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

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

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशेष अदारत, काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशेष अदारतफाट 
बफबबन्न बभबतभा पैसरा बएका भध्मे सािवजबनक सम्ऩख्त्त हाबननोक्सानी य गैयकानूनी राब तथा हानी गयी जम्भा २ (दईु) 
िटा भदु्दाहरुभा आमोगको बनणवम अनसुाय बभबत २०७९।०९।०३ गते सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएको बफफयण 
देहामानसुाय यहेको छ 
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देहाम: 
क्र सॊ. प्रबतिादी भदु्दा आमोगको भागदाफी विशेष अदारतको पैसरा य आधाय सिोच्च अदारतभा ऩनुयािदेन गरयएका आधाय 

1  याजकुभाय 
गोइतसभेत 

(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७६-
CR-०२३८, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७९।४।३
०) 

सयकायी 
कागजात 
सच्च्माई 
सयकायी 
यकभ 
वहनाबभना 
गयेको । 

क. प्रबतिादीहरू फी.ऩी. बन् न े विवनानाथप्रसाद 
मादि, हरय भण्डर, िीयेन्रकुभाय भण्डर य 
कृष्णकुभाय मादिराई भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ११ फभोख्जभको कसूयभा 
ऐ ऐनको दपा ११ फभोख्जभको सजाम हनु। 
प्रबतिादीहरू याजकुभाय गोइत य बागित 
मादिराई ऐ ऐनको दपा १७ फभोख्जभको 
कसूयको उद्योग गने कसूयभा ऐ ऐनको दपा 
२१ भा उल्रेख बएफभोख्जभ बफगो 
रू.२५,००,०००।–कामभ गयी ऐ ऐनको 
दपा १७ रे बनदेश गये फभोख्जभ ऐ ऐनको 
दपा ३(१) य दपा ३(१)(च) भा 
उख्ल्रख्खत सजामको आधा सजाम हनु य 
प्रबतिादीहरू विवनानाथप्रसाद मादि, हरय 
भण्डर, िीयेन्रकुभाय भण्डर, कृष्णकुभाय 
मादिराई ऐ ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभको 
कसूयको उद्योग गने कसूयभा ऐ ऐनको दपा 
२१ भा उल्रेख बएफभोख्जभ बफगो रू. 
२५,००,०००।- कामभ गयी ऐ ऐनको 
दपा ८(४) भा उख्ल्रख्खत सजामको आधा 
सजाम हनु भागदाफी यहेको। 

 

पैसरा 
क. प्रबतिादीहरू फी.ऩी. बने्न विवनानाथप्रसाद मादि 

य हरय भण्डरराई ऐ ऐनको दपा ११ 
फभोख्जभको कसूयभा जनही ३(तीन) भवहना 
कैद य रू.12,500।- जरयिाना गयी दपा 
८(४) फभोख्जभ सजाम नबएको तथा अन्म 
प्रबतिादीहरूराई आयोवऩत कसूयफाट सपाइ। 

आधाय 

क. प्रबतिादीहरू याजकुभाय गोइत य बागित 
मादिरे अनसुन्धान य अदारतभा फमान गदाव 
इन्काय यहेको।अन्म प्रबतिादीहरूसॉग बभरेभतो 
गयी बरनखुान गयेको अन्म सहप्रबतिादीहरूको 
ऩोर नयहेको।सयकायी कागज कीते भदु्दाभा 
सप्तयी ख्जल्रा अदारतफाट मी दफैु प्रबतिादीरे 
सपाइ ऩाउन े गयी पैसरा बएको।सम्झौताभा 
मोजना सम्झौताको बभबत, मोजना सरुू हनुे बभबत 
तथा मोजना सम्ऩन्न गने बभबतजस्ता सानाबतना 
कुया उल्रेख नहुॉदैभा प्रबतिादीहरूको दाफीको 
कसूय गने भनसाम यहेको बनी अथव गनव 
नबभल्ने।सम्झौता गदाव सहप्रबतिादीहरूरे ऩेश 
गयेका बरखत कागजहरू कीते हनु ्बने्न कुया मी 
प्रबतिादीहरूराई जानकायी बथमो बने्न तथ्म 
स्थावऩत हनु नसकेकोरे दपा १७ को 
आयोऩदाफी ऩवुष्ट नहनुे। 

ख. प्रबतिादीहरू फीऩी बने्न विवनानाथप्रसाद मादि 
य हरयनायामण बने्न हरय भण्डर आयोवऩत 
कसूयभा इन्काय यहेको; वमनको कुन 
कामवफाट दपा ८(४) फभोख्जभको कसूय 
गयेको ऩवुष्ट नबएको। 

ग. प्रबतिादी िीयेन्रकुभाय भण्डर कसूयभा 
इन्काय यही फमान गयेको।मी प्रबतिादीउऩय 
सयकायी कागज कीते भदु्दाभा सप्तयी ख्जल्रा 
अदारतभा भदु्दा नचरेको। 

