
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।११।२३  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 
 

श्री प्रधान सम्ऩादकज्मू / सम्ऩादकज्मू, 
 

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

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

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशषे अदारत, काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशषे 
अदारतफाट बफबबन्न बभबतभा पैसरा बएका भध्मे गैयकानूनी राब तथा हानी, सािवजबनक सम्ऩख्त्त हाबननोक्सानी, याजस्ि 
वहनाबभना य गरत बरखत सम्फन्धी गयी ४(चाय) िटा भदु्दाहरुभा आमोगको बनणवम अनसुाय बभबत २०७९।११।२३ 
गते सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएको बफफयण देहामानसुाय यहेको छ । 

 

सहामक प्रिक्ता 
देिी प्रसाद थऩबरमा

 



देहाम: 
क्र सॊ. प्रबतिादी भदु्दा आमोगको भागदाफी विशेष अदारतको पैसरा य आधाय सिोच्च अदारतभा ऩनुयािदेन गरयएका आधाय 

1  ददनेश अमावरसभेत 

(वि.अ. को भ.ुनॊ. 
०७६-CR-

०१७३, वि.अ. 
को पैसरा बभबत 
२०७९।३।२०) 

गैयकानूनी 
राब तथा 
हानी ऩरु् माई 
भ्रष्टाचाय 

बस.बड.इ. ददनशे अमावर, 
रेखा अबधकृत जीिनाथ 
ऩोख्ररे, इख्िनीमय 
याजकुभाय मादि य 
इख्िबनमय सिीिकुभाय 
साह उऩय भ्रष्टाचाय 
बनिायण ऐन, 2059 को 
दपा 8(३), दपा ११ य 
दपा १७ िभोख्जभको 
कसूयभा विगो रू. 
19,50,44०।००  
(अऺरूऩी उन्नाईसराख 
ऩचासहजाय चायसम 
चारीस) कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ८(३), 
दपा ११ तथा दपा १७ 
भा उल्रेख बएफभोख्जभ 
सोही ऐनको दपा ३(१) 
य दपा ३(१)(च) 
फभोख्जभ सजाम हनु य 
सोही ऐनको दपा १७ 
फभोख्जभ बफगो रू. 
19,50,44०।००  
(अऺरूऩी उन्नाईसराख 
ऩचासहजाय चायसम 
चारीस) असरुउऩय हनु। 

बैयि कन्स्रक्सन कम्ऩनी 
प्रा.बर., नमाॉफजाय 
काठभाडौंको सञ्चारक 
सयेुशरार शे्रष्ठ य गोऩार 
शे्रष्ठ तथा सोही कम्ऩनीका 
अख्ततमायनाभा प्राप्त 
भोहनप्रसाद मादि 

भ्रष   टाचाय बनिायण ऐन, 
2059 को दपा 8(४) 
य दपा ११ िभोख्जभको 
कसूयभा विगो रू. 

पैसरा 
प्रबतिादीहरूभध्मे ददनेश अमावर, जीिनाथ 
ऩोखयेर, सिीिकुभाय साह, भोहनप्रसाद 
मादिराई ऐ ऐनको दपा ११ फभोख्जभको 
कसूय ठहय गयी दपा ८(३) य दपा १७ 
को कसूय ठहय नगयी तथा प्रबतिादीहरू 
गोऩार शे्रष्ठ, सयेुशरार शे्रष्ठ य याजकुभाय 
मादिराई सपाइ ददनेगयी तथा दाफी 
फभोख्जभ बफगो कामभ नगयी तथा 
प्रबतिादीहरू गोऩार शे्रष्ठ, सयेुशरार शे्रष्ठ य 
याजकुभाय मादिराई सपाइ ददनेगयी तथा 
दाफीफभोख्जभ बफगो कामभ नगयी पैसरा 
बएको छ। 

आधाय 

प्रबतिादीहरू ददनेश अमावर, जीिनाथ ऩोखयेर, 

सिीिकुभाय साह य भोहनप्रसाद मादिराई 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 2059 को दपा 
8(३) य दपा १७ फभोख्जभको कसूय वकन 
ठहय नहनुे तथा बफगो के हनु ेबने्न सम्फन्धभा 
केही उल्रेख नगयी पैसरा बएको छ बन े 
प्रबतिादीहरूभध्मे गोऩार शे्रष्ठ, सयेुशरार 
शे्रष्ठको ठेक्का नॊ.०९९/०७१-०७२ को 
फोरऩत्र ऩेश दाखेर गने तथा भूल्माङ्कन गने 
कामवभा सॊरग्नता यहेको देख्खन नआएको, 
प्रबतिादी याजकुभाय मादिराई भूल्माङ्कन 
सबभबतको सदस्म तोवकए ऩबन फोरऩत्र 
भूल्माङ्कन गने सबभबत फैठकभा उऩख्स्थत 
नयहेको। 

क. सिवप्रथभ अदारतरे प्रबतिादीहरू ददनेश अमावर, जीिनाथ ऩोखयेर, सिीिकुभाय साह य भोहनप्रसाद मादिराई फोरऩत्र 
सच्च्माएको बनी ठहय गरयसकेऩबछ दपा ११ फभोख्जभको कसूयको बफगो यकभका फायेभा उल्रेख नगयी गरयएको 
पैसरा त्रवुटऩूणव छ।प्रबतिादीहरू िायदातभा सॊरग्न बइसकेको बनी पैसरा गने अदारतरे कभ भूल्मभा ठेक्का सकाय 
गदावको अिस्थाभा नेऩार सयकायराई हाबननोक्सानी बइयहेकोभा नेऩार सयकायराई हाबन नोक्सानी बएको उक्त बफगो 
आधाय प्रभाणसवहत स्ऩष्टरूऩभा खरुाएको य सो यकभको सम्फन्धभा भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ भा 
उल्रेख बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१)(च) फभोख्जभ सजाम हनु य ऐ ऐनको दपा १७ फभोख्जभ 
बफगो रु १९,५०,४४०।– (अऺयेऩी उन्नाईसराख ऩचासहजाय चायसम चारीस) असरुउऩय हनु भागदाफी बरइएकोभा सो 
भागदाफी वकन के कुन कायणरे ठहय नहनुे हो बने्न व्महोया नै नखरुाई केिर “बनजहरूउऩयको अन्म आयोऩदाफी ऩगु्न 
सक्दैन” बने्न उल्रेख गयी उक्त कसूयको सजाम तथा बफगो असरुउऩय नगयी गरयएको पैसरा फदयबागी छ। 

ख. बडबबजन सडक कामावरम, जनकऩयुका तत्कारीन बस.बड.इ. ददनेश अमावर सॊमोजक, रेखा अबधकृत जीिनाथ ऩोख्ररे 
सख्चि य इख्िबनमयद्वम याजकुभाय मादि य सिीिकुभाय साह सदस्म यहेको भूल्माङ्कन सबभबतरे ठेक्का नॊ. 
DROJKR/337157-4/071-72/099 को भूल्माङ्कन गयेको, भूल्माङ्कनका क्रभभा बैयि कन्स्रक्सन कम्ऩनी प्रा.बर., 
नमाॉफजाय काठभाडौंरे उक्त ठेक्काभा ऩेश गयेको Bidding Document को Bill of Quantity (BOQ) को Item No. २.३ 
य २.६ को दययेटको अङ्क य अऺय दिैुभा केयभेट गयी सच्च्माएको देख्खएको, उख्ल्रख्खत Bidding Document 
सच्च्माउनअुख्घको रू. 2,54,33,945।- (भ्माटफाहेक) य सच्च्माएऩश्चात   को रू. 2,73,84,345।87 
(भ्माटफाहेक) यहेको देख्खन्छ।बैयि कन्स्रक्सन कॊ .प्रा.बर., नमाॉफजाय काठभाडौंको Bidding Document को Bill of 

