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मिमि: २०७९।१२।१२  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 
 

 

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

अदारतफाट बएको पैसराउऩय आमोगराई ख्चत्त नफझुी सिोच्च अदारतभा ऩनुयािदेन गरयएको भदु्दा। 

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशेष अदारत, काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशेष 
अदारतफाट बफबबन्न बभबतभा पैसरा बएका भध्म ेघसु/रयसित, गरत बरखत तथा सयकायी कागजात सच्माई भ्रष्टाचाय 
गयेको सम्फन्धी भदु्दाभा आमोगको बनणणम अनसुाय बभबत २०७९।१२।१० गते सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएको 
बफफयण देहामानसुाय यहेको छ । 

 
 

प्रिक्ता 
बोरा दाहार 

 

 

 

 

 



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

1  कभरप्रसाद 
ऩयाजरुीसभेत 

(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७६-
CR-०१२९, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७९।३
।१३) 

घसु/रयसित, 
गरत बरखत 
तथा 
सयकायी 
कागजात 
सच्माई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

कभरप्रसाद ऩयाजरुी¸ 
भनहयी फयार, ददनेश 
के.एभ., तोयण 
ऩयाजरुी, चक्रफहादयु 
शे्रष्ठ, भनोजकुभाय 
ऩोखयेर, विजम 
साऩकोटा, शैरेन्र 
ढकार, िीयबसङ 
बण्डायी, ऩदभप्रसाद 
फजगाईँ¸ जगददशचन्र 
नेऩारी य कम््मटुय 
अऩयेटयहरू योशन 
गौतभ य बोजप्रकाश 
न्मौऩानेसभेत उऩय 
गैयकानूनी राब 
बरएको विगो 
रू.२४,८०,०००।- 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
बनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३(१) य 
दपा ३(१) को देहाम 
खण्ड (च) फभोख्जभ 
सजाम गयी गैयकानूनी 
राब घसु/रयसित 
िाऩत बरएको 
रू.२४,८०,०००।-ऐ. 
को दपा ३(१) 
फभोख्जभ असरु गयी 
जपत हनु य 
बनजहरूरे गरत 
बरखत शृ्रजना हनुेगयी 
आपूहरूरे प्रस्थान 
अनभुबत प्रदान गयेको 
अबबरेखसभेत नयाखी 
िा नयहन ेगयी प्रस्थान 
अनभुबत ददई 
सािणजबनक बनकामभा 
यहने प्रभाणसभेत रोऩ 
हनुे गयी प्रभाण नष्ट 

पैसरा 
प्रबतिादीभध्मेका कभरप्रसाद ऩयाजरुीराई 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन,2059 को दपा ९ य 
दपा १२ को कसयु ठहय गयी दिैु कसयुभा 
जम्भा १० भवहना कैद य रू 30,000।– 
जरयिाना हनुे अन्म आयोऩ दाफी नऩगु्ने य अन्म 
प्रबतिादीहरूरे आयोऩदािीफाट सपाइ ऩाउने। 

आधाय 

क. कभरप्रसाद ऩयाजरुीरे प्रस्थान 
अनभुबत प्रदान गरयएको विियण IMMI 

SYSTEM अबबरेखभा सभेत नयहने गयी 
प्रस्थान अनभुबत ददएको तथ्मराई सम्फख्न्धत 
बनकामफाट Desk Officer को ऩवहचानभा 
NOT FOUNDED सभेत उल्रेख बई आएफाट 
प्रस्थान अनभुबतको प्रभाणसभेत रोऩ गयी 
गयाई प्रस्थान अनभुबत ददए ददराएको 
देख्खमो।  

ख. कुनै कुयाको आयोऩ रगाउनभुातै्र ऩमाणप्त हुॉदैन, 
सो आयोऩ प्रभाणफाट ऩवुष्ट गने दावमत्ि ऩबन 
िादी ऩऺभा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
२५ रे समु्ऩेको अिस्थाभा सोफभोख्जभ ऩवुष्ट 
गनण नसकेको अिस्थाभा केिर आयोऩभात्रको 
आधायभा दोषी ठहय   माउन बभरेन।मसथण 
प्रबतिादी कभरप्रसाद ऩयाजरुीसभेतका 
प्रबतिादीहरूउऩय दपा ३(१) य ३(१)(च) 
को कसूय दािी ऩगु्न सक्दैन। 

