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ङ्जिषम: अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट ङ्जिशेष अदारत काठभाडौंभा दामय बएका भङ्टद्दाहरुभा ङ्जिशषे 
अदारतफाट बएको पैसराउऩय आमोगराई ङ्ञचत्त नफङ्टझी सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािदेन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरु । 

 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट ङ्जिशेष अदारत, काठभाडौंभा दामय बएका भङ्टद्दाहरुभा ङ्जिशेष 
अदारतफाट ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा पैसरा बएका भध्मे घङ्टस/ङ्चयसित, गैयकानूनी राब तथा हानी य सािवजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त 
हाङ्झननोक्सानी सम्फन्धी-६(छ) िटा भङ्टद्दाहरुभा आमोगको ङ्झनणवम अनङ्टसाय ङ्झभङ्झत २०७९।०९।१९ गते सिोच्च 
अदारतभा ऩङ्टनयािदेन गङ्चयएको ङ्झफफयण देहामानङ्टसाय यहेको छ । 
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देहाम: 
ङ्झस.नॊ प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भागदािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरु 

1  सन्तभामा शे्रष्ठ 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७6-CR-०375, 
ङ्जि.अ. को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 
२०७९।०3।0
9)  

घङ्टस/ 

ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्रङ्झतिादी सन्तभामा शे्रष्ठ् भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय 
अऩयाध बएको देङ्ञ ॊदा ङ्झफगो रु. 
२,०३,५००।-(दङ्टई रा  तीन हजाय 
ऩाॉच सम रुऩैमाॉ) कामभ गयी ङ्झनज 
सन्तभामा शे्रष्ठराई भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
 ण्ड (घ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई आयोऩदािीिाट सपाई।  
ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादीरे को-कसिाट कङ्झत यकभ ङ्चयसित 
ङ्झरनङ्ट बएको हो बङे्ङ कङ्ट या िादीरे  ङ्टराउन 
सकेको नदेङ्ञ एको। ङ्चयसित ङ्छदएको 
बङ्झनएका व्मङ्ञक्तराई प्रङ्झतिादी फनाएको ऩङ्झन 
देङ्ञ एन। 

 प्रङ्झतिादीिाट ियाभद बएको यकभहरु ङ्झनजरे 
ऩेश गयेको ङ्झभङ्झत 2079/02/18 को फैंक 
स्टेटभेन्टफाट सभेत ङ्झनजरे 
2076/12/01 भा 
रु.6,77,820.69/- ङ्ञझकेको देङ्ञ एकोरे 
ियाभद यकभ ङ्झनजको आफ्नो यहेको बङे्ङ 
ऩङ्टङ्जष्ट बएको। 

 आयोऩदािी ऩङ्टङ्जष्ट गने प्रभाणको बाय िादीको 
यहेको य आयोऩदािी ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन े िस्तङ्टङ्झनष्ठ 
प्रभाण िादीरे ऩेश गनव नसकेकोरे िादी 
दािी ऩङ्टग्न नसकी प्रङ्झतिादीरे आयोङ्जऩत 
कसूयिाट सपाइ ऩाउने देङ्ञ मो। 

 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको ङ्जिद्यभान 
यहेको अिस्था ऩङ्टङ्जष्ट बएकोभा प्राप्त प्रभाणहरुको उङ्ञचत भङ्टल्माङ्कन नगयी प्रङ्झतिादीराई 
सपाई ङ्छदने गयी बएको पैसरा प्रभाणको भङ्टल्माङ्कनको योहभा त्र ङ्टङ्जटऩूणव बई फदयबागी 
छ। 

 प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा ङ्झडङ्झबजन िन कामावरम, दोर ाका ङ्झडङ्झबजन फन अङ्झधकृत प्रङ्झतिादी 
सन्तभामा शे्रष्ठरे काठ व्माऩायीहरुसॉग रु.२ रा  देङ्ञ  रु.३ रा सम्भ यकभ उठाई 
फा १ झ ७६८५ नम्फयको ङ्झनशान टोमोटा सयकायी गाडीभा काठभाडौं तपव  जादै 
गयेको हङ्टॉदा ङ्झनजराई ऩक्राउ गयी कायिाही गयी ऩाॉउ बङे्ङ सभेत व्महोयाको उजङ्टयी मस 
आमोगभा ङ्झभङ्झत 2076।11।29 गते 15.58 िजे दताव बई ङ्झनज प्रङ्झतिादी सोही 
ङ्झभङ्झतको १७:३० फजेको सभमभा ङ्ञज.बक्तऩङ्टय, भध्मऩङ्टयङ्छठभी न.ऩा िडा नॊ. ३ ङ्झनज 
चढेको फा १ झ ७६८५ नॊ.को गाडीराई योकी चेकजाॉच गने क्रभभा चारक ङ्झसटको 
िामाॉतपव  यहेकी सन्तभामा शे्रष्ठरे साथभा ङ्झरई आएको  ैयो यङको छाराको झोरा 
 ानतरासी गदाव उक्त झोराङ्झबत्र ङ्ञजल्रा आमोजना कामावन्िमन ईकाई (अनङ्टदान 
व्मिस्थाऩन तथा स्थानीम ऩूिावधाय) सभेत रेङ्ञ एको ऩहलोरो यङको  ाभङ्झबत्र यातो 
भसीरे तीस रेङ्ञ एकोभा सो  ाभभा रु.५००।-दयको ६० थानको जम्भा यकभ 
रु.३०,०००।-, Rural Construction Nepal रेङ्ञ एको  ाभभा Prime Bank Ltd. 

16SoSA ङ्झभङ्झत २०७६।११।२७ गते रेङ्ञ एको ट्याग रगाएको रु.५००।-दयको 
१०० थान नोटको जम्भा हङ्टन आउने रु. ५०,०००।- य सो नोटसॉगै १०००।-
दयका ३ थान य रु.५००।-दयको १ थान सभेत गयी रु. ५३,५००।-, ऩहलोरो 
यङको आमवन एण्ड अङ्झिभ सप्रामसव रेङ्ञ एको  ाभभा ६० रेङ्ञ एकोभा सो ङ्झबत्र 
रु.१०००।–दयको १२ थानको यकभ रु. १२,०००।–य रु.५००।–दयको ३६ 
थानरे हङ्टन आउन े रु.१८,०००।– सभेत गयी जम्भा रु.३०,०००।–,ङ्ञजल्रा 
आमोजना कामावन्िमन ईकाई सभेत रेङ्ञ एको  ाभङ्झबत्र यातो भसीरे ४० रेङ्ञ एकोभा 
सोङ्झबत्र रु.१०००।–दयको ४० थानको हङ्टन आउने रु. ४०,०००।– , कङ्ट नै  ाभभा 
नबएको अिस्थाभा १०००।–दयको ५० थानरे हङ्टन आउने रु. ५०,०००।–सभेत 
गयी सेिािाहीहरुफाट घङ्टस/ङ्चयसित िाऩत ङ्झरएको यकभ जम्भा रु. २,०३,५००।-(दङ्टई 
रा  तीन हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ) सभेतका नगद, CEO 700 रेङ्ञ एको भोिाईर 
थान-१, HUAWAI रेङ्ञ एको भोिाईर थान-१ रगामत अन्म ङ्ञजङ्ञन्स साभान पेरा ऩायी 
ङ्चयतऩूिवक फयाभद गयेको बङे्ङ सभेत व्महोयाको  ानतरासी/फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का एिॊ 
प्रङ्झतिेदन यहेको।  

 प्रङ्झतिादी सन्तभामा शे्रष्ठरे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी य अदारत सभऺ फमान गदाव 
कसङ्टयभा इन्काय गयी िमान गयेता ऩङ्झन ियाभद रु.२,०३,५००।–यकभको स्रोतको 
सम्िन्धभा रु. ५०,०००।–िन यऺक नायामण साहसॉग भाग गयी ङ्झरएय आएको य 



िाॉकी रु. १,५३,५००।–तरि फाऩतको याङ्जष्डम फाङ्ञणज्म फैंक सानोङ्छठभीफाट २०७६ 
भाघको दोस्रो हप्ता ङ्झतय ङ्ञझकेको रु. ६,७७,०००।– भध्मेको यकभ साथभा ङ्झरई 
ङ्जहडेको अिस्थाभा फयाभद गङ्चयएको हो बङे्ङ सभेतको व्महोया  ङ्टराएको देङ्ञ एको 
बएता ऩनी ङ्झनज नायामण साहरे अनङ्टसन्धानको क्रभभा कागज गदाव स.ज 15 भा 
प्रङ्झतिादी सन्तभामा शे्रष्ठराई कङ्ट नै यकभ नङ्छदएको बनी व्महोया रे ेको य अदारतभा 
गई फकऩत्र गदाव सभेत अनङ्टसन्धानको क्रभभा गयेको कागज सना त गयेको 
देङ्ञ एकोराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 10 य 18 रे प्रभाण मोग्म देङ्ञ ई 
प्रङ्झतिादीको िमान ङ्जिश्वास मोग्म नदेङ्ञ ई ियाभद यकभको स्रोत सभेत  ङ्टरेको 
नदेङ्ञ दा सभेत  प्रङ्झतिादीिाट ियाभद बएको यकभहरु ङ्झनजरे ऩशे गयेको ङ्झभङ्झत 
2079/02/18 को फैंक स्टेटभेन्टफाट सभेत ङ्झनजरे 2076/12/01 भा 
रु.6,77,820.69/- ङ्ञझकेको देङ्ञ एकोरे ियाभद यकभ ङ्झनजको आफ्नो यहेको बङे्ङ 
ऩङ्टङ्जष्ट बएको बनी िायदात ऩछाडी ङ्ञझकेको यकभराई आधाय ङ्झरई प्रङ्झतिादीराई सपाई 
ङ्छदने गयी बएको पैसरा त्र ङ्टङ्जट ऩूणव बई िदयबागी छ। 

 प्रङ्झतिादी सन्तभामा शे्रष्ठरे घङ्टस/ङ्चयसित िाऩतको यकभ साथभा ङ्झरई ङ्जहडेको होईन बङे्ङ 
व्महोया  ङ्टराई गयेको फमानको व्महोयाराई ऩोङ्झरिाप ऩयीऺण गयाउॉदा The grand 

total score of -29 exceed the required cut score of -4 for deceptive 

classifications and there is DECEPTION INDICATED बङे्ङ सभेत व्महोयाको 
प्रङ्झतिेदन प्राप्त हङ्टन आएको देङ्ञ ॊदा ङ्झनजरे गयेको फमानको व्महोया ङ्जिश्वासमोग्म 
देङ्ञ दैन । प्रङ्झतिादी सन्तभामा शे्रष्ठको साथफाट फयाभद बएको भोिाईरफाट ङ्ञ ङ्ञचएको 
बनी ङ्झडङ्ञजटर पयेङ्ञन्सक ल्मािफाट प्राप्त हङ्टन आएको ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनभा स्ऩाइयर 
डामयीफाट ङ्ञ ङ्ञचएको IMG_20200123_161820, 

