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ववशेष अदालि, काठमाडौं 
इजलास 

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री बाबरुाम रेग्मी 
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री चण्डीराज ढकाल 

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री नारायण प्रसाद पोखरेल 

फैसला 
०7३-CR-०0२० 

तनणणय नं. : ३८ 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगकोिफण बाट अनसुन्धान अतधकृि रेशराज शमाणको 
प्रतिवेदनले नेपाल सरकार...............................................................................१ 

ववरुद्ध 

गोतबन्द राम अग्रवालको छोरी, ख्जल्ला सनुसरी, धरान उ.प.न.पा.वडा नं. १ स्थायी घर भई 
हाल ख्जल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. बडा नं. ३२ मैतिदेबी वीरेन्र मागण बस्ने ित्काल 
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास््य तनदेशनालय, हेटौडा अन्िगणि आठौ िह, मेतडकल अतधकृि 
पदमा कायणरि रही हाल कलेज अफ मेतडकल साइन्सेज भरिपरु, ख्चिवनमा लेक्चरर पदमा 
कायणरि रजनी अग्रवाल ...................................................................................१ 

मदु्दा:- भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)। 

ववशेष अदालि ऐन,२०५९को दफा ६ िथा नेपाल राजपत्रमा तमति २०५९÷५÷६मा प्रकाख्शि सूचना 
बमोख्जम यसै अदालिको अतधकार क्षेत्रतभत्र रही दायर हनु आएको प्रस्ििु मदु्दाको संख्क्षप्त ि्य एवं ठहर यस 
प्रकार रहेको छ।  

ि्य खण्ड 

1. प्रहरी प्रधान कायाणलय, केन्रीय अनसुन्धान ब्यरुो, काठमाडौंको च.नं.४३१३, तमति २०७३।०३।२० 
को पत्रमा उल्लेख भए अनसुार डा.रजनी अग्रवालले आइ.एस्सी. िहको शैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र 
झठुा/नक्कली खडा गरी एम.तब.तब.एस.समेि अध्ययन गरेको र सोही झठुा  प्रमाणपत्र समेि पेशगरी 
नेपाल मेतडकल काउख्न्सलबाट मेतडकल काउख्न्सल सदस्यिा दिाण नम्बर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर सावणजतनक 
संस्थामा करारमा तनयखु्ि तलई भ्रष्टाचार गरेको तबषयमा कारबाही होस भन्ने समेि व्यहोराको उजरुी 
तनवेदन पत्र । 

वादी 

प्रतिवादी 
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2. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास््य तनदेशनालय, हेटौडा अन्िगणि नेपाल स्वास््य सेवा, जनरल हेल्थ सतभणसेज 
समूह, िह आठौ, मेतडकल अतधकृि पदमा स्वास््य िथा जनसंतया मन्त्रालयको च.नं.करार/२८८२, 

तमति २०७१/१२/११ को पत्रले करार तनयखु्ि तलएकी डा.रजनी अग्रवालको आई.एस्सी.िहको 
शैख्क्षक योग्यिाको प्रमाण–पत्र छानववनको क्रममा तनजको आइ.एसस्ी.िहको शैख्क्षक योग्यिाको प्रमाण–पत्र 

Bihar Intermediate Education Council को B.D. EVENING COLLEGE, PATANA, Roll Code-1115, 

