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विषम: अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशेष अदारि काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशषे 

अदारिफाट बएको पैसराउऩय आमोगराई ख्चत्त नफझुी सिोच्च अदारिभा ऩनुयािेदन गरयएका भदु्दाहरु । 

 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशषे अदारि, काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशेष 
अदारिफाट बफबबन्न बभबिभा पैसरा बएका भध्मे सािवजबनज सम्ऩख्त्त हाबननोक्सानी य घसु/रयसिि गयी ३(िीन) िटा 
भदु्दाहरुभा आमोगको बनर्वम अनसुाय बभबि २०७९।१०।११ गिे सिोच्च अदारिभा ऩनुयािेदन गरयएको बफफयर् 
देहामानसुाय यहेको छ । 
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देहाम: 
बस.नॊ. प्रबििादीहरु भदु्दा आमोगको भाग दािी विशेष अदारिको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाबनि सिोच्च अदारिभा ऩनुयािेदन गरयएका आधायहरु 

1  प्रबििादी 
वटकायाभ 
काभी (वि.अ. 

को भ.ुनॊ 
(०७५-CR-

०३११ 

.पैसरा बभबि 

२०७९।०३
।०२  

 

घसु/रयसि
ि बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

प्र. वटकायाभ काभीरे भ्र.बन ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु गयेको 
स-प्रभार् ऩवुष्ट बएकोरे प्र. वटकायाभ 
काभीराई बफगो रु.५,००,०००।– कामभ 
गयी भ्र.बन ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा(१) य दपा ३ को उऩदपा(१) को 
देहाम (घ) फभोख्जभ जरयिाना य कैद सजाम 
हनु । 

 

पैसरा् 
 प्रबििादीराई सपाई । 

विशेष अदारिरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्रबििादीरे अदारिभा आई कसयुभा ईन्काय 
यही फमान गयी आफ्ना साऺीको 
फकऩत्रफाट सभबथवि गयाएको,  

  आमोगरे याज्मकोषफाट यकभ उऩरब्ध 
गयाएको िथा प्रबििादीफाट यकभ ियाभद 
गने काभ अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग बनमभािरी, २०५९ को बनमभ 

(३०) अन्िगवि यही गयेको य उक्त बनमभ 
३० अभान्म य फदय हनुे गयी सिोच्च 
अदारिफाट विष्र्पु्रसाद ख्घबभये विरुद्ध 
सॊघीम सॊसद सख्चिारम सभेि बएको 
बनिेदन (०७४-WC- ००२०) भा अख्न्िभ 
आदेश बएको हुॉदा उक्त बनमभ ३० 
अन्िगवि यही सॊकरन िथा ियाभद गरयएको 
दशी प्रभार् सभेिराई प्रभार्भा ग्रहर् गनव 
बभल्ने नदेख्िएको 

 उजयुकिावरे अदारिभा उऩख्थथि बई उजयुी 
ब्महोया ऩवुष्ट हनुे गयी फकऩत्र गनव नसकेको 
एिॊ िादीका साऺीरे प्रबििादीराई ऩोर गयी 
िकऩत्र गयेको नऩाइएको,  

 प्रबििादी उऩय रगाईएको आयोऩदािी 
िथिबुनष्ठ प्रभार्हरुफाट ऩवुष्ट हनु नसकेको। 

 प्र.रे भौकाभा कसूयभा साविि यहेको य अदारिभा आयोवऩि कसूयभा इन्काय यही फमान 
गयेिाऩबन आफ्नो साथफाट उक्त घसु/रयसिि िाऩिको यकभ ियाभद बएकोभा साविि 
यहेको, 

 यॊगहेाि नभूना ऩयीऺर्भा भचुलु्काभा िानिरासी फयाभदी भचुलु्का एिॊ यकभ फयाभद 
बएको बबन गयेको सनािि कागज सभेिफाट प्र.रे िायदाि घटाएको ऩवुष्ट बएको, 

 सिोच्च अदारिफाट ०७४-WC-००२० को भदु्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गरयएको प्रभार् सम्भ ग्रहर्मोग्म नहनुे हो,भदु्दा नै िायेज हनु ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हनु े होइनन।भदु्दाभा सॊकबरि अन्म प्रभार्को भूल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हनु ेिा नहनुे कुयाको न्मामीक बनरुऩर् गनुव नै ऩने हनु्छ बनी बसद्धान्ि 
प्रबिऩादन बएको, 

 प्र. य बनिेदक िीच बएको कुयाकानीको अबडमो येकडवकोभा यकभ िागेबनङ्ग गयेको िथा 
भाग गयेको देख्िएको, 

 भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुरे अदारिभा आयोऩभागदािीको व्महोयाराई सभथवन हनु े
गयी फकऩत्र गयेको, 