IMG_20200123_161827 य IMG_20200123_161831 नॊ. का 
पोटोहरुभा ङ्झभङ्झत २०७६/०८/२५ देङ्ञ  २०७६/०९/२७ गतेसम्भ ङ्जिङ्झबङ्ङ 
व्मङ्ञक्तहरुको ङ्जिियण य यकभ सभेत उल्रे  गयेकोभा जम्भा रु.२०८०००।–य  चव 
रु.१४,६००।– बई िाॉकी रु. १,९३,६००।–रे ेको देङ्ञ न े ङ्जप्रन्ट कागज, ङ्जहसाि 
ङ्जकताि कम्प्मूटयभा टाइऩ गयी ङ्ञ ङ्ञचएको IMG_20200123_164247 नॊ. को 
पोटो य ऩयीऺण ङ्जिियणको cha no 7113huawei नाभको पोल्डय ङ्झबत्रको Image 

पोल्डयभा यहेको पोटोभा ङ्झभङ्झत २०७६।११।०१ गते ङ्झस.नॊ. (१) भा ऩिन शे्रष्ठ 
४९,०००।– देङ्ञ  ङ्झभङ्झत २०७६।११।०७ गतेको ऻान फा. ताभाङ ४,०००।– 

सम्भको जम्भा १,४५,५००।–य अको बागभा ङ्झभङ्झत २०७६।१०।२३ गते साङ्गेल्जी 
सेऩाव २१,०००।– देङ्ञ  ङ्झभङ्झत २०७६।१०।२९ गते बक्त फहादङ्टय काफ्रे 
१२,०००।– सम्भ १,०४,५००।–रेङ्ञ एको देङ्ञ ने ङ्जप्रन्ट सभेको सम्िन्धभा 
प्रङ्झतिादीरे ईन्कायी िमान गयेताऩङ्झन उक्त ङ्जप्रन्टहरुभा उङ्ञल्रङ्ञ त फनका कभवचायीहरु 
िाहेक अन्म व्मङ्ञक्तहरु ङ्झडङ्झबजन फन कामावरम दोर ाका सेिािाहीहरु यहेको बङे्ङ 
व्महोया ङ्झडङ्झबजन फन कामावरम दोर ाको ऩत्रफाट  ङ्टल्न आएको देङ्ञ एको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादीरे को कसिाट कङ्झत यकभ ङ्चयसित ङ्झरनङ्ट बएको  ङ्टरेको अिस्थाभा सभेत 



प्रङ्झतिादीरे को कसिाट कङ्झत यकभ ङ्चयसित ङ्झरनङ्ट बएको हो बङे्ङ कङ्ट या िादीरे  ङ्टराउन 
सकेको नदेङ्ञ एको बङे्ङ सभेत आधाय ङ्झरई प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने गयी बएको  
पैसरा त्र ङ्टङ्जट ऩूणव छ । 

 स.अ.फङ्ट, िषव १८, अॊक २१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१ भा सिोच्च 
अदारतिाट प्रङ्झतऩादन बएको नङ्ञजयको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टनेगयी प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने गयी 
पैसरा बएको त्र ङ्टङ्जटऩूणव छ । 

2  धनेश्वय प्रसाई, 
सङ्टयेश प्रसाद 
नेऩार, सङ्टदशवन 
न्मौऩान े (ङ्जि.अ. 
को भङ्ट.नॊ. ०७7-

CR-०079, ङ्जि.अ. 
को पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०3।3
1)  

घङ्टस/ 
ङ्चयसित 
ङ्झरने ङ्छदन े
कामव गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्रङ्झतिादी धनशे्वय प्रसाई् भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) अनङ्टसायको कसूयभा ङ्जिगो 
रु.५२,०००।- (फाउङ्ङ हजाय) कामभ 
गयी सोङ्जह ऐनको दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
 ण्ड (ग) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 
प्रङ्झतिादी सङ्टदशवन न्मौऩाने्  भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (२) अनङ्टसायको कसूयभा ङ्जिगो 
रु.५२,०००।- (फाउङ्ङ हजाय) कामभ 
गयी सोङ्जह ऐनको दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
 ण्ड (ग) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य 
प्रङ्झतिादी सङ्टयेश प्रसाद नऩेार: भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) अनङ्टसायको कसूयभा ङ्जिगो 
रु.५२,०००।- (फाउङ्ङ हजाय) कामभ 
गयी सोङ्जह ऐनको दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
 ण्ड (ग) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन।  

पैसरा्प्रङ्झतिादीहरुराई आयोऩदािीिाट सपाई  

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगरे ङ्झनमभ 30 अन्तगवत याज्म कोषिाट 
उऩरव्ध गयाएको य सोही यकभ ियाभद 
गङ्चयएको हङ्टॉदा सो प्रकृमा फभोङ्ञजभ ङ्झसजवना 
गङ्चयएका सिै प्रभाण फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का, 
फयाभद दशी, उजङ्टयी, उजङ्टयीकतावको फकऩत्र, 
श्रव्मदृष्म साभिी प्रभाणभा िहणमोग्म नहङ्टन े
देङ्ञ न आमो (सिोच्च अदारतको सॊिैंधानीक 
इजरासरे 074-WC-0020)। 

 प्रङ्झतिादी उजूयकताविाट ओहदाका काभ 
गङ्चयङ्छदन िा अङ्झनष्ट गङ्चयङ्छदन यकभ भाग गयेको 
ङ्झरएको ऩङ्झन ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन सकेन । 

 प्रङ्झतिादीहरुरे कसङ्टयभा इन्काय यही भौकाभा 
य अदारत सभऺ िमान गयेको देङ्ञ न्छ । 

 

 सिोच्च अदारतको सॊिैंधानीक इजरासरे 074-WC-0020 भा गयेको पैसराभा 
ङ्जिगो कामभ नहङ्टने बनेको नयहेको य घङ्टस ङ्चयसितको भङ्टद्दा  ायेज नहङ्टन,े केिर 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभािरी, 2059 को ङ्झनमभ 30 भात्र 
 ायेज गयी अन्म प्रभाणको आधायभा ङ्झनणवम ङ्झनकासा ङ्छदने गयी पैसरा बएको य 
सम्भानीत सिोच्च अदारतरे भङ्टद्दा नॊ.075-WC-0051 घङ्टस ङ्चयसित भङ्टद्दाभा ङ्झभङ्झत 
2079।07।30 गते कसङ्टय कामभ गयी  पैसरा सभेत बएको अिस्थाभा सो 
पैसरा सभेतको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टन े गयी प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगरे ङ्झनमभ 30 अन्तगवत याज्म कोषिाट उऩरव्ध गयाएको य सोही यकभ ियाभद 
गङ्चयएको हङ्टॉदा सो प्रकृमा फभोङ्ञजभ ङ्झसजवना गङ्चयएका सिै प्रभाण फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का, 
फयाभद दशी, उजङ्टयी, उजङ्टयीकतावको फकऩत्र, श्रव्मदृष्म साभिी प्रभाणभा िहणमोग्म 
नहङ्टने देङ्ञ न आमो(074-CR-0020) बनी आधाय ङ्झरई बएको प्रस्तङ्टत पैसरा सो 
सॊिैधानीक इजरासको पैसराको योहभा सभेत त्रङ्टङ्जटऩूणव छ । 

 ङ्झनिेदक बोरानाथ ढङ्टॊगानाको िङ्जकमा ठाकङ्ट य आधायबतू ङ्जिधारमिाट अङ्झनिामव अिकास 
बए ऩश्चात ऩने्सन ऩट्टा िनाउन याङ्जष्डम ङ्जकताि ाना(ङ्ञशऺक) ताहाचरभा जाॉदा 
प्रङ्झतिादीहरुरे रु.52,000/- घङ्टस ङ्चयसित भाग गयेको बङे्ङ सभेत व् महोयाको ङ्झनिेदन 
देङ्ञ न्छ । प्रङ्झतिादीहरु धङ्झनश्वय प्रसाई, सङ्टदवशन न्मौऩाने य सङ्टयेश प्रसाद नऩेारसॉग साथ 
यहेको अिस्थाभा रु.52000 ियाभद बएको बङे्ङ सभेत व्महोयाको ियाभदी 
 ानतरासी भङ्टच ङ्टल्का देङ्ञ न्छ। प्रङ्झतिादी धनेश्वय प्रसाईरे कसङ्टयभा इन्कायी िमान 
गयेताऩङ्झन प्रङ्झतिादीहरु सङ्टयेश प्रसाद नऩेार य सङ्टदशवन न्मौऩानेरे अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायी य अदारत सभऺ िमान गदाव कसङ्टयभा साङ्जिती यही सहअङ्झबमङ्टक्त धनेश्वय 
प्रसाईराई ऩोर गयी िमान गयेको देङ्ञ एकोरे प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 
9(2)(क), दपा ९क, दपा18 रे प्रभाणभा ङ्झरन नै ङ्झभल्ने देङ्ञ न्छ । त्मस्तै  
सङ्टदशवन न्मौऩाने:-त्मसको हातभा ५० हजाय चाङ्जहमो ये ङ्झतङ्झभहरुराई ऩङ्झन 
१०००/१५०० त चाङ्जहमो ङ्झन बन्मो। बोरानाथ ढङ्टॊगाना:-हैन एक चोङ्जट त्मै ऩङ्झन 
कन्पभव गङ्छदवन ङ्टस हङ्टन्छ बङ्ञन्दभ । सङ्टदशवन न्मौऩाने:-भ कन्पभव गयाईङ्छदन्छङ्ट।बोरानाथ 
ढङ्टॊगाना:-ऩैसा तऩाईको हातभा हाङ्ञल्दन ेङ्जक िहाॉको हातभा हाङ्ञल्दन े? सङ्टदशवन न्मौऩाने:-
भेयो हातभा हाल्ने। सङ्टयेश प्रसाद नेऩार:-अॉ, भराई ङ्छदनङ्ट भ रगये उल्राई ङ्छदन्छङ्ट  
।बोरानाथ ढङ्टङ्गाना:-र गङ्ङङ्टस ऩङ्जहरा । सङ्टयेश प्रसाद नऩेार:-मो गङ्झन याख्न ऩदैन बङे्ङ 
सभेत व्महोया  ङ्टराएको देङ्ञ एकोिाट प्रङ्झतिादीहरुरे घङ्टस ङ्चयसित फागेङ्झनङ्ग गयेको 
देङ्ञ एको प्रभाणराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 13क. िभोङ्ञजभ प्रभाणभा ङ्झरन नै 