Quantity (BOQ) को Item No. २.३ य २.६ सच्च्माएऩश्चात   को यकभ रू. 2,73,84,345।87 (भ्माटफाहेक) हनु 
गएको य सोही ठेक्काभा दोश्रो कभ कफोर गने जोशी-ख्शद्धगडी, जेबी काठभाडौंको कफोर रू. 2,82,34,717।85 
(भ्माटफाहेक) यहेको देख्खन्छ।बडबबजन सडक कामावरम, जनकऩयुका तत्कारीन बस.बड.इ. ददनेश अमावर सॊमोजक 
यहेको भूल्माङ्कन सबभबतरे बैयि कन्स्रक्सन कम्ऩनीको BOQ को Item No. २.३ य २.६ को दययेटको अङ्क य अऺय 
दिैुभा केयभेट गयी सच्च्माएऩश्चात   को यकभ भूल्माङ्कन गयी बभबत 2072/4/29 भा रु २,७३,८४,३४५।८७ भा 
भ्माट यकभ थऩ गयी रू. 3,09,44,310।83 भा सम्झौता गयेको ऩाइन्छ।उक्त ठेक्काभा बैयि कन्स्रक्सनरे ऩेश 
गयेको Bidding Document को Item no. 2.3 य 2.6 को दययेट अङ्क य अऺयभा केयभेट गयी सच्च्माएको सभेतका 
BoQ को ऩेजहरू ऩछाबड फोरऩत्र खोल्दा उऩख्स्थत प्रबतबनबधहरूको हस्ताऺय यहेको देख्खएको छ।सो हस्ताऺयहरू च.नॊ. 
१८७, बभबत 2075/06/17 को बडबबजन सडक कामावरम, जनकऩयुको ऩत्रसाथ प्राप्त सोही ठेक्का खोल्दाका 
भचुलु्काभा यहेको बनभावण व्मिसामीका प्रबतबनबधसभेतको हस्ताऺयसॉग बबडान गदाव हफुह ुबभल्नऩुनेभा कुनै ऩबन हस्ताऺय 
बभरेको सभेत नदेख्खएको अिस्था छ।उख्ल्रख्खत ठेक्काको राबग फोरऩत्रदाताहरू प्रत्मेकरे फोरऩत्र ऩेश गदाव Bidding 

Document को Original copy य Duplicate copy ऩेश गयेकोभा फोरऩत्र खोल्दा Bidding Document को Original 

copies भात्र खोबरएको तथा Duplicate copies राहाछाऩ रगाई बसर नतोडी याख्खएको, सो Bidding Document को 
Original copy य Duplicate copy बडबबजन सडक कामावरम, जनकऩयुभा सयुख्ऺत हनुऩुनेभा बैयि कन्स्रक्सन फाहेकका 
अन्म फोरऩत्रदाताहरूरे ऩेश गयेको Bidding Document को Original copy (फोरऩत्र खोल्न े ददन खोबरएको) य 
Duplicate copy (राहाछाऩ रगाई बसर नतोडी याख्खएको) कामावरमभा सयुख्ऺत यहेको तय बैयि कन्स्रक्सनरे ऩेश 
गयेको Bidding Document को Duplicate copy फोरऩत्रभा उख्ल्रख्खत शतव (Bidding Document को SECTION II 

Bid Data Sheet को ITB 20.1: In addition to the original of the bid, the number of copy/ies is/are:One) फभोख्जभ 
राहाछाऩ रगाई बसर नतोडी याख्नऩुनेभा सो Duplicate copy नै कामावरमभा नयहेको बने्न सम्फख्न्धत कामावरमको 
ऩत्रफाट नै देख्खएको अिस्था छ।ठेक्का खोल्दाको दययेटसवहतको भचुलु्कासभेत कामावरमभा नयहेको साथै उक्त ठेक्का 
खोल्दाको भचुलु्काभा विबबन्न कामावरमहरूको प्रबतबनबधहरूको हस्ताऺय यहेकोभा हस्ताऺय गने व्मख्क्त, कम्ऩनी िा 



19,50,44०।०० 
(अऺरूऩी उन्नाइसराख 
ऩचासहजाय चायसम 
चारीस) कामभ गयी बनज 
प्रबतिादीहरूराई सोही 
ऐनको दपा ८(४) य 
दपा ११ फभोख्जभ सजाम 
हनु य सोही ऐनको दपा 
८(४) फभोख्जभ बफगो 
रू.19,50,44०।०० 
(अऺरूऩी उन्नाइसराख 
ऩचासहजाय चायसम 
चारीस) असरुउऩय गयी 
जपत हनु। 

कामावरमसवहतको व्मख्क्तको नाभ य ठेगाना ऩवहचान एकीन गनव नसकेको बनी च.नॊ. 117, बभबत 2076।5।15 
को सडक बडबबजन, जनकऩयुको ऩत्रफाट खरेुकोसभेतका आधाय प्रभाणहरूफाट सडक बडबबजन जनकऩयुका तत्कारीन 
कामावरम प्रभखु ददनेश अमावरसभेतरे बैयि कन्स्रक्सन कम्ऩनी प्रा.बर., नमाॉफजाय काठभाडौंसॉग बभरेभतो गयी बैयि 
कन्स्रक्सन कम्ऩनी प्रा.बर., नमाॉफजाय काठभाडौंरे ऩेश गयेको फोरऩत्रको BOQ को Item No. 2.3 य 2.6 को दययेट 
अङ्क य अऺय व्महोया ऩबछ सच्च्माएको तथ्म स्ऩष्टरूऩभा प्रभाख्णत बएको अिस्था छ।त्मसयी नसच्च्माएको बए 
सािवजबनक खरयद बनमभािरी, 2064 को बनमभ 59(4)(ज) य (ञ) सभेत फभोख्जभ कैवपमत खरुाउनऩुनेभा सो केही 
नगयेकोफाट सभेत सच्च्माएको कुया स्ऩष्टरूऩभा ऩवुष्ट हनु्छ।मसयी फोरऩत्रदातारे साविकभा कफोर गयेको जम्भा Bid 

रू. 2,54,33,945।-(भ्माटफाहेक) भा रू. 19,50,44०।- थऩ गयी रू. 2,73,84,385।- (भ्माटफाहेक) फनाई 
नेऩार सयकायराई हाबन नोक्सानी ऩ-ुमाउने फदबनमतरे सम्झौता गयी बनभावण कामव सम्ऩन्न गयेको य सो फाऩत रू. 
3,08,14,036।98 (भ्माटसवहत) बकु्तानीसभेत गरयसकेको उक्त फोरऩत्रदातारे कफोर गयेको अङ्क रु 
२,५४,३३,९४५।– य ऩबछ फोरऩत्र सच्च्माई हनु आएको रु २,७३,८४,३८५।– का फीचभा हनु आउने पयक रु 
19,50,44०।– बफगो कामभ नगयी बएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ। 

ग. उक्त ठेक्का प्राप्त गयी पाइदा बरन े प्रबतिादीहरू गोऩार शे्रष्ठ, सयेुशरार शे्रष्ठको भूल्माङ्कनभा सहबाबगता नबए ऩबन 
बनजहरूफाट सञ्चाबरत ठेक्काफाट प्राप्त हनुे राब बनजहरूरे नै उऩबोग गने अिस्थाभा जो उक्त Bid Document 

सच्च्माएिाऩत पाइदा ऩगु्ने व्मख्क्त हनु  बने्नभा कुनै दद्वविधा नयहेको य बनज प्रबतिादीहरूको अन्म कसूय ठहय बएका 
प्रबतिादीहरूसॉगको बभरेभतो, सयसल्राहबफना उक्त काभ गनुवऩने कायण नै नयहेको बने्न साभान्म सभझ बएको भाबनस 
(A prudence person) रेसभेत थाहा जानकायी हनुे सक्न ेअिस्थाभा मी प्रबतिादीहरू गोऩार शे्रष्ठ, सयेुशरार शे्रष्ठराई 
सपाइ ददई बएको पैसरा त्रवुटऩूणव यहेको छ।साथै ठेक्काका सम्फन्धभा टेण्डय भूल्माङ्कनका राबग कामावरमफाट खटाई 
काभकाज गनुवऩने बनी उल्रेख बएका इख्िनीमय याजकुभाय मादि यहेको अिस्थाभा बनजहरूराई सपाइ ददई गरयएको 
पैसरा फदयबागी छ। 

2  दीवऩका येग्भीसभेत 

(वि.अ. को भ.ुनॊ. 
०७६-CR-

०२३६, वि.अ. 
को पैसरा बभबत 
२०७९।५।२७) 

सयकायी 
यकभ 

हाबननोक्सानी 
गयी भ्रष्टाचाय 

गयेको 
 

क) दीवऩका येग्भीको 
हकभा 
बफगो 
रू.४,२४,१३,६११।४५ 
(चायकयोड चौफीसराख 
तेह्रहजाय छसम एघाय 
ऩैंतारीस ऩैसा) कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ रे 
बनदेश गयेफभोख्जभ सोही 
ऐनको दपा ३(१) य ऐ. 
दपा ३(१)(झ) िभोख्जभ 
सजामॉ गयी ऐ. ऐनको दपा 
१७ फभोख्जभ हाबन 
नोक्सानी गयेको यकभ 
रू.४,२४,१३,६११।४५ 
(चायकयोड चौफीसराख 
तेह्रहजाय छसम एघाय 
ऩैंतारीस ऩैसा) असरुउऩय 
हनुसभेत।  

पैसरा 
प्रबतिादीहरूभध्मे दीवऩका येग्भीराई आठ िषव 
कैद य रू तीनकयोड फमानब्फेराख 
चौिारीसहजाय सातसम सत्चारीस य 
यभेशयाज विष्टराई चाय िषव कैद य 
एकतीसराख अठसट्ठीहजाय आठसम चौसठ्ठी 
जरयिाना य अन्म प्रबतिादीहरूराई सपाई 
ददने गयी पैसरा बएको छ। 