घ. प्रबतिादी कृष्णकुभाय मादिरे अनसुन्धान य 
अदारतभा फमान नगये ऩबन दाफीको कसूयभा 
बनजको सॊरग्नताका सम्फन्धभा प्रभाणफाट 
िादीरे ऩवुष्ट गनव नसकेको।सहप्रबतिादीहरूरे 
बनजउऩय ऩोर नगयेको। 

 वििादास्ऩद "बसताऩयु कनौरी आधायबतू बफद्यारमसम्भ सडक भभवत बनभावण उऩबोक्ता सबभबत" 
अन्म ब्मख्क्तहरूको नागरयकताको पोटोकवऩभा विियण केयभेट गयी सच्च्माई गठन गरयएको य 
उक्त मोजनाको उऩबोक्ता सबभबत गठन गदावका कागजातहरू कीते यहेको पैसराको प्रकयण ४५ 
भा उल्रेख बएको छ।मस सम्फन्धभा सयकायी छाऩ दस्तखत कीते कसूयभा ख्जल्रा प्रहयी 
कामावरम, सप्तयीफाट अनसुन्धान हुॉदा वि.ऩी. बने्न विवनानाथप्रसाद मादि, हरयनायामण बने्न हरय 
भण्डर, याजकुभाय गोइत, ददबरऩकुभाय दास, याभानन्द ठाकुय, िीयेन्रकुभाय भण्डर, कृष्णकुभाय 
मादि, बागित मादि य सयेुन्र भण्डररे आऩसी बभरेभतो गयी ख्ज. सप् तयी, अख्ग्नसाइय 
कृष्णसियण गाउॉऩाबरकाअन्तगवतको बसताऩयु कनौरी आधायबतू विद्यारमसम्भको सडक बनभावणका 
राबग प्रदेश सयकायफाट प्राप् त रू.२५ राख यकभ वहनाबभना गयी बरई खाने उदे्दश्मरे गाउॉ 
कामवऩाबरकाको कामावरम अख्ग्नसाइय कृष्णसियणभा नन्दीरार चौधयीको नाभफाट कीते हस्ताऺय 
गयी बनिदेन ऩेश गयी गाउॉऩाबरकाको कामावरमरे ददएको मोजना बसपारयससम्फन्धी ऩत्र, प्रबतिादी 
फी.ऩी. बन् न े विश् िनाथ मादिरे याखी गाउॉऩाबरकाको रेटयहेड, छाऩ य प्रशासकीम अबधकृतको 
दस्तखतसभेत कीते गयी अको कीते बसपारयस तमाय गयी सम्फख्न्धत िडाभा नबएको ब्मख्क्तहरूको 
नाभफाट पजॉ उऩबोक्ता सबभबत गठन गयी आपैरे दस्तखत गयी उऩबोक्ता सबभबतभा फस्न े
ब्मख्क्तहरूको नागरयकताको पोटोकऩी ऩेश गदाव अरू नै ब्मख्क्तहरूको नागरयकताको पोटोकऩीभा 
विियण पेयिदर गयी ऩूिावधाय विकास कामावरम, बसयहा, सम्ऩकव  कामावरम, याजवियाजभा ऩेश 
गयेको य ऩेश बएका कागजातहरूका आधायभा सबभबतको तपव फाट सम्झौता गने ब्मख्क्त उऩख्स्थत 
नै नबई बागित मादि साऺी फसी याजकुभाय गोइतरे सम्झौता गयी सो पजॉ उऩबोक्ता 
सबभबतभा यहेका आयोऩीहरू सयेुन्रकुभाय भण्डर य कृष्णकुभाय मादिको सॊमकु्त दस्तखतफाट 
सञ्चारन हनु े गयी खाता खोल्न बसद्धाथव फैंकभा ऩत्राचाय गयेको व्महोयारे मी प्रबतिादीहरूको 
बभरेभतो उक्त िायदातभा नयहेको बन्न सवकने अिस्था छैन। 