No-10190, Enlistment No PT-4561-97, परीक्षा उत्तीणण गरेको वषण 1९९९, प्राप्ताङ्क ५४६, प्रथम शे्रणी 
उच्च माध्यातमक ख्शक्षा पररषद, सानोठठमी, भिपरु माफण ि उि कलेजको परीक्षासँग सम्बख्न्धि बोडण 
Bihar School Examination Board (S.S) Patna, Indiaमा  उि प्रमाणपत्र  प्रमाणीकरण गनण पठाएकोमा 
उच्च माध्यतमक ख्शक्षा पररषद्, सानोठठमी, भिपरुको प.सं. ०७२/०७३,च.नं. ३०१०, तमति 
207३/0२/२६ को पत्रसाथ प्राप्त प्रमाणीकरण सम्बख्न्ध प्रमाख्णि वववरणको क्र.स. ४४६ मा तबद्याथीको 
नाम-रजनी अग्रवाल, परीक्षा बषण-1999, रोल कोड-1115, नम्बर-10190, ईख्न्लष्टमेण्ट नम्बर-PT-4561-97, 
कुल प्राप्ताङ्क-546 तबवरण रहेको प्रमाणपत्र Not Verified, in the name of Kumar Ujjwal Nayan 
उल्लेख  भई  आएको। 

3. मैले आई.एस्सी. तब.तड.ईतभतनङ्ग कलेज पटना, भारिमा तनयतमि रुपमा अध्ययन गरी परीक्षा ठदएर 
कलेजबाट यो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुँ । मेरो आई.एस्सी.को रोल नं. १११५ हो  नम्बर भने थाह 
छैन । मेतडकल काउख्न्सल सदस्यिा दिाण गदाण पेश गरेको आई.एस्सी. िहको शैख्क्षक योग्यिाको 
प्रमाणपत्र मेरै हो। मैले तब.तड.इतभतनङ्ग कलेज पटनाबाट आई.एस्सी. मा ५४६ अंक ल्याई प्रथम शे्रणी 
प्राप्त गरेको हुँ। मेरो मेतडकल काउख्न्सल सदस्यिा दिाण नम्बर ६२०३ हो। मैले उि आई.एस्सी. 
िहको शैख्क्षक योग्यिाको प्रमाण पत्र पेश गरी एम.तब.तब.एस. अध्ययन गरेको, काउख्न्सल दिाण 
प्रमाणपत्र तलएको र सरकारी सेवामा करारमा तनयिु भएको हुँ र उि प्रमाणपत्र मेरै हनु। मैले कुनै 
नक्कली शैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र बनाइ पेश गरेको छैन। मेरो सक्कली प्रमाणपत्र म संग सरुख्क्षि 
छ। सम्बख्न्धि बोडणबाट प्रमाणीकरण भई आएको प्रमाणपत्र कसले कसरी कहाँबाट तलएर आउन ुभयो 
मलाइ थाह छैन। प्रमाणीकरण भई आएको प्रमाणपत्र ठठक/सत्य होइन। मेरो नक्कली भतनएको 
प्रमाणपत्र म आफै प्रमाणीकरण गनण चाहन्छु, त्यसैले मैले मेरो सवटणवफकेटहरु सम्पूणण सक्कली भएको 
कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले झठुा वा गलि काम गरेको छैन र मलाइ सजाय हनु ुपने होइन 
भने्न समेि व्यहोराको प्रतिवादी रजनी अग्रवालको अनसुन्धान अतधकारी समक्षको बयान। 

4. नेपाल मेतडकल काउन्सील बाँसबारी काठमाडौंको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रजनी अग्रवाल 
समेि भएको ठगी मदु्धा ख्जल्ला सरकारी वकील कायाणलय, ख्चिवनबाट ख्जल्ला अदालि ख्चिवनमा दिाण 
भई अदालिको आदेशले तनज प्रतिवादी उपर भ्रष्टाचारको कसरुमा कारवाहीको लातग यस आयोगमा 
पठाईएको हदुा अनसुन्धान गरी मदु्धा दायर गरीएको। 

