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तन.नं. 34 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको िफफ बाट अनसुन्धान अतधकृि यादवराज खनालको 
प्रिीवेदनले नेपाल सरकार.................................................................................१ 

वादी 

ववरुद्ध :- 

ख्ज.काठमाण्डौ, का.म.न.पा.१३, िाहाचल बस्ने केशरमानको छोरा, नेपाल पयफटन बोडफका पूवफ 
कायफकारी प्रमखु प्रचण्डमान शे्रष्ठ ............................................................................१ 

ख्जल्ला िेह्रथमु, पन्चकन्या गा.तब.स. , पैिकृ थलो र ख्जल्ला मोरङ, उलाफबारी गा.तब.स. ५ घर भई 
काठमाण्डौ, बालवुाटारमा बस्ने बल बहादरुको छोरा, नेपाल पयफटन बोडफको का.म.ुकायफकारी प्रमखु 
सभुाष तनरौला भन् न ेसभुाष कुमार तनरौला ...................................................................१ 

ख्जल्ला पसाफ घर भई काठमाण्डौ, महानगरपातलका-३५ कोटेश्वर बस्ने ख्जिेन्रलालको छोरा, नेपाल 
पयफटन बोडफ कपोरेट महाशाखाका तनतमत्त तनदेशक अतनल कुमार दास................................१ 

ख्जल्ला रुपन्देही, अंचलपरु स्थाई ७ ठेगाना भई हाल का.ख्ज.का.म.न.पा.वडा नं.४ धमु्वाराही बस्ने 
श्याम तसंह लाहे थापाको छोरी, वहमारी कुमार थापाको श्रीमिी, नेपाल पयफटन बोडफका वररष्ठ 
तनदेशक नख्न्दनी लाहे थापा भन् ने नन्दनी लाहे ............................................................१ 

ख्जल्ला झापा, चन्रगढी स्थाई ठेगाना भई हाल ख्ज.लतलिपरु, सनुाकोठी, तसतभलहोम बस्ने लोकराज 
बरालको छोरा नेपाल पयफटन बोडफमा वररष्ठ तनदेशक आददत्य बराल ..................................१ 

ख्जल्ला कञ्चनपरु, झलारी ३ स्थाई ठेगाना भई हाल ख्जल्ला लतलिपरु, लतलिपरु न.पा. , वडा नं. 
३ बस्ने पदमबहादरुको छोरा, नेपाल पयफटन बोडफका तनदेशक अन्दाजी वषफ ४२ को वहक्मि तसंह 
ऐर...................................................................................................................१ 

ख्जल्ला कास्की, लेखनाथ नगरपातलका २ स्थाई ठेगाना भई हाल का.ख्ज.का.म.न.पा.वडा नं. १६ 
बनस्थली बस्ने खेमराजको छोरा, पयफटन बोडफका तनदेशक काशीराज भण्डारी .......................१ 
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ख्जल्ला िाप्लेजङु्ग, तसनाम गा.वव.स. , वडा नं. ५ घर भई हाल ख्जल्ला लतलिपरु, ल.प.ुउ.म.न.पा. , 
वडा नं. ५ थसीखेल बस्ने अमरबहादरु राई (खातलङ्ग) को छोरा, नपेाल पयफटन बोडफमा तनतमत्त 
तनदेशक पदमा कायफरि ध्रवु राई ............................................................................१ 

ख्जल्ला तसन्धपुाल्चोक, कुन्चोक गा.वव.स. , वडा नं. ९ स्थाई वस्ने हेमबहादरुको छोरा, नेपाल 
पयफटन बोडफका वररष्ठ प्रवन्धक तललाबहादरु बातनया .....................................................१ 

काठमाण्डौ ख्जल्ला, खडका भरकाली ख्स्थि हेपाली हाईट बस्ने लक्ष्मी ववक्रमको छोरा, नेपाल 
पयफटन बोडफका वररष्ठ प्रवन्धक ददवाकर ववक्रम राणा भन्ने ददवाकर राणा ............................१ 

ख्जल्ला दाङ्ग, हापरु गा.वव.स. , वडा नं. ८ वस्ने टेकाप्रसादको छोरा, नपेाल पयफटन बोडफका 
प्रवन्धक लक्ष्मण गौिम .......................................................................................१ 

ख्जल्ला अघाफखाची, पाली गा.वव.स. , वडा नं. ७ स्थायी ठेगाना भई हाल का.ख्ज.,का.म.न.पा. , वडा 
नं. १४ बल्ख ु बस्ने ख्शवप्रसादको छोरा, नेपाल सरकारका अवकास प्राप्त सख्चव िथा नेपाल 
पयफटन बोडफको ित्कालीन अध्यक्ष सखु्शल ख्घतमरे .........................................................१ 

ख्जल्ला िनहुुँ, भान ुगा.वव.स. , वडा नं. २ घर भै हाल काठमाण्डौ, खड्का भरकाली गा.वव.स. , 
वडा नं. १ बस्ने पणुफचन्रको छोरा, नेपाल पयफटन बोडफ कायफकारी सतमतिका ित्कालीन सदस्य 
हाल बन िथा भ-ुसंरक्षण मन्रालयको सख्चव शरदचन्र पौडेल .........................................१ 

ख्जल्ला प्यूठान, धमाफविी गा.वव.स. , वडा नं.४ बस्ने भक्तबहादरुको छोरा, नेपाल पयफटन बोडफ 
कायफकारी सतमतिका सदस्य िथा हाल वन िथा भसंूरक्षण मन्रालयमा राजपरांवकि प्रथम शे्रणी 
(प्रा.) मा कायफरि मेघबहादरु पाण्डे ..........................................................................१ 

ख्जल्ला कस्की, कातलका गा.वव.स.वडा नं. ६ ख्चिेपानी घर भै हाल पोखरा उ.म.न.पा. , वडा नं. 
६ लेक साईड बस्ने नेपाल पयफटन बोडफका ित्कालीन सदस्य टीकाराम सापकोटा ................१ 

ख्जल्ला गोरखा, घर भई हाल का.ख्ज. , का.म.न.पा. , वडा नं १६ बालाज ु बस्ने छवीलाल 
पौडेलको छोरी, नेपाल पयफटन बोडफको ित्कालीन सदस्य पम्फादेवी धमला (पौडेल) ...............१ 

ख्जल्ला ईलाम, ईलाम न.पा. , वडा नं.३ घर भई अथफ मन्रालयको सहसख्चव गंगाप्रसादको छोरा, 
ित्कालीन पयफटन बोडफ कायफकारी सतमतिका सदस्य तडल्ली प्रसाद ख्शवाकोटी ......................१ 

ख्जल्ला महोत्तरी, सगुा गा.वव.स. , वडा नं. ५ घर भई नपेाल नागररक उड्डययन प्रातधकरणका 
महातनदेशक िथा नेपाल पयफटन बोडफका सदस्य उददि नारायणको छोरा महातनदेशक िथा नेपाल 
पयफटन बोडफका सदस्य रिीसचन्र लाल समुन ..............................................................१ 

स्थायी ठेगाना धनकुटा, मगुा गा.वव.स. घर भई तबराटनगर ख्स्थि होटेल रत्नाको मेनेख्जङ 
डाईरेक्टर तभम बहादरुको छोरा ख्जल्ला मोरङ्ग ववरटनगर उ.म.न.पा.वडा नं. १८ बस्ने नेपाल 
पयफटन बोडफको कायफकारी सतमतिको सदस्य रेवि बहादरु थापा ........................................१ 

प्रतिवादी 
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काठमाण्डौ ख्जल्ला, का.म.न.पा. , वडा नं.१६ नयाुँबजार बस्ने रतब नारायणको छोरा, नेपाल 
पयफटन बोडफको कायफकारी सतमतिको सदस्य िथा पयफटन ब्यबसायी ध्रबु नारायण शे्रष्ठ .............१ 

ख्जल्ला सोलखुमु्ब ुचरी खकफ  गा.तब.स.वडा नं.३ घर भई हाल का.ख्ज. , का.म.न.पा. ७ चाववहल 
बस्ने आङ्ग वटन्जीको छोरा, नेपाल पयफटन बोडफका सदस्य फुरगेल्जे शेपाफ .............................१ 

काठमाण्डौ ख्जल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.१७ क्षेरपाटी धोवीचौर घर भई हाल तसनामंगल गणु 

कोलोनी बस्ने श्याम कृष्णको छोरा, नेपाल कानून आयोगको सख्चव एवं नेपाल पयफटन बोडफ 
कायफकारी सतमतिका ित्कालीन आमख्न्रि सदस्य रञ्जनकृष्ण अयाफल ..................................१ 

ख्जल्ला नवुाकोट, मदनापरु गा.वव.स. , वडा नं. ४ बस्ने रामबहादरुको छोरा, हाल का.ख्ज.गोगंव ु३ 
बस्ने वल्डवाईड एख्शयन ट्राभल्स एण्ड टुसफ प्रा.तल.का प्रवन्ध तनदेशक महेन्र खनाल ..............१ 

मदु्दा :- भ्रष्टाचार(अतनयतमििा)। 

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

िथ्य खण्ड 

1. उजरुी तनवेदनहरु:  

 नेपाल पयफटन बोडफका वररष्ठ तनदेशक सभुाष तनरौलाले नक्कली प्रमाण पर पेश गरी जातगर खाएको र 
आफ्नो पददय अख्तियारको दरुुपयोग गरी अतनयतमि रुपमा सम्पख्त्त आजफन गरी भ्रष्टाचारसमेि गरेको 
भनी भ्रष्टाचार ववरोधी राष्ट्रवादी नेपाली नागरीकहरुको नामबाट तमति २०६८।५।१९ मा परेको 
उजरुी तनवेदन। 

 नेपाल पयफटन बोडफका तनदेशक सभुाष तनरौलाले करोडौ रुपैया अतनयतमििा गनुफका साथै व्यख्क्तगि 
वववरण नक्कली पेश गरी जातगर खाएको भनी तमति २०६९।९।२२ गिेको समाचार परमा प्रकाख्शि 
समाचार उजरुी। 

 नेपाल पयफटन बोडफका कायफकारी तनदेशक सभुाष तनरौलाले पददय मयाफदाको दरुुपयोग गरी करोडौं 
भ्रष्टाचार गरेको भने्न तमति ०६९।९।२७ गिे गोरखापरमा प्रकाख्शि समाचार उजरुी। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा कायफरि सभुाष तनरौलाले ववतभन्न वकतसमका भ्रष्टाचार गरेको भने्न तमति 
२०६९।११।१० को दगुाफ देव क्षेरीको उजरुी तनवेदन। 

 नेपाल पयफटन बोडफका वररष्ठ तनदेशक सभुाष तनरौलाले पयफटन वषफ २०११ सख्चवालयको सदस्य 
सख्चव भएको बेला ववना टेण्डर १० करोड रुपैया भन्दा बढीको ववज्ञापन बाुँडेको, तनयकु्ती पर नै 
नददई ४ जना व्यख्क्तलाई ५ वषफदेख्ख काममा लगाई रहेको, २ जना मवहलालाई प्रख्शक्षाथीको रुपमा 
आफ्नो महाशाखामा काममा लगाईरहेको लगायिको भनी तमति २०६९।११।१२ मा नेपाल 
समाचार परमा प्रकाख्शि समाचार उजरुी। 
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 नेपाल पयफटन बोडफका तनतमत्त कायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाले पयफटन बोडफका खािाहरु आफूखशुी 
बन्द गराई अतनयतमििा गरेको भनी तमति २०६९।१२।८ गिे पर पतरकामा प्रकाख्शि उजरुी। 

 नेपाल पयफटन बोडफले धरान, धनगढी, नेपालगंज र काठमाण्डौमा पयफटन महोत्सवहरुमा सावफजतनक 
खररद ऐन तनयम ववपरीि खचफ गरेको भने्न रामहरी कोईरालाको उजरुी तनबेदन। 

 नेपाल पयफटन बोडफका तनतमत्त कायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाले सावफजतनक खररद ऐन ववपरीि वक 
एडभरटाईख्जङ्ग एजेन्सीलाई १ करोड भन्दा भढी ववज्ञापन बापि भकु्तानी ददएको भने्न उजरुी तनबेदन। 

 नेपाल पयफटन बोडफका तनतमत्त कायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाले बोडफको रकम तनयम ववपरीि िररकाले 
खचफ गरी अतनयतमििा गरेको भने्न सजुन शे्रष्ठको उजरुी तनवेदन। 

 नेपाल पयफटन बोडफका सदस्य सख्चव सभुाष तनरौलाले नेपाल पयफटन वषफ २०११ मनाउने सन्दभफमा 
रकम वहनातमना गरेको भने्न सजुन शे्रष्ठको उजरुी तनवेदन। 

 नेपाल पयफटन बोडफका सभुाष तनरौलाले बोडफको ऐन तनयम ववपरीि TRAPAP Projectl ले छाडेका 
Laptop, Projector लगायिका समान आफ्नो घरमा प्रयोग गरेको िथा पोखरा कायाफलयको लातग 
छुट्टाईएको रकम आफैले खचफ गरेको भने्न समेिको व्यहोराको उजरुी तनबेदन। 

 सभुाष तनरौलाले आतथफक कायफववधी ऐन र सावफजतनक खररद ऐन ववपरीि कायफ गरेको भने्न समेि 
व्यहोराको दगुाफददव क्षेरीको उजरुी तनवेदन। 

 ने]पाल पयफटन बोडफ कमफचारी सभुाष तनरौलाले आ.व.२०६९।०७० मा ववना अख्तियारी ६ मवहनामा 
७० करोड खचफ गरेको, ववरोधी समाचारबाट नागरीक पतरकालाई ववरोधी समाचारबाट रोक्न प्रत्येक 
हप्ता २ लाखका दरले आवटफकल छपाई भनी भकु्तानी ददएको, करोडौ रुपैयाको भकु्तानी टुक्रा टुक्रा 
गरी गने गरेको, मन्रीको ज्वाई संजय शे्रष्ठलाई IT को परामशफदािाको रुपमा तनयूक्त गरेको गाडी 
ममफि भनी ४५ लाख तलने गरेको भने्न व्यहोराको पयफटन ख्चन्िक सोनामको उजरुी तनवेदन। 

 सभुाष कुमार तनरौलाले ईन्टनफका नाममा आफन्ि भनाफ गराएको भनी प्रकाख्शि समाचारलाई उजरुी 
द.नं.५३१४ तमति २०७०।९।३० मा दिाफ गरेको भने्न अन्नपूणफ पोष्टमा तमति २०७०।९।२६ गिे 
प्रकाख्शि समाचार उजरुी। 

 नेपाल पयफटन बोडफबाट भएको खचफ उपलब्धी तबवहन भएको भनी कारोवार दैतनकमा प्रकाख्शि समाचार 
उजरुी। 

 सभुाष कुमार तनरौलाको हस्िाक्षरबाट नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंठक तबतभन्न कारणबाट पयफटन बोडफको 
खािा नं. १८०२५०० बाट बोडफका कमफचारीहरु श्रद्दा शे्रष्ठ, (९८०३७०), लेखनाथ भषुाल 
(१०००००), सखु्स्मिा दहाल (८०००००), अतनल दास (२५०००००), उदय भट्टराई 
(२४०००००), झमक ख्घतमरे (५२०००००), तबनोद बराल (३५८१८६०), राम प्रसाद भट्ट 
(१८५००००) को नाममा वकिे कागज ियार गरी चेक माफफ ि रकम ख्झकी कोषको दरुुपयोग 
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गरेको ठगी बैंवकङ्ग कसरु र भ्रष्टाचारमा चेकमा हस्िाक्षर गने बोडफका पदातधकारीहरुलाई कारवाही 
गरीपाुँऊ भने्न लेखनाथ भषुालको तनवेदन। 

 नेपाल पयटफन बोडफका का.म.ुकायफकारी प्रमखुले संयूक्त कोषका सदस्यहरुलाई थाहै नददई ८ करोड 
भन्दा बढी रकम दरुुपयोग गरेको भने्न समेि व्यहोरको अन्नपूणफ पोष्टमा तमति २०७१।२।९ मा 
प्रकाख्शि समाचार उजरुी। 

 सभुाष तनरौलाले भ्रष्टाचार तनवारण ऐन २०५९ को दफा ८ बमोख्जम ववतभन्न गैर कानूनी कायफहरुको 
माध्यमबाट आफूलाई गैर कानूनी लाभ र बोडफलाई गैर कानूनी हानी पयुाफउने वदतनयिले कायफ 
गरेकोले यस सम्बन्धमा छानवीन गरी तनजलाई कानून वमोख्जम कावाफही गरीपाुँऊ भन्ने व्यहोराको 
रमेश धमला समेिको उजरुी। 

 नेपाल पयफटन बोडफका कायफकारी तनदेशक श्री सभुाष तनरौलाले कानून ववपरीि कमफचारी भनाफ गने 
लगायिका अतनयतमि कायफ गरेकोले आवश्यक कानूनी कावाफही गरीपाऊुँ  भने्न तनरेश प्रिाप के.सी. 
समेिका व्यख्क्तहरुको तनवेदन। 

 नेपाल पयफटन बोडफका विफमान कायफकारी तनदेशक सभुाष तनरौलाले बोडफको खािाबाट ववतभन्न 
कमफचारीको नाममा करोडौ रकम ख्झकी अपचलन गरेको भने्न सशुोतभि तनरौला "खिरा" को उजरुी 
तनवेदन। 

2. अनसुन्धानका क्रममा बखु्झएका मातनसहरुको अनसुन्धान अतधकारीसमक्ष भएको बयान:  

 म बोडफको दैतनक ज्यालादारीमा काम गने िल्लो िहको कमफचारी भएकोले आफूलाई लाए अहाफएको 
ख्जम्माको कामहरु गदफछु।जसअनसुार बैंकको खािाबाट मेरो नाममा कावटएका चेकहरुबाट रकम 
ख्झकेर ल्याउन,ु बैंक स्टेटमेण्ट ल्याउन,ु मेरो काम हो।त्यसरी मेरो नाममा कावटएका चेकबाट 
ख्झकेको रकम कुनै काममा भकु्तानी  ददन ुछ भने ददने र बाुँकी रकम अवफसको लेखा शाखामा लगेर 
बझुाउने गरेको छु।नेपाल पयफटन बोडफ भकुृवटमण्डपको चेकबाट जनवरी २०१४ देख्ख माचफ २०१४ 
सम्म मेरो नाममा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकबाट २० लाख भन्दा बढी रकम तनकालेको सन्दभफमा केही 
चेकमा मैले हस्िाक्षर गरी पैसा तनकालेको हुुँ र केही चेकबाट अरु म जस्िै बोडफकै कमफचारीले 
तनकालेको हनु सक्छ, सबैमा भएको सही मेरो होईन।मेरो काम अवफसको सर सफाई गने र 
वकचनमा ख्चया नास्िा पकाउने हो।२०७०।०५।०४ भौचर न. १४ चेक न. १६५२०१२ बाट 
मेरो नाममा चेक कावटएको सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन, मैले लाए अराएको काम मार गने हो 
र समानहरुको तबलहरु ल्याएर ददने हो, चेक कस्को नाममा कसरी, कवहले, कावटन्छ मलाई केही 
थाहा छैन।त्यस्िै गरी भौचर न. ११६२, १२०१ र १२२० को सम्बन्धमा मेरो नाममा पेश्की तलई 
किीको चेक कावटयो मलाई केही थाहा छैन, मैले ि लाए अराएको काम अनसुार समानहरुको तबल 
पेश गरेर खचफ भएको पैसा मार तलने हो।ववतभन्न तमतिमा अवफसमा मगाएको खाजा प्याकेट 
सम्बन्धमा मैले सभुास तनरौलाको आदेशअनसुार तलएर आउने गरेको हो र त्यस्को तबल भपाफई लेखा 
शाखामा बझुाउने गरेको छु।पयफटन बोडफमा प्रिी मवहना ४०० ली. दधु, १४ देख्ख १६ के.जी.सम्म 
ख्चया र कफी र ९० के.जी.सम्म ख्चनी खचफ भएको सम्बन्धमा वास्िववकिा के हो मलाई केही थाहा 
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छैन, मैले ि समान आएपतछ काम गने मार हो, मैले िलव बाहेक अवफसबाट केही सवुवधा तलएको 
छैन भने्न समेि व्यहोराको राम प्रसाद भट्टको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा कायफरि रहे देख्खनै मैले बैंकमा गई लाए अहाफएको काम गने ख्जम्मेवारी 
पाएकोले बैंकमा गई पैसा तनकाली लेखा शाखाका अतनल दास र प्रददप पौडेललाई बझुाउने गरेको 
छु।पयफटन बोडफको िफफ बाट बैंकमा गई काम गने हामी २।४ जना कमफचारी छौ, त्यसैले त्यही मध्ये 
अरुको नाममा कावटएको चेकको पतन मैले पैसा ख्झकेर ल्याउने र मेरो नाम कावटएको चेकको पतन 
अरुले पैसा ख्झकेर लाने गरेको छ, मलाई नेपाल पयफटन बोडफले बैंक सम्बन्धी कारोवार गने भनी पर 
नै ददएको हुुँदा अतधकांश समय बैंकको कायफमा लगाउने गरेको हो। अवफसको लातग समानहरु 
वकन्दा मातथका सरहरुको आदेश अनसुार खररद गरी समान र तबलहरु अवफसमै बझुाइददने गरेको 
छु, सो समानहरु दाख्खला गनुफपने नपने कसरी गने मलाई थाहा भएन, मैले तबल र समानहरु सबै 
बझुाउने गरेको छु।तमति २०७०-०७१को पी.भी.१७७ मा उल्लेख भएका समानहरु सभुाष तनरौला 
र अतनल दासको आदेश अनसुार वकनेको ह,ु स्टोर दाख्खला गरे गरेनन ्मलाई थाहा छैन।अवफसको 
समानको लातग तलएको पेश्कीहरु प्रशासन प्रमखुको आदेश अनसुार तलएको हुुँ।पी.भी १२२४ बाट 
रु.१०१२९५।- पेश्की लेखी सो को कुनै तबल भपाफइ नभएको सम्बन्धमा लेखा शाखाले के 
आधारमा जनाएको हो मलाई थाहा छैन सो सम्बन्धमा लेखा प्रमखु अतनल दासलाई नै थाहा 
होला।सबै कामहरु प्रशासन प्रमखुको आदेशले गरीन्थ्यो।अवफसमा गाडेनको काम गदाफ लेखा प्रमखु 
अतनल दासले रकम मेरो नाममा तनकाशा गरी गाडेनको काम गने नेर चौलागाईलाई भकु्तानी ददएको 
हुुँ।त्यस्िैगरी पी.भी.१२९२, १६५४ र १८३२३ बाट तलएको भकु्तानी लेखा शाखाकै आदेश 
अनसुार नै तलएको हो।तनम्न स्िरको कमफचारी भएकोले का.म.ुकायफकारी प्रमखु र लेखा प्रमखुको 
आदेश अनसुार नै काम गरेको हो, मेरो कुनै बख् नयि छैन भने्न समेि व्यहोराको झमक नारायण 
ख्घतमरेको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफको खािाबाट चेकमा मेरो नाम प्रयोग गरी रकम ख्झकेको कुरा मैले तमति 
२०७१।२।१४ गिे पयफटन बोडफमा भएको परकार सम्मेलनमा मार थाहा पाएुँ।यसबाट म तनकै 
ममाफहि भए, त्यसैले यसमा सत्य िथ्यको खोजी हनु ुपदफछ भन् ने मेरो भनाई छ।सन २०१४ को २१ 
र २२ अवप्रलमा मेरो नाममा चेक काटी १ लाख र १० लाख तनकालेको भन् ने सनुेको छु, िर मेरो 
नामबाट कावटएको चेकमा कस्िो हस्िाक्षर गरी किी पैसा तनकालेको त्यसको ख्जम्मेवारी बोडफका 
ख्जम्मेवार पदातधकाररले तलन ुपदफछ, अकाफको नाममा चेक काटी रकम तनकाली कहाुँ खचफ गरीयो भन् न े
बारेमा मलाई केही जानकारी छैन।साधरणिया पवहले भकु्तानी पाउन ुपने भए सम्बन्धीि पाटीलाई 
A/C Payee चेक माफफ ि भकु्तानी गनुफपने हो, सानािीना Petty Cash भकु्तानी गनुफपने भए संबख्न्धि 
तबभागकै नाममा चेक काटन ु पने हो, यसरी चेकमा जसको नाम छ त्यस व्यख्क्तलाई थाहै नददई 
कसले वकन र के प्रयोजनको लातग तनकालेको हो यसमा आवश्यक छानवीन हनु ु पछफ भने्नसमेि 
व्यहोराको लेखनाथ भषुालको बयान। 
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 का.म.ुकायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाको हस्िाक्षरबाट मैले चेकहरु तलई ईन्भेष्टमेण्ट बैंक 
दरवारमागफबाट पटक-पटक रकम ख्झकेर ल्याएको हुुँ, उक्त चेकहरु कतिपय मेरो आफ्नै नाममा 
कावटएको हनु्थ्यो भने कतिपय अरुको नाममा हनु्थ्यो।त्यस्िो चेकबाट ख्झकेको पैसा बावहर जाने 
कमफचारीहरुको खािामा, ए.वट.एम.काडफ र ट्राभल्स चेकको प्रयोजनको लातग जम्मा गरीददने र बाुँकी 
रकम लेखा प्रमखु िथा लेखा प्रमखु नभए वररष्ठ अतधकृिहरुलाई ददने गदफथे िर काहाुँ काहाुँ खचफ 
हनु्थ्यो मलाई थाहा भएन यसरी पैसा तनकाल्दा रु.३ लाख भन्दा बढी रकम भएमा बैंकमा 
पररचयपरको छाुँया कवप राख्न ेगरीएको छ भने्न समेि व्यहोराको  ववनोद बरालको बयान कागज। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा २०६८ सालदेख्ख सहायक पदको रुपमा काम गदै छु िर मेरो नाममा चेक 
काटेर पैसा ख्झक्ने गरेको मलाई थाहा छैन।लेखा प्रमखुको नामबाट चेक काटी मेरो एकाउण्टमा 
हाल्ने गरेको मारै मलाई थाहा छ।िलव देख्ख बाहेक मैले अवफसको चेकबाट कुनै रकम ख्झकेको, 
खचफ गरेको छैन।पर पतरकामा आए पतछ मार मैले थाहा पाएको हुुँ।नपेाल पयफटन बोडफको नपेाल 
ईन्भेष्टमेण्ट बैंकमा रहेको खािाबाट १३ अवप्रल २०१४ मा मेरो नाममा रकम तनकालेको थाहा पाएुँ 
िर उक्त रकम मैले माग पतन गरेको छैन, भकु्तानी पतन तलएको छैन र चेक पछाडी गरेको दस्िखि 
पतन मेरो हैन भने्न सखु्स्मिा दाहालको वयान। 

 मैले सन २००० देख्ख २००७ सम्म नेपाल पयफटन बोडफमा काम गरेको हुुँ, पयफटन बोडफको जातगर 
छाडेपतछ म बोडफको कुनै पतन ववत्तीय कारोबारसुँग संलग्न छैन, िर १६ फेब्रअुरी २०१४ मा पयफटन 
बोडफको चेक नं. १००१७७२०६१ बाट मेरो नाममा चेक काटी ६,८२,९०९।- ख्झकेको देतदा म 
आश्चयफ चवकि छु, जातगर छाडेको ७ वषफ भैसकेको हुुँदा र मसुँग नेपाल पयफटन बोडफको कुनै पतन 
वहसाव वकिाव नभएको हुुँदा के कुन उदे्दश्यले मेरो नाममा पैसा तनकाली के मा खचफ गरेको हो मलाई 
थाहा छैन।चेकको पछाडी गरेको हस्िाक्षर समेि मेरो हैन भने्न सतुमि बरालको बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा चालकको काम गदै आएको छु।नेपाल पयफटन बोडफको नाममा रहेको नेपाल 
ईन्भेष्टमेण्ट बैंकमा रहेको खािाबाट तमति २०६९।१०।२ गिे चेक नं.१००१३६८९६० बाट मेरो 
नाममा रु.१२,७८,८५६।-तनकालेको दठक साुँचो हो र चेकको पछाडीको दस्िखि समेि मेरो 
हो।हामी ज्यालादारीमा काम गने हरुको िलव एक पटक ६ मवहना रोवकएको तथयो। पतछ हामी 
१३।१४ जना ज्यालादारी कमफचारीहरुको रकम जोडेर सबै पैसा उक्त चेक बाट तनकाली बाुँडेको 
हो।यस बाहेक मेरो नामबाट अरु पैसा तनकालेको जस्िो लाग्दैन भने्न चन्रबहादरु उप्रिेीको बयान। 

 आज भन्दा १४ वषफ अतध नेपाल पयफटन बोडफको सहायक अतधकृिको रुपमा काम कायफ गदै २०६५ 
सालमा सहायक अतधकृि पदमा स्थाई भए पश्चाि शाखा कायाफलय भैरहवामा र २०७० मंख्शरबाट 
अतधकृि ईन्चाजफको रुपमा बोडफकै केन्रीय कायाफलयमा कायफरि रहेको नेपाल पयफटन बोडफको खािाबाट 
ईन्भेष्टमेण्ट बैंक दरवारमागफबाट ववतभन्न तमतिमा पटक-पटक गरी मेरो नामबाट १३ वटा चेक काटी 
रकम ख्झकेको देख्खन्छ, िर सोमध्ये ४ वटा चेकबाट ख्झकेको रकम मेरो नाममा तडपोख्जट गरीएकोले 
मैले बझेुको हुुँ, अरु बाुँकी चेकबाट कावट ख्झवकएको रकम मैले बझेुको छैन कस्ले कसरी के 
उदे्दश्यले ख्झकी कहाुँ खचफ गयो मलाई केही थाहा छैन भने्न प्रददप बस्नेिको बयान। 
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 नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंक तल.मा नेपाल पयफटन बोडफको १६ वषफ अतधदेख्ख खािा संचालन हुुँदै आएको 
छ।उक्त बैंकमा चेक ख्खख्च रकम भकु्तानी गनुफ पदाफ २ लाख भन्दा माथीको रकम भएमा पररचय पर 
राख्न े र ५ लाख भन्दा बढी रकमको हकमा फोन कनफफमेशन गने व्यवस्था गरीएको छ।बोडफको 
चल्िी खािा िथा कल खािासमेि रहेको भने्न समेि व्यहोराको राजन कुमार अमात्यको बयान। 

 ३१ जनवरी २०१४ मा मलेतसयामा भएको नेफ्टा (NEFTA) वफल्म अवाडफमा हाम्रो चलख्चर प्राववतधक 
संघले सभुाष तगरीको सभुाष ईन्टरनेशनल कम्पनीसुँग सम्झौिा गरी ८० जना कलाकार र 
चलख्चरकमी त्यसिफफ  गएको हो।यस्को सम्पूणफ व्यवस्थापन सभुास तगरीले नै गरेका तथए । हाम्रो 
उक्त कायफक्रम गदाफ पयफटन बोडफसुँग कुनै संलग्निा तथएन र वटकटको भाडा बाहेक एक पैसा पतन 
पाएनौं।नेपाल पयफटन बोडफसुँग सभुाष तगरीले के-किी रुपैयामा सम्झौिा गरी कलाकार कायफक्रममा 
भाग तलन लगेको हो त्यो कुरा मलाई थाहा भएन भने्न चलख्चर प्राववतधक संघका अध्यक्ष मनोज 
के.सी.को बयान। 

 ३१ जनवरी २०१४ मा मलेतसयामा भएको नेफ्टा (NEFTA) वफल्म अवाडफमा म र मेरो कम्पतनको 
भतूमका संयोजकको रुपमा रहेको तथयो, मैले Key Entertainment सुँग रु.२५,००,०००।-मा संझौिा 
गरेको हुुँ, र मलेतसयामा संपूणफ व्यवस्थापन मैले गरेको हुुँ, यस संझौिामा मेरो पयफटन बोडफसुँग कुनै 
आतधकाररक सम्बन्ध छैन।आतधकाररक संझौिा वक ईन्टरटेन्मेण्टसुँग गरेको हुुँ, िर अवहले सम्म पूरा 
पैसा पाएको छैन।उक्त कायफक्रममा मैले २५ लाख रुपैयाको संझौिा गरे पतन मेरो ३५ लाख जिी 
खचफ भएको छ भने्न समेि व्यहोराको सभुाष तगरीको बयान। 

 म ित्कालमा संस्कृिी, पयफटन िथा नागरीक उड्डायन मन्रालयको उधोग महाशाखाको प्रमखुको 
रुपमा कायफरि रहदाुँ पयफटन बोडफको बैठकमा पयफवेक्षकको रुपमा उपख्स्थि हनुे बाहेक बोडफको कुनै 
ख्जम्मेवारी छैन, तमति २०७१।४।२ गिे भएको बोडफको १९२ औ बैठकमा म पयफवेक्षकको रुपमा 
उपख्स्थि भई हस्िाक्षर गरेको हुुँ, बोडफको तनणफय बारे मलाई जानकारी छ।अदालिको आदेशले 
हटाईएका नीख्ज क्षेरका सदस्यहरु ध्रवुनारायण शे्रष्ठ र रेवि बहादरु थापाको नाम सदस्यको सूचीमा 
तथएन, छलफल अगाडी नै हस्िाक्षर गराएकोले अदालिको आदेश प्राप्त भै नसकेको हुुँदा पतछ फेरी 
उक्त बैठकको सदस्यको सूख्चमा उनीहरुको नाम राख्ख एउटै बैठकमा २ पटक हस्िाक्षर भएकोले 
पयफवेक्षकको नािाले पवहले देख्खनै तनणफयमा सही गदै आएकोले उपख्स्थि भएको प्रत्येक बैठकको 
तनणफयमा मैले हस्िाक्षर गरेको हुुँ, नेपाल पयफटन बोडफमा अतनयतमििा भयो भएन मेरो अतधकार र 
ख्जम्मेवारीको कुरो होईन, पर पतरकामा आरोप प्रत्यारोप भएको पढेको हो भने्न ित्कालीन नेपाल 
पयफटन बोडफका पयफवेक्षक िथा हाल कृवष ववकास मन्रालयमा सह-सख्चव मधसुदुन वलुाफकोटीको 
बयान।  

 म नेपाल पयफटन बोडफको संचालक सतमतिको पयफवेक्षकको रुपमा रहेको छु, बोडफमा मेरो िोवकएको 
खाश ख्जम्मेवारी छैन।२०६१ सालवाट मेरो कायाफलयलाई पयफवेक्षकको रुपमा मनोनयन गरेको 
हो।बोडफमा मेरो भतूमका भनेको मेरो कायाफलय रावष्ट्रय प्रकृिी संरक्षण कोष अन्िगफिका आयोजना र 
कायाफलयहरुलाई ग्रामीण पयफटन प्रवद्दफन गने हो, बोडफको १९२ औ बैठकमा उपख्स्थि भई 
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उपख्स्थिीमा मार सही गरेको हुुँ, िर पयफवेक्षक भएकोले तनणफयमा सही गरेको छैन।बोडफका कायफकारी 
प्रमखु सभुाष तनरौलाले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा पर पतरकाबाट मार थाहा पाएको हुुँ भने्न समेि 
व्यहोराको ददपककुमार तसंहको बयान। 

 नेपाल वायसेुवा तनगमको कायफकारी प्रमखुलाई तनयखु्क्त गने परम्परा अनसुार म नेपाल पयफटन बोडफको 
पयफवेक्षकको रुपमा तनयखु्क्त भएको हुुँ, हवाई यािायाि पयफटन ववकासमा महत्वपूणफ भएकोले यस 
ववषयमा समन्वय गने भतूमका बोडफमा तनभाउदै आएको छु, बोडफको बैठक भत्ता बाहेक केही सतुबधा 
तलएको छैन, बोडफको १९२ औ बैठकमा उपख्स्थि तथएुँFF िर तनणफयमा हस्िाक्षर गरेको छैन।बोडफको 
का.म.ुकायफकारी प्रमखु सभुष तनरौलाले बोडफमा अतनयतमििा गरेको कुरा परपतरकामा पढेको कुरा 
मार हो, अरु कुरा छानवीन गने तनकायको ठहरबमोख्जम हनुे हदुाुँ अन्य कुरा मलाई केही थाहा छैन 
भने्न समेि व्यहोराको मदन खरेलको बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफको कायाफलय सहायक पदमा २०५८ साल देख्ख कायफरि रहदै आएको छु। 
पयफटन बोडफको परहरु ववतभन्न ठाुँउहरुमा पयुाफउने, अवफसको लातग चावहने समानहरु वकनेर ल्याउने, 
ररचाजफ काडफहरु वकनेर ल्याउने जस्िा कामहरु मैले गने गरेको छु।अवफसको लातग समान वकन्दा 
पवहला समानहरु तलएर आउने र लेखा शाखामा उक्त समानहरु बझुाई सोही अनसुारको चेक बनाई 
तलने र िीने गरेको हो।त्यसरी समानहरु वकनेर ल्याउने र सो को भकु्तानी तलने काम सभुाष तनरौला 
र लेखा प्रमखु अतनल दासको आदेशअनसुार गने गरीएको छ।भौचरमा लेख्खएअनसुारको रकम 
कवहलेकावह पेश्की तलने र सोही अनसुार समान वकनेर ल्याउने, कवहलेकावहं पवहला समान तलएर 
आएर पतछ रकम तलएर िीने गरेको छ भने कतिपय रकमहरु मलाई थाहा नै नददई तनकाली पतछ 
िपाईको नाममा पेश्की तनकालेको छ सही गरेर फर्छ्यौट गनुफस ्भनी सही गराईन्छ।म एउटा तनम्न 
स्िरको कमफचारी भएको हुुँदा मेरो कुनै बख् नयि छैन, लेखा शाखा र मातथको हावकमको आदेश 
अनसुार काम गने गरेको हो भने्न राम प्रसाद लातमछानेको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफको पयफबेक्षकको रूपमा मैले १८४औ,ं १८५औ,ं १८६औ,ं र १८७औ ंबैठकमा 
भाग तलएको छु र बोडफको कायफकारी सतमतिको बैठकले मेरो संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय पयफटन बोडफ 
सधुार सतमति गठन भएकोमा सो सतमतिले बोडफको कानूनी संरचनागि र कायफतबधीमा गनुफपने सधुार 
सम्बन्धमा सवफपख्क्षय छलफल र अन्िवक्रया गरी तमति २०७०।०५।१६ मा प्रिीबेदन बझुाएको 
तथयो।तमति २०७०।०३।३१ गिे बोडफको १८७औ ं बैठकबाट मेरो संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय 
मस्यौदा पररमाजफन उपसतमति गठन भएकोमा उक्त उपसतमतिले सावफजतनक खररद ऐन २०६३ जारी 
भएपतछ ऐनको दफा ३ अनसुार सावफजतनक तनकायले खररद गदाफ उक्त कायफतबतध परुा गनुफपने भएको 
हदुाुँ सोही बमोख्जम समय सापेक्ष गराई गनफ हाम्रो उपसतमतिलाई ददएको कायाफदेश बमोख्जम स्वीकृि 
गरी अध्यक्षज्यू माफफ ि पेश गरेका हौं, िर पतछ उक्त मस्यौदालाई ब्यापक पररविफन गरी अको 
ववतनयमावली लागू भएको पाईयो, यसरी एउटा उपसतमतिले पेश गरेको ववतनयमावली बोडफले पास 
गरीसकेको अवस्थामा त्यस ववतनयमावलीको दफालाई खारेज वा संशोधन नै नगरी अको ववतनयमावली 
कसरी कायाफन्वयन भयो त्यसको लातग कुनै प्रवक्रया अवलम्वन भएको समेि देख्खंदैन। पतछ नेपाल 
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पयफटन बोडफमा भएका अतनयतमििा छानवीन गनफ मेरो संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय सतमति गठन भएको 
तथयो, उक्त सतमतिले बोडफमा भएका अतनयतमििाहरुका ववतभन्न तबषयहरुलाई बेग्लाबेग्लै रुपमा 
औल्याई तमति २०७१।०५।२० गिे सुँस्कृिी, पयफटन िथा नागरीक उड् डयन मन्रालयमा प्रिीवेदन 
समेि पेश गरेको र अतनयतमििाको तबषयमा थप छानवीन िथा अनसुन्धान हनुपुने भनी प्रिीबेदनमा 
उल्लेख गरेका छौं, छानवीनको क्रममा कारोवार स्पस्ट हनुेगरी शे्रस्िा नराखेको, खचफको पसु्याइ हनुे 
प्रमाणहरु संलग्न नराखेको, खचफ भौचर रकम र भतु्तानी रकम फरक फरक देख्खएको, दरभाउ र 
बोलपर छल्ने उदे्दश्यले टुक्रा-टुक्रा पारी काम लगाएको, आम्दानी शे्रस्िा ववश्वसनीय नरहेको र 
ववतभन्न तबषयमा अतनयतमििा हनु सक्छ भने्न समेि व्यहोराको पूणफचन्र भट्टराईको बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफको ज्यालादारी कामदारको रुपमा २०५६ सालदेखी वकचेनमा काम गदै आएको 
छु।वकचेनको मातसक खचफ रु.४५ हजारदेख्ख ६५ हजारसम्म हनुे गदफछ जनु पैसा मलाई एकाउण्ट 
शाखाबाट प्राप्त हनुे गदफछ।मैले बावहरबाट समान वकनेर ल्याई खचफ भएको पैसा मार एकाउण्ट 
शाखाबाट माग गने गछुफ मागे भन्दा बढी खचफको भौचरको बारेमा मलाई केही थाहा छैन, मैले कुनै 
त्यस्िो बढी रकम बझेुको छैन, तबल भपाफई सबै बझुाउछु िर त्यहाुँ वकन राख्खएन त्यो मलाई थाहा 
छैन।भौचरमा उल्लेख भए बमोख्जमको कतिपय रकमहरु मैले बझेुको नै छैन, मैले प्रयोग गने गरेको 
मोटरसाईकल ममफि गरेको तबलसम्म लेखा शाखा प्रमखु अतनल दासलाई बझुाएको छु, कतिपय 
समानहरु पसलबाट उधारो ल्याई पतछ अवफसबाट तलएर िीने गरेको छु, मैले ल्याएको तबलमा 
लेखाको सरहरुले नै वहसाब तमलाउछन, म सानो िहको कमफचारी भएकोले यस सम्बन्धमा मलाई 
केही थाहा छैन भने्न ख्शव दयाल प्रसादले गरीददएको बयान कागज। 

 म आर सापकोटा एण्ड एशोतसएसनको प्रोप्राईटर हुुँ र आन्िररक लेखा परीक्षकको रुपमा नेपाल 
पयफटन बोडफमा आ.व.२०६७।०६८ देख्ख २०६९।०७० सम्म काम गरेको हुुँ। बोडफसुँग सम्झौिा 
भए बमोख्जम ददएको Appointment Letter को आधारमा काम गरेको हुुँ। नेपाल पयफटन बोडफमा 
आ.व.२०६८।०६९ को लेखा परीक्षण गदाफ हामीलाई एकाउण्ट शाखामा नराखी एउटा छुटै्ट कोठा 
ददईन्थ्यो र उपलब्ध गरइएको भौचरहरुको परीक्षण गरीन्थ्यो िर हाम्रो प्रिीवेदन जारी भएपतछ पतन 
भौचरहरु उठ्ने गदफथे।महालेखा पररक्षकको कायाफलयबाट अख्न्िम लेखा परीक्षणको क्रममा भौचरहरु 
उठने हनुाले हामीले सम्पूणफ भौचरहरु अवलोकन गनफ सकेको हुुँदैनथ्यौ।बोडफमा ववतभन्न ख्जन्सी 
सामाग्रीहरु, स्टेशनरी िथा प्रचार प्रसारका सामाग्रीहरु सम्पख्त्त प्रकृिीका समानहरुको ख्जन्सी दाख्खला 
नभएको सम्बन्धमा हामीले २०६८।०६९ सालको लेखा परीक्षण प्रिीवेदनको बदुाुँ नं.११.२मा सो 
कुरा उल्लेख गरी सझुाव ददएका तथयौ।व्यवस्थापनले वकन कायाफन्वयन गरेन मलाई थाहा भएन 
हामीले बोडफको आन्िररक लेखा परीक्षण गदाफ परुानै ववतनयमावलीअनसुार गरेको हो र सोहीअनसुार 
प्रिीवेदन ियार गरेको हो।नयाुँ ववतनयमावली ियार गने क्रममा कायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाको 
अनरुोधमा मैले आफ्नो व्यख्क्तगि दक्षिाको प्रयोग गरी सहयोग गरेको हो र ववतनयमावलीको Draft 