ङ्झभल्ने देङ्ञ न्छ । प्रङ्झतिादी धनेश्वय प्रसाई ऩोङ्झरिाप ऩयीऺण गदाव there is 

DECEPTION INDICATED by the physiological responses to the test 

stimulus questions during this examination." बङे्ङ सभेत व्महोयाको प्राप्त 
ऩोङ्झरिाप ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनफाट सभेत ङ्झनजको इन्कायी िमान  ङ्ञण्डत बएको देङ्ञ एको 
प्रभाणराई प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने देङ्ञ न्छ(ने.का.ऩ 2075, अॊक 3, ङ्झन.न.9980), 
प्रङ्झतिादीहरु य ङ्झनिेदक ङ्जिच ऩटक ऩटक पोन सम्ऩकव  बएको Call Details Record 

िाट देङ्ञ न्छ । स्िॊम अदारतको पैसराको प्रकयण नॊ.42 भा उजङ्टयीकतावरे उजङ्टयी 
व्महोयासॉग ङ्झभरान हङ्टने गयी नै अनङ्टसन्धानको क्रभभा य अदारत सभऺ िकऩत्र गयेको 
देङ्ञ एको य सयकायी साऺीहरुरे अनङ्टसन्धानको क्रभभा य अदारतभा आई फकऩत्र गदाव 
प्रङ्झतिादीहरुरे घङ्टस ङ्चयसित ङ्झरई भ्रष्टाचाय गयेको बनी कागज गयेको देङ्ञ एकोराई 
प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 10 य 18 िभोङ्ञजभ प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने देङ्ञ एकोिाट 
प्रङ्झतिादीहरुको कसङ्टय गदावको घटनाका शृॊ राहरु क्रभफद्ध रुऩभा ङ्झभल्न आएको 
देङ्ञ ई प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको 
ङ्जिद्यभान यहेको अिस्था ऩङ्टङ्जष्ट बएकोभा प्राप्त प्रभाणहरुको उङ्ञचत भङ्टल्माङ्कन नगयी 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी बएको पैसरा प्रभाणको भङ्टल्माङ्कनको योहभा त्र ङ्टङ्जट 
ऩूणव बई फदय बागी छ । 

 (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०), (स.अ.फङ्ट, िषव १८, अॊक २१, 

पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), ( ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 51, 

अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणव इजरास) भा सिोच्च अदारतिाट प्रङ्झतऩादन बएको नङ्ञजयको 
प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टन ेगयी प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको । 

3  प्रङ्झतिादीहरु 
नयिहादङ्टय फोहया, 
नयेन्र िहादङ्टय 
बाट, ङ्झभन िहादङ्टय 
िोहया, भथङ्टयी देिी 
िोहया, तेज िहादङ्टय 
िोहया (ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-CR-

२०९, ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।५।२९  

गरत 
प्रङ्झतिेदन य 
झङ्टठा फीर 
बऩावइको 
आधयभा 
ब ङ्टक्तानी 
ङ्झरने/ङ्छदने 
गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्रङ्झतिादी नय फहादङ्टय फोहया् ङ्जिगो 
रु.1,73,190/61 (एक रा  
ङ्झत्रहत्तय हजाय एक सम नब्फे रुऩैमा 
एकसठ्ठी ऩैसा) कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा 8 को 
उऩदपा (1) य दपा ८ को उऩदपा 
(१) को  ण्ड (ग) य (ङ) य सोही 
ऐनको दपा 19 को उऩदपा (2) 
फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा 
८ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सजाम 
गयी ङ्जिगो असङ्टरउऩय हङ्टन य सोही 
ऐनको दपा 19 को उऩदपा (2) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतिादी नयेन्र 
फहादङ्टय बाट्ङ्जिगो रु.1,73,190/61  
(एक रा  ङ्झत्रहत्तय हजाय एक सम 
नब्फे रुऩैमा एकसठ्ठी ऩैसा) कामभ गयी 

पैसरा् अदारतिाट प्रङ्झतिादीहरु नयिहादङ्टय 
फोहया य नयेन्र िहादङ्टय बाटराई जनही ३(ङ्झतन) 
भङ्जहना कैद य रु.10,000।–(दश हजाय 
जङ्चयिाना), प्रङ्झतिादीहरु ङ्झभन िहादङ्टय िोहया, 
भथङ्टयी देिी िोहया, तेज िहादङ्टय िोहयाराई जनही 
रु.57,730/20 जङ्चयिाना हङ्टन े

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादीहरु नयिहादङ्टय िोहया य नयेन्र 
िहादङ्टय बाटरे ङ्जपल्डभा बएको काभबन्दा 
िढीको गरत नाऩी ङ्जकताि तमाय गयी 
कामवसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतिेदन ऩेश गयी नेऩार 
सयकायराई हानी ऩङ्टमावउन े िदङ्झनमतरे गरत 
प्रङ्झतिेदन तमाय गयी ऩेश गयेको ऩङ्टङ्जष्ट बएको 
। प्रङ्झतिादीहरु उऩयको अन्म आयोऩ दािी 
ऩङ्टग्न सकै्तन । 

 कानून िभोङ्ञजभ ङ्जिगो बयाउन े तपव  केही 

 स्िॊम अदारतरे प्रङ्झतिादीहरु नयिहादङ्टय िोहया य नयेन्र िहादङ्टय बाटरे ङ्जपल्डभा बएको 
काभबन्दा िढीको गरत नाऩी ङ्जकताि तमाय गयी कामवसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतिेदन ऩेश गयी नेऩार 
सयकायराई हानी ऩङ्टमावउन े िदङ्झनमतरे गरत प्रङ्झतिेदन तमाय गयी ऩेश गयेको ऩङ्टङ्जष्ट 
बएको बनी पैसरा गयी सकेको अिस्था देङ्ञ एकोिाट आयोऩदािी िभोङ्ञजभ नेऩार 
सयकायराई हानी ऩङ्टर् माउन े फदङ्झनमतरे इङ्ञस्टभेट, भूल्माङ्कन ङ्झसट य कामवसम्ऩङ्ङ 
प्रङ्झतिेदनसभेतका गरत प्रङ्झतिेदन तमाय गयी आपू िा अरु कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई गैयकानूनी 
राब ऩङ्टर् माउने य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हानी ऩङ्टर् माउन ेफदङ्झनमतरे आधाय ङ्झफना 
अस्िाबाङ्जिक ङ्जकङ्झसभफाट फढी काभ तथा रागत दे ाउन,े भनाङ्झसफ कायण ङ्झफना शतव 
तथा भाऩदण्डङ्जिऩयीत ङ्झनभावण कामव गने गयाउने गयेको य सोफाट 
रु.1,73,190।61/- (एक रा  ङ्झत्रहत्तय हजाय एक सम नब्फे रुऩैमा एकसठ्ठी 
ऩैसा) को फढी यकभ ब ङ्टक्तानी बई भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा 8 को 
उऩदपा (1) य दपा ८ को उऩदपा (१) को  ण्ड (ग) य (ङ) को कसङ्टय सभेत 
गयेको ऩङ्टङ्जष्ट बएको अिस्थाभा प्रङ्झतिादीहरुराई सजाम गनङ्टव ऩनेभा अदारतरे के कती 
प्रभाणहरुको आधायभा प्रङ्झतिादीहरुराई उक्त आयोऩ दािीिाट सपाई ङ्छदएको 
न ङ्टराईकन केिर पैसराभा “प्रङ्झतिादीहरु उऩयको अन्म आयोऩ दािी ऩङ्टग्न सकै्तन” 

भात्र उल्रे  गयी बएको पैसरा त्र ङ्टङ्जट ऩूणव बई िदयबागी छ ।  



भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को सपा 
8 को उऩदपा (1) य दपा ८ को 
उऩदपा (१) को  ण्ड (ग) य (ङ) य 
सोही ऐनको दपा 19 को उऩदपा 
(2) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा सोही ऐनको 
दपा ८ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
सजाम गयी ङ्जिगो असङ्टरउऩय हङ्टन य 
सोही ऐनको दपा 19 को उऩदपा 
(2) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतिादीहरु 
ङ्झभन फहादङ्टय िोहया, भथङ्टयी देफी फोहया य 
तेज फहादङ्टय फोहया्ङ्जिगो  
रु.1,73,190/61  (एक रा  
ङ्झत्रहत्तय हजाय एक सम नब्फे रुऩैमा 
एकसठ्ठी ऩैसा) कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा 
सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) 
भा उल्रे  बएफभोङ्ञजभ सजाम य 
ङ्जिगोसभेत असङ्टरउऩय गयी जपत हङ्टन 

निोरी पैसरा बएको। 

 

 प्रङ्झतिादीहरु ङ्झभन फहादङ्टय िोहया, भथङ्टयी देिी िोहया य तेज िहादङ्टय िोहयाको हकभा 
हेदाव भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 2059 को दपा 8(४) िभोङ्ञजभको कसङ्टयभा जनही 
रु.57,730/20 जङ्चयिाना हङ्टने ठहय गयी पैसरा बएको अिस्था छ । भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, 2059 को दपा 8(४) कानूनी व्मिस्था हेदाव  कसङ्टय कामभ बए ऩश्चात 
सजाम गदाव ङ्जिगो िभोङ्ञजभ जङ्चयिाना गयी ङ्जिगो सभेत जपत गङ्चयने छ बनी कानूनी 
प्रािधान गयेको अिस्थाभा प्रङ्झतिादीहरुराई कसङ्टय कामभ गयी जङ्चयिाना गयी सके 
ऩश्चात ङ्जिगो जपत गङ्चयने बङ्ङे िाध्मात्भक कानूनी प्रािधान गयेको अिस्थाराई अन्दे ा 
गयी ङ्जिगो जपत तपव  केही निोरी बएको पैसरा कानूनी प्रािधान तथा व्मातमाको 
योहभा त्र ङ्टटी ऩूणव यही िदय बागी छ । 

 ङ्जिशेष अदारतको प्रस्तङ्टत पैसरारे िायदात बएको बङे्ङ स्िीकाय गयेको तय िायदात 
घटाउन े याष्डसेिकराई हङ्टनै ऩने भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 2059 को दपा 8 को 
उऩदपा (1) िभोङ्ञजभ सजाम नै नबएको य िायदातिाट नेऩार सयकायराई गैयकानूनी 
रुऩभा हानी बएको यकभ बङ्चयबयाउ गनै ऩने ऐ.ऐनको दपा 8(1) य दपा ८(४) को 
कानूनी व्मिस्था अनङ्टसायको उऩचाय प्रदान नगयी, सो सम्िन्धभा िोल्दै निोरी पैसरा 
बएको अिस्था हङ्टॉदा उक्त पैसरा सो हदसम्भ त्रङ्टटीऩूणव यहेको छ । 

4  बीभप्रसाद आचामव, 
यघङ्टनाथ येग्भी य 
हङ्चयशङ्कय शभाव 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७६-CR-००४८, 

ङ्जि.अ. को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।०५ 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरने ङ्छदन े
कामव गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्रङ्झतिादीहरु बीभप्रसाद आचामव, यघङ्टनाथ 
येग्भी य हङ्चयशङ्कय शभाव्  भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) 
को कसूयभा ङ्झनजहरूराई ङ्झफगो रु. 
१,३०,०००/-(एकरा  तीस हजाय 
रुऩैमा) कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य दपा 
३(१)(घ) फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना य कैद 
सजाम हङ्टन। 