5. प्रतिवादी डा.रजनी अग्रवालले तमति २०७२।०१।३० गिेदेख्ख तमति २०७२ असार मसान्िसम्म 
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास््य सेवा तनदेशनालय, हेटौडामा मेतडकल अतधकृि पदमा करार तनयखु्ि भई 
कामकाज गरेको देख्खयो । तनज रजनी अग्रवालले मेतडकल अतधकृि पदमा तनयखु्ि तलन िथा नेपाल 
मेतडकल काउख्न्सलको सदस्यिा प्राप्त गनणको लातग तब .तड.इतभतनङ कलेज , पटना, भारिबाट I.sc. परीक्षा 
वषण-1999, Roll Code -1115, No-10190, Enlistment No-PT-4561-97,प्राप्ताङ्क 546 रहेको, प्रथम शे्रणीमा 
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उत्तीणण गरेको शैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्रहरु पेश गरेको पाईयो । तनजको उि शैख्क्षक योग्यिाको 
प्रमाणपत्रहरु उच्च माध्यतमक ख्शक्षा पररषद्, सानोठठमी, भिपरुमाफण ि ववहार ववद्यालय परीक्षा सतमति 
(उ .मा. ), पटना, भारिमा प्रमाणीकरणको लातग पठाईएकोमा तबधाथीको नाम- रजनी अग्रवाल, परीक्षा 
बषण-1999,  रोल कोड-1115, नम्बर-10190, ईख्न्लष्टमेण्ट नम्बर-PT-4561-97, कुल प्राप्ताङ्क-546 तबवरण 
रहेको प्रमाणपत्र Not Verified, in the name of Kumar Ujjwal Nayan उल्लेख भई आएको 
व्यहोरा उच्च माध्यतमक ख्शक्षा पररषद्, सानोठठमी, भिपरुको च .नं . ३०१०, तमति २०७३।०२।२६ 
को पत्रसाथ कागजािहरु प्राप्त हनु आएबाट तनजको उि शैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्रहरु नक्कली एवं 
झठु्ठा देख्खन आयो । तनज रजनी अग्रवालले अनसुन्धानको क्रममा मेतडकल अतधकृि पदमा तनयखु्ि 
हुँदा पेश गरेका र नपेाल मेतडकल काउख्न्सल सदस्यिा प्राप्त गनण पेश भएका सवटणवफकेटहरु मैले हेरें , 
मेरै हनु ्भनी उि शैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र पेश गरेको ि्यलाई स्वीकार गरेकोले प्रमाणीकरण 
वववरण र उजरुी ब्यहोरा पषु्टी हनु आई तनज रजनी अग्रवालले नेपाल सरकारको मेतडकल अतधकृि पद 
एवं ओहोदामा शरुु तनयिुी एवं बहाल हनुे र सो हैतसयिले लाभ सवुवधा तलने उदे्दश्यले उि 
आई.एस्सी. िहको झठु्ठा शैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र पेश गरी लाभ सवुवधा समेि तलएको पषु्टी हनु 
आई तनज सावणजतनक पदधारण गरेको राष्ट्रसेवक मेतडकल अतधकृि डा.रजनी अग्रवालले साववक 
भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ िथा प्रचतलि भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९को 
दफा१६(१) बमोख्जमको कसूर गरेको देख्खन आएको हुँदा तनज प्रतिवादी रजनी अग्रवाललाई साववक 
भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र दफा२९(२) िथा प्रचतलि भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, 

२०५९को दफा१६(१) बमोख्जम सजाय हनु मागदावी गररएको आरोपपत्र। 

6. मैले  S.L.C. नेपालबाट, I.Sc.  १९९९ मा B.D. Evening College Patna, India  बाट प्राइभेट रुपमा र 
M.D. पावकस्िानबाट गरेकी छु । मैले I.Sc. िहको प्रमाणपत्र १९९९ मा MBBS अध्ययन गनणको 
लातग र पतछ सन ्२००६ मा B.P.K.H.S मा मेतडकल अवफसर पदमा जातगर गने तसलतसलामा पेश 
गरेकी छु । मैल सन ्२००६ मा मेतडकल अवफसर पदमा सेवा प्रवेश गरी १ वषण काम गरेपतछ 
M.D. पूरा गरी नेशनल मेतडकल कलेज वीरगंजमा Lectidrer Post मा सन ्२०१४ देख्ख २०१५ सम्म 
र पतछ सन ् २०१६ देख्ख भरिपरुख्स्थि कलेज अफ मेतडकल साइन्समा काम गदै तथए ँ । मेरो 
प्रमाणपत्रहरु सक्कली हनु ् , मैले कुनै नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी लाभ तलएको छैन। मेरो I.Sc. को 
प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण हुँदा वकन Not Verified भनी अको नाम उल्लेख भै आयो सो बारेमा मलाई 
थाहा भएन । मैले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी कुनै लाभ तलएको छैन भने्न प्रतिवादी रजनी अग्रवालको 
यस अदालिसमक्षको बयान । 