को क्रममा मार मेरो सहयोग छ यदद मैले ड्राफ्ट गरेको ववतनयमावली अनसुार आन्िररक लेखा 
परीक्षण गरीएको भए मार Conflict of Interest हुुँन्थ्यो होला जस्िो लाग्छ भने्न ित्कालीन आन्िररक 
लेखा परीक्षक रववन सापकोटाको बयान। 
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 म 'वक ईन्टरटेण्टमेण्ट' र 'वक एड् भरटाईख्जङ्ग' को प्रबन्ध तनदेशक हुुँ।वक ईन्टरनेशनलले ववतभन्न 
वकतसमका ईभेन्ट िथा कायफक्रमहरु गने र वक एडभरटाईख्जङ्गले ववज्ञापनसम्बन्धी सम्पूणफ कायफहरु 
गदफछ।हामीले नेपाल पयफटन बोडफमा पतन त्यस्िै कामहरु गदै आएका छौ र त्यस्िा कामहरु 
कोटेशनको आधारमा TOR अन्िगफि रही गरीदै आएको छ।मलेतसयामा भएको नेफ्टा वफल्म अवाडफ 
कायफक्रममा हाम्रो कम्पतनले तमतडयाहरुबाट प्रचार प्रसार गने, नेपाली कलाकारहरुलाई मलेतसयामा प-ु
याउने, ल्याउने िथा सगरमाथा टेतलतभजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गने गरी म.ुअ.कर समेि 
रु.३९,५५,०००।-मा संझौिा गरेका तथयौं।उक्त कायफक्रमको लातग सभुाष तगरी ईन्टरटेण्टमेण्टले 
हामीसुँग रु.२५,००,०००।-मा संझौिा गरी कलाकार लान े ल्याउने व्यवस्था गरीएको र हाम्रो 
कम्पनीले तनजलाई पैसा समेि बझुाउन बाुँकी छैन।उक्त कायफक्रम टेण्डरको प्रवक्रयाबाट तलईएको 
कायफक्रम हैन भने्न वक ईन्टरटेण्टमेण्ट र वक एडभरटाईख्जङ्ग को प्रबन्ध तनदेशक रववन्रकुमार 
ररजालले गरीददएको बयान कागज। 

 महालेखा पररक्षकको कायाफलय बबरमहलमा तनदेशकको रुपमा कायफरि रही मैले नेपाल पयफटन 
बोडफको आ.व.२०६८।०६९को आतथफक कारोवारको अख्न्िम लेखा परीक्षण दईु जनाको वटमले 
गरेका हौं र उक्त लेखा परीक्षण गनफ नायव महालेखा पररक्षकको आदेशबाट स्वीकृि योजनाको 
आधारमा खवटएका हौं।बोडफको लेखा परीक्षण सूचना प्रववतध लेखा परीक्षणको आधारमा गने कायफक्रम 
स्वीकृि भए अनसुार सूचना प्रतबतध लेखा परीक्षणमा बढी ध्यान ददन ुपने तथयो, ववत्तीय लेखा परीक्षण 
र सूचना प्रतबतध लेखा परीक्षणको स्वीकृि योजना समाववष्ट भएका ववषयको Good Faith मा लेखा 
परीक्षण गरी प्रिीवेदन गरीएकोले यस आयोगबाट औल्याएको प्रिीवेदन र हामीले औल्याएको 
कैवफयिमा फरक पनफ आएको हो।हामीलाई लेखा परीक्षण गने बेलामा कसैले आदेश तनदेश गरेको 
छैन र नेपाल पयफटन बोडफबाट कुनै सतुबधा पतन तलएका छैन भने्न ऋषीबहादरु काकीको बयान। 

 महालेखा परीक्षकको कायाफलय बबरमहलमा तनदेशकको रुपमा कायफरि रही मैले नेपाल पयफटन 
बोडफको आ.व.२०६९।०७०को आतथफक कारोवारको अख्न्िम लेखा परीक्षण गरेको हुं र उक्त लेखा 
परीक्षण गनफ म संस्थान तनदेशनालयमा ित्काल कायफरि भएकोले वावषफक लेखा परीक्षण योजना िथा 
कायफक्रम अनसुार नायव महालेखा पररक्षकको तलख्खि आदेशानसुार खवटएको हुुँ।प्रारख्म्भक प्रिीवेदन 
जारी गरे पतछ बोडफले संचालक सतमतिको राय सहीिको प्रिीवक्रया ददएपतछ अख्न्िम प्रिीवेदन जारी 
गरीन्छ, म संस्थान तनदेशनालयमा कायफरि रहुँदाको अवतध २०७१ असार सम्म बोडफबाट प्रिीवक्रया 
नआएकोले अख्न्िम प्रिीवेदन जारी नभएको हो।उक्त प्रिीवेदन नेपाल पयफटन बोडफबाट वकन आएन 
मलाई थाहा छैन।अनसुन्धानको क्रममा देख्खएका कैवफयिहरु र हामीले ददएको कैवफयि फरक 
पनुफको मतुय कारण हामीले लेखा परीक्षण गनुफ अख्घ महालेखा परीक्षकको स्वीकृि वावषफक अन्िगफि 
रहेर ईकाईगि लेखा परीक्षण योजना िथा कायफक्रम अनसुार लेखा परीक्षण गरीन्छ।ववत्तीय लेखा 
परीक्षण गदाफ नमूना छनौट स्याम्पतलङ्ग गने र त्यसको आधारमा ववत्तीय वववरणको शदु्धिा परीक्षण 
गने र अनसुन्धानमा सबै हेने भएको हुुँदा फरक पनफ गएको हो र हामीलाई त्यस्िो लेखा परीक्षण 
गदाफ किैबाट कुनै दवाव आएको छैन र हामीले लेखा परीक्षणको क्रममा कुनै सर सवुवधा पतन 
तलएका छैनौ भने्न प मप्रसाद आचायफले गरीददएको बयान। 
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 म अवहले परामशफ सेवाको रुपमा काम गदै आएको छु।CITD मा मैले बाह्रय श्रोिको रुपमा काम 
गरेको हो र उक्त संस्थामा िातलमको िरजमुा, कायाफलयको संचालन िथा मलु्याङकन गने काम 
गरेको हुुँदा Programme Director को हैतसयिमा भतूमका गरेको हुुँ।सो काम गरेबापि नेपाल पयफटन 
बोडफबाट आएको पैसा मध्ये केही अंश बझेुको हो।मैले CITD अवफसको एकाउण्टमा आएको रु. 
४३४८५०।- मध्ये रु. १०६२५०।- िातलम कायफक्रम िजुफमा र संचालन गरेबापि तलएको हुुँ।यस 
बाहेक मेरो नेपाल पयफटन बोडफ र CITD सुँग कुनै सम्बन्ध छैन।भने्न रामभक्त शे्रष् ठको वयान। 

3. आरोपपरको ववरुद्ध खण्डमा प्रतिवादी कायम गरीएका िर अतभयोदावी खण्डमा सजायुँमा छुट ददई 
साक्षीको रुपमा वखु्झपाउन अनरुोध गरीएका व्यख्क्तहरुको अनसुन्धान अतधकारी समक्ष भएको बयान:  

 नेपाल पयफटन बोडफका का.म.ुकायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाको हस्िाक्षरबाट ववतभन्न तमतिहरुमा चेक 
कावट रकम तनकातलएको भन् ने कुरा मैले पतरकामा खवर आएपतछ मार थाहा पाएुँ, मेरो दैतनक 
कायफको लातग मैले बोडफको काठमाण्डौ कायाफलयबाट तनयतमि रुपमा एडभान्स तलन ेगथे।मेरो नाममा 
चेक काटी अरुले रकम तनकालेको खबर थाहा पाएपतछ ित्काल प्रहरी प्रधान कायाफलय, महानगरीय 
प्रहरी पररसरमा समेि उजरुी गरेको तथएुँ।मेरो नाममा कावटएका ववतभन्न चेकहरु मध्ये केही रकमहरु 
मेरो खािामा जम्मा भएका छन भने २३ माचफ २०१४ मा ख्झकेको रु.३,४६,२१२।- र १६ माचफ 
२०१४ मा ख्झकेको रु.८ लाख मैले तलएको वा मेरो खािामा जम्मा भएको छैन।मेरो नाममा चेक 
काटी ख्झकेका यी रुपैया काहाुँ, कस्ले कसरी खचफ गयो सम्बन्धीि व्यख्क्तहरु नै जाननु।्पैसा ख्झक्दा 
चेकको पछाडी गरेको सही पतन मेरो हैन र म १३ देख्ख २६ माचफ २०१४ सम्म बोडफले नै 
खटाएको काममा एतसया भ्रमणमा गएको तथए। माथी उल्लेख्खि रकमहरु म ववदेश गएको बेलामा 
ख्झकेको देख्खन्छ।पी.भी.२६ जाटा मेलामा भाग लन गएको हो र फकेर आएपतछ सम्पणुफ तबल 
भपाफइहरु राखेर फर्छ्र्यौटको लातग कपोरेट महाशाखामा बझुाईददएको हुुँ वकन फयौट भएन कपोरेट 
महाशाखानै ख्जम्मेबार छ, मेलाको प्रिीबेदन हामीले त्यही मेलाबाट प्रिीबेदन पठाएका छौं।पी.भी. 
१५५अनसुार जाटा मेलामा भाग तलन जादा हवाई वटकटहरु सबै ट्राभल डेस्कले उपलब्ध गराउने 
हो, हामीलाई पैसा ददने हैन र सो सम्बन्धी कागजपर र तबल भपाफइहरु सबै भौचर सगै रावकददएको 
हो।पी.भी. १६१अनसुार ररजनल टुररज्म फेयरको लातग चेक नं. १६८१७६१बाट रु. ३ लाख १० 
हजारको भकु्तानी मैले माग गरेको छैन, उक्त चेक मेरो नाममा वकन कावटयो, कसले के प्रयोजनमा 
पैसा खचफ गयो मलाई केही थाहा छैन।पी.भी. ९५५को सम्बन्धमा सम्बन्धीि शाखा प्रमखु उदय 
भट्टराई र लेखा प्रमखु स्यवम ्उक्त कायफक्रममा आई फछ् ्यौट गने जम्मा उहाहरुले नै तलन ुभएको 
हो।जनरल भौचर १६३बाट खचफ भएको रकम मध्ये मलाई दशै पेश्की फछ् ्यौटको खचफ रु. 
६१,०३४।-मार मेरो नामको हो अरु बाुँकी पोखराको ित्कालीन कायाफलय प्रमखु बैकुण्ठ आचायफको 
ख्जम्मेबारी हो।पी.भी.२७९मा उल्लेख भए बमोख्जमको रु. १ लाख २५हजारको बारेमा मलाई केही 
थाहा छैन र मैले तलएको पतन छैन भन्न ेसमेि व्यहोराको अतधकृि श्रद्धा शे्रष्ठको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा २०६५ सालदेख्ख म अतधकृिको रुपमा कायफरि रहदै आएको छु र हाल 
कपोरेट सतभफसेस महाशाखाको कमफचारी प्रशासन ईकाईको काम हेने गछुफ।२०७० सालमा दमकमा 



       

         वादी नपेाल सरकार प्रतिवादी प्रचण्डमान शे्रष्ठ समेि मदु्दा: भ्रष्टाचार (अतनयतमििा) मदु्दा नं. ०७१-CR -०२८२ पेज 13 

 

आयोख्जि पूवाफन्चल मेलामा मलाई ववतभन्न ख्जल्लाहरुबाट मेलामा आएकाहरुलाई भत्ता तबिरण गने 
ख्जम्मेवारी िोवकएको तथयो र सो वविरण गने काम मैले गरेको हुुँ।मेलाको बेलामा कुन कमफचारीलाई 
किी पेश्की ददईएको तथयो भन् ने बारेमा मलाई केही थाहा तथएन, पेश्की माग ववबरण कपोरेट 
महाशाखा प्रमखुले प्रमाख्णि गरी कायाफलय प्रमखुबाट स्वीकृि हनुपुने ब्यबस्था छ।उक्त कायफक्रम 
सवकएको धेरैपतछ ित्कालीन कपोरेट महाशाखा प्रमखुले मलाई कायाफलय सहायक राम प्रसाद 
लातमछानेको नाममा दमक मेलाको पेश्की तथयो, त्यसको तबल मेमो ियार गरी पेश गनफ तनदेशन 
ददएकोले हावकमको आदेशको पालना गरेको हुुँ।पयफटन बोडफबाट कुनैपतन कायफ गदाफ म भन्दा 
कायाफलयका ित्कालीन अवस्थाका प्रबन्ध प्रमखु उदय भट्टराई र तन. तनदेशक अतनल दास म भन्दा 
मातथल्लो िहका कमफचारी भएको र किीपिय अवस्थामा वहाुँहरुको तलख्खि वा मौख्खक रुपमा कायफ 
हनुे गदफछ।कायाफलयमा भएका कतिपय आन्िररक कामहरुको मेमो उठाुँउदा कायाफलयका मातथल्लो 
िहका कमफचारीको मौख्खक आदेश हनु ेगदफछ।म एउटा सामान्य अतधकृि स्िरको कमफचारी भएकोले 
प्रबन्धकहरुको आदेश मान्न बाध्यात्मक हनु्छ।नेपाल पयफटन बोडफबाट ववतभन्न कायफक्रमको लातग 
गाडीहरु भाडामा तलई ट्राभल्स एण्ड टुसफलाई भकु्तानी दददा मैले उठाएको मेमोहरु टाईप गरी ियार 
पाने काम मार मेरो हो, ियार गरेपतछ प्रबन्धक प्रमखु उदय भट्टराई र तन.तनदेशक अतनल दास 
माफफ ि का.म.ुकायफकारी अतधकृिलाई पेश गरी स्वीकृि हनुे गदफछ, गाडी कस्ले कुन प्रयोजनको लातग 
भाडामा तलएको हो मलाई थाहा हदैुन।अतधकृि िहको कमफचारीहरुलाई कुनै अतधकार वकटान 
नगरेको र निोकेको हदुाुँ लाए अराएको काम मार गने गदफछु भने्न नेपाल पयफटन बोडफका अतधकृि 
सन्िोष तबक्रम थापाको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा तबगि ६ बषफदेख्ख कायफरि रहदै हाल म बोडफको जनसम्पकफ  िथा प्रचार प्रसार 
शाखामा अतधकृिको रुपमा कायफरि छु।आफ्नो शाखामा गरीने कायफहरु तबशेष गरी भकु्तानी प्रवक्रयामा 
प्रमखुको तनदेशन अनसुार मेमो ियार पाने गरीन्छ वकनकी २०७० साल पौष पछाडी सम्पूणफ कायफहरु 
कायाफलय प्रमखुको प्रत्यक्ष तनदेशनमा रही गनुफ गराउन ु भनी सकुफ लर गरीएको तथयो।गाडी लगायि 
हवाई वटकटका तबलहरु ट्राभल्स डेस्क माफफ ि संकलन भई सम्बन्धीि महाशाखामा पठाउने र त्यस्को 
भकु्तानी गने काम कपोरेट महाशाखा र स्वीकृि गने काम कायफकारी प्रमखुबाट हनु्छ।त्यस्िा 
अतधकांश तबलहरु मातथको दबाबमा उठाउने गरीन्छ।तबदेशमा भएको कायफक्रमहरुमा जाुँदा जाने रुट 
र ददन अनसुार ट्राभल्स डेस्कले वटकट ददन्छ, रकमको बारेमा हामीलाई केही थाहा हुुँदैन।कपोरेट 
महाशाखा प्रमखु अतनल दास र का.म.ुकायफकारी प्रमखुको आदेश अनसुार गने गरीन्छ भने्न सदुन 
सबेुदीको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा सन ्२००० बाट नोकरी शरुु गरी हाल वररष्ठ अतधकृि पदमा रहदै आएको छु, 
हाल म पयफटकहरुलाई सेवा ददने होटल, लज, ररसोटफ िथा ट्राभल्सहरुको अनगुमन र नवीकरणको 
लातग स्िरीकरण र सहजीकरणको काम गछुफ।मेमोहरु ियार गदाफ आवश्यक कागजािहरु राखी ियार 
गरी वप्रपेड वाई भनी मैले सही गने हो र त्यसलाई कपोरेट महाशाखामा पठाई पतछ कायफकारी 
प्रमखुले स्वीकृि गने हो।कतिपय अवस्थामा का.म.ु कायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाको तसधै आदेश 
अनसुार त्यस्िो मेमो उठाउन तनदेशन आउछ।हामीहरु तबदेश जाुँदा र आउुँदा वटकटको सबै 
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व्यवस्था ट्राभल्स डेस्क र कपोरेट महाशाखाबाट हनुे हुुँदा भकु्तानी तलने ददनेमा हाम्रो कुनै भतुमका 
रहदैन।तमति २०७०।०९।२८ गिेको भकु्तानी मेमो नं २३५५ मा मैले मेमो उठाएको हो, जसमा 
तबदेशी परकारहरु नेपाल आई पयफटन बोडफको आिीथ्यिा पतन गरेका हनु ् िर त्यसमा राख्खएका 
तबलहरु का.म.ुकायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाको आदेश र तनदेशनमा उठाईएको हो, केवल ियार 
मार मैले पारेको हुुँ, यसरी वटकटका तबलहरु तमलाउनेमा का.म.ुकायफकारी प्रमखु र कपोरेट 
महाशाखाका प्रमखुकै संलग्निा रहेको ठान्दछु भने्न ददपकराज जोशीको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा २०५६ सालमा अतधकृि पदमा तनयकु्ती भई हाल वररष्ठ अतधकृि पदमा रही 
जनसम्पकफ  िथा प्रचार प्रसार महाशाखाको ख्जम्मेबारी मा रहेको छु।बोडफमा कायफकारी प्रमखुको 
तनदेशनमा काम गनेगरी ख्जम्मेबारी िोवकएकोले सोहीअनसुार ख्जम्मेबारी बहन गदै आएको छु। 
कायफकारी प्रमखुले ददएको तनदेशन कायफक्रम अनसुार तबल भकु्तानी मेमो ियार गरी प्रबन्धक र 
महाशाखा प्रमखु कहाुँ पठाउने मेरो काम हो िर भकु्तानी प्रवक्रयामा मेरो कुनै भतुमका छैन।मेमो 
ियार गने बेलामा तबल कागजािहरु हेरेर गरीन्छ अन्त्यमा कायफकारी प्रमखु समक्ष पेश हनु्छ।आफू 
यारा गरेको वटकटको बढी भकु्तानी तलएको सम्बन्धमा हामीलाई जान आउनको लातग ट्राभल्स 
डेस्कले वटकट मार उपलब्ध गराईददने हो, के कसरी भकु्तानी र स्वीकृि हनु्छ मलाई थाहा 
छैन।मैले मेमो उठाई खचफ लेखेको कुराहरु तनयम बमोख्जम नै गरेको छु।जहाुँसम्म मादक पदाथफ 
वकनेको कुरा छ नेपाल पयफटन बोडफको ववतभन्न कायफक्रमहरुमा बेला बेलामा मददरासहीिको भोज गने 
प्रचलन रहेको छ गाडी भाडाको सम्बन्धमा ववतभन्न कायफक्रमहरुको लातग आवश्यक भएर नै तलएको 
होला जस्िो लाग्छ।नेपाल पयफटन बोडफमा का.म.ुकायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाले भ्रष्टाचार गरेको 
कुरा ववतभन्न पर-पतरका पढेर सनुेको हुुँ भने्न रोवहणी प्रसाद खनालको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा बररष्ठ अतधकृिको पदमा २०६८ सालदेख्ख कायफरि रही पयफटन सम्पदा िथा 
शंसाधन ववकास महाशाखा हेदफछु र मेरो मतुय काम कायफक्रमको प्रपोजल आएपतछ मातथल्लो 
तनकायको आदेश बमोख्जम उक्त कायफक्रम स्वीकृि भएपतछ सरोकारवालाहरुसुँग संझौिा पश्चाि 
कायफक्रम अख्घ र समापन पतछ भकु्तानी ददने काम गदफछ जस्को लातग का.म.ु कायफकारी अतधकृिबाट 
ख्स्वकृिी तलएर मार गरीन्छ।भौचर नं.३००मा उल्लेख भएको पाररश्रतमक बापि रु.१००००।- मैले 
तलएको छैन।सरकारी कायाफलयहरुमा रक्सीको तबल बनाउन ुहदैुन भन् ने मलाई थाहा तथएन, नेपाल 
पयफटन बोडफमा यस्िो तबल उठाउने चलन पवहले देख्ख नै तथयो, मातथको आदेश बमोख्जम मैले यस्िो 
तबल उठाएको हुुँ।भौचर न.१५९९ बाट रु.२,९५०००।- पेश्की तलएको देख्खए पतन मैले होमस्टे 
िातलमको लातग २०-२१ हजार मार खचफ गरेको हुुँ, उक्त कायफक्रमको लातग  रु.६८०००।- माग 
गरेको तथएुँ िर त्यो खचफ भएन उल्लेख भए बमोख्जम पैसा मैले मागेको पतन हैन, खचफ भएको २०-
२१ हजार अतनल दासबाट तलएर ददएको हुुँ।२ लाख, ९५ हजार, पेश्की कसरी लेख्खयो मलाई थाहा 
छैन।दमक मेलामा मेरो नाममा रु.४,५००००।- पेश्की लेखेको रैछ भन् न ेकुरा पतछ मेला सकेर 
काठमाण्डौ आएपतछ मार लेखा प्रमखुले उक्त पैसा फस्यौँट गनफ तबलहरु ल्याएर ददएपतछ मार थाहा 
पाएुँ।सोही मेलाको लातग भनेर का.स.राम प्रसाद लातमछानेको नाममा पतन रु. ३ लाख पेश्की 
लेखेको रहेछ भन् ने कुरा यहाुँ आएर राम प्रसाद लातमछानेको बयान बाट थाहा पाएुँ। पी.भी. भौचर 
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१५२५बाट नक् कली हवाई वटकट बापि रु. २ लाख, ५५ हजारको मेमो उठाएको सम्बन्धमा 
मालाई त्यस्िा तबलहरु नक् कली हनु ्भन् ने कुरा थाहा तथएन, यस सम्बन्धमा का.म.ु कायफकारी प्रमखु 
नै जान् न ुहनु्छ, उहाुँहरुको आदेश अनसुार नै त्यसरी मेमो उठाउने गरीन्छ भने्न रान ुशाहको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा २०६५ सालदेख्ख कायफरि रही हाल सम्पदा िथा शंसाधन महाशाखामा कायफरि 
छु र मेरो महाशाखामा मलाई आदेश अनसुार उठाउन लगाईएका मेमोहरु उठाउने काम 
गछुफ।पी.भी.१०६३ भौचर अनसुार तबराटनगर-दमक-गौरादह-दमक घमेुर पून ववराटनगर फवकफ दा 
रु.२३०००।- बझेुको सन्दभफमा त्यिीबेला पवुाफन्चल पयफटन मेला हनुे भएकोले सो को प्रयोजनको 
लातग समेि दमक आसपासको ठाुँउ गौरादह अबलोकन गरेर आउन ु भन् ने का.म.ुकायफकारी प्रमखु 
सभुाष तनरौला र प्रबन्धक तललाबहादरु बाुँतनयाको मौख्खक आदेश अनसुार भ्रमण गरीएको हो र उक्त 
गाडी भाडामा तलएको हो।पी.भी. भौचर नं. ४२९मा बधु्द एयरको वटकट न.२३४८९०१ को 
सम्बन्धमा मैले उक्त वटकटमा भ्रमण गरेको हुुँ बधु्द एयरबाट कसरी क्यान्सील ररफन्ड आयो मलाई 
केही थाहा छैन सो को सम्बन्धमा सम्बन्धीि फाुँटवाला नै जाननु ्भने्न समुन ख्घतमरेको बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफको जनसम्पकफ  िथा प्रचार प्रसार महाशाखामा अतधकृि पदमा कायफरि रही  
नेपाल पयफटन बोडफको कमफचारी ववतनयमले तनददफष्ट गरेअनसुार काम गदै आएको छु।मेरो पदको 
ख्जम्मेवारी के हो भनेर िोवकएको छैन, लाए अराएको काम गछुफ।महाशाखाको कामहरुमा आवश्यक 
प्रवक्रयाअनसुार मेमो उठाउने कामहरु गदफछु र मातथका हावकमहरु उदय भट्टराई, मख्णराज लातमछाने, 
तललाबहादरु बाुँतनया र कायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाको आदेश अनसुार काम गदफछु।पी.भी. भौचर 
न.३०० अनसुार मैले उदघोष गरे बापि रु. १०,०००।- पाररश्रतमक तलएको ठीक हो, अिीररक्त 
समाय काम गरे बापि मलाई कायफकारी प्रमखुको स्वीकृिीमा उक्त रकम ददईएको हो भने्न सूयफ 
थपतलयाको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा २०६५ सालमा तनयकु्ती भई काम गदै आएको छु र शाखामा काम गदाफ 
कवहलेकाही कायफक्रममा भाग तलन बावहर जाने गरेको छु।अवफसमा मेमोहरु उठाउने काम पतन गने 
गदफछु र त्यसरी मेमो उठाउदा ईनभ्वाईस र तबल भपाफइहरु हेरेर उठाउुँछु।पी.भी. १४५ मा उल्लेख 
भए बमोख्जम रु.१,४५,३०२।- मध्ये रु.२८,१०१।- भकु्तानी तलएको हो र ३४औ ँ ववश्व पयफटन 
ददबसमा उक्त पैसा खचफ गरेको हो।सोही भौचर अनसुार महेन्रनगरबाट काठमाण्डौ आउदा स्कारवपयो 
गाडी भाडामा तलई कमफचारी सेवा ववतनयमावली २०६४ को पररच्छेद ८ को धारा ३ बमोख्जम 
भकु्तानी तलएको हो।आ.ब. २०७०।०७१को भौचर न. १६० बाट ररजनल टुररजम फेयरको लातग 
मेरो नाममा रु.२,९५०००।- खचफ लेखेको पाईयो िर सो रकम मैले तलएको छैन, के कुन 
प्रयोजनको लातग कसले तलयो लेखा प्रमखु अतनल दास र का.म.ु कायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौला नै 
जाननु ्र यसरी मलाई थाहा नै नददई खचफ गरीएका अन्य भौचरहरु पतन छन ्भने त्यस्को ख्जम्मेवारी 
पतन लेखा प्रमखु र का.म.ु कायफकारी प्रमखुले नै तलनपुछफ भने्न जानकी प्रसाद उपाध्यायको बयान। 

 २०६२ साल देख्ख म नपेाल पयफटन बोडफमा ददगो पयफटन संजालको संयोजकको रुपमा काम गदै 
आएको छु र मैले मेरो सपुरभाईजर र प्रमखुको आदेश अनसुार कामहरु गने गदफछु, कायफक्रमहरुको 
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मेमो भौचरहरु उठाउने कामहरु पतन शाखा प्रमखु र सपुरभाईजको आदेश अनसुार नै गदफछु।पी.भी. 
भौचर न. १४८३को सम्बन्धामा काभ्रकेो बालथलीमा ददगो पयफटन संजालको कायफक्रममा गएका तथयौ 
र कायफक्रम पतछ सबै खचफको तबवरण प्रददप पौडेललाई बझुाएको ह,ु वकन पोख्स्टङ्ग देख्खएन तनज नै 
जाननु र त्यस कायफक्रममा वकन रु.५०००।- को चेक वकन बढी कावटयो मलाई थाहा छैन।त्यस्िै 
पी.भी. भौचर नं.१९७१को सम्बन्धामा पतन म ददगो पयफटन संजालको कायफक्रममा खोपासी गएको हो 
िर मैले कुनै चेक वा रकम बझेुको छैन र पी.भी. भौचर नं.३२९बाट वल्र्ड वाईड एख्शयन ट्राभल्स 
एण्ड टुसफलाई भकु्तानी ददइएको सम्बन्धामा मलाई केही थाहा छैन भने्न नम्रिा शे्रष्ठको बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा बररष्ठ अतधकृिको रुपमा कपोरेट सतभफसेस महाशाखामा कायफरि छु।मैले 
आफ्नो महाशाखामा गने काममा नेपाल सरकारलाई मातसक रुपमा िीनुफ पने भ्याटसम्बन्धी मेमोहरु 
उठाउने गदफछु, मैले मेमो उठाउने समयमा पेश भएका तबलहरु सक्कली वा नक् कली के हनु सकेसम्म 
जाुँच गने गदफछु।म हाल स्टोरमा काम गदफछु, पवुफ स्टोरवकपर यमबहादरु के.सी.अवकाश भएपतछ मैले 
गरेर तसकाएबमोख्जम त्यहीकँो चलेको तसस्टमअनसुार गदै आएको छु, मलाई यस सम्बन्धी ज्ञान त्यिी 
तथएन िर अतनल दासले अको ब्यबस्था नहनु्जेल भनेर राखेको हो हालसम्म गदैछु।म नेपाल पयफटन 
बोडफमा खचफ भएर जाने समानको स्टोर दाख्खला टेलीबाट वप्रन्ट हनुे फमफ माफफ ि वववरण 
राख्खन्छ।नेपाल पयफटन बोडफमा खररद आदेशको अख्न्िम ख्स्वकृिी अतनल दासबाट जारी 
गरीन्छ।पी.भी. भौचर नं.१० अनसुार भकु्तानी खचफ मैले तलएको हो िर यस बाहेक बढी रकमको 
सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन।यस्िै नपेाल पयफटन बोडफबाट कावटएका ववतभन् न भौचर र चेकको 
रकमको बारेमा मैले तबल भपाफइ हेरेर मार काम गने गछुफ, अन्य कुरा मलाई केही थाहा छैन गाडी 
भाडा बापि ददईने मोटो रकम को बारेमा हामीलाई केही थाहा हदैुन भने्न ख्जिेन्र भट्टराईको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा २०६६ सालदेख्ख अतधकृि पदमा कायफरि रही हाल कपोरेट सतभफसेस 
महाशाखामा काम गदैछु।उक्त महाशाखामा हल बवुकुँ ग, हाख्जरी खािा, कमफचारीहरुको तबवरण 
लगायि सपुरभाईजरहरुको आदेशको पालना गने काम गछुफ।महाशाखासुँग सम्बख्न्धि मेमोहरु 
उठाउने र उक्त मेमोहरु सपुरभाईजर नवीन पोख्रले, ध्रबु राई, अतनल दास, तनदेशक वहक्कमि ्तसुँह ऐर 
र कायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाको मौख्खक आदेशमा उठाउछु।पी.भी. भौचर न.९९०बाट बैठक 
सम्बन्धी रु. १२०००।- बझेुको दठक हो।नेपाल पयफटन बोडफबाट एख्शयन ट्राभल एण्ड टुसफलाई 
केवल तबलको भरमा गाडी भाडा भनी ववतभन् न तमतिमा मेमोहरु उठाई धैरै रकमहरु भकु्तानी ददएको 
सम्बन्धमा मैले कपोरेट प्रमखु र कायफकारी प्रमखुको आदेशमा उक्त काम गरेको हुुँ भने्न कुन्दन 
शमाफको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा बररष्ठ अतधकृि पदमा कायफरि रही हाल सूचना प्रववतध सम्बन्धी कायफहरु जस्िै 
कम्प्यटुर ममफि, संभार र बोडफको वेभ साईट हने कायफहरु गदफछु।ववभातगय प्रमखु र प्रबन्धकहरुको 
तनदेशनमा भकु्तानी मेमोहरु उठाउने कायफहरु गदफछु र त्यस्िा तबल भपाफइहरु सक्कली हनु ्वा नक् कली 
हनु ्जाुँच गने गरीएको छैन।पी.भी. भौचर नं. १५०९बाट जी फाईव टेक्नोलोजीलाई कम्प्यटुर ममफि 
सेवा भनी भकु्तानी ददएको रु.४,९१,५५०।- र पी.भी. भौचर नं. १५१०बाट ग्लोबल आइटीलाई 
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ददएको रु.३,७२,९००।-को सम्बन्धमा मैले मेमो उठाईददएको हुुँ, उक्त मेमोमा कायफकारी प्रमखुको 
सही वकन भएन र कम्प्यारेवटभ चाटफमा वकन उहाहरुले सही गनुफ भएन त्यस्को लातग उहाुँहरुनै 
ख्जम्मेवार हनुहुनु्छ।भौचर नं. ५३० अनसुार काठमाण्डौ-पोखरा-काठमाण्डौको वटकट मैले प्रयोग 
गरेको छैन त्यस्को लातग लेखा प्रमखु नै ख्जम्मेवार हनु ुपदफछ भन्ने सतमर बज्राचायफको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा म बररष्ठ सहायक प्रबन्धक पदमा कायफरि छु र महाशाखाले िोकेको 
अन्िरावष्ट्रय पयफटन मेलामा नेपालको सहभातगिा गराउने र नीख्ज पयफटन क्षेरका व्यवसायी र 
एजेन्सीहरुको समन्वय गनुफ मेरो काम हो।पी.भी. भौचर न.९९ अनसुार म पाटा एक्जकेुवटभ कन्रेन्स 
एण्ड माटफ २०१३ मा भाग तलन कायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलासुँग चीन गएको तथए र नेपाल 
पयफटन बोडफको  आतथफक तबतनयम िथा कायफतबतध २०५५ को दफा १६मा ब्यबस्था भए अनसुार 
सतुबधा तलएको हुुँ र तनयम सम्मि नै तलएको हुुँ।कुनैपतन अन्िराफवष्ट्रय पयफटन मेलाको आयोजना गदाफ 
लागि अनमुान ियार गरी त्यस्को ख्स्वकृिी कायफकारी प्रमखुले गरेको हनु्छ।नेपाल पयफटन बोडफमा 
पतछल्ला ददनहरुमा कुनै पतन भ्रमणको ख्जम्मा ट्राभल्स डेस्कले गने हुुँदा गाडी भाडा र हवाई वटकटको 
बारेमा मलाई केही थाहा छैन।बोडफमा कायफकारी प्रमखुले केही कतनष्ठ कमफचारीहरुलाई प्रमखु 
ख्जम्मेवारी ददई वररष्ठ कमफचारीहरुलाई पाखा लगाएको देख्खन्छ र सम्पणुफ अतधकार एकलौटी रुपमा 
प्रयोग गरेको देख्खन्छ भने्न तबमल शमाफ कडेँलको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा बजार ब्यवस्थापन िथा प्रवधफन महाशाखामा कायफरि रही अन्िराफवष्ट्रय स्िरको 
पयफटन मेलाको आयोजना िथा संयकु्त रुपमा प्रवधफनात्मक काम गदै आएको छु र िी कामहरु 
महाशाखामा प्रमखुको तनदेशनमा गने गदफछु।अतधकृिहरुको काम भनकेो मेमोहरु उठाउने र लाए 
अराएको काम गने मार हो, िी सबै कामहरुको अन्त्यमा स्वीकृि गने काम कायफकारी प्रमखुको नै 
हो।पी.भी. भौचर नं. ११९मा उल्लेख भए अनसुार अल स्टार ट्रभललाई रु.२४,५००।- भकु्तानी 
ददईएको कारण पनुसंरचना उप-सतमति गठन भएको पदातधकारीहरुको लातग हो र उक्त सतमतिको 
काम समाप्त भएपतछ सबै तबल भौचर जम्मा गरी लेखा शाखामा बझुाएको हो।पी.भी. भौचर नं. 
१११९ अनसुार तबराटनगरको कायफक्रममा होटेल रत्नालाई उपख्स्थिी जतनय अनसुार ७९ जनाको 
भकु्तानी ददईएको हो १३८ जनाको भकु्तानी कसरी जतनयो लेखा प्रमखु र कायफकारी प्रमखु नै 
ख्जम्मेवार हनु ुपदफछ।यस्िै अन्य भौचरहरुबाट उदठएको मेमो सम्बन्धमा पतन सोहीअनसुार लेखा प्रमखु 
र कायफकारी प्रमखु नै ख्जम्मेवार हनु ुपदफछ भने्न सतुनल शमाफको बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा प्रबन्धकको रुपमा पयफटन सम्पदा िथा शंसाधन ववकाश महाशाखामा पयफटन 
सम्पदा ववकास इकाईमा कायफरि छु।नेपाल पयफटन बोडफमा कमफचारीहरुको कायफ तबभाजन स्पष्ट 
नभएको हुुँदा परम्परागि रुपमा त्यस इकाईले गदै आएको उत्सव महोत्सवका सहजीकरण, प्रबधफनका 
कायफहरु, पयफटन सम्पदा ववकाश, परकार पररचयात्मक भ्रमण, िथा बोडफमा भैपरी आउने सबै कामहरु 
गररुँदै आएको छ।स्पष्ट कायफ तबवरण नभएको हुुँदा परुानो कायफ प्रणालीअनसुार नै काम गदै आएको र 
जसबाट बेलाबेलामा सेवाग्राहीहरुलाई सेवा ददन असहज भएको ख्स्थिी छ।प्रबन्धक स्िरको पोष्टमा 
भए पतन महाशाखा प्रमखुको प्रत्यक्ष तनदेशनमा काम गनुफ पछफ र कायफक्रमको भकु्तानीहरु महाशाखा 
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प्रमखु, प्रशासान प्रमखु र कायफकारी प्रमखुको सही गरेपतछ मार हनु्छ। अतधकांश मेमोहरु अतधकृि 
स्िरबाट उठाउने गरीन्छ र हामीले त्यसमा तसफाररस गने मार हो, अख्न्िम ख्स्वकृिी भने कायफकारी 
प्रमखुबाट हनु्छ।पी.भी. भौचर नं.११६ अनसुार नौलो ट्राभललाई ददएको भकु्तानी भौचर लेखा प्रमखु 
अतनल दासले अतधकृिमाफफ ि मेमो उठाउन आदेश ददएकोले मैले तसफाररस गरेको हुुँ भने भौचर न. 
२५१ बाट तबना प्रिीस्पधाफ नसफरीलाई ददएको भकु्तानी कायफकारी प्रमखुबाट मेमो उठाउन आदेश 
ददएकोले अतधकृि स्िरबाट उठी मैले तसफाररस गरेको हो।यस्िैगरी पी.भी. भौचर नं.३१७, ३९०, 
५७८, १७७८बाट भएका भकु्तानीको सम्बन्धमा लेखा प्रमखु र कायफकारी प्रमखुको आदेशअनसुार 
भएको हुुँदा उनीहरुनै ख्जम्मेबार हनुपुछफ।पी.भी.भौचर नं.१८०२ सम्बन्धमा पवुाफन्चलमा भएको 
आन्िररक पयफटन प्रबधफनको लातग साुँस्कृिीक कायफक्रममा ददइएको हो।यस्िैगरी पी.भी.भौचर १८४३ 
बाट रु.२,२५३६६।-संख्जब भवटयाको नाममा भएको भकु्तानी कायफकारी प्रमखुबाट तबल ददई यस्को 
मेमो िरुुन्ि उठाएर ल्याउन ु भनी भनु्न भएकोले सोही आदेश अनसुार त्यस्को मेमो ित्काल लेखा 
शाखामा पठाउने आदेश पालना गरेको हो।त्यस्िैगरी ववतभन् न तमतिमा ववतभन् न पी.भी. भौचरहरु 
उठेको सम्बन्धमा लेखा प्रमखु िथा कायफकारी प्रमखुबाट ददएको प्रत्यक्ष तनदेशनमा उदठएको हो, 
नेपाल पयफटन बोडफमा आफ्नो गाडीहरु हुुँदाहदैु गाडी भाडा भनी लाखौ रुपैयाको भकु्तानी हनुकुो मतुय 
कारण पतन लेखा प्रमखु िथा कायफकारी प्रमखुको लापरवाही हो भने्न मख्णराज लातमछानेको बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा वररष्ठ प्रवन्धक पदमा रही पयफटन प्रवधफन िथा बजारीकरण महाशाखामा 
कायफरि छु र महाशाखाको कायफक्रम बनाउुँदा गि वषफको बजेटलाई आधार मानी बदतलदो एक्सचेन्ज 
रेटलाई समेि ध्यानमा राखी अनमुातनि बजेटको आधारमा कायफक्रम ियार गरी कायफकारी प्रमखु 
समक्ष पेश गरी कायफकारी सतमतिबाट पास गरीन्छ।कायफक्रमहरुको तबल भपाफईअनसुारको मेमो बनाई 
पेश गने काम मार मेरो शाखाको हो, भकु्तानी तलने ददने कायफ सबै प्रशासन महाशाखाले गदफछ। 
पी.भी.१८६४ अनसुार भा.रु.८४१०५०।- भकु्तानी भएको सम्बन्धमा एवटएम दबुईमा भएको पयफटन 
मेलामा नेपालको पयफटन व्यवसायीहरुसुँग सहभातगिा भएको हो, सम्पूणफ कागजपर िथा तबल भपाफई 
राखी उक्त कायफक्रमको मेमो उठाईएको हो भने पी.भी.२०३२ बाट ददएको भकु्तानी पतन सोही 
अनरुुपनै भएको हो।भौचर नं.२०७३ मा भौचरमा भएको रकम र पोवष्टङ्ग भएको रकम फरक पनफ 
आएको देख्खन्छ।यसरी रकम फरक पनुफमा लेखा प्रमखु अतनलदाल ख्जम्मेवार हनु ु पदफछ।भौचर 
नं.२०९१बाट रु.४०,८००।-बराबरको नोट बकु खररद गरेको हो र स्टोर दाख्खला नरहेको 
सम्बन्धमा नेपाल पयफटन बोडफमा उक्त प्रचलन नरहेकोले नगरेको हो।त्यस्िै अन्य ववतभन्न भौचरहरुमा 
पतन मेमोमा उठाएको रकम भन्दा पोवष्टङ्ग गरेको रकम बढी देख्खएकोले सम्बन्धीि फाटवाला नै 
ख्जम्मेवार हनु ु पदफछ।नेपाल पयफटन बोडफमा माहाशाखा प्रमखुहरुले कायाफलयकै गाडी प्रयोग गने 
गदफछन िर प्रत्येक आ.व.मा लाखौ रकम भकु्तानी गरी गाडी वकन भाडामा तलईन्छ मलाई थाहा छैन, 
मैले भाडाको गाडी प्रयोग पतन गरेको छैन भने्न उज्जवला दलीको बयान कागज। 