 आयोवऩतभध्मेका याजकुभाय गोइतरे भौकाको फमानभा फी.ऩी. मादि य हरय भण्डररे सो 
मोजनाको अगिुाइ गयेको, बनजहरूरे ऩेश गयेको सम्ऩूणव कागजातहरू हेदाव आपूराई ठीकै रागेय 
सम्झौता गयेको, कीते गयेको थाहा ऩाएऩबछ उक्त सबभबत यद्द गयी साया प्रकृमा ठप्ऩ ऩायेको, 
उऩबोक्ता सबभबतभा यहेका ऩदाबधकायीहरूको नागरयकताको पोटोकऩीभा बएको केयभेट तत्कार 
थाहा बएन, सम्फख्न्धत पाॉटरे याम्रोसॉग हेनुव ऩथ्मो, कामवफोझरे गदाव भैरे भतुम फुॉदाहरूभात्र 
हेनुवऩने अिस्था यहेको उल्रेख गये ऩबन बनजको फमान व्महोया खख्ण्डत हनु ेगयी अकाव प्रबतिादी 
बागित मादिरे फमान गदाव याजकुभाय गोइत स्िमम्रे आपूराई पाइर ददई साऺी फस्न 
बनेकोरे फसेको हुॉ, फी.ऩी. मादि य कामावरम प्रभखु साथै यहेको य भराई बनजसॉग सम्फख्न्धत 
पाइरहरूको प्रकृमा ऩयुा गरयददनू बनी बनकेोरे बनजको आदेशानसुाय भैरे मोजना सम्झौताभा 
दस्तखत गयेको हो बनी खरुाइददएको देख्खन्छ।मसयी छुटै्ट साऺीको रूऩभा आएको नबई 
अबबमोग राबग आएको य ती अबबमोग रागेका सहअबबमकु्तहरू स्िमभ ् आपूरे गयेको 
कसूयसभेतराई स्िीकायी ऩोर गयेको ख्स्थबतभा बनजहरूको ऩोराइराई आधाय बरन बभल्ने बनी 
ने.का.ऩ. २०४८ को जेठ अङ्कको बन नॊ ४२६९ भा बसद्धान्त प्रबतऩादन बइयहेको छ।बनज 
बागित मादिको फमान ब्महोयाभा आधारयत यही पजॉ उऩबोक्ता सबभबत बन् ने जानकायी हुॉदाहुॉदै 
याजकुभाय गोइत य फी.ऩी. मादफसॉगको बभरेभतोभा तऩाइॉरे उक्त सबभबतसॉग ऩूिावधाय विकास 
सम्ऩकव  इकाई कामावरम, सप् तयी, याजवियाजको तपव फाट सम्झौता गनुवबएको हो बन् ने सिारभा 
आधारयत यही ऩोरीग्राप ऩयीऺण गदाव बनजरे आपूराई जानकायी बथएन, बभरेभतो बथएन बनी 



खरुाइददएको ब्महोया झठु्ठा यहेको व्महोया ऩोबरग्राप ऩयीऺण प्रबतफेदनफाट देख्खॉदा बनज बागित 
मादिरे प्रस्ततु कसूयभा आफ्नोसभेत बभरेभतो बथएन बनी बरएको ख्जकीय झठु्ठा यहेको देख्खन्छ। 

 भौकाभा फखु्झएका ब्मख्क्तभध्मेका बसमायाभ भण्डररे रेखाएअनसुाय िीयेन्रकुभाय भण्डररे भतुनी 
बसचाइॉ मोजना उऩबोक्ता सबभबत गठन गयेको कागजातहरू फी.ऩी. मादिराई रगेय ददनूस ्
बनेकोरे फी.ऩी. मादफराई ददएको; सो सभमभा फी.ऩी. मादि य हरय भण्डरसॉगै यहेका; भन्त्रारमभा 
कागजातहरू रगेय भतुनी नदी बसॉचाइॉ मोजनाको राबग फजेट बनकासा गरयददन्छु बनेका बथए बन्दै 
उक्त घटनाभा फी.ऩी. मादि, हरय भण्डर य िीयेन्रकुभाय भण्डरको सॊरग्नता यहेको कागज 
गयेको देख्खन्छ।मसैगयी िडाध्मऺ ऩशऩुबतप्रसाद चौधयी य अरूणकुभाय चौधयीरे िडा नॊ. २ य ३ 
ख्स्थत उक्त सडकखण्डभा जे.बस.फी.रे काभ गदै गदाव आपूहरूराई जानकायी नगयाएको, 
उऩबोक्ता सबभबत गठन गदाव आपूहरूको योहियभा नबएको तथा आफ्नो नाभ िडाध्मऺ 
अरूणकुभाय चौधयी बनी कागजभा सबभबत गठन गरयएको देख्खएकोरे मस्तो पजॉ गने 
ब्मख्क्तहरूराई कायिाही गनुवऩछव य कायिाहीको प्रकृमा ख्जल्रा प्रशासन कामावरमभापव त अगाबड 
फढाएको य मस्ता कीते गने ब्मख्क्तहरूराई कडाबन्दा कडा कािावही हनुऩुछव बनी कागज गयेकोभा 
उक्त कागजातहरूभा बएका व्महोया सत्म हो बनी फकऩत्र गरयददएकोरे प्रभाण ऐन, २०३१ को 
दपा १०(१)(क) अनसुाय प्रभाणभा बरनऩुछव। 