7. मदु्दा अनसुन्धानका अवस्थामा प्रतिवादीले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा राखेको नगद धरौटी 
रु. २९,१२५।– लाई नै प्रस्ििु मदु्दामा धरौटी कायम गने भनी भएको यस अदालिको आदेशानसुार 
यस अदालिको र.नं. १६० तमति २०७३।७।२४ बाट नगद धरौटी रही प्रतिवादी िारेखमा रहेको। 
ख्चिवन ख्जल्ला अदालिमा यी प्रतिवादी उपर ठगी मदु्दा चलेको छ, छैन ?  भए के–कुन अवस्थामा छ 
? फैसला भइसकेको भए सोको प्रतितलवप मगाउने भने्न समेि व्यहोराको यस अदालिको 
२०७४।३।२ को आदेशानसुार वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रजनी अग्रवाल भएको ठगी मदु्दाको 
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तमति २०७४।३।२७ मा भएको फैसलाको प्रमाख्णि प्रतितलवप यस अदालिमा प्राप्त भई तमतसल सामेल 
रहेको । 

ठहर खण्ड 

8. तनयम बमोख्जम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हनु आएको प्रस्ििु मदु्दाको तमतसल अध्ययन 
गनुणको साथै बादी नेपाल सरकारको िफण बाट उपख्स्थि ववशेष सरकारी वकील कायाणलयका ववद्वान ्उप–
न्यायातधविा श्री गोववन्दराज गौलीले प्रतिवादीले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास््य तनदेशनालय, हेटौंडा 
अन्िगणि नेपाल स्वास््य सेवा जनरल हेल्थ सतभणसेज समूह, िह आठौं मेतडकल अतधकृि पदमा करारमा 
तनयखु्ि हुँदाका अवस्थामा पेश गरेको I. Sc. िहको प्रमाणपत्र उपर छानवीन गरी प्रमाणीकरणको तनतमत्त 
सम्बख्न्धि वोडणमा पठाउँदा तनजले पेश गरेको प्रमाणपत्रको रोल नम्बर अकै व्यख्ि अथाणि कुमार 
उज्वल नयनको नाममा रहेकाले Not Verified भनी प्रमाणीकरण भई आएको र तनजले सो प्रमाणपत्र 
पेश गरी सरकारी सेवामा तनयखु्ि तलई लाभ समेि तलएकाले तनजलाई आरोप दावी बमोख्जम सजाय हनु ु
पने भनी गनुणभएको बहस र प्रतिवादीका िफण बाट उपख्स्थि ववद्वान ् वररष्ठ अतधविा श्री कृष्ण प्रसाद 
सापकोटा िथा ववद्वान ्अतधविा श्री सूयणप्रसाद कोइरालाले प्रतिवादीले I. Sc. को प्रमाणपत्रको आधारमा 
नभै MBBS को प्रमाणपत्रको आधारमा सेवा गरेको, तनजको MBBS को प्रमाणपत्र सक्कली नै रहेको, 
तनजले MBBS अध्ययन गरी नेपाल मेतडकल काउन्सीलबाट प्रमाणपत्र समेि तलईसकेका छन।् तनज 
प्रतिवादीले आफूलाई फाइदा र अरुलाई नोक्सानी हनुे कायण गरी ठगी गरेको भने्न वादी नेपाल सरकार 
र प्रतिवादी वयनै प्रतिवादी भएको ठगी मदु्दामा वादी दावी नपगुी प्रतिवादीले सफाई पाउने ठहरी फैसला 
भएकाले यसै ववषयमा दायर भएको प्रस्ििु मदु्दा नेपालको संववधानको धारा 20 िथा कानूनी तसद्वान्ि 
समेिको ववपरीि भएकाले खारेजभागी छ। साथै यस्िै प्रकृतिको प्रमाणपत्र झटु्टा रहेको भने्न सम्वन्धमा 
छानववन भएकोमा डा. श्री राम ख्घतमरे उपर मदु्दा नचलाउने गरी अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगबाट तमति २०७४।२।२२ मा तनणणय भएकाले नागररकहरुका बीचमा ववभेद गरी चलाइएको 
प्रस्ििु मदु्दा खारेज गरी प्रतिवादीलाई सफाइ ठदलाई पाउँ भनी गनुणभएको बहस समेि सतुनयो। 