 वप.भी.भौचर २७बाट नेपाल पयफटन बोडफमा यूतनयनको अध्यक्षको हैतसयिले मैले उक्त पेख्श्क तलएको 
हो र फर्छ्यौटको लातग कपोरट महाशाखामा सम्पूणफ कागजपर सहीि लेखा अतधकृि प्रददप पौडेललाई 
ददएको तथएुँ।पी.भी.१८२९बाट तलएको भकु्तानी सम्बन्धमा ईजरायलको मिृ क्षेरबाट पत्थर ल्याई 
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सगरमाथा क्षेरमा स्मारक स्थापना गने र सगरमाथा क्षेरको ढुङ्गा ईजरायलको मिृ सागरमा स्थापना 
गने भनी ६ जना कमफचारी खवटएको मध्ये सबै कमफचारीहरुले पेख्श्क तलनभुएको हो, मैले ६०।७० 
हजार भन्दा बढी तलए जस्िो लाग्दैन र सो को पतन फर्छ्यौटको लातग सम्पूणफ कागजपर प्रददप 
पौडेललाई ददएको तथएुँ, फर्छ्यौट भयो भएन मलाई थाहा छैन।पी.भी.८५५ अनसुार रु.१३२७४३।- 
भकु्तानी भएको सम्बन्धमा मैले स्वीकृि वटएतडए बापि रु.२६८८०।- बझेुको हुुँ, अन्य रकमको 
सम्बन्धमा कपोरेट तनदेशक अतनल दासले लेखेको सानो ख्चट रहेकोले सो ख्चटमा उल्लेख 
भएकाहरुको एकमषु्ट रकम जोडी मेरो नाममा चेक काटेको हनुसक्छ।जे.भी.१०४ अनसुार भैरहवा 
अवफसको लातग कावटएको रकम मेरो ईन्भेष्टमेण्ट बैंकको खािामा जम्मा भएको हो। पी.भी. १८२८ 
बाट मनकामनाको लातग गाडी भाडामा तलईएको सम्बन्धमा कतिपय कामहरु सपुरभाईजर र ववभागीय 
प्रमखुको आदेशमा मेमो उठाउने गरेकोले त्यस्िै आदेशको भरमा उठेको हनु सक्छ भने्न प्रददप 
बस्नेिको बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा सन ्२००० देखी काम गरी हाल बररष्ठ अतधकृि पदमा कायफरि छु र 
पयफटन प्रबधफन िथा बजार व्यबस्थापन महाशाखामा रही मातथल्ला हावकमहरुको आदेश तनदेशनमा 
काम गदै आएको छु।आदेश तनदेशनमा काम गदाफ कतिपय अवस्थामा दवाबमा परी नाजायज काम 
समेि गरेको छु।महाशाखामा रहेर सपुरभाईजरहरुको आदेशमा गरेका कामहरुको मेमो उठाउने काम 
जस्िा कामहरु र कतिपय अबस्थामा कायफकारी प्रमखुको ठाडो आदेशमा पतन ववतभन् न मेमोहरु 
उठाउने काम गरीएको छ।पी. तभ.२०७८को सम्बन्धमा कायफक्रमको प्रिीबेदन िथा कायफक्रमको 
फोटोहरु सबै राख्खएको हो, िर त्यसमा वकन राख्खएन सो सम्बन्धमा सपुरभाईजरहरु नै ख्जम्मेबार 
हनुपुछफ, िर यस्िो कायफक्रमहरु बोडफबाट तनणफय भएपतछ कायफकारी प्रमखुबाट स्वीकृि हनुे गदफछ।पी. 
तभ. ८७१ मा भएको भकु्तानीको सम्बन्धमा मैले बीमाबाट पाउने रकम सम्बन्धीि तभमा कम्पनीले 
नेपाल पयफटन बोडफको नाममा चेक काटेकोले बोडफको खािाबाट ख्झकेको हो।पी.भी. ४२९मा उल्लेख 
भएको गाडी भाडा भनी उठेका रकमहरु मेरो सपुरभाईजर र नख्न्दनी लाहे थापाको तनदेशनमा 
उठाएको हुुँ, सो गाडी कस्ले प्रयोग गरेको हो मलाई थाहा छैन।हामी बोडफको िल्लो स्िरको 
कमफचारी हौं।मातथल्लो िहबाट भएको आदेश तनदेशनमा काम भने्न बोडफका वररष्ठ अतधकृि 
गोववन्दराज वलीको बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा बररष्ठ अतधकृि पदमा कायफरि रही कपोरेट महाशाखामा काम गदफछु र मेरो 
मतुय काम, िलब तबिरण, ज्यालादारी लाई ज्याला तबिरण, अस्थाई कमफचारीको वहसाबवकिाब हेने र 
अतग्रम कर कट्टी जस्िा काम हने गदफछु।यी कामहरु कपोरट महाशाखाको तनदेशनमा गदफछु।स्टोरमा 
काम गने स्टोरवकपरको व्यवस्था भएको हुुँदा समानहरुको स्टोर दाख्खला गने काम पतन उसैको हो 
वकन समानहरुको स्टोर दाख्खला भएन मलाई थाहा छैन, स्टोर मेरो महाशाखा अन्िगफि पने भएपतन 
सो को ख्जम्मेबारी मलाई ददएको छैन।बोडफमा एउटाको नाममा चेक लेख्ख अकोको नामबाट सावटएको 
सम्बन्धमा मैले छानतबन शरुु भएपतछ मार थाहा पाइको हुुँ वकन यस्िो भएको हो थाहा छैन, उक्त 
कायफहरु म सुँग सम्बन्धीि छैनन ्भने्न वररष्ठ अतधकृि प्रददप पौडेलको बयान। 
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 नेपाल पयफटन बोडफमा २०६० सालदेखी करारमा तमतडया कन्सल्टेण्टको रुपमा काम गदै आएको छु 
र मेरो ख्जम्मेवारी परकारहरुलाई पयफटन बोडफको गिीतबतध जानकारी गराउने िथा संकटको बेलामा 
गाडीहरु पररचालन गने हो।मैले यी सबै कामहरु कायफकारी प्रमखुको आदेशमा गदफछु।करारको 
कमफचारी भएपतन ममो उठाउने र सुँझौिा गने अतधकार मलाई कायफकारी प्रमखुले ठाडो आदेशले 
ददएको तथयो।पी.भी.६८४, ११५५,१८५९,१८७२,२०६५,२२४६,१९४२, १८७२ र ५०९को 
भकु्तानीको सम्बन्धमा भएका सबै कामहरु कायफकारी प्रमखुको आदेश र तनदेशनमा गरेको हुुँ भने्न 
शरद प्रधानको बयान। 

 २०५७ सालदेख्ख नेपाल पयफटन बोडफमा जातगरको शरुुवाि गरी २०६५ सालदेख्ख कपोरेट सतभफसेज 
महाशाखामा काम गदै आएकोमा २०७१ मंसीरदेख्ख जनसम्पकफ  प्रचार-प्रसार महाशाखामा कायफरि 
रहेको छु।वपभी ४८६बाट मलेख्शयामा भएको नेफ्टा वफल्म अवाडफको लातग रु.३९,५५,०००।-को 
वक ईन्टरटेण्मन्टसुँग प्रचार प्रसार महाशाखाको समेि संलग्निामा रु.४० लाखतभर रही सम्झौिा गनफ 
भन् ने कायफकारी प्रमखुबाट तनदेशन भएकोले मलाई सम्झौिा गनफ तनदेशन भए बमोख्जम वहक्मि तसंह 
ऐर समेिको तनदेशनमा कायफकारी प्रमखुबाट स्वीकृि भएपतछ मार संझौिा गरेको हुुँ।यसको भकु्तानी 
के कसरी भयो मलाई थाहा छैन।वपभी १९७१बाट वल्डवाईड एख्शयन ट्राभल्स एण्ड टुसफलाई ख्चन 
भ्रमणको वटकटबाट रु.२,७१,०२५।-खचफ लेतदा रु.५०,०००।- बोडफलाई कतमशन भनेर 
लेख्खएकोमा उक्त ५० हजार कतमशन कसलाई ददईएको हो मलाई थाहा छैन।वटकट ट्राभल्स 
डेस्कले काटेको हो, वटकटमा पयफटन बोडफलाई कतमशन भनेर लेख्खएको हुुँदो रहेछ भनेर यही आएर 
थाहा पाएुँ।वपभी १९९०बाट भकु्तानी  भएको रु.१०९३२७।- तनयमानसुार मेमो उठदै आएकोले 
तसफाररस गररएको हो।वपभी १८२२, १९१३ र २०४७ बाट ववतभन्न तमतिमा खररद गरीएका 
समानहरुको सम्बन्धीि महाशाखाबाट मेमो उठ्दै आएकोले तसफाररस गरेको हो र मादक पदाथफको 
खररद कायफकारी प्रमखुको स्वीकृिीमा मार हनुे गदफछ।बोडफमा कतिपय समानहरु खररद भई ख्जन्सी 
दाख्खला नभएको सम्बन्धमा उक्त दाख्खला गने काम मेरो अन्िगफि नपने हुुँदा मलाई थाहा छैन 
त्यसैले वपभी २२२८ बाट गरेको टायर खररद सम्बन्धमा वकन दाख्खला भएन मलाई थाहा छैन। 
वपभी ९५३ बाट तबजय मोटसफ पाटफसलाई ददएको भकु्तानी को सम्बन्धमा उदय भट्टराईको नाम भए 
पतन उदय भट्टराई नभएकोले अतनल दासको आदेशानसुार मैले तसफाररस गररददएको हुुँ।वपभी ९६ 
लगायि अन्य भौचरहरुबाट नक् कली हवाई वटकटको नाममा भकु्तानी भएको कुरा यही ंआएर थाहा 
पाएको हुुँ, कसरी कस्ले वकन गयो मलाई थाहा छैन। ववतभन्न तमतिमा ववतभन्न भौचरहरुबाट वल्ड 
वाईड एख्शयन ट्राभल्सलाई भकु्तानी ददएको सम्बन्धमा बोडफमा ववतभन्न कामहरुको लातग गाडी भाडामा 
तलने गरीन्छ र सम्बन्धीि महाशाखाबाट माग भए बमोख्जम गाडी उपलब्ध गराउने प्रचलन छ िर 
यस्को भकु्तानी के कसरी हनु्छ मलाई जानकारी छैन भने्न नवीन पोखरेलको बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा २०६१ सालदेख्ख काम शरुु गरी वररष्ठ सहायक प्रवन्धक पदमा कपोरेट 
सतभफसेज महाशाखामा काम गदैछु र सो महाशाखामा राजस्व ईकाई हेदैछु।कायफकारी प्रमखुको 
तनदेशन अनसुार काम गदफछु।कायफक्रमको भकु्तानी सम्बन्धमा forward गने काम मेरो हो, जनु 
सम्बन्धीि कायफक्रमको सम्बन्धीि कागजपर हेरेर गरीन्छ।मतुयिया मातथल्ला पदातधकारीहरु, 
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महाशाखाका तनदेशक अतनल दास र सभुाष तनरौलाको तनदेशनमा कामहरु गदफछु।नेपाल पयफटन 
बोडफमा कतिपय खररदका समानहरु खररद गदाफ कायफकारी प्रमखुबाट हनुे गरेको र प्रवक्रयागि 
ववषयहरुमा पतन धेरै जसो ठाडो तनदेशन आउने गरेकोले कतिपय कामहरु तनयम ववपरीि भएको हुुँन 
सक्छ।वपभी १३५बाट मादक पदाथफ वकन्दा कायफकारी प्रमखुको मौख्खक तनदेशन भएको र वपभी 
१७७को सम्बन्धमा महाशाखा प्रमखुबाट आदेश भएको मेमो तसफाररस गरेको हुुँ।वपभी २३४ र 
अन्य भौचरहरुबाट ववतभन्न तमतिमा ददईएका गाडी भाडाका भकु्तानी हरु कायफकारी प्रमखु र महाशाखा 
प्रमखुको तनदेशनमा ददईएको हो।वपभी ७९ अनसुार अमिृ भोगलाई ददइएको भकु्तानी तसफाररस िथा 
अन्य भौचरहरुबाट खाना र खाजा बापि भएको भकु्तानी तसफाररस कायफकारी प्रमखुको स्पष्ट 
तनदेशनमा हनु्छ र तनयमानसुार िलबाट उठदै आएको मेमोमा मैले तसफाररस गरेको हो र स्वीकृि 
गने बेलामा मेरो कुनै भतूमका रहदैन।कतिपय मेमोहरु मातथबाट ियार भई अख्न्िम स्वीकृि ददने 
अतधकारीबाट दस्िखि भई सकेपतछ मार आउने भएकोले त्यस्िो भौचरहरु बाध्य भएर तसफाररस गनुफ 
पने हनु्छ वपभी २८५, ४०६ लगायिका ववतभन्न मेमोको तसफाररस यस्िै आधारमा गरीएको हो।वपभी 
९५३बाट तबजय मोटसफलाई ददईएको रु.२,४६,०००।-को सम्बन्धमा मेमो मेरो नामको रहे पतन 
सही मैले गरेको छैन।मेरो नाममा For लेख्ख सही गने व्यख्क्त नवीन पोखरेल हनु ् जस्िो 
लाग्छ।कमफचारीहरुको ववदाई िथा वववाहाको लातग ददईएको खचफ कायफकारी प्रमखुको मौख्खक 
तनदेशनमानै ददईएको हो।ववतभन्न उपहार सामग्रीहरु खररदको सम्बन्धमा महाशाखाको तनदेशक र 
कायफकारी प्रमखुको आदेशमा गने गरीन्छ।कतिपय भौचरहरुबाट खररद गरीएका समानहरु कायफकारी 
प्रमखुको प्रत्यक्ष आदेशानसुार समान खररद भइ प्रवक्रयागि मेमोमा मैले तसफाररस गरेको हुुँ, त्यस्िो 
समानको खररद आदेश र स्टोर दाख्खला गने ख्जम्मा मेरो होईन।बोडफमा स्पष्ट TOR नभएकोले 
कायफकारी प्रमखुको आदेश सवोपरी रहेको हो।बोडफमा हाल सम्म पतन खररद गरीने सेवा वा वस्िहुरु 
खररद योजना ियार गरी वावषफक खररदहरु सावफजतनक खररद ऐन र आतथफक ववतनयमावलीमा उल्लेख 
भएका प्रवक्रयाहरु अवलम्बन नभएकोले नीतिगि व्यवस्था ववद्यमान प्रचलन स्पष्ट कायफ ववभाजन 
समेिको अभावमा मैले बोडफका ववतभन्न ख्जम्मेवारीहरु तनदेशन र आदेशको भरमा सम्पादन गरेको हुुँ 
भन्ने उदय भट्टराईको बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा पयफटन बजार ब्यबस्थापन िथा प्रबधफन महाशाखामा अतधकि पदमा कायफरि 
छु। नेपाल पयफटन बोडफमा मेमोहरु उठाउदा मैले सपुररबेक्षक र महाशाखा प्रमखुको तनदेशन र 
आदेशमा उठाउने गदफछु र भक्तानीको लातग उठेका तबलहरु सक्कली वा नक् कली के हुुँन ्जाुँच गने 
आधार नभएको हुुँदा मेमो सोहीअनसुार प्रस्िाव गरीन्छ।आ.व.२०६८।०६९ को वपजेभी २३, १९, 
५२७, आ.व.२०६९।०७० को वपजेतभ ४४५, वपभी १८७५, २३२०, २४५५ का मेमो मैले 
सपुररवेक्षक र महाशाखा प्रतमखको तनदेशनमा उठाएको हुुँ।आ.व.२०७०।०७१ को वपभी ७१२बाट 
अन्नपूणफ होटललाई भकु्तानी भएको सम्बन्धमा बोडफका कायफकारी प्रमखुले बोडफको पाहुुँनाको लातग 
होटल बवुकङ्ग गनुफ भनी ददएको आदेशअनसुार बवुकङ्ग गरी मेमो प्रस्िाव गरेको हुुँ भने्न नेपाल पयफटन 
बोडफका अतधकृि खेमराज िीमल्सेनाको बयान। 
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 म नेपाल पयफटन बोडफमा वररष् ठ अतधकृि पदमा कायफरि रहदै आएको छु।आ.व. ०६८/०६९मा 
वप.जे.तभ.१२२,२१५,४४१ का मेमोहरु ित्कालीन कायफकारी प्रमखुले कायफक्रम स्वीकृि गररसकेपतछ 
मैले मेमो प्रस्िाव गरेको हुुँ भने आ.व.०६९/०७०मा वप.जे.तभ.१५२,१५५,२७७९बाट भएका 
भकु्तानी भएका सम्बन्धमा सम्बन्धीि अतधकार प्राप् ि अतधकारीको स्वीकृिीबाटै मेमो प्रस्िाव गरेको हुुँ 
िर वप.जे.तभ.२७७९को हकमा मैले प्रस्िाव गरेको होईन।ववतभन् न वप.जे.तभ.हरुबाट खररद भएका 
समानहरुको ख्जख्न्स दाख्खला ररपोट वकन भएन मलाई थाहा छैन।आ.व.०७१/०७१मा वप.तभ. ९४, 
९८,११९,७५५,१५६ हरुबाट भएका भकु्तानीहरुमा तनयतमि कायफक्रमअन्िगफि परेकोले मैले मेमो 
प्रस्िाव गरेको हुुँ।कायफववतध रीि पगेु नपगेुको हेने दावयत्व आतथफक प्रशासन माहाशाखाको हो भन् न े
खड् ग तबक्रम शाहको वयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा वररष् ठ अतधकृि पदमा रही काम गदै आएको छु।आ.व.०६८/०६९को 
वप.जे.तभ.४११ र ४१६ बाट खचफ भकु्तानी भएको सम्बन्धमा कपोरेट माहाशाखाबाट उठएको मेमो 
संतया पु्  याउनको लातग मलाई राख्न ु भएकोले मैले सही गरी ददएुँ र मेमोहरु आफूभन्दा मातथका 
तसतनयरहरुले ददएको तनदेशन अनसुार उठाउुँछु।वप.तभ.१७८२ र ५१९ सम्बन्धमा डकुमेन्टको 
आधारमा मेमो उठाएको हुुँ। आ.व.०६९/०७०मा वप.जे.तभ.१२९को सम्बन्धमा मेरो नाम राखी सही 
गनुफ पछफ भनेकोले गरेको हुुँ।तनयमववपरीि छ भने मलाई थाहा तथएन।त्यस्िै वप.ख्ज.तभ.२२९, 
४७९,४८१ र वप.तभ.१९३२ को सम्बन्धमा माहाशाखा प्रमखुहरुको आदेशअनसुार मेमो प्रस्िाव 
गरेको हुुँ।खररद प्रवक्रया पगेु नपगेुको मलाई ज्ञान भएन।आ.व.०७०/०७१मा वप.तभ.२६४, वप.जे.तभ. 
१५२,१५९,२२०,२९५ लगायि ववतभन्न वप.तभ. र वप.जे.तभ.हरुबाट ववतभन्न आतथफक वषफमा उठाईएका 
मेमो प्रस्िावहरु मातथको आदेश तनदेशअनसुार नै गरेको हुुँ।आतथफक ववतनयमववपरीि भएको मलाई 
थाहा तथएन भने्न अचफना के.सी.राणाको वयान। 

4. प्रतिवादीहरुको अनसुन्धान अतधकारी समक्ष भएको बयान:  

 नेपाल पयफटन बोडफका कायफकारी सदस्यको हैतसयिमा म २०७१।७२ को कायफक्रम िथा वजेट 
उपसतमतिको सदस्यको रुपमा कायफरि छु, बोडफको कायफ सतमतिको १७२ औ बैठकबाट म लगायि 
२ सदस्यीय अनगुमन सतमति रहेकोमा पतछ १७७ औ बैठकले अध्यागमनका ित्कालीन तडजी 
बसन्िराज गौिमलाई थपी ३ सदस्यीय सतमति बनाए पतन उक्त सतमतिलाई कुनै अतधकार-क्षेर खलुाई 
पर नदददा केही काम गनफ पाएन।बोडफको १७२ औ बैठकमै कमफचारीहरुलाई अत्यातधक सेवा सवुवधा 
बढाउने सम्बन्धमा म असहमि भएर १७६ औ बैठकमा तबरोध हदुाुँ हुुँदै पतन अत्यातधक सेवा 
सवुवधाहरु ववृद्ध गरेको तथयो।बोडफको वववादले १९२ औ बैठकमा म उपख्स्थि तथईन तनणफयको बारेमा 
पतछ पर पतरकामा पढेर थाहा पाएको हुुँ।पयफटन बोडफ ऐनले कायफकारी प्रमखुलाई अतसतमि अतधकार 
दददै आफू कायफकारी भएपतछ आतथफक एवं कमफचारीसम्बन्धी सम्पूणफ ख्जम्मेवारी तलई बसेको र आतथफक 
ववतनयमावलीलाई आफ्नो स्वाथफ अनसुार पररविफन गने र १९२ औ बैठकमा पास गने जस्िा कुराहरु 
हेदाफ पयफटन बोडफमा का.म.ुकायफकारी प्रमखुले भ्रष्टाचार गरेको देख्खन्छ, भने बोडफ बैठकमा एक 
वकतसमको ऐजेण्डा ल्याउन ेर छलफल गरी सहमि हनुे िर माईन्यूट धेरै पतछ ल्याई बोडफ बैठकमा 
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छलफल भए भन्दा तभन्दै तनणफयहरु राख्ख ल्याउने हुुँदा कतिपय तनणफयहरुमा समेि मेरो हस्िाक्षर छैन 
भने्न पम्फादेवी धमलाको बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा कायफकारी सदस्यको रुपमा कायफरि छु।तनख्ज क्षेरबाट कायफकारी सदस्य 
तनयखु्क्त भएको हुुँदा राष्ट्रलाई ववश्वसाम ु ख्चनाउने र पयफटन प्रवद्दफन गने काममा लागेको छु।हाल म 
नेपाल पयफटन बोडफको २०७१।०७२ को लातग ियार पाररन े वजेट िथा कायफक्रम िजुफमा गनफको 
लातग संयोजकको रुपमा कायफ गदै आएको छु।बोडफको १७२ औ बैठकले म िथा कायफकारी सदस्य 
पम्फा धमला पौडेललाई २ सदस्यीय अनगुमन सतमति गठन गरी वजेट खचफलाई अनगुमन गने 
भनीयो, िर कुनै पर प्राप्त भएन पतछ १ जना सदस्य बसन्ि गौिमलाई थवपयो, उहाुँ चाडै नै सरुवा 
भएकोले कुनै काम हनु सकेन।बोडफको १९२ औ बैठकमा उपख्स्थि भएको तथईन, त्यस बैठकबारे 
मलाई केही थाहा छैन।नेपाल पयफटन बोडफका कायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाले बोडफमा अतनयतमििा 
गरेको भन् ने सम्बन्धमा पर पतरकामा मार पढेको हुुँ, अरु कुरा केही थाहा छैन भने्न नेपाल पयफटन 
बोडफका कायफकारी सदस्य फुर गोल्जे शेपाफको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफ ऐन, २०५३ बमोख्जम म बोडफमा २०६८ सालबाट कायफकारी सदस्य तनयखु्क्त 
भएको हुुँ, म बोडफमा पयफटनको तनख्ज क्षेरको िफफ बाट तनयखु्क्त भएको हुुँदा अन्िराफवष्ट्रय बजारमा 
प्रवदफनात्मक कायफहरुलाई तनरन्िरिा ददने कायफक्रमहरु अतध बढाएको हुुँ, नेपाल पयफटन बोडफको १६७ 
औ बैठकको तनणफय बमोख्जम प्रमखु कायफकारी अतधकृि छनौट उप-सतमतिको सदस्यको रुपमा कायफ 
गरेको तथए, िर पतछ सम्मातनि अदालिबाट यो उपसतमति गठन प्रवक्रयालाई बदर गरेको हुुँदा कायफ 
अतध बढाउन सवकएन, साथै म बोडफको आतथफक ववतनयम मस्यौदा उप-सतमतिको सदस्यमा रहेर पतन 
कायफ गरेको हुुँ, बोडफको तमति २०७०।३।३१ गिे बसेको १८७ औ बैठकले पयफवेक्षक सदस्य पूणफ 
चन्र भट्टराईको संयोजकत्वमा श्री शरदचन्र पौडेल िथा म टीकाराम सापकोटा समेिलाई आतथफक 
ववतनयमावली २०७० को मस्यौदा अध्ययन गरी आवश्यक पररमाजफन गरी स्वीकृिी गने अतधकार 
समेि ददएकोले आवश्यक पररमाजफन गरी आतथफक ववतनयमावली २०७० संयोजक माफफ ि बोडफमा पेश 
गरीयो।तमति २०७०।९।२२ गिे बसेको १८९ औ बैठकको कायफ सूख्चमा हामीले पररमाजफन गरी 
पेश गरीसकेको आतथफक ववतनयमावली सम्बन्धी कुनै कायफ सूची नभएकोले उक्त बैठकको उपख्स्थतिमा 
मार दस्िखि गरेको हुुँ, नेपाल पयफटन बोडफको १९२ औ बैठकमा म उपख्स्थि तथईन, िर पतछ 
१९२ औ बैठककै सन्दभफमा बझु्न एक उप-सतमति गठन गरेको र सो उप-सतमतिमा मलाई 
आमख्न्रि सदस्यको रुपमा बोलाउदा सो बैठकमा भएका तनणफयहरु हेने मौका पाएको तथएुँ।बोडफका 
कायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाले बोडफमा आतथफक अतनयतमििा गरेको बारे धेरै कुरा पर पतरकामा 
पढेको हुुँ, र हाल बोडफको १९६ औ बैठकबाट तनज सभुाष तनरौलालाई तनलम्वन गरेको सम्बन्धमा 
बोडफको पतन छानवीन सतमति गठन भै सकेको छ, आतथफक अतनयतमििा हनु सक्छ सत्य िथ्य तछटै्ट 
बावहर आउनेछ भने्न टीकाराम सापकोटाको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफको संचालक सतमतिको सदस्यको रुपमा २ पटक तनख्ज पयफटन व्यवसायीको 
क्षेरबाट तनयखु्क्त भएको हुुँ, बोडफको सदस्य र तनख्ज पयफटन व्यवसायी भएको नािाले नेपालमा धेरै 
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ववदेशी पयफटकहरु तभराउन धेरै काम गरेको छु, २०७०।२।१ को बोडफको १८५औ ंबैठकले म 
लगायि ५ जनालाई नपेाल पयफटन बोडफ सधुार सतमति गठन गरेको तथयो, उक्त सतमतिमा रहेर नेपाल 
पयफटन बोडफलाई कसरी सधुार गनफ सवकन्छ भनी ववतभन्न कायफहरु गरेका तथयौं । नेपाल पयफटन 
बोडफको १९२औ ं बैठकमा म अतल वढलो गरी उपख्स्थि भएको तथएुँ, उक्त बैठकले पवहला देख्ख 
Payment गनफ बाुँकी साि करोड रुपैया पास गरेको तथयो।२०७१।३।३२ मा सम्मातनि पनुरावेदन 
अदालिबाट रेवि बहादरु थापा र म समेि २ जनालाई तनवेदनको अख्न्िम टुङ्गो नलागे सम्मको लातग 
नेपाल पयफटन बोडफको सदस्यको हैतसयिले कुनै कायफ नगराउन ुभनी पनुरावेदन अदालि तनयमावली 
२०४८को तनयम ३३ (क) बमोख्जम आन्िररम आदेश जारी भएको रहेछ िर मैले उक्त कुरा श्रावण 
१५ गिे मार थाहा पाएकोले उक्त १९२औ ंबैठकमा उपख्स्थि भएको हुुँ, बोडफका का.म.ुकायफकारी 
प्रमखु सभुाष तनरौलाले आतथफक अतनयतमििा गरेको सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भने्न 
समेि व्यहोराको ध्रवुनारायण शे्रष्ठको बयान। 

 तनख्ज क्षेरको िफफ बाट म नेपाल पयफटन बोडफको कायफकाररणी सदस्यमा तनयकु्ती भएको हुुँ, सरकारी 
तनकायबाट ५, तनख्ज क्षरेबाट ५ र यसको अध्यक्ष पयफटन सख्चव हनु े गदफछ, िर राजनैिीक 
हस्िक्षेपको कारणले गदाफ यो बोडफ ख्शतथल अवस्थामा पतुग कुनै कायफ गनफ सकेको छैन।नेपाल पयफटन 
बोडफमा स्थापना कालदेख्खनै आतथफक कारोवार गने प्रवक्रया गलि ढंगबाट आईरहेको हनुाले िालकु 
मन्रालयबाट तनयन्रण हनु ुपने हो, त्यो भएको पाईदैन, साि करोड रुपैया पास भएको नेपाल पयफटन 
बोडफको १९२औ ं बैठकमा म उपख्स्थि तथन,न, ववतभन्न रोगको कारणले र आफ्नो व्यपार व्यवसाय 
ववराटनगरमा रहेको हुुँदा धेरै जसो बोडफको तमवटङ्गहरुमा उपख्स्थि हनु सकेको छैन भने्न समेि 
व्यहोराको रेवि बहादरु थापाको बयान। 

 ित्कालीन अवस्थामा म रावष्ट्रय तनकुञ्ज ववभागको महातनदेशक हुुँदा नपेाल पयफटन बोडफको पदेन सदस्य 
रहेको तथएुँ।हाल मेरो बोडफसुँग कुनै सम्बन्ध छैन।बोडफमा मेरो कुनै खाश ख्जम्मेवारी तथएन।हनुि म 
नेपाल पयफटन बोडफको १८७ औ ं बैठकमा उपख्स्थि तथन,न, िर बोडफको ववकासको लातग CEO हनु ु
अिी आवश्यक छ भनेर सभुाष तनरौलालाई का.म.ुकायफकारी प्रमखु ददएको हनु ु पदफछ।म १८९औ ं
बैठकमा पतन उपख्स्थि तथईन िर सतमतिले पेश गरेको ववतनयमावलीमा भाषा सदु्दीकरण भनेर 
लेख्खएको तथयो।ववतनयावलीको Copy पठाइएको तथएन, भाषा सदु्दीकरण मार भनेर भतनएकोले सबैले 
हस्िाक्षर गरीसकेको हुुँदा मलाई पतन ल्याएर हस्िाक्षर गराइयो।त्यो ववतनयमावली कस्िो तथयो, मैले 
देख्खंन।बोडफको काम कावाफही मलाई पवहले देख्खनै ख्चत्त बझेुको तथएन, १९२ औ ंबैठकमा उपख्स्थि 
हनु मलाई SMS गरीएको तथयो।SMS मा कुनै एजेण्डा तथएन, िर पतन कामको व्यस्थिाले म 
उपख्स्थि हनु सवकंन, िर तनणफयको पेजमा मेरो दस्िखि जस्िो देख्खन े दस्िखि मेरो होईन, म 
उपख्स्थि नै नभएको तमवटङ्गमा तनणफयमा कसरी दस्िखि गनफ सक्छु ? नेपाल पयफटन बोडफमा भ्रष्टाचार 
भएको भनी पर पतरकामा पढेको छु, सो सम्बन्धमा गदठि छानवीन सतमति िथा लेखा सतमतिबाट 
छानवीन भएको भन् ने समेि पर पतरका पढी थाहा पाएको हुुँ भने्न समेि व्यहोराको मेघबहादरु 
पाण्डेको बयान। 
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 म नेपाल पयफटन बोडफको कायफकाररणी सदस्यमा अथफ मन्रालयको तनणफयअनसुार २०७० साल 
वैशाखदेख्ख तनयखु्क्त भएको हुुँ, नेपाल पयफटन बोडफको बजेट तनमाफण गदाफ नीख्ज क्षेरका पयफटनसुँग 
सम्बख्न्धि सरोकारवालाहरुसुँग समेि छलफल गरी सतमतिमा पेश गरीन्छ र सतमतिले वजेट पास 
गदफछ।खचफ गने िररका आतथफक ववतनयमावली वमोख्जम कायफकारी प्रमखु कै हनु्छ।वावषफक कायफक्रम 
र वजेट पाररि गदाफ बोडफको सदस्यको हैतसयिले तनणफय ददन ु पने हनु्छ।कायफकारी प्रमखु तनयखु्क्त 
नहुुँदा कतिपय काममा बाधा पने भएकोले ऐन तनयम बमोख्जम सभुाष तनरौलालाई बोडफलेनै 
का.म.ुकायफकारी प्रमखु मकुरर गरेको हो।केही समय अख्घ बोडफमा भएको आन्दोलन का.म.ुकायफकारी 
प्रमखुउपर केख्न्रि तथयो र सो समयमा बोडफको कुनै बैठक बसेको जस्िो लाग्दैन।सह सख्चव पूणफचन्र 
भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको सतमतिले तनमाफण गरेको आतथफक ववतनयमावली २०७० 
व्यवस्थापनको िफफ बाट हेरी बोडफमा पनु: पेश भएको र स्वीकृि भएको हो।म बोडफको १९२औ ं
बैठकमा उपख्स्थि तथएुँ, बोडफको बैठक संचालन हनुका लातग ५० प्रिीशि सदस्य उपख्स्थि हनु 
जरुरी छ, उपख्स्थिीको अवस्थामा ६ जनाको टाउको गनेर नै बैठक संचालन गरेको हो पतछ थाहा 
भयो रिीसचन्र लाल समुनले सही गनुफ भएनछ।बोडफका का.म.ुकायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाले 
अतनयतमििा गरेको भन् ने सनु्नमा मार आएको हो, बोडफमा उजरुी आएको तथएन।आतथफक 
अतनयतमििालाई समथफन गने कायफ भए गरेको छैन भने्न समेि व्यहोराको  तडल्लीप्रसाद ख्शवाकोटीको 
बयान। 

 नेपाल नागरीक उड्डायन प्रातधकरणको महातनदेशक भएको नािाले म नेपाल पयफटन बोडफको 
कायफकारीणी सतमतिको पदेन सदस्य रहेको र २०७० साल देख्ख यसमा आवद्द छु, बोडफमा हाम्रो कुनै 
तनख्श्चि ख्जम्मेवारी िोवकएको छैन, िर हाल सावफजतनक लेखा सतमतिले ददएको तनदेशन अनसुार 
का.म.ुकायफकारी सभुाष तनरौलाको छानवीन सतमतिको संयोजक भै कायफ गनफ िोवकएको भए पतन कायफ 
प्रारम्भ भएको छैन।सभुाष तनरौलालाई का.म.ुकायफकारी प्रमखु मकुरर गदाफ बोडफमा छलफल भै 
सहमिीबाट गरीएको हो।नेपाल पयफटन बोडफको तमति २०७०।९।२२ गिे बसेको १८९औ ंबैठकले 
५ मवहना अगाडीको तमति देख्ख लागू हनुे गरी पास गरेको आतथफक ववतनयमावलीमा मेरो पतन हस्िाक्षर 
छ।त्यस बैठकमा कानूनका सह सख्चव रञ्जनकृष्ण अयाफल पतन हनु ुभएकोले सहमिीमा तनणफय भएको 
हो।पूणफचन्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गदठि उपसतमतिले ियार गरेको आतथफक ववतनयमावली २०७० 
अध्यक्ष माफफ ि बोडफ व्यवस्थापनलाई प्राप्त भई लागू समेि भैसकेको अवस्था र सो ववतनयमावलीमा 
केही अत्यावश्यक पक्षहरु तमलाउन ु पने आवश्यक देख्खएकोले िी पक्षहरुलाई पतन समेटी कानूनी 
भाषा तमलाई आगामी बैठकमा पेश गनफ अध्यक्षबाट भएको तनदेशन बमोख्जम सोही ववतनयमावलीलाई 
हस्िाक्षर गरी स्वीकृि गरीएको हो।१९२औ ं बैठकमा म उपख्स्थि तथएुँ, बैठक पूवफ सूचना ददएर 
बोलाईएको तथयो, मतुय ऐजेण्डा श्रीमान अध्यक्षको ववदाई कायफक्रम भएको हनुाले अतनवायफ उपख्स्थि 
हनु अनरुोध भएको तथयो, ८ बजे उपख्स्थि भैसके पतछ बैठकमा २ जना सदस्यहरुको तनयखु्क्त बारेमा 
अदालिको आदेशबारे अनौपचाररक जानकारी गराईयो, र आ.व.२०७१।०७२को बजेटको बजेटको 
बारेमा थप जानकारी गराईयो।मैले उपख्स्थिीमा सही गरें र तनयतमि पाउन ेभत्ता पतन बझुें।बैठक 
समाप्त भएपतछ म कायाफलयमा फवकफ एुँ, केही बेर पतछ एक कमफचारी आई सोही बैठकको उपख्स्थिी 
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अको पानामा लेखी सही गराउन ल्याउन ु भयो, यिी बेलासम्म माईन्यूट लेखेको तथएन, सो नयाुँ 
पानाको उपख्स्थिीमा अध्यक्षज्यू लगायि केही सदस्यहरुले पतन हस्िाक्षर गनुफ भएको देखें िर एउटा 
पानामा तबहानै सही गरेकोले उक्त पानाको उपख्स्थिीमा मैले हस्िाक्षर गररंन।का.म.ुकायफकारी प्रमखु 
सभुाष तनरौलाले अतनयतमििा गरेको कुरा पर पतरकामा र लेखा सतमतिले केही बुुँदाहरु वकटान गरी 
सतमतिलाई तनदेशन ददएको छ भन्ने रिीसचन्र लाल समुनको बयान। 

 अध्यागमन तबभागको तनदेशक भएको बेलामा बोडफको पदेन सदस्यको हैतसयिमा कायफरि तथएुँ, बोडफको 
उदे्दश्य अनरुुप गिीतबतध संचालनको लातग नीिीगि तनणफयमा संलग्न हनु ुमेरो ख्जम्मेवारी हो।म तमति 
२०७०।३।२१ को तनणफयअनसुार गदठि नेपाल पयफटन बोडफ आतथफक ववतनयमावली २०७० 
पररमाजफन गने उपसतमतिमा सदस्य तथएुँ, उक्त तनयमावली २०७०।४।१ गिे देख्ख लागू हनुे गरी 
पास गरेको हो।उक्त १८९औ ं बैठकमा पतन उपख्स्थि तथएं, पतछ त्यही ववतनयमालीलाई पररमाजफन 
गनफ अको उपसतमति गठन गरी पास गरीएको तथयो।बोडफको १९२औ ंबैठकमा म उपख्स्थि तथएुँ र 
मैले दस्िखि पतन गरेको छु, उक्त बैठकमा पवहलो पटक गराईएको उपख्स्थिीमा नाम लेख्न प्राववतधक 
गल्िी भएको भनी अको पानामा ियार गररएको तथयो, पतछ तनणफयमा सही गने बेला मैले गणपरुक 
संतया नपगेुको हो वक भन् ने कुरा उठाएको तथए, िर हेदाफ संतया पगेुको देख्ख मैले पतछ तनणफयमा सही 
गरीददएको हो।बोडफका का.म.ुकायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाले भ्रष्टाचार गरेको भन् ने सम्बन्धमा मैले 
पर पतरका र बोडफका कमफचारीहरुबाट सनुेको भने्न शरदचन्र पौडेलको बयान। 

 म सुँस्कृिी, पयफटन िथा नागरीक उड्ययन मन्रालयको सख्चव हदुाुँ नेपाल पयफटन बोडफको पदेन 
अध्यक्षको नािाले मैले २ पटक सम्म ववतभन्न कायफक्रमको लातग तबदेश भ्रमण समेि गरेको तथएुँ, 
दवैुपटक तबदेश भ्रमण गदाफ मन्री पररषले तनणफय गरेर गएको जस्िो लाग्छ, दोस्रो पटक तबदेश 
भ्रमण गदाफ मैले पेश्की तलएको रु. ८,४७०००।- फर्छ्यौट नगरेको भनी अवहले थाहा पाएुँ, िर मैले 
तबदेशबाट फवकफ एको २ मवहना तभर नै सम्पूणफ कागज-परहरु का. म.ुकायफकारी प्रमखु सभुाष 
तनरौलालाई ददएको तथएुँ, के कारणले हालसम्म फछ् स्यौँट भएन मलाई थाहा भएन।हामीले सभुाष 
तनरौलालाई बोडफको दैतनक काम कावाफही सचुारु गनफ र कुनै पतन तनणफय कायाफन्वयन गनफ सहज होस ्
भन् ने उदेश्यले का.म.ुको ख्जम्मेवारी ददएका हौं।म अध्यक्ष हनु ुपवहले नै बोडफको आतथफक ववतनयमावली 
ियार भएको रहेछ, िर उक्त ववतनयमावली लामो समयसम्म त्यसै रहेकोले सह-सख्चव पूणफचन्र 
भट्टराईको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपसतमति गठन गरेको हो।जसले सावफजतनक खररद ऐन िथा 
तनयमावलीलाई समेि ध्यानमा राखी मस्यौदा प्रस्ििु गरेको तथयो, िर बोडफको ववतनयमावलीलाई बढी 
व्यवहारीक र कायाफन्वयन योग्य बनाउने उदेश्यले पनु: अको बोडफ गठन गरी सुँसोधन गरीएको हो, 
तबशेषगरी सावफजतनक खररद ऐन र तनयमसुँग िारिम्य तमल्ने गरी पेस गनफ तनदेशन ददएको हो, िर 
कुन-कुन दफाहरु संसोधन भए मलाई याद छैन, ववतनयमावली सावफजतनक खररद ऐनसुँग प्रिीकुल हनुे 
गरी ियार भएको जस्िो मलाई लाग्दैन, उक्त ववतनयमावली स्वीकृि गदाफ बोडफमा पतन छलफल भएको 
तथयो।मलाई बोडफको १९२औ ं बैठक गणपूरक संतया परुा भएर नै संचालन भएको जस्िो लाग्छ, 
पतछ मन्रालयबाट उक्त बैठकमा भएका तनणफयहरु कायाफन्वयन नगनुफ भन् न ेआदेश भएकोले स्थतगि 
भएको छ भन् ने सनुेको हुुँ।सभुाष तनरौला नेपाल पयफटन बोडफमा का.म.ुकायफकारी तनयकु्त भएपश्चाि 
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अतनयतमििा गरेको भन् न े सम्बन्धमा ववतभन् न उजरुीहरु मन्रालयमा देखेको हुुँ र त्यसको बारेमा 
जानकारी तलने र छानवीन पतन गरेको हुुँ भने्न नेपाल पयफटन बोडफका ित्कालीन पदेन अध्यक्ष िथा 
सुँस्कृिी पयफटन िथा नागरीक उड्ययन सख्चव (हाल अवकाश) शतुसल तधतमरेको बयान। 