 

आधाय 

क. प्रभेहरय ढुङ्गरे 

 अनसुन्धान य अदारतभा बनज 
प्रबतिादीरे कसूयभा इन्कायी फमान 
गयेको। 

 कृवष विकास फैँङ्कको छानबफन टोरीरे 
सभेत दोषी नदेखाएको 

 कामावरम प्रभखु प्रभेहरय ढुङ्गेररे ऩदीम 
ख्जम्भेिायी बनऩणुरूऩभा िहन नगयेकोरे 
विबागीम कायिाहीका राबग बसपारयस 
बएको। 

क. दीवऩका येग्भी, प्रभेहयी ढुङ्गेर, गोऩार बगयी, भहेश्वय भयहट्ठा, सबरर येग्भी, तायानाथ ऩाण्डे, यभेशयाज बफष्ट य प्रकाश 
घतानीसभेतरे आऩसभा सयसल्राह, सहभबत य बभरेभतो गयी कृवष विकास फैङ्क, फैंवकङ भतुम शाखा कामावरम, 
न्मूयोडफाट अनबधकृतरूऩभा यकभ बनकारी आपूहरूरे बरने य खाईभास्न ेउदे्दश्मरे फैङ्कराई गैयकानूनी हाबन नोक्सानी 
गने गयाउने मोजना फनाई प्रबतिादीहरू  दीवऩका येग्भी, प्रभेहयी ढुङ्गरे, गोऩार बगयी, भहेश्वय भयहट्ठा, सबरर येग्भी, 
तायानाथ ऩाण्डे, यभेशयाज बफष्ट य प्रकाश घतानीरे कृवष विकास फैङ्कभा यहेको यकभ ख्झक्न े य याख्न ेकामवभा विबबन्न 
प्रकृमाहरू बभराउन ेय बनकाबरएको उक्त यकभ बाग रगाई वहस्सा बरनेखाने, राब प्राप्त गनेसभेतको कामव गयी फैङ्कभा 
विबबन्न व्मख्क्तहरूको नाभभा प्राप्त Account Payee Cheque हरू ECC का भाध्मभिाट सम्िख्न्धत व्मख्क्तहरूको खाताभा 
जम्भा गयी सोही चेकहरूभा बएको विियणहरू सच्च्माई गरत प्रबतिदेन ऩठाई एकऩटक प्रमोग बई सकेको चेक ऩनु: 
प्रमोग गयी दीवऩका येग्भीरे Authorize का राबग गोऩार बगयी, भहेश्वय भयहट्ठा, सबरर येग्भी, तायानाथ ऩाण्डेसभऺ ऩेश 
गयेकोभा बनजहरूरे ऩनु: प्रमोग गयेको चेक नहेयी सच्च्माइएको कागजातहरू भातै्रका आधायभा उक्त चेक सदय गयेको 
देख्खएिाट मी सफै व्मख्क्तहरूको बभरेभतोभा याष्ड फैङ्कको बनदेख्शका विऩयीत चेक ख्क्रमरयङको काभ गयी प्राप्त यकभ 
बागफण्डा गयी कृवष बफकास फैङ्कराई रू.४,२४,१३,६११।४५ (चायकयोड चौफीसराख तेह्रहजाय छसम एघाय 
ऩैंतारीस ऩैसा) हाबन नोक्सानी गयेको देख्खन्छ। 

ख. बनज प्रबतिादी दीवऩका येग्भी २०७२ सारदेख्ख कृवष विकास फैँङ्क, भतुम शाखा कामावरम, न्मूयोडभा टेरय सहामकको 
हैबसमतभा कामवयत यहॉदा बनजको भतुम ख्जम्भेिायी ECC शाखा य भदु्दती शाखाभा काभ गने गयी कामव विबाजन 
गरयएकोभा बनजरे सोही कामव विबाजनको गरत पाइदा उठाई फैंवकङ प्रणारी विऩयीतका कामवहरू गयी एउटा AC 

Payee चेक दईुऩटक ऩोवष्टङ गयी फैँङ्कराई हाबन नोक्सानी गयेको देख्खएको; अनसुन्धानको क्रभभा फमान गदाव बनज 
दीवऩका येग्भीरे आपूरे अबनमबभत बएको यकभभध्मे १०% बरएको य ९०% प्रभेहयी ढुङ्गेर, भहेश्वय भयहट्ठा, गोऩार 
बगयीरे बरएको बनकेो; ECC कायोिाय गदाव नेऩार याष्ड फैँङ्कफाट जायी  Electronic Cheque Clearing Operating Rule, 

June 2011 अनसुाय गनुवऩनेभा सोअनसुाय नगयी अनबधकृतरूऩभा फदबनमतऩूिवक फैँङ्कको रू.४,२४,१३,६११।४५  हाबन 



 

ख) प्रभेहयी ढुङ्गरेको 
हकभा 
बफगो 
रू.४,२४,१३,६११।४५ 
(चायकयोड चौफीसराख 
तेह्रहजाय छसम एघाय 
ऩैंतारीस ऩैसा) कामभ गयी 
बनज आयोऩी प्रभेहयी 
ढुङ्गेरराई भ्रष्टाचाय बनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा १७ 
रे बनदेश गयेफभोख्जभ सोही 
ऐनको दपा ३(१) य ऐ. 
दपा ३(१)(झ) िभोख्जभ 
सजाम गयी ऐ. ऐनको दपा 
१७ फभोख्जभ हाबन 
नोक्सानी गयेको यकभ 
रू.४,२४,१३,६११।४५ 
(चायकयोड चौफीसराख 
तेह्रहजाय छसम एघाय 
ऩैंतारीस ऩैसा) बनज आयोऩी 
प्रभेहयी ढुङ्गेरिाट असरुउऩय 
हनुसभेत।  

 

ग)गोऩार बगयीको हकभा 
बफगो 
रू.२,६१,१९,४१५।- 
(दईुकयोड एकसट्ठीराख 
उन्नाईसहजाय चायसम ऩन्र) 
कामभ गयी बनज गोऩार 
बगयीराई भ्रष्टाचाय बनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा १७ 
रे बनदेश गयेफभोख्जभ सोही 
ऐनको दपा ३(१) य ऐ. 
दपा ३(१)(झ) िभोख्जभ 
सजाम गयी ऐ. ऐनको दपा 
१७ फभोख्जभ हाबन 
नोक्सानी गयेको यकभ 
रू.२,६१,१९,४१५।- 
(दईुकयोड एकसट्ठीराख 

 बनजरे वहनाबभना गयी आपन्त िा 
गठभेरका व्मख्क्तको खाताभा यकभ 
जम्भा गयेको नदेख्खएको।वमनको 
सॊरग्नता तथा िदबनमतका सम्फन्धभा 
िादी ऩऺरे स्ऩष्ट 
नखरुाएको।सहप्रबतिादी दीवऩका 
येग्भीको ऩोर फमानकै आधायभाभात्र 
बनजराई दोषी ठहमावउन नसवकने। 

ख. गोऩार बगयी  
 अनसुन्धान य अदारतभा बनज 

प्रबतिादीरे कसूयभा इन्कायी फमान 
गयेको। 

 बनजरे वहनाबभना गयी आपन्त िा 
गठभेरका व्मख्क्तको खाताभा यकभ 
जम्भा गयेको नदेख्खएको।वमनको 
सॊरग्नता तथा िदबनमतका सम्फन्धभा 
िादी ऩऺरे स्ऩष्ट 
नखरुाएको।सहप्रबतिादी दीवऩका 
येग्भीको ऩोर फमानकै आधायभाभात्र 
बनजराई दोषी ठहमावउन नसवकने। 

ग. सबरर येग्भी, भहेश्वय भयहट्टा य 
तायानाथ ऩाण्डे 

 अनसुन्धान य अदारतभा बनज 
प्रबतिादीहरूरे कसूयभा इन्कायी फमान 
गयेको। 

 बनजरे वहनाबभना गयी आपन्त िा 
गठभेरका व्मख्क्तको खाताभा यकभ 
जम्भा गयेको नदेख्खएको।वमनको 
सॊरग्नता तथा िदबनमतका सम्फन्धभा 
िादी ऩऺरे स्ऩष्ट 
नखरुाएको।सहप्रबतिादी दीवऩका 
येग्भीको ऩोर फमानकै आधायभाभात्र 
बनजहरूराई दोषी ठहमावउन 
नसवकने। 