ग. कभरप्रसाद ऩयाजरुी िाहेक अन्म प्रबतिादीहरू 
कसूयभा इन्काय यही भौकाभा य अदारतसभऺ 
िमान गयेको तथा प्रबतिादी कभरप्रसाद 
ऩयाजरुीरे भौकाभा ऩोर गयी िमान गयेको 
बए ऩबन अदारतसभऺ िमान गदाण सो व्महोया 
इन्काय गयी फमान गयेको। 

घ. अध्मागभन विबागको उजूयीभा मी अन्म 
प्रबतिादीहरूको नाभ उल्रेख बएको ऩबन 
देख्खएन।CCTV FOOTAGE भा मी 
प्रबतिादीहरूको उऩख्स्थबत देख्खएन।मसयी मी 
प्रबतिादीहरूविरूद्ध कुनै ऩबन प्रभाण बभबसर 
सॊरग्न यहेको नदेख्खॉदा मी प्रबतिादीहरूको 
हकभा िादीदािी ऩगु्न सक्न ेदेख्खएन। 

क. कुनै कुयाको आयोऩ रगाउनभुातै्र ऩमाणप्त हुॉदैन, सो आयोऩ प्रभाणफाट ऩवुष्ट गने दावमत्ि ऩबन प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
२५ रे िादी ऩऺभा समु्ऩेको अिस्थाभा सोफभोख्जभ ऩवुष्ट गनण नसकेको अिस्थाभा केिर आयोऩभात्रको आधायभा दोषी 
ठहय   माउन बभरेन।मसथण प्रबतिादी कभरप्रसाद ऩयाजरुीसभेतका प्रबतिादीहरूउऩय दपा ३(१) य ३(१)(च) को 
कसूयदािी ऩगु्न सक्दैन बने्न विशेष अदारतरे बरएको आधाय सम्फन्धभा हेदाण प्रबतिादी कभरप्रसाद ऩयाजरुीरे प्रस्थान 
अनभुबत प्रदान गरयएको विियण IMMI SYSTEM अबबरेखभा सभेत नयहने गयी प्रस्थान अनभुबत ददएको तथ्मराई 
सम्फख्न्धत बनकामफाट Desk Officer को ऩवहचानभा NOT FOUNDED सभेत उल्रेख बई आएफाट प्रस्थान अनभुबतको 
प्रभाणसभेत रोऩ गयी गयाई प्रस्थान अनभुबत ददए ददराएको देख्खमो बने्न सम्फन्धभा अदारतसभेत सभहत बैसकेको 
अिस्था छ बन ेसोही कामणभा अन्म प्रबतिादीको सॊरग्नता सम्फन्धभा विचाय गदाण अध्मागभन विबागफाट रेखीआएको 
च.नॊ.74 बभबत 2076/4/21 को ऩत्रभा अन्म प्रबतिादीहरूको नाभ उल्रेख नबए ऩबन बभबत 2076/4/15 गते 
विहान 6.00 फजेदेख्ख 12.00 फजेसम्भको बफहानी बसफ्टभा अध्मागभन कामाणरम बत्रबिुन अन्तयाणवष्डम विभानस्थरफाट 
प्रस्थान अनभुबत प्रदान गने कामणभा बनजहरूको सभेत सॊरग्नता यहेको ऩाइन्छ।प्रबतिादी कभरप्रसाद ऩयाजरुीरे भौकाभा 
आमोगसभऺ गयेको िमानको जिापभा प्रस्थान अनभुबत ददॉदा नाभािरीहरू अध्मागभन कामाणरमभा कामाणयत सभकऺी 
साथीहरू य सहामक स्तयका साथीहरू साथै नेऩार एमयराइन्सका केही साथीहरूफाट ऩबन नाभ प्राप्त हनु े गछण बनी 
खरुाई रेखाउन ु बएको छ।मसयी तऩाइॉसॉगै पोन तथा म्मासेजभा अध्मागभन अनभुबतको राबग प्राप्त हनुे य तऩाइॉरे 
सभेत नाभािरीहरू ऩठाउन े कभणचायीहरूको नाभथय य सम्ऩकण  नम्िय रेखाइददनहुोस  बन्दा प्रबतिादी कभरप्रसाद 
ऩयाजरुीरे अन्म सहप्रबतिादीहरूको नाभ य सम्ऩकण  नम्फय खरुाई रेखाइददएको अिस्था छ।त्मसैगयी बनज प्रबतिादीरे 
सोही फमानभा अध्मागभनफाट सेवटङभा भाबनसहरू ऩठाउॉदा १ जना िाऩत के कबत यकभ बरनहुनु्छ बने्न सम्फन्धभा 
“हाम्रो कामण साभूवहकरूऩभा नै हनु ेगछणन ” बनी रेखाउनकुा साथै “मसयी भाबनसहरूराई प्रस्थान अनभुबत प्रदान गनण बनी 
एजेन्टरे एमयऩोटणभा गाह्रो छ बभराउनऩुछण बनी प्रबतव्मख्क्त १० हजाय बरन्छन ” बनी रेखाएको अिस्था छ।मसयी 
प्रबतिादी कभरप्रसाद ऩयाजरुीको भौकाको हस्तबरख्खत िमान प्रभाण ऐन, 2031 को दपा १०(१)(क) य ऐ. ऐनको 
दपा ९ अनसुाय प्रभाणभा बरन बभल्ने काननुी व्मिस्थासभेत यहेको य उक्त कसूय स्िीकाय गयी सहप्रबतिादीहरूराई ऩोर 
गयी गयेको िमान अन्म स्ितन्त्र प्रभाणहरू अध्मागभन विबागको ऩत्र, अध्मागभन विबागफाट प्राप्त बस.बस.वट.बब.पुटेज, 
ऩोबरग्राप ऩयीऺण तथा प्रबतिादीहरूफीच आदानप्रदान गरयएका SMS विियणहरूफाट सभेत ऩवुष्ट बैयहेको अिस्थाभा सम्ऩूणण 
प्रबतिादीहरूराई अबबमोग भागदािी फभोख्जभै कसूय ठहय गरयनऩुनेभा प्रबतिादी कभरप्रसाद ऩयाजरुीराई भात्र आॊख्शक 
कसूय ठहय गयी गरयएको उक्त पैसरा त्रवुटऩूणण यहेकोरे उक्त ऩैसरा फदयबागी छ। 