 सन ्१९९८ सालबाट म ट्राभलसफ ब्यवसायमा काम गदै आएको छु र यो वल्ड वाईड एख्शएन ट्राभल 
मैले २०६८ चैर मवहनाबाट वकनेर चलाएको हुुँ, नेपाल पयफटन बोडफले हरेक असार श्रावण मवहनामा 
जारी गरीएको सूचनाको आधारमा सखु्चकृि गरेबमोख्जम मैले नेपाल पयफटन बोडफमा रावष्ट्रय र 
अन्िराफवष्ट्रय वटकटहरु तबक्री गदै आएको छु र १५ ददन या १ मवहनामा एकमषु्ट भकु्तानी तलने गरेको 
छु।फख्जफ वटकटको सम्बन्धमा बोडफबाट अवफसमा पेस गने वटकटमा नाम पररविफन गरी यो नाम 
राखेर ल्याउन ुभन्छन,् त्यस्िै एक ठाउुँमा गएको लाई अको ठाउुँमा गएको देखाएर ल्याउन ुभन्छन ्
भने कवहलेकाुँही मातनस बसमा गएको छ भने पतन यो ददनको वटकट र तबल तमलाएर ल्याउन ु
भन्छन,् मैले त्यही अनसुार वटकट बनाएर लान ेगदफछु।अन्िरावष्ट्रय हवाई वटकटमा रकम र टैक्समा 
सतभफस चाजफ बापि ट्राभल्सले केही रकम जोडेको हनु्छ त्यो रकमबाट माग गरेबमोख्जम कतमशन ददने 
गरेको छ भने्न महेन्र खनालको बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफको कुनै पतन पदमा छैन िर सतमतिको बैठकमा छैन आमन्रण भएको 
अवस्थामा बैठकमा गएर सोतधएको तबषयमा राय ददने गरेको छु, नेपाल पयफटन बोडफको अदालिमा 
तबचारातधन भएका मदु्दाहरुमा राय ददने काम मैले गदफथें।१८७ औ ँ बैठकद्वारा सह-सख्चब पणुफचन्र 
भट्टराईको संयोजकत्वमा ियार भएको ववतनयमावली पररमाजफन कतमटीमा म प्राववतधक रुपमा सहभागी 
भएको तथएुँ, बैठकको भाषाको तनणफय अध्ययन गदाफ बोडफको मनसाय केही कुराहरुमा पररमाजफन गने र 
तमति २०७०।०४।०१ बाटै लागू हनुे गरी स्वीकृि गने भन् ने देख्खन्छ, पतछ सोही ववतनयमावली 
पररमाजफन गनफको लातग मलाई मौख्खक आदेश भएको हो र सोही बमोतगम मैले पतछ मैले पररमाजफन 
गरी स्वीकृि भएको हो।पूणफचन्र भट्टराइले पेश गरेको ववतनयमावलीमा मैले केही पररविफन गरी ५ 
लाख भन्दा बढी टेण्डर गनुफपने लाई २५ लाख, टुक्राई खररद गनफ नहनुेमा टुक्राई खररद गनफ सक्ने, 
तबदेशमा हनुे कायफक्रममा ४ लाख अमेररकी डलर खचफ गनफ पाउने र स्वदेशमा हनुे कायफक्रममा १ 
लाख अमेररकी डलर खचफ गनफ पाउने अतधकार सम्बन्धी पररमाजफन गरीददएको हुुँ।मलाई आमन्रण 
गरीएकोले १९२औ ँ बैठकमा पतन उपख्स्थिी भएको तथएुँ, अदालिमा मदु्दा तबचारातधन भएकोले र 
फैसला भएको पतन थाहा नभएकोले ध्रबु नारायण शे्रष्ठ र रेवि बहादरु थापालाई पतन उक्त बैठकमा 
बस्न हने कुरामा राय ददएको हुुँ िर तनणफयको बारेमा मलाई केही थाहा छैन।नेपाल पयफटन बोडफको 
छानतबन सम्बन्धमा साबफजतनक लेखा सतमतिको बैठकमा पतन मलाई बोलाएकोले त्यहाुँ पतन आफ्नो 
धारणा ब्यक्त गरेको तथएुँ भने्न नेपाल काननु आयोगका सख्चव समेि रहेका रन्जनकृष्ण अयाफलको 
बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा बररष्ठ प्रबन्धकको रुपमा कायफरि रही यरुोप िथा अमेररका शाखा हेने गदफछु र 
मेरो मतुय काम भनेको यरुोप िथा अमेररकाका देशहरुमा पयफटन प्रबधफन िथा प्रचारको कामहरु गने 
हो र मैले बोडफमा कायफकारी प्रमखुको आदेश तनदेशनमा काम गदफछु।मेरो महाशाखामा हामीले ववतभन्न 
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संघ संस्थाहरुसुँग छलफल गरी कायफक्रम बनाई बोडफबाट स्वीकृि गराउछौं र त्यसपतछ खचफको 
तबवरण ियार गरी कायफकारी प्रमखुबाट स्वीकृि गराउछौं।पी.भी. भौचर नं.८६बाट खचफ भएको 
रु.४८७०८।-को सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन, यो ररसचफ महाशाखाको काम हो, उक्त कायफक्रममा म 
केवल सहभागीको रुपमा भाग तलएको हो।पी.भी. भौचर नं.१००९मा उल्लेख भए अनसुार भारिको 
बैँगलोर र चेन्नईमा भएको कायफक्रममा हामीले रु. ३५,८९५१४।२३, मार माग गरी मेमो उठाएको 
हो िर भौचरमा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम रु.१३,५१८२६।१३, सम्बन्धमा लेखा प्रमखु र 
कायफकारी प्रमखुनै ख्जम्मेबार छन।्त्यस्िै ओवटएम सन ्राख्न्सस्को कायफक्रम बापि ्रु.४,४००००।- 
बोडफको बावषफक अपरेसन प्लान अन्िगफि स्वीकृि भएको कायफक्रम हो र उक्त कायफक्रममा नपेाल 
सम्बन्धी प्रचार प्रसार भएको तथयो।यसरी ववतभन्न पी.भी. भौचरहरुबाट ववदेशमा भएका कायफक्रमहरुमा 
भकु्तानी ददएको सम्बन्धमा त्यस्िा कायफक्रमहरु नेपाल पयफटन बोडफको बावषफक अपरेसन प्लान अन्िगफि 
नै स्वीकृि भएका कायफक्रहरु हनु,् त्यस्मा हाम्रो कुनै गलि मनसाय हदैुन, खचफको तबवरणहरु 
बोडफबाट पास गरेर मेमो उठेको रकम बमोख्जम तबदेशमा भएको कायफक्रममा खचफ गने र त्यस्िा 
कायफक्रमका फोटो सहीिको प्रिीवेदन ल्याएर बझुाउने हो।त्यस्िा कायफक्रमहरुमा सम्बन्धीि पाटीले 
पैसा बझेुको तबल भपाफई सबै हनु्छ, जनु लेखा शाखामा हनुपुदफछ।यस्िो ववषयमा सम्बख्न्धि फाुँटको 
व्यख्क्तनै ख्जम्मेवार हनुपुदफछ, हामीले ि कायफक्रम सकेर प्रतिवेदन ररपोटफ ददने हो।त्यस्िैगरी वपतभ 
१०२६, ४२९, २६४को सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन।गाडी भाडामा तलई दरुुपयोग भएको 
सम्बन्धमा हामीले ि आवश्यक परेका वेला स्वीकृि गराई मार तलने हो।कस्ले वकन प्रयोग ग-यो 
सम्बन्धीि फाुँटनै ख्जम्मेवार हनु ुपदफछ।म र मेरो शाखामा हामीहरुले कागज प्रवक्रया पगेुपतछ मार 
सबै काम अगाडी बढाउछु।अरु कामहरु कपोरेट महाशाखा र कायफकारी प्रमखुको तनदेशनमा हनु्छ 
भन्ने ददवाकर तबक्रम राणाको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा प्रवन्धक पदमा कायफरि रही २०६५ सालदेख्ख जनसम्पकफ  िथा प्रचार प्रसार 
महाशाखामा कायफरि छु र ववदेशख्स्थि नेपाली तनयोग जन सम्पकफ  प्रतितनतध िथा अन्य संघ संस्थालाई 
प्रवद्धफनात्मक सामातग्रहरु उपलब्ध गराउने सहजीकरण िथा समन्वयको भतूमका तनवाफहा गदै आएको 
छु।महाशाखाअन्िगफि उठेका मेमोहरु कतिपय कायफकारी प्रमखु र तनदेशकको तनदेशनमा उठाईन्छ 
भने कतिपय आवश्यकिानसुार उठाईन्छ। वप.भी.१५०३ िथा पी.जे.भी.५०२ बाट भकु्तानी ददईएको 
रु.४,९०६००।- सम्बन्धमा TOR मा भएको स्पेख्शवफकेशन िथा आवश्यकिा उल्लेख भएकोले 
का.म.ुकायफकारी प्रमखुको प्रत्यक्ष तनगरानी र तनदेशनमा उठेको हो। पी.भी.१८२४,१८७८,१८८० र 
१८४६ को सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन।पी.भी.२१९९ बाट ध्रवु पौडेललाई रु.१७९०७५।- 
भकु्तानी  भएको र २२१० बाट प्रददप चापागाईलाई भएको भकु्तानी सभुाष तनरौलाको ठाडो आदेशमा 
भएको हो भने भौचर नं. २३३४, २३३५,२३३६, र २३३८ मा एफ एमबाट कायफक्रम प्रसारण 
भएको भकु्तानी  पयफटन प्रवदफन भन् न े बजेट ख्शषफकबाट गरी हरेक कायफक्रमको भकु्तानी गदाफ 
तस.डी.,तड.भी.डी.िथा आवश्यक कागजािहरु संलग्न राखी भकु्तानी गने गरीन्छ।पी.भी. ७८९ बाट 
रु.१५४४००।- वोल्डवाईड एख्शयन ट्राभल्स एण्ड टुसफलाई वटकटको भनी भकु्तानी गरेको सम्बन्धमा 
मलाई केही थाहा छैन भने्न लक्ष्मण गौिमको बयान। 
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 म नेपाल पयफटन बोडफमा काम गरेको १६ बषफ भन्दा बढी भयो र हाल कपोरेट सतभफसेस महाशाखामा 
तन. तनदेशकको रुपमा काम गछुफ।बोडफमा भएका सबै महाशाखासुँग समन्वय गरी बोडफको 
तबतनयमावली अनसुार काम गराउने, ख्जन्सी, खररद, संचार र ममफि आदद सबै हने मेरो काम हो। 
नेपाल पयफटन बोडफमा मेमोहरु उठाउदा कायफक्रममा भएका सबै तबल भौचरहरु राखी जम्मा भएपतछ 
उठाईने भएिा पतन धेरैजसो मौख्खक आदेशमा काम गराउने प्रचलन छ।पी.भी. ९९० बाट कुन्दन 
शमाफलाई बैठकनै नबसी भत्ता बापि रु.१२०००।-कायफकारी प्रमखुको आदेश अनसुार प्रोत्साहन 
स्वरुप उपलब्ध गराएको हो भने तनज कुन्दन शमाफलाई नै तबवाहको लातग भनी रु. २४,५९९।- 
बराबरको वरज पतन कायफकारी प्रमखुको आदेशअनसुार ददएको हो।पी.भी १४९०मा खचफ भएको 
रकम पयफटवकय स्थल घमुाएबापि खचफ भएको हो िर को घमेुको हो थाहा भएन।पी.भी १६०२ मा 
खचफ भएको रकम चीन जाुँदा तभसा प्रयोजनको लातग िथा पीजेभी ४९२ र ७०९०मा खचफ भएको 
रकम स्टेशनरी समानहरुको लातग भएको हो, िर बोडफमा स्टोर दाख्खला गने चलन नभएकोले 
दाख्खला हनु नसकेको भने्न ध्रबु राईको बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा २०६५ सालदेख्ख तनदेशक पदमा कायफरि रही योजना िथा अनगुमन 
महाशाखामा काम गदै आएको छु, बोडफको कायफकारी सतमति र कायफकारी प्रमखुको तनदेशनबमोख्जम 
पयफटनसुँग सम्बख्न्धि ववषयहरुको बारेमा अध्ययन अनसुन्धान गने, बोडफको आतथफक कायफक्रम िथा 
वजेट ियार गनफ सहयोग गने, नेपालमा पयफटन ववकासको रणनीतिक योजना ियार गने, मेरो मतुय 
कामहरु हो।कायफकारी सतमतिको तनणफय अनसुार वावषफक कायफक्रम िथा बजेट पाररि हनु्छ र सोही 
योजना अनरुुप संचालन भएका कायफक्रमहरुको तबल भपाफईको आधारमा मेमो उठाउने अतधकृिले 
फरवाडफ गरे बमोख्जम महाशाखाका प्रमखुले तसफाररस गरी कायफकारी प्रमखुले स्वीकृि गने 
हो।कतिपय अवस्थामा कायफकारी प्रमखुको मौख्खक आदेशमा पतन मेमो उठाईन्छ, हाम्रो काम 
सहख्जकरण गने मार हो।वपभी ८६बाट अन्िरवक्रया कायफक्रममा खचफ भएको सन्दभफमा सहभातगहरुको 
नामावली सवहि लेखा शाखामा पेश गरेको हो र वकन यसमा संलग्न भएन थाहा भएन भने वपभी ९४ 
बाट पयफटन परकार संघ नेपाललाई ददएको रकम तनयमानसुार तसफाररस गरीएको र त्यसको 
प्रतिवेदन उपलब्ध पतन गराउन सवकन्छ।वप.भी.३११ बाट पतरकालाई उपलब्ध गराएको रकम हो, 
कायफक्रम प्रिीवेदन नभएको भन् ने सम्बन्धमा चाहेमा जिीबेला पतन उपलब्ध गराउन सवकनेछ र 
वप.भी.४५१बाट मेरो नामको रु.१९१९२।- मैले तनयमानसुार फर्छ्यौट गररसकेको छु।त्यस्िै ववतभन्न 
तमतिका ववतभन्न भौचरहरुबाट गाडीभाडा बापि भकु्तानी भएको रकमहरु बोडफको पयफटन सम्बन्धी 
ववतभन्न टुर िथा कायफक्रमहरुको लातग खचफ भएको हो भने कतिपय कायफकारी प्रमखुको आदेशानसुार 
भकु्तानी  ददईएको हनु्छ।बोडफमा खररद भएका ववतभन्न समानहरुको भकु्तानी भएको ववतभन्न 
भौचरहरुबाट देख्खएको िर त्यसरी खररद भएका समानहरुको खररद आदेश ददने र स्टोर दाख्खला गने 
काम आतथफक प्रशासन महाशाखाको हो।वप.भी.२१५१ बाट उपहार खररद गरेको वप.भी.१३०४ बाट 
फूल बकुी खररद गरेको २५७६ बाट ब्यानर फ्लेक्समा खचफ भएका रकम िथा 
वप.भी.२७९६,२९५४ र वप.जे.भी.७३१बाट कायफकारी प्रमखुको तनदेशनमा खचफ भएको हो।बोडफमा 
सम्पूणफ अतधकारहरु कायफकारी प्रमखुमा तनवहि छ र कायफकारी प्रमखुले आतथफक प्रशासन महाशाखा, 
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लेखा प्रमखु स्िरको मातनसलाई ख्जम्मा ददएको छ त्यसैले आतथफक कारोवारमा तबल भपाफईहरुको जाुँच 
र कागजाि अपरुो भएको देख्खन्छ।बोडफको सम्पूणफ कामहरुको जनु शाखा वा महाशाखाबाट तसफाररस 
भएपतन आतथफक ववतनयमावली वमोख्जम भकु्तानी ददने र स्वीकृि गने काम कायफकारी प्रमखु र लेखा 
प्रमखुको हनु्छ र स्टोरको रेकडफ राख्न ेकाम स्टोरका कमफचारीको हनु्छ।त्यसैले आतथफक कारोवारमा 
कायफकारी प्रमखु र लेखा शाखाका कमफचारीहरुनै ख्जम्मेवार हनु ु पदफछ भने्न काशीराज भण्डारीको 
बयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा २०५५ सालबाट म्यानेजर पदमा जातगर खाई हाल वररष्ठ तनदेशक िथा 
सभुाष तनरौला तनलख्म्वि भएपतछ तनतमत्त कायफकारी प्रमखुको रुपमा कायफरि रहेको छु।आन्िररक 
पयफटनको ववकास गने पयफटन ववकासमा कला संस्कृिीको सम्वधफन िथा प्रवधफन गने, ददगो पयफटनको 
ववकास गने जस्िा कायफहरु मेरा महत्वपूणफ ख्जम्मेवारी हनु भने तनतमत्त कायफकारी भएपतछ पयफटन 
बोडफको सम्पूणफ ख्जम्मेवारी तलएको छु र आतथफक कारोवारको सम्बन्धमा कायफकारी सतमतिका 
अध्यक्षको स्वीकृिीबाट मार गने गरेको छु।मैले बोडफमा २०५५ सालमा जातगर खादा केही कायफ 
ववभाजन व्यवस्था तथयो िर हाल कायफ ववभाजन प्रणाली (JD) बन्न सकेको छैन िर हाल त्यसमा 
पनुरावलोकन गने काम भैरहेको छ।बोडफमा ववतभन्न कामको लातग वप.भी.२६४, ३४४, ५३५, 
५४७, १८६०, २०९१ लगायिका अन्य ववतभन्न भौचरहरुबाट खररद भएका समानहरु आवश्यकिा 
अनसुार खररद गरीएको र त्यस्िा समानहरुको स्टोर दाख्खला िथा खररद आदेश नहनुमुा मेरो कुनै 
भतूमका रहदैन।खररद आदेश िथा स्टोर दाख्खला गने काम कपोरेट सतभफसेजको हो वकन गरेनन 
उनीहरुनै जाननु।्वप.भी. ९५३ अनसुार मैले प्रयोग गरेको बा ८ च ९६५३ नं.को गाडी दघुफटना 
भएकोले ममफिको लातग रु.२४६०००।- पेश्की लेखेको हो िर उक्त रकम ववमाबाट सोधभनाफ 
भैसकेकोले सोध भनाफ गरी पोवष्टङ्ग गरीएको छ छैन, लेखा शाखालाई थाहा होला ववतभन्न भौचर 
अनसुार ववतभन्न संस्थालाई पयफटन ववकासको कायफक्रम संचालन गनफ भनी ववतभन्न तमतिमा पेश्की िथा 
भकु्तानी  ददएको सम्बन्धमा यस्िा संघ संस्थाहरुले आफ्नो तनवेदन तसधै कायफकारी प्रमखु समक्ष ददन े
र कायफकारी प्रमखुबाट िोक आदेश भै आउने हदुाुँ सम्बख्न्धि अतधकृिबाट मेमो उठी तसफाररस गने 
गरीन्छ भने त्यस्िा संस्थाहरुलाइ किी रकम ददने भनी कायफकारी प्रमखुबाटै कवहले तलख्खिमा िोक 
हनु्छ भने कवहले मौख्खक आदेश हनु्छ ।त्यस्िा संघ संस्थालाई सहयोग ददने सम्पूणफ अतधकार 
कायाफकारी प्रमखुमानै तनहीि हनु्छ।वपभी १४४१को सम्बन्धमा म बावहर भएकोले त्यिी थाहा भएन 
िर पतछ अवफस फकेपतछ तनयमानसुार उठेको मेमोमा तसफाररस गरेको हुुँ।वपभी ४८५बाट अषे्ट्रतलया 
र न्यूख्जल्याण्डमा भाग तलन गएको सम्बन्धमा मैले पाउने रकम तनयमानसुार तलई बाुँकी रकम पतन 
बैंक दाख्खला गरी फर्छ्यौट गरेको छु।त्यस्िै वप.भी. २७१२, २६५६, १८६४, २०३१, २०७३ 
लगायि अन्य ववदेशमा भएको कायफक्रममा स्टल तनमाफण र स्थान ओगटी कायफक्रम संचालन गनफको 
लातग खचफ भएका रकमहरु हनु ् जनु वावषफक बजेटअनसुार नै गररएका कायफक्रमहरु हनु।त्यस्िा 
कायफक्रमहरुमा कायफक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन र फोटोहरु प्रतिवेदन साथ पेश गररएको हनु्छ जनु मेरो 
महाशाखामा पतन छ।मैले अवफसको कुनै पैसा वहनातमना गरेको छैन, वावषफक वजेटमा परेका 
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कायफक्रमलाई आदेश र तनणफय बमोख्जम संचालन गरेको हुुँ भने्न नख्न्दनी लाहे थापाले गररददएको बयान 
कागज। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा ववगि ७ वषफदेख्ख वररष्ठ तनदेशकको रुपमा कायफरि छु, र मेरो मतुय 
ख्जम्मेवारी नेपालको पयफटकीय पवहचानलाई रावष्ट्रय अन्िरावष्ट्रय प्रवद्धफन माफफ ि ख्चनाउने हो र नेपालको 
पयफटकीय छवीलाई प्रतयाि बनाउने हो।योजनाहरु कायफकारी सतमतिका िोवकएका पदातधकारीहरुको 
सरसल्लाहमा सझुाव ियार गरी कायफकारी सतमतिमा पेश गरी अनमुोदन भए पश्चाि कायफकारी प्रमखु 
स्वयं सदस्य सख्चव रहने भएकोले स्वीकृि हनुे गदफछ। मेमो उठाउदा महाशाखाका अतधकृिहरुले 
तलएको ख्जम्मेवारी र तनदेशनहरु बमोख्जम तसफाररस हुुँदै अन्त्यमा कायफकारी प्रमखुबाट स्वीकृि हनुे 
गदफछ।बोडफ पयफटनको प्रवद्धफन गने तनकाय भएकोले ववदेशी राजदिु लगायि ववतभन्न कुटनैिीक िथा 
ववदेशीहरुको कायफक्रममा मादक पदाथफहरु प्रयोग गनुफ पने आवश्यकिा हनु्छ िर भकु्तानी तलने ददने 
सबै ख्जम्मा प्रशासनको हो हामी तनदेशकहरुले कायफकारी प्रमखुको आदेशबमोख्जम तसफाररस गरीददने 
हो।वपभी २२९ बाट पसु्िक प्रकाशनको लातग िथा यस्िै भौचरहरुबाट पसु्िक खररद िथा 
प्रकाशनलाई ददईएको भकु्तानी कायफकारी प्रमखुको िोक आदेश अनरुुप उहाुँकै तनदेशनमा तसफाररस 
गने गररन्छ।वपभी २९२ लगायि अन्य ववतभन्न भौचरहरुबाट ववतभन्न तमतिमा कायाफलयको लातग 
चावहने आवश्यक समानहरु वकन्न ददएको तसफाररस महाशाखाहरुको आवश्यकिाअनसुार नै मेमो उठ्दै 
आएकोले तसफाररस गने र अख्न्िम स्वीकृिी भने कायफकारी प्रमखुबाटै हनु्छ िर अतधकांश त्यस्िा 
समानहरुको खररद आदेश र स्टोर दाख्खला गने काम भने कपोरेट सतभफसेजको हो र स्टोर दाख्खला 
नभएको सम्बन्धमा सोही महाशाखा ख्जम्मेवार हनु ुपदफछ। वपभी १९४९, २०९१, ११९७ लगायि 
अन्य ववतभन्न वपभीहरुबाट पयफटन प्रवद्धफनको लातग अन्िरावष्ट्रय स्िरमा ववदेशमा हनुे मेलाको लातग 
स्टल तनमाफणलगायि ववतभन्न कायफक्रमको लातग पठाउने रकमहरु वावषफक वजेट ववतनयोजन अनसुारनै 
संचालन भएको हनु्छ र त्यस्िा प्रिीवेदनहरु कायाफलयमा रहने हुुँदा जिीबेला पतन पेश गनफ सवकन्छ। 
त्यस्िै गरी ववतभन्न टेतलतभजन लगायि संचार माध्यमहरुलाई ववतभन्न तमतिमा ववतभन्न भौचरहरुबाट 
ददईएको रकमको सम्बन्धमा कायफकारी प्रमखुको िोक आदेश िथा तनदेशन बमोख्जम सम्झौिा गनुफ 
पने भएकोले गररएको हो।जेभी १०१, १४७ लगायिमा भौचरहरुबाट ववतभन्न रेषु्टरेण्टहरुमा खाना 
िथा खाजाको लातग तबलहरु राखी मेमो स्वीकृि गररएको सम्बन्धमा र जन सम्पकफ  िथा प्रचार प्रसार 
प्रमखुको नािाले बेला बखि स्वदेश िथा ववदेशका परकार, टुसफ अपरेटर वा वायूसेवाका 
पदातधकारीहरुसुँग अपरझट तमवटङ्ग बसी तनणफय गनुफ पने हुुँदा त्यस्िो अवस्थामा कायफकारी प्रमखु 
उपख्स्थि नहनुे हुुँदा तनजकै आदेश मिुाववक मैले स्वीकृि गरेको हो जनु नीख्ज कामका लातग नभई 
पटफन प्रवदफनका लातग गररएको हनु्छ भने्न आददत्य बरालको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा म बररष्ठ अतधकृि पदमा कायफरि रही ददगो पयफटन ववकासको ख्जम्मेबारी तलएको 
छु र बावषफक रुपमा गने कामको रेखदेख गने, योजना बनाउन सहयोग गने, ददगो पयफटनको प्रबधफन 
गने र ियार भएका मेमोहरुलाई फरवाडफ गने मेरा मतुय कामहरु हुुँन।्पी.भी. २२४ बाट रु. 
८१०८११।- खचफ भएकोमा मेरो कुनै ख्जम्मेबारी छैन वकनकी त्यो मेरो ख्जम्मेबारी भन्दा बावहरको 
कुरा हो।पी.भी. २२४, २७८ अनसुार नवुाकोटको एउटा यबुा मन्चलाई रु. ४,००,०००।- ददन े
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तनणफय सतमतिले नै गरेकोले सोही तनणफयअनसुार ददएको हो र त्यो स्वीकृि गने काम कायफकारी 
प्रमखुको हो।पी.भी. ३५९बाट खचफ गरेको रु.३६१६००।-कायफकारी प्रमखु सभुाष तनरौलाको 
मौख्खक आदेशअनसुार गरेको हो।पी.भी. ८९७ र पजेभी ३०६ अनसुार लखु्म्बनी तबकास कोषको 
अिफवक्रया कायफक्रम भनी रु.२४१९१२७।- खचफ भएको सम्बन्धमा लखु्म्बनी वरपरका समदुायमा 
आधाररि ग्रातमण पयफटन तबकासअन्िगफि सन्चालन भएको कायफक्रम हो उक्त कायफक्रम सम्बख्न्धि 
अतधकृिले मेमो उठएको आधारमा तन.कायफकारी प्रमखुको आदेश भएकोले गरेको हो। पी.भी. 
१४८७बाट िातलममा भाग तलनको लातग रु. १लाख खचफ गरी िातलममा भाग नतलएको सम्बन्धमा 
नेपाल पयफटन बोडफमा त्यिीबेला चतलरहेको आन्दोलनको कारणले गदाफ कायफकारी प्रमखुको 
आदेशअनसुार नै नगईएको हो र भकु्तनी भएको सोही खचफमा सन ् २०१५मा सो िातलममा जान 
सवकन्छ। तमतडया तमसन नेपाललाई सम्झौिाअनरुुप रु.१ लाख पी.भी. २१७४मा भकु्तानी भएको 
सम्बन्धमा कायफकारी प्रमखुको सम्बख्न्धि अतधकृिलाई मेमो उठाउन मौख्खक आदेश ददएअनसुार 
गररएको हो भने्न तलला बहादरु बाुँतनयाको बयान। 

 मैले नेपाल पयफटन बोडफमा २०५७ सालमा सम्पदा िथा संशाधन महाशाखामा तनयखु्क्त भई हाल 
जनसम्पकफ  िथा प्रचार प्रसार महाशाखामा कायफरि रही काम गदै आएको छु।जातगरको अवधी देख्ख 
हाल सम्म ररसचफ महाशाखा, कपोरेट सतभफसेज महाशाखा समेि तनदेशकको रुपमा काम गरेको छु र 
कपोरेट सतभफसेजको तनदेशक हुुँदा मैले बोडफको आतथफक िथा प्रसाशतनक कायफहरु नेपाल पयफटन बोडफ 
ऐन २०५३ को उदे्दश्यबमोख्जमको वावषफक रुपमा पाररि भएका बजेट िथा प्रशासतनक 
कायफक्रमहरुलाई कायफकारी प्रमखुको तनदेशन िथा कायफकारी सतमतिको तनणफयबमोख्जम गरेको हुुँ। 
२०६९।२।२६ मा सभुाष तनरौला तनतमत्त कायफकारी प्रमखु भएपतछ महाशाखा प्रमखुहरु वुँहा प्रिी 
उत्तरदायी र जवाफदेवह हनुे भन् ने तनदेशन भएको हो र २०७०।३।१मा का.म.ुकायफकारी प्रमखु 
भएपतछ बोडफमा म द्वारा गररएका ववभागीय ख्जम्मेवारी वा ठूला िथा साना सम्पूणफ कायफक्रम वहाकै 
तनदेशनबमोख्जम हनुे गरेकोले सोहीबमोख्जम गरेको हुुँ।वपभी ३२०बाट मैले खचफ गरेको रकम वावषफक 
वजेट ववतनयोख्जि कायफक्रमअनसुार फतनफचर ममफि संभारका कायफक्रमहरु कायफकारी प्रमखुको तनदेशनमा 
रीिपूवफक गररएको हो।वपभी ३३५, ३३६, ४३७, ४४४, ४४९ लगायि अन्य ववतभन्न भौचरहरुबाट 
ममफि कायफ िथा ववतभन्न सामग्रीहरु खररदको लातग ददएको भकु्तानी महाशाखाहरुको मागअनसुार 
ववतभन्न कायफक्रमहरुको लातग मेमो उठदै आएको र कतिपय अवस्थामा कायफकारी प्रमखुको मौख्खक 
आदेशानसुार भएको र त्यस्को अख्न्िम स्वीकृिी पतन उहाुँबाटनै हनुे गरेको हो। नेपाल पयफटन बोडफमा 
आवश्यकिा भन्दा बढी ख्चया, ख्चनी, दधु, ग्यासको खचफमा ववतभन्न भौचरहरुबाट जथाभावी भकु्तानी 
ददएको सम्बन्धमा बोडफमा हनुे ववतभन्न छलफल कायफक्रमहरुमा कायाफलय सहायकले माग गरेबमोख्जम 
तसफाररस गरी कायफकारी प्रमखुबाट स्वीकृि भएको हो, वपभी १४७८ बाट वक ईन्टरटेन्टमेण्टसुँग 
मलेतसयामा सम्पन्न नेफ्टा अवाडफमा संझौिा र भकु्तानी  कायफकारी प्रमखुको तलख्खि तनदेशानसुार 
गरेको हुुँ, िर त्यस्को ररपोटफ भकु्तानीको बारेमा मलाई केही थाहा छैन। मैले तसफाररस ददएका 
कतिपय मेमोहरु आवश्यकिा अनसुार महाशाखा प्रमखुको माग र तसफाररसमा गरीएको छ भने 
कतिपय कायफकारी प्रमखुको आदेशमा वाध्यिाबस गरीएको छ।वपभी ६४८ लगायि अन्य ववतभन्न 
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भौचरहरुबाट गाडी भाडामा ददएको भकु्तानी तसफाररस पयफटन प्रवद्दफन कायफक्रमको लातग ववतभन्न 
ठाुँउहरुमा प्रयोग गरीएको र त्यस्िा कायफक्रमहरु कायफकारी प्रमखुले प्रत्यक्ष तनदेशनमा संचालन भएको 
हो।बोडफमा प्रचण्डमान शे्रष्ठ कायफकारी प्रमखुबाट ०६८।७।१५ मा पदाबधी समाप्त भएपतछ बोडफको 
सबै कामहरु तनतमत्त कायफकरी प्रमखुको प्रत्यक्ष तनदेशनमा हनुे गरेको। बोडफको १६८औ ं बैठकले 
आतथफक कारोवार पारदशी बनाउन रु.५०,०००।- भन्दा बढीको चेकमा दवैु समहुका अतनवायफ 
हस्िाक्षर हुुँनपुने व्यवस्थालाई लत्याउदै उहाुँले आफूखशुी गनुफभयो। मबाट कुनै अतनयतमििा पतन 
भएको छैन भने्न वहक्मि तसंह ऐरको बयान। 

 नेपाल पयफटन बोडफमा कपोरेट महाशाखाको तनतमत्त प्रमखुको रुपमा कायफरि तथएुँ।सन ्२०००बाट 
जातगर खाई ववतभन्न पदमा बढुवा भई यस पदमा पगेुको हुुँ।कपोरेटको तनतमत्त प्रमखु हुुँदाुँ मेरो मतुय 
ख्जम्मेवारी आतथफक प्रशासन नै हो, आन्िररक अतडट गराउन,ु लजेवष्टक कायफहरु गने, पेमेण्ट सम्बन्धी 
कायफहरु गने, भ्याट कर लगायि देश ववदेशको मेला महोत्सवहरुमा कायफकारी प्रमखुले ददएको 
आदेशानसुार गनुफ पतन मेरो काम तथयो।जनशख्क्तको कमीले गदाफ स्टोर हेने मातनस राख्न नसकेकाले 
स्टोर दाख्खला नभएको हो।कुनै महाशाखा अन्िगफिको कामहरुको सोही महाशाखाबाटै मेमो उठी 
अख्न्िम स्वीकृिी कायफकारी प्रमखुबाट हनुे गदफछ।अलग अलग व्यख्क्त र अलग अलग पाटीको नाममा 
चेक कावटए पतन बोडफका कायाफलय सहायक झमक ख्घतमरे, तबनोद बरालको माध्यमबाट चेक साटने 
गरीन्छ।वररष्ठ अतधकृि श्रद्दा शे्रष्ठ तबदेशमा गएको बेलामा उनको नामबाट चेक कावटएको र ७ वषफ 
अख्घ जातगर छाडेको सतुमि बरालको नाममा चेक कावटनमुा कपोरेट महाशाखाको गल्िी 
हो।भैरहवाका प्रमखु प्रददप बस्नेिको नाममा काटेको र साटेको चेकको सम्बन्धमा भने अन्य अवफस 
खचफको लातग पतन हो।भारिको बैङ्गलोर र चेन्नईमा भएको कायफक्रमको पेमेण्ट मेमो बारेमा थाहा हनु 
सकेन।बोडफले ववदेशमा कायफक्रम गदाफ त्यस्िो मेलाको लातग Space Rent, फतनफचर, ववद्यिु, यािायाि, 
लन्च, तडनरमा भएको खचफहरुको भकू्तातन गदफछ र सो को मेमो सम्बन्धीि महाशाखाबाट उठाई 
लेखाशाखामा आउुँछ र ववतभन्न सेल्श तमशनमा उठेका तबलहरुको भ्याट वफिाफ हनु्छ, जनु नया 
ददल्लीख्स्थि भ्याट सोलसुन भन् ने कम्पतनले गदफछ र २० प्रिीशि कतमशन काटी भ्याट क्लेमको पैसा 
स्टेटमेण्ट सहीि चेक बनाई पठाउछ र त्यसलाई बोडफको खािामा जम्मा गने गरीन्छ र ववदेशमा 
भएको कायफक्रमहरुको प्रिीवेदन िथा फोटो अवफसको रेकडफमा रहेको हनु्छ।नख्न्दनी लाहे थापाले 
प्रयोग गरेको बा ८ च ९५५८ नं.को गाडी दघुफटना भई रु.२लाख ४६हजार पेश्की भकु्तानी ममफि 
आदेश र पतुलस ररपोटफका आधारमा गररएको हो।उक्त रकम तबमा कम्पतनबाट सोध भनाफ भई सकेको 
र Re cancilation भयो भएन थाहा भएन।नक् कली िथा फख्जफ हवाई वटकटहरु बनाई वोल्डवाईड 
एख्शयन ट्राभल्सलाई भकु्तानी भएको भने्न सम्बन्धमा सम्बख्न्धि महाशाखाबाट मेमो उठाई आएपतछ 
लेखामा आएर चेक बनाउने काम गररन्छ।पेमेण्ट चेकमा पक्ष 'क' बाट सभुाष तनरौला र नख्न्दनी 
लाहे थापा र पक्ष 'ख' बाट वहक्मि तसंह ऐर वा अतनल दासको सही हनु्छ।अन्िरावष्ट्रय हवाई 
वटकटको सम्बख्न्धि ट्राभल्सलाई एकमषु्ट पेमेण्ट गदाफ मैले कतमशन तलएको छैन।ववतभन्न प्रोग्रामको 
लातग तबदेशी पाहुुँनाहरुको स्वागि गनफ मादक पदाथफ खररद गने गरीन्छ र प्रत्येक महाशाखाले आफ्नो 
कायफक्रम अनसुार मेमो उठाई खररद गने गरीएको छ।बोडफका खररद प्रवक्रयाहरु अवलम्बन गदाफ 
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टुक्रा-टुक्रा पारी खररद गनेमा हाम्रो दावयत्व हुुँदैन मेरो दावयत्व भनेको लेखा शाखामा आएको 
मेमोलाई भकु्तानी प्रवक्रयामा अगाडी बढाउने हो।आ.व.२०६९।०७० र २०७०।०७१मा गरी 
रु.१२०२६०९६८।- बराबरको भौचरहरु नभेवटनकुो प्रमूख कारण बोडफमा हडिाल भएको बेला ५२ 
ददन सम्म कायाफलय जान सवकन त्यस्िा भौचरहरु बावहर दराजमा राखेको र हडिालको समयमा 
दराज फोडी बावहर फातलएकोले हो।सो सम्बन्धमा कायफकारी प्रमखुले १९१ औ ं बोडफ बैठकमा 
श्रीमान ्अध्यक्षज्यूलाई जानकारी गराउन ुभयो।ववतभन्न मेला, उत्सव, महोत्सव, सभा सम्मेलन र अन्य 
ववतभन्न कामको लातग कार, जीप र बसहरु भाडामा तलने गरीन्छ आतथफक ववतनयमावली अनसुार 
वट.ए.तड.ए. होटल खचफ तलए पतन स्थातनय स्िरमा ववतभन्न ठाुँऊमा ववतभन्न व्यख्क्तहरुसुँग समन्वय 
कायम गनफ र तमतडया िथा अरु सरोकारवालाहरुलाई १ ठाउबाट अको ठामा आवि जावि गनफ गाडी 
भाडामा तलने गरीन्छ।खचफ भन्दा बढीको चेक काट्ने सम्बन्धमा पोवष्टङ्गको गल्िीबाट भएको हुुँन 
सक्छ।ववतभन्न व्यख्क्तगि खचफहरु जस्िै नेपाल बन्दमा खाना खचफ कमफचारीको तबबाहामा उपहार िथा 
भोज खचफ, दशै िीहार, िीज जस्िा चाड पवफमा भएको खचफ अतधकार प्राप्त अतधकारीको आदेशबाट 
भएको हो।लेखा शाखामा त्यस्िा तबल भपाफईको भकु्तानी मेमो सम्बन्धीि महाशाखा प्रमखुबाट स्वीकृि 
भएर आएपख्च सम्बन्धीि व्यख्क्त वा पाटीलाई भकु्तानी गरीन्छ।बोडफबाट भाग तलने अन्िरावष्ट्रय 
मेलाहरु स्टल तनमाफण र त्यसको लातग रकम पठाउनको लातग माकेवटङ्ग महाशाखाले स्टल तनमाफण 
गने व्यख्क्तलाई छनौट गरी सकेपतछ िीनीहरुसुँग संझौिा गरी संझौिामा उल्लेख भए अनसुार 
एडभान्स रकम बोडफबाट तडमाण्ड ड्राफ या वटवट गरी पठाउने गरीन्छ।संझौिा लगायि अन्य कायफ 
माकेवटङ्ग महाशाखाले गछफ भने पेमेण्ट गने काम लेखाशाखाले गने गछफ भने्न समेि व्यहोराको 
अतनलकुमार दासले गरेको वयान। 

 म नेपाल पयफटन बोडफमा २०७०।४।१ देख्ख २०७१।७।१२ सम्म का.म.ुकायफकारी प्रमखु रही 
काम गरेको छु। का.म.ुकायफकारी प्रमखुको हैतसयिले मैले नेपाल पयफटन बोडफको तनयम ववतनयमले 
िोकेबमोख्जम सेवा सवुवधा तलदै आईरहेको छु।बोडफमा कुनै पतन समानको खररद गदाफ नेपाल पयफटन 
बोडफ आतथफक ववतनयमावली २०७० बमोख्जम खररद गने गरीदै आएको छ।कुनै पाटी वा व्यख्क्तको 
नाममा कावटएको चेकबाट अरुलेनै बैंकबाट पैसा ख्झकेर ल्याउने सम्बन्धमा कपोरेट महाशाखाबाट 
प्रोसेस भई आए पश्चाि मैले हस्िाक्षर गररददने हो, आतथफकसम्बन्धी सबै ख्जम्मा लेखा शाखाले गने हो, 
नेपाल पयफटन बोडफका पोखरा ईन्चाजफ श्रद्दा शे्रष्ठ ववदेशमा भएको बेलामा पतन तनजको नाममा चेक 
काटी पैसा ख्झकेको सम्बन्धमा आतथफक प्रशासन महाशाखाबाट सबै कागजाि चेक गरी सही भए 
पश्चाि ् सही गरेको हो र कतिपय अवस्थामा बोडफको कामफचारीहरुको कायफ व्यस्ििाले गदाफ एक 
व्यख्क्तको नाममा काटेको चेक अको व्यख्क्तले बैंकबाट ख्झक्ने गरेको हो।बोडफमा सतुमि बराल भन् ने 
व्यख्क्त पवहला कायफरि रहेको र तनजले ५-७ वषफ अख्घ नै पयफटन बोडफ छाडेर गएको ७ वषफ पतछ 
तनजको नामबाट चेक काटी पैसा तनकाल्न ुकपोरेट सतभफसेज महाशाखाको ख्जम्मेवारी हो।वोल्ड वाईड 
एख्शयन ट्राभल्स एण्ड टुसफका संचालक महेन्र खनाललाई मैले बोडफमा फजी हवाई वटकट र तबल 
तमलाएर ल्याउन ुभनी भनकेो छैन।गाडी भाडा, नक् कली हवाई वटकट िथा मददरा लगायिका ववषयमा 
कायफकारी प्रमखुको हैतसयिले ठाडो र वाध्यात्मक आदेश ददएको छैन,परुाना ररिी ररवाजलाई 
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तनरन्िरिा मार ददएको हुुँ।दमक मेलाको सम्बन्धमा मैले कसैलाई मेमो उठाउन र पेश्की तलन 
दवाव तलएको छैन।चेन्नई र बैङ्गलोरमा भएको कायफक्रममा मेमोमा उठाए भन्दा रु.१३५१८२६।१३ 
कपोरेट सतभफसेज महाशाखाबाट र आलेपबाट अख्न्िम जवाफ नआए सम्म म केही भन्न सख्क्दन।मैले 
भकु्तानी वारे मैले कुनै ठाडो आदेश ददएको छैन।बोडफका केही कमफचारीहरुले JTCC को नामबाट ५२-
५५ ददन हडिाल गरेको तथए।बोडफबाट उपख्स्थि नै नभै बैठक भत्ता ददने काम मैले गराएको छैन र 
बोडफका कमफचारीहरुले वववाह, व्रिबन्ध र केही सामाख्जक कायफ भएमा बोडफको कल्याणकारी कोषबाट 
सहयोग गने प्रचलन छ सोही अनसुार सो कोषबाटै कुन्दन शमाफलाई उपहार ददईएको 
हो।आ.व.२०६८।०६९ र २०६९।०७० को बोडफको खचफ गराउदा तनज काशी भण्डारी लगायि 
अन्य तनदेशकहरुले आफूखशुीमा मेमो बनाई स्वीकृि गरी स्वदेश िथा ववदेशमा कायफक्रमहरु संचालन 
गने गराउने गरेका तथए।नवुाकोटको यवुा मन्च िथा त्यस्िै प्रकृिीको लखु्म्वनी वा अन्य कायफक्रममा 
ददएको भकु्तानी बोडफको सहयोग र साझेदारी कायफक्रम अनसुार ददएको हो।आ.ले.प.गने अतडटर 
हरुलाई छुटै्ट कोठामा राख्ख अतडट गने गरीएको भन् न ेसम्बन्धमा यसरी बेग्लै कोठामा राख्न ेप्रचलन 
पवहलै देख्खकै हो, बोडफको ववतनयमहरुले अतडट सम्बन्धी सबै काम कारवाही आतथफक प्रशासन 
महाशाखा (कपोरट) प्रमखुको रहन्छ। लेखा शाखाबाट छुटै्ट कोठामा राखी लेखा परीक्षण गनुफ गराउन ु
भनी मैले कही कसैलाई तलख्खि वा मौख्खक आदेश गरेको छैन।बोडफमा ववतभन्न कायफक्रमका लातग 
खररद भएका समानहरुको स्टोर दाख्खला गने तनकासा गने व्यवस्था बोडफको ववतनयमावली अनसुार 
कपोरेट महाशाखाको हो।मैले यी कामहरुलाई २०७० श्रावण १ गिेदेख्ख का.म.ुको हैतसयिले सधुार 
गने पहल गदै रहेको अवस्थामा २०७१ साल वैशाख २ गिेदेख्ख बोडफ तबरुद्द भएको आन्दोलनले 
गदाफ सधुार ल्याउन सक्ने अवस्था रहेन। ख्जन्सी खररद गरी दाख्खला गनफ मैले ववभागीय प्रमखुहरुलाई 
स्पष्ट तनदेशन ददएको तथएुँ। भौचरहरु नभेवटएको सम्बन्धमा लेखासम्बन्धी अतभलेखहरु सरुख्क्षि राख्न ु
पने ख्जम्मेवारी कपोरेट सतभफसेज महाशाखाको हो, आ.ले.प. र म.ले.प.को प्रतिवेदन पश्चाि मार मेरो 
िहमा यकीन जानकारी पाउने अवस्था हो।गाडी भाडाको भकु्तानी गनुफ पने कारण र प्रयोजनको 
सम्बन्धमा बोडफको ववववध प्रयोजनाका लातग उपत्यका तभर र बावहरको काममा जान ुपदाफ, परकार 
(ववदेशी र स्वदेशी) लाई देश दशफन गराउुँदा लगायिका प्रयोजनका लातग सवारी साधन भाडामा तलने 
प्रचलन रहेको, गाडी भाडामा तलदा सूख्चकृि फमफहरुबाट नाटाको रेटमा सवारी साधन भाडामा तलने 
गरेको हो।तमति २०७०।३।३१ मा बसेको १८७ औ बैठकले सहसख्चव पूणफचन्र भट्टराईको 
संयोजकत्वमा बनेको उपसतमतिले बनाएको ववतनयमावली सवफ सम्मि हनु नसकेको र त्यसमा पूणफ 
ववचार गरी कानूनी भाषा लगायिका कुराहरु तमलाई पूणफ पेश गने भनी तनणफयअनसुार अको 
उपसतमतिले पररमाजफन गरी बनाएको ववतनयमावलीलाई सतमतिले पूणफ पररमाजफन गने तनणफय गरी नेपाल 
पयफटन बोडफ आतथफक ववतनयमावली २०७० तमति २०७०।९।२२ को १८९औ ं बैठकमा स्वीकृि 
गरी २०७०।४।१ गिे देख्ख लागू भएको हो।नेपाल बन्दको समयमा स्वदेश िथा ववदेशी 
पयफटकहरु आवज जावि गनफको लातग गाडीको व्यवस्था गरीने हुुँदाुँ त्यसको लातग खटेका 
कमफचारीहरुको लातग खाना र खाजा उपलब्ध गराएको हो।५२ ददन चलेको हडिालले बोडफलाई अस्ि 
व्यस्ि बनाएकोले सो सम्बन्धमा सरुक्षा तनकायबाट समेि कुनै पहल कदमी नभएकोले मैले सरुक्षाको 
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लातग सरुक्षा कमीहरु भतिफ गरेको हुुँ भने्न नेपाल पयफटन बोडफका कायम मकुायम कायफकारी प्रमखु 
प्रतिवादी सभुाष तनरौला भन् ने सभुाष कुमार तनरौलाले अनसुन्धान अतधकारी समक्ष गरेको वयान।  

