभको दाफी नऩगु्न े य अन्म 
प्रबतिादीहरू कृष्णकुभाय नऩेार, याभप्रसाद 
बट्टयाई, याजेन्र बधभार य गोविन्द 
कोइयाराराई सपाई। 

यत्नदेिी बरम्फकुो हकभा भ्रष्टाचाय बनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३(१)(घ) 
फभोख्जभको दाफी नऩगु्न।े 

ख. प्रबतिादी याजेन्र बधभार अनसुन्धानभा तथा 
अदारतभा फमान गदाव कसयुभा इन्काय यही 
फमान गयेको; घयिाटो बसपारयस बरन 
जग्गाधनीको िायेसनाभा बरई जोसकैु ऩबन 
आउने काननुी व्मिस्था बएको, भाबनस 
सनाखत गयाउनऩुने व्मिस्था कानूनभा 
नबएको; िडा कामावरमराई जग्गािारा 
भयेको थाहा नबएकोरे ऩेश बएको 
फायेसनाभाको आधायभा स्िामत्त शासन 
ऐनफभोख्जभ घयिाटो बसपारयस गयेको; 
घयफाटो बसपारयस गदाव प्रबतिादी याजेन्र 
बधभाररे यनदेिी बरम्फूसॉग बभरेभतो गयेको 
िा बरनखुान ु गयेको नदेख्खएको, अन्म 
सहप्रबतिादीहरूसॉग बभरेभतो गयेको िा 
बरनखुान ुगयेको बने्न ऩबन नदेख्खएको। 

ग. प्रबतिादी कृष्णकुभाय नेऩार अनसुन्धान तथा 
अदारतभा कसूयभा इन्काय यहेको; याजश्व 
बरने ख्जम्भेिायी तोवकएको य व्मख्क्तको 
एकीन गयी सनाखत गयाउनऩुने ख्जम्भेिायी 
बनजभा नतोवकएको। 

घ. प्रबतिादी याभप्रसाद बट्टयाईको हकभा 
ऩारयतको राबग ऩेश हनु ेबरखतभा कागजऩत्र 
रुज ुगने तथा सम्फख्न्धत ऩऺ िा व्मख्क्तसभेत 
फझुी सनाखत गयाउने दावमत्ि य ख्जम्भेिायी 
प्रबतिादीराई तोवकएको नदेख्खॉदा जग्गा 
बरनेददने व्मख्क्त मवकन गयी सनाखत 
गयाउनऩुने कानूनी प्रवक्रमा ऩूया नगयेको बने्न 
बनजउऩयको आयोऩ दािी भनाबसि नदेख्खने। 

ङ. प्रबतिादी गोविन्द कोइयाराका हकभा 
सहप्रबतिादी यत्नदेिीराई गरत बरखत तमाय 
गनवभा मी प्रबतिादीरे सहमोग ऩमुावएको 
नदेख्खएको तथा त्मस्तो गरत कामव गने 
बनजको भनसाम ऩबन प्रभाख्णत नबएको; अन्म 
सहप्रबतिादीसॉग बनजको बभरेभतो तथा 
बरनखुान ु गयी पाइदा बरएको तथ्म ऩबन 
िादी ऩऺरे फस्तबुनष्ठ प्रभाणफाट ऩवुष्ट गनव 
नसकेको। 

वकताफभा दताव गयी टोकन ददनऩुछव य टोकन ददन ेकामव यख्जषे्डशन पाॉटको ना.स ुरे गने य बरखतको 
जम्भा वकत्ता, ऺेत्रपरभबुनफाट थऩघट गनव नऩाउने गयी यातो भसीरे राईन तानी ददनऩुछव; टोकन 
ददएऩबछ भोठ िेस्ता ऩरयच्छेदको प्रकयणभा उल्रेख बएफभोख्जभ भोठ बबडाएऩबछ योक्का बबडाउनऩुछव 
बनी स्ऩष्ट उल्रेख गरयएको छ।प्रबतिादीभध्मेका याभप्रसाद बट्टयाई भोठ पाॉटका खरयदाय यहेको य 
बनजरे आफ्नो  दावमत्ि बनिावह नगयेको स्ऩष्ट हुॉदाहुॉदै सपाइ ददइएको ऩाइन्छ। 