9. यसमा प्रतिवादी रजनी अग्रवालले आफू सरकारी सेवाको मेतडकल अतधकृि पदमा तनयिु हनुको तनतमत्त 
पेश गरेको I. Sc. को प्रमाणपत्र सम्बख्न्धि वोडणमा प्रमाणीकरणको तनतमत्त पठाउँदा Not Verified, in 

the name of Kumar Ujjwal Nayan भन्ने व्यहोराबाट प्रमाणीकरण भइआएकाले सो प्रमाणपत्र 
नक्कली भएको हुँदा प्रतिवादीलाई साववक भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ िथा प्रचतलि 
भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसरुमा सजाय गररपाऊँ भने्न आरोप–पत्र र मेरो 
प्रमाणपत्रहरु सक्कली नै रहेकोले आरोप दावीबाट सफाइ पाउँ भने्न प्रतिवादीको अदालि समक्षको बयान 
व्यहोरा रहेको पाइन्छ। 

10. उपरोि अनसुारको वहस ख्जवकर िथा मदु्दाको ि्य समावेस भएको प्रस्ििु मदु्दामा प्रतिवादीले आरोप 
दावी अनसुारको कसरु गरेको हो होइन  र तनजलाई आरोवपि कसरुमा सजाय हनु ेअवस्था देख्खन्छ वा 
देख्खदैन  भन्ने ववषयमा तनणणय ठदन ुपने देख्खन आयो। 

11. तनणणयिफण  ववचार गदाण, प्रतिवादी रजनी अग्रवालबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास््य सेवा तनदेशनालय, 
हेटौडामा मेतडकल अतधकृि पदमा करारमा तनयखु्ि तलन ेक्रममा पेश गरेको I. Sc. को प्रमाणपत्र प्रहरी 
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प्रधान कायाणलय केन्रीय अनसुन्धान व्यरुोको तमति २०७३।१।२६ को तनणणयअनसुार सम्बख्न्धि 
वोडणमा प्रमाणीकरणको तनतमत्त पठाइएको र सम्बख्न्धि वोडण Bihar School Examination Board (S.S) 

Patna, India बाट प्रतिवादीबाट पेश भएको सो I. Sc. को प्रमाणपत्रलाई Not Verified, in the 