 कृवष विकास फैँङ्कको छानबफन टोरीरे 
विबागीम कायिाहीसम्भका राबग 
बसपारयस गयेको।  

घ. यभेशयाज बफष्ट 

 बनजको खाताभा अनबधकृतरूऩभा जम्भा 
बएको रू ४,५१,८६४ य 

नोक्सानी गयेको, बनजरे OBC (Outward Banking Cheque) य IBC (Inward Banking Cheque) को कायोिाय गदाव 
शाखा सञ्चारन कामवविबध, २०६७ को दपा १५.१ फभोख्जभ गयी फैँङ्कराई प्राप्त चेक सोही कामवविबधको अनसूुची 
१६.१ फभोख्जभ येकडव याख्नऩुनेभा सोअनसुाय येकडव नयाखी आपूरे गयेको अबनमबभत कामव ढाकछोऩ गने प्रमास गयेको 
देख्खन्छ।सो कामवभा अन्म प्रबतिादीहरू जसको ऩदीम कतवव्म नै प्रबतिादी दीवऩका येग्भीरे गयेको कामवको सऩुरयिेऺ ण 
अनगुभन य योकथाभ गनुवऩनेभा बभरेभतो गयी हाबन नोक्सानी गयेको देख्खन्छ। 

ग. त्मसैगयी दगुाव ज्िरेसवको खाताभा यकभ जम्भा गदाव ऩशऩुबत ज्िरेसवफाट जायी रू. ४७,२१,०००।- को चेक देखाई 
चेक जम्भा बौचयभा दगुाव ज्िरेसवको खाता नॊ. थऩ गयी नबएको कायोिाय बएको बनी फदबनमतऩूिवक फैँङ्कराई हाबन 
नोक्सानी गयेको य ऩबछ उक्त कायोिाय ढाकछोऩ गनव दगुाव ज्िरेसविाट रू.४७,५०,०००।- को चेक भाग गयी 
बरएको देख्खन्छ। 

घ. प्रबतिादीभध्मेकी दीवऩका येग्भी य अन्म प्रबतिादीहरूसभेतको बभरेभतोभा अनबधकृत तथा गैयकानूनीरूऩरे फैँङ्कफाट यकभ 
बनकारी बनज प्रबतिादी दीवऩका येग्भी एिभ  अन्म सहप्रबतिादी यभेशयाज विष्ट, प्रकाश घतानीसभेतको खाताभा यकभ 
जम्भा गयी ख्झकी फैँङ्कको सम्ऩख्त्त साभूवहकरूऩभा वहनाबभना हाबन नोक्सानी गयेको अिस्था छ।उक्त िायदातका 
बसरबसराभा अनबधकृत तथा गैय कानूनीरूऩभा ख्झवकएको फैङ्कको सम्ऩूणव यकभकै आधायभा एकभषु्ट विगो कामभ गयी 
सजाम हनुऩुनेभा बफगो पोडी सोही विगोको आधायभा जरयिानातपव को सजामसभेत गयी घटी बफगो ठहय गयी बएको 
पैसरा सो हदसम्भ प्रथभदृवष्टभै त्रटुीऩूणव छ। 

ङ. प्रबतिादीभध्मेकी दीवऩका येग्भीरे फैँङ्कको ECC कायोिाय सञ्चारन गदाव फैँङ्कको प्रचबरत नीबत, बनमभ, कामवविबध तथा 
ऩरयऩत्र विऩयीत फदबनमत याखी आफ्नो नाफारक छोया य आभा ऩषु्ऩा ऩन्त येग्भी य अन्म सह-प्रबतिादी यभेशयाज विष्ट, 

प्रकाश घतानीसभेतको फैँङ्क खाताभा यकभ जम्भा गयी गयाई फैङ्कराई हाबन नोक्सानी ऩमुावउन ेकामवभा भतुम बबुभका 
बनिावह गयेकी य उक्त अनबधकृत तियफाट अन्म व्मख्क्तको खाताभा यकभ जम्भा गदाव ECC (Electronic cheque 

Clearing) को Authorize प्रवक्रमाभा जोबडएका य सो गरत कामव बए नबएको सऩुरयिेऺ ण, अनगुभन गने य बए गयेको 
बए योक्ने ख्जम्भेिायीभा कामवयत भतुम शाखा प्रफन्धक प्रभेहरय ढुङ्गरे, कजाव प्रभखु गोऩार बगयी कजाव तथा फैङ्क जभानी 
प्रभखु भहेश्वय भयहट्टा य सबरर येग्भीराई बनज प्रबतिादी दीवऩका येग्भीरे यकभसभेत ददई प्रबािभा ऩायी उक्त अनबधकृत 
कायोिायको बसरबसराभा कृवष विकास फैङ्कको यकभ हाबन नोक्सानी ऩमुावउने कामव बएको य सोही हाबन नोक्सानी 
ऩमुावउने कामवभा सॊरग्न बएको आधायभा बफगो कामभ गयी प्रबतिादीहरूविरुद्ध अबबमोजन बएकोभा प्रबतिादीहरूभध्मेकी 
दीवऩका येग्भी य यभेशयाज विष्टराई कसूय ठहय गयी पैसरा बएको य सो पैसराभा सभेत घटी बफगो कामभ गयी सोही 
बफगोको आधायभा घटी बफगो कामभ गयी सोही बफगोको आधायभा सजाम ठहय गयेको पैसरा त्रवुटऩूणव छ। 

च. प्रबतिादी भहेश्वय भयहठ्ठा, गोऩार बगयी, तायानाथ ऩाण्डे य सबरर येग्भीसभेतरे भनी रान्सपयका नाभभा काटेका चेकका 
यकभहरू एिभ  ऩशुवयाभ थारू, डा. देिीकरा बण्डायी य नयेश डङ्गोरको व्मख्क्तगत नाभका A/c Payee चेकफाट जम्भा 
हनु आएका यकभराई प्रबतिादी दीवऩकाको खाताभा कायोिाय स्िीकृबत (Authorize) गयेकोसभेत देख्खॉदा बनजहरूसभेतको 
सॊरग्नताभा फैङ्कको उक्त यकभ वहनाबभना बएको ऩवुष्ट बैयहेको अिस्थाभा बनज प्रबतिादीहरूको उख्ल्रख्खत कामवफाट 
प्रबतिादीभध्मेका दीवऩका येग्भीको खाताभा यकभ जम्भा गये गयाएको ऩवुष्ट बइयहेकोभा बनजहरूराई सपाइ ददन ेगयी 
बएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ। 

छ. प्रबतिादी दीवऩका येग्भीरे विबबन्न व्मख्क्त य फैङ्कका नाभभा जायी एकाउण्टऩेमी चेकहरू ख्क्रमयेन्स CBS (Core Banking 

System) भापव त सम्फख्न्धत खातािाराको खाता के्रबडट गयी कृवष विकास फैँङ्कको १२८०८ वहसाि डेविट गयी 
सम्फख्न्धत खाताभा यकभ जम्भा गरयसकेऩबछ चेक ख्क्रमयेन्स गदावको सोही चेक नॊ. हरू तथा सोही ECC सेसन नॊ. 
हरू अनबधकृत रूऩभा प्रमोग गयेय फैँङ्कको यकभ ख्झकी आफ्नो, छोया प्रतीख्ऺत येग्भी, आभासभेतका आपन्तको नाभभा 
जम्भा गयी रू. ४,४२,७३,६११।४५ विगो फयाफय कृवष विकास फैङ्कराई हाबन नोक्सानी ऩमुावउन ेकामव गयेको तथा 
प्रबतिादीहरू प्रभेहरय ढुङ्गेर, गोऩार बगयी. भहेश्वय भयहट्टा, सबरर येग्भी, तायानाथ ऩाण्डेरे प्रबतिादी दीवऩका येग्भीरे गयेको 
िैवङ्कङ प्रणारी विऩयीतका कामवहरू जाॉच नै नगयी फैङ्कराई हाबन नोक्सानी ऩमुावउने य आपूराई पाइदा ऩगु्ने कामव 
गयेको ऩवुष्ट बैयहेको अिस्थाभा प्रबतिादी दीवऩका येग्भी, यभेशयाज विष्टराई कभ विगो कामभ गयी सजाम गयेको तथा 



उन्नाईसहजाय चायसम ऩन्र) 
बनज आयोऩी गोऩार 
बगयीफाट असरुउऩय 
हनुसभेत।  

 

घ) सबरर येग्भीको हकभा 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ 
फभोख्जभको कसयुभा बफगो  
रू.१,१०,३३,१९६।४५ 
(एककयोड दशराख 
तेत्तीसहजाय एकसम 
छमानब्फे) कामभ गयी बनज 
सबरर येग्भीराई भ्रष्टाचाय 
बनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ रे बनदेश 
गयेफभोख्जभ सोही ऐनको 
दपा ३(१) य ऐ. दपा ३ 
(१)(झ) फभोख्जभ सजामॉ 
गयी ऐ. ऐनको दपा १७ 
िभोख्जभ हाबन नोक्सानी 
गयेको यकभ 
रू.१,१०,३३,१९६।४५ 
(एककयोड दशराख 
तेत्तीसहजाय एकसम 
छमानब्फे) बनज आयोऩी 
सबरर येग्भीिाट असरुउऩय 
हनुसभेत।  

ङ. भहेश्वय भयहट्ठाको हकभा 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ 
फभोख्जभको कसयुभा बफगो 
रू.६७,२१,०००।- 
(सतसट्ठीराख 
एक्काईसहजाय) कामभ गयी 
बनज भहेश्वय भयहट्ठाराई 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ रे 
बनदेश गयेफभोख्जभ सोही 
ऐनको दपा ३(१) य ऐ. 