 “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩवुष्ट गनव नसकेको अिथथाभा प्रबििादी 
बनदोष यहेको बन्न नसवकन”े बने्न सिोच्च अदारिफाट प्रबिऩादीि बसद्धान्ि (स.अ. 
फरेुवटन, िषव 18, ऩसु 2066, ऩूर्ावक 420, ऩषृ्ठ 10 य 11) भा सभेि उल्रेि 
बएको,  

 सम्भाबनि सिोच्च अदारिफाट भदु्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, बन.नॊ. 9490 भा 
अनसुन्धानकिावरे प्रभार् सङ्करन गयेको बनकामभापव ि आएको प्रभार्राई आधाय फनाउन 
बभल्दैन बन् ने प्रबििादीको ऩनुयािेदन ख्जवकयसॉग सहभि हनु नसवकने बनी बसद्धान्ि 
प्रबिऩादन बएको,  

 प्रथििु भदु्दाभा नफझुी नहनु ेसाऺी उजयुी बनिेदक भध्मेका यविन्र रम्सारराई भरुकुी 
पौजदायी कामवविबध सॊवहिा, २०७४ को दपा ११२ िभोख्जभ फझु्न सक्ने देख्िॉदा 
सोिपव  प्रिेश नगयी  बनज उजयुी बनिेदकरे फकऩत्र नै नगयेको बनी प्रबििादीराई 
सपाई ददने बनमिरे हिायभा गयेको पैसरा प्रभार् ऐन, २०३१ को दपा ५४ को 
कानूनी व्मिथथाको प्रबिकूर यहेको, 

 प्रभार् ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट विद्यिुीम अबबरेिभा 
उल्रेि बएका कुयाहरु प्रभार्भा बरन हनु्छ बनी उल्रेि बएको। 

 

2  प्रबििादीहरु 
नविनचन्र झा, 
ददरचन्र याई 
य िगने्र 

गोदाभभा 
भौज्दाि 
यासामबन
क भर 

प्र.हरु नविनचन्र झा, ददरचन्र याई य िगने्र 
फथनेिरे भ्र.बन.  ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोख्जभ कसूय गयेको ऩवुष्ट बएको हुॉदा विगो 
रु. १९,०७,३५०।- (उन्नाईस राि साि 

पैसरा् 
प्रबििादीहरु ददरचन्र याई य िगने्र 
फथनेिराई आयोऩभागदािी फभोख्जभ नै सजाम 
ठहयी पैसरा बएकोरे बनजहरुको हकभा 

 प्रबििादीहरु ददरचन्र याई य िगने्र फथनेिरे प्रबििादी भध्मेका नविनचन्र झाराई 
कसूयभा ऩोर गयी अदारिभा सभेि िमान गयेको य प्रबििेदक ऻानहयी आचामव सभेिरे 
उक्त िायदाि सम्फन्धभा छानविन गयी भौकाभा ऩेश गयेको प्रबििेदनभा कामवरम प्रभिु 
प्रबििादी नविनचन्र झारे सभमभभा नै भरका गोदाभ थटक जाॉच सभेि नगयी फसेकोरे 



फथनेि (वि.अ. 

को  भ.ुनॊ. 
(०७६-CR-

०१४९) (को 
पैसरा बभबि 

२०७९।०५
।२८  

 

वहनाबभना 
गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

हजाय िीन सम ऩचास) कामभ गयी प्र.हरु 
नविनचन्र झा, ददरचन्र याई य िगने्र 
फथनेिराई भ्र.बन. ऐन, २०५९ को दपा १७ 
रे बनदेश गये अनसुायको कसूय गयेकारे 
भ्र.बन. ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम 
िण्ड (च) फभोख्जभको सजाम गयी वहनाबभना 
हानी नोक्सानी बएको विगो रु. 
१९,०७,३५०।- (उन्नाईस राि साि 
हजाय िीन सम ऩचास) ऐ. को दपा १७ 
िभोख्जभ िभोख्जभ असरु उऩय हनु । 

  
 

ऩनुयािेदनको भागदािी नबरएको । 

प्र. नविनचन्र झाराई आयोऩभागदािीफाट 
सपाई ददने गयी बएको सो हद सम्भको 
पैसरा उऩय भात्र ऩनुयािेदनको भागदािी 
बरएको  