name of Kumar Ujjwal Nayan भनी प्रमाणीकरण भइआएको पाइन्छ । 

12. प्रतिवादी पक्षका कानून व्यवसायीहरुबाट यही प्रमाणपत्रको ववषयलाई तलएर वादी नेपाल सरकार 
प्रतिवादी वयनै प्रतिवादी भएको ठगी मदु्दामा ख्चिवन ख्जल्ला अदालिबाट यी प्रतिवादी उपरको अतभयोग 
दावी नपगुी प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहर भै सकेकाले एकै कसरुमा एक पटक भन्दा बढी मदु्दा 
चलाउन वा सजाय गनण नहनुे भने्न कानूनी तसद्धान्ि र प्रचतलि नेपालको संववधानको धारा 20 मा यस 
सम्बन्धमा गररएको व्यवस्थाको आधारमा मौतलक हक र फौजदारी न्याय सम्बन्धी तसद्वान्ि समेिको 
ववपरीि भएकाले प्रस्ििु मदु्दा खारेजभागी छ भने्न बहस ख्जकीर रहेको सम्बन्धमा ववचार गदाण, प्रचतलि 
भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मदु्दामा ववशेष व्यवस्था शीषणक 
अन्िगणि खण्ड (क) मा “कुनै राष्ट्र सेवक वा अन्य कुनै व्यख्िले यस ऐन अन्िगणि कसूर मातनने कुनै 
काम गरेको वा त्यस्िो काम गने तसलतसलामा अन्य प्रचतलि कानूनबमोख्जम कसरु मातनने कुनै काम 
समेि गरेको रहेछ भने तनज उपर अन्य प्रचतलि कानून बमोख्जम छुटै्ट मदु्दा चलाउन बाधा पने छैन।” 

भन्ने र सोही दफाको खण्ड (घ) मा “कुनै राष्ट्र सेवक वा अन्य व्यख्िले नेपाल सरकार वा सावणजतनक 
संस्थालाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी प-ुयाएकोमा सो असूल उपर गनण तनज उपर छुटै्ट मदु्दा दायर 
भएकोमा यस ऐन अन्िरगि कसूरमा छुटै्ट मदु्दा चलाउन वाधा पने छैन” भने्न कानूनी व्यवस्था रहेको 
देख्खन्छ। प्रतिवादीले ित्काल सरकारी सेवाको मेतडकल अतधकृि पदमा तनयखु्ि तलने तसलतसलामा 
वववाठदि I. Sc. को प्रमाणपत्र पेश गरेको देख्खंदा तनज प्रतिवादी उपर ठगी मदु्दामा कावाणही चलाइ 
सकेको भने्नसम्मका आधारमा मातथ उख्ल्लख्खि संवैधातनक र कानूनी व्यवस्थाको आधारमा प्रस्ििु 
भ्रष्टाचार मदु्दा दायर हनु आएकोले आरोप दावी कानून ववपरीिको मान्न तमलेन।  

13. यस्िै प्रकृतिको डा. श्रीराम ख्घतमरेको मदु्दामा मदु्दा नचलाउने तनणणय भएकाले नागररकहरुका बीचमा 
ववभेद गरी दायर भएको प्रस्ििु मदु्दामा प्रतिवादीलाई सजाय गनण नतमल्ने भने्न प्रतिवादीका कानून 
व्यवसायीहरुले तलएको अको वहस िकण िफण  ववचार गदाण, सामान्यि: एकै प्रकृतिका मदु्दामा समान ि्य 
ववद्यमान हुँदाहुँदै केहीका हकमा मदु्दा चलाउने र केहीका हकमा मदु्दा नचलाउने भनी सम्बद्व 
अतधकारीवाट भएका वा हनुे गरेका कायणबाट नागररकहरुका बीचमा ववभेद नहनुे भने्न होइन, िर डा. 
श्रीराम ख्घतमरे र यी प्रतिवादीका बीच आई.एस्सी. को प्रमाण-पत्र नक्कली भन्नेसम्म भए िापतन अरू 
ि्यहरू समान रहेको भने्न तनणणयबाट पवुष्ट हनु नसकेको र उजरु पने मध्ये केहीका हकमा मदु्दा 
नचलाएको कारणबाट मदु्दा चलाइएका व्यख्िले समेि आरोप दावीवाट स्वि: सफाइ पाउने भनी 
तनष्कषणमा पगु्न यस इजलाशलाई मद्दि गने कानूनी व्यवस्थाको अभाव देख्खदा ववद्वान कानून 
व्यवसायीहरूको उि वहस ख्जवकरसंग पतन यस इजलाशको सहमिी हनु सकेन। अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क मा आयोगले उपयिु ठानेको अन्य आवश्यक 
कारवाहीको लातग सम्बख्न्धि तनकाय वा अतधकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था रहनकुो साथै सो 
ऐनको दफा १८ मा प्रचतलि कानून बमोख्जम मदु्दा चलाउन अनसुन्धान अतधकृि वा नेपाल सरकारको 
कुनै अतधकारीलाई आदेश ठदन सक्ने अतधकार प्रदान गरेको देख्खएबाट अन्य मदु्दामा जनुसकैु आदेश 
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ठदएको भए िापतन उि दफा १८ समेिको अतधकार प्रयोग गरी प्रस्ििु मदु्दा दायर गरेको देख्खंदा यस 
मदु्दालाई कानून ववपरीि दायर भएको मान्न तमलेन। 