 प्रबतिादीहरू याजकुभाय गोइत य बागित मादिरे आफ्नो कामावरमफाट विबनमोख्जत फजेट 
कामावन्िमन गने बसरबसराभा सम्फख्न्धत उऩबोक्ता सबभबतसॉग मोजनाको सम्झौता गदाव उक्त 
सबभबतभापव त ऩेश हनु आएका कागजातहरू जाॉच, रूज ुगनुवऩने तथा केही शङ्का रागेभा सम्फख्न्धत 
गाउॉऩाबरका तथा िडा कामावरमसॉग फझु्न सवकने अिस्था हुॉदाहुॉदै तथा सम्झौता गने सभमभा 
सबभबतका ख्जम्भेिाय ऩदाबधकायीहरू अध्मऺ सयेुन्रकुभाय भण्डर, कोषाध्मऺ कृष्णकुभाय मादि य 
सख्चि ख्शियाभ चौधयी स्िमभ ् उऩख्स्थत हनुऩुनेभा सो नगयी सबभबतभा नयहेका हरय भण्डर य 
बफ.ऩी. मादिको अगिुाइभा िीयेन्रकुभाय भण्डरसभेतका ब्मख्क्तहरूसॉग मोजना सम्झौता गयेको, 
साथै उऩबोक्ता सबभबतका ऩदाबधकायीहरूको नागरयकताको पोटोकऩी केयभेट गयेको नाङ्गो 
आॉखारे हेदावसभेत देख्खन े अिस्था हुॉदासभेत सक्कर नागरयकता प्रभाणऩत्र य ब्मख्क्त सनाखत 
नगयेको, मोजना सम्झौताऩत्रभा सम्झौता बभबत, मोजना सम्ऩन् न गने बभबत, मोजना सरुू हनु े
बभबतसभेत उल्रेख नगयी सबुनमोख्जत ढङ्गफाट सम्झौता गयी कामावदेश ददएको तथा फैंक खाता 
खोबरददन सम्फख्न्धत ऩदाबधकायीहरूराई सभेत सनाखत नगयी दस्तखत प्रभाख्णत गयी बसपारयस 
गयेको, मोजना कामावन्िमन गदावसभेत अरूराई जानकायी नहोस ्बनी मोजनाको विियणसवहतको 
होबडवङ फोडव यात नऩुनेायात न रगाउनऩुनेभा सो नगयेको य ऩबछ सयकायी छाऩ दस्तखत कीतेभा 
अनसुन्धान बई स्थानीम जनप्रबतबनबधको योहियभा यीतऩूिवक गदठत उऩबोक्ता सबभबतरे नमाॉ 
सम्झौता गयी कामव गयेको देख्खएको हुॉदा मो कामवभा ऩूिावधाय विकास कामावरम, बसयहाका 
कामावरम प्रभखु याजकुभाय गोइत, सोही कामावरमका नामि सवु्िा बागित मादि, बफ.ऩी. बन् न े
विवनानाथप्रसाद मादि, हरय भण्डर, िीयेन्रकुभाय भण्डर य कृष्णकुभाय मादिको सॊरग्नता ऩखु्ष् ट 
बइयहेको छ। 

 मी प्रबतिादीहरूरे भतुनी नदी बसॉचाइॉ आमोजनाको कामव गनव गदठत उऩबोक्ता सबभबतका बसमायाभ 
भण्डर, बफभरादेफी चभैन य इन्दकुुभायी भण्डरको नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको 
पोटोकऩीभा अनबधकृतरूऩभा विियण सच्च्माएको तथा अख्ग्नसाइय कृष्णसियण गाउॉऩाबरकाको 
आधायबतू विद्यारम इटहिावसम्भको सडक बनभावणको राबग प्रदेश सयकायको बौबतक ऩूिावधाय 
विकास भन्त्रारम जनकऩयुको नाउॉभा बसपारयस भाग बइ आएफभोख्जभ बसपारयस गरयएको बन् न े
व्महोयाको ऩत्र अनबधकृतरूऩभा सच्च्माई अख्ग्नसाइय कृष्णसियण गाउॉऩाबरका-२ अन्तगवत 



कनौरीफाट आधायबतू विद्यारम इटहिावसम्भको सडक बनभावणको राबग प्रदेश सयकायको बौबतक 
ऩूिावधाय विकास भन्त्रारम जनकऩयुधाभफाट उक्त सडक बनभावण गनव गदठत उऩबोक्ता सबभबतद्वाया 
बनभावण कामव सॊचारन गयी ददन ु हनु बन् ने बसपारयस फनाई सम्झौताका राबग ऩूिावधाय विकास 
कामावरम बसयहा, सम्ऩकव  ईकाई कामावरम, याजवियाजभा ऩेश गयेको देख्खॉदा बनजहरूको फदबनमत 
ऩवुष्ट बइयहेको देख्खन्छ।वि.वऩ. बन् न े विवनानाथप्रसाद मादि, हरय भण्डर, वियेन्रकुभाय भण्डर य 
कृष्णकुभाय मादि सभेत ४ जनारे एउटा प्रमोजनको राबग गदठत उऩबोक्ता सबभबतको कागजात 
सच्चाई गरत उऩबोक्ता सबभबत गठन गयेको बन् ने रगामतका गरत कागजातहरू ऩेश गयी 
उख्ल्रख्खत बफश् िनाथप्रसाद मादिसभेत ४ जना तथा याजकुभाय गोइत य बागित मादिसभेत ६ 
जना बई गरत कागजातको आधायभा मोजना सम्झौता गदाव सभेत अिास्तविक उऩबोक्ता 
सबभबतका अध्मऺ, कोषाध्मऺ य सख्चि जस्ता ऩदाबधकायीहरूको उऩख्स्थबतविना नै उक्त सबभबतको 
नाभभा मोजना सम्झौताभा सम्झौता बभबत रगामतका मोजनाको सम्झौताभा खरुाउनऩुने भहत्िऩूणव 
विियण सभेत नयाखी सम्झौता गयेागयाएको तथा सयेुन्रकुभाय भण्डर य कृष्णकुभाय मादिको 
नाभभा बसद्धाथव फैंक, याजवियाज शाखाभा खाता खोल्न ेबसपारयस सभेत गयीागनव रगाई सयकायी 
सम्ऩख्त्तको हानी नोक्सानी गने उदे्दश्मरे सो कामव गयेको स्ऩष्ट बइयहेको छ।धेयैजना व्मख्क्त 
सॊरग्न यहेको िायदातभा एकबन्दा फढी व्मख्क्त भतुम अबबमकु्त (Principal Offender) हनुसक्न ेय 
सहामक अबबमकु्त (Accessory Offender) ऩबन धेयै जना हनु सक्न ेकुयाराई पौजदायी विबधशास्त्ररे 
आत्भसात गयेको हनु्छ।प्रस्ततु िायदातभा धेयैजना सहामक अबबमकु्तहरू यहेका य बनजहरूको 
सहमोगबफना िायदात घवटत हनु नसक्न ेअिस्थाभा बनज प्रबतिादीहरूराई अबबमोगदाफी फभोख्जभ 
सजाम हनुऩुनेभा सो नगयी आयोवऩत दाफीफाट सपाइ ददन ेगयी बएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ। 