विशेष अदारिरे प्र. नविनचन्र झाराई सपाई 
दददा बरएका आधाय् 
 प्रबििादी नविनचन्र झारे भौकाभा य 
अदारिभा कसयुभा इन्काय यही गयेको 
िमान, सहप्रबििादी ददरचन्र याईरे ऩोर 
गयी फमान गयेको बएिाऩबन गोदाभको 
िारा चािी बनज प्रबििादी नविन चन्र 
झासॉग नबई ददरचन्र याईसॉगै यहन े हुॉदा 
प्रबििादी नविनचन्र झाराई सहप्रबििादी 
ददरचन्र याईराई ऩोर िमान गयेको, साल्ट 
टे्रबनङ् कऩोयेशन केख्न्रम कामावरमको 
छानविन टोरीरे गोदाभभा यहेको 
यासामबनक भर वहनाबभना गने कामवभा बनज 
प्रबििादी नविनचन्र झाराई दोषी देिाई 
प्रबििेदन ददन सकेको नऩाइएको,  

 प्रबििादी नविनचन्र झा उऩयको आयोऩदािी 
िथिबुनष्ठ प्रभार्िाट ऩवुष्ट य प्रभाख्र्ि हनु 
नसकेको। 

रु. १९,०७,३५०।-  फयाफयको यकभको भर वहनाबभना बएको बने्न थथरगि भचुलु्का 
सभेिफाट देख्िएको  हदुाॉ  प्रबििादी नविनचन्र झा सभेिको बभरोभिो य मोजनाभा 
िायदाि घटाई भर वहनाबभना गयेको ऩवृष्ट बएको बभबसर सॊरग्न कागज प्रभार् 
सभेिफाट देख्िएको,  

 सह-अबबमकु्तको ऩोर िमान व्महोयाराई प्रभार् ऐन, २०३१ को दपा ९क. िभोख्जभ 
प्रभार्भा बरन ुऩने देख्िएको,  

 सह-अबबमकु्तको ऩोरराई प्रभार्को रुऩभा बरन ुऩछव बनी िायानाथ येग्भी सभेि विरुद्ध 
नेऩार सयकाय बएको (ने.का.ऩ. २०४० बन.नॊ. १७३७ ऩठृ ४९६) भा सम्भाबनि 
सिोच्च अदारिफाट प्रबिऩाददि बसद्धान्ि, विऩरयि बई  प्रबििादी नविनचन्र झाराई 
सपाई ददने गयी बएको पैसरा त्रवुटऩूर्व  यहेको। 

3  प्रबििादीहरु 
याभ विश्वास 
भखु्िमा य 
बनयगनु 
ऩासिान 
(दसुाि) 
(वि.अ. को भ.ुनॊ 
(०७६-CR-

०४२९)) 
वि.अ. को 
पैसरा बभबि 

२०७९।०२
।१९ 

घसु/रयस
िि बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको ।  

प्र. याभ विश्वास भखु्िमारे भ्र.बन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) 
को कसयु गयेको सप्रभार् ऩवुष्ट बएकोरे 
बनजराई बफगो रु.१३,०००।– (िेह्र 
हजाय) कामभ गयी भ्र.बन.  ऐन, 
२०५९ को दपा ३को उऩदपा (१) 
य दपा ३ को उऩदपा (१) को िण्ड 
(क) फभोख्जभ जरयफाना य कैद सजाम 
हनु य प्र. बनयगनु ऩासिान (दसुाि) रे 
भ्र.बन. ऐन, २०५९ को दपा 3 को 
उऩदपा (2)  फभोख्जभको कसयु 
गयेको सप्रभार् ऩवुष्ट बएको हुॊदा बनज 
बनयगनु ऩासिान(दसुाि) राई बफगो 

पैसरा् 
दिैुप्रबििादीराई सपाई । 

विशेष अदारिरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्रबििादी बनयगनु ऩासिानको साथिाट यकभ 

ियाभद बएको िपव  हेदाव उक्त यकभ आमोगरे 

याज्मकोषिाट उऩरब्ध गयाएको यकभ बएको 
य आमोगरे अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 