5. आरोपपरमा अतनयतमििा गरी रकम वहनातमना गरे गराएको भनी औलं्याइएका मूतय शीषफकहरु: 

(१) कायफक्रमनै नगरी तबल मार राखी रकम वहनातमना गरेको। 

नेपाल पयफटन बोडफमा आ.व. २०६८।६९ देख्ख २०७०/०७१ सम्म ववतभन्न कायफक्रम बापि भनी 
ववतभन्न तमतिमा भएगररएका भकु्तानी हेदाफ कुनै पतन कायफको लागि अनमुान नै ियार नगररएको, 
त्यस्िो कायफ गनफ कायाफदेश नै नभएको, प्रचतलि आतथफक ववतनयमावली बमोख्जमको प्रवक्रया 
नअपनाईएको र कायफ सम्पन्न प्रिीवेदन नभएबाट वख् नयिपूबफक कायफक्रमै नगरी भौचरसाथ तबल मार 
संलग्न गरी ववतभन्न कायफक्रम बापि रकम भकु्तानी गरेको देखाई वहनातमना गरेको। ववतभन्न टुर 
प्याकेज भनी रकम भकु्तानी गरेकोमा त्यस्िा टुर प्याकेजमा को-को सहभातग तथए भने्न नखलु्नकुा 
साथै टुर प्याकेज भएको भने्न देख्खने प्रमाण तबना नै टुर प्याकेजको नाममा तबल मार संलग्न गरी 
भकु्तानी ददएको।ववतभन्न देशमा प्रवद्धफनात्मक समान पठाईएको भतनएको िर के कस्िा सामाग्रीहरु के-
किी पररमाणमा पठाईएको हो त्यसको कुनै वववरण संलग्न नगरी भकु्तानी ददइएको।DVD उत्पादन 
भनी पटक-पटक खचफ लेख्खएको िर सो DVD उत्पादन भई नेपाल पयफटन बोडफमा प्राप्त भएको भने्न 
नदेख्खएको, पाहनुालाई रररेसमेण्ट भनी रेषु्टरेण्टलाई भकु्तानी गररएको िर को पाहनुा हनु र के-कुन 
कायफक्रममा आएका हनु भने्न नखलेुको, पटक-पटक हाईवट खवुाईएको भतनएको िर सोको प्रयोजन, 
सहभागीहरुको नाम, सहभातगिा पवुष्ट हनुे िथा कायफ सम्पन्न भएको देख्खने कागज प्रमाण नभएको, 
िीम्वङु्ग पोखरी (िाप्लेजङु्ग) महोत्सवमा तडनर खवुाईएको भनी काठमाण्डौमा रहेको अमिृ भोगको 
नाममा खचफ लेख्खएको, Rhema Design Singapore लाई ITB Asia २०१३ मा स्टल तडजाईन 
भनी खचफ लेख्खएको िर उक्त फमफले भकु्तानी तलएको रतसद वा बैंक ट्रान्स्फरको प्रमाण रहेको 
नदेख्खएको समेिबाट नेपाल पयफटन बोडफका का. म.ु कायफकारी प्रमखु लगायि कमफचारीहरुले 
वख् नयिपूवफक कायफक्रम नै नगरी तबल भपाफई संलग्न गरी भकु्तानी गरेको भनी ववतभन्न भौचरहरुबाट 
आ.व.२०६९।७० मा रु.2,18,55,017।45 र २०७०/०७१मा रु.5,20,74,525।- गरी 
जम्मा रु.७,३९,२९,५४२।- वहनातमना गरी हानी नोक् सानी गरे गराएको। 

(२) समान खररद नै नगरी तबल मार संलग्न गरी भकु्तानी गरेको भनी वहनातमना गरेको। 

नेपाल पयफटन बोडफले ववतभन्न मालसमान खररद गरेको भनी आ.व. २०६८/०६९ देख्ख आ.व. 
२०७०/०७१ सम्ममा खररद गरेको मालसमान मध्ये िातलकामा उल्लेख्खि भौचरहरुबाट खररद 
गररएको भतनएका मालसमानहरु स्टोर दाख्खला (ख्जन्सीमा आम्दानी) बाुँधेको देख्खंदैन। ख्जन्सी 
दाख्खला गराउुँने कायफ सम्बख्न्धि शाखा/महाशाखाको हो भनी प्रचण्डमान शे्रष्ठ र सभुाष कुमार 
तनरौलाले िथा कामको चाप र कमफचारीको कमीले ख्जन्सी रात ने चलन नभएको भनी कपोरेट 
महाशाखाको तनतमत्त तनदेशक समेि रहेका अतनल कुमार दासले आयोगमा बयान गरेको भए िापतन 
तनजहरुले उल्लेख्खि मालसमान खररद भएकै हो र बोडफमा दाख्खला आम्दानी भएकोछ भन्न नसकेको 
हुुँदा ख्जन्सी दाख्खला तबना मालसमान वास्िववक रुपमै खररद गररएको हो भने्न कुराको प्रमाण 
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नदेख्खएको हुुँदा नेपाल पयफटन बोडफका का.म.ुकायफकारी प्रमखु लगायि कमफचारीहरुले वख् नयिपूवफक 
समान खररद नै नगरी खररद तबल मार संलग्न गरी रकम भकु्तानी ददई ववतभन्न भौचरहरुबाट 
आ.व.२०६८/०६९मा रु.31,99,401।-आ.व.2069/070मा रु. 1,09,56,305।36 र 
आ.व.२०७०/०७१मा रु.2,74,66,326।-गरी सम्म जम्मा रू.४,१६,२२,०३३।- वहनातमना गरी 
हानी नोक् सानी गरे गराएको। 

(३) सवारी साधन भाडामा तलएको भनी तबल मार संलग्न गरी वहनातमना गरेको। 

नेपाल पयफटन बोडफमा आ.व. २०६८/०६९ देख्ख २०७०।०७१ सम्म ववतभन्न तमतिमा कार, जीप, 
बस लगायिका सवारी साधनहरु भाडा िथा ररजभफमा तलएको जनाई भकु्तानी खचफ लेखेको। बोडफको 
आफ्नै सवारी साधन हदुाुँहदैु अिीररक्त सवारी साधन भाडामा तलन ु पनाफको कारण नखलेुको, 
तनयमानसुारको खररद प्रवक्रया अपनाई संझौिा गरेर मार भाडामा तलन ुपनेमा सो बमोख्जम भए गरेको 
नदेख्खएको, सवारी साधन प्रयोग गने प्रयोगकिाफको नाम नामेसी िथा तनजले सवारी साधन प्रयोग 
गरेको प्रमाख्णि व्यहोरा नखलेुको, कुन स्थानमा जान सवारी साधन प्रयोग गरीएको हो भने्न समेि 
नखलेुको, को कस्को नाममा रहेको के कुन र किी क्षमिाको सवारी साधन प्रयोग भएको हो भन्ने 
नखलेुको िथा जे जनु प्रयोजनमा सवारीसाधन भाडामा तलइएको भतनएको हो सो कायफ सम्पन्न भएको 
भने्न समेि नखलेुकोले सवारी साधन भाडामा तलईएको हो भने्न नै देख्खन नआई बोडफका का. म.ु 
कायफकारी प्रमखु लगायि कमफचारीहरुले वख् नयिपूवफक सवारी साधन भाडामा नतलई तबल मार संलग्न 
गरी रकम भकु्तानी ददई ववतभन्न भौचरहरुबाट आ.व.२०६८/०६९मा रु.39,88,292।-
आ.व.2069/070मा रु.76,96,603।- र 2आ.व.०७०/०७१ रु.79,57,518।- गरी जम्मा 
रु.१,९६,४२,४१३ वहनातमना गरी हानी नोक्सानी गरे गराएको। 

(४) मददरा खररद गरेको तबल संलग्न गरी वहनातमना गरेको। 

नेपाल पयफटन बोडफमा मददरा खररद िथा उपभोग भनी आ.व. २०६९।०७० देख्ख २०७०।०७१ 
सम्म पटक-पटक गरी लाखौं रुपैया खचफ लेखेको देख्खयो। बोडफको कायफ प्रकृिीले कुनै कायफक्रममा 
मददरा खररद िथा उपभोग गनफ गराउन पने भएमा सोको कारण र औख्चत्य खलुाई ववतधवि तनणफय वा 
आदेश गरी गराई मार खररद िथा उपभोग गनुफ गराउन ुपनेमा यसिफफ को भकु्तानी भौचर हेदाफ मादक 
पदाथफ खररद गनुफ पने कारण िथा आधार नखलेुको, मददरा के-कुन कारण वा प्रयोजनको लातग खररद 
गररएको हो भने्न नखलेुको, मददरा खररद गने भनी कुनै तनणफय भएको समेि देख्खन नआई उक्त 
मददरा को-कस्को तनणफयले खररद गरीएको हो र को-कस्ले उपभोग गरेको भने्न समेि नखलेुको हुुँदा 
नेपाल पयफटन बोडफका का.म.ुकायफकारी प्रमखु लगायि कमफचारीहरुले वख् नयिपूवफक खररद तबल मार 
संलग्न गरी रकम भकु्तानी ददई ववतभन्न भौचरहरुबाट आ.व. २०६८/०६९मा रु.6,36,728।- र 
आ.व. २०७०/०७१मा रु.1840377।- गरी जम्मा रु.२४,७७,१०५।- वहनातमना गरी हानी 
नोक्सानी गरे गराएको। 

(५) अन्िराफवष्ट्रय मेलाको नाममा रकम भकु्तानी गरी वहनातमना गरेको। 
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नेपाल पयफटन बोडफबाट ववदेशमा भएका अन्िराफवष्ट्रय मेलाहरुमा भाग तलएको भनी आ.व. २०६९।७० 
र २०७०।०७१ मा पटक-पटक रकम भकु्तानी गरेको।भकु्तानी भौचरबाट कुन मेला भएको भने्न 
पवुष्ट हनुे कागजाि संलग्न नरहेको।अन्िराफवष्ट्रय मेलामा भाग तलन जाुँदा भोज खवुाएको भनी तबल पेश 
गरेको आधारमा भकु्तानी गरेको िर त्यसरी भोज खवुाउन ुपने प्रयोजन िथा औख्चत्य नखलेुको िथा 
सोको लातग बोडफबाट कुनै आदेश वा तनणफय भएको नदेख्खएको। मेलामा कमफचारी खटाउदा भ्रमण 
खचफ मार वेहोने भनेकोमा होटल खचफ समेि व्यहोरेको।जस्िा कायफ गरी बोडफका का.म.ुकायफकारी 
प्रमखु लगायि कमफचारीहरुले वख् नयिपूवफक अन्िराफवष्ट्रय मेलाको नाममा तबल मार संलग्न गरी भौचर 
नं 2712 र 3090बाट रकम भकु्तानी ददई आ.व. २०६९।७०र २०७०/०७१ मा जम्मा 
रु.८,६४,२२५।- वरावर दरुुपयोग हानी नोक्सानी गरे गराएको। 

(६) व्यख्क्तगि कायफमा खचफ भएको तबल भरपाई पेश गरी भकु्तानी ददई वहनातमना गरेको। 

नेपाल पयफटन बोडफले खचफ गदाफ बोडफको उदे्दश्यअनरुुप पयफटन प्रवद्धफनसुँग सम्बन्धीि कामको लातग 
मार खचफ गनुफ पनेमा आ.व. २०६८/०६९ देख्ख २०७०/०७१ सम्म भएको खचफ हेदाफ कतिपय 
खचफहरु बोडफको उदे्दश्य अनरुुप पयफटन प्रवद्धफनसुँग असम्बख्न्धि काममा गररएको र कतिपय खचफहरु 
नक्कली कागजाि खडा गरी खचफ भकु्तानी गरेको।नेपाल बन्दको नाममा पटक-पटक मास,ु ख्चउरा, 
फलफूल समेि खररद गरेको भनी लाखौ खचफ लेखेको, बोडफका कमफचारीको तबहेमा पावटफ ददएको िथा 
उपहार खररद गरेको भनी खचफ लेखेको, बोडफका कमफचारीहरु वपकतनक गएकोमा वपकतनक खचफ भनी 
भकु्तानी लेखेको, आफैं ले काल्पतनक संस्था खडा गरी िी संस्थाहरुलाई ववतभन्न कायफक्रम बापि भनी 
भकु्तानी ददई तलई वहनातमना गरी हानी नोक्सानी पु्  याएको सो शीषफकबाट भकु्तानी लेखेको भौचर 
संलग्न कागजािमा उल्लेख्खि िीनवटा संस्थाको लेटरप्याडमा संस्थाको छाप नलागेको, संस्थाको कुनै 
ठेगाना उल्लेख नभएको, िी संस्थाहरुसुँग गररएको भतनएको सम्झौिामा संस्थाका िफफ बाट कसैले 
दस्िखि नगरेको देख्खनकुा साथै सो सम्बन्धमा ख्जल्ला प्रशासन कायाफलय काठमाण्डौमा पराचार गदाफ 
िी कुनै पतन संस्थाहरु दिाफ नरहेको भनी लेखी आएबाट आफै नक् कली कागजाि ियार गरी ववतभन्न 
संस्थाको नाममा रकम तलए खाएको भने्न देख्खई खचफ पवुष्ट हनुे कागज प्रमाण तबना भकु्तानी मेमो 
उठाई भकु्तानी भएको कारण समेिबाट बोडफमा नक्कली कागजाि ियार गरी िथा अकाफको नाममा 
कीिे दस्िखि गरी रकम भकु्तानी तलने गरेको।सो कायफ बोडफका का.म.ुकायफकारी प्रमखु लगायि 
कमफचारीहरुले वख् नयिपूवफक व्यख्क्तगि कायफमा खचफ भएको तबल मार संलग्न गरी ववतभन्न 
भौचरहरुबाट रकम भकु्तानी ददई आ.व. २०६८/०६९मा रु.1,43,29,891।- र 
आ.व.2070/071मा रु.3,21,64,988।- गरी जम्मा रु.४,६४,९४,८७९।- रकम वहनातमना 
गरी हानी नोक्सानी गरे गराएको। 

(७) बैंक खािाबाट रकम तनकाली वहनातमना गरेको। 

नेपाल पयफटन बोडफमा भएको खचफको याली (सफ्टवेयर) बाट आ.व. २०६९।७० र २०७०/०७१ 
सम्ममा ववतभन्न तमतिमा ववतभन्न नाउंमा ठूलो रकम भकु्तानी भएको, खचफका भकु्तानी भौचर (PV) भए 
पतन सो भकु्तानी भौचरअनसुार खचफ पषु्याई हनुे खररद िथा जनरल भौचर नदेख्खएको।यस सम्बन्धमा 
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प्रतिवादीहरुले सो भकु्तानी भौचर (वपतभ) िथा सो भकु्तानीलाई पवुष्ट गने तबल िथा सम्बद्ध कागजाि 
समेि खलुाउन नसकेको ववतभन्न भौचरहरुबाट बैकबाट रकम तनकाली PV नभएको आ.व. 
२०६९।७०मा रु.4,68,32,874।- र आ.व. २०७०/०७१मा रु.7,22,35,206।- एवम ्
PV भएको िर PJV नभएको आ.व. २०६९।७० मा रु.1,48,05,705।- र २०७०/०७१मा 
रु.1,31,93,850।- गरी जम्मा रु.१४,७०,६७,६३५।- रकम दरुुपयोग गरी वहनातमना हानी 
नोक्सानी गरे गराएको। 

(८) नक् कली हवाई वटकट पेश गरी रकम वहनातमना गरेको। 

नेपाल पयफटन बोडफले आतथफक बषफ २०६८/०६९ देख्ख २०७०/०७१ सम्ममा ववतभन्न एयर 
लाइन्सका आन्िररक हवाई वटकटहरु बापि पटक-पटक भकु्तानी गरेको।त्यसरी भौचरसाथ संलग्न 
गरीएका हवाई वटकटको सम्बन्धमा सम्बन्धीि एयरलाईन्सलाई सोधी पठाउुँदा िी एयरलाईन्सहरुबाट 
प्राप्त जवाफ (वववरण) को आधारमा रद्द गरीएका िथा पवहले नै भकु्तानी भैसकेका हवाई वटकट 
बापि समेि भकु्तानी ददएको िथा भकु्तानी ददइएका केही हवाई वटकटहरु नक् कली भएको।त्यस्िै 
अन्िराफवष्ट्रय हवाई वटकटको सम्बन्धमा वटकट उपलब्ध गराउने वल्ड वाईड एख्शयन ट्राभल्स एण्ड 
टुसफ प्रा.तल.बाट प्राप्त Purchase Vouchar  NTB Commission भनी उल्लेख भएको।बोडफलाई वटकट 
उपलब्ध गराउने वल्ड वाईड एख्शयन ट्राभल्स एण्ड टुसफ प्रा.तल.का प्रवन्ध तनदेशक महेन्र खनालले 
आयोगमा बयान गदाफ आन्िररकिफफ  नेपाल पयफटन बोडफबाट माग आए अनसुार नक् कली एयर वटकट 
र तबलहरु पेश गने गरेको, त्यसरी पेश गदाफ एयरलायन्सबाट वटकट बापि पाउने कतमशन बराबरको 
रकम कट्टा गरी नेपाल पयफटन बोडफका कायफकारी प्रमखु समेिलाई बझुाउने गरेको िथा अन्िराफवष्ट्रय 
हवाई वटकटमा सतभफस चाजफ बापि ट्राभल्सले केही रकम जोडी माग गरेबमोख्जमको कतमशन वटकट 
माग गने सम्बख्न्धि महाशाखा र कपोरेट महाशाखामा ददने गरेको भनी उल्लेख गरेबाट नेपाल पयफटन 
बोडफका का.म.ुकायफकारी प्रमखुलगायि कमफचारीहरुले वख् नयिपूवफक नक् कली हवाई वटकट संलग्न 
गरी ववतभन्न भौचरहरुबाट रकम भकु्तानी ददई आ.व. २०६८/०६९मा रु.4,99,726।- आ.व. 
2069/070 मा रु.14,10,619।- र आ.व. २०७०/०७१ मा रु.42,29,265।- गरी जम्मा 
रू.६१,३९,६१०।- रकम दरुुपयोग गरी हानी नोक्सानी गरे गराएको। 

(९) कायाफलय सहायक िथा कमफचारीहरुको नाममा चेक काटी भकु्तानी तलई वहनातमना गरेको। 

नेपाल पयफटन बोडफबाट ७ बषफअख्घ जातगर छाडेका सतुमि बरालको नाउुँमा चेक काटी 
रु.६,८२,९०९।-, बोडफका पोखरा शाखा इन्चाजफ श्रद्धा शे्रष्ठ बोडफबाटै रतसया भ्रमणमा गएको 
समयमा तनजको नाउुँमा चेक काटी रू.९,८०,३७०।-, झापा शाखाका सहायक कमफचारी सखु्श्मिा 
दहालको नाममा चेक काटी रु.८,००,०००।-, बोडफकै कमफचारी लेखनाथ भषुालको नाममा चेक 
काटी रु.१०,००,०००।-, बोडफका अकाफ कमफचारी प्रददप बस्नेिको नाममा ववतभन्न चेक काटी 
क्रमश: रु.२,९९,२५०।-,रु.१६,३०,५२९।-,रु.७,९५,०००।-, रु.४,९०,०००।-, 
रु.४,९५,०००।-, रु.६,४६,८४०।-,रु.५०,०००।-,रु.१,३२,७४३।-िथा रु.५०,०००।- गरी 
जम्मा रु.४५,८९,३६२।- भकु्तानी ददएको तनजहरुले आयोगमा वयान गदाफ उल्लेख्खि चेक 
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आफूहरुको नाममा कावटएको भए पतन चेकमा भएको सही आफ्नो नभएको र भकु्तानी समेि 
नतलएको भनी उल्लेख गरेका र तनजहरुको नमूना हस्िाक्षर र उल्लेख्खि चेकहरुमा भएको हस्िाक्षर 
एक आपसमा नतभड्ने भनी केन्रीय प्रहरी ववतध ववज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भए 
समेिबाट नेपाल पयफटन बोडफका कमफचारीहरुले वख् नयिपूवफक कायाफलय सहायक िथा कमफचारीहरुको 
नाममा चेक काटी रकम भकु्तानी तलई आ.व. २०७०/०७१ मा जम्मा रु.८०,५२,६४१।- रकम 
वहनातमना गरी हानी नोक्सानी गरे गराएको। 

(१०) नपेाल पयफटन बोडफ आतथफक ववतनयमावली, २०७० लाई संशोधन गरी बढी भकु्तानी गराई िथा बोडफमा 
भएको अतनयतमि खचफ अनमुोदन गरी स्वीकृि गरी वहनातमना गरेको। 

नेपाल पयफटन बोडफ ऐन, २०५३ अनसुार बोडफको तमति २०७०।०७।०८ मा बसेको सतमतिको 
१८८ औ ंबैठकले नेपाल पयफटन बोडफबाट भएको २०७० साल साउन मवहनादेख्ख असोज सम्मको 
खचफ अनमुोदन गरी सो अवतधमा मातथ उल्लेख्खि ववतभन्न ख्शषफकबाट भएका गैरकानूनी खचफ मध्ये 
२०७० साल साउन मवहनादेख्ख असोजसम्मको जम्मा रु.१०,६७,६६,७५९।- खचफ अनमुोदन गरी 
समेि बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याएको। त्यस्िै सावफजतनक खररद ऐन, २०६३ र सावफजतनक 
खररद तनयमावली, २०६४ को ममफलाई समेि मनन ्नगरी तमति संसोधन सहीिको “नपेाल पयफटन 
बोडफ आतथफक ववतनयमावली िथा कायफववतध २०७०” लाई १८9औ ं बैठकले सो ववतनयमावलीलाई 
२०७०।०४।०१ देख्खनै लागू हनुे गरी स्वीकृि गने तनणफय गरी दैतनक भ्रमण भत्ता खचफ, आवास 
खचफ, ववववध खचफमा अस्वभाववक ववृद्ध गनुफका साथै, सावफख्जनक खररद एन तनयम ववपरीि भएको सो 
संशोधनबाट दैतनक भ्रमण खचफमा रु.६१,२८,२७७।- बढी भकु्तानी हनु गई नेपाल पयफटन बोडफलाई 
हानी नोक् सानी भएको। 

अतभयोग र दावी: 

6. प्रतिवादी प्रचण्डमान शे्रष्ठको हकमा अतभयोग: 

 प्रतिवादी प्रचण्डमान शे्रष्ठ तमति २०६४।७।१६ देख्ख २०६८।८।१५ सम्म नेपाल पयफटन बोडफको 
कायफकारी प्रमखुको रुपमा कायफरि रहंदा आ.व.०६७/०६८ मा तनज प्रतिवादीले ववतभन्न प्रयोजनमा 
खचफ स्वीकृि गनुफका साथै खचफ भकु्तानी समेि ददएको शे्रस्िा कागजािबाट देख्खंदा मातथ प्रकरण २ मा 
उल्लेख भएबमोख्जम समान खररद नै नगरी तबल मार संलग्न गरी भकु्तानी गरी रु. 
१५,१६,००१।-, प्रकरण ३ मा उल्लेख भएअनसुार सवारी साधन भाडामा तलएको भनी तबल मार 
संलग्न गरी रु.१३,४६,२५९।-, प्रकरण ८ मा उल्लेख भएअनसुार नक्कली हवाई वटकट पेश गरी 
रु. 17,870।- समेि जम्मा रु.२८,८०,१३०।- वख् नयिपूवफक वहनातमना गरी नेपाल पयफटन 
बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याई तनजले भ्रष्टाचार तनवारण ऐन २०५९ को दफा १७ द्वारा पररभावषि 
कसूर अपराध गरेको देख्खदा तनजलाई ववगो रु. २८,८०,१३०।- (अठ्ठाईस लाख असी हजार एक 
सय िीस रुपैया) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ वमोख्जम ववगो असलु उपर गरी सोऐनको दफा 
३(१) िथा ३(१) (छ) वमोख्जम सजाय हनु साथै तनज प्रतिवादी प्रचण्डमान शे्रष्ठ नेपाल पयफटन 
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बोडफको प्रमखु रहेको हुुँदा तनजलाई सोही ऐनको दफा २४ बमोख्जम थप सजाय समिे गरी पाउुँन 
माग दावी तलईएको। 

7. प्रतिवादी सभुाष तनरौला भन्न ेसभुाष कुमार तनरौलाको हकमा अतभयोग: 

 प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौला नेपाल पयफटन बोडफमा तमति २०५७।०८।०५ मा तनदेशक पदमा 
सेवा प्रवेश गरी तमति २०६४।०८।०६ मा वररष्ठ तनदेशक, तमति २०६९।०२।२६ मा तनतमत्त 
कायफकारी प्रमखु र तमति २०७०।०४।०१ देख्ख का.म.ुकायफकारी प्रमखु पदमा कायफरि रहेको  
आ.व. ०६८/०६९ देख्ख आ.व. ०७०/०७१ सम्मको अवतधमा तनजले मातथ प्रकरण १ मा उल्लेख 
भएअनसुार कायफक्रमनै नगरी तबलमार राखी वहनातमना गरको रु. ७,१०,३८,६३०।, प्रकरण २ मा 
उल्लेख भए अनसुार समान खररद नै नगरी तबल मार संलग्न गरी वहनातमना गरेको रु. 
३,७०,८३,५९३।-, प्रकरण ३ मा उल्लेख भएअनसुार सवारी साधन भाडामा तलएको भनी तबल 
मार संलग्न गरी वहनातमना गरेको रु.१,५५,४९,७०३।-, प्रकरण ४ मा उल्लेख भएअनसुार मददरा 
खररद गरेको तबल संलग्न गरी वहनातमना गरेको रु. २२,९५,३८१।-, प्रकरण ५ मा उल्लेख 
भएअनसुार अन्िराफवष्ट्रय मेलाको नाममा रकम भकु्तानी गरेको भनी वहनातमना गरेको रु.७,२०,६७५।-
, प्रकरण ६ मा उल्लेख भए अनसुार व्यख्क्तगि कायफमा खचफ भएको तबल भरपाई पेश गरी भकु्तानी 
ददएर वहनातमना गरेको रु. ४,६०,००,३५४।-, प्रकरण ७ मा उल्लेख भएअनसुार बैंक खािाबाट 
रकम तनकाली वहनातमना गरेको रु. १४,५२,६९,८३४।-, प्रकरण ८ मा उल्लेख भएअनसुार 
नक् कली हवाई वटकट पेश गरी वहनातमना गरेको रु.५१,१५,९४१।-, प्रकरण ९ मा उल्लेख 
भएअनसुार कायाफलय सहायक िथा कमफचारीहरुको नाममा चेक काटी वहनातमना गरेको रु. 
८०,५२,६४१।-, र प्रकरण १० मा उल्लेख भएअनसुार नेपाल पयफटन बोडफ आतथफक ववतनयमावली 
२०७० लाई संशोधन गरी बढी भकु्तानी गरी हानी नोक्सानी गराएको रु. ६१,२८,२७७।- गरी 
जम्मा रु. ३३,७२,५५,०२९।- वख् नयिपूवफक वहनातमना गरी नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी 
पु्  याई तनजले भ्रष्टाचार तनवारण ऐन २०५९ को दफा १७ द्वारा पररभावषि कसूर अपराध गरेको 
देख्खदा तनजलाई ववगो रु. ३३,७२,५५,०२९।- (िेिीस करोड वहत्तर लाख पचपन्न हजार उनान्िीस 
रुपैया), कायम गरी सोही दफा १७ वमोख्जम ववगो असलु उपर गरी सोही ऐनको दफा ३(१) िथा 
३(१) (झ) वमोख्जम सजाय हनु साथै तनज प्रतिवादी नेपाल पयफटन बोडफको प्रमखु रहेको हुुँदा 
तनजलाई सोही ऐनको दफा २४ बमोख्जम थप सजाय समेि हनु माग दावी तलईएको। 

8. अतनल दास भन्न ेअतनल कुमार दासको हकमा : 

 प्रतिवादी अतनल कुमार दास नेपाल पयफटन बोडफमा तमति २०५५।११।३० मा सहायक प्रवन्धक 
पदमा सेवा प्रवेश गरी तमति २०६४।०४।०६ मा प्रवन्धक पदमा बढुवा भई तमति 
२०७०।०८।०९ देख्ख तनतमत्त तनदेशकको रुपमा कायफरि रहेको र आ.व. ०६८/०६९ देख्ख 
आ.व. ०७०/०७१ सम्मको अवतधमा तनजले मातथ प्रकरण १ मा उल्लेख भएअनसुार कायफक्रम नै 
नगरी तबल मार राखी वहनातमना गरको रु ४,१०,०५,६६७।-, प्रकरण २ मा उल्लेख भए अनसुार 
समान खररद नै नगरी तबल मार संलग्न गरी वहनातमना गरेको रु २,१२,४१,२३६।-, प्रकरण ३ 
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मा उल्लेख भएअनसुार सवारी साधन भाडामा तलएको भनी तबल मार संलग्न गरी वहनातमना गरेको रु 
६७,४९,७८९।-, प्रकरण ४ मा उल्लेख भएअनसुार मददरा खररद गरेको तबल संलग्न गरी वहनातमना 
गरेको रु. १४,११,१४१।-, प्रकरण ६ मा उल्लेख भएअनसुार व्यख्क्तगि कायफमा खचफ भएको तबल 
भरपाई पेश गरी भकु्तानी ददएर वहनातमना गरेको रु २,०६,०६,५५८।-, प्रकरण ७ मा उल्लेख 
भएअनसुार बैंक खािाबाट रकम तनकाली वहनातमना गरेको रु. ७,७६,९५,९३२।-, प्रकरण ८ मा 
उल्लेख भएअनसुार नक् कली हवाई वटकट पेश गरी वहनातमना गरेको रु. २७,३५,०८०।- र प्रकरण 
९ मा उल्लेख भएअनसुार कायाफलय सहायक िथा कमफचारीहरुको नाममा चेक काटी वहनातमना गरेको 
रु. ८०,५२,६४१।- गरी जम्मा रु. १७,९४,९८,०४३।- वख् नयिपूवफक वहनातमना गरी नेपाल 
पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याई भ्रष्टाचार तनवारण ऐन २०५९ को दफा १७ द्वारा पररभावषि 
कसूर अपराध गरेको देख्खदा तनजलाई ववगो रु. १७,९४,९८,०४३।-(सर करोड चौरानब्बे लाख 
अन्ठानब्बे हजार तरचालीस रुपैयाुँ)।- कायम गरी सोही दफा १७ वमोख्जम ववगो असलु उपर गरी 
सोही ऐनको दफा ३(१) िथा ३(१) (झ) वमोख्जम सजाय हनु मागदावी तलईएको। 

9. प्रतिवादी नन्दनी लाहे थापा भन्न ेनन्दनी लाहेको हकमा अतभयोग: 

 प्रतिवादी नन्दनी लाहे थापा भने्न नन्दनी लाहे नपेाल पयफटन बोडफमा तमति २०५५।०९।२२ मा 
प्रबन्धक पदबाट सेवा प्रवेश गरी तमति २०६०।१०।२२ मा तनदेशक र २०६७।१०।२३ मा 
वररष्ठ तनदेशक पदमा बढुवा भई कायफरि रहेको आ.व. ०६८/०६९ देख्ख आ.व. ०७०/०७१ 
सम्मको अवतधमा तनजले मातथ प्रकरण १ मा उल्लेख भएअनसुार कायफक्रम नै नगरी तबल मार राख्ख 
वहनातमना गरको रु.६,८८,९२८।-, प्रकरण २ मा उल्लेख भएअनसुार समान खररद नै नगरी तबल 
मार संलग्न गरी वहनातमना गरेको रु.११,२६,३५९।-, प्रकरण ३ मा उल्लेख भएअनसुार सवारी 
साधन भाडामा तलएको भनी तबल मार संलग्न गरी वहनातमना गरेको रु.१३,४२,००८।-, प्रकरण ५ 
मा उल्लेख भएअनसुार अन्िराफवष्ट्रय मेलाको नाममा रकम भकु्तानी गरेर वहनातमना गरेको 
रु.१,४३,५५०।- र प्रकरण ८ मा उल्लेख भएअनसुार नक् कली हवाई वटकट पेश गरी वहनातमना 
गरेको रु.१,१५,७७७।- गरी जम्मा रु.३४,१६,६२२।- वख् नयिपूवफक वहनातमना गरी नेपाल 
पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याई तनजले भ्रष्टाचार तनवारण ऐन २०५९ को दफा १७ द्वारा 
पररभावषि कसूर अपराध गरेको देख्खदा तनजलाई ववगो रु. ३४,१६,६२२।- (चौिीस लाख सोह्र 
हजार छ सय बाईस रुपैया) कायम गरी सोही दफा १७ वमोख्जम ववगो असलु उपर गरी सोही 
ऐनको दफा ३(१) िथा ३(१) (छ) वमोख्जम सजाय हनु मागदावी तलईएको। 

10. प्रतिवादी आददत्य बरालको हकमा अतभयोग: 
 प्रतिवादी आददत्य बराल नेपाल पयफटन बोडफमा तमति २०५७।७।२४ मा प्रबन्धक पदमा सेवा प्रवेश 

गरी तमति २०६३।१०।२१ मा तनदेशक र २०७०।१०।२२ देख्ख बररष्ठ तनदेशक पदमा बढुवा  
भई कायफरि रहेको आ.व. ०६८/०६९ देख्ख आ.व. ०७०/०७१ सम्मको अवतधमा तनजले मातथ 
प्रकरण १ मा उल्लेख भएअनसुार कायफक्रम नै नगरी तबल मार राख्ख वहनातमना गरको 
रु.१५,२६,४१५।-, प्रकरण २ मा उल्लेख भएअनसुार समान खररद नै नगरी तबल मार संलग्न गरी 



       

         वादी नपेाल सरकार प्रतिवादी प्रचण्डमान शे्रष्ठ समेि मदु्दा: भ्रष्टाचार (अतनयतमििा) मदु्दा नं. ०७१-CR -०२८२ पेज 43 

 

वहनातमना गरेको रु.१२,०६,२३४।-, प्रकरण ३ मा उल्लेख भए अनसुार  सवारी साधन भाडामा 
तलएको भनी तबल मार संलग्न गरी वहनातमना गरेको रु.१०,०६,३२०।, प्रकरण ६ मा उल्लेख 
भएअनसुार व्यख्क्तगि कायफमा खचफ भएको तबल भरपाई पेश गरी भकु्तानी ददएर वहनातमना गरेको 
रु.४११३६६।-र प्रकरण ८ मा उल्लेख भए अनसुार नक् कली हवाई वटकट पेश गरी वहनातमना 
गरेको तबल भरपाई पेश गरी भकु्तानी ददई वहनातमना गरेको रु.२७७६०।- गरी जम्मा 
रु.४१,७८,०९५।- वख् नयिपूवफक वहनातमना गरी नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याई 
तनजले भ्रष्टाचार तनवारण ऐन २०५९को दफा १७ द्वारा पररभावषि कसूर अपराध गरेको देख्खदा 
तनजलाई ववगो रु. ४१,७८,०९५।- (एकचालीस लाख अठहत्तर हजार पन्चानब्बे रुपैया) कायम 
गरी सोही दफा १७ वमोख्जम ववगो असलु उपर गरी सोही ऐनको दफा ३(१) िथा ३(१) (छ) 
वमोख्जम सजाय हनु मागदावी तलईएको। 

11. प्रतिवादी वहक्मि तसंह ऐरको हकमा अतभयोग: 
 प्रतिवादी वहक्मि तसंह ऐर नेपाल पयफटन बोडफमा तमति २०५७।०८।०१ मा प्रवन्धक पदमा सेवा 

प्रबेश गरी तमति २०६६।०३।०५ मा तनदेशक पदमा बढुवा भई कायफरि रहेको आ.व. 
०६८/०६९ देख्ख आ.व. ०७०/०७१ सम्मको अवतधमा तनजले मातथ प्रकरण १ मा उल्लेख 
भएअनसुार कायफक्रम नै नगरी तबल मार राख्ख वहनातमना गरको रु.३,३६,९४,२४४।-, प्रकरण २ 
मा उल्लेख भएअनसुार समान खररद नै नगरी तबल मार संलग्न गरी वहनातमना गरेको 
रु.20568055।-, प्रकरण ३ मा उल्लेख भएअनसुार सवारी साधन भाडामा तलएको भनी तबल 
मार संलग्न गरी संलग्न िातलकावमोख्जम वहनातमना गरेको रु.1,30,20,744।-, प्रकरण ४ मा 
उल्लेख भएअनसुार मददरा खररद गरेको तबल संलग्न गरी वहनातमना गरेको रु.10,65,964।-, 
प्रकरण ५ मा उल्लेख भएअनसुार अन्िराफवष्ट्रय मेलाको नाममा रकम भकु्तानी गरेर वहनातमना गरेको 
रु.8,64,225।-, प्रकरण ६ मा उल्लेख भएअनसुार व्यख्क्तगि कायफमा खचफ भएको तबल भरपाई 
पेश गरी भकु्तानी ददई वहनातमना गरेको रु.2,60,79,042।-, प्रकरण ७ मा उल्लेख भएअनसुार 
बैंक खािाबाट रकम तनकाली वहनातमना गरेको रु.6,75,73,902।-  र प्रकरण ८ मा उल्लेख 
भएअनसुार नक् कली हवाई वटकट पेश गरी वहनातमना गरेको रु.2597436।- गरी जम्मा 
रु.16,54,63,612।- वख् नयिपूवफक वहनातमना गरी नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याई 
तनजले भ्रष्टाचार तनवारण ऐन २०५९ को दफा १७ द्वारा पररभावषि कसूर अपराध गरेको देख्खदा 
तनजलाई ववगो रु.16,54,63,612।- (सोह्र करोड चौवन्न लाख रीसठ्ठी हजार छ सय वाह्र रुपैया) 
कायम गरी सोही दफा १७ बमोख्जम ववगो असलु उपर गरी सोही ऐनको दफा ३(१) िथा ३(१) 
(झ) बमोख्जम सजाय हनु मागदावी तलईएको। 

12. प्रतिवादी काख्शराज भण्डारीको हकमा अतभयोग: 

 प्रतिवादी काशीराज भण्डारी तमति २०५६।०५।०१ मा नेपाल पयफटन बोडफको अतधकृि पदमा सेवा 
प्रवेश गरी तमति २०६३।०५।०२ मा बररष्ठ प्रबन्धक र तमति २०६५।०४।०८ मा तनदेशक 
पदमा बढुवा भई कायफरि रहेको आ.व. ०६८/०६९ देख्ख आ.व. ०७०/०७१ सम्मको अवतधमा 
तनजले मातथ प्रकरण १ मा उल्लेख भएअनसुार कायफक्रम नै नगरी तबल मार राखी वहनातमना गरेको 
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रु.१३,३०,२३२।-, प्रकरण २ मा उल्लेख भएअनसुार समान खररद नै नगरी तबल मार संलग्न गरी 
वहनातमना गरेको रु.१३,०१,५०५।-, प्रकरण ३ मा उल्लेख भए अनसुार सवारी साधन भाडामा 
तलएको भनी तबल मार संलग्न गरी वहनातमना गरेको रु.५,०४,४५०।-, प्रकरण ४ मा उल्लेख 
भएअनसुार मददरा खररद गरेको तबल संलग्न गरी वहनातमना गरेको रु.१,८१,७२४।-, प्रकरण ६ मा 
उल्लेख भए अनसुार व्यख्क्तगि कायफमा खचफ भएको तबल भरपाई पेश गरी भकु्तानी ददएर वहनातमना 
गरेको रु.१,०२,१६६।- र प्रकरण ८ मा उल्लेख भएअनसुार नक् कली हवाई वटकट पेश गरी 
संलग्न िातलकावमोख्जम वहनातमना गरेको रु.६४,३८८।- गरी जम्मा रु.34,84,465।- 
वख् नयिपूवफक वहनातमना गरी नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याई तनजले भ्रष्टाचार तनवारण 
ऐन २०५९ को दफा १७ द्वारा पररभावषि कसूर अपराध गरेको देख्खदा तनजलाई ववगो 
रु.34,84,465।-(चौिीस लाख चौरासी हजार चार सय पैसठ्ठी रुपैया) कायम गरी सोही दफा १७ 
वमोख्जम ववगो असलु उपर गरी सोही ऐनको दफा ३(१) िथा ३(१) (छ) वमोख्जम सजाय हनु 
मागदावी तलईएको। 

13. प्रतिवादी ध्रवु राईको हकमा अतभयोग: 

 प्रतिवादी ध्रवु राई नेपाल पयफटन बोडफमा तमति २०५५।०९।१७ मा सहायक प्रबन्धक पदमा सेवा 
प्रवेश गरी तमति २०६०।०९।२२ मा प्रवन्धक पदमा बढुवा भई कायफरि रहेको आ.व. 
०६८/०६९ देख्ख आ.व. ०७०/०७१ सम्मको अवतधमा तनजले मातथ प्रकरण १ मा उल्लेख 
भएअनसुार कायफक्रम नै नगरी तबल मार राख्ख वहनातमना गरको रु.१,७०,४४८।-, प्रकरण २ मा 
उल्लेख भएअनसुार समान खररद नै नगरी तबल मार संलग्न गरी वहनातमना गरेको रु.३,९०,९१२।, 
प्रकरण ३ मा उल्लेख भएअनसुार सवारी साधन भाडामा तलएको भनी तबल मार संलग्न गरी 
वहनातमना गरेको रु.28,570।-र प्रकरण ६ मा उल्लेख भएअनसुार  व्यख्क्तगि कायफमा खचफ भएको 
तबल भरपाई पेश गरी भकु्तानी ददएर वहनातमना गरेको रु.३७,४६९।- गरी जम्मा रु.६,२७,३९९।- 
वख् नयिपूवफक वहनातमना गरी नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याई तनजले भ्रष्टाचार तनवारण 
ऐन २०५९ को दफा १७ द्वारा पररभावषि कसूर अपराध गरेको देख्खदा तनजलाई ववगो 
रु.६,२७,३९९।- (छ लाख सत्ताईस हजार िीन सय उनान्सय रुपैया) कायम गरी सोही दफा १७ 
वमोख्जम ववगो असलु उपर गरी सोही ऐनको दफा ३(१) िथा ३(१) (ङ) वमोख्जम सजाय हनु 
मागदावी तलईएको। 

14. प्रतिवादी तललाबहादरु बातनयाुँको हकमा अतभयोग: 

 प्रतिवादी तललाबहादरु बातनया नपेाल पयफटन बोडफमा तमति २०५७।०२।०२ मा सहायक प्रवन्धक 
पदमा सेवा प्रवेश गरी तमति २०६०।१२।१९ मा प्रवन्धक पदमा बढुवा भई कायफरि रहेको आ.व. 
०६८/०६९ देख्ख आ.व. ०७०/०७१ को अवतधमा तनजले मातथ प्रकरण ३ मा उल्लेख भएअनसुार 
सवारी साधन भाडामा तलएको भनी तबल मार संलग्न गरी संलग्न िातलका वमोख्जमको जम्मा 
रु.1,00,260।- वख् नयिपूवफक वहनातमना गरी नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याई तनजले 
भ्रष्टाचार तनवारण ऐन २०५९ को दफा १७ द्वारा पररभावषि कसूर अपराध गरेको देख्खदा तनजलाई 
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ववगो रु.1,00,260।-(एक लाख दईु सय साठी रुपैया) कायम गरी सोही दफा १७ वमोख्जम ववगो 
असलु उपर गरी सोही ऐनको दफा ३(१) िथा ३(१) (घ) वमोख्जम सजाय हनु मागदावी तलइएको। 

15. प्रतिवादी ददवाकर ववक्रम राणा भन्न ेददवाकर राणाको हकमा अतभयोग: 