 अऩयाधशास्त्रका अनसुाय कसूय हनुका राबग साभान्मतमा भनसाम (intention), ऩूिवतमायी 
(preparation/planning), अ ऩयाबधक कामव गने प्रमास (attempt) य अ ऩयाबधक कामवको ऩूणवता 
(commission) बएभाभात्र ऩूणव अऩयाध हनु्छ।प्रस्ततु भदु्दाभा भ्रष्टाचाय गने ऩूिवतमायीका साथ कीते 
उऩबोक्ता सबभबत फनाएको देख्खएको छ।भनसाम तत्ि नबएको ठाउॉभा उद्योग हनु नसक्न े
सैद्धाख्न्तक दृवष्टकोण छ य मी प्रबतिादीहरूरे नक्करी कागजात फनाएको तथ्म बभबसर सॊरग्न 
कागजातहरूरे ऩवुष्ट गयेकोरे अऩयाधको उद्योग स्थावऩत हनु कतावफाट बनजको आऩयाबधक 
भनसामफभोख्जभ अऩेख्ऺत ऩरयणाभ प्राप्त गनव कुनै कामव गयेको हनुऩुने भान्मता छ।भनसामऩूिवक 
गरयने कसूयहरूभा भात्र भनसाम य तमायीको चयणऩबछ सो भनसामफभोख्जभ कतावरे कुनै कामव 
गयेभा ऩरयणाभ नआएको अिस्था बए ऩबन सो कामवराई नै उद्योगको रूऩभा आऩयाधीकयण गरयन े
हनु्छ।मी प्रबतिादीहरूरे फदबनमतऩूिवक भ्रष्टाचाय गने भनसामरे नक्करी कागजातहरू फनाएको 
बभबसर सॊरग्न कागजातहरूरे देखाइयहेको अिस्थाभा प्रबतिादीहरूराई सपाइ ददन ेगयी गरयएको 
पैसरा त्रवुटऩूणव छ।उद्योगसम्फन्धी अऩयाधभा सजामको उदे्दश्म अऩयाधीराई भात्र दरुूत्साहन गने 
नबई खतयनाकऩूिवक गरयने आऩयाबधक कामव ऩबन दरुूत्साहन गनुव बएकारे भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा २१ भा उद्योगको व्मिस्था बएको देख्खन्छ।मसयी ‘कसूय गने’ भनसामसवहत 
कीते कागजातहरू फनाई भ्रष्टाचायको कामव ऩूणव हनु नसकेको अिस्थाभा कसूयदायहरू dangerous 

proximity to the end or success को अिस्थाभा भात्र ऩगेुको तय कसूय गयी नसकेको अिस्थाभा 
ऩगेुकारे प्रबतिादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्रवुटऩूणव छ। 

2  याजकुभाय 
गोइतसभेत 

(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७६-

सयकायी 
सािवजबनक 
जग्गा 

प्रबतिादीहरू घनश्माभ दिु,े शौकात अरी 
खाॉ, फरयाभ शे्रष्ठ, धनेशचन्र गरुूङराई 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
8(१) य दपा 8(1)(ज) फभोख्जभको 

पैसरा 
सफै प्रबतिादीहरूराई सपाई। 

आधाय 

क. सफै प्रबतिादीहरूरे भौकाभा य अदारतभा फमान 

 निवेदक अञ्जनी फबनमाॉरे शे्रस्ता ऩूजाव अद्यािबधक गयी ऩाउन बभबत 2073ा9ा17 भा भारऩोत 
कामावरम,  बैयहिाभा बनिदेन ददएऩबछ भारऩोत कामावरम बैयहिारे कायिाही अगाबड फढाउन े
बसरबसराभा नाऩी कामावरम बैयहिासॉग हार साविक बफियण भाग गयेअनसुाय नाऩी कामावरम 
बैयहिाका नाऩी सबेऺक शौकात अरी खाॉरे नाऩजाॉच गयी बभबत 20६९ा२ा२८ भा नाऩ नक्सा 