पैसरा् प्रङ्झतिादीहरु बीभप्रसाद आचामव, यघङ्टनाथ 
येग्भी य हङ्चयशङ्कय शभावराई सापाई हङ्टने । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरूद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट (०७४-

WC-००२०) भा याज्मकोषको यकभ फयाभद 
बएको अिस्थाभा कसूय ठहय गनव नङ्झभल्ने। 

 ऩेश बएको सीडी काॉटछाॉट बएको य 
उजङ्टयीसाथ सीडी ऩेश नगयेको।पोन 
सम्िादभा प्रङ्झतिादीरे यकभ भागकेो नबई 
उजङ्टयीकतावरे नै ऩैसाको कङ्ट या 
गयेको।उजङ्टयीिारारे ऩेश गयेका ङ्झफरहरू 
पर्छ्यौट मोग्म नबएको तथा यीतऩूिवक ऩेश 
गङ्चयनसकेको तथ्म उजङ्टयिारारे फकऩत्रभा 
स्िीकाय गयेको। 

 उजङ्टयीिारा य प्रङ्झतिादीहरू सेिािाही य सेिा 
प्रदामक नदेङ्ञ ई एकै कामावरमभा काभ गने 

 सिोच्च अदारतको सॊिैंधानीक इजरासरे 074-WC-0020 भा गयेको पैसराभा 
ङ्जिगो कामभ नहङ्टन ेबनकेो नयहेको घङ्टस ङ्चयसितको भङ्टद्दा  ायेज नहङ्टन,े केिर अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभािरी, 2059 को ङ्झनमभ 30 भात्र  ायेज गयी 
अन्म प्रभाणको आधायभा ङ्झनणवम ङ्झनकासा ङ्छदने गयी पैसरा बएको य सम्भानीत सिोच्च 
अदारतरे भङ्टद्दा नॊ.075-WC-0051 घङ्टस ङ्चयसित भङ्टद्दाभा ङ्झभङ्झत 2079।07।30 
गते कसङ्टय कामभ गयी  पैसरा सभेत बएको अिस्थाभा सो पैसरा सभेतको प्रङ्झतकङ्ट र 
हङ्टन े गयी प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये ङ्जिरूद्ध सङ्घीम 
सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट (०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको यकभ फयाभद बएको 
अिस्थाभा कसूय ठहय गनव नङ्झभल्ने बनी आधाय ङ्झरई बएको प्रस्तङ्टत पैसरा सो 
सॊिैधानीक इजरासको पैसराको योहभा सभेत त्रङ्टङ्जटऩूणव छ । 

 ङ्झनिेदक बयतप्रसाद उऩाध्माम य हङ्चयशङ्कय शभावफीचको कङ्ट याकानीको ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङभा 
स्ऩष्टरूऩभा घूस/ङ्चयसित भाग गयी ङ्झरएको देङ्ञ एको।बीभप्रसाद आचामव तथा हङ्चयशङ्कय 
शभावफीचको सॊिादको अङ्झडमो येकडवभा यहेको सॊिादभा एक ऩचास गनङ्टव न त के हङ्टन्छ 
? एक ऩचास िङ्टझाइङ्छदभ ्त सय?एकसम्भ ङ्छदन्छङ्ट भैरे तेत्रो दङ््ट   गयेँ अफ तेसयी १५० 
बनेको त धेयै बो सय, सङ्टरुभै फरु हजङ्टयरे १ बन्दा बएन बनेय ऩङ्जहरे बनेको बए 
 ोज्दैन ्ङ्झथए होरा, एक त हङ्टङ्ङ होरा डकङ्ट भेन्ट चाङ्जहॉ ङ्झभराउनू सय पेङ्चय मही डकङ्ट भेन्ट 
चाङ्जहॉ हङ्टॉदैन।कागज ङ्झभराउनङ्टस।्फरु भैरे केही सघाईङ्छदनङ्टऩछव बन े सघाईङ्छदन्छङ्ट।अको 



कभवचायी यही उही कामावरमका कभवचायीरे 
अन्म कभवचायीसॉग घूस ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट स्िाबाङ्जिक 
नभाङ्झनने। 

 

कसैराई बङ्ङङ्टऩछव भ बङ्ञन्दन्छङ्ट। डकङ्ट भेन्ट फनाउन ेकङ्ट याभा फनाभ।्तय हजङ्टयको के छ 
बन्दा अि मसो गनङ्टवस ्मो २० हजाय चाङ्जहॉ मोभध्म हजङ्टय को फङ्टढाफङ्टढीराई  ाजा ऩानी 
गनूव अङ्झन एक तीस चाङ्जहॉ छोङ्ञददनङ्टस ्त ङ्झन फागेङ्झनङ सागेङ्झनङका कङ्ट या छोडौं।Really 

बनेको के भ Convince गयौँरा बङे्ङ िातावराऩ भ य ङ्झनिेदक बयतप्रसाद 
उऩाध्मामफीचको बनी आयोङ्जऩत हङ्चयशङ्कय शभावरे सना त गङ्चयङ्छदएको अिस्थाभा 
ङ्झनजहरूरे घूस यकभकै भोरभोराई गयेको ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको प्रभाण ऐन, 2031 को 
दपा 13क.रे प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने नै देङ्ञ न्छ । 

 ङ्झनिेदक बयतप्रसाद उऩाध्मामरे सञ्चारन गयेको कामवक्रभफाट फचत हङ्टन आएको यकभ 
 ाना/ ाजाको फाॉकी ङ्झतनव होटेर माक एण्ड येष्टङ्ट येन्टभा य प्रोजेक्टय  ङ्चयदको यकभ 
ङ्झतनव ऩूफव सल्राहफभोङ्ञजभ ङ्झरएको बनी आयोङ्जऩतहरूरे फमान गये ऩङ्झन येकडव बएको 
अङ्झडमोभा  ङ्झनजहरूरे त्मस ङ्जिषमभा कङ्ट या गयेको कङ्जहॉ कतै सङ्टङ्झनॉदैन।केिर एकरा  
तीसहजाय ङ्छदनङ्टऩछव बङे्ङ फागेङ्झनङ गयेको सङ्टङ्झनन्छ।अस्ऩतार तथा व्मिस्थाऩनका व्मङ्ञक्त 
आई नास्ता तथा  ाना सभेतको होटेर माक एण्ड येष्टङ्ट येन्टभा ङ्झतनव फाॉकी जम्भा रु. 
४०,250/- यहेको बङे्ङ होटेर भाङ्झरक तायाप्रसाद आचामवको कागजफाट देङ्ञ एकोभा 
कामवक्रभफाट ङ्जपताव उक्त यकभ त्मसयी होटेरभा ङ्झतनव ऩठाउनङ्ट ऩङ्झन आपैभा ङ्झनमभसङ्गत 
देङ्ञ ॉदैन।मी आयोङ्जऩतहरू बीभप्रसाद आचामव, यघङ्टनाथ येग्भी य हङ्चयशङ्कय शभावरे ङ्झनिेदक 
बयतप्रसाद उऩाध्मामराई कामवक्रभफाट फचत हङ्टन आएको यकभ फैङ्क दाङ्ञ र गनव 
रगाई बौचयसाथ ऩेस्की पर्छ्यौटको राङ्झग ऩेस गनव रगाउनङ्ट ऩनेभा सो बए गयाएको 
अिस्थासभेत नदेङ्ञ ॉदा आयोङ्जऩतहरू रे ाऩार हङ्चयशङ्कय शभाव, ङ्झनङ्झभत्त कामावरम प्रभङ्ट  
बीभप्रसाद आचामव य स्टोयकीऩय यघङ्टनाथ येग्भीसभेतको ङ्झभरेभतोभा ङ्झनिेदक बयतप्रसाद 
उऩाध्मामरे सञ्चारन गयेको कामवक्रभको ऩेस्की पर्छ्यौट गने गयाउन े फहानाभा 
ङ्झनिेदक बयतप्रसाद उऩाध्मामसॉग रु 1,30,000/- घूस/ङ्चयसित  यकभ ङ्झरई 
फाॉडीच ङ्टॉडी  ान ेफदङ्झनमतरे सिायी चारक भापव त होटेरभा यकभ जम्भा गनव ऩठाएको 
ङ्झनङ्जिविादरूऩभा ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टॉदाहङ्टॉदै सपाइ ङ्छदई गङ्चयएको पैसरा त्र ङ्टङ्जटऩूणव छ। 

 ङ्जिशेष अदारतरे पैसराको प्रकयण ५२ भा घूस भागकेो येकडव भागी प्रभाण ङ्झसजवना 
गने कामव उजङ्टयिाराको फकऩत्रको जिाप ११ भा यहेको उल्रे  गये ऩङ्झन जिाप 
११ भा कामावरमको स्थाऩना रगामतका कङ्ट याहरू उल्रे  बएको य मसयी प्रभाण 
ङ्झसजवनाका राङ्झग ङ्झसडी फनाउन रगाएको बङे्ङ व्महोया बयतप्रसाद उऩाध्मामको 
फकऩत्रभा कङ्जहॉकतै नयहनङ्टरे अदारतरे प्रङ्झतिादीहरूराई सपाइ ङ्छदनका राङ्झग 
भनसामऩूिवक तथ्म प्रभाणहरूको अऩव्मातमा गयेको देङ्ञ न्छ।सोही प्रकयण ५२ भा 
उजङ्टयीसाथ ङ्झसडी ऩेश नबएको बङ्ङ े उल्रे  बएकोभा ङ्झभङ्झत २०७६।४।१२ भा 
बयतप्रसाद उऩाध्मामरे ऩेश गयेको उजङ्टयी ङ्झनिेदनसॉगै सीडी ऩेश गयेको ङ्झनिेदनतपव  
दृङ्जष्ट ङ्छदएको देङ्ञ ङ्ङ।ङ्झनजको फकऩत्रको जिाप ६, ७ य ८ भा ङ्झभङ्झत २०७६।४।१२ 
को ङ्झनिेदनसभेतको व्महोया आफ्नै यहेको य आिेश िा अऻानतािश उजङ्टयी नङ्छदएको 
तथा स्टोयकीऩयरे बने अनङ्टसाय कामावरम प्रभङ्ट राई सभेत ऩैसा ङ्छदनङ्टऩछव बनी 
रे ाएकारे ङ्झनजको फकऩत्रको व्महोयारे मी प्रङ्झतिादीहरूरे यकभ भाग गयेको कङ्ट या 



प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १०(१)( ) फभोङ्ञजभ प्रभाणिाह्य हङ्टॉदाहङ्टॉदै िादी ऩऺरे 
सोही ऐनको दपा २५ फभोङ्ञजभ िादीदाफी ऩङ्टङ्जष्ट नगयेको बनी पैसराको प्रकयण ५५ 
भा उल्रे  हङ्टन ङ्ट त्र ङ्टङ्जटऩूणव यहेको। 