ख. प्रबतिादी कृष्णकुभाय नऩेार य याभप्रसाद बट्टयाईको हकभा ऩारयत बरखतभा २०७०/०७/१० भा 
भतृ्म ुबएकी यनभामा बरम्िकुो झठुा औ ीँठाछाऩ रगाइएको गरत बरखत तमाय गयी जग्गा बरने/ददन े
मवकन सनाखत गनुवऩने कानूनी प्रवक्रमा (जग्गा प्रशासन बनदेख्शका, २०५८) सभेत ऩारन नगयी भतृक 
व्मख्क्तको नाभको जग्गा बभबत २०७६/०८/२८ भा हारैको फकसऩत्रको बरखत तमाय गयी रू. 
३१,४५,०००।- फयाफयको जग्गा गैयकाननुी तयीकारे हक नऩगु्न े यत्नदेिी बरम्िरुाई हक 
हस्तानान्तयण गयी गैयकानूनी राब ऩमुावएकोभा बनजकोसभेत सॊरग्नता यहेको देख्खएको अिस्थाभा 
बनजराई सपाइ ददन े गयी गरयएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ।प्रत्मथी प्रबतिादी कृष्णकुभाय नेऩार य 
याभप्रसाद बट्टयाईरे आआफ्नो कानूनी दावमत्ि ऩूया गने क्रभभा कभसेकभ बरनेददन े दिैु ऩऺको 
नागरयकता प्रभाणऩत्रसभेत हेयी अन्म अॊख्शमायहरू छन ्छैनन,् फकसऩत्र ददन बभल्ने हो होइन; ददने बरन े
व्मख्क्तहरू िास्तिभै जग्गाधनी य जग्गाधनीकी छोयी हनु ् होइनन ् बने्न कुयाराईभात्र ध्मानभा याखी 
सनाखत गयाउने कामव बएको बए प्रस्ततु िायदात घवटत नै नहनुेभा प्रबतिादी यत्नदेिी बरम्फकुो प्रबाि 
प्ररोबनभा ऩयी आफ्नो ऩदीम दावमत्ि ऩूया नगयेको अिस्थाभा बनजहरूराई सपाइ ददइएको पैसदा 
त्रवुटऩूणव एिभ ्फदयमोग्म छ। 

ग. प्रबतिादी याजेन्र बधभारको हकभा जग्गाधनी स्िमभ ्उऩख्स्थत नबई बनजको नाभभा घयफाटो बसपारयस 
बनिदेन बरई बभबत 2070|08|24 भा धयान नगयऩाबरकाफाट घय फाटो बसपारयस गयेको य सोही 
बसपारयसको आधायभा बभबत २०७०/०८/२८ भा भारऩोत कामावरम सनुसयीफाट य.न. ४५७४ “ख” 
को भतृक यनभामा बरम्िकुो नाभभा यहेको जग्गा गैयकानूनीरूऩभा यत्नदेिी बरम्िकुो नाभभा हारैको 
फकसऩत्रभापव त हक हस्तानान्तयण बएको देख्खएको अिस्थाभा बनजरे हारैदेख्खको फकसऩत्रको राबग 
घयफाटो बसपारयस गयी गरत बरखत तमाय गने कामवभा भबतमायको बबूभका बनिावह गयेको ऩवुष्ट 
बइयहॉदा ऩबन बनजराई सपाइ ददन ेगयी बएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ। 

घ. प्रबतिादी यत्नदेिी बरम्िकुो हकभा :  भतृ्म ुबइसकेको  व्मख्क्त यनभामा बरम्िकुो नाभभा यहेको जग्गा 
भतृ्म ु बए ऩबछ गरत कागजात फनाई, झठुा औ ॊठाछाऩ रगाइ ऩेश गयी बरखत ऩारयत गयाई 
गैयकानूनीरूऩभा रु.३१,४५,०००।- (एकबतस राख ऩैँताबरस हजाय) फयाफयको जग्गा आफ्नो 
नाभभा कामभ गयाई गैयकानूनी राब बरएको य उक्त जग्गा आफ्नो नाभभा कामभ गनव/गयाउन 
रु.२,३५,०००/-(दईु राख ऩैँबतस हजाय) यकभ भारऩोत कामावरम सनुसयीको ऩरयसयभा फझुाएको 
बने्न अनसुन्धानको क्रभभा फमान गयेकोभा रु.४७,१७५/- भात्र याजश्व दाख्खर यबसद देख्खॉदा फाॉकी 
रु. १,८७,८२५/- गरत बरखत तमाय गनव घसु/रयसित िाऩत ददएको ऩवुष्ट बइयहेकोभा सपाइ ददन े
गयी बएको पैसरा फदयबागी छ। 

ङ. प्रबतिादी गोविन्द कोइयाराको हकभा : भारऩोत कामावरम सनुसयीको य.नॊ. ४५७४”ख” बभबत 
२०७०/०८/२८ को हारैको फकसऩत्रको कीते औीँठाछाऩ य दस्तखतसभेत गयी ऩारयत बरखतभा 
साऺीको रूऩभा फसी दस्तखत  गने भहरभा याभधनुी नगयऩाबरका-५ फस्न ेफषव ३३ को रेखाऩढी 
व्मफसामी गोविन्द कोइयारारे उक्त बरखतभा बएको दस्तखत आफ्नै यहेको य आपूरे जग्गा ददने य 
बरन े दफैुराई नख्चनकेो फमानका क्रभभा फताएको तथा साऺीको भहरभा अको व्मख्क्त योशन िेष्ठ 
बनज गोविन्द कोइयाराको रेखाऩढी सेन्टयभा काभ गने फताइयहॉदा बनज योशन िेष्ठको कुनै ऩबन 
विियण उऩरब्ध नगयाउन ुतथा आयोवऩत यत्नदेिी बरम्िरेु सभेत बनजराई नख्चनु्नरे सो योशन िेष्ठको 



भहरभा सभेत कीते दस्तखतसभेत गयी प्रबतिादी यत्नदेिी बरम्फकुो प्रबाि तथा प्ररोबनभा ऩयी झठुा 
बरखत ऩारयत गने काभभा साऺी फसी भबतमायको काभ गयेको ऩवुष्ट बइयहेको अिस्थाभा बनजराई 
सभेत सपाई ददन ेगयी बएको पैसरा त्रवुटऩूणव यहेको। 

 