CR-०२३८, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७९।४।३
०) 

व्मख्क्तको 
नाभभा 
कामभ 

गयी-गयाई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 

कसूयभा सोही ऐनको दपा 8(१) फभोख्जभ 
सजाम हनु य अन्जनी फबनमाॉराई ऐ ऐनको 
दपा 8(4) को कसयुभा सोही ऐनको दपा 
8(4) फभोख्जभ सजाम हनु। 

गदाव इन्कायी फमान गयेको।प्रबतिादीका 
साऺीहरूरे प्रबतिादीको बनाइ सभथवन हनुे गयी 
फकऩत्र गयेको। 

ख. प्रबतिादी अञ्जनी फाबनमाॉको जग्गा बभबत 
२०६९।२।२८ भा नाऩनक्शा हुॉदा नै साॉध 
बसभानाको नदीसभेतको जग्गा घसुाई फढी 
ऺेत्रपर देखाई नाऩनक्शा बएको देख्खएकोभा 
उक्त नाऩनक्शा गने कामवभा सॊरग्न 
कभवचायीहरूउऩय भदु्दा दामय बएको अिस्था 
देख्खदैन।बनजरे फमान गदाव हारसाविक गदाव 
सयकायी याजवनाफाहेकको यकभ नददएको बनी 
फमान गयेको। 

ग. बभबत २०७५।९।१३ भा अदारतभा अबबमोग 
दताव हनुबुन्दा ऩवहरे प्रबतिादी अञ्जनी फाबनमाॉका 
नाउॉभा फढी दताव बएको जग्गा कटाई 
साविकफभोख्जभकै से्रस्ता कामभ गने गयी बभबत 
२०७४।११।११ भा नै भारऩोत 
कामावरमफाट बनणवम गयी साविकको त्रवुट 
सच्च्माइएको। 

सरुू वपल्ड बनयीऺण गने सिेऺक तथा 
हारसाविकको बनणवम गने भारऩोत अबधकृत 
सभेतका ऩदाबधकायीउऩय आयोऩदािी नबएको 

बई तमाय बएको नक्साअनसुाय हारसाविकको पायाभ बयी ऩत्रभा बनजरे काउण्टय दस्तखत य 
नाऩी अबधकृत घनश्माभ दिुरेे ऩत्रभा दस्तखत गयी च.नॊ. 2469 बभबत 2073ा10ा18 को 
ऩत्र भारऩोत कामावरम बैयहिाराइव रेखेको य सो ऩत्रानसुाय बनिदेक अन्जनी फबनमाॉको साविक 
वक.नॊ. 40 ऺेत्रपर 1-18-11 य वक.नॊ. 758 ऺेत्रपर 0-3-19 य हार वक.नॊ. 2 ऺेत्रपर 
16720.18 िगव भीटय दठक छ, साविकको सयकायी तथा सािवजबनक वकत्ता हारको उख्ल्रख्खत 
वकत्ता जग्गाभा नघसेुको, वकत्ताकाट गनुवऩने होइन, साविक नक्साफभोख्जभ वपल्ड चेक गयेको, ऩूया 
जग्गा बनजको बनी ऩत्राचाय गयेको देख्खन्छ।उख्ल्रख्खत वक.नॊ  ४० य वक.नॊ ७५८ को जग्गाको 
जम्भा ऺेत्रपर ज.वि. २-०२-१० हनु े य त्मस को िगवभीटयभा रैजाॉदा १४३९२.२६ िगवभीटय 
ऺेत्रपरभात्र हनुेभा १६७२०.१८ िगवबभटय जग्गा हार साविक गयेको अिस्था विद्यभान छ।बभबत 
2073ा10ा18 को नाऩी कामावरमको उख्ल्रख्खत ऩत्र प्राप्त बएऩबछ भारऩोत कामावरम 
बैयहिाका ना.स.ु फरयाभ शे्रष्ठराइव स्थरगत सजवबभन गयी सत्मतथ्म ब्महोयाको प्रबतिदेन ऩेश गनव 
जानकायी गयाएअनसुाय बनज ना.स.ु फरयाभ शे्रष्ठरे बभबत 2073ा10ा22 को सजवभीन 
भचुलु्काभा  उख्ल्रख्खत जग्गा बनिदेक अन्जनी फबनमाॉको जग्गा यहेको; मसभा अरू कसैको दािी, 
फादवििाद छैन साथै उक्त जग्गाभा सयकायी सािवजबनक जग्गा घसेुको छैन बने्न ब्महोयाको 
योहियभा सािवजबनक जग्गाको सॊयऺणको सभेत दावमत्ि बएका िडा न. ३ का िडासख्चि 
धनेशचन्र गरुूङरे गयेको फमानभा व्मािहारयकरूऩभा सख्चिको हैबसमतरे सहीछाऩ गरयददएको हुॉ 
बनी काननुफभोख्जभ कामव नगयी सािवजबनक जग्गा सॊयऺण गनुवऩनेभा फेिास्ता गयी तमाय गयेको 
सजवबभन भचुलु्का भारऩोत कामावरम बैयहिाभा ऩेश गयी भारऩोत कामावरमको बभबत 
2073ा11ा3 को हारसाविक बनणवमअनसुाय अन्जनी फबनमाॉको नाभभा साविकभा बन्दा 
2329.68 िगव बभटय जग्गा हारसाविक गयी बनजराई जग्गाधनी प्रभाणऩूजाव ददएको 
देख्खन्छ।ऩबछ भारऩोत कामावरम बैयहिा रूऩन्देहीको बभबत 2074ा11ा11 को बनणवमानसुाय 
उख्ल्रख्खत जग्गाधनी अन्जनी फबनमाॉको साविकबन्दा फढी हनु गएको 2329.92 िगवभीटय जग्गा 
नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गयी फाॉकी जग्गाको भात्र जग्गाधनी प्रभाणऩूजाव फनाएको 
देख्खन्छ। 