 न.ेका.ऩ. २०७४, अङ्क ९, ङ्झन.नॊ. ९८८०, ने.का.ऩ. २०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३ 
भा सिोच्च अदारतिाट प्रङ्झतऩादन बएको नङ्ञजयको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टनेगयी प्रङ्झतिादीहरुराई 
सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको । 

5  बीभ प्रसाद 
आचामव, हयीशॊकय 
शभाव, भनीष कङ्ट भाय 
भहतो(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-CR-

०२०५, ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०२।५ 

यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना 
गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्रङ्झतिादी भनीष कङ्ट भाय भहतो: भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन २०५९ को दपा १७ 
फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्जहनाङ्झभना हानी 
नोक्सानी गयेको ङ्झफगो रु. 
४,८१,९९५/०२ (अऺरुऩी चाय रा  
एकासी हजाय नौ सम ऩन्चाङ्ङब्फे रुऩैमाॉ 
दङ्टई ऩैसा) ङ्झफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन २०५९ को दपा १७ भा 
उल्रे  बए फभोङ्ञजभ सोही ऐनको दपा 
३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को  ण्ड (घ) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन एिॊ ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन 
नोक्सानI बएको ङ्झफगो रु. 
४,८१,९९५/०२ (अऺरुऩी चाय रा  
एकासी हजाय नौ सम ऩन्चाङ्ङब्फे रुऩैमाॉ 
दङ्टई ऩैसा)ङ्झनज प्रङ्झतिादी भनीष कङ्ट भाय 
भहतोफाट भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन 
२०५९ को दपा १७ फभोङ्ञजभ असङ्टर 
उऩय हङ्टन, प्रङ्झतिादीहरु बीभ प्रसाद 
आचामव य हयी शॊकय शभाव: भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन २०५९ को दपा १७ 
फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन 
नोक्सान गयेको रु. १,७८,४८६/- 
ङ्झफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन 
२०५९ को दपा १७ भा उल्रे  बए 
फभोङ्ञजभ सोही ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को  ण्ड (घ) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन एिॊ ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सान बएको 
ङ्झफगो रु. १,७८,४८६/- ङ्झनज प्रङ्झतिादी 

पैसरा् प्रङ्झतिादीहरु बीभ प्रसाद आचामव, 
हयीशॊकय शभाव, भनीष कङ्ट भाय भहतोराई सापाई 
हङ्टने । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादी भङ्झनषकङ्ट भाय भहतोरे कामवक्रभ गयी 
कामावरमभा ऩेश गयेको कङ्ट न ङ्जिर बयऩाईहरु 
झङ्टठ्ठा हङ्टन बनी िादीरे  ङ्टराउन सकेको तथा 
प्रभाणीत गनव सकेको ऩङ्झन देङ्ञ एन  

 अदारतभा उऩङ्ञस्थत सफै िादीका साऺीहरु 
कसैरे ऩङ्झन अङ्झबमोग दािीको सभथवनभा 
फकऩत्र गयेको देङ्ञ एन । 

 ऩेश गयेका ङ्जिरहरु नक्करी िा झङ्टट्टा हङ्टन बनी 
अङ्जपसभा यहने प्रङ्झतिादीहरु हङ्चयशॊकय शभाव य 
ङ्झबभ प्रसाद आचामवरे छङ्टट्याउन सक्न े
अिस्था ऩङ्झन देङ्ञ दैन । प्रङ्झतिादी 
भङ्झनषकङ्ट भाय भहतोको हकभा आयोऩदािी 
ऩङ्टग्न सकेको नदेङ्ञ ॉदा सोही आधायभा य 
कायणिाट मी प्रङ्झतिादीहरुरे ऩङ्झन आयोङ्जऩत 
कसङ्टयफाट सपाई ऩाउने नै देङ्ञ मो । 

 

 प्रङ्झतिादी भनीष कङ्ट भाय भहतोरे आफ्नो फमानको स.ज 25 भा  फेनी अस्ऩतारभा 
कामवयत स्टाप नसव ऩशङ्टऩङ्झत फाङ्झनमा य अब्दङ्टर  ङ्झफय याइन कामवक्रभभा उऩङ्ञस्थङ्झत बई 
दोहोयो बत्ता  ाएको देङ्ञ न्छ बनी दोहोयो बत्ता ङ्छदएको स्िीकाय गयेको देङ्ञ एकोराई 
प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 9(2)(क) िभोङ्ञजभ प्रभाण ङ्झभल्न े देङ्ञ न्छ । भेयो 
ऩसरफाट जायी बएको ङ्झफरभा बएको ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ य भूल्म भनीष भहतो य भेघ 
नाथ येग्भीरे बन े फभोङ्ञजभ फनाई ङ्छदएको हङ्टॉ बनी गॊगासागय पोटोकऩी एण्ड 
स्टेसनयीकी सञ्चाङ्झरका सङ्चयता सङ्टिेदीरे कागज गयेको देङ्ञ एको य अनङ्टसन्धानभा कागज 
गने ताया प्रसाद आचामव सभेत 11 जनारे अनङ्टसन्धानको कागजराई सभथवन गयी 
अदारतभा कागज गयेकोराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 10 य दपा 18 
िभोङ्ञजभ प्रभाण ङ्झरन नै ङ्झभल्ने देङ्ञ न्छ । उऩचाय केन्रभा कामवयत स्िास्थ्मकभॉराई 
टी.फी.भोड्यङ्टरय ताङ्झरभको  ऩङ्जहरो चयणभा स्िीकृत 30 जनाको कामवक्रभभा 35 
जना सहबागी गयाई अकरेश कङ्ट .मादिराई दङ्टई ङ्छदनिढीको बत्ता, डा.अङ्झनर ऩाण्डे, 
ऩशङ्टऩङ्झत फाङ्झनमा, सॊमोग ङ्झतङ्झभङ्ञल्सना प्रङ्ञशऺक, असम्िन्धीत व्मक्तीहरु ङ्झररानाथ ऩौडेर 
हङ्चयशॊकय शभाव, यघङ्टनाथ शभाव, रक्ष्भी ङ्जकसान य हाङ्ञजय नबएको बीभ प्रसाद 
आचामवराई बत्ता ङ्जितयण गयेको िाट रु.16,462/- अङ्झनमङ्झभतता देङ्ञ न्छ ।दोस्रो 
चयणभा स्िीकृत 20 जनाको कामवक्रभभा 30जना सहबागी गयाई प्रङ्ञशऺकहरु येक 
िहादङ्टय थाऩा, डा.अङ्झनर ऩाण्डे, माभ िहादङ्टय थाऩा, असम्िङ्ञन्धतहरु हङ्चयकृष्ण गौतभ, 
भेघ नाथ येग्भी, हङ्चयशॊकय शभाव, याभचन्र ऩौडेर, बीभ प्रसाद आचामव, रे  कङ्ट भायी 
सङ्टिेदी, अनङ्टऩङ्ञस्थतहरु ङ्झत्र ङ्जिक्रभ आचामव, डा.भनोज ङ्ञघङ्झभये, दस्त त नबएको ऩशङ्टऩङ्झत 
फाङ्झनमा सभेतराई बत्ता ङ्जितयण गयेको दे ाई रु. 43,977/- अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
देङ्ञ न्छ। त्मस्तै  ाजा  चव, स्टेसनयी, हर बाडा, प्रोज्क्टय बाडा सभेत तपव  फ्माङ्झभरी 
येष्टङ्ट येण्ट (होटेरभा कामवक्रभ नबएको), व्मानय भङ्टल्म, इन्धन प्रमोग असान्दङ्झबवक सभेत 
गयी रु.34,076/- गयी जम्भा रु.1,03,086 अङ्झनमङ्झभतता गयेको देङ्ञ न्छ ।DMT 

TOOL and WHO MEC  को भाध्मभिाट ऩङ्चयिाय ङ्झनमोजन सेिा सदृृढीकयण 
कामवक्रभ अन्तगवत कृष्ण प्रसाद आचामव भ्रभण आदेश स्िीकृत नबएको, तङ्टरसी 
गौतभको एक ङ्छदन िढीको, भङ्झनष भहतोको  टाएको ऩत्र नबएको, बीभ प्रसाद 
आचामव, साम्भ प्रसाद ऩौडेर असम्िङ्ञन्धत गयी जम्भा रु.37,305/- , रक्ष्भी ङ्जकसान, 
कृष्ण प्रसाद आचामव, ङ्झररानाथ ऩौडेर असम्िङ्ञन्धत य कोटा बन्दा िढीभा सङ्टङ्झभत्रा 
थजारी, कङ्ट भाय के.सी सभेत यहेको देङ्ञ एकोिाट जम्भा रु.14,415/- अङ्झनमङ्झभतता 
गयेको देङ्ञ न्छ ।  ाजा  चव, स्टेसनयी, हर बाडा, प्रोज्क्टय बाडा सभेत तपव  



बीभ प्रसाद आचामव य हयी शॊकय 
शभावफाट भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन २०५९ 
को दपा १७ फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय 
हङ्टन भागदािी ङ्झरइएको। 

फ्माङ्झभरी येष्टङ्ट येण्ट(होटेर) नबएको  ब ङ्टक्तानी गयेको दे ाएको सभेत गयी 
रु.19,850/- अङ्झनमङ्झभतता सभेत गयी जम्भा रु.75,400/- अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
देङ्ञ न्छ ।ऺमयोग सम्िन्धी अङ्झबभङ्ट ीकयण भाइक्रोस्कोङ्जऩक क्माम्ऩ अन्तगवत बीभ 
प्रसाद आचामव, हङ्चय श्कय शभाव, ऻानेश्व आचामव सभेतको दस्त त नबएको य व्मानयको 
भङ्टल्म असान्दङ्झबवक देङ्ञ एको सभेत गयी जम्भा रु.14,850/- अङ्झनमभतता गयेको 
देङ्ञ न्छ । त्मस्तै दोस्रो चौभासीकभा भ्रभण आदेश नबएको भङ्झनष भहतो, हङ्चय शॊकय 
शभाव सभेतको दस्त त नबएको सभेत गयी जम्भा रु.48,066/- अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
देङ्ञ न्छ । तेस्रो चौभासीकभा अनङ्टऩङ्ञस्थत रे  कङ्ट भायी सङ्टिेदी सभेत य दय येट नबएको 
गौयी सागय ऩोटोकऩी एण्ड स्टेसनेयी को ङ्जिर सभेतको ब ङ्टक्तानी सभेत गयी जम्भा 
रु.15,692/85 अङ्झनमङ्झभतता गयेको देङ्ञ न्छ। ऺमयोग सम्िन्धी अङ्झबभङ्ट ीकयण, 
घय दैरो य भाइक्रोस्कोङ्जऩक क्माम्ऩ अन्तगवत ऩिन भल्र सभेत अनङ्टऩङ्ञस्थत, शेयिहादङ्टय 
गफङ्टवजा सभेत दस्त त नबएको, रे  कङ्ट भायी सङ्टिेदी सभेत असम्िङ्ञन्धत व्मक्तीहरुराई 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको देङ्ञ ई रु.2,24,900/- सभेत गयी जम्भा रु.3,03,509/02 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको सभेत गयी जम्भा रु.481,995/02 यकभ फदङ्झनमतसाथ 
ङ्जहनाङ्झभना गयी नेऩार सयकायको सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झननोक्सानी गयेको तथ्म स्थाङ्जऩत हङ्टन 
आएको अिस्थाभा सभेत प्रङ्झतिादी भङ्झनषकङ्ट भाय भहतोरे कामवक्रभ गयी कामावरमभा ऩेश 
गयेको कङ्ट न ङ्जिर बयऩाईहरु झङ्टठ्ठा हङ्टन बनी िादीरे  ङ्टराउन सकेको तथा प्रभाणीत गनव 
सकेको ऩङ्झन देङ्ञ एन बनी आधाय ङ्झरई प्राप्त प्रभाणको उङ्ञचत भङ्टल्माङ्कन नै नगयी बएको 
पैसरा त्र ङ्टटीऩूणव छ । 