ख. फभफहादयु फस्नतेसभेत विरूद्ध नऩेार सयकाय बएको न.ेका.ऩ.2070, अङ्क 6, बनणणम नॊ. 9022 भा दईु विऩयीत खारका 
अबबव्मख्क्त बभबसर साभेर यहेकोभा अदारतरे स्ितन्त्र प्रभाणफाट ऩवुष्ट हनु ेकथन प्रभाणभा बरनऩुने हनु्छ।अबधकायप्राप्त 
अबधकायीसभऺको साबफती य अदारतसभऺको इन्कायीभध्मे कुनराई प्रभाणभा ग्रहण गने बन्न ेसन्दबणभा कुन कथन अन्म 
प्रभाणफाट सभबथणत हनु्छ बन्न ेकुया नै अदारतरे बनष्कषण बनकाल्न ेआधाय हो।अबधकायप्राप्त अबधकायीसभऺ व्मक्त गयेका 
कुया प्रभाण शून्म हनु ेहोइनन ।न त प्रबतिादीहरूको अदारतसभऺको इन्कायी नै अकाट्य प्रभाण भाबनन ेहो।अदारतसभऺ 
इन्कायी गदाण अबधकायप्राप्त अबधकायीसभऺ के कुन कायण य कसयी साबफत फनाइमो बन्न ेकुयाका हकभा व्मक्त गयेको 
कुयाभा अदारतरे ध्मान ददनऩुने। प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ९(२) रे व्मिस्था गयेका बम, त्रास, प्ररोबनसभेतका 
अफस्था देख्खएभा अबबमकु्तको अदारतफाहेक अन्मत्र व्मक्त गयेको कुया प्रभाण नराग्न ेहनु्छ।अबबमकु्तरे अबधकाय प्राप्त 
अबधकायीसभऺ कुनै कुया व्मक्त गदाणको अिस्थाको सचेतता, मातना, धम्की य प्ररोबन ददएको बथएन बन्न ेप्रत्माबबूत प्रभाख्णत 
गनुणऩछण तय मी अिस्थाको ख्जकीय य आधाय बन े बभबसरफाट देख्खनऩुने।भदु्दाको एक ऩऺ सयकायको प्रबतबनबध अनसुन्धान 
अबधकायीरे आफ्नो विऩऺराई कब्जाभा याखी व्मक्त गयाइएका अबबव्मख्क्तराई अदारतरे सहजै विश्वास गयी प्रभाणको 
रूऩभा ग्रहण गनण नहनु े बन्न े नै प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ९(२) को आशम बएकारे उक्त दपाको ऩरयऩारनकै 
सन्दबणभा म्माद थऩका राबग अदारतभा ऩेश गरयॉदा अबबमकु्तराई सशयीय न्मामाधीशसभऺ उऩख्स्थत गयाउन ु ऩने, त्मस 
फरेासम्भ खडा बएका बरखतभा अदारतरे छाऩ रगाई ददन ेय अबबमकु्तसॉग सोधऩूछ गदाण आिश्मकता भहसूस गरयएभा 