 अख्ततमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोगभा उजयु ऩयेऩश्चात ् भारऩोत कामावरम बैयहिाको बभबत 
2074ा11ा11 को बनणवमअनसुाय उख्ल्रख्खत साविकबन्दा फढी 2329.92 िगव बभटय जग्गा 
नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गयेको देख्खन्छ।बनिदेक अन्जनी फबनमाॉरे शे्रस्ता ऩूजाव अद्यािबधक 
गयी ऩाउन बनिदेन ददएऩश्चात ्भारऩोत कामावरमरे नाऩी कामावरम बैयहिासॉग हार साविक बफियण 
भागकोभा नाऩी कामावरम बैयहिाका नाऩी सबेऺक शौकात अरी खाॉरे नाऩजाॉच गयी बभबत 
20६९ा२ा२८ भा नाऩ नक्सा बई तमाय बएको नक्साअनसुाय हारसाविकको पायाभ बयी नाऩी 
अबधकृत घनश्माभ दिुरेे ऩत्रभा दस्तखत गयी भारऩोत कामावरमभा ऩठाएको य भारऩोत 
कामावरमरे सजवबभन गनव ना.स.ु फरयाभ शे्रष्ठराई ऩठाएकोभा बनजरे नाऩी सबेऺक शौकात अरी 
खाॉको हारसाविक बफियणराइव सहमोग ऩगु्ने गयी उक्त जग्गा बनिदेक अन्जनी फबनमाॉको जग्गा हो 
मसभा अरू कसैको दािी, फादवििाद छैन साथै उक्त जग्गाभा सयकायी सािवजबनक जग्गा घसेुको 
छैन बने्न ब्महोयाको सजवबभन भचुलु्का तमाय गयी सजवबभन भचुलु्काको योहियभा सािवजबनक 
जग्गाको सॊयऺणको सभेत दावमत्ि बएका िडा न.३ का िडा सख्चि धनेशचन्र गरुूङसभेत 
योहियभा सहीछाऩ यहेको सजवबभन भचुलु्का भारऩोत कामावरमभा ऩेश बई भारऩोत कामावरमफाट 
बएको हार साविक बनणवम आऩयाबधक कामव बएको देख्खन्छ।ऩबछ उजयुी ऩयेऩश्चात ् भारऩोत 
कामावरम बैयहिा रूऩन्देहीको बभबत 2074ा11ा11 को बनणवमानसुाय उख्ल्रख्खत जग्गाधनी 
अन्जनी फबनमाॉको साविकबन्दा फढी हनु गएको 2329.92 िगव भीटय जग्गा नेऩार सयकायको 



नाभभा कामभ हनु आएकोरे प्रबतिादीहरू नाऩी अबधकृत घनश्माभ दिु,े नाऩी सबेऺक शौकातअरी 
खाॉ, भारऩोत कामावरम बैयहिाका ना.स.ु फरयाभ शे्रष्ठ य िडा नॊ. 3 का िडा सख्चि धनेशचन्र 
गरुूङरे उक्त सयकायी सािवजबनक जग्गा अन्जनी िबनमाको जग्गाभा घसुाई व्मख्क्तको नाभभा 
हारसाविक गयेको ऩवुष्ट बइयहेको छ।जग्गाधनी अन्जनी फबनमाॉरे साविक फभोख्जभको ऺेत्रपर 
कामभ हनु ेगयी हार साविक गयाउन ुऩनेभा सो नगयी बनजको उख्ल्रख्खत वकत्ता नॊ. को जग्गाको 
ऩूिव, ऩख्श्चभ य दख्ऺण डण्डा खोरा वकनायाभा ऩने 2329.68 िगव बभटय सयकायी सािवजबनक 
जग्गा आपूसभेतको सॊरग्नताभा आफ्नो नाभभा दताव गयी गयाई कसयु गयेको ऩवुष्ट बइयहेकोभा 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरा फदयबागी छ। 