 प्रङ्झतिादी भनीष कङ्ट भाय भहतोको ऩोङ्झरिाप ऩयीऺण गयाउॉदा The grand total score 

– 27  exceeds the required cut score of -4 for deceptive classifications. बङे्ङ 
प्रङ्झतिेदन साथ  DECEPTION INDICATED “झूट फोरेको सङे्कत देङ्ञ एको” ङ्झनष्कषव 
सङ्जहतको ऩोङ्झरिाप ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन सभेतफाट ङ्झनज आयोङ्जऩत भनीष कङ्ट भाय भहतोरे 
ऩेस्की पर्छ्यौटको राङ्झग ऩेस गयेका ङ्झफर बयऩाईहरू झूटा बएको, ङ्झफर बयऩाईका 
ङ्जिियणहरू आपू अनङ्टकूर रेख्न रगाइएको, ताङ्झरभभा सहबागी गयाइएको सङ्खतमा 
सभेत झूटा बएको, प्रङ्ञशऺाथॉहरू सभेत झूटा बएको देङ्ञ एकोराई प्रभाणराई प्रभाणभा 
ङ्झरन ऩने नै देङ्ञ न्छ (ने.का.ऩ 2075, अॊक 3, ङ्झन.न.9980) । 

 आयोङ्जऩत भनीष कङ्ट भाय भहतोरे सञ्चारन गयेको टी.फी. भोड्यङ्टरय ताङ्झरभभा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत 
रु ४,००,०००/- ऩेस्की नङ्झरइकन कामवक्रभ सञ्चारन बएकोभा सञ्चारकको 
ङ्झनिेदनको भाग अनङ्टसाय कामवक्रभभा ङ्जिङ्झनमोजन बएको सम्ऩूणव यकभ ब ङ्टक्तानी बएक। 

ब ङ्टक्तानीको राङ्झग कामवक्रभ सञ्चारकरे ङ्छदएको ङ्झनफेदनभा कामावरम प्रभङ्ट रे कङ्ट नै 
तोक/आदेश नरगाएको य ङ्झफर बयऩाई प्रभाङ्ञणत नगयेको। ङ्झफना आदेश ङ्झनदेशन 
रे ाऩार हयी शॊकय शभावरे कङ्ट नै ङ्झफर बयऩाई चेक जाॉच नगयीकन ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको, 
आङ्झथवक ऐन/ङ्झनमभ अनङ्टसाय ब ङ्टक्तानी प्रङ्जक्रमा ऩङ्टयै गरत यहेको, ब ङ्टक्तानीको राङ्झग ऩेस 
गयेको पामरभा कामवक्रभ बएको बङ्झनएको होटेर माकको भ्माट ङ्झफर सभािेश गनङ्टव 
ऩनेभा म्माग्दीभा होटेरनै नबएको फ्माङ्झभङ्झर होटेर एण्ड येष्टङ्ट येन्टको नाभको ऩान ङ्झफर 



सॊरग्न गयी कामावरम प्रभङ्ट  आयोङ्जऩत बीभ प्रसाद आचामव, रे ाऩार हयी शॊकय शभाव 
तथा कामवक्रभ सञ्चारकरे याजश्व यकभ सभेत अङ्झनमङ्झभतता गयेको देङ्ञ एको, सो 
ताङ्झरभभा नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त तथा उऩचायभा कामवयत स्िास्थ्म कभॉहरू सभािेश गनङ्टव बङे्ङ 
कामावदेश ङ्जिऩयीत प्रशासन तपव का  ङ्चयदाय, रे ाऩार, कामावरम सहमोगी तथा ऩत्रकाय 
सभेतराई ताङ्झरभ ङ्झनदेङ्ञशका ङ्जिऩयीत सभािेश गयाइ बत्ता ङ्जितयण गङ्चयएको, कामवक्रभभा 
उऩङ्ञस्थत नबएका तथा बत्ता ङ्जितयणको बयऩाईभा सहीछाऩ नबएका बीभ प्रसाद 
आचामव, ऩशङ्टऩङ्झत फाङ्झनमा, डा. भनोज ङ्ञघङ्झभये तथा ङ्झत्रङ्झफक्रभ आचामव सभेतराई बत्ता 
ङ्जितयण गङ्चयएको, बीभ प्रसाद आचामव, भनीष भहतो, हयी शॊकय शभाव रगामतको भ्रभण 
आदेश कामवक्रभसॉग असम्फङ्ञन्धत यहेको देङ्ञ एकोिाट प्रङ्झतिादी बीभ प्रसाद आचामव य 
ङ्झनरङ्ञम्ित हयी शॊकय शभावरे आङ्झथवक राब सभेत प्राप्त गयी प्रङ्झतिादी भनीष भहतोराई 
भनोभानी ढङ्गरे यकभ  चव गयाई फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना गयी नेऩार सयकायको 
सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सान गयेको तथ्म स्थाङ्जऩत बएको अिस्थाभा सभेत अदारतिाट ऩेश 
गयेका ङ्जिरहरु नक्करी िा झङ्टट्टा हङ्टन बनी अङ्जपसभा यहन ेप्रङ्झतिादीहरु हङ्चयशॊकय शभाव य 
ङ्झबभ प्रसाद आचामवरे छङ्टट्याउन सक्ने अिस्था ऩङ्झन देङ्ञ दैन बनी आधाय ङ्झरई प्राप्त 
प्रभाणको उङ्ञचत भङ्टल्माङ्कन नै नगयी बएको पैसरा त्र ङ्टटीऩूणवछ । 

 स्िॊम अदारतरे पैसराको प्रकयण नॊ. 59 भा कागज गने एघाय जनारे अनङ्टसन्धानको 
कागजराई सभथवन गयी अदारतभा कागज गयेको बनी उल्रे  गयेको अिस्था छ । 
ङ्झनज कागज गनेहरुरे आयोऩदािी सभथवन गयी कागज गयेको अिस्था सभेत छ । 
उल्रेङ्ञ त तथ्मसॉग ङ्जियोधाबाष ऩूणव हङ्टने गयी अदारतभा उऩङ्ञस्थत सफै िादीका 
साऺीहरु कसैरे ऩङ्झन अङ्झबमोग दािीको सभथवनभा फकऩत्र गयेको देङ्ञ एन बनी आधाय 
ङ्झरई बएको पैसरा प्रभाणको कङ्ट नै भूल्माङ्कननै नगयी बएकोरे त्र ङ्टटी ऩूणव छ। 

 न.ेका.ऩ.2066, ङ्झन.न.8179, अॊक 6, ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 51, 

अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणव इजरास, सिोच्च अदारतिाट प्रङ्झतऩादन बएको नङ्ञजयको प्रङ्झतकङ्ट र 
हङ्टनेगयी प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको।  

6  याङ्झधका देिी शभाव, 
बयत प्रसाद 
उऩाध्माम (ङ्जि.अ. 
को भङ्ट.नॊ. ०७६-

CR-००७६, ङ्जि.अ. 
को पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।०५ 

गैयकानूनी 
राब ङ्झरई 
सािवजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्तको 
हानी 
नोक्सानी 
गयेको। 
 

प्रङ्झतिादीहरु बयत प्रसाद उऩाध्माम य 
याङ्झधका देिी शभाव्  भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन २०५९ को दपा १७ फभोङ्ञजभको 
कसङ्टयभा ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सान गयेको 
ङ्झफगो रु. ६,५८,५१३।६० (छ रा  
अन्ठाउङ्ङ हजाय ऩाॉच सम तेह्र रुऩैमाॉ 
साठी ऩैसा) का आधायभा भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन २०५९ को दपा १७ भा 
उल्रे  बए फभोङ्ञजभ सोही ऐनको दपा 
३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को देहाम ((ङ) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन एिॊ ङ्जहनाङ्झभना हानी 

पैसरा् याङ्झधका देिी शभाव, बयत प्रसाद 
उऩाध्मामराई सापाई हङ्टने । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 फेरुजङ्ट य भ्रष्टाचाय पयक पयक ङ्जिषम हङ्टन । 
ऩेश्की यकभ पछवमौट नगयी ङ्झरने  ान े
फदङ्झनमत नदेङ्ञ एसम्भ कङ्ट नै व्मक्तीको नाभभा 
फेरुजङ्ट यहेको बङे्ङ आधायभा भात्र ङ्झनजरे 
भ्रष्टाचाय गयेको बङ्ङ ङ्झभल्दैन। 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 2059 को दपा 
8(१)(ङ) अनङ्टसाय “झङ्टठ्ठा ङ्जिर बयऩाई फनाई 
ब ङ्टक्तानी ङ्झरने, ङ्छदन े िा ङ्जिरको दोहोयो 
ब ङ्टक्तानी ङ्झरन े ङ्छदन”े कामव भ्रष्टाचायको कसङ्टय 

 प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा प्रङ्झतिादी बयत प्रसाद उऩाध्मामरे सञ्चारन गयेको ङ्जिषादी यङ्जहत  ाद्य 
सङ्टयऺा तथा ऩोषण प्रिद्धवन कामवक्रभको ऩेश्की यकभ रु.400,000/- को ऩेश्की 
पर्छ्यौटको ङ्झनिेदन ङ्झभङ्झत 2076।01।29 गते ऩेश गयेको य  सभङ्टदामभा आधाङ्चयत 
एकीकृत ङ्ञशशङ्ट तथा फार योग व्मिस्थाऩन कामवक्रभ गनवको रागी रु.5,००,०००/- 
ऩेस्की यकभको ऩेश्की पर्छ्यौटको ङ्झनिेदन ङ्झभङ्झत 2076।03।22 गते ऩेश गयेको 
तथा उक्त कागजातहरु स्िास्थ्म कामावरम म्माग्दीिाट ङ्झभङ्झत 2076।04।12 गते 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे फयाभद गयी फङ्टझी ङ्झरएको देङ्ञ एको अिस्था 
छ। त्मसैगयी अकाव आयोऩी स्िास्थ्म कामावरम म्माग्दीका ऩ.हे.न. याङ्झधका देिी शभावरे 
सञ्चारन गयेको सयबाइकर क्मान्सय स्कृङ्झनङ कामोथेयाऩी सम्फन्धी अङ्झबभङ्टङ्ञ कयण 
कामवक्रभ ऩसे्की यकभ रु.300,000/- को ऩेश्की पर्छ्यौटको ङ्झनिेदन ङ्झभङ्झत 
2076।03।22 गते ऩेश गयेको य ऩाठेघय  स्न े सभस्माको कन्जयबेङ्जटब 
म्मानेजभेन्ट प्रङ्ञशऺक ताङ्झरभको राङ्झग ऩेस्की यकभ रु.100,000/- को ऩेश्की 