२७,२०,००० गयी जम्भा रू 
३१,६८,८६४।– कामभ बई 
प्रबतिादीउऩयको बफगो रू 
४२,४१३,६११।४५ उऩयको दाफी 
नऩगु्ने।  

ङ. प्रकाश घतानी 
 अनसुन्धान य अदारतभा बनज 

प्रबतिादीरे कसूयभा इन्कायी फमान 
गयेको। 

 प्रबतिादी दीवऩका येग्भीरे प्रकाश 
घतानीउऩय ऩोर फमान 
नगयेको।प्रकाश घतानीरे सनु 
फेचेिाऩतको रूऩभा यकभ प्राप्त गयेको 
देख्खएकोरे बनजसभेतको बभरेभतोभा 
कृवष विकास फैँङ्कको यकभ वहनाबभना 
गयेको दाफी नऩगु्ने। 

च. दीवऩका येग्भी 
सहप्रबतिादी यभेशयाज विष्टउऩय ऩबन 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ को कसूयको भबतमाय 
ठहयी दपा २२ को प्रबतफन्धात्भक 
िाक्माॊशफभोख्जभको कसूय ठहय बई 
बनजफाट बफगो रु ३१,६८,८६४।– 

वहनाबभना गयेको ठहयी सकेकोरे 
उक्त बफगो रु ३१,६८,८६४।– 
कटाई रु ३,९२,४४,७४७।– ठहय 
हनुे। 

 

अन्म प्रबतिादीहरूराई सपाइ ददन ेगयी बएको पैसरा त्रटुीऩूणव छ। 

ज. प्रबतिादी दीवऩका येग्भीरे अनसुन्धानको बसरबसराभा िमान गदाव फैङ्किाट अनबधकृत तथा गैयकाननुीरूऩभा बनकाबरएको 
यकभभध्मेफाट सह-प्रबतिादी प्रभेहरय ढुङ्गेर, गोऩार बगयी य भहेश्वय भयहठ्ठासभेतरे बाग वहस्सा बरए खाएको बने्न 
खरुाएको देख्खन आउॉछ।बनज प्रबतिादीरे अदारतसभऺ िमान गदावसभेत अिैधरूऩभा फैँङ्कफाट बनकाबरएको उक्त 
यकभभध्मे ऩटकऩटक गयी अन्म सहप्रबतिादी प्रभेहरय ढुङ्गरेसभेतरे फझुी बरएको बनी ऩोर गयेको देख्खॉदा उक्त फैवकङ 
प्रवक्रमाभा जोबडएका अन्म सहप्रबतिादीहरूसभेत तर उल्रेख बएफभोख्जभ उक्त िायदातभा सॊरग्न बइयहेको ऩवुष्ट 
बइयहेको छ। 

 

१. प्रभेहयी ढुङ्गरे 

दीवऩका येग्भीरे अनसुन्धानको फमानभा कृवष विकास फैँङ्कको भतुम शाखा कामावरम न्मूयोडको अन्तयशाखा कायोफाय वहसाफ  

Clearing को यकभ Pending बएको विषमभा अबनमबभतता बएको य सो अबनमबभतताभा आफ्नोसभेत सॊरग्नता यहेको ठीक 
साॉचो हो; भरगामत उक्त अबनमबभतताभा न्मूयोड शाखा प्रफन्धक प्रभेहयी ढुङ्गेर, शाखा प्रफन्धक गोऩार बगयी, शाखा 
प्रफन्धक भहेश्वय भयहठ्ठासभेतको सॊरग्नता यहेको छ।बभबत २०७३।३।३० गते काभ विशेषरे भ कामावरम ऩगु्न वढरो 
हनुे कुया कामावरम प्रभखु प्रभेहयी ढुङ्गेर सयराई गथें, बनजरे ECC (Electronic Cheque Clearing) फाट  Core Banking भा  

Posting गने काभ धेयै फाॉकी यहेको य असाय भसान्त सभेत बएकोरे काभ बछटो सक्नऩुछव बनी भेयो  User ID  य 
Password  भाग्न ुबमो य भैरे ऩबन User ID  य Password  उऩरब्ध गयाएॉ।भ कामावरम गएऩबछ भराई प्रभेहयी सयरे 
रकयको चाजव काट्न ेकाभ ददन ु बमो भैरे चाजव काट्न ेकाभ सकेऩबछ सफै Transaction सकेऩबछ  अख्न्तभभा  User 

Transaction list बनकाल्नऩुछव बनु्नबमो।User Transaction बनेको ददनबरयको काभको Report  हेने हो।त्मसऩबछ भैरे भेयो 
छोयाको खाताभा भैरे  Deposit नगयेको तय उसको खाताभा ५,००,०००।-(अनभुाबनत यकभ) जम्भा बएको य त्मो 
Transaction को जानकायी भैरे भेयो हावकभ प्रभेहयी ढुङ्गरेराई ददएको, वकनबन ेत्मो  Transaction को Inputter भ बए ऩबन 
भेयो नाभफाट भेयो हावकभरे चराएका बथए।त्मस Transaction को जानकायी ददएऩबछ Review गनुवऩछव सय वकन बने मो 
त भ Mistake बएछ बनकेोभा उहाॉरे त्मसऩबछ अनकन गयेय हनु्छ त बनु्न बमो। तय उहाॉहरूको गरत बनमत ऩबन 
उहाॉको कुयोफाट झख्ल्कमो, त्मसऩबछ प्रभेहयी ढुङ्गेर सयरे भ सफै बभराउॉछु तऩाई Tension नबरनहुोस  फरू तऩाईराईऩबन 
पाइदा नै छ बनु्न बमो तय भैरे सरुूभै भाबननॉ भराई डय राग्मो वकनबने प्रत्मेक Transaction को  Head Office भा 
देख्खन्छ य भराई अऩठ्यायो ऩछव, तय उहाॉरे भैरे सफै बभराई हाल्छु, तऩाईराई कुनै ऩबन वकबसभको अऩठ्यायो ऩदैन बनु्न 
बमो।त्मसऩबछ सफै यकभको उहाॉहरूरे ९०% बरन ुहनु्थ्मो बन ेभराई १०% ददन ुहनु्थ्मो सरुूभै भेयो खाता Use गयेको 
बएय ऩबछसम्भ ऩबन भेयो नै खाता Use बमो, उहाॉहरूरे १००% बतयेय तऩाईराई अप्ठ्ठ्यायो नऩने गयी बनी सरुूको 
Transaction बएऩबछ यकभ उहाॉहरूरे नै चकु्ता गनुव बएको बथमो।Head Office फाट ऩबन भराई केही ऩबन बबनएन।न त 
Pending, न त वहसाफ बफबिमो, त्मही बएय भैरे उनीहरूरे बतछवन , बनेय ढुक्क बएॉ तय भेयो खाताभा यकभ भेयो  Inputter 

फाट कवहरे प्रभेहयी त कवहरे भहेश्वयरे गने गथ्मो, भैरे ऩैसा बनकाल्ने भात्र हो तय भेयो खाताभा ऩैसा हाल्ने भैरे गदैन 
बथएॉ।उनीहरूरे भराई विशेष गयेय प्रभेहयीरे Report बनकाबर ददन्थ्मो।कुनै ऩबन कामावरमभा भेनेजयको सहमोग विना 
एउटा सानो कभवचायीको केही राग्दैन बनी दीवऩका येग्भीरे अनसुन्धानको क्रभभा उल्रेख गयेको देख्खन्छ। 

प्रबतिादी दीवऩका येग्भीरे अदारतभा फमान गदाव आफ्नो ऩासिडव प्रभेहरय ढुङ्गरे य सरीर येग्भीराईसभेत ददने गयेको; चेक 
य बौचय ट्यारी गयी प्रभेहरय ढुङ्गेर, गोऩार बगयी, भहेश्वय भयहट्ठा, तायानाथ ऩाण्डे य सरीर येग्भीकोभा ऩेश गयेको य 
बनजहरूरे ECC शाखाफाट बएको चेक कायोफायको रूज ु गने गयेका य बनजहरूको भौकाको फमान केिर आपूराई 
पसाउनेभात्र यहेको य आपूरे हाबन नोक्सानी नगयेको बनी इन्कायी फमान गये ऩबन बनजरे सहप्रबतिादीहरू प्रभेहरय ढुङ्गेर, 