 कुनै अऩयाधभा अनसुन्धान, अबबमोजन य दख्ण्डत गने कानूनी प्रमोजनरे त्मसै भदु्दाभा भात्र सीबभतता 
यातदैन।आउॉदा ददनहरूभा मस्ता अऩयाध गनव इच्छा याख्न ेव्मख्क्तहरू अऩयाध गनव हतोत्सावहत हनु 
बने्नसभेत यहेको हनु्छ।जग्गा हार साविक गने नाभभा सयकायी सािवजबनक जग्गा व्मख्क्तको 
नाभभा घसुाई हार साविक गने, उजयु नऩयेभा भ्रष्टाचायका कसूयभा आऩयाबधक दावमत्ि िहन गनव 
नऩने य कसूयभा उजयु ऩयेभा कसूयफाट सखृ्जत ऩरयणाभराई सच्च्माउन े य सच्च्माइसकेको बने्न 
आधायभा आऩयाबधक दावमत्िफाट उन्भखु्क्त ऩाउॉदै जाने हो बने सािवजबनक सयकायी सम्ऩख्त्त 
व्मख्क्तको नाभभा दताव गने जस्तो गम्बीय अऩयाधरे सदैि प्रश्रम ऩाउन े हनु्छ।मसतपव  विचाय नै 
नगयी बनणवम सच्च्माएको बने्न आधायभा प्रत्मथॉ प्रबतिादीहरूराई सपाइ ददएको पैसरा त्रवुटऩूणव 
यहेको छ।आफ्नो ख्जकीयराई िस्तऩुयक य कानूनरे भान्मता ददएका प्रभाणफाट ऩवुष्ट िा खण्डन गनव 
तथ्ममकु्त य िस्तबुनष्ठ प्रभाण प्रस्ततु गनव नसकेको अिस्थाभा प्रबतिादीरे अऩषु्ट बनाइ याखेकै 
आधायभा अदारतरे सपाइ ददन े कामव न्मामऩूणव हुॉदैन।प्रबतिादीहरूरे कुनै प्रभाण नै ऩेश नगयी 
गयेको इन्कायी फमान आपैभा प्रभाणग्राह्य हनु नसक्न ेतथा बनजहरूका साऺीको फकऩत्रसभेत सोही 
व्महोयाको हनु े जान्दाजान्दै अदारतरे बनज प्रबतिादीहरूको फमान य बनजैका साऺीहरूको 
फकऩत्रको आधायभा सपाइ ददएको त्रवुटऩूणव छ।कुनै सभमभा कुनै प्रबतिादीराई भदु्दा दामय 
नगरयएकै बने्न आधायभा बभबसर सॊरग्न प्रभाणको भूल्माङ्कन नगयी सपाइ ददने गयी बनणवम गरयॉदा 
सभाजभा दण्डहीनता फढेय आऩयाधीक कामवभा सभेत फृवद्ध हनु ेहनु्छ।अऩयाध गये ऩबन कसैउऩय 
भदु्दा नचरेभा अदारतरे अनसुन्धान गने बनकामराई ध्मानाकषवण गयाउन सक्ने अिस्था हनु सक्छ 
तय कुनै िायदातभा कुनै अभकु व्मख्क्तउऩय भदु्दा नचल्दैभा भदु्दा चराइएका व्मख्क्तहरूरे सपाइ 
ऩाउने बने्न सपाइको आधाय फनाउन ुवकभाथव उख्चत हनु सक्दैन।भ्रष् टाचायजन्म कामव हनुका राबग 
आबथवक राब िा हाबनभात्र ऩमावप्त आधाय होइन।अिाख्छछत वकबसभको दोषऩूणव गबतविबध ऩबन 
भ्रष् टाचायजन्म कसयुको अको भहत्वपिऩूणव आधाय हो।प्रबतिादीको गैयकानूनी य अिाख्छछत वकबसभको 
दोषऩूणव गबतविबधफाट कसैको हाबन हनुे य कसैरे राब ऩाउने अिस्था हनु्छ बन ेसो कामव ऩबन 
भ्रष् टाचायजन्म कसयुको दामयाबबत्र ऩने नै हनु्छ।साथै प्रबतिादीरे त्मस वकबसभको गैयकानूनी य 
अिाख्छछत वकबसभको गबतविबध केिर आबथवक राब हाबन ऩरु् माउने भनसामका साथ गयेको बथएन 
बन् ने आधायभा भात्र उक्त दोषऩूणव कामवफाट बनजरे उन्भखु्क्त ऩाउन ेअिस्था नयहने (नेकाऩ २०७५ 
पागनु, बन नॊ १०१४२) बनी बसद्धान्तसभेत प्रबतऩादन बएको अिस्थाभा मी प्रबतिादीहरूको 
फदबनमतऩूणव गबतविबधका कायण सयकायी/सािवजबनक जग्गा व्मख्क्तको नाभभा जबनएको अिस्थाभा 
भ्रष्टाचाय बएको देख्खदादेख्खॉदै बनज प्रबतिादीहरूराई सपाइ ददई गरयएको त्रवुटऩूणव पैसरा फदयबागी 
छ। 

 