नोक्सानी बएको ङ्झफगो रु. 
६,५८,५१३।६० (छ रा  अन्ठाउङ्ङ 
हजाय ऩाॉच सम तेह्र रुऩैमाॉ साठी ऩैसा) 
ङ्झनज प्रङ्झतिादीहरू बयत प्रसाद उऩाध्माम 
य याङ्झधका देिी शभावफाट भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन २०५९ को दपा १७ 
फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय हङ्टन 

ङ्झबत्र ऩछव । मस दपाको प्रमोगजनको रागी 
झङ्टठ्ठा ङ्जिर बयऩाइ फनाई ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको य 
ङ्छदएको अिस्था ङ्जिद्यभान हङ्टन ङ्टऩछव। 
प्रङ्झतिादीहरुरे कामवक्रभको ङ्जिर बयऩाई 
तमाय गयेको सम्भ देङ्ञ न्छ तय सोको 
ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको अिस्था देङ्ञ न आएन। 

 ङ्जिर ऩेश नगयेको य ब ङ्टक्तानी ऩङ्झन नङ्झरएको 
अिस्थाभा हानी नोक्सानी बएको िा 
अऩयाधरे ऩूणवता ऩाएको बङ्ङ ङ्झभल्न ेदेङ्ञ एन। 
अऩयाधको उद्योग बन्दा ऩूिवको अिस्था हङ्टॉदा 
कसूयजन्म कामव बएको बङ्ङ ङ्झभरेन। ङ्जिर 
बऩावई फनाएको आधायभा भात्र कसूयरे 
भूतवरुऩ ङ्झरएको अथावत अऩयाङ्झधक कामव 
बएको बङ्ङ ङ्झभल्ने हङ्टदैन। झङ्टठ्ठा ङ्जिरको 
आधायभा यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको य ङ्छदएको 
देङ्ञ एभा भात्र सयकायी यकभ हानी नोक्सान 
गयेको अिस्था हङ्टन्छ। 

 मस आधायभा प्रङ्झतिादीहरुरे भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, 2059 को दपा ८(१)(ङ) 
अन्तगवत कसूय हङ्टन सकेन ।सोही आधायभा 
प्रङ्झतिादीहरुरे ऐ.ऐनको दपा 17 
िभोङ्ञजभको कसूय गयेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन सकेन। 

 

पर्छ्यौटको ङ्झनिेदन ङ्झभङ्झत 2076।03।22 गते ऩेश गयेको देङ्ञ न्छ । उक्त 
ङ्झनिेदन सभेतका ऩेस्की पर्छ्यौटको राङ्झग ऩेश बएको कागजात स्िास्थ्म कामावरम 
म्माग्दी को च.न.8 ङ्झभङ्झत 2076।04।29 को ऩत्रसाथ प्राप्त बएको देङ्ञ एको 
अिस्थािाट उक्त ऩेश्की पछवमौटको ङ्झनिेदनहरु प्रङ्झतिादीहरुरे कामावरमभा दाङ्ञ र 
गयी सकेको य कामावरमरे त्मसराई आफ्नो ङ्झनमन्त्रण(Domain) ङ्झबत्रको स्िीकाय 
गयीसकेको अिस्था देङ्ञ न्छ । प्रङ्झतिादीहरुरे ऩेश्की पछवमौटको प्रमोजनको रागी 
कामावरमभा ङ्झनिेदन ऩेश गयेको अिस्थाभा तत्कार मसै भङ्टद्दाको रगाउ भङ्टद्दा नॊ. 
०७६-CR-०0४८ घङ्टस ङ्चयसित ङ्झरई भ्रष्टाचाय गयेको िायदात घटेकोरे भात्र ऩेश्की 
पछवमौट नबएको ऩङ्टङ्जष्ट बएको अिस्थाभा साभान्म अिस्थाभा जस्तो भानी ङ्जिर बऩावई 
फनाएको आधायभा भात्र कसूयरे भूतवरुऩ ङ्झरएको अथावत अऩयाङ्झधक कामव बएको बङ्ङ 
ङ्झभल्ने हङ्टदैन, झङ्टठ्ठा ङ्जिरको आधायभा यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको य ङ्छदएको देङ्ञ एभा भात्र 
सयकायी यकभ हानी नोक्सान गयेको अिस्था हङ्टन्छ बनी आधाय ङ्झरई बएको पैसरा 
प्रभाणको भङ्टल्माङ्कन तथा कानूनी व्मिस्थाको योहभा त्र ङ्टटी ऩूणव बई फदयबागी छ ।   

 प्रङ्झतिादीहरु बयत प्रसाद उऩाध्माम य याङ्झधका देिी शभावरे ताङ्झरभ सञ्चारन गयी ऩेस 
गयेका ङ्झफर बयऩाईहरू अङ्झधकाॊश नक्करी बएका य कामवक्रभभा ऩेस्की रगकेो यकभ 
ऩङ्टयै  चव नबएको बङे्ङ घङ्टस/ङ्चयसित सम्फन्धी भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञ त भङ्टद्दा नॊ. ०७६-CR-

०0४८ का प्रङ्झतिादीहरू बीभ प्रसाद आचामव य हयी शॊकय शभावको फमान कागजफाट 
देङ्ञ न्छ । ताङ्झरभभा सहबागी ङ्जिद्याथॉहरूराई रु.३०/- फयाफयको चाउचाउ  ङ्टिाई 
रु.२००/- को ङ्झफर फनाएको बङे्ङ अनङ्टसन्धानभा फङ्टङ्ञझएका सञ्जङ्ट योका, अभतृ 
साऩकोटा तथा ङ्जिजमा येग्भी सभेतको कागजभा उल्रे  बएको। कभ सहबागी यहेको 
कामवक्रभभा धेयै जना सहबागी बएको दे ाई फढी  चव दे ाउन ऩान ङ्झफरहरू 
जफयजस्ती रङ्झग आपै फनाएका हङ्टन बङे्ङ फङ्टङ्ञझएका होटेर व्मिसाम गने ङ्झभना कङ्ट भायी 
बट्टचन, सञ्जङ्ट योका,  ड्ग ङ्झगयी तथा ङ्झनया कङ्ट भायी  त्री सभेतको कागज व्महोयाफाट 
देङ्ञ एको। हाम्रोफाट ऩानी ङ्जकङ्झनएको होइन  ारी नरेङ्ञ एको ऩान ङ्झफरभात्र रगकेा हङ्टन 

ङ्झफरभा बएको ङ्झफफयण झङ्टटा हङ्टन बङ्ङ ेफङ्टङ्ञझएका जङ्टरेश  भल्र य ऩूणव फहादङ्टय बण्डायीको 
कागजभा उल्रे  बएको, रु.१०।- ऩने १०० िटा डटऩेन य रु.२५।- ऩने १०० 
िटा कऩी भात्र रङ्झग अको कामवक्रभभा साभान ङ्जकङ्झनङ्छदने प्ररोबन दे ाई झङ्टटा ङ्झफर 
फनाउन रगाएका हङ्टन बङे्ङ फङ्टङ्ञझएका आङ्झफस्काय य सङ्टफास स्टेसनयीकी सञ्चारक ङ्चयता 
ऩौडेर सङ्टफेदीको कागजभा उल्रे  बएको। रु.७५४८/४० को साभान ङ्जकनी फढी 
यकभको ङ्झफर फनाउन रगाएका हङ्टन बङे्ङ फङ्टङ्ञझएका अङ्ङऩङ्टणव स्टेसनयीका सञ्चारक ध्र ङ्टि 
याज सङ्टिेदीको कागज यहेको। भेयो ऩसर ऩानभा दताव छ तय ऩान ङ्झफर फनाएको छैन 
य भैरे  ाजा ङ्ञचमा  ङ्टिाएको छैन, भेयो पभवको ङ्झफर नक्करी हो बङ्ङ ेफङ्टङ्ञझएका ङ्छदऩ 
ङ्झभष्ठाङ्ङ बन्डायका सञ्चारक अभय फहादङ्टय के.सी.को कागजभा उल्रे  बएको। बयत 
सयको भाग फभोङ्ञजभ  ारी ङ्झफर उऩरब्ध गयाएको हो बङे्ङ व्महोयाको फङ्टङ्ञझएका सङ्टयज 
होटेर एण्ड सङ्टङ्झनता होटेरका सञ्चारक  डक ङ्झगयीरे आफ्नो कागजभा  ङ्टराएको 
अिस्था छ। त्मसैगयी ऩो याको रोटस भेङ्झडङ्झसन य फाग्रङ्टङको ग्रोफरफाट  ङ्चयद 