14. यसको अलावा “दईु छुट्टाछुटै्ट कानूनद्वारा पाररभावषि अपराध अन्िगणि पने कसूरका हकमा िी छुट्टाछुटै्ट 
कानूनद्वारा िोवकए बमोख्जम मदु्दा पररचातलि हनुे अवस्था भएमा दोहोरो खिराको तसद्धान्ि लाग ुनहनुे” 
“एउटै ि्यवाट एकभन्दा वढी कसूर हनु सिछन।् यसरी समग्र ि्य र सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था र 
त्यसले प्रदान गने उपचारको व्यवस्था समेिका आधारमा फरक फरक अवस्थालाई प्रतितनतधत्व गरेवाट 
भ्रष्टाचार मदु्दा र ठगी मदु्दालाई एउटै ववषय मान्न नतमल्ने” “कसैले कानूनद्वारा तनवषद्व अपरातधक कायण 
गरेको अवस्थामा त्यस्िो कायणलाई अलग अलग कानूनले अलग अलग अपराध मान्दछ भने त्यसलाई 
एउटै कसूर मानेर एउटा मात्र कानून अन्िगणि कावाणही गनुण पने भनी सीतमि िलु्याउन नहनुे” भनी ने. 
का. प. २०६९ अंक ८ तन.नं. ८८७४, प.ृ १२३८ मा प्रतिपाठदि कानूनी तसद्धान्ि समेिको आधारमा 
ठगी मदु्दा चलाएको कारणवाट भ्रष्टाचारमा प्रस्ििु मदु्दा चलाउने कायण प्रतिवादी ववरूद्व दोहोरो खिराको 
तसद्वान्ि आकवषणि हनु े भै प्रचतलि संववधानको धारा २० को व्यवस्था ववपरीिको मान्न तमल्ने पतन 
देख्खएन।  

15. आरोपपत्रमा नक्कली भनी दावी गरीएको प्रतिवादी रजनी अग्रवाल नामको प्रतिवादीले तब. इतभतनङ कलेज 
पटना, भारिबाट I.sc. परीक्षा वषण-1999, Roll Code -1115, No-10190, Enlistment No-PT-4561-97, 
प्राप्ताङ्क 546 रहेको, प्रथम शे्रणीमा उत्तीणण गरी पाएको भतनएको I. Sc. को प्रमाणपत्र 2072 सालमा 
मेतडकल अतधकृि पदमा तनयखु्ि पाउने उदे्दश्यले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास््य सेवा तनदेशनालय, 
हेटौडामा मेतडकल अतधकृि पदमा करार तनयखु्ि तलन ेक्रममा आफूले पेश गरेको कुरा प्रतिवादीले 
स्वीकार गरी वयान गरेको देख्खन्छ। उि प्रमाण-पत्र जारी गने अतधकाररक तनकाय Bihar School 

Examination Board (S.S) Patna, India मा प्रमाणीकरणका तनतमत्त पठाउँदा सो वोडणबाटै सक्कली 
नभनी Not Verified, in the name of Kumar Ujjwal Nayan भनी प्रमाणीकरण भई आएबाट 
दावीको प्रमाणपत्र अकै व्यख्िका नाममा जारी भएको देख्खंदा उि प्रमाणपत्र सक्कली नभई नक्कली रहे 
भएको अवस्था देख्खन आयो । 