गयी गयाई भ्रष्टाचाय 
बनिायण ऐन¸ २०५९ 
को दपा ९ य ऐ. 
ऐनको दपा १२ को 
कसयुसभेत गयेको 
देख्खएकोरे सोही 
ऐनको दपा ९ य 
दपा १२ 
फभोख्जभसभेत सजाम 
हनु। 

तत्कारै घा जाॉच िा स्िास्थ्म ऩयीऺण गयाउन अस्ऩतार ऩठाइन ेकामणविबध सबुनख्ित  छ।अदारतफाहेक अन्मत्र अबबमकु्तरे 
व्मक्त गयेका कुया प्रभाणभा ग्रहण गदाण सतकण ता अऩनाउनऩुने।अन्म स्ितन्त्र प्रभाणरे ऩवुष्ट गयेको अिस्था य अबधकायप्राप्त 
अबधकायीसभऺको आफ्नो कथन इच्छाविरूद्धको हो बनी बरएको ख्जकीय विश्वास गनण सवकन ेआधाय नदेखाइएको अिस्थाभा 
सो कथन प्रभाण शून्म हनु्छ बन्न नसवकन ेबबन बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको अिस्था छ। प्रस्ततु भदु्दाभा सभेत प्रबतिादीरे 
कसूय स्िीकायी बनजको फमान अन्म स्ितन्त्र प्राणहरूफाट ऩवुष्ट बएको, िमानको क्रभभा प्रबतिादीराई कुनै ऩबन प्रकायको 
बम,त्रास, धम्की प्रमोग नबएको तथा त्मस्तो बम, त्रास य धम्कीको प्रमोग गयी साविती िमान गयाइमो बनी म्माद थऩको 
सभमभा अदारतसभऺ तथा अन्मत्र कवहॉकतै उजूयी गने तथा बनिदेन ददने कामण नबएको अिस्था यहेको य उक्त िमान 
प्रबतिादीरे हस्तबरख्खतरूऩभा आपूरे रेखेको तथ्म स्िीकाय गरययहेको अिस्थाभा भौकाको कसूय स्िीकायी तथा 
सहप्रबतिादीराई ऩोर गयी गयेको फमान प्रभाणको रूऩभा ग्रहण गयी सम्ऩूणण प्रबतिादीहरूराई अबबमोग भागदाफीअनसुाय 
कसूय ठहय गरयनऩुनेभा प्रबतिादी कभरप्रसाद ऩयाजरुीराई आॊख्शक कसूय ठहय य अन्म प्रबतिादीराई सपाइ ददएको 
उक्त पैसरा त्रटुीऩूणण देख्खएकोरे उक्त पैसरा खायेज गयी अबबमोग भागदाफीफभोख्जभ कसूय ठहय गयी सजाम गरयनऩुने 
देख्खन्छ। 