आमोग बनमभािरी, २०५९ को बनमभ ३० 

अन्िगवि यही यकभ उऩरब्ध गयाउने, ियाभद 

गने, भचुलु्काहरु गयाउने कामवराई सम्भाबनि 

सिोच्च अदारििाट बनिेदक विष्र् ु प्रसाद 

ख्घबभये विरुद्ध सॊघीम सॊसद सख्चिारम सभेि 

बएको ०७४-WC-००२० को बनिेदनभा 

 प्रबििादी याभ विश्वास भखु्िमारे अदारि सभऺ फमान गदाव उक्त यकभ प्रबििादी 
भध्मेका बनयगनु ऩासिान (दसुाि)रे ियाभद बएको कुयाभा साविि यही आयोवऩि 
कसूयभा इन्काय यही फमान गयेिाऩबन बनज प्रबििादीरे भौकाभा अनसुन्धान अबधकायी 
सभऺ फमानभा गदाव बनिेदक गान्धी देिी भखु्िमारे ऩवहरे भेयो नागरयकिा हयाएको छ 
प्रबिबरऩीको राबग बसपारयस गरयददन ुऩय    मो बनी भराई बनेऩबछ भैरे िेह्र हजाय घसु/ 
रयसिि यकभ भागकेो य उक्त यकभ बनयगनु ऩासिान (दसुाि) राई ददन बनकेो हुॉ। 
भराई ऩाॉच हजाय ददन ेअरु ऩैसा बनजरे याख्न ेकुया बएको बथमो बने्न सभेि व्महोयाको 
प्रबििादी याभ विश्वास भखु्िमाको सावििी फमान कागज य प्रबििादी भध्मेका बनयगनु 
ऩासिान (दसुाि)रे सोही व्महोया सभबथवि हनु े गयी भौकाभा फमान गयेकोभा बनज 
प्रबििादी उऩय विशेष अदारि काठभाडौंफाट बभबि २०७७।०६।१२ भा म्माद जायी 
बएकोभा बनज प्रबििादीरे अदारभा उऩख्थथि बई थििन्त्र रुऩभा आफ्नो कुया यािी 
न्मावमक कामवभा सहमोग ऩनु्माउन ु ऩनेभा प्रबििादीरे उक्त म्माद आपैरे फझुी बरई 
आपु सभेि उऩयको कसूय थिीकाय गयी म्मादै गजुायी फसेकोफाट ऩबन आयोऩदािी 



ऩ.ुिे.गने बनर्वम 
नॊ. ७२९ 

बभबि 
२०७९।१०
।०५ 

रु.१३,०००।– (िेह्र हजाय) कामभ 
गयी भ्र.बन. ऐन, २०५९ को दपा 3 
को उऩदपा (2) भा उल्रेि बए 
फभोख्जभ ऐ.ऐनको दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
िण्ड (क) अनसुाय जरयिाना य कैद 
सजाम हनु। 

उक्त बनमभ ३० राई अभान्म य िदय गने गयी 
आदेश गयेको िथा त्मथिो यकभराई प्रभार् 

ग्राह्य गनव नबभल्न े बनी व्मातमा सभेि गयेको 
हुॉदा ियाभद उक्त यकभका आधायभा भात्र 

प्रबििादीराई कसूयदाय ठहय गनव बभल्ने 
देख्िएन, 

 प्रबििादी याभविश्वास भखु्िमारे अदारिभा 
कसूयभा ईन्कायी िमान गयी आफ्ना साऺीको 
फकऩत्रफाट सभबथवि  गयाएको,  

 प्रबििादीहरुरे नागरयकिाको प्रबिबरवऩ बरनका 
राबग बसपारयस गनव उजयुकिावहरुसॊग घसु / 

रयसिि भाग गयेको बनी िादीका साऺीहरुरे 

थऩष्ट रुऩभा रेिाउन नसकेको, 
 प्रबििादीहरू उऩयको आयोऩभागदािी 
िथिबुनष्ठ प्रभार्फाट ऩवुष्ट हनु नआएको । 

सभबथवि बएको, 
 प्र.हरु य उजयुी बनिेदकहरुिीच बएको कुयाकानीको अबडमो येकडवकोभा यकभ िागेबनङ्ग 
गयेको िथा भाग गयेको देख्िएको,  

 यङ्गेहाि ऩयीऺर् िथा नभनुा सॊकरन भचुलु्का, िानिरासी एिॊ फयाभदी भचुलु्का 
सभेिफाट  प्र.हरुको बभरोभिो य मोजनाभा िायदाि घटाएको ऩवृष्ट बएको, 

 उजयुकिाव य भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुरे अदारिभा आयोऩभागदािीको व्महोयाराई 
सभथवन हनु ेगयी फकऩत्र गयेको, 

 सिोच्च अदारिफाट ०७४-WC-००२० को भदु्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गरयएको प्रभार्सम्भ ग्रहर्मोग्म नहनुे हो,भदु्दा नै िायेज हनु ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हनु े होइनन।भदु्दाभा सॊकबरि अन्म प्रभार्को भलु्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हनु ेिा नहनुे कुयाको न्मामीक बनरुऩर् गनुव नै ऩने हनु्छ बनी बसद्धान्ि 
प्रबिऩादन बएको, 

 सम्भाबनि सिोच्च अदारिफाट भदु्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, बन.नॊ. 9490 भा 
अनसुन्धानकिावरे प्रभार् सङ्करन गयेको बनकामभापव ि आएको प्रभार्राई आधाय फनाउन 
बभल्दैन बन् ने प्रबििादीको ऩनुयािेदन ख्जवकयसॉग सहभि हनु नसवकने बनी बसद्धान्ि 
प्रबिऩादन,  

 प्रभार् ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट विद्यिुीम अबबरेिभा 
उल्रेि बएका कुयाहरु प्रभार्भा बरन हनु्छ बनी उल्रेि बएको। 

 