गोऩार बगयी, भहेश्वय भयहट्ठा, तायानाथ ऩाण्डे य सरीर येग्भीसभेत उक्त िायदातभा सॊरग्न यहेको स्ऩष्टरूऩभा रेखाएकी 
बछन । 

मी आयोऩी प्रभेहयी ढुङ्गेर कृवष विकास फैँङ्क न्मूयोड शाखाका शाखा प्रफन्धक यहेकोभा आफ्नो फैँङ्कभा बएका चेक Clearing 
का ऩेख्ण्डङ आइटभको सभमभै खोजबफन नगयी दीवऩका येग्भीरे गयेको गरत कामव ढाकछोऩ गनव बनजराई छ भवहनाबन्दा 



दपा ३(१)(ज) फभोख्जभ 
सजामॉ गयी सोही ऐनको 
दपा १७ फभोख्जभ हाबन 
नोक्सानी गयेको यकभ 
रू.६७,२१,०००।- 
(सतसट्ठीराख 
एक्काईसहजाय) बनज 
आयोऩी भहेश्वय भयहट्ठािाट 
असरुउऩय हनुसभेत।  

 

च. तायानाथ ऩाण्डेको 
हकभा 

भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ 
फभोख्जभको कसयुभा बफगो 
रू.४००,०००।- (चाय 
राख) कामभ गयी बनज 
तायानाथ ऩाण्डेराई 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ रे 
बनदेश गयेफभोख्जभ सोही 
ऐनको दपा ३(१) य ऐ. 
दपा ३(१)(घ) िभोख्जभ 
सजाम गयी सोही ऐनको 
दपा १७ फभोख्जभ हाबन 
नोक्सानी गयेको यकभ 
रू.४००,०००।- 
(चायराख) बनज आयोऩी 
तायानाथ ऩाण्डेफाट 
असरुउऩय हनुसभेत।  

छ. यभेशयाज बफष्टको हकभा 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ को 
कसयुको भबतमाय हनु े
कामव कसयुभा सोही ऐनको 
दपा २२ को 
प्रबतफन्धात्भक िाक्माॊशभा 
उल्रेख बएफभोख्जभ बफगो 
रू.४,२४,१३,६११।४५ 
(चायकयोड चौफीसराख 

राभो सभम बफदा छाडेको, प्रफन्धक प्रभेहयी ढुङ्गेरराई भौख्खक ताकेता गयेको य तत्कारीन प्रफन्धक स्िमभ   रे सो 
कामावरमको बबडान कामवभा सॊरग्न यही ऩरयमोजनाभा कागजातसवहत उऩख्स्थत हनु े गयेको बए ताऩबन ECC सम्फन्धी 
ऩेख्ण्डङको कागजात उऩरब्ध गयाउन नसकेको बनी आन्तयीक वहसाि बबडानका कभवचायीहरूरे अनसुन्धानका क्रभभा 
गयेको िमानको व्महोया यहेकोरे बनज प्रभेहयी ढुङ्गेररे आपूरे बनयीऺण, सऩुरयफेऺण गनुवऩने कामवभा चासो नददई दीवऩका 
येग्भीरे गयेको अबनमबभतताभा आपूसभेत सॊरग्न यही उक्त यकभ फाॉबडच ुॉडी खाईभासी फैँङ्कराई हाबन नोक्सानी गयेको 
स्ऩष्टरूऩभा देख्खइयहेको ऩाइन्छ। 

प्रबतिादीभध्मेका प्रभेहरय ढुङ्गरेराई अनबधकृतरूऩभा ख्झकेको यकभभध्मे रू.५६,९५,५००।- ददएको बनी प्रबतिादी दीवऩका 
येग्भीरे भौकाभा फमान गदाव खरुाएकी बछन ।मसयी बनजको फमानअनसुाय ऩबन उक्त िायदातभा प्रबतिादी प्रभेहरय ढुङ्गेरको 
सॊरग्नता देख्खएको छ। 

 

प्रबतिादी प्रभेहरय ढुङ्गरेरे अदारतको फमानको जिाप १८ भा Authorization  फाहेकको सफै काभ दीवऩका येग्भीरे गयेको 
स्िीकाय गयेकै छन ।मसयी हेदाव ultimate ख्जम्भेिायीभा यहेका मी कामावरम प्रभखु तथा authorizer रे कुनै उत्तयदावमत्ि 
िहन गनुवनऩने गयी गयेको फमान विश्वसनीम देख्खन्न। 

 
२. गोऩार बगयी 

कृवष विकास फैँङ्क, भतुम शाखा कामावरम, न्मूयोडभा ऋण शाखा प्रभूखको हैबसमत य ECC को Authorize गने काभभा 
कामवयत यहेको य सो शाखाभा कामवयत यहॉदा ECC शाखािाट बएको चेकको कायोिाय रूज ु तथा जाॉच गयी कायोिाय 
ठीक/दरुूस्त बएभातै्र Authorize गनुव ऩनेभा बनज प्रबतिादी गोऩार बगयीरे दीवऩका येग्भीरे गयेको भ्रष्टाचायजन्म कामवहरूभा 
बभरेभतो गयी अनबधकृत चेकहरूका सम्फन्धभा आिश्मक कागजातहरू नहेयी/नजाॉची Authorize गयेको ऩाइन्छ।मी 
कभवचायीरे फैँङ्कको यकभ हानी नोक्सानी ऩमुावई उक्त यकभ बभरेभतोभा खाइभासेको तथ्म दीवऩका येग्भीरे गयेको भौकाको 
फमानभा स्ऩष्टरूऩभा ऩोर गयेकोसभेत देख्खॉदा बनज आयोऩी गोऩार बगयीसभेत उक्त िायदातभा सॊरग्न बइयहेको देख्खन्छ। 

Authorize गने कामवभा सङ्गठनरे छुटै्ट कभवचायीको व्मिस्था गनुवको औख्चत्म तल्रा तहका कभवचायीरे ठम्माउन नसकेको 
गल्ती/Error सच्च्माउन नै भाबथल्रा तहका कभवचायीको बनमखु्क्त गरयएको हनु े साभान्म तथ्मउऩय ऩबन विचाय नगयी 
अदारतरे सपाइ ददएको त्रवुटऩूणव छ।मी प्रबतिादीहरूरे कायोफाय Authorize गदाव ऩेश बएको चेकसभेत अन्म 
कागजातहरूसॉग बबडाएय हेनुवऩनेभा सोअनसुाय नगयी प्रबतिादी दीवऩका येग्भीको भ्रष्टाचायजन्म कामवभा सॊरग्न बएको 
देख्खन्छ।अदारतको फमानभा बनजरे authorize गने सभमभा दीवऩका येग्भीरे चेक नल्माउन ेय विश्वासको आधायभा काभ 
गयेको बनी फमान गये ऩबन बनजरे आफ्नो उत्तयदावमत्ि ऩूया गनुवऩनेभा नगयेको स्ऩष्ट देख्खइयहेको छ। 

३. सबरर येग्भी 
कृवष विकास फैँङ्क, भतुम शाखा कामावरम, न्मूयोडभा ऋण अबधकृतको हैबसमतसवहत कामवयत यहॉदा ECC शाखािाट बएको 
चेकको कायोिाय रूज ु तथा जाॉच गयी कायोिाय ठीक/दरुूस्त बएभातै्र Authorize गनुवऩनेभा दीवऩका येग्भीरे गयेको 
भ्रष्टाचायजन्म कामवहरू बनज प्रबतिादी सबरर येग्भीरे प्रोत्साहन गने गयी अनबधकृत चेकहरू आिश्मक कागजातहरू 
नहेयी/नजाॉची Authorize गयी ११ िटा चेकिाट अबनमबभतता गयेको देख्खएको ऩाइन्छ।फैँङ्कको यकभ हानी नोक्सानी ऩमुावई 
उक्त यकभ बभरेभतोभा खाइभासेको तथ्म दीवऩका येग्भीरे गयेको भौकाको फमानभा स्ऩष्टरूऩभा ऩोर गयेकोसभेत देख्खॉदा 
बनज आयोऩी सबरर येग्भीसभेत उक्त िायदातभा सॊरग्न बइयहेको देख्खन्छ।Authorize गने कामवभा सङ्गठनरे छुटै्ट 
कभवचायीको व्मिस्था गनुवको औख्चत्म तल्रा तहका कभवचायीरे ठम्माउन नसकेको गल्ती/Error सच्च्माउन नै भाबथल्रा 
तहका कभवचायीको बनमखु्क्त गरयएको हनु े साभान्म तथ्मउऩय ऩबन विचाय नगयी अदारतरे सपाइ ददएको त्रवुटऩूणव 
छ।आपूराई झकु्क्माएय प्रबतिादी दीवऩका येग्भीरे authorize गयेको बनी अदारतको फमानभा उल्रेख गये ऩबन आफ्नो 
उत्तयदावमत्िफाट बनज प्रबतिादी ऩख्न्छन बभल्न ेहोइन। 