 प्रतिवादी ददवाकर राणाले नेपाल पयफटन बोडफमा तमति २०५६।०४।३१ मा सहायक प्रवन्धक पदमा 
सेवा प्रवेश गरी तमति २०६०।०९।२२ मा प्रवन्धक र तमति २०६७।०९।२२ मा वररष्ठ 
प्रवन्धक पदमा बढुवा भई कायफरि रहेको आ.व. ०६८/०६९ देख्ख आ.व. ०७०/०७१ सम्मको 
अवतधमा तनजले मातथ प्रकरण २ मा उल्लेख भएअनसुार समान खररद नै नगरी तबल मार संलग्न 
गरी जम्मा रु.२,५५,०४६।- वख् नयिपूवफक वहनातमना गरी नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी 
पु्  याई तनजले भ्रष्टाचार तनवारण ऐन २०५९ को दफा १७ द्वारा पररभावषि कसूर अपराध गरेको 
देख्खदा तनजलाई ववगो रु.२,५५,०४६।-(दईु लाख पचपन्न हजार छयालीस रुपैया) कायम गरी सोही 
दफा १७ वमोख्जम ववगो असलु उपर गरी सोही ऐनको दफा ३(१) िथा ३(१) (घ) वमोख्जम 
सजाय हनु मागदावी तलईएको। 

16. प्रतिवादी लक्ष्मण गौिमको हकमा अतभयोग: 

 प्रतिवादी लक्ष्मण गौिम नेपाल पयफटन बोडफमा तमति २०६२।०३।२८ मा सहायक प्रवन्धक पदमा 
सेवा प्रवेश गरी तमति २०६५।०४।०७ मा प्रवन्धक पदमा बढुवा भई कायफरि रहेको आ.व. 
०६८/०६९ देख्ख आ.व. ०७०/०७१ को अवतधमा तनजले मातथ प्रकरण ३ मा उल्लेख भएअनसुार 
सवारी साधन भाडामा तलएको भनी तबल मार संलग्न गरी जम्मा रु.३,६८,१५६।- वख् नयिपूवफक 
वहनातमना गरी नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याई तनजले भ्रष्टाचार तनवारण ऐन २०५९ 
को दफा १७ द्वारा पररभावषि कसूर अपराध गरेको देख्खदा तनजलाई ववगो रु.३,६८,१५६।- (िीन 
लाख अठसठ्ठी हजार एक सय छपन्न रुपैया) कायम गरी सोही दफा १७ वमोख्जम ववगो असलु उपर 
गरी सोही ऐनको दफा ३(१) िथा ३(१) (घ) वमोख्जम सजाय हनु मागदावी तलईएको। 

17. प्रतिवादीहरु सखु्शल ख्घतमरे, शरदचन्र पौडेल, मेघबहादरु पाण्डे, टीकाराम सापकोटा, पम्फादेवी धमला 
(पौडेल), तडल्लीप्रसाद ख्शवाकोटी, रिीसचन्रलाल समुन, रेविबहादरु थापा, ध्रवुनारायण शे्रष्ठ, फुरगेल्जे 
शपेाफ र रञ्जनकृष्ण खनालको हकमा अतभयोग: 

 नेपाल पयफटन बोडफको कायफकारी सतमतिमा तमति २०६९।१०।१९ देख्ख तमति २०७१।०४।०५ 
सम्म अध्यक्ष रहेका प्रतिवादी सखु्शल ख्घतमरे, तमति २०६९।०६।२३ देख्ख तमति 
२०७१।०५।१५सम्म सदस्य रहेका प्रतिवादी मेघबहादरु पाण्डे, तमति २०६८।०९।१८ देख्ख 
तमति २०७१।०९।१७ सदस्य रहेका प्रतिवादीहरु रेविबहादरु थापा, फुरगेल्जे शेपाफ र पम्फादेवी 
धमला (पौडेल), तमति २०७०।०३।२६ देख्ख हालसम्म सदस्य रहेका प्रतिवादी रिीसचन्र लाल 
समुन, तमति २०७०।०८।२६ देख्ख हालसम्म सदस्य रहेका प्रतिवादी ध्रवुनारायण शे्रष्ठले कायफकारी 
सतमतिको तमति २०७०।७।८ मा बसेको १८८ औ ंबैठकबाट कायफकारी कायफकारी सतमतिको तमति 
२०७०।३।२६ मा बसेको १८६ औ ंबैठकको तनणफय र नपेाल पयफटन बोडफ आतथफक ववतनयम िथा 
कायफववतध, २०५५ ले गरेको व्यवस्थाअनसुार चाल ुआ.व. २०७०/७१ को प्रथम ३ (िीन) मवहना 
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(२०७० श्रावणदेख्ख आख्श्वन) का लातग स्वीकृि भएअनसुार का.म.ु कायफकारी प्रमखुले वैठक समक्ष 
प्रस्ििु गनुफ भएको बोडफबाट सम्पन्न कायफक्रम र सम्मको खचफहरु बैठकले अनमुोदन गयो भनी तनणफय 
भएको। कायफकारी सतमतिलाई बोडफको वावषफक कायफक्रम िथा बजेट स्वीकृिसम्म गने अतधकार प्रदान 
गरेकोमा बोडफबाट एक आपसमा तमलेमिो गरी बोडफलाई हानी नोक्सानी पयुाफउने गरी चाल ु
आ.व.२०७०/०७१ को प्रथम ३ मवहना (२०७० श्रावणदेख्ख आश्वीन) को अवधीमा भएको खचफ 
अनातधकृि रुपमा गरी मातथ प्रकरण १० मा उल्लेख भएबमोख्जम बोडफमा भएको अतनयतमि खचफ 
अनमुोदन गरी संलग्न िातलकाअनसुारको रु.१०,६७,६६,७५९।- र प्रकरण १० मा उल्लेख 
भएबमोख्जम पयफटन बोडफ आतथफक ववतनयमावली, २०७० लाई संशोधन गरी बढी भकू्तानी ददएको रु. 
६१,२८,२७७।- समेि जम्मा रु.११,२८,९५,०३६।- नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी 
पु्  याई भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०४९ को दफा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्खदा तनजहरुलाई 
तबगो रु.११,२८,९५,०३६।- (एघार करोड अठ्ठाईस लाख पन्चानब्बे हजार छत्तीस रुपैया) कायम 
गरी दफा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी दफा ३(१) िथा ३ (१) (झ) बमोख्जम सजाुँयको 
माग दावी तलईएको।साथै कायफकारी सतमतिका अध्यक्ष सखु्शल कुमार ख्घतमरे िि ्काल संस्कृिी पयफटन 
िथा नागरीक उड्डयन मन्रालयका सख्चव (रा.प. ववख्शष्ठ शे्रणी) को पदातधकारी रहेको र 
रिीशचन्रलाल समुन ित्कालीन नेपाल नागरीक उड्डयन प्रातधकरणको महातनदेशक पदमा कायफरि 
रहेको देख्खदा तनजहरुको हकमा सोही ऐनको दफा २४ बमोख्जम थप सजायको माग दावी 
तलईएको। 

18. प्रतिवादीहरु शरदचन्र पौडेल र टीकाराम सापकोटाको हकमा अतभयोग: 

 कायफकारी सतमतिका सदस्य िथा पूणफचन्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठीि उप-सतमतिका सदस्यद्वय 
टीकाराम सापकोटा र शरदचन्र पौडेलले एक पटक आफैले पेश गरी पाररि गरेको ववतनयमावली 
कुनै कानूनी आधार र प्रमाण तबना रञ्जनकृष्ण अयाफल र सभुाष कुमार तनरौलाले पररमाजफन गरेको 
भतनएको आतथफक ववतनयमावलीलाई समेि सहमिी जनाई पाररि गरेको उक्त तनयमावली पाररि गदाफ 
कायफकारी सतमतिमा सदस्य तडल्ली प्रसाद ख्शवाकोटीले समेि उपख्स्थि भै पाररि गरेको देख्खदा 
तनजहरुकोले संलग्न िातलकाबमोख्जमको रु. ६१,२८,२७७।- वख् नयिपूवफक नेपाल पयफटन बोडफलाई 
हानी नोक्सानी पु्  याई भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा पररभावषि कसूर अपराध 
गरेको हुुँदा तनजहरुलाई ववगो रु. ६१,२८,२७७।- (एकसठ्ठी लाख अठ्ठाईस हजार दईु सय सिहत्तर 
रुपैया) कायम गरी सोही दफा १७ बमोख्जम ववगो असूल उपर गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र 
३(१)(ज) बमोख्जम सजायको माग दावी तलइएको। 

19. प्रतिवादीहरु रंजनकृष्ण अयाफल र लक्ष्मण गौिमको हकमा अतभयोग: 

 ित्कालीन सह सख्चव प्रतिवादी रंजन कृष्ण अयाफल पयफटन मन्रालयका िफफ वाट कानूनी ववज्ञको रुपमा 
नेपाल पयफटन बोडफमा २०६९ साल देख्खनै आमख्न्रि सदस्यको रुपमा उपख्स्थि भै बोडफको तनणफयमा 
संलग्न रहेको।प्रतिवादी लक्ष्मण गौिम समेिले पेश गरेको आतथफक ववनीयमावलीको ववषयमा तनज 
रंजन कृष्ण अयाफललाई जानकारी भएको र आफूलाई मन्रालयबाट कानूनी ववज्ञको रुपमा नै बोडफमा 
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प्रतितनतधत्व गनफका लातग पठाएकोमा तनजले बोडफका िफफ बाट हनुे काम कावाफही िथा तनणफय काननु 
सम्मि छन ्छैनन ्भने्न सम्वन्धमा एकीन गनुफ पने र गैरकानूनी भएको अवस्थामा असहमिी नजनाई 
बोडफले अतनवायफ रुपमा पालना गनुफ पने सावफजतनक खररद ऐनको उल्लंघन हनुे गरी सरुुवािदेख्ख नै 
बोडफका कायफकारी सतमति एवं पदातधकारीहरुसंग तमलेमिो गरी संलग्न िातलकाबमोख्जम रु. 
६१,२८,२७७।- बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याई भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा 
पररभावषि कसरु गरेको देख्खदा तनजहरुलाई ववगो रु. ६१,२८,२७७।- (एकसठ्ठी लाख अठ्ठाईस 
हजार दईु सय सिहत्तर रुपैया) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(ज) बमोख्जम 
सजायको माग दावी तलने। 

20. प्रतिवादीहरु टीकाराम सापकोटा र शरदचन्र पौडेलको हकमा अतभयोग: 

 कायफकारी सतमतिका सदस्य िथा पूणफचन्र भट्टराईको संयजकत्वमा गठीि उप सतमतिका सदस्यद्वय 
टीकाराम सापकोटा र शरदचन्र पौडेलले एक पटक आफैले पेश गरी पाररि गरेको ववतनयमावली 
कुनै कानूनी आधार र प्रमाण तबना रञ्जनकृष्ण अयाफल र सभुाष कुमार तनरौलाले पररमाजफन गरेको 
भनीएको आतथफक ववतनयमावलीलाई समेि सहमिी जनाई पाररि गरेको उक्त तनयमावली पाररि गदाफ 
कायफकारी सतमतिमा सदस्य तडल्ली प्रसाद ख्शवाकोटीले समेि उपख्स्थि भै पाररि गरेको देख्खदा 
तनजहरुकोले संलग्न िातलका बमोख्जमको रु. ६१,२८,२७७।- वख् नयिपूवफक नेपाल पयफटन 
बोडफलाई हानीनोक्सानी पु्  याई भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा पररभावषि कसूर 
अपराध गरेको हुुँदा तनजहरुलाई ववगो रु. ६१,२८,२७७।- (एकसठ्ठी लाख अठ्ठाईस हजार दईु सय 
सिहत्तर रुपैया) कायम गरी सोही दफा १७ बमोख्जम ववगो असूल उपर गरी सोही ऐनको दफा 
३(१) र ३(१)(ज) बमोख्जम सजायको माग दावी तलइएको। 

21. प्रतिवादी महेन्र खनालको हकमा अतभयोग: 

 वल्ड वाईड एख्शयन ट्राभल्स एण्ड टुसफ प्रा.तल.का प्रवन्ध तनदेशक प्रतिवादी महेन्र खनालले मातथ 
प्रकरण ८ मा उल्लेख भएअनसुार नेपाल पयफटन बोडफका का.म.ु कायफकारी प्रमखुलगायि 
कमफचारीहरुलाई कतमसन िथा नक्कली एवं दोहोरो हवाई वटकट उपलब्ध गराई रु.६१,३९,६१०।- 
वख् नयिपूवफक वहनातमना गरी नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याई भ्रष्टाचार तनवारण ऐन 
२०५९ को दफा ८ (४) द्वारा पररभावषि कसूर गरेको देख्खदा तनजलाई ववगो रु.६१,३९,६१०।- 
(एकसठ्ठी लाख उनन्चालीस हजार छ सय दश रुपैया) कायम गरी सोही दफा ८(४) बमोख्जम 
सजायको माग दावी तलईएको। 

22. आरोपपरको ववरुद्ध खण्डमा प्रतिवादी कायम गरीएका िर अतभयोदावी खण्डमा सजायुँमा छुट ददई 
साक्षीको रुपमा वखु्झपाउन अनरुोध गररएको व्यहोरा: 

 आरोपपरमा प्रतिवादी कायम गरीएका मध्येका नेपाल पयफटन बोडफका कमफचारीहरु उदय भट्टराई, 
नवीन पोखरेल, शरद प्रधान, प्रददप पौडेल, गोववन्दराज वली, मख्णराज लातमछाने, सतुनल शमाफ, ववमल 
शमाफ कंडेल, सतमर बज्राचायफ, कुन्दन शमाफ, ख्जिेन्र भट्टराई, नम्रिा शे्रष्ठ, जानकी प्रसाद उपाध्याय, सूयफ 
थपतलया, समुन ख्घतमरे, रान ु शाह, रोवहणी प्रसाद खनाल, दीपकराज जोशी, सदुन सवेुदी, सन्िोष 
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ववक्रम थापा, लेखनाथ भषुाल, श्रद्धा शे्रष्ठ, प्रददप बस्नेि, खेमराज िीमल्सेना, अचफना के.सी. राणा 
उज्जवला दली, खड्ग तबक्रम शाहले भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा पररभावषि 
कसूर गरेको देख्खएिा पतन िी कमफचारीहरुमध्ये कसैलाई का.म.ु कायफकारी प्रमखु सभुाष कुमार 
तनरौलासमेिले कायफसम्पादन मूल्याङ्कनमा काम नम्बर ददने, भकु्तानीको लातग पेश भएको कागजाि 
हस्िाक्षर नगरी अवज्ञा गरेमा स्पवष्टकरण माग गने आफूले पवहला हस्िाक्षर गरी कमफचारीलाई 
हस्िाक्षर गनफ दवाव ददएको देख्खएको साथै अनसुन्धानको क्रममा अनसुन्धान अतधकृिलाई 
अनसुन्धानमा सहयोग पु्  याएको हदुाुँ तनजहरुलाई भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ िथा 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१५) बमोख्जम सजायको हकमा 
पूणफ छुट गरी तनजहरुलाई सरकारी साक्षी सरह वझुी पाउन भन्ने आरोपपर।  

23. म अध्यागमन ववभागको महातनदेशक पदमा २०७० बैशाखदेख्ख कायफरि रहेको र सो पद पयफटन 
बोडफको कायफकारी सवयमतिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था अनसुार बोडफको कायफकारी सतमतिमा तथएुँ। 
बोडफ कायफकारी सतमतिको तमति २०७०।३।३१ को १८७ औ ं बैठकले बोडफको आतथफक 
ववतनयमावली स्वीकृि गने एजेण्डा तथयो । सो एजेण्डामा छलफल हुुँदा पूणफचन्र भट्टराईको 
संयोजकत्वमा उपसतमति बनाउने सहमिी भएको हो । सो सतमतिमा म पतन तथएुँ । सो 
उपसतमतिलाई आतथफक ववतनयमावली पररमाख्जफि गने अतधकार ददएको तथयो । उपसतमतिको प्रतिवेदन 
अनसुार २०७०।४।२८मा २०७०।४।१ देख्ख लागू हनुे गरी आतथफक ववतनयमावली स्वीकृि 
भएको हो । बोडफको तमति २०७०।९।२२ को १८९ औ ं बैठकमा सो ववतनयमावलीमा भाषागि 
पररमाजफन गनुफपने कुरा उठेकोले भाषागि सधुार गने तनणफय भएको हो । सो तनणफयमा बोडफको १८८ 
औ ं बैठकको तनणफयलाई Reference ददएको रहेछ । १८८ औ ं बैठकमा म उपख्स्थि नभएकोले 
त्यसबारे मलाई जानकारी भएन । यसरी म समेि रहेको बोडफको बैठकले भाषागि रुपमा मार 
पररमाजफन गने तनणफय गरेकाले बोडफलाई तनयमावली पररमाजफनबाट हनु गएको थप आतथफक भारबारे 
मैले ख्जम्मेवारी तलन ुपने होइन भने्न प्रतिवादी शरदचन्र पौडेलको यस अदालिसमक्षको बयान। 

24. म २०७० बैशाखदेख्ख अथफमन्रालयको बोडफमा पठाउने तनणफय अनसुार बोडफको सदस्य रहेको हो। 
आरोपदावीमा उल्लेख भएको बोडफको आतथफक ववतनयमावली मैले पारीि गरेको होइन । सो 
ववतनयमावली नेपाल पयफटन बोडफ ऐन, २०५३ को दफा २५(२) ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी 
बनेको र हालसम्म कायाफन्वयनमा छ । म बोडफको पदेन सदस्यका रुपमा रहेकाले सम्पूणफ कुरामा 
मेरो जानकारी छैन । सो तनयमावली सम्बन्धमा सवोच्च अदालिमा ररट परी मदु्दा ववचाराधीन 
अवस्थामा छ। मैले बोडफको सदस्यको रुपमा असल तनयिले गने गरेको र मेरो कुनै कायफबाट 
बोडफलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी पगेुको छैन भन्ने प्रतिवादी तडल्ली प्रसाद ख्शवाकोटीको यस 
अदालिसमक्षको बयान  

25. म नेपाल कानून आयोगमा का.म.ुसख्चवको पदमा रहेको छु । म पयफटन बोडफको सदस्य होइन । 
आवश्यक परेको समयमा तलख्खि वा टेतलफोनबाट खबर आएका वखि आमन्रीिको रुपमा भाग 
तलने गरेको तथयो । मैले आमन्रीिको रुपमा बैठकमा जाुँदा बोडफसुँग सम्बख्न्धि मदु्दाहरु र मातगएको 
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कानूनी रायको ववषयमा राय ददने गरेको तथएुँ । मेरो राय बोडफले अतनवायफ रुपमा भनै्नपने बाध्यिा 
तथएन । आरोपदावीमा उल्लेख भएको आतथफक ववतनयमावलीको मस्यौदामा मेरो सहीछाप छैन । मैले 
केवल रायसम्म ददएको हो । ववतनयमावली बनाउने, संशोधन गने र खारेज गने अतधकार ऐनले 
बोडफलाई प्रदान गरेको छ । मेरो कायफक्षेरमा बोडफले ववतनयमावलीमा के–के ववषय समावेश गने, 

कमफचारीलाई सवुवधा ददने वा के–कति ददने लगायिका ववषय नभई सो ववषय व्यवस्थापनको हो । 
मैले ि नीतिगि रुपमा कानूनी रायसम्म ददएको हो । मैले बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याउने कुनै 
कायफ गरेको छैन भने्न प्रतिवादी रञ्जनकृष्ण अयाफलको यस अदालिसमक्षको बयान।  

26. म नागररक उड्डयन प्रातधकरणको महातनदेशक हुुँदा पयफटन बोडफ ऐन अनसुार बोडफको कायफ सतमतिमा 
पदेन सदस्य तथएुँ । मैले २०७०।३।२६ देख्खमार बोडफको बैठकमा भाग तलएको हो । बोडफको 
१८८ औ ं बैठकमा म उपख्स्थि भएको िर बैठक तनश्कषफमा नपगु्दै मेरो कायाफलयको आवश्यक 
कायफका कारण बैठक छोडी कायाफलय गएुँ । सो बैठकमा उपख्स्थतिमा मार मेरो हस्िाक्षर छ ।  
माइन्यूटमा मेरो हस्िाक्षर छैन । यस कारण मैले पयफटन बोडफबाट भएको अतनयतमि खचफ अनमुोदन 
गरेको छैन । बोडफको आतथफक तनयमावली १८७ औ ं बैठकमा पेश भई स्वीकृि गने एजेण्डा भए 
िापतन पूणफचन्र भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको उपसतमतिबाट पेश भएको मस्यौदामा आवश्यक 
पररमाजफन गरी २०७०।४।१ देख्ख लागू गने शैद्धाख्न्िक सहमति भएको हो । सो मस्यौदा बोडफको 
१८९ औ ंबैठकबाट २०७०।४।१ देख्ख लागू हनुे गरी स्वीकृि गररयो । बोडफको ऐनको व्यवस्था 
अनसुार सो तनयमावली स्वीकृि गररएको हो । मैले बैठक भत्ता बाहेक बोडफबाट कुनै रकम भकु्तानी 
तलएको वा भकु्तानीको आदेश ददएको छैन । मेले बोडफको सम्पख्त्त हानी नोक्सानी गरेको छैन भने्न 
प्रतिवादी रतिशचन्र समुनको यस अदालिसमक्षको बयान । 

27. म पयफटन मन्रालयको सख्चवको हैतसयिले पयफटन बोडफको पदेन अध्यक्षको रुपमा २०६९।१०।१९ 
देख्ख २०७१।४।५ सम्म कायफरि तथएुँ । म अध्यक्ष भएकोले बोडफको बैठकमा मि बराबर भएमा 
तनणाफयक मि ददन ु पने तथयो िर मेरो कायफकालमा त्यस्िो अवस्था नआएकाले मैले तनणाफयक मि 
व्यक्त गनुफ परेन । बोडफको आतथफक ववतनयमावली १८६ औ ं बैठकमा पेश भएकोमा मस्यौदामा 
कानूनी रुपमा पररस्कृि गनफ र प्रचतलि अन्य कानूनसुँग िादाम्यिा तमलाई पेश गनफ रञ्जनकृष्ण 
अयाफलको संयोजकत्वमा उपसतमति गठन भई सो उपसतमतिले पेश गरेको मस्यौदा बोडफको १८९ औ ं
बैठकले पाररि गरेको हो। सो ववतनयमावली हालसम्म कायाफन्वयनमा छ । बोडफले सावफजतनक खररद 
तनयमावली ववपरीि ववज्ञापन बाुँडेको मलाई जानकारी हनुे ववषय भएन । बोडफको ऐनले बजेट 
सम्बन्धमा व्यवस्था गरे अनसुार पेश्की बजेट स्वीकृि भएको हो । बोडफको रकम खचफ गने 
अख्तियारी ममा नभएकोले खचफ गने अतधकारीले नै खचफ सम्बन्धी ख्जम्मेवारी तलनपुने हनु्छ । मैले 
बोडफको कायफसतमतिमा रहुँदा प्रचतलि कानून अनसुार नै बजेट पाररि गने कायफ र ववतनयमावली 
स्वीकृि गने तनणफयमा सहभागी भएकाले मबाट बोडफलाई कुनै अतनयतमि िवरको हानी नोक्सानी 
भएको छैन भने्न प्रतिवादी सखु्शल ख्घतमरेको यस अदालिसमक्षको बयान । 
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28. नेपाल सरकारबाट तनजी क्षेरका पयफटक व्यवसायीहरुमध्येबाट सदस्यको तनयखु्क्त पाई म 
२०६८।९।१८ देख्ख २०७१।९।१७ सम्म पयफटन बोडफको कायफकारी सतमतिको सदस्य भएको 
हो। बोडफको १८७ औ ंबैठकमा बोडफको आतथफक ववतनयमावली प्रस्ििु भई छलफल भएको तथयो । 
ववतनयमावलीमा आवश्यक पररमाजफन गनुफपने भएकोले सरदचन्र पौडेल र म समेि भएको एक 
उपसतमति गठन भएको तथयो । त्यसपतछ हामीले आवश्यक पररमाजफन गरी बोडफमा पेश गरेको हो । 
सो मस्यौदा १८९ औ ंबैठकले पाररि गरेकोमा सो तनणफयको बन्द बन्दमा मेरो हस्िाक्षर छैन । म 
उपसतमति िथा बोडफमा सदस्यको रुपमा रहेको भए िापतन मस्यौदा उपसतमतिको बैठकले बोडफमा पेश 
गने तनणफय गरेको र बोडफको बहमुिले ववतनयमावली पाररि गरेको हो । बोडफको तनणफयको बन्द 
बन्दमा मेरो सही नभएकोले मैले ख्जम्मेवारी तलन ु पने होइन यद्यपी सो ववतनयमावली हालसम्म 
कायाफन्वयनमा छ भन्ने प्रतिवादी टीकाराम सापकोटाको यस अदालिसमक्षको बयान ।  

29. तनजी क्षेरको पयफटन व्यवसायीको वहसाबले मन्री स्िरीय तनणफयबाट म पयफटन बोडफको कायफकारी 
सतमतिमा तनयकु्त भएको हुुँ । मेरो कायफकाल ३ वषफको रही तमति २०७१।९।१७ मा मेरो 
कायफकाल सवकयो । बोडफबाट हनुे प्रशासतनक िथा आतथफक कायफहरुमा बोडफ सदस्यको तनयन्रण 
हुुँदैन। बोडफको ऐन तनयम अनसुार अख्घल्लो वषफको बजेटको २५% मा नबढ्ने गरी ३ मवहनाको 
पेश्की खचफ बजेट पास गनफ सक्ने प्रावधान बमोख्जम नै पेश्की बजेट पास भएको हो । म मातथ 
बैठक नं. १८८ को तनणफयको ववषयमा समेि आरोप लगाइएको कछ िर सो सम्बन्धमा मदु्दा 
अनसुन्धानका अवस्थामा मलाई सोधपछु गरेको तथएन । बोडफका तनणफय बहमुिबाट हनुे गदफछ । 
१८९ औ ं बैठकको तनणफयमा मैले हस्िाक्षर गरेको छैन । मैले बोडफको  कुनै रकम अतनयतमििा 
गरेको छैन भने्न प्रतिवादी पम्फादेवी धमला पौडेलले यस अदालिसमक्ष गरेको बयान । 

30. म पयफटन बोडफमा २०५७ सालमा खलु्ला प्रतिस्पधाफबाट प्रबन्धक पदमा तनयखु्क्त पाई २०६३ सालमा 
तनदेशक र २०७०।१०।२२ मा वररष्ठ तनदेशक पदमा बढुवा भएको हुुँ । मैले बोडफमा कायफक्रम नै 
नगरी तबलमार राखी रकम वहनातमना गरेको छैन । सवारी साधन भाडामा तलन ेअतधकारक्षेर मेरो 
नभई कपोरेट महाशाखाको हो । टुर प्याकेज सम्बन्धी वववरण हामीले आतथफक महाशाखामा पठाउने 
गररन्छ । बोडफबाट पाटीलाई भकु्तानी हनुे आतथफक कारोबारमा मेरो संलग्निा हुुँदैन।आफ्नो 
महाशाखाबाट भएका कायफक्रमहरुको वववरण आतथफक महाशाखामा पठाइन्छ । खररद भएका 
समानहरु ख्जन्सीमा आम्दानी बाुँध्ने ख्जम्मेवारी मेरो होइन । P.V. २४२० मा भएको हस्िाक्षर मेरो 
होइन । मैले बोडफमा आफ्नो ख्जम्मेवारी तनवाफह गने क्रममा बोडफलाई हानी नोक्सानी प¥ुयाउने कुनै 
कायफ गरेको छैन भने्न प्रतिवादी आददत्य बरालको यस अदालिसमक्षको बयान । 

31. म २०६८।९।१८ मा नेपाल सकरारबाट पयफटन बोडफको कायफकारी सतमतिको सदस्यमा ३ वषफको 
लातग मनोतनि भएको सो कायफकाल २०७१।९।१७ मा सवकएपतछ पनुः नपेाल सरकारले 
२०७१।९।२४ देख्ख ३ वषफको लातग मनोतनि गरेको हो । बोडफको १८६ औ ं बैठकले ऐनको 
व्यवस्था अनसुार बोडफको अख्घल्लो वषफको खचफको २५% को तसमातभर नै रही ३ मवहनाको पेश्की 
खचफ पाररि गरेको हो । सो बैठकले आगामी ९ मवहनाको लातग बजेट िथा कायफक्रम तनणफय 
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उपसतमति गठन गरेको तथयो । १८८ औ ंबैठकले बजेट िथा कायफक्रम पाररि गररयो । उक्त ३ 
मवहनाको खचफ पाररि गने तनणफयहरु खचफ गने अख्तियारको तनतमत्त मार भएकाले भएका खचफ ठीक हो 
भनी तनणफय भएको होइन । आरोप दावीमा उल्लेख भएका खचफहरुमध्ये मैले कुनै भकु्तानी तलएको 
छैन।१८७ औ ंबैठकमा बोडफको आतथफक ववतनयमावलीमा छलफल भएको तथयो। सो ववतनयमावलीको 
मस्यौदा बोडफको अकै बैठकले २०७०।४।१ देख्ख लागू हनुे गरी स्वीकृि गरेको हो । सो 
ववतनयमावली बोडफलाई ऐनले प्रदान गरेको अतधकारक्षेरतभर रही पाररि गररएको हो । मैले बोडफको 
कुनै पतन सम्पख्त्त अतनयतमििा गरेको छैन भने्न प्रतिवादी फूर गेल्जे शेपाफको यस अदालिसमक्षको 
बयान ।  

32. म रावष्ट्रय तनकुञ्ज िथा वन्यजन्ि ु संरक्षण ववभागको महातनदेशक पदमा कायफरि रहेका बखि पदेन 
सदस्यको हैतसयिले पयफटन बोडफको सदस्य भएको हुुँदा बोडफले बैठकको सूचना ददए अनसुार बैठकमा 
भाग तलने गरेको हो । बोडफबाट मलाई कुनै ख्जम्मेवारी ददएको तथएन । २०७० सालदेख्खका बोडफ 
तमवटङमा म उपख्स्थि भएको छैन िर ववभागीय प्रतितनतधहरु केही तमवटङमा जानभुएको छ । बोडफको 
१८६, १८७ र १८८ औ ंबैठकमा म उपख्स्थि छैन । मान्यूटमा सही पतन गरेको छैन । २०७१ 
श्रावण भारतिर बोडफबाट कमफचारीलाई िलब समेि खवुाउन गाह्रो भयो िपाइुँको माइन्यूट बकुमा पछेु्र 
सही छुटेको छ भनी मेरो कायफकक्षमै A4 साइजको वप्रन्ट गररएको कागज ददनभुयो । सोमा भने मैले 
पछेु्र सही गरेको हो िर बोडफको माइन्यूटको उपख्स्थतिमा मेरो सही छैन । बोडफको ३ मवहनाको खचफ 
पाररि गने भने्न तनणफय भएको बैठकमा म उपख्स्थि नभएको र ववतनयमावली संशोधन सम्बन्धी 
माइन्यूटमा पछेु्र सहीमार गरेकाले मैले बोडफको सम्पख्त्त अतनयतमििा गरेको छैन भने्न प्रतिवादी मेघ  
बहादरु पाण्डेको यस अदालिसमक्षको बयान । 

33. म नेपाल सरकारबाट २०६७ सालमा ३ वषफका लातग पयफटन बोडफको कायफकारी सतमतिको सदस्य 
पदमा मनोतनि भएको हुुँ । बोडफका आतथफक एवं प्रशासतनक कायफहरु व्यवस्थापनले नै हेने ववषयहरु 
हनु ् । बोडफको १८६ औ ं बैठकले आ.व. २०७०।०७१ को प्रथम ३ मवहनाका लातग बोडफको 
ऐनको अधीनमा रही अख्घल्लो वषफको बजेटको २५% मा नबढ्ने गरी पेश्की बजेट पास गरेको हो । 
१८७ औ ं बैठकमा पूणफचन्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठीि उपसतमतिले ियार गरेको आतथफक 
ववतनयमावलीको मस्यौदामा थप पररमाजफन गरी २०७०।४।१ देख्ख लागू गने गरी स्वीकृि गने 
सहमति भएको र मस्यौदामा थप केही पररमाजफन गरी पेश भएको मस्यौदा १८९ औ ं बैठकले सो 
ववतनयमावली सवफसम्मि रुपले पाररि गरेको हो । उक्त ३ मवहनाको पेश्की खचफ समेिको सो 
आ.व.को पूणफ बजेट बोडफको १९२ औ ंबैठकले बजेट पास गररसकेको छ । पेश्की बजेटको कायफ र 
ववतनयमावली पाररि गने कायफ प्रचतलि ऐन कानून अनसुार नै गररएको हो । मैले कुनै पतन 
वकतसमको अतनयतमििा गरी बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याएको छैन भने्न प्रतिवादी ध्रवु नारायण 
शे्रष्ठको यस अदालिसमक्षको बयान । 

34. म २०६२ सालमा खलु्ला प्रतिस्पधाफबाट बोडफको सहायक प्रबन्धक पदमा तनयखु्क्त भई २०६५ 
सालमा सोही प्रकृयाबाट प्रबन्धक पदमा तनयखु्क्त भई काम गरी आएको छु । म मातथ आ.व. 
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०७०।७१ को अवतधमा सवारी साधन भाडामा तलएको सम्बन्धी ववषयमा अनसुन्धानका अवस्थामा 
मलाई प्रश्न नगरेकाले प्रष्ट पाने अवसर पाएको छैन । मैले पेश गरेका खचफका तबलहरु ववतध र 
प्रकृया अनसुार नै सम्पन्न भएका खचफका तबलहरु हनु ्। मैले पेश गरेका सवारी साधन सम्बन्धी 
तबलहरु बोडफको स्वीकृि कायफक्रम र बजेटको पररतधतभर रही ववतभन्न कायफक्रममा प्रयोग भएका सवारी 
साधनहरुलाई करकट्टा समेि गरी भकु्तानी गररएका तबलहरु हनु ् । कायफक्रमकै लातग भनी 
छुयाइएका सवारी साधन नभएकाले नपेालमा पयफटन प्रवद्धफन गने कायफक्रमहरु संचालन भएका र 
त्यस्िा कायफक्रममा सवारी साधन आवश्यक पने भएकाले भाडाका सवारी साधन प्रयोग गने गररएको 
हो । म मातथ लगाइएको आरोपदावी अनसुारको कसूर मैले गरेकै छैन भने्न प्रतिवादी लक्ष्मण 
गौिमको यस अदालिसमक्षको बयान । 

35. म पयफटन बोडफमा २०५६ सालदेख्ख अतधकृि पदमा र २०६५ सालदेख्ख तनदेशक पदमा कायफरि 
छु। म मातथ आरोप लगाइएका ववषयहरुमध्ये कायफक्रम नै नभएको भतनएिा पतन िी कायफक्रमहरु 
भएकै हनु।् मेरो महाशाखामा खररद भएका समानहरु बोडफको कायफक्रम र बजेटतभर रही खररद 
गररएका हनु ् खररद भएका समानको ख्जन्सी आम्दानी बाध्ने ववषय भने मेरो होइन । स्वीकृि 
कायफक्रमको लातग कायफकारी प्रमखुको तनदेशन अनसुार सवारी साधन भाडामा तलएको हो । मददरा 
खररद ववदेशी पाहनुाहरुको स्वागिका लातग हो । मैले बोडफबाट व्यख्क्तगि कायफमा खचफ भएका 
तबलहरुको भकु्तानी तलएको छैन । हवाई वटकट सूचीकृि ट्राभल कम्पनीहरुबाट तलने र सोही 
कम्पनीहरुलाई बोडफले नै भकु्तानी गदफछ । मैले नक्कली हवाई वटकट पेश गरी भकु्तानी तलएको छैन। 
मबाट पेश भएका तबलहरु बोडफबाट स्वीकृि कायफक्रम अनसुार नै भएका र स्थलगि रुपमा भएका 
कायफक्रमहरुको मार तबल पेश गरेकाले मैले आरोपदावी अनसुारको कसूर गरेको छैन भने्न प्रतिवादी 
काशीराज भण्डारीले यस अदालिसमक्ष गरेको बयान ।  

36. म २०६५ सालमा सहायक प्रबन्धक पदमा खलु्ला प्रतिस्पधाफबाट बोडफमा तनयकु्त भई २०६७ पौषबाट 
प्रबन्धक पदमा रही काम गरी आएको छु । मैले हाल बोडफको Marketing and Promotion 

Department सम्हालेको छु । म यरुोप र अमेररकाको Market हेदफछु । म मातथ आरोप लगाइएको 
मध्येका समान खररद सम्बन्धी तबलहरु समान खररद भएकै तबल हनु ्िर सो बारेमा अनसुन्धानमा 
मलाई प्रश्न गररएन । समानहरु Cargo तबलहरु ववतभन्न कायफक्रमहरुमा Cargo गररएकै तबलहरु 
छन।् समानहरुको ख्जन्सी अतभलेख राख्न ेकाम कपोरेट महाशाखाको हो । बोडफको स्वीकृि कायफक्रम 
र बजेटको अधीनमा रही गररएका कायफक्रमको खचफका तबलमार पेश गररएको छ । मैले  आरोप 
दावी अनसुारको कसरु गरेको छैन भने्न प्रतिवादी ददवाकर तबक्रम राणा भने्न ददवाकर राणाले यस 
अदालिसमक्ष गरेको बयान ।  

37. नेपाल पयफटन बोडफका अध्यक्ष माधब प्रसाद ख्घतमरे र म बीच तमति २०६४।७।१५ मा भएको 
सम्झौिा अनसुार सो तमतिदेख्ख ४ वषफका लातग बोडफको कायफकारी अतधकृि पदमा तनयखु्क्त भएको हुुँ। 
मैले समामन खररद नगरी तबलमार संलग्न राखी कसैलाई भकु्तानी ददएको छैन । भकु्तानी ददएका 
तबलको करकवट्ट गररएको छ । सूचीकृि कम्पनीबाट बोडफको कायफक्रममा आवश्यक पने गाडी 
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भाडामा तलएको हो । यस सम्बन्धी भौचरहरुको बारेमा मलाई अनसुन्धानको क्रममा बखु्झएको छैन। 
मैले नक्कली वटकट पेश गरी बोडफको रकम वहनतमना गरेको छैन । मेरो कायफकालमा भकु्तानी भएका 
तबलहरु सेवाग्राही िथा कमफचारीहरुबाट पेश भई िह–िह रुपमा तसफाररस भै आएकाले स्वीकृि गरेको 
हो । सोको अख्न्िम लेखापरीक्षण भै सकेको छ । लेखापरीक्षणबाट बेरुजसुम्म पतन ददेख्खएको छैन। 
म ववरुद्ध कुनै उजरुी परेको पतन छैन । मैले आरोप दावी अनसुारको भ्रष्टाचारजन्य कुनै कसरु गरेको 
छैन भने्न प्रतिवादी प्रचण्डमान शे्रष्ठको यस अदालिसमक्षको बयान । 

38. नेपालको पूवी क्षेरको प्रतितनतधत्व गने गरी नीख्ज क्षेरको िफफ बाट नेपाल सरकारबाट पयफटन बोडफको 
कायफकारी सतमतिको सदस्यमा तनयकु्त भै तमति २०६८।९।१८ देख्ख २०७१।९।१७ सम्म काम 
गरेको हो । बोडफको आ.व. ०७०।७१ को प्रथम ३ मवहनाको पेश्की खचफ बोडफको कानून अनसुार 
नै पाररि गरेको हो । खचफ तनयतमि वा अतनयतमि भएको भने्न कुरा लेखापरीक्षणबाट थाहा हनुे हो । 
बोडफको आतथफक ववतनयमावली ऐनले ददएको अतधकार प्रयोग गरी १८९ औ ं बैठकले पाररि गरेको 
हो। सो आतथफक ववतनयमावली सम्बन्धमा सवोच्च अदालिमा मदु्दा परी मदु्दा ववचाराधीन अवस्थामा 
छ। म बोडफको सदस्य रहुँदा बोडफको कायफकारी सतमतिबाट सामवुहि रुपमा कानून बमोख्जम कायफ 
गरेको छु भने्न प्रतिवादी रेवि बहादरु थापाको यस अदालिसमक्षको बयान ।  

39. म खलु्ला प्रतिस्पधाफबाट २०५५ सालमा नेपाल पयफटन बोडफमा म्यानेजर पदमा तनयकु्त भई २०६० 
सालमा तनदेशक र २०६७ सालमा वररष्ठ तनदेशक पदमा बढुवा भएको हुुँ । म पयफटन सम्पदा िथा 
संसाधन ववकास महाशाखामा कायफरि छु । बोडफका कायफकारी प्रमखु प्रचण्डमान शे्रष्ठको कायफकालमा 
तनदेशकहरुलाई ३ लाखसम्म खचफ गनफ पाउने आतथफक अतधकार प्रत्योजन भएकोमा सभुाष तनरौला 
आएपतछ कायफकारी प्रमखु र लेखा प्रमखुबाट खचफ हनुे गरेको छ । मबाट कायफक्रम सम्बन्धमा पेश 
भएका तबलहरु स्वीकृि कायफक्रम र बजेटको पररतधमा रही कायफक्रम संचालन गरी पेश गरेका तबल 
हनु।् तबलसाथ कायफ सम्पन्न प्रतिवेदन र कायफक्रम संचालक र सहभागीको उपख्स्थतिसाथ पेश गरेको 
तथयो । मैले समान खररद नगरी तबलमार राखी रकम भकु्तानी तलएको छैन । तबल, कागो तबल 
िथा प्रतिवेदनको प्रतितलवप पेश गरेको छु । खररद भएका समानको ख्जन्सी आम्दानी बाुँध्ने कायफ मेरो 
शाखाको होइन । कायफक्रमका लातग आवश्यक पने सवारी साधन भाडामा तलएको सम्बन्धी ववषयमा 
मैले भौ.नं. २६५६ को तबल नेपालको होइन । अन्य बोडफको तनयमानसुार भाडामा तलएको हो । 
मैले दख्क्षण अवरका र स्के नेडातमयनको कायफक्रममा भौ.नं. २६५६ को खचफ बझेुको हो । भौ.नं. 
२७१२ मा के कसरी पेमेण्ट भयो थाहा भएन । उक्त कायफक्रम  भएकै हो र सोको दोहोरो भकु्तानी 
मैले तलएको छैन। मैले बोडफमा कवहले पतन नक्कली हवाई वटकट पेश गरी भकु्तानी तलएको छैन । 
मैले बोडफको कुनै पतन रकम वहनातमना अतनयतमििा गरेको छैन भने्न प्रतिवादी नख्न्दनी लाहे थापा भने्न 
नन्दनी लाहेले यस अदालिसमक्ष गरेको बयान । 

40. म सन ्१९९९मा खलु्ला प्रतियोतगिाबाट Exucative Secratary पदमा तनयकु्त भएको हो । २०६० 
सालदेख्ख प्रबन्धक र २०७१ साल मंसीरदेख्ख तनतमत्त तनदेशक पदमा कायफरि छु । मैले कायफक्रम 
नगरी बोडफबाट तबलमार पेश गरी रकम भकु्तानी तलएको छैन । साथै समान खररद नगरी तबल पेश 
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गरी भकु्तानी पतन तलएको छैन । मैले भकु्तानी तलएको सवारी साधन बापिको रकम स्वीकृि 
कायफक्रममा बोडफको तनयमानसुार वास्िववक रुपमा प्रयोग भएका सवारी साधन भाडामा तलएको र सोही 
सवारी साधनको तबल पेश गरेको हो । मैले बोडफबाट व्यख्क्तगि कायफमा खचफ गने गरी कुनै रकम 
भकु्तानी तलएको छैन । मैले बोडफलाई हानी नोक्सानी र आफूलाई फाइदा पगु्ने कुनै कायफ गरेको छैन 
भन्ने प्रतिवादी ध्रवु राईको यस अदालिसमक्षको बयान ।  

41. म सन २०१० मा खलु्ला प्रतिस्पधाफबाट सहायक प्रबन्धक पदमा प्रवेश गरी २०६० सालमा खलु्ला 
प्रतिस्पधाफबाटै प्रबन्धक पदमा र २०६९ मा तसतनयर मेनेजर पदमा कायफरि छु । म बोडफको पयफटन 
सम्पदा िथा संसाधन महाशाखा अन्िगफि ददगो पयफटन इकाई (STDU) मा कायफरि छु । मैले ववश्व 
पयफटन ददवशको अवसरमा कायाफलय प्रयोजनको लातग र काभ्रकेो बलथलीमा बलथली पयफटन िथा 
बािाबरण सतमति गठनका लातग स्वीकृि ट्राभल अडफर अनसुार जीप भाडामा तलई सोको रकम 
भकु्तानी गरेको हो । िी सवारी साधनको लातग मैले जम्मा रु. ४४,३४५।– मार भकु्तानी गरेको छु 
। सवारी साधनको भकु्तानी बोडफबाट सोझै कम्पनीलाई भएको हो । मैले बोडफको सम्पख्त्त 
अतनयतमििा गरेको छैन भने्न प्रतिवादी तलला बहादरु बातनयाुँको यस अदालि समक्षको बयान । 