ग. कभरप्रसाद ऩयाजरुी िाहेक अन्म प्रबतिादीहरू कसूयभा इन्काय यही भौकाभा य अदारतसभऺ फमान गयेको तथा 
प्रबतिादी कभरप्रसाद ऩयाजरुीरे भौकाभा ऩोर गयी िमान गयेको बए ताऩबन अदारतसभऺ िमान गदाण सो व्महोया 
इन्काय गयी िमान गयेको बने्न सम्फन्धभा Common Law System  अन्तगणतको पौजदायी न्माम प्रवक्रमाभा ऩीडकराई 
सभेत Right to Silence को साथै Self Criminalization गनण िाध्म नऩारयने हक यहेको अिस्थाभा प्रबतिादीहरूरे भौकाभा 
य अदारत सभऺ कसूयभा इन्काय यही िमान गदैभा बनजहरू बनदोष यहेको बनी भान्न बभल्न ेअिस्था यहॉदैन। मद्यवऩ 
कसूयभा इन्काय यही िमान गयेको बए ताऩबन SMS विियणहरू आदानप्रदान आऩासभा बभरेभतो गयी प्रस्थान अनभुबत 
ददनऩुने व्मख्क्तहरूको नाभ आदानप्रदान गयेको जसभध्मे १९९ जना व्मख्क्तहरूरे सम्फख्न्धत एमयराईन्सफाट िोबडणङ ऩास 
बरई प्रस्थानसभेत गयेको देख्खएकोभा केहीको अध्मागभन कामाणरमभा यहेको IMMI SYSTEM भा प्रस्थान अनभुबत ददने 
अबधकायीको अबबरेख देख्खएकोभा केहीको NOT FOUNDED सभेत उल्रेख बएको अिस्था यहेको देख्खन्छ।IMMI 

SYSTEM का प्राविबधक विऻरे िकऩत्र गदाण उक्त सफ् टिमेयको ID य PASSWORD  उऩरव्ध गयाउन े अबधकाय तथा 
ख्जम्भेिायी अध्माभन विबागका कम््मटुय इख्न्जबनमयराई हनुे, ID य PASSWORD  बफना अन्म व्मख्क्तको ऩॉहचु नहनुे, उक्त 
सफ् टिमेयभा डेटा इन्ट्री गयेऩबछ सच्च्माउने तथा नष्ट गनेजस्ता कामण जोकोही प्रमोगकताणफाट सम्बि नहनु ेबनी रेखाएको 
अिस्था यहेको छ।जसफाट प्रबतिादीहरूकै बभरेभतोभा आपूहरूरे गैयकानूनी राब बरई सेवटङभा प्रस्थान अनभुबत ददन े
ददराउने कामण गयी उक्त कामणको प्रभाण रोऩ गयाउने गरत भनसामरे उक्त कामण गयेको ऩवुष्ट हनु आएको 
छ।प्रबतिादीहरूरे अदारतसभऺ गयेको िमानभा IMMI SYSTEM भा सभमसभमभा खयािी आउन ेय उक्त सभमको येकडण 
नयहने बनी उल्रेख गयेको बए ऩबन IMMI SYSTEM भा खयािी आॉउदा  हाडण कऩीभा सोको येकडण या्ऩुनेभा सो 
कामणसभेत नगयेको अिस्थाभा SYSTEM भा खयािी आउॉदा येकडण नयहन े बने्न कुया कसूयफाट उन्भखु्क्त ऩाउन े उऩाम 
िाहेक अन्म केही नयहेको देख्खन्छ।मस्तो अिस्थाभा अबबमोग भागदािी िभोख्जभ कसूय ठहय गरयनऩुनेभा प्रबतिादी 
कभरप्रसाद ऩयाजरुीराई आॊख्शक कसूय ठहय य अन्म प्रबतिादीराई सपाइ ददएको उक्त पैसरा त्रटुीऩूणण देख्खएकोरे 
उक्त पैसरा खायेज गयी अबबमोग भागदािीफभोख्जभ कसूय ठहय गयी सजाम गरयनऩुने देख्खन्छ।  

घ. अध्मागभन विबागको उजूयीभा मी अन्म प्रबतिादीहरूको नाभ उल्रेख बएको ऩबन देख्खएन।CCTV FOOTAGE भा मी 
प्रबतिादीहरूको उऩख्स्थबत देख्खएन।मसयी मी प्रबतिादीहरू विरूद्ध कुनै ऩबन प्रभाण बभबसर सॊरग्न यहेको नदेख्खॉदा मी 
प्रबतिादीहरूको हकभा िादीदािी ऩगु्न सक्ने देख्खएन बने्न सम्फन्धभा अध्मागभन विबागफाट रेखीआएको च.नॊ. 74 बभबत 
2076/4/21 को ऩत्रभा अन्म प्रबतिादीहरूको नाभ उल्रेख नबए ताऩबन SMS विियणभा नाभ उल्रेख बएका 
मात्रहुरूराई अध्मागभन कामाणरम बत्रबिुन अन्तयावष्डम विभानस्थरफाट प्रस्थान अनभुबत प्रदान गने कामणभा बनजहरूको 
सभेत सॊरग्नता यहेको, प्रबतिादी कभरप्रसाद ऩयाजरुीरे भौकाभा आमोगसभऺ गयेको िमानभा प्रस्थान अनभुबत ददॉदा 
नाभािरीहरू अध्मागभन कामाणरमभा कामाणयत सभकऺी साथीहरू य सहामक स्तयका साथीहरू साथै नऩेार 
एमयराईन्सका केही साथीहरूफाट ऩबन नाभ प्राप्त हनुे गछण बनी खरुाई रेखाउनकुा साथै अन्म प्रबतिादीहरूको सभेत 
नाभ उल्रेख बएको, SMS विियणहरू प्रबतिादीहरूरे आऩसभा आदानप्रदान तथा बभरेभतो गयी प्रस्थान अनभुबत ददएको 