४. भहेश्वय भयहट्ठा 
ऋण शाखा प्रभूखको ख्जम्भेिायीसवहत ECC को Authorize  गने काभभा कामवयत यहॉदा ECC शाखािाट बएको चेकको 



तेह्रहजाय छसम एघाय 
रूऩैमाॉ ऩैँतारीस ऩैसा) 
कामभ गयी भतुम आयोऩी 
दीवऩका येग्भीराई बएसयह 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ रे 
बनदेश गयेफभोख्जभ सोही 
ऐनको दपा ३(१) य ऐ. 
दपा ३(१)(झ) फभोख्जभ 
सजाम हनु।  

ज. प्रकाश घतानीको हकभा 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ को 
कसूयको भबतमाय हनु े
कामव कसयु गयेकोभा सोही 
ऐनको दपा २२ को 
प्रबतफन्धात्भक िाक्माॊशभा 
उल्रेख बएफभोख्जभ हाबन 
नोक्सानीको बफगो 
रू.२,६७,७५,४३५।- 
(दईुकयोड सत्सट्ठीराख 
ऩचहत्तयहजाय चायसम 
ऩैंतीस) कामभ गयी 
बनजराई भ्रष्टाचाय बनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा 
१७ रे बनदेश गयेफभोख्जभ 
सोही ऐनको दपा ३(१) 
य ऐ. दपा ३(१)(झ) 
िभोख्जभ सजाम हनु।  

 

कायोिाय रूज ु तथा जाॉच गयी कायोिाय ठीक/दरुूस्त बएभातै्र Authorize गनुवऩनेभा बनज प्रबतिादी भहेश्वय भयहट्ठारे 
दीवऩका येग्भीरे गयेको भ्रष्टाचायजन्म कामवहरू प्रोत्साहन गने गयी अनबधकृत चेकहरूका सम्फन्धभा आिश्मक कागजातहरू 
नहेयी/नजाॉची Authorize गयी बभबसर सॊरग्न फैँङ्किाट प्राप्त विियण अनसुाय २ िटा चेकको यकभ दरुूऩमोग गयी फैँङ्कराई 
हाबन नोक्सानी ऩमुावई उक्त यकभ बभरेभतोभा खाईभासेको तथ्म सह-अबबमकु्त दीवऩका येग्भीको भौकाको फमानभा 
स्ऩष्टरूऩभा ऩोर गयेको ऩाइएको छ।चेक Authorize गने उऩल्रो दजावका कभवचायी बनज यहेकोभा आफ्नो ख्जम्भेिायी िहन 
नगयी सफै दोष तल्रो तहको कभवचायीभाबथ थऩुानुव बनकेो सजामफाट उम्कन खोज्नभुात्र देख्खन्छ।Authorize गने कामवभा 
सङ्गठनरे छुटै्ट कभवचायीको व्मिस्था गनुवको औख्चत्म तल्रा तहका कभवचायीरे ठम्माउन नसकेको गल्ती/Error सच्च्माउन नै 
भाबथल्रा तहका कभवचायीको बनमखु्क्त गरयएको हनुे साभान्म तथ्मउऩय ऩबन विचाय नगयी अदारतरे सपाइ ददएको त्रवुटऩूणव 
छ।आपूराई झकु्क्माएय प्रबतिादी दीवऩका येग्भीरे authorize गयेको बनी अदारतको फमानभा उल्रेख गये ऩबन आफ्नो 
उत्तयदावमत्िफाट बनज प्रबतिादी ऩख्न्छन बभल्न ेहोइन। 

५. तायानाथ ऩाण्डे 

कजाव शाखाको ख्जम्भेिायीसवहत ECC को Authorize गने कभवचायी नबएको अिस्थाभा ECC को Authorize गने गयेको, सो 
शाखाभा कामवयत यहॉदा ECC शाखािाट बएको चेकको कायोिाय रूज ु तथा जाॉच गयी कायोिाय ठीक/दरुूस्त बएभातै्र 
Authorize गनुवऩनेभा बनज प्रबतिादीरे दीवऩका येग्भीरे गयेको भ्रष्टाचायजन्म कामवहरूराई प्रोत्साहन गने गयी अनबधकृत 
चेकहरूका सम्फन्धभा आिश्मक कागजातहरू नहेयी/नजाॉची Authorize गयी बभबसर सॊरग्न फैँङ्किाट प्राप्त विियण अनसुाय 
१ िटा चेकको यकभ दरुूऩमोग गयी फैँङ्कराई हाबन नोक्सानी ऩमुावई उक्त यकभ बभरेभतोभा खाइभासेको ऩवुष्ट बइयहेको 
छ।Authorize गने कामवभा सङ्गठनरे छुटै्ट कभवचायीको व्मिस्था गनुवको औख्चत्म तल्रा तहका कभवचायीरे ठम्माउन 
नसकेको गल्ती/Error सच्च्माउन नै भाबथल्रा तहका कभवचायीको बनमखु्क्त गरयएको हनु े साभान्म तथ्मउऩय ऩबन विचाय 
नगयी अदारतरे सपाइ ददएको त्रवुटऩूणव छ। 

अदारतभा फमान गदाव झकु्क्माएय दीवऩका येग्भीरे authorize गयाएको बन ेऩबन बनजरे आफ्नो उत्तयदावमत्िफाट ऩख्न्छन 
नबभल्ने नै हनु्छ। 

६. प्रकाश घतानी 
सनुको गयगहना फनाई बफक्री गने उदे्दश्मरे दगुाव ज्िरेसव नाभको सनुचाॉदी ऩसर सञ्चारन गयेको, बनजको सनुचाॉदी 
ऩसरफाट प्रबतिादी दीवऩका येग्भीरे फैँङ्कराई हाबन नोक्सानी गयेको यकभिाट ठूरो ऩरयभाणभा सनु चाॉदीका गयगहनाहरू 
खरयद गने गयेको, दीवऩका येग्भी कृवष विकास फैँङ्कको एक साभान्म कभवचायी हनु  बने्न जानकायी हुॉदाहुॉदै बनजरे गरत 
कुयाको जानकायी सम्िख्न्धत बनकामराई नददएको, दीवऩका येग्भीरे प्रकाश घतानीको खाताभा रू. १,०७,२१,०००।- 
जम्भा गयेको यकभ रकुाउन सहमोग गयेको, सोभध्मे रू. २७,१७,०००।- प्रबतिादी यभेशयाज बफष्टको खाताभा जम्भा 
गयेको देख्खएको, दीवऩका येग्भी य यभेशयाज बफष्टको सॊमकु्त रकयिाट फयाभद गयगहना आफ्नै ऩसरिाट खरयद बएको 
बनी सनाखत गरयददएको, बनजरे दीवऩका येग्भीको नाभभा रू.२,६७,७५,४३५।- फयाफयको सनुचाॉदीका गयगहनाहरू 
बफक्री गयेको बनी बफर ऩेश गयेको, ठूरो ऩरयभाणभा दीवऩका येग्भीराई सनुचाॉदीका गयगहनाहरू उधायो ददन ेगयेको बनी 
झटु्ठा िमान गयेको ऩाइन्छ।मी प्रबतिादीरे प्रबतिादी दीवऩका येग्भीसॉगको बभरेभतोभा बफना कायोफायको दीवऩका येग्भीरे 
ऩठाएको अिैध यकभ रू ४७,२१,०००।– को चेक स्िीकायी आफ्नो खाताभा जम्भा गनव अनभुबत ददन,े उक्त अिैध यकभ 
अन्म व्मख्क्तराई हस्तान्तयण गनव सहमोग गने, खारी चेक दीवऩका येग्भीराई उऩरब्ध गयाउन,े नहयाएको चेक हयाएको 
बनी फैँङ्कभा बनिदेन ददनेरगामतका कामवफाट आयोवऩत कसूयभा मी प्रबतिादीको ऩबन सॊरग्नता यहेको देख्खन्छ। 

७. यभेशयाज बफष्ट 

बनजरे दीवऩका येग्भीसॉगको बभरेभतोभा दीवऩका येग्भीसॉगै कृवष विकास फैँङ्क, न्मूयोड शाखाभा सॊमकु्त रकय खोरी आफ्नो 
फहभूुल्म सनु, चाॉदीका गयगहनाहरू, बफदेशी नोटहरू याखेको, एस.बफ.आई. फैँङ्कभा खाता खोल्ने क्रभभा बनजरे बयेको KYC 
पभवभा ईच्छाएको व्मख्क्तको भहरभा दीवऩका येग्भी य नाता सम्िन्धभा श्रीभबत बबन उल्रेख गयेको, EZ- TRIP 