42. म पयफटन व्यवसायी हो । मेरो संस्थाको नाम Worldwide Asian Travel and Tours हो । मैले सो 
कम्पनी खररद गरेपतछ २०६८।१२।५ देख्ख बोडफसुँग वटकट बेच्ने कारोबार गरी आएको हो । 
मैले बोडफलाई उपलब्ध गराएका हवाई वटकटमा कुनै पतन कमफचारीलाई  कतमशन उपलब्ध गराएको 
छैन । Purchase Voucher NTB Commission चावहुँ Airlines ले हामीलाई उपलब्ध गराउन े
Commission हो। मैले बोडफलाई कुनै पतन नक्कली हवाई वटकट र तबलहरु उपलब्ध गराएको छैन । 
मैले हवाई वटकट दोहोरो पेश गरी दोहोरो भकु्तानी तलएको पतन छैन । मैले आरोप दावीमा लेख्खए 
अनसुार पयफटन बोडफलाई कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी प¥ुयाई भ्रष्टाचारजन्य कायफ गरेको छैन भने्न 
प्रतिवादी महेन्र खनालको यस अदालिसमक्षको बयान । 

43. मैले पयफटन बोडफमा २०७०।८।९ देख्ख २०७१।७।२९ सम्म तनतमत्त तनदेशक भई कपोरेट 
शाखामा काम गरेको हो । मैले कायफक्रम नगरी तबलमार राखी रकम भकु्तानी गरेको छैन । 
कायफक्रम सम्पन्न भई प्रतिवेदनसाथ आएका तबलहरुको मार भकु्तानी भएको छ। त्यस्िै समान खररद 
नगरी तबलमार राखी रकम भकु्तानी पतन गरेको छैन । सम्बख्न्धि महाशाखाबाट तबल सवहि 
भकु्तानीको तसफाररस भई आए अनसुार भकु्तानी गररएको हो । कमफचारीको अभावमा स्टोर दाख्खला 
हनु केही वढला भएकोसम्म हो । बोडफका स्वीकृि कायफक्रम गनफ सवारी साधन भाडामा तलनपुने 
अवस्था भएकोमा सूचीकृि कम्पनीहरुबाट सवारी साधन भाडामा तलई सवारी साधनलाई भाडा तिरेको 
हो । मददरा खररद ववदेशी पाहनुाको सत्कार र भोजमा भएको हो । मददरा सम्बन्धी खचफको अग्रीम 
मूल्य अतभववृद्ध कर कट्टा गररएको छ। मैले व्यख्क्तगि कायफमा बोडफको रकम भकु्तानी ददएको छैन । 
भएका भकु्तानी कायफक्रमको समापन भएपतछ भकु्तानी माग भए अनसुारमार भएका छन ्। बैंकबाट 
रकम ख्झकेर पयफटन प्रवद्धफनका लातग सम्झौिा अनसुार B.B.C., C.N.N लगायिका संचार माध्यमलाई 
चेकबाटै भकु्तानी गररएको छ । त्यस्िै कायाफलय खचफ, ववद्यिु, टेतलफोन, CD, DVD, Poster जस्िा 
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कायफमा पतन खचफ गररएको छ । तनराधार रुपमा बैंकबाट रकम ख्झवकएको छैन । सबै चेकको P.V. 
छ । मैले नक्कली वटकटको भकु्तानी गरेको छैन र त्यस्िा वटकट बापि कतमशन पतन तलएको छैन। 
आ.व. २०६९।०७० सम्मको लेखापरीक्षण भएको छ । ०७०।७१ को लेखापरीक्षण बाुँकी 
रहेकोले वहसाब तनकाल्न ेकायफ भएको छैन । बोडफका कमफचारीका नाममा कावटएका बैंक चेकहरुको 
पेश्की फर्छ्र्यौट भै सकेको छ। मैले बोडफको सम्पख्त्त वहनातमना िथा अतनयतमििा गरेको छैन भने्न 
प्रतिवादी अतनल कुमार दासको यस अदालिसमक्षको बयान । 

44. म पयफटन बोडफमा २०५७ सालमा प्रबन्धक पदमा तनयखु्क्त भई २०६७ सालदेख्ख आन्िररक 
प्रतिस्पधाफबाट बढुवा भई कपोरेट महाशाखाको तनदेशक पदमा कायफरि रहेको र सो महाशाखाबाट 
२०७०।८।९ मा जनसम्पकफ  िथा प्रचार प्रसार महाशाखामा सरुवा भएको हो । मैले कायफक्रम 
नगरी तबलमार राखी बोडफबाट भकु्तानी तलए वा गराएको छैन । भएका कायफक्रमको मेमोसाथ 
कायफक्रमको पेमेण्टको तनतमत्त सम्बख्न्धि महाशाखाबाट आएका तबलमा भकु्तानीको प्रकृया अगातड 
बढाएको हो । त्यस्िा तबलको भकु्तानीमा सम्बख्न्धि महाशाखा नै ख्जम्मेवार हनुपुछफ । मैले गरेका 
भकु्तानीहरु महाशाखाको तसफाररस र कायफकारी प्रमखुको भकु्तानी आदेशानसुार गरेको छु । मेरो 
कायफकालमा खररद भएका समानको मार तबल भकु्तानी भएको छ । सम्बख्न्धि महाशाखाबाट 
भकु्तानीको तनतमत्त आए अनसुार भकु्तानी भएका हनु ् । भाडामा तलएका सवारी साधनको हकमा 
स्वीकृि कायफक्रम अनसुार कायफक्रम संचालकले माग गरे अनसुारको सवारी भाडा भकु्तानी भएको हो 
। बोडफको पवहलेदेख्ख नै ववदेशी पाहनुालाई रारीभोज आयोजना गदाफ मददरा खररद गने प्रचलन 
अनसुार नै मददरा खररद भएको छ । पयफटन महाशाखाबाट कायफकारी अतधकृिको स्वीकृिीमा 
अन्िराफवष्ट्रय भेलामा सहभागी भएको र सोही महाशाखाको मागमा कायफकारी प्रमखुको स्वीकृिी अनसुार 
रकम भकु्तानी भएको छ । बोडफको रकम मैले व्यख्क्तगि कायफमा खचफ गरेको छैन । बोडफको 
पवहलेदेख्खको परम्परा अनसुार पयफटकहरुलाई ववमानस्थलबाट होटल प¥ुयाउन,े पयफटकलाई जानकारी 
ददने, कमफचारीलाई खाजा खवुाउने र वषफको १ पटक वपकतनक गने चलन अनसुार सो कायफहरु भएका 
हनु ्। मैले बोडफको बैंक खािाबाट रकम तनकाली वहनातमना गरेको छैन । सम्बख्न्धि महाशाखाको 
तबल समेिको भकु्तानी माग अनसुार बैंकबाट रकम तनकातलएको छ । मैले नक्कली हवाई वटकट पेश 
गरेको, त्यस्िा वटकटमा भकु्तानी ददएको वा त्यस्िा वटकटबाट कतमशन तलएको छैन । हवाई 
वटकटको माग Worldwide Asian Travel बाट गरी सोही कम्पनीलाई चेकबाट रकम भकु्तानी 
गररएको छ । सम्बख्न्धि महाशाखाबाट भकु्तानीको तसफाररससाथ आएका तबल र मेमो, सम्झौिा आदद 
दरुुस्ि भए नभएको हेने, Talley Accounting मा इन्ट्री गरी माग बमोख्जमको भकु्तानीको लातग P.V. 
ियार गरी भकु्तानी गने गररएको तथयो । मैले बोडफको सम्पख्त्त अतनयतमि िवरले हानी नोक्सानी 
गरेको छैन । म मातथ लगाइएका आरोप सम्बन्धमा मलाई अनसुन्धानमा बखु्झएको पतन छैन भने्न 
प्रतिवादी वहक्मि तसंह ऐरको यस अदालिसमक्षको बयान।  

45. म सन ्२००० मा पयफटन बोडफमा खलु्ला प्रतियोतगिाबाट तनदेशक पदमा तनयकु्त भएको ७ वषफ पश्चाि ्
वररष्ठ तनदेशक भई पटक–पटक तनतमत्त कायफकारी प्रमखुको ख्जम्मेवारीमा रही २०६९।२।२६ देख्ख 
ववतधवि तनतमत्त कायफकारी प्रमखु र तमति २०७०।४।१ देख्ख कायफकाररणी सतमतिको तनणफयबाट 
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का.म.ुकायफकारी प्रमखुको ख्जम्मेवारीमा रहेको अवस्थामा २०७१।७।१२ मा तनलम्बन भएको हो । 
आरोपपरको प्रकरण नं. १ मा उल्लेख भएका खचफहरु बोडफको ऐन तनयम ववतनयम िथा बोडफको 
कायफकारी सतमतिको तनणफय अनसुार वावषफक स्वीकृि कायफक्रम र बजेट अनसुार नै खचफ भएको हो । 
प्रकरण २ मा उल्लेख भएका खचफहरु बोडफको तनणफय अनसुार खचफ भई लेखापरीक्षण समेि भएको छ 
र परीक्षण हनु बाुँकी आ.व.को समेि अख्घल्लो आ.व.कै अनरुुप खचफ भएको छ । स्वीकृि 
कायफक्रममा सवारी साधन आवश्यक परेको अवस्थामा सूचीकृि कम्पनीबाटै सवारी साधन बोडफको 
तनणफय अनसुार भाडामा तलएको हो ।त्यस्िो खचफ बोडफबाट अनमुोदन भएको छ । प्रकरण ४ मा 
उलेख भएको खचफ पयफटन प्रवद्धफनको तनतमत्त ववदेशी पाहनुाको स्वागिको तनतमत्त पवहलेदेख्ख 
चतलआएको परम्परा अनसुार रारीभोजमा मददरा खररदमा भएको हो जनु लेखापरीक्षणबाट 
औख्चत्यिाको आधारमा समथफन पतन आएको छ । आ.व. ०७०।७१ को लेखापरीक्षण हनु बाुँकी 
छ। आरोपपरको प्रकरण नं. ५ मा उल्लेख भएको अन्िराफवष्ट्रय भेलाको भकु्तानी बोडफको प्रचतलि 
तनयमानसुार नै खचफ भएको हो । प्रकरण नं. ६ मा उल्लेख भएको खचफ, कायाफलय सम्बन्धी खचफ, 
लेखापरीक्षण शलु्क, कमफचारीको दैतनक िथा भ्रमण खचफ, PR Building खचफ, पयफटन भेला खचफ, ववजलुी, 
टेतलफोन खचफहरु हनु ् जनु आ.व. ०६९।७० सम्म लेखापरीक्षण भै रुज ु भएको अवस्था छ । 
प्रकरण नं. ७ मा उल्लेख भएको बैंक खािाबाट तनकातलएको रकम पयफटन प्रवद्धफनकै तनतमत्त 
अन्िराफवष्ट्रय संचार माध्यमहरुलाई भएको भकु्तानी, कमफचारीले कायफक्रमका लातग तलएको पेश्की आदद 
खचफ रहेको । त्यस्िा खचफ सम्बख्न्धि महाशाखाले लेखामा भकु्तानी माग गरेको अवस्थामा लेखाले 
जाुँच गरी भकु्तानीको लातग म समक्ष तसफाररससाथ पेश भएकोले भकु्तानी आदेश ददएको हो । िी 
खचफहरु आ.व. ०६९।७० सम्म लेखापरीक्षणबाट रुज ु भएको छ । प्रकरण नं. ८ मा उल्लेख 
भएको नक्कली हवाई वटकट सम्बन्धमा बोडफले कायफक्रमको लातग आवश्यक पने हवाई वटकट 
Worldwide Asian Travel Agency बाट तलन ेगरेको र बोडफले सोही कम्पनीलाई भकु्तानी गने गरेको 
हो । सो कम्पनीलाई बोडफले आफै २७ लाख भकु्तानी गनफ बाुँकी रहेको भने्न सो कम्पनीबाट दावी 
गरेको अवस्था छ । प्रकरण नं. ९ मा कमफचारीका नाममा बैंक चेक कावटएको रकम शाखा, 
महाशाखा, लेखा शाखाबाट तसफाररस हुुँदै म कहाुँ स्वीकृिीका तनतमत्त आउने गरेका खचफ हनु ् । 
कमफचारीलाई ददएको पेश्कीहरु फर्छ्र्यौट भै रहेका छन ्। प्रकरण नं. १० मा उल्लेख भएको बोडफको 
आतथफक ववतनयमावली संशोधनको कुरा बोडफको प्रचतलि ऐन अनसुार बोडफको कायफकारी सतमतिबाट 
पाररि भई हालसम्म कायाफन्वयनमा रहेको अवस्था हो । अनसुन्धानको क्रममा भएको मेरो बयानको 
स.ज. ९८ देख्ख १२३ सम्मको मेरो बयानको खण्ड तमतसल सामेल रहेको देख्खुँदैन । मैले बोडफबाट 
भकु्तानीको आदेश ददएका खचफहरु बोडफको स्वीकृि कायफक्रम र बजेट अनरुुप शाखा महाशाखाबाट 
भकु्तानी माग गरी िह–िहगि रुपमा तसफाररस समेि भै आएको तबलको भकु्तानी गरेको हो । सबै 
खचफ बोडफको कायफकारी सतमतिबाट अनमुोदन भै सकेको र आ.व. ०६९।७० सम्मको लेखापरीक्षण 
भै सकी रुज ुरहेको छ । आ.व. ०७०।७१ को परीक्षण हनु बाुँकी छ । मैले बोडफको सम्पख्त्त 
अतनयतमि िवरले हानी नोक्सानी गरेको छैन भने्न प्रतिवादी सभुाष तनरौला भने्न सभुाष कुमार 
तनरौलाको यस अदालिसमक्षको बयान । 
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46. अदालिको आदेशानसुार प्रतिवादी शरदचन्र पौडेलले र.नं. ३०४७ तमति २०७२।२।१२ मा नगद 
रु. ५०,०००।–, प्रतिवादी तडल्ली प्रसाद ख्शवाकोटीले र.नं. ३०५४ तमति २०७२।२।१७ मा नगद 
रु. २५,०००।–, प्रतिवादी रञ्जनकृष्ण अयाफलले र.नं. ३०६० तमति २०७२।२।१८ मा नगद रु. 
२५,०००।–, प्रतिवादी रतिशचन्रलाल समुनले र.नं. ३०८६ तमति २०७२।२।२५ मा नगद रु. 
५०,०००।–, प्रतिवादी सखु्शल ख्घतमरेले र.नं. ३०९७ तमति २०७२।२।३२ मा नगद रु. 
१,००,०००।–, प्रतिवादी टीकाराम सापकोटाले र.नं. ३१२० तमति २०७२।३।८ मा नगद रु. 
२५,०००।–, प्रतिवादी पम्फादेवी धमला (पौडेल)ले र.नं. ३१२१ तमति २०७२।३।८ मा नगद रु. 
३०,०००।–, प्रतिवादी आददत्य वरालले र.नं. ३१३० तमति २०७२।३।१३ मा नगद रु. 
५,००,०००।–, प्रतिवादी मेघ बहादरु पाण्डेले र.नं. ३१३६ तमति २०७२।३।१४ मा नगद रु. 
३०,०००।–, प्रतिवादी फूर गेल्जे शेपाफले र.नं. ३१३७ तमति २०७२।३।१४ मा नगद रु. 
३०,०००।–, प्रतिवादी ध्रवु नारायण शे्रष्ठले र.नं. ३१४० तमति २०७२।३।१५ मा नगद रु. 
३०,०००।–, प्रतिवादी लक्ष्मण गौिमले र.नं. ३१४५ तमति २०७२।३।२२ मा नगद रु. 
२५,०००।–, प्रतिवादी काशीराज भण्डारीले र.नं. ३१५७ तमति २०७२।३।२३ मा नगद रु. 
२,५०,०००।–, प्रतिवादी ददवाकरण ववक्रम राणाले र.नं. ३१५८ तमति २०७२।३।२३ मा नगद 
रु. २०,०००।–, प्रतिवादी प्रचण्डमान शे्रष्ठले र.नं. ३१७८ तमति २०७२।३।२९ मा नगद रु. 
२५,०००।–, प्रतिवादी रेवि बहादरु थापाले र.नं. ३१८४ तमति २०७२।३।३० मा नगद रु. 
३०,०००।–, प्रतिवादी नख्न्दनी लाहे थापा भने्न नन्दनी लाहेले र.नं. ३१८९ तमति २०७२।४।६ मा 
नगद रु. १,५०,०००।–, प्रतिवादी ध्रवु राईले र.नं. ३१९४ तमति २०७२।४।११ मा नगद रु. 
२०,०००।–, प्रतिवादी तलला बहादरु बातनयाले र.नं. ३१९५ तमति २०७२।४।११ मा नगद रु. 
८,०००।– र प्रतिवादी महेन्र खनालले र.नं. ३२२९ तमति २०७२।४।२५ मा नगद रु. 
५०,०००।– धरौटी राखी िारेखमा रहेका। साथै प्रतिवादी अतनल कुमार दासबाट माग भएको धरौटी 
रु. २ करोड बापि नेपाल बंगलादेश बैंकको रु. २ करोडको बैंक ग्यारेण्टी तमति २०७२।६।१ 
मा राखी, प्रतिवादी वहक्मि तसंह ऐरबाट माग भएको धरौटी रु. १ करोड बापि लक्ष्मी बैंक तल.को 
रु. ६० लाख बराबरको बैंक ग्यारेण्टी तमति २०७२।६।१९ मा िथा तसवटजन बैंकको रु. ४० 
लाख बराबरको बैंक ग्यारेण्टी तमति २०७२।६।१९ मा राखी र प्रतिवादी सभुाष तनरौलाबाट माग 
भएको धरौटी रु. ३ करोड बापि तसद्धाथफ बैंकको रुं ३ करोडको बैंक ग्यारेण्टी तमति 
२०७२।१२।२२ मा राखी िारेखमा रहेको ।  

47. प्रतिवादी ध्रवु राईको तमति २०७३।३।२६ मा मतृ्य ुभएकोले तनजको मदु्दा सकार गररपाऊुँ  भनी 
मतृ्य ुदिाफको प्रमाणपरसाथ राखी तनज प्रतिवादी ध्रवु राईको पत्नी सवविा राईले यस अदालिमा तमति 
२०७३।५।१५ मा तनवेदन गरी यस अदालिको आदेशानसुार मदु्दा सकार गरी िारेखमा रहेको ।  

48. अनसुन्धानमा भएको कागजको व्यहोरा मेरो हो । बोडफबाट भएका काम कारवाही सबै नीतिसंगि र 
बोडफको बजेटमै भएका छन ्। खचफको सम्बन्धमा आ.व. ०६९।७० को लेखापरीक्षण भै सकेको 
सनुेको हुुँ भने्न वादीका साक्षी राम प्रसाद लातमछानेको बकपर । 
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49. वहक्मि तसंहले बोडफको रकम अतनयतमििा गरेको छैन भने्न प्रतिवादी वहक्मि तसंह ऐरका साक्षी तनरज 
मल्ल र साम्ब ववक्रम शाहको बकपर ।  

50. अतनल कुमार दाशले बोडफको सम्पख्त्त अतनयतमि िवरले खचफ गरेको छैन भने्न प्रतिवादी अतनल कुमार 
दासका साक्षी अजय कुमार र तनरज प्रसाद कणफको बकपर । 

51. काशीराम भण्डारीले बोडफमा आतथफक अतनयतमििा गरेको छैन भने्न प्रतिवादी काशीराज भण्डारीका 
साक्षी खेमराज तिख्म्सनाको बकपर । 

52. आददत्य वराललेले बोडफमा आतथफक अतनयतमििा गरेको छैन भने्न प्रतिवादी आददत्य वरालका साक्षी 
नरेन्र कुमार थापा मगरको बकपर । 

53. नन्दनी लाहेले आतथफक अतनयतमििा गरेको छैन भने्न नन्दनी लाहेका साक्षी तलला बहादरु ख्ज.सी.को 
बकपर । 

54. महेन्र खनालले नक्कली वटकट पेश गरी रकम भकु्तानी तलएको छैन भने्न प्रतिवादी महेन्र खनालका 
साक्षी बसन्ि काकीको बकपर । 

55. तलला बातनयाले भ्रष्टाचारजन्य अतनयतमििा गरेको छैन भने्न प्रतिवादी तलला बहादरु बातनयाका साक्षी 
रववन्र र्छ्यौतमखाको बकपर । 

56. प्रचण्डमान शे्रष्ठले अतनयतमि िवरले बोडफलाई क्षति हनुे कुनै कायफ गरेको छैन भने्न प्रतिवादी 
प्रचण्डमान शे्रष्ठका साक्षी वसन्िराज तमश्रको बकपर । 

57. ध्रवु राईले रकम वहनातमना गरेको होइन भने्न प्रतिवादी ध्रवु राईका साक्षी हरर कुमार राईको 
बकपर। 

58. सभुाष कुमार तनरौलाले बोडफको ऐन कानून र कायफक्रम अनसुार कायफ गरेका छन,् तनजले आतथफक 
अतनयतमििा गरेको छैन भने्न प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौलाका साक्षी हेमन्ि खरेल र उमेश प्रसाद 
ढकालको बकपर ।  

59. मेरो अनसुन्धानको क्रममा भएको बयानको व्यहोरा ठीक छ भन्न ेव्यहोराको वादी नेपाल सरकारका 
साक्षीहरु सखु्स्मिा दाहाल, चन्र बहादरु उप्रिेी, राम प्रसाद भट्ट, झमक नारायण ख्घतमरे, प्रददप पौडेल, 

नवीन पोखरेल, शरद कुमार प्रधान, उदय भट्टराई, रान ुशाह, अचफना के.सी., सतमर बज्राचायफ, लेखनाथ 
भषुाल, नम्रिा शे्रष्ठ, समुन ख्घतमरे, जानकी प्रसाद उपाध्याय, उज्वलिा दली, सतुनल शमाफ, ख्शवदयाल शाह, 

गोववन्दराज वली, खड्ग ववक्रम शाह, कुन्दन शमाफ, ववमल शमाफ कुँ डेल, श्रद्धा शे्रष्ठ, मख्णराम लातमछाने, 
दीपकराज जोशी र सजुन सवेुदीको बकपर । 

यस अदालिको ठहर 

60. तनयमबमोख्जम पेशीसूचीमा चढी पेश हनु आएको प्रस्ििु मदु्दाको तमतसल अध्ययन गररयो । मदु्दा 
सनुवाइको तसलतसलामा वादी नेपाल सरकारको िफफ बाट उपख्स्थि ववशेष सरकारी वकील कायाफलय, 

काठमाडौंका ववद्वान ् सहन्यायातधवक्ता श्री मरुारी प्रसाद पौडेलले नेपाल पयफटन बोडफका का.म.ु 
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कायफकारी प्रमखुका ववरुद्धमा २१ वटा उजरुी परेपतछ तिनै उजरुीका आधारमा अनसुन्धान 
िहवककािको कायफ प्रारम्भ भएको छ । अनसुन्धानको तसलतसलामा संकलन गररएका सबदु प्रमाणको 
आधारमा नेपाल पयफटन बोडफको ववतभन्न पदमा रहेका व्यख्क्तहरुबाट भएका अतनयतमििालाई ववतभन्न 
१० शीषफकमा वगीकरण गरेर कसूर कायम गररएको छ। सबै प्रतिवादीहरुले अनसुन्धानको क्रममा 
गरेको बयानमा आ–आफ्नो पदीय ख्जम्मेवारीलाई स्वीकार गरेर आफ्नो व्यहोरा लेखाएका छन ् । 
कायफक्रम नै नगरी तबल राखेर होस ्वा सामान नै खररद नगरी तबल राखेर होस ्प्रतिवादीहरुले नपेाल 
पयफटन बोडफलाई ठूलो हानी नोक्सानी पु्  याएका छन ्। अन्िराफवष्ट्रय भेलाका नाममा र आतधकाररक 
तनणफय तबना मददरा खररद गरेको देखाएर आतथफक अतनयतमििाको नमूना देखाइएको छ । हवाइ 
वटकट नक्कली छन ् । प्रतिवादी महेन्र खनालले नक्कली हवाइ वटकट बनाएर पयफटन बोडफका 
सम्बख्न्धि पदातधकारीसुँग तमलोमिो गरेर भ्रष्टाचारजन्य कायफ गरेका छन ् । बोडफबाट अवकाश भै 
सकेका कमफचारीको नाममा चेक कावटएको छ। एकाको नाममा चेक काटेर रकम अरुलाई नै 
ददइएको छ । चेक िथा भौचरमा परेका हस्िाक्षर नक्कली देख्खएको छ । कमफचारीको वववाह 
लगायिका व्यख्क्तगि कायफमा बोडफकािफफ बाट भोज भिेर लगाइएको छ । का.म.ु कायफकारी प्रमखुको 
मौख्खक आदेशमा धेरै अतनयतमििा भएको भने्न कुरा सोही बोडफका कमफचारीले व्यक्त गरेका छन ्। 
पयफटन बोडफको आतथफक ववतनयमावलीलाई पश्चािदशी असर हनुे गरी संशोधन गरेर बोडफलाई ठूलो 
आतथफक नोक्सानी पु्  याइएको छ । सावफजतनक खररद ऐन र तनयमावलीववपरीि हनुे गरी आतथफक 
प्रशासन ववतनयमावली बनाउने र त्यस्िो बनै्न नसक्ने ववतनयमावलीका आधारमा भएका खचफ अनमुोदन 
गरेर नेपाल पयफटन बोडफका अध्यक्ष िथा सदस्यहरुले बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याएका हुुँदा सबै 
प्रतिवादीहरुलाई आरोपदावीबमोख्जम सजाय हनु ुपदफछ भनी बहस प्रस्ििु गनुफभयो । 

61. त्यसैगरी, तनम्न प्रतिवादीहरुकािफफ बाट तनम्नतलख्खि कानून व्यवसायीहरु रहनभुएको र उहाुँहरुले 
गनुफभएको बहसको सार तनम्न बमोख्जम रहेको छ :- 

62. प्रतिवादी सभुाष तनरौलाकोिफफ बाट ववद्वान ्वररष्ठ अतधवक्ताद्वय श्री हररहर दाहाल र श्री उपेन्र केशरी 
न्यौपाने िथा ववद्वान ् अतधवक्ताहरु श्री ददनेश कुमार काकी, श्री तडल्लीरमण आचायफ र श्री सखु्शल 
कुमार शमाफ सापकोटा। 

63. प्रतिवादी अतनल दासकोिफफ बाट ववद्वान ्वररष्ठ अतधवक्ताद्वय श्री हररहर दाहाल, श्री सतिसकृष्ण खरेल 
िथा ववद्वान ् अतधवक्ताहरु श्री ददनेश कुमार काकी, श्री तडल्लीरमण आचायफ र श्री सखु्शल कुमार 
सापकोटा । 

64. प्रतिवादी नख्न्दनी लाहे थापाकािफफ बाट ववद्वान ् वररष्ठ अतधवक्ता श्री लभ प्रसाद मैनाली र ववद्वान ्
अतधवक्ता श्री राम बहादरु थापा । 

65. प्रतिवादी आददत्य वरालकािफफ बाट ववद्वान ्वररष्ठ अतधवक्ताद्वय श्री शम्भ ुथापा र श्री ईन्र खरेल िथा 
ववद्वान ्अतधवक्ता श्री यवुराज वन्जाडे । 

66. प्रतिवादी वहक्मि तसंह अवहरकािफफ बाट ववद्वान ्वररष्ठ अतधवक्ताहरु श्री शम्भ ुथापा र श्री कृष्ण प्रसाद 
सापकोटा एवम ्ववद्वान ्अतधवक्ताहरु श्री रमण कुमार कणफ र श्री यादव प्रसाद ढंुगाना । 
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67. प्रतिवादी काख्शराज भण्डारीकोिफफ बाट ववद्वान ् वररष्ठ अतधवक्ताहरु श्री शम्भ ु थापा, श्री लभ प्रसाद 
मैनाली, श्री ईन्र खरेल र ववद्वान ्अतधवक्ताहरु श्री यवुराज वन्जाडे र श्री बवुद्ध प्रसाद खरेल। 

68. प्रतिवादी ध्रवु राईको म.ुस. गने सवविा राईकोिफफ बाट ववद्वान ्अतधवक्ता श्री हररन्र प्रसाद राई । 

69. प्रतिवादी तलला बहादरु बातनयाकािफफ बाट ववद्वान ्वररष्ठ अतधवक्ता श्री वहरा रेग्मी, ववद्वान ्अतधवक्ताद्वय 
श्री ज्योति बातनया र श्री पषु्पराज पौडेल । 

70. प्रतिवादी ददवाकर ववक्रम राणाकािफफ बाट ववद्वान ् वररष्ठ अतधवक्ता श्री यज्ञमतुिफ बन्जाडे िथा ववद्वान ्
अतधवक्ताहरु श्री नरेन्र कुमार शे्रष्ठ र ववद्वान ्अतधवक्ता श्री अजुफन खनाल । 

71. प्रतिवादी लक्ष्मण गौिमकािफफ बाट ववद्वान ्अतधवक्ताहरु श्री भीमाजुफन आचायफ र श्री सवुास आचायफ । 

72. प्रतिवादी सखु्शल ख्घतमरेकािफफ बाट ववद्वान ्वररष्ठ अतधवक्ता श्री हरर प्रसाद उप्रिेी र ववद्वान ्अतधवक्ता 
श्री नारायण प्रसाद पराजलुी । 

73. प्रतिवादी शरदचन्र पौड् यालकािफफ बाट ववद्वान ्वररष्ठ अतधवक्ताहरु श्री हरर प्रसाद उप्रिेी, श्री नरेन्र 
प्रसाद पाठक, श्री वहरा रेग्मी, श्री ववश्व भट्टराई िथा ववद्वान ्अतधवक्ताहरु श्री ववनोद काकी र श्री िेज 
रावल । 

74. प्रतिवादी मेघ बहादरु पाण्डेकािफफ बाट ववद्वान ् वररष्ठ अतधवक्ताहरु श्री सतिसकृष्ण खरेल, श्री कृष्ण 
प्रसाद सापकोटा र ववद्वान ्अतधवक्ता श्री गणेश ववक्रम काकी । 

75. प्रतिवादी टीकाराम सापकोटाकोिफफ बाट ववद्वान ् वररष्ठ अतधवक्ता श्री मकुुन्द शमाफ पौडेल र ववद्वान ्
अतधवक्ता श्री वपिाम्बरराज आचायफ ।  

76. प्रतिवादी पम्फादेवी धमलाकोिफफ बाट ववद्वान ् वररष्ठ अतधवक्ता श्री रमण कुमार शे्रष्ठ र ववद्वान ्
अतधवक्ता श्री दीनमख्ण पोखरेल । 

77. प्रतिवादी तडल्ली प्रसाद ख्शवाकोटीकािफफ बाट ववद्वान ्अतधवक्ता श्री अजुफन खनाल । 

78. प्रतिवादी रतिशचन्रलाल समुनकािफफ बाट ववद्वान ्वररष्ठ अतधवक्ता श्री सरेुन्र कुमार महिो । 

79. प्रतिवादी रेवि बहादरु थापाकोिफफ बाट ववद्वान ्अतधवक्ताहरु श्री ददनेश कुमार काकी, श्री तडल्लीरमण 
आचायफ र श्री सखु्शल कुमार शमाफ सापकोटा । 

80. प्रतिवादी ध्रवु नारायण शे्रष्ठकोिफफ बाट ववद्वान ्अतधवक्ता श्री अजुफन खनाल ।  

81. प्रतिवादी फुरगेल्जे शेपाफकािफफ बाट ववद्वान ्वररष्ठ अतधवक्ताद्वय श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा र श्री रमण 
कुमार शे्रष्ठ । 

82. प्रतिवादी रञ्जनकृष्ण अयाफलकािफफ बाट ववद्वान ्अतधवक्ताहरु श्री होमकान्ि चौलागाईँ, श्री गोववन्द प्रसाद 
शमाफ बन्दी र श्री रववन्रनाथ अयाफल । 

83. प्रतिवादी महेन्र खनालका िफफ बाट ववद्वान ्वररष्ठ अतधवक्ता श्री शम्भ ुथापा, ववद्वान ्अतधवक्ताद्वय श्री 
यवुराज वन्जाडे र श्री शादुफल थापा । 
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84. उपयुफक्त बमोख्जम रहनभुएका ववद्वान ् वररष्ठ अतधवक्ताहरु िथा ववद्वान ् अतधवक्ताहरुले आ–आफ्नो 
पक्षको प्रतिरक्षा गदै उहाुँहरुले आरोवपि कसरु गरेको सप्रमाण पवुष्ट भएको छैन भने्न कुरालाई 
केन्रववन्दमुा राखेर केही तनख्श्चि ववषयमा आ–आफ्नो पक्ष उपर लगाइएको आरोपलाई सोही आरोपका 
आधारमा खण्डन गदै समग्रमा तनम्नतलख्खि ववषयमा बहस प्रस्ििु गनुफभयो :-  

(१) अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले नेपाल पयफटन बोडफमा सरुख्क्षि रहेका सबै तबल, भपाफई, 

कायफक्रम भएको कुरा देख्खने अन्य प्रमाण िथा नेपाल पयफटन बोडफले अपनाएको लेखा राख्न े
प्रणालीको राम्रोसुँग अध्ययन नै नगरी जसरी पतन अतभयोग लगाउन ु पने छ भने्न पूवाफग्रह राखेर 
अनसुन्धान गरेको छ र सोही अनरुुप आरोप लगाइएको छ ।  

(२) नपेाल पयफटन बोडफबाट अनदुान रकम पाएर कायफक्रम संचालन गरेका केही संस्थाहरुसुँग खचफ 
भएको रकमको लेखापरीक्षण गराएर प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म अनदुान रकम रोक्का राख्न ु भने्न 
सावफजतनक लेखा सतमतिको तनदेशन पालना गदाफ खासगरी नेपाल पयफटन बोडफका का.म.ु कायफकारी 
तनदेशक सभुाषकुमार तनरौलाका ववरुद्ध एकै प्रकृतिका धेरै उजरुी परेका छन ्। िी सबै उजरुी 
पूवाफग्रहयकु्त छन ् । उजरुी तनवेदन नै नपरेका व्यख्क्तहरु ववरुद्ध पतन अनसुन्धान भएर मदु्दा 
चलाइएको छ । आरोपपरमा पचासजना व्यख्क्तलाई प्रतिवादी बनाइएको छ िर सत्ताइस जनालाई 
अनसुन्धानको तसलतसलामा सघाएको भने्न आधारमा मदु्दा नचलाएर अनसुन्धानको तसलतसलामा 
समान वकतसमबाट सहयोग पु्  याएका अन्य व्यख्क्तहरुलाई मदु्दा चलाइएको छ । यस कुराले 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट अनसुन्धानको तसलतसलामा सघाउ पु्  याएका व्यख्क्तलाई 
मदु्दा नचलाउन सक्ने भने्न स्ववववेकीय अतधकारको चरम दरुुपयोग भएको छ । यस िथ्यले 
व्यख्क्तलाई छानीछानी अतभयोग लगाउन नपाइने भने्न तसद्धान्िको ठाडो उल्लंघन भएको छ । 
यस्िो हचवुा अतभयोगको आधारमा प्रतिवादीहरुलाई कसूरदार ठहर गनफ तमल्दैन ।  

(३) एउटै तबल भौचरका ववषयमा धेरै प्रतिवादीहरुको ववगो कायम गररएको छ । आरोपपरबमोख्जमको 
ववगो कायम गरेर ववगो भराइददने हो भने नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी भयो भतनएको 
रकमभन्दा ४।५ गणुा बढी रकम भराइददन ुपने हनु्छ । यसबाट पतन आरोपपर हचवुाको भरमा 
ियार पाररएको र हिारमा दायर भएको भने्न कुरा पवुष्ट भएको छ । ववतभन्न १० वटा आकषफक 
शीषफक राखेर आरोपपर ियार पाररएको छ, िर सबै शीषफकको ववगोको योगफल अतधकांश 
प्रतिवादीहरुको हकमा तमलेको छैन । नेपाल पयफटन वाडफको अनरुोधमा हवाई वटकट बवुकङ गने, 

रद्द गने, वटकटमा उल्लेख भएको रुटको उडान नभएको वा अरु कुनै कारणले यार ु उड्न 
नसकेमा रुट पररविफन गरी वटकट तमलाउने संस्थाका प्रवन्ध तनदेशकलाई पतन मदु्दा चलाइएको 
छ। रद्द भएका वटकटको रकम समायोजन गरेर तमलाइएकोिफफ  अनसुन्धान नै भएको छैन । 
हवाइ वटकट तबक्री गरेबापि ट्राभल्स एजेन्सीले कानूनसम्मि वकतसमबाट पाउने कतमशनलाई पतन 
भ्रष्टाचारको संज्ञा ददइएको छ । यसरी जबरजस्िी कसूर कायम गनफ खोख्जएको अवस्था स्पष्ट 
रुपमा देख्खएको हुुँदा त्यस्िो हचवुा आरोपपरको आधारमा कसूर कायम गनफ तमल्दैन । 



       

         वादी नपेाल सरकार प्रतिवादी प्रचण्डमान शे्रष्ठ समेि मदु्दा: भ्रष्टाचार (अतनयतमििा) मदु्दा नं. ०७१-CR -०२८२ पेज 62 

 

(४) नेपाल पयफटन बोडफ छुटै्ट ऐनद्वारा स्थापना भएको एउटा स्वायत्त संस्था हो र त्यसको सवोच्च 
तनकायको रुपमा कायफकारी सतमति छ । नेपाल पयफटन बोडफका लातग वावषफक कायफक्रम तनधाफरण 
गने, बजेट स्वीकृि गने लगायिका नीतिगि तनणफय गने सातधकार तनकायबाट स्वीकृि भएको बजेट 
र कायफक्रमको आधारमा भए गररएका र उक्त सवोच्च तनकायबाट अनमुोदनसमेि भै सकेको 
ववषयलाई स्पष्ट रुपमा बदतनयिबाट आफूले तलन खानका लातग र संस्थालाई हानी नोक्सानी 
पु्  याउने उदे्दश्यका साथ भएको भने्न कुरा िथ्ययकु्त प्रमाणबाट स्थावपि नभएसम्म भ्रष्टाचारको 
कसूर ठहर गनफ तमल्दैन । एउटा संवैधातनक तनकाय महालेखा परीक्षकको ववभागबाट अख्न्िम 
लेखापरीक्षण भइसकेको ववषयमा अको संवैधातनक तनकाय अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 
प्रवेश गनफ तमल्दैन । संववधानले िोकेको सीमातभर रहेर संवैधातनक तनकायले आफ्नो कायफ 
सम्पादन गनुफ पदफछ । अको तनकायको अतधकारक्षेर अतिक्रमण गरेर सोही आधारमा ियार 
पाररएको आरोपपरका आधारमा प्रतिवादीहरुलाई कसूरदार ठहर गनफ तमल्दैन ।  

(५) कुनै अमकु कायफक्रम गने सम्बन्धमा मेमो ियार गने, अगातड बढाउने, स्वीकृि गने, भौचर उठाउने 
र सोको भकु्तानी गने प्रकृयामा संलग्न नै नभएका व्यख्क्तहरुलाई पतन सो भौचरमा उल्लेख भएको 
रकम ववगो कायम गरेर आरोपपर लगाएको अवस्था छ । अनसुन्धानको तसलतसलामा प्रतिवादको 
मौका नै नददइएको अथाफि ्कुनै भौचरका बारेमा केही कुरा सोधेर स्पष्ट पाने मौका नै नददई सोही 
भौचरका ववषयमा आरोप लगाइएको छ । यसले संववधान प्रदत्त मौतलक हक र प्राकृतिक न्यायको 
तसद्धान्िको ठाडो उल्लंघन भएको छ।त्यसरी मनोमानी वकतसमबाट लगाइएको आरोपका आधारमा 
प्रतिवादीहरुलाई कसूरदार ठहर गनफ तमल्दैन ।  

(६) चेकबाट आतधकाररक संस्थालाई भकु्तानी भएको ववषयलाई पतन भ्रष्टाचारको संज्ञा ददइएको छ । 
भकु्तानी तलने पक्षलाई बखु्झएकोसम्म छैन । मूल्य अतभववृद्ध करमा दिाफ भएका संस्थाबाट तलइएको 
वस्ि ु र सेवाको हकमा त्यसरी करमा दिाफ भएका संस्थाको सो ददनको आय र स्टकबाट खचफ 
भएको वस्िकुो वववरण समेि सम्बख्न्धि कर कायाफलयबाट सूक्ष्म रुपमा अनसुन्धान गरी सत्य िथ्य 
र वास्िववकिा सख्जलै पत्ता लगाउन सवकनेमा आयकर प्रयोजनका लातग राख्खएका लेखा र कर 
प्रणालीका बारेमा सामान्य जानकारीसम्म नभएका व्यख्क्तबाट मदु्दाको अनसुन्धान िहवककाि भएको 
पाइएको छ। त्यस्िो हचवुा अनसुन्धान र अतभयोजनलाई आधार  बनाएर भ्रष्टाचार जस्िो जघन्य 
अपराध भएको तनष्कषफ तनकालेर अतभयोग लगाएको कुरा सवफथा अनथफ देख्खुँदा सबै प्रतिवादीहरुले 
आरोपदावीबाट सफाइ पाउन ुपदफछ । 

(७) नेपाल पयफटन बोडफ ऐन, २०५३ को दफा २५ द्वारा ववतनयमावली बनाउने अतधकार नेपाल पयफटन 
बोडफको कायफकारी सतमतिलाई प्रदान भएकोमा त्यस्िो सातधकार तनकायबाट बनाइएको आतथफक 
ववतनयमावलीको ववषयलाई पतन भ्रष्टाचारको ववषयवस्ि ु बनाउन खोख्जएको छ । सो कुरा 
प्रत्यायोख्जि व्यवस्थापनको तसद्धान्िको वख्खफलाप छ । सो ववतनयमावली तनमाफणको ववषयलाई तलएर 
उक्त ववतनयमावली खारेज हनु ुपदफछ भनी सवोच्च अदालिमा परेको ररट तनवेदननै खारेज भएको 
छ । सवोच्च अदालिको उक्त आदेशले संशोतधि ववतनयमावलीलाई वैधिा प्रदान गरेको हुुँदा 
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ववतनयमावली संशोधनसुँग सम्बख्न्धि सबै ववषयमा लगाइएको आरोप स्विः खख्ण्डि भएको छ । 
बोडफको सवोच्च तनकाय कायफकारी सतमतिले आ.व. २०७०।०७१ को पवहलो िीन मवहनाको खचफ 
अनमुोदन गरेको ववषय पतन उक्त ववतनयमावली संशोधनसुँग जोतडएको ववषय हुुँदा एउटा सातधकार 
तनकायबाट कानूनबमोख्जम सामूवहक अतधकारको प्रयोग गरेर तनणफय भएको ववषय भ्रष्टाचारको 
ववषयवस्ि ुबन्न सक्ने नदेख्खुँदा सबै प्रतिवादीहरुले आरोपदावीबाट सफाइ पाउन ुपदफछ ।  

85. यसमा मातथ उख्ल्लख्खि बहस बुुँदाहरु एवम ् बहस-नोटसमेि मनन ्गरी तमतसल अध्ययन गरी हेदाफ 
नेपाल पयफटन बोडफको ववतभन्न पदमा रहेर काम गरेका प्रतिवादीको महलमा नाम उल्लेख भएका 
ववतभन्न पदातधकारी र वल्डफ वाइड एख्शयन ट्राभल्स एण्ड टुसफ प्रा.तल. का प्रवन्ध तनदेशक महेन्र 
खनाल समेिका ववरुद्धमा तनम्न तलख्खि १० वटा ववषयमा भ्रष्टाचार भएको भने्न अतभयोगमा छुट्टाछुटै्ट 
ववषयवस्ि ुर ववगोमा आरोप लगाएको देख्खन आयो :-  