सप्रभाण ऩवुष्ट हनुकुा साथै प्रबतिादी कभरप्रसाद ऩयाजरुीरे अन्म प्रबतिादीराई ऩोर गयी गयेको फमानसभेत अन्म स्ितन्त्र 
प्रभाणहरूफाट ऩवुष्ट बएको अिस्थाभा अध्मागभन विबागको उजूयीभा मी अन्म प्रबतिादीहरूको नाभ उल्रेख बएको ऩबन 
देख्खएन ।CCTV FOOTAGE भा मी प्रबतिादीहरूको उऩख्स्थबत देख्खएन।मसयी मी प्रबतिादीहरू विरूद्ध कुनै ऩबन प्रभाण 
बभबसर सॊरग्न यहेको नदेख्खॉदा मी प्रबतिादीहरूको हकभा िादीदािी ऩगु्न सक्ने देख्खएन बबन आधाय ग्रहण गयी गयेको 
पैसरा त्रवुटऩूणण यहेकोरे फदयबागी छ। 

ङ. प्रबतिादी कभरप्रसाद ऩयाजरुीरगामत अन्म प्रबतिादीहरूराई भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 2059 को दपा ३(१) को 
कसयुभा दपा ३(१) य दपा ३(१)(च) को कसयु ठहय नबएको सम्फन्धभा हेदाण प्रबतिादी कभरप्रसाद ऩयाजरुीरे 
भौकाको फमानभा अध्मागभनफाट सेवटङभा भाबनसहरू ऩठाउॉदा १ जना िाऩत के कबत यकभ बरन ुहनु्छ बने्न सम्फन्धभा 
“हाम्रो कामण साभूवहक रूऩभा नै हनु ेगछणन ” बनी रेखाउनकुा साथै “मसयी भाबनसहरूराई प्रस्थान अनभुबत प्रदान गनण बनी 
एजेन्टरे एमयऩोटणभा गाह्रो छ बभराउनऩुछण बबन प्रबतव्मख्क्त १० हजाय बरन्छन” बनी रेखाएको अिस्था छ।बनज 
प्रबतिादीहरू आऩसभा बभरेभतो गयी गैयकानूनी राब बरएय १९९ जना मात्रहुरू य बभबत २०७६।४।१५ गते 
कभरप्रसाद ऩयाजरुीरे IMMI SYSTEM भा अबबरेख नयाखी ४९ जना गयी कुर २४८ जनाको प्रबतव्मख्क्त 
रू.१०,०००।-(दशहजाय) का दयरे हनु आउने रू.२४,८०,०००।-(चौफीस राख असी हजाय) राब प्राप्त गयी 
आपूहरूफीच फाॉडी बरए खाएको ऩवुष्ट बएको अिस्थाभा प्रस्ततु भदु्दाभा सम्भाबनत अदारतफाट प्रबतिादी कभरप्रसाद 
ऩयाजरुीको हकभा ऐ.ऐनको दपा ९ य १२ को भात्र कसयु ठहय गयी सजाम हनुकुा साथै अन्म प्रबतिादीहरूको हकभा 
आयोऩ भागदािीफाट सपाइ ददन ेगयी बएको प्रस्ततु पैसरा त्रवुटऩूणण यहेकोरे सम्ऩूणण प्रबतिादीहरूराई भ्रष्टाचाय बनिायण 
ऐन, 2059 को दपा ३(१) को कसयुभा दपा ३(१) य दपा ३(१)(च) तथा ऐ.ऐनको दपा ९ य १२ सभेतको 
कसयुभा सजाम हनु। 

 