16. प्रतिवादी उपर साववक भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र दफा २९ िथा हाल प्रचतलि 
भ्रष्टाचार तनवारण ऐन,२०५९ को दफा १६(१) समेिको सजायको मागदावी तलई आरोपपत्र दायर 
भएकोमा कसूर हुँदाका बखि प्रचलनमा रहेको कानून बमोख्जम सजाय हनुे भने्न संवैधातनक िथा कानूनी 
व्यवस्था रहे भएको सन्दभणमा प्रस्ििु मदु्दामा प्रतिवादी रजनी अग्रवालले दावीको प्रमाणपत्र २०७२ 
सालमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास््य सेवा तनदेशनालय, हेटौडामा मेतडकल अतधकृि पदमा करार तनयखु्ि 
तलने क्रममा पेश गरेको भनन्े प्रतिवादीको वयान रहेको र सो कुरालाई तमतसल संलग्न अन्य प्रमाणहरु 
समेिबाट पवुष्ट भै रहेको देख्खएकोले सो प्रमाणपत्र यी प्रतिवादीले पेश गरेको समयमा प्रचतलि भ्रष्टाचार 
तनवारण ऐन,२०59 वक्रयाख्शल रहेको हुँदा तनज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा 16(1) को कसूरमा 
सोही दफा 16(1) बमोख्जम सजाय गनण मनातसव हनुे देख्खन आयो। 

17. अिः मातथ वववेख्चि आधार र कारणबाट प्रतिवादी रजनी अग्रवालले नक्कली व्यहोराको आइ.एस्सी. 
उत्तीणण गरेको प्रमाणपत्र पेश गरी प्रचतलि भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनसुारको 
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कसूर गरेको पवुष्ट हनु आएकोले तनज प्रतिवादीलाई सोको दफा १६(१) बमोख्जम कैद मवहना ६(छ) र 
जररवाना रु. १०,०००।– (दश हजार रुपैयाँ) हनुे ठहछण । अरु िपसील बमोख्जम गनुणहोला । 

िपसील 

मातथ ठहर खण्डमा प्रतिवादी रजनी अग्रवाललाई भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१)वमोख्जम 
कैद मवहना ६(छ) र जररवाना रु.१०,०००।– (दश हजार) हनुे ठहरेकोले कैदको हकमा लगि कसी अशलु 
गनण सम्बख्न्धि ख्जल्ला अदालिमा लगि पठाउन ुर जररवानाको हकमा मदु्दा पपुणक्षको अवस्थामा तनजले र.नं. 
१६० तमति २०७३।७।२४ बाट रहेको नगद धरौटी रु.२9,1२५।– बाट तनजलाई ठहर भएको जररवाना 
रु.१०,०००।– कट्टा गरी जरीवानाको लगिमा असलु जनाई राजश्वमा दाख्खला गनुण र बांकी धरौटी 
रु.19,125।– मदु्दा अख्न्िम भई ठहर भएको कैद सजाय भिुान भएपतछ तनयमानसुार तनज प्रतिवादीलाई 
वफिाण ठदनहुोला ................................................................................................................१ 

यो फैसलामा ख्चत्त नबझेु 3५ ठदनतभत्र श्री सवोच्च अदालिमा पनुरावेदन गनण जान ु भनी प्रतिवादी रजनी 
अग्रवाललाई पनुरावेदनको म्याद ठदनहुोला ................................................................................२   

फैसलाको जानकारी ववशेष सरकारी वकील कायाणलयलाई ठदनहुोला .................................................3 

प्रस्ििु मदु्दाको दायरीको लगि कट्टा गरी तमतसल अतभलेख शाखामा वझुाई ठदनहुोला ............................४ 
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