PVT.LTD. िाट दीवऩका येग्भीसॉगै बफबबन्न देशहरूको भ्रभण गनव जाॉदा दीवऩका येग्भीरे फैँङ्कको अबनमबभतता गयेको 
यकभिाट खरयद गयेको राखौं रूऩैमाॉको वटकट रगामतका खचवहरूभा बनजसभेत सहबागी बएको, रकयभा बएको सनु, 



चाॉदीका गयगहनाहरू यभेशयाज बफष्टको ऩबन हो बबन दीवऩका येग्भीरे िमानका क्रभभा रेख्खददएको, दीवऩका येग्भी य 
यभेशयाज बफष्टको सॊमकु्त नाभभा यहेको रकयफाट केन्रीम अनसुन्धान व्मूयोरे गयेको खानतरासी/फयाभदी भचुलु्काभा 
कयोडौं रूऩैमाॉ ियाियको सनु, चाॉदीका गयगहनाहरू, बफदेशी नोटहरू पेरा ऩयेिाट बनज दीवऩका येग्भीराई गैयकानूनीरूऩभा 
कृवष विकास फैँङ्कको यकभ वहनाबभना गनव प्रोत्साहन/सहमोग गयी उक्त यकभ बरएखाएको देख्खन्छ।उख्ल्रख्खत वििखे्चत 
तथ्महरूफाट प्रबतिादी दीवऩका येग्भी य प्रबतिादी यभेशयाज विष्टको आऩसी सल्राह, बभरेभतोफाट नै उख्ल्रख्खत यकभ रु 
४,४२,७३,६११।४५ गैयकानूनीरूऩभा बनकारी, आपन्तको खाताभा याखी फैङ्कको यकभ हाबन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचायजन्म 
कसूय गयेकोभा प्रबतिादी यभेशयाज विष्टराई बनजको खाताभा अनबधकृतरूऩभा जम्भा हनु आएको आधाय बरई बफगो रु 
३१,६८,८६४।– भात्र भ्रष्टाचायजन्म कसूय गयेको बनी बएको पैसरा त्रवुटऩूणव एिभ  फदयमोग्म यहेको छ।  

८. दीवऩका येग्भी 
प्रबतिादी दीवऩका येग्भीरे विबबन्न व्मख्क्त य फैङ्कका नाभभा जायी एकाउण्टऩेमी चेकहरू ख्क्रमयेन्स CBS (Core Banking 

System) भापव त सम्फख्न्धत खातािाराको खाता के्रबडट गयी कृवष विकास फैँङ्कको १२८०८ वहसाि डेविट गयी सम्फख्न्धत 
खाताभा यकभ जम्भा गरयसकेऩबछ चेक ख्क्रमयेन्स गदावको सोही चेक नॊ. हरू तथा सोही ECC सेसन नॊ. हरू 
अनबधकृतरूऩभा प्रमोग गयेय फैँङ्कको यकभ ख्झकी आफ्नो, छोया प्रतीख्ऺत येग्भी, आभासभेतका आपन्तको नाभभा जम्भा गयी 
कृवष विकास फैङ्कराई हाबन नोक्सानी ऩमुावउने कामव गयेको ऩवुष्ट बइयहेकोभा बनजराई रु. ४,४२,७३,६११।४५ विगो 
कामभ गयी पैसरा गनुवऩनेभा बफगो घटाई गरयएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ। 
क.  

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

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

याजश्व 
वहनाबभना 

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 छ 

पैसरा 
सपाइ 

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 यहेको छैन।उक्त तथ्म बसबसवटबी 
पुटेजफाट ऩबन ऩवुष्ट बइयहेको छ।अनसुन्धानको क्रभभा बनज प्रबतिादीरे विदेशी नागरयकहरूराई सनु पाल्न इसाया 
गयेको स्िीकाय गयेकै बछन ।अदारतभा फमान गदाव त्रासभा ऩायी उक्त तथ्म रेख्न रगाएको बने ऩबन म्मादथऩको 
क्रभभा अदारतभा बनजरे आपूराई दफाफभा ऩायेको उल्रेख नगनुवरे ऩबन बनजको अदारतको फमान ऩत्मायरामक 
देख्खन्न। 

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 
नहनुे होइन।सनु चोयी ऩैठायी गने कामवभा सॊरग्न बएकैरे बनज प्रबतिादीराई ऐ ऐनको दपा ७ फभोख्जभको कसूय 
गयेको बनी दाफी बरइएको छ।पैसराको प्रकयण २८ भा उल्रेख गयेअनसुाय बनज प्रबतिादी याजश्व उठाउनऩुने 
कतवव्म नबएको कभवचायी यहेकोरे आयोऩदाफी ऩवुष्ट नबएको बनी गरयएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ।कामावरमको काभ 
साभूवहकरूऩभा गरयने तथा साभूवहक उत्तयदावमत्ि बनिावह गनुवऩने हनु्छ। 

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 गयेकी बछन । 

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 जिाप ६ भापव त उक्त व्महोया 
सही सत्म यहेको बनी सनाखतसभेत गरयददएकोरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(क) फकऩत्रहरू प्रभाणिाह्य 



यही बनज प्रबतिादीको उक्त िायदातभा सॊरग्नता यहेको ऩवुष्ट बइयहेकै छ। 
4  कृष्णकुभाय 

नेऩारसभेत 

(वि.अ. को भ.ुनॊ. 
०७६-CR-

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

गरत बरखत 
तमाय गयी 
भ्रष्टाचाय 

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 
हनुे कसूय गयेकोरे 
सोही ऐनको दपा २२ 
को प्रबतिन्धात्भक 
िाक्माॉशफभोख्जभ 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ९ 
फभोख्जभ जरयिाना य 
कैद सजाम हनु; 

ऩषु्कयप्रसाद ऩोखयेरको 
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 सजामॉ 
हनु; गोविन्द कोइयाराका 
हकभा ऐ ऐनको दपा 
८(४) को कसूयको 
भबतमाय हनुे कसूय 
गयेकोरे सोही ऐनको 
दपा २२ को 
प्रबतिन्धात्भक 
िाक्माॉशफभोख्जभ ऐ 
ऐनको दपा ८(४) 
फभोख्जभ जरयिाना य 

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

ख. प्रबतिादी याजेन्र बधभार अनसुन्धानभा तथा 
अदारतभा फमान गदाव कसयुभा इन्काय 
यही फमान गयेको; घयिाटो बसपारयस बरन 
जग्गाधनीको नाभ िायेसनाभा बरई जोसकैु 
ऩबन आउन े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 बरन े 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 गयाउन े
दावमत्ि य ख्जम्भेिायी प्रबतिादीराई 

क. बरखत ऩारयत गने क्रभभा भारऩोत कामावरमभा आफ्नो योहियभा जग्गा ददने य बरनरेाई औठँाछाऩ 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 औठँाछाऩ य दस्तखत गयेको बनी 
झठुा औठँाछाऩ 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 वकताफभा दताव गयी टोकन ददनऩुछव य टोकन ददन े
कामव यख्जषे्डशन पाॉटको ना.स ु रे गने य बरखतको जम्भा वकत्ता, ऺेत्रपरभबुनफाट थऩघट गनव नऩाउन ेगयी यातो 
भसीरे राईन तानी ददनऩुछव; टोकन ददएऩबछ भोठ शे्रस्ता 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 औठँाछाऩ 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।प्रत्मथॉ 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 बभल्न े हो होइन; ददने बरने व्मख्क्तहरू िास्तिभै 
जग्गाधनी य जग्गाधनीकी छोयी हनु  होइनन  बने्न कुयाराईभात्र ध्मानभा याखी सनाखत गयाउन ेकामव बएको बए 
प्रस्ततु िायदात घवटत नै नहनुेभा प्रत्म।थी 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 ददने 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 औठँाछाऩ य दस्तखतसभेत गयी ऩारयत बरखतभा साऺीको रूऩभा फसी दस्तखत  गने 



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 सपाइ। 

तोवकएको नदेख्खॉदा जग्गा बरनेददन े 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। 

 

भहरभा याभधनुी नगयऩाबरका-५ फस्न ेफषव ३३ को रेखाऩढी व्मफसामी गोविन्द कोइयारारे उक्त बरखतभा बएको 
दस्तखत आफ्नै यहेको य आपूरे जग्गा ददने य बरने दफैुराई नख्चनेको फमानका क्रभभा फताएको तथा साऺीको 
भहरभा अको व्मख्क्त योशन शे्रष्ठ बनज गोविन्द कोइयाराको रेखाऩढी सेन्टयभा काभ गने फताइयहॉदा बनज योशन 
शे्रष्ठको कुनै ऩबन विियण उऩरब्ध नगयाउन ु तथा आयोवऩत यत्नदेिी बरम्िरेु सभेत बनजराई नख्चनु्नरे सो योशन 
शे्रष्ठको 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 सपाइ ददन ेगयी 
बएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ। 

 