गङ्चयएको बङ्झनएका ङ्झसङ्झरकन ङ्चयङ्ग प्रसेयी सङ्जहतका औषङ्झधहरु कामवक्रभभा प्रमोग 
नबएको, उक्त औषङ्झधहरु अभवन स्िास्थ्म चौकीभा दा ीरा नबएको य बयत प्रसाद 
उऩाध्मामको दफाफभा दाङ्ञ रा प्रङ्झतिेदन फनाएको बङे्ङ फङ्टङ्ञझएका डा. हेभादेिी 
छन्त्मार, अ.हे.फ. माभ प्रसाद  यार तथा अ.न.भी. याधा आचामवको कागजफाट सभेत 
देङ्ञ न्छ । उल्रेङ्ञ त व्मक्तीहरुरे अदारतभा उऩस्थीत बै िकऩत्र गदाव ङ्झनजहरुरे 
अनङ्टसन्धानको क्रभभा गयेको कागजराई ऩूणवत सभथवन गयी फकऩत्र गयेको अिस्था 
सभेत ङ्जिद्यभान यहेको छ ।  त्मस्तै स्िास्थ्म कामावरम म्माग्दीका ङ्झबभ प्रसाद आचामव, 
भेघनाथ येग्भी, यघङ्टनाथ येग्भी, हयी शॊकय शभाव सभेत कामवक्रभभा नगई, कामवऩत्र तमाय 
नगयी कामवक्रभको उऩङ्ञस्थङ्झतभा सहीछाऩ गयी बत्ता, दैङ्झनक भ्रभण बत्ता तथा प्रङ्ञशऺक 
बत्ता ङ्झरएको/ङ्छदएको बङे्ङ फङ्टङ्ञझएका ङ्झबभ प्रसाद आचामव, हयी शॊकय शभावको कागज 
तथा आयोङ्जऩहरुरे फमान गदाव उक्त तथ्मराई स्िीकाय गयेको देङ्ञ न्छ । चाय िटा 
कामवक्रभको ४ िटा भात्र ब्मानय फनाएको कङ्ट नै ङ्जकताफ फामङ्ञन्डङ नगयेको, रु. ८०।- 
भा १२० थान प्रभाणऩत्र छऩाएको बङे्ङ फङ्टङ्ञझएका भङ्टङ्ञक्तनाथ अप सेट प्रसेका सञ्चारक 
सन्तोष ढङ्टङ्गानाको कागज, कामवक्रभभा उऩङ्ञस्थत नबई स्िास्थ्म कामावरम तथा ङ्झनज 
आयोङ्जऩहरुको आचामव भेडीकरभा उऩङ्ञस्थङ्झतभा सहीछाऩ गयाई बत्ता ङ्झरएको बङे्ङ 
फङ्टङ्ञझएका ङ्झबभसया ऩङ्टन, प्रकाश शभाव तथा हयी शॊकय शभाव सभेतको कागज तथा 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतको प्रङ्झतिेदनभा स्िास्थ्म कामावरम म्माग्दीभा कामवयत हे. अ. बयत 
प्रसाद उऩाध्माम य ऩ.हे.न. याङ्झधका देिी शभावरे ङ्जिङ्झबङ्ङ कामवक्रभ सञ्चारन गयी ऩेश्की 
पर्छ्यौट गने क्रभभा नक्करी ङ्झफर बयऩाई ऩेस गयी गैय कानङ्टनी राब ङ्झरई सािवजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी गयेको बङे्ङ सभेत व्महोया उल्रे  बएको देङ्ञ न्छ । 

 त्मस्तै बयत प्रसाद उऩाध्मामरे भ्माट सङ्जहत रु.७५४८/४० को स्टेशनयी साभान 
रगकेो य नेऩारी कागज, कऩडा, यङ्ञजस्टडव य ऩङ्ञञ्चङ भेङ्झसन रगकेो छैन ङ्झफर 
रेङ्ञ एको ङ्जिियण गरत हो बङे्ङ अङ्ङऩूणव िङ्टक्स एण्ड स्टेशनयी सप्रामसवका सञ्चारक 
फङ्टङ्ञझएका ध्र ङ्टि याज सङ्टिेदीको कागज यहेको छ । रु.७५०।- को दयरे ४ िटा 
ब्मानय फनाएको, रु. ८०।- का दयरे  प्रभाणऩत्र छाऩकेो हो य ङ्जकताफको पोटोकऩी 
गयेको तय फाइङ्ञण्डङ गयेको होइन बङे्ङ फङ्टङ्ञझएका भङ्टङ्ञक्तनाथ अपसेट प्रसेका सञ्चारक  
सन्तोष ढङ्टॊगानाको कागज, भेयो पभवफाट ऩानी  ङ्चयद नगयेको तय बयत प्रसाद 
उऩाध्मामरे अङ्जपसको ङ्झनयीऺणको रागी प्मान ङ्जिरको आिश्मकता ऩमो बनी 
कभवचायीसॉग भागी  ारी ङ्झफरभा छाऩ रगाई ङ्झरएको बङे्ङ फङ्टङ्ञझएका भङ्टङ्ञक्तनाथ पङ्ट ड 
एण्ड िेबयेज प्रा.ङ्झर. सञ्चारक जङ्टरेस भल्ररे गयी ङ्छदएको कागज, भेयो राईप 
भेङ्झडकर हरको रेटयप्माडफाट औषधीको ङ्जिियण य दययेट रेङ्ञ एको कोटेसन भफाट 
जायी बएको होइन बङे्ङ फङ्टङ्ञझएका सञ्चारक काशीनाथ काफ्रेको कागजफाट देङ्ञ न्छ 
। ङ्झभङ्झत २०७६/०३/१३ गते याङ्झधका शभावरे पोन गयी औषधीको ङ्जिियण 
ङ्जटऩाएको य सोही अनङ्टसाय स्िास्थ्म कामावरमको नाभभा कोटेसन ऩठाएको हो, 
सभानान्तयको कोटेसनभा रेङ्ञ एको अऺय य दस्त त भेयो बाइ शॊकय भयहट्ठाको य 
अन्म कोटेसन य ङ्झफरभा बएको हस्ताऺय भेयो हो बङे्ङ फङ्टङ्ञझएका रोटस भेङ्झडङ्झसन 



ङ्झडङ्जष्डब्मङ्टटसवका सञ्चारक दङ्टगाव प्रसाद काफ्रेरे गयेको कागजभा उल्रे  बएको हङ्टॉदा 
 ङ्चयद आदेश नबै नक्करी कोटेशनको आधायभा औषधी  ङ्चयदको ङ्झफर फनाएको सभेत 
स्ऩष्ट बएको अिस्था छ । ङ्झभङ्झत २०७६/०३/०३ गते सञ्चारन बएको Cervical 

Cancer Chemotherapy सम्फन्धी अङ्झबभङ्ट ीकयण ताङ्झरभभा भ सहबागी ङ्झथइन तय 
उऩङ्ञस्थत नाभािरीभा भेयो नाभ सभेत सॊरग्न या ी बत्ता ङ्झनकारीएको यहेछ, भराई 
याङ्झधका शभावरे फेनीभा  बयऩाईभा सही गयाई रु.१०००/- भात्र ङ्छदनङ्ट बएको हो, ३ 
िटा कामवक्रभको उऩङ्ञस्थङ्झतभा सही गयाईएको हो, कामवक्रभभा कऩी य करभ 
रु.३५।- फयाफयको उऩरब्ध ङ्झथमो, अन्म चाटव, भाकव य प्रमोग बएको ङ्झथएन बङे्ङ फेनी 
अस्ऩतार म्माग्दीभा अ.न.भी. ऩदभा कामवयत ङ्झबभसया ऩङ्टनरे गयेको कागज य बयत 
प्रसाद उऩाध्मामरे होटेर माकभा सॊचारनभा गयेको ङ्झफषादी यङ्जहत  ाद्य सङ्टयऺा तथा 
ऩोषण प्रिद्धवन कामवक्रभभा उऩङ्ञस्थत ङ्झथए तय ऩछी ङ्झनज बयत प्रसाद उऩाध्मामको 
आचामव भेङ्झडकरभा गएको सभमभा भ बएको ङ्छदनको य अन्म ङ्झभङ्झत २०७६/०२/३१ 
य ३/२१ गतेको कामवक्रभभा एकभङ्टष्ठ सही गनव रगाई बत्ता स्िरूऩ जम्भा  
रु.५९५/- ङ्छदनङ्ट बएको बङे्ङ फेनी अस्ऩतारभा भेङ्झडकर येकडवय सङ्टऩयबाइजय प्रकाश 
शभावरे गयेको कागजभा उल्रे  गयेका देङ्ञ न्छ । उल्रेङ्ञ त ध्र ङ्टियाज सङ्टिेदी सभेतरे 
अदारतभा उऩङ्ञस्थत बई आपूरे अनङ्टसन्धानको क्रभभा गयेको कागजको व्महोयाराई 
ऩङ्टन्ऩ ङ्टङ्जष्ट गयी िकऩत्र सभेत गयेको अिस्थाभा प्रस्तङ्टत भौकाको कागज य अदारतको 
फकऩत्र राई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 10 य 18 फभोङ्ञजभ प्रभाणभा ङ्झरन ऩनेभा 
उल्रेङ्ञ त प्रभाणहरुको कङ्ट नै भङ्टल्माङ्कन नै नगयी बएको पैसरा आपैभा त्र ङ्टटीऩूणव एिॊ 
िदय मोग्म यहेको छ ।   

 प्रङ्झतिादीहरुरे कसङ्टयभा ईन्कायी िमान गयेता ऩङ्झन ऩोङ्झरिाप ऩयीऺण गयाउॉदा The 

grand total score – 26  exceeds the required cut score of -4 for deceptive 

classifications. बङे्ङ प्रङ्झतिेदन साथ  DECEPTION INDICATED “झूट फोरेको 
सङे्कत देङ्ञ एको” ङ्झनष्कषव सङ्जहतको ऩोङ्झरिाप ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनराई प्रभाणभा ङ्झरन ऩने 
नै देङ्ञ एको(ने.का.ऩ 2075, अॊक 3, ङ्झन.न.9980) सभेतफाट ङ्झनज आयोङ्जऩत बयत 
प्रसाद उऩाध्मामरे गयेको इन्कायी फमान झूटा, ङ्जिश्वास रामक नदेङ्ञ एको अिस्था 
एकातपव  छ बने ङ्झनजरे थऩ प्रभाण सभेत ऩेश नगयी प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 
27 िभोङ्ञजभ प्रङ्झतिादीहरुरे आफ्नो दाङ्जमत्ि ऩङ्टया नगयेको अिस्थाभा ङ्झनजको ईन्कायी 
िमानराई प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्न ेअिस्था छैन । मसयी प्रङ्झतिादीहरुको कसङ्टय गदावको 
घटनाका शृॊ राहरु क्रभफद्ध रुऩभा ङ्झभल्न आएको देङ्ञ ई प्रस्तङ्टत िायदातभा 
प्रङ्झतिादीको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको ङ्जिद्यभान यहेको अिस्था ऩङ्टङ्जष्ट बई 
प्रङ्झतिादीहरुरे फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना गयी नेऩार सयकायको सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी 
गयेको तथ्म प्रभाङ्ञणत हङ्टन आएकोभा प्राप्त प्रभाणहरुको उङ्ञचत भङ्टल्माङ्कन नगयी 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी बएको पैसरा प्रभाणको भङ्टल्माङ्कनको योहभा त्र ङ्टङ्जट 
ऩूणव बई फदय बागी छ । 

  त्मस्तै ऩङ्टष्ऩयत्न बङे्ङ आङ्ञश्वनकङ्ट भाय स्थाङ्जऩत ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको 



भङ्टद्दाभा“घटनाको कायणका रुऩभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको तथ्म अन्म स्ितन्त्र प्रभाणहरूफाट 
ऩङ्झन प्रभाङ्ञणत बएफाट सो िमान स्िेच्छा प्रङ्झतकूरको बनी अदारत सभऺ दािी ङ्झरॉदैभा 
त्मस्तो िमानको प्राभाङ्ञणक भूल्मभा प्रश्न उठाउन नङ्झभल्ने ।” ( ने.का.ऩ.2066, 
ङ्झन.न.8069, बाग 51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणव इजरास)बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय 
प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा केिर प्रङ्झतिादीहरुरे सजामिाट फच्न कसङ्टयभा 
इन्कायी िमान गयेको आधायभा सपाई ङ्छदन े गयी बएको पैसरा त्र ङ्टङ्जटऩूणव बई 
फदयबागी छ । 

 