 (१) कायफक्रम नै नगरी तबलमार राखी रकम वहनातमना गरेको । 

 (२) सामान खररद नै नगरी तबलमार संलग्न गरी भकु्तानी ददएर वहनातमना गरेको । 

 (३) सवारी साधन भाडामा तलएको भनी तबलमार संलग्न गरी वहनातमना गरेको । 

 (४) मददरा खररदको तबल संलग्न गरी वहनातमना गरेको । 

 (५) अन्िराफवष्ट्रय भेलाको नाममा रकम भकु्तानी गरी वहनातमना गरेको ।  

 (६) व्यख्क्तगि कायफमा खचफ भएको तबल भपाफई पेश गरी भकु्तानी ददई वहनातमना गरेको । 

 (७) बैंक खािाबाट रकम तनकाली वहनातमना गरेको । 

 (८) नक्कली हवाइ वटकट पेश गरी रकम वहनातमना गरेको । 

 (९) कायाफलय सहायक िथा कमफचारीको नाममा चेक काटी भकु्तानी ददई वहनातमना गरेको । 

 (१०) नपेाल पयफटन बोडफ आतथफक ववतनयमावली, २०७० लाई संशोधन िथा स्वीकृि गरी बढी भकु्तानी 
     गराई िथा बोडफमा भएको अतनयतमि खचफ अनमुोदन गरी वहनातमना गरेको । 

86. आरोपपरमा लगाइएका ववतभन्न आरोपका सम्बन्धमा छुट्टाछुटै्ट वववेचना गनुफअख्घ आरोपपर ियार गदाफ 
कति सम्बेदनशील भएर तनष्पक्षिापूवफक गररएको रहेछ भने्न सम्बन्धमा केही चचाफ गनफ आवश्यक 
देख्खएको छ ।  अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट नेपाल पयफटन बोडफका ववतभन्न िहमा 
कायफरि रहेका व्यख्क्त िथा वल्ड वाइड एख्शयन ट्राभल्स एण्ड टुसफ प्रा.तल.का प्रवन्ध तनदेशक महेन्र 
खनालसमेि गरी ५० जनाका ववरुद्ध अनसुन्धान िहवककािको कायफ प्रारम्भ गरेर आरोप–परको 
प्रतिवादी खण्डमा समेि िी पचास जना व्यख्क्तहरुलाई प्रतिवादी कायम गरेको देख्खन्छ । िी ५० 
जना व्यख्क्तहरुमध्ये २३ जनाका हकमा मार सजायको माग दावी तलएर अन्य २७ जना 
व्यख्क्तहरुलाई अनसुन्धानको क्रममा अनसुन्धान अतधकारीलाई सहयोग पु्  याएको भन्दै भ्रष्टाचार 
तनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ िथा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को 
दफा १९ को उपदफा (१५) बमोख्जम सजायको हकमा पूणफ छुट गरी तनजहरुलाई सरकारी साक्षीको 
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रुपमा प्रस्ििु गरेको पाइन्छ । उक्त दबैु ऐनमा गररएको मातथ उख्ल्लख्खि व्यवस्था हेदाफ यस 
ऐनबमोख्जम अनसुन्धानको काम कारवाहीमा सहयोग गने अतभयकु्तलाई अनसुन्धान अतधकारीले आफ्नो 
साक्षीको रुपमा प्रस्ििु गरी तनजलाई सजायको माग दावीमा पूणफ वा आंख्शक छुट ददन सक्ने व्यवस्था 
रहेको छ । उक्त दबैु ऐनमा रहेको उख्ल्लख्खि व्यवस्थालाई आधार बनाएर कुनै अतभयकु्तलाई 
सजायको माग दावीबाट छुट ददुँदा तनजले अनसुन्धानको तसलतसलामा पु्  याएको सहयोग स्पष्ट रुपमा 
मनातसव र महसूश गनफ सवकने प्रकृतिको हनुपुदफछ । त्यस्िो अतभयकु्तले पु्  याएको सहयोगको 
पररणामस्वरुप अन्य प्रतिवादीहरुका ववरुद्ध ठोस प्रमाण प्राप्त भई कसूर कायम हनु सहयोग पगु्न े
वकतसमको हनु ु पदफछ । त्यसरी अनसुन्धानको तसलतसलामा सहयोग प¥ुयाएको व्यख्क्तलाई सजायको 
माग दावीबाट छुट ददुँदा तनजले पु्  याएको सहयोगका बारेमा िथ्यगि रुपमा सबै व्यहोरा खोलेर 
आरोप–परमा नै उल्लेख गनुफपने हनु्छ। प्रस्ििु मदु्दामा अनसुन्धानको तसलतसलामा एकै वकतसमको 
बयान व्यहोरा लेखाएका व्यख्क्तहरुमध्ये अनसुन्धान अतधकृिले तबना आधार आफ्नो मनलागी 
वकतसमबाट अनसुन्धानको दायरामा आएका व्यख्क्तहरुमध्येबाट छानी छानी सजायको दावी तलने वा 
नतलने भनी तनष्कषफमा पगेुको देख्खन्छ । जनु Fair Trial को अवधारणा अनकूुल भन्न तमलेन ।मातथ 
उख्ल्लख्खि दबैु ऐनमा गररएको सजायको मागदावीबाट छुट ददने व्यवस्था आत्मतनष्ठ वकतसमबाट 
प्रयोग भएर समान अवस्थाका व्यख्क्तहरु र अनसुन्धान अतधकारीलाई समान वकतसमबाट अनसुन्धानमा 
सहयोग पु्  याएका व्यख्क्तहरुमध्ये पतन छानी छानी मदु्दा चलाउने वा नचलाउने अवस्था र ख्स्थति 
ववकतसि हनु नपाओस ् भने्निफफ  अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले सजगिा अपनाउन ु पने 
देख्खएको छ। मदु्दा चलाउन ु पने नपने सम्बन्धमा समान अवस्थामा केही व्यख्क्तहरुलाई सजायको 
माग दावीबाट छुट ददएर संकतलि सवदु प्रमाणबाट िी व्यख्क्तहरु सरह नै रहेका केही व्यख्क्तहरुका 
ववरुद्ध सजायको माग दावी तलएर मदु्दा चलाइएको अवस्थालाई अनसुन्धानको तसलतसलामा अपनाउन ु
पने तनष्पक्षिाको तसद्धान्िअनकुुल भएको मान्न तमल्दैन।  

87. त्यसका अतिररक्त प्रतिवादी प्रचण्डमान शे्रष्ठ लगायिका अतधकांश प्रतिवादीहरुका हकमा अनसुन्धानको 
तसलतसलामा नसोतधएका भौचरको ववषयमा आरोप लगाएको देख्खएको छ । शंकास्पद भौचरका 
बारेमा सो भौचरको ववषयवस्िसुुँग सम्बख्न्धि रहेका प्रतिवादीहरुलाई आफ्नो कुरा भने्न र प्रतिवाद गने 
मौका नै नददइकन अतभयोग लगाएको पाइएको हुुँदा कुनै पतन आरोप लागेको व्यख्क्तलाई आफू ववरुद्ध 
लागेको आरोपको सम्बन्धमा सफाइ पेश गने मौका नै प्रदान नभएको देख्खन आयो।जसको 
पररणामस्वरुप फौजदारी न्यायका लातग अपररहायफ ित्त्वका रुपमा ववकतसि भएको प्राकृतिक न्यायको 
तसद्धान्ि अनसुन्धानको तसलतसलामा पररपालना भएको पाइएन । यसबाट अनसुन्धान गने अतधकारीले 
यस वकतसमका रवुट गरेर जसरी पतन प्रतिवादीहरुका ववरुद्ध मदु्दा चलाउने धारणा राखेको अवस्था छ 
र हिारमा आरोप–पर दायर गररएको छ भने्न प्रतिवादीहरुका िफफ बाट रहनभुएका ववद्वान ् कानून 
व्यवसायीहरुले उठाएको ख्जकीरलाई थप पवुष्ट गरेको छ।अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 
जस्िो ख्जम्मेवार संवैधातनक तनकायका कामकारवाहीमा यस प्रकारका खोट देख्खनलुाई स्वाभाववक 
मान्न सवकुँ दैन ।यस प्रकारका ववषयमा अनसुन्धान अतधकारीले ववशेष सिकफ िाका साथ काम गनुफपने 
देख्खन्छ। प्राकृतिक न्यायको तसद्धान्िलाई हाम्रो न्याय प्रणालीले मौतलक हकको रुपमा आत्मसाि 
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गररएको हुुँदा व्यख्क्तको मौतलक हकसुँग जोतडएको ववषयलाई हल्का रुपमा नभई गम्भीर रुपमा 
तलनपुने हनु्छ । 

88. उपयुफक्त बमोख्जमको िथ्य, अतभयोजन िथा बहस ख्जकीर रहेको प्रस्ििु मदु्दामा मूलिः तनम्न तलख्खि 
ववषयको तनरोपण हनु ुपने देख्खएको छ :- 
 

१. आरोपपरमा लगाइएका ववतभन्न १० वटा अतभयोगमध्येमा कुन-कुन शीषफक अन्िगफिको अतभयोग 
कुन-कुन प्रतिवादीहरुको हकमा पगु्न सक्छ वा सकै्तन ? 

२. आरोप दावी पगु्ने ठहररएमा त्यसको ववगो के कति कायम हनुे ? 

३. समग्रमा कुन-कुन प्रतिवादीहरुले आरोपदावी बमोख्जमको कसूर गरेको ठहने र कुन-कुन 
प्रतिवादीहरुले सफाइ पाउने ? 

  

89. आरोप—परको प्रकरण १ अथाफि ् कायफक्रम नै नगरी तबलमार राखी रकम वहनातमना गरेको भन्ने 
आरोपका सम्बन्धमा ववचार गदाफ, प्रतिवादीहरु सभुाष कुमार तनरौला, अतनल कुमार दास, नन्दनी लाहे 
थापा, आददत्य वराल, वहक्मि तसंह ऐर, काख्शराम भण्डारी र ध्रवु राईलाई उक्त प्रकरण १ अन्िगफिको 
आरोप लागेको देख्खन्छ । सबै प्रतिवादीहरु आरोवपि कसूरमा इन्कार रहेर बयान गरेको पाइन्छ । 
तसद्धान्िि: आरोप-पर स्पष्ट र पूणफ हनुपुदफछ । िर कायफक्रम नै नगरी तबलमार राखी रकम 
वहनातमना गरेको भने्न आरोप लगाइएको भए िापतन आरोप परमा भौचर नम्बर, भौचर तमति र ववगो 
रकममार उल्लेख गरेर आरोपपर ियार भएको देख्खन्छ । कुन ठाउुँमा कुन–कुन कायफक्रम गरेको 
भने्न बहानामा के कस्िा तबल पेश भएका तथए र सो बापिमा के, कुन र कस्िा संस्थालाई भकु्तानी 
ददएको देखाइयो भने्न सम्बन्धमा आरोपपरमा कुनै व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खलुाएको पाइएन । प्रस्ििु 
प्रकरण १ सुँग सम्बख्न्धि तमतसल संलग्न प्रमाणको अध्ययन गदाफ आरोपपरमा भौचर नम्बर, भौचर 
तमति र ववगोमार उल्लेख भएको पाइन्छ । उदाहरणाथफ भौचर नम्बर १०४, १०५, १०६, ३५७ र 
४५३ मा क्रमशः रु. २,७०,०००।–, २,९०,५००।–, २,९५,०००।–, १,२५,०००।– र 
२,२२,६३५।– ववगो कायम गरेको पाइयो । उख्ल्लख्खि सबै भौचरको साथमा पेमेन्ट मेमो, तबल, 

रीिपूवफकको कोटेशन र कायफक्रमको वववरणसमेि समावेश भएको पाइन्छ । सबै कायफक्रम स्वीकृि 
कायफक्रम र बजेटको पररतधतभरै रहेर सम्पन्न भएको पाइएको छ । कतिपय कायफक्रमका सम्बन्धमा 
नेपाल पयफटन बोडफबाट एक आतथफक वषफभरीमा सम्पन्न भएका कायफक्रम र त्यस्िा कायफक्रमको 
उपादेयिा समेि समावेश गरेर केही कायफक्रमका झलक देख्खने फोटोसवहि वावषफक रुपमा प्रकाशन 
हनुे In focus पतरकामा प्रकाशन समेि भएको पाइएको छ।यसरी नेपाल पयफटन बोडफको सवोच्च 
तनकाय कायफकारी सतमतिबाट स्वीकृि भएको कायफक्रम सो कायफक्रमका लातग ववतनयोख्जि भएको 
बजेटको सीमातभर रहेर सम्पन्न भएको देख्खएको र त्यस्िा कायफक्रम संचालन भएको भने्न यथेष्ट प्रमाण 
तमतसल संलग्न रहेको पाइएको हुुँदा समान प्रकृतिका अन्य भौचरका सम्बन्धमा समेि अस्पष्ट आरोप 
दावीकै भरमा भ्रष्टाचारको कसूर भएको भन्न सवकने अवस्था रहेन । हुुँदै नभएको कायफक्रमलाई 
भएको भनी तबलमार राखी रकम वहनातमना भएको भने्न आरोप लगाएको अतभयोजन पक्षले यी-यस्िा 
नभएका कायफक्रम गरेको भनेर बनावटी भन्न खोख्जएका कायफक्रमको प्रष्ट र पूणफ वववरण ददएको 
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पाइुँदैन। वस्ििु: अतभयोजन पक्षले िी कायफक्रमहरुमा संलग्न र सहभागी  भएका सम्पूणफ 
व्यख्क्तहरुलाई अतनवायफ रुपमा बझुी यथाथफ कुरा पत्ता लगाउन ुपनेमा सो गनफ सकेको देख्खुँदैन । यस 
सन्दभमा सम्बख्न्धि सवोच्च अदालिबाट "पररचयात्मक गोष्ठीमा सहभागी व्यख्क्तहरुलाई अनसुन्धानको 
क्रममा अतनवायफ रुपमा बझु्नपुनेमा सोिफफ  अतभयोजन पक्षले ध्यान पु्  याएको नदेख्खएबाट प्रतिवादीहरुले 
ववतधवि ्कायफक्रम संचालन भएको भनी तलएको ख्जकीर अन्यथा प्रमाख्णि नभएको अवस्थामा कायफक्रम 
नै संचालन नगरी दावीबमोख्जम् को रकम वहनातमना गरी भ्रष्टाचार गरे होलान ्भनी अनमुान गनफ नसवकन े
।" भनी नेपाल कानून पतरका,२०६३ तन.नं. ७६७० प.ृ ३७२ मा कानूनी तसद्धान्िसमेि प्रतिपादन 
भइरहेको पररप्रके्ष्यमा दावी पवुष्ट हनुे स्विन्र प्रमाणको अभावमा आरोप-परमा उल्लेख भएको भौचर 
नम्बर र रकमलाई मार आधार बनाएर सो भौचरसुँग सम्बख्न्धि कायफक्रमहरु नै नभएको भनी 
अनमुान गनफ तमल्ने देख्खएन । अि: आरोप-पर नै ववस्ििृ अनसुन्धान तबना दायर भएको पाइएको 
हुुँदा कायफक्रम नै नगरी तबलमार राखी रकम वहनातमना गरेको भने्न सो प्रकरण नं. १ अन्िगफिको 
आरोप लागेका सबै प्रतिवादीहरुको हकमा दावी पगु्न सक्ने देख्खएन।  

90. आरोप-परको प्रकरण २ अथाफि ् सामान खररद नै नगरी तबलमार भकु्तानी गरेर रकम वहनातमना 
गरेको भने्न दावीका सम्बन्धमा ववचार गदाफ, यस प्रकरणअन्िगफिको आरोप प्रतिवादीहरु प्रचण्डमान 
शे्रष्ठ, सभुाष कुमार तनरौला, अतनल कुमार दास, नन्दनी लाहे थापा, आददत्य वराल, वहक्मि तसंह ऐर, 
काशीराज भण्डारी, ध्रवु राई र ददवाकर राणाउपर लागेको देख्खन्छ।प्रतिवादीहरुले अनसुन्धान 
अतधकारी र यस अदालिसमक्ष बयान गदाफसमेि आफूहरुलाई आरोप लगाएको जस्िो सामान खररद नै 
नगरी तबलमार संलग्न गरेर रकम वहनातमना भएको अवस्था होइन।नेपाल पयफटन बोडफको कामको 
प्रकृति अनसुार बोडफलाई आवश्यक पने सामान खररद भएको छ। कुनै सामानको प्रकृतिअनसुार स्टोर 
दाख्खला नभएको हो । जनु संस्थाबाट सामान खररद गररएको छ िी संस्थाहरु प्रचतलि 
कानूनबमोख्जम मूल्य अतभववृद्ध करमा दिाफ भएका हुुँदा लाग्ने मूल्य अतभववृद्ध करसमेि जोडेर चेक 
माफफ ि भकु्तानी ददइएको हुुँदा आरोप लगाइएको जस्िो रकम वहनातमना गरेको होइन भनी आफूहरु 
उपर लगाइएको आरोपमा इन्कार रहेर बयान गरेको पाइन्छ । आरोप-परमा कुन–कुन सामान खररद 
गरेको भने्न देखाएर िी सामान खररद नगरी तबलमार समावेश गरेको भने्न समेि व्यहोरा खोलेर 
आरोप लगाएको नभई भौचर नम्बर, भौचर तमति र ववगो रकममार उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसरी 
लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट आरोप-परसाथ पेश 
भएका प्रमाण, यस अदालिको आदेशानसुार नेपाल पयफटन बोडफबाट ख्झकाइएका प्रमाण िथा 
प्रतिवादीहरुका िफफ बाट यस अदालिसमक्ष गरेको बयानको तसलतसलामा पेश भएका प्रमाणसमेिलाई 
तभडाएर हेदाफ आरोप-परमा दावी तलइएको जस्िो सामान खररद नै नगरी तबलमार संलग्न गरी 
प्रतिवादीहरुले रकम वहनातमना गरेको अवस्था भन्न तमल्ने देख्खन आएन । अनसुन्धानको क्रममा 
सामान आपूतिफ गरी चेकको माध्यमबाट रकम बखु्झतलएका सम्बख्न्धि संस्थालाई बझेुर सामान खररद 
भए वा नभएको भने्न ववषयमा िावकफ क तनष्कषफमा पगेुको पतन पाइएन। उदाहरणका लातग प्रतिवादी 
प्रचण्डमान शे्रष्ठ ववरुद्ध लागेको Pv ९३ को भौचरका सम्बन्धमा उक्त भौचर अन्िगफि रु. 
३,२१,३२१।– र रु. ४,९९,४६०।– गरी जम्मा रु. ८,२०,७८१।– को ववगो कायम गररएको भए 
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पतन उक्त भौचर नं. Pv ९३ को भकु्तानी भौचर (Payment Voucher) को जम्मा रकम रु. 
४,२२,४७८।६२ भएको र उक्त रकम माइस एड नेपाल नामक संस्थालाई चेक माफफ ि रु. 
४,१५,१८३।– भकु्तानी भएको देख्खन्छ । सो कायफका लातग िीनवटा अलग अलग संस्थाबाट 
कोटेशन प्राप्त भई सबैभन्दा कम कवोल गने माइस एड नेपालसुँग सम्झौिासमेि भएको देख्खएको 
छ। उक्त रकम चौथो रावष्ट्रय पयफटन भेलाको तसलतसलामा प्रचारात्मक होतडफङ बोडफलगायि स्टल 
व्यानर वप्रख्न्टङको लातग खचफ भएको भने्न कुरा तमतसल संलग्न सम्झौिाको प्रतितलवप िथा नेपाल 
पयफटन बोडफले वषफभरी भएका कायफक्रम समावेश गरी तनयतमि रुपमा तनकाल्ने गरेको In focus 
२०११ मा समेि उक्त कायफक्रम भएको भने्न व्यहोरा स्पष्टरुपमा देख्खएको लगायिका प्रमाणबाट 
आरोप लागेको ववगोबमोख्जमका सामान खररद नै नगरी तबलमार समावेश गरी रकम वहनातमना गरेको 
भने्न कुरा स्थावपि हनु सकेको पाइएन । त्यसैगरी भौचर नम्बर १४९, ७५, २०६, २१३, ३०१, 

६८३, ७०९, ८०३ का सम्बन्धमा पतन तमतसल संलग्न प्रमाणबाट स्वीकृि बजेट र कायफक्रमको 
सीमातभर रहेर खचफ गररएको, पचेज जरनल भौचर (PJV), मूल्य अतभववृद्ध कर कट्टा, पेमेन्ट मेमो, 
कोटेशन तबल भरपाइसमेि रहेको पाइएको र त्यसरी खररद भएका साधनको हकमा नेपाल पयफटन 
बोडफले प्रचलनमा ल्याएको Tally Accounting software मा समेि प्रवषृ्ट भएको पाइएको हुुँदा आरोप-
परको प्रकरण २ अथाफि सामान खररद नै नगरी तबलमार संलग्न गरी भकु्तानी गरेर नेपाल पयफटन 
बोडफको रकम वहनातमना गरेको भने्न आरोपदावी उक्त आरोप लागेका सबै प्रतिवादीहरुका हकमा दावी 
पगु्न सक्ने देख्खएन ।  

91. त्यसैगरी, आरोप-परको प्रकरण नं. ३ अथाफि ्सवारी साधन भाडामा तलएको भनी तबलमार संलग्न गरी 
वहनातमना गरेको भने्न आरोपका सम्बन्धमा ववचार गदाफ, प्रस्ििु प्रकरण अन्िगफिको आरोप प्रतिवादीहरु 
प्रचण्डमान शे्रष्ठ, सभुाष कुमार तनरौला, अतनल कुमार दास, नन्दनी लाहे थापा, आददत्य वराल, वहक्मि 
तसंह  ऐर, काख्शराज भण्डारी, ध्रवु राई, तलला बहादरु बातनया र लक्ष्मण गौिमलाई लगाएको देख्खन्छ 
। उक्त प्रकरण ३ अन्िगफिको आरोवपि कसूरमा सबै प्रतिवादीहरु इन्कार रहेको पाइन्छ । नेपाल 
पयफटन बोडफको मतुय कायफ पयफटन प्रवद्धफन गरेर स्वदेशी िथा ववदेशी पयफटकहरुको संतया ववृद्ध गने 
रहेको र सो प्रयोजनका लातग नेपालका ववतभन्न स्थानमा प्रवद्धफनात्मक कायफक्रम संचालन गनुफपने र 
त्यसमा सहभागी हनुे स्वदेशी िथा ववदेशी पाहनुाहरुलाई कायफक्रम आयोजना स्थलसम्म पु्  याउन र 
फकाफउनको लातग सूख्चकृि भएका संस्थासुँग रीिपूवफक सम्झौिा गरी आवश्यक परेका बखि तिनै 
सूख्चकृि संस्थाबाट सवारी तलएको र जनु कायफक्रममा लातग सवारी साधन भाडामा तलइएको हो सोही 
कायफक्रममा प्रयोग भएको छ । कुनै वकतसमको अतनयतमििा भएको छैन भने्न व्यहोराको प्रायः 
सबैजना प्रतिवादीहरुले ख्जकीर तलएको पाइन्छ । प्रतिवादीहरुको ख्जकीर िथा आरोप-परलाई दृवष्टगि 
गदै तमतसल संलग्न प्रमाण केलाएर हेदाफ, आरोप लागेका सबै भौचरका सम्बन्धमा स्वीकृि बजेट िथा 
कायफक्रमको पररतधतभर रहेर सवारी साधन उपलब्ध गराएका संस्थालाई चेक माफफ ि ्लाग्ने कर कवट्ट 
गरी भकु्तानी भएको देख्खन्छ । उदाहरणका लातग भौचर नं. ७७ का सम्बन्धमा सफ्टवेयर ववकास 
समदुायमा आधाररि ग्रातमण पयफटन कायफक्रम र स्वीकृि बजेटको पररतधतभर रहेर ख्क्लन काख्न्िपरु 
भेवहकललाई भौचरमा उख्ल्लख्खि रु. १२,०००।– मा रु. १८००।– कर कवट्ट गरेर १०२३१७० 
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को चेक माफफ ि रु.१०,२००।– भकु्तानी भएको देख्खन्छ । उक्त कायफक्रममा भाग तलन नपेाल 
पयफटन बोडफका प्रवन्धक तलला बातनया गएको देख्खन्छ । पयफटन ववकास केन्रले प्रकाशन गरेको 
स्माररकामा उक्त कायफक्रम काभ्रपेलाञ्चोक ख्जल्लाको पनौिीमा भएको भने्न व्यहोरा प्रकाशन भएको 
देख्खुँदा उक्त भौचर नं. ७७ का हकमा सवारी साधन भाडामा तलएको भनी तबलमार संलग्न गरी 
भकु्तानी गरी नेपाल पयफटन बोडफको रकम वहनातमना गरेको भने्न आरोपदावी सत्य िथ्यमा आधाररि 
देख्खएन । यस्िो ख्स्थतिमा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले प्रतिवादीहरुउपर तलएका दावी 
पवुष्ट हनुे र उक्त दावीलाई मान्यिा ददन सवकने प्रमाणको सवफथा अभाव रहेको पाइयो ।कायफक्रममा 
सहभागी भएको भतनएका व्यख्क्तलाई बझेुको पतन पाइएन।त्यसैगरी, सोही प्रकरण ३ अन्िगफिको 
आरोपका सम्बन्धमा अतनयतमि भएको भनी दावी तलइएको भौचर नम्बर २३६, २५०, १११, ४००, 

४७२, ४७४, ४७५, ५१२, ६२४, ६७७, ७३३, ७४०, ७५५, ७६७, १४२६, १४५७, १५०५, 

१७०३, १७४१, १८३७, १९१३, १९८१, २०५३, २३६४, २३९३, २४०६, २४७८, २६१९ र 
३०२ लगायिका अन्य भौचर र िी भौचरलाई समथफन गने तबल, पेमेन्ट मेमो, चेक माफफ ि सम्बख्न्धि 
संस्थालाई भकु्तानी भएको देखाउने प्रमाण लगायि सम्बख्न्धि कायफक्रम भएको र उक्त कायफक्रम 
नेपाल पयफटन बोडफका सम्बख्न्धि पदातधकारी एवम ् अन्य स्वदेशी िथा ववदेशी पाहनुाहरु उपख्स्थि 
भएर सम्बख्न्धि कायफक्रम सम्पन्न भएको भने्न कुरा नेपाल पयफटन बोडफबाट तनयतमि रुपमा प्रकाशन 
हनुे गरेको In focus पतरकाको सम्बख्न्धि वषफको अंकमा समेि प्रकाशन भएको पाइएको हुुँदा 
आरोपपरमा उल्लेख भएबमोख्जम सवारी साधन भाडामा तलएको भनेर नेपाल पयफटन बोडफको रकम 
वहनातमना गरी भ्रष्टाचारजन्य कायफ गरेको भने्न आरोप, सो आरोप लागेका सबै प्रतिवादीहरुका हकमा 
दावी पगु्न सक्ने देख्खएन । 

92. आरोप–परको प्रकरण ४ अथाफि ्मददराको तबल संलग्न गरी नेपाल पयफटन बोडफको रकम वहनातमना 
गरेको भने्न आरोपका सम्बन्धमा ववचार गदाफ, प्रस्ििु प्रकरणअन्िगफिको कसूरको आरोप प्रतिवादीहरु 
सभुाष कुमार तनरौला, अतनल कुमार दास, वहक्मि तसंह ऐर र काख्शराज भण्डारीउपर लागेको देख्खएको 
छ । प्रस्ििु प्रकरण अन्िगफिको कूल ववगो रु. २४,७७,१०५।– भएकोमा प्रतिवादी सभुाष कुमार 
तनरौला उपर रु. २२,८५,३८१।-, प्रतिवादी अतनल कुमार दासका हकमा रु. १४,११,१४१।–, 

प्रतिवादी वहक्मि तसंह ऐरको हकमा रु. १०,६५,९६४।– र प्रतिवादी काख्शराज भण्डारीको हकमा रु. 
१,८१,७२४।– को ववगो दावी गरेर आरोपपर ियार भएको देख्खन्छ । कूल ववगो रु. 
२४,७७,१०५।– भएकोमा आरोप–दावीबमोख्जमको कसूर ठहर भएमा नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी 
नोक्सानी भएको रकम रु. २४,७७,१०५।– मार भएको  कुरामा दद्वववधा छैन िर आरोप–
दावीबमोख्जम कसूर ठहर भएर सोही दावीबमोख्जम हानी नोक्सानी भएको भतनएको रकम नेपाल 
पयफटन बोडफलाई भराउुँदाको अवस्थामा जम्मा रु. ४९,५४,२१०।– भराउन ुपने हनु्छ, जनु रकम कूल 
ववगोको दोब्बर भन्दा पतन बढी हनु आउुँछ ।  

93. आरोप–परमा मूलिः नेपाल पयफटन बोडफको कायफ प्रकृतिले कुनै कायफक्रममा मददरा खररद िथा उपभोग 
गनफ गराउन पने भएमा सोको कारण र औख्चत्य खलुाई ववतधवि तनणफय वा आदेश गरी गराई मार 
खररद िथा उपभोग गनुफ गराउन ु पनेमा मादक पदाथफ खररद गनुफपने कारण, आधार िथा प्रयोजन 
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नखलेुको र मादक पदाथफ खररद गने भनी कुनै शीषफक नभएको हुुँदा नेपाल पयफटन बोडफका का.म.ु 
कायफकारी प्रमखु लगायिका कमफचारीहरुले बदतनयिपूवफक मददरा खररद गरेको तबल संलग्न गरी 
रकम वहनातमना गरेको भने्न आरोप लगाएको पाइन्छ । आरोपपरमा दावी तलइएको जस्िो मददरा 
खररद गनुफपने कारण, आधार िथा प्रयोजन खलुाएर सो सम्बन्धमा तनणफय भएको नपाइए िापतन मददरा 
खररद गरी उपभोग गदाफका अतधकांश प्रयोजन (Event) पेमेन्ट मेमोमा खलुाएर पेमेन्ट भौचर उठाएर 
चेक माफफ ि मददरा ववक्री गने संस्थालाई भकु्तानी भएको पाइएको छ । यसरी नेपाल पयफटन बोडफमा 
अवलम्बन गररएको खररद प्रकृया अनसुारनै प्रयोजन खलुाएर मेमो उठाएर स्वीकृि भएका भौचरलाई 
नेपाल पयफटन बोडफको कायफ प्रकृतिको पररप्रके्ष्यमा अन्यथा भनु्नपने अवस्था देख्खएन । नेपाल पयफटन 
बोडफको कायफ प्रकृति अनसुार ववदेशी पाहनुालाई रारीभोजको आयोजना गनुफपने वा अन्य त्यस्िै 
प्रकृतिका अवस्थामा स्वदेशी उच्च िहका पदातधकारीहरुलाई पतन स्वागि र सम्मान स्वरुप 
रारीभोजको आयोजना गदाफ मददरा सेवन नै गनफ नहनुे भन्नलाई हाम्रो जस्िो बह ुसंस्कृति र परम्परा 
भएको िथा सबै सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेका संस्कृति, व्यवहार र मान्यिालाई सम्मान गने पररपाटी 
रहेको र पयफटन बोडफको कायफ प्रकृतिको पररप्रके्ष्यमा उपयकु्त देख्खुँदैन । िथावप एउटा सावफजतनक 
तनकायमा गररने खचफ पारदशी र तमिव्ययी हनुपुने ववषयिफफ  दृवष्टगि गदाफ मददरा खररद गररएका 
भतनएका केही अवस्था (Event) चरम लापरवाही िथा बदतनयियकु्त भई दरुुपयोग समेि भएको 
पाइयो। यस्िो अवस्थामा मददरा खररद प्रकृयामा संलग्न रहेका प्रतिवादीहरुको तनयिमातथ नै शंका 
गनुफपने ख्स्थति रहेको छ । आरोपपरमा दावी तलइएका अतधकांश भौचरका सम्बन्धमा भ्रष्टाचारजन्य 
कसूर मान्न सवकन े अवस्था नभए िापतन तनम्नतलख्खि भौचरका सम्बन्धमा तनम्न तलख्खि 
प्रतिवादीहरुको बख् नयि नै देख्खएको हुुँदा आरोप–दावीबमोख्जमको कसूर गरेको देख्खयो :-  

94. आरोप–परमा दावी तलइएका अन्य ववतभन्न भौचरका सम्बन्धमा मातथ वववेचना गररए जस्िै 
भ्रष्टाचारजन्य कसूर स्थावपि हनु सक्ने नदेख्खए पतन भौचर नम्बर २९९२ र भौचर नम्बर २९४७ 
सुँग सम्बख्न्धि कागजािको अध्ययन गदाफ भौचर नम्बर २९९२ बाट रु. १,२४,१२४।– र भौचर 
नम्बर २९४७ बाट रु. १४,२००।– रकम खचफ भएको देख्खन्छ । उख्ल्लख्खि भौचरबाट भएको 
खचफका लातग प्रतिवादीहरु सभुाष कुमार तनरौला र वहक्मि तसंह ऐरलाई ख्जम्मेवारी बनाएर तनज दबैु 
जना प्रतिवादीहरु उपर ववगो कायम गररएको भए पतन उख्ल्लख्खि दबैु भौचरसुँग सम्बख्न्धि खररदमा 
प्रतिवादी वहक्मि तसंह ऐरको कुनै वकतसमको संलग्निा रहे भएको पाइएन । खररद आदेश प्रतिवादी 
सभुाष कुमार तनरौलाबाट ददइएको र भकु्तानी मेमो पतन तनजै सभुाष कुमार तनरौलाबाट स्वीकृि भएको 
देख्खन्छ । मेमो उठाउने र फरवाडफ गने व्यख्क्तहरुलाई प्रतिवादी नै कायम नगररएको हुुँदा तनजहरुका 
हकमा केही ववचार गनुफ पने देख्खएन ।  

95. अब उक्त २ वटा भौचरबाट खचफ गररएको भतनएको रकम के कसरी खचफ भएको रहेछ भने्न 
सम्बन्धमा तबचार गदाफ, उक्त दबैु भौचर अन्िगफिको रकम आ.व. ०६९।७० मा खचफ भएको 
देखाइएको छ। भौचर नम्बर २९९२ बाट खचफ गररएको रकम तमति २०७०।४।४ गिे एक 
ददनको कायफक्रमको तसलतसलामा खचफ भएको भतनएको छ । सो एक ददवशीय कायफक्रम के हो, को– 
को व्यख्क्तको सहभातगिा तथयो र सो कायफक्रममा मददरा सेवन गराउन आवश्यक तथयो भने्न 
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सम्बन्धमा कुनै तनणफय भएको देख्खुँदैन। २०७०।४।४ मा सम्पन्न भएको एक ददनको कायफक्रमको 
हवाला ददएर २०७०।४।६ मा रु. २४,०००।–, २०७०।४।७ मा रु. ४०,१८४।– र 
२०७०।४।८ मा रु. ५९,९४०।– गरी जम्मा रु. १,२४,१२४।- को मददरा खररद भएको 
देख्खन्छ । एक ददवशीय कायफक्रम सम्पन्न भै सकेको २ ददन पतछदेख्ख लगािार ३ ददन मददरा खररद 
गरेको भनी तबल पेश भएको देख्खन्छ । २०७०।४।४ मा सम्पन्न भएको एक ददवशीय 
कायफक्रमको समापनको अवसरमा सो कायफक्रममा सहभागी िथा अन्य आमख्न्रि पाहनुाहरुका लातग 
मददरा सेवन सवहिको रातरभोजको आयोजना गररएछ वक ि भन्नलाई मददरा खररद उक्त कायफक्रम 
भएको ददन वा सो भन्दा अगातड खररद गररएको नभई कायफक्रम सम्पन्न भएको दईु ददन पतछबाट सरुु 
गरेर लगािार ३ ददनसम्म मददरा खररद भएको भनी तबल संलग्न भएको िथ्यले नै अनमुति प्रदान 
गदैन । उक्त भौचरसुँग संलग्न गररएको तमतसल संलग्न रहेको सक्कल तबल हेदाफ उक्त तबलमा 
तबके्रिाको पसलको छाप लागेको छैन । तबलमा अक्षरेपी भनेको स्थानमा समेि अंकमार खलुाइएको 
छ । तबलको अनसुार र तमतिबाट उक्त तबलबाट खररद गररएको भतनएको मददरा कुनै कायफक्रम 
ववशेषका लातग सही सत्य व्यवहारबाट खररद गररएको नभई प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौलाको 
तनदेशनमा नक्कली तबल बनाएर बनावटी भकु्तानी देखाएर सो रकम आफूले तलने खाने बख् नयिकासाथ 
कायफ भएको भने्न कुरा पवुष्ट भएको हुुँदा यसरी वस्िगुि वकतसमबाट पवुष्ट भएको ववषयलाई 
भ्रष्टाचारजन्य कसूर भएको तथएन भन्न तमल्ने देख्खएन ।  

96. त्यसैगरी, भौचर नं. २९४७ बाट खचफ भएको भतनएको रकम नेपाल पयफटन बोडफको पोखरा क्षेरीय 
कायाफलयबाट २०७०।२।१५ देख्ख २०७०।३।१४ सम्म संचालन भएको िातलमको समापन 
कायफक्रमको हवाला ददएर मददरा खररद गरेको देखाइएको छ । उक्त भौचरअन्िगफिको रकमबाट 
मददरा खररद गने सम्बन्धमा कुनै आतधकाररक तनणफय भएको पाइुँदैन । प्रतिवादी सभुाष कुमार 
तनरौलाको मौख्खक आदेशमा मददरा खररद भएको भने्न देख्खएको उक्त भौचरको भकु्तानी मेमो उठाउने 
र फरवाडफ गने व्यख्क्तहरुलाई आरोप नलागेको हुुँदा भकु्तानी मेमो स्वीकृि गने तनज समुाष कुमार 
तनरौला नै सो रकमका लातग ख्जम्मेवार व्यख्क्त भएको देख्खन आयो । उक्त भौचरसुँग सम्बख्न्धि तबल 
हेदाफ तमति २०७०।३।११ को तबलबाट रु. ५,२००।–, २०७०।२।२९ को तबलबाट रु. 
२,४००।– र २०७०।२।२१ को तबलबाट रु. ६,६००।– गरी जम्मा रु. १४,२००।– को मददरा 
खररद भएको देखाइएको छ । २०७०।२।१५ देख्ख २०७०।३।१४ सम्म सञ्चालन भएको 
िातलमको समापन कायफक्रमका लातग मददरा खररद गरेको भने्न देखाउन खोख्जएको भए पतन समापन 
कायफक्रममा यस कारण मददराको प्रयोग गनफ आवश्यक तथयो भने्न कुराका सम्बन्धमा कुनै तनणफय 
भएको पाइुँदैन । समापन समारोहसुँग सरोकार नै नरहेका ववतभन्न तमतिमा मददरा खररद गरेको 
देखाइएको र पेश भएको तबलमा पसलको छाप नभएको र तबलमा अक्षेरेपी भने्न स्थानमा पतन अंकमा 
मार रकम उल्लेख भएको पाइएबाट पोखरामा सम्पन्न िातलमको समापन समारोहको बहानामा मददरा 
खररद गरेका तबल संलग्न गरी बदतनयिकासाथ नेपाल पयफटन बोडफका रकम दरुुपयोग गरी मासेको 
देख्खुँदा त्यस्िो कायफलाई पतन आरोप–परमा तलइएको दावीबमोख्जम भ्रष्टाचारजन्य कसूर ठहर गनुफ पने 
देख्खयो र उक्त दबैु भौचर नम्बरहरु अथाफि ् भौ.नं. २९९२ र २९४७ बाट वहनातमना गररएको 
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रकमका लातग प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौला ख्जम्मेवार नरहेको भन्न आतथफक कानून र आतथफक 
अनशुासनसम्बन्धी तसद्धान्िले अनमुति प्रदान गदैन।  

97. आरोप–परको प्रकरण ५ अथाफि ्अन्िराफवष्ट्रय भेलाको नाममा रकम भकु्तानी गरी नेपाल पयफटन बोडफको 
रकम वहनातमना गरी भ्रष्टाचारजन्य कायफ भयो भन्ने आरोपका सम्बन्धमा ववचार गदाफ, प्रतिवादीहरु सभुाष 
कुमार तनरौला, नख्न्दनी लाहे थापा र वहक्मि तसंह ऐरका ववरुद्ध कुल ववगो रु. ८,६४,२२५।– दावी 
तलएर आरोप–पर ियार भएको देख्खन्छ । प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौला उपर प्रस्ििु शीषफकअन्िगफि 
रु. ७,२०,६७५।–, प्रतिवादी नख्न्दनी लाहे थापा उपर रु. १,४३,५५०।– र प्रतिवादी वहक्मि तसंह 
ऐर उपर रु. ८,६४,२२५।– समेि गरी जम्मा रु. १७,२८,४५०।– को दावी रहेको देख्खन्छ । 
मातथको प्रकरणमा वववेचना गररएजस्िै प्रस्ििु आरोपका सम्बन्धमा पतन प्रतिवादीहरुबाट नेपाल पयफटन 
बोडफलाई हानी नोक्सानी भयो भतनएको ववगो भराउुँदाको अवस्थामा कुल हानी नोक्सानी भयो भतनएको 
ववगोको दोब्बर भराइददन ुपने हनु्छ । उक्त कोणबाट ववचार गदाफ प्रस्ििु शीषफकअन्िगफिको दावी पतन 
अस्पष्ट र हचवुा वकतसमबाट लागेको देख्खन्छ । प्रतिवादीहरु नख्न्दनी लाहे थापा र प्रतिवादी वहक्मि 
तसंह ऐर दबैुजना उपर भौचर नम्बर २७१२ उल्लेख गरेर रकम चावहुँ फरक–फरक दावी गरेको 
देख्खन्छ । प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौला उपर भौचर नम्बर ३०९० को ववषयलाई तलएर आरोप 
लगाइएको छ । प्रतिवादीहरु सभुाष कुमार तनरौला र नख्न्दनी लाहे थापाका उपर दावी गररएको 
ववगो जोडेर प्रतिवादी वहक्मि तसंह ऐरको ववगो कायम गररएको छ िर प्रतिवादी वहक्मि तसंह ऐरको 
उक्त दबैु भौचरका सम्बन्धमा के–कसरी संलग्निा रहेको भने्न कुरा आरोप–परमा खलुाएको पाइुँदैन । 
पेमेन्ट मेमो, तबल, भौचर िथा सम्बख्न्धि संस्थासुँग भएको सम्झौिाको प्रतितलवप हेदाफ उक्त भौचरमा 
उख्ल्लख्खि रकमसुँग प्रतिवादी मध्येका वहक्मि तसंह ऐरको संलग्निा रहे भएको देख्खुँदैन । यसरी 
आरोप लगाइएको ववषयवस्िसुुँग कुनै सरोकार र संलग्निा नै नभएका व्यख्क्तउपर समेि आरोप 
लगाएर ियार पाररएको आरोप–परलाई तनष्पक्ष रुपमा भएको अनसुन्धान मान्न सवकुँ दैन ।सोही 
शीषफकको आरोपमा दोहोरो भकु्तानी भएको भने्न आरोप लगाइएको भए पतन तमतसल संलग्न प्रमाणबाट 
दोहोरो भकु्तानी भएको भने्न कुरा स्थावपि हनु नसकेको र जनु अन्िराफवष्ट्रय भेलाको क्रममा रकम खचफ 
भएको छ िी अन्िराफवष्ट्रय भेला सम्पन्न भएको भने्न कुरा िी भेला सम्पन्न भएका मलुकुका पर 
पतरकामा प्रकाशन भएका समाचार, फोटो र नेपालबाट उक्त भेलामा सहभातगिा जनाउन र उक्त 
भेलामा आवश्यक पने सामान लैजाने तसलतसलामा सरकारी तनकायका बीचमा भएका पराचारको 
आदान–प्रदानबाटसमेि देख्खएको हुुँदा रीिपूवफक सम्पन्न भएका अन्िराफवष्ट्रय भेलामा रीिपूवफक भएको 
खचफलाई अन्यथा भन्न तमल्ने नदेख्खएको हुुँदा उक्त प्रकरण ५ अथाफि ्अन्िराफवष्ट्रय भेलाको नाममा रकम 
भकु्तानी गरी रकम वहनातमना गरेको भने्न आरोप सो आरोप लागेका सबै प्रतिवादीहरुका हकमा दावी 
पगु्न सक्ने देख्खएन ।  

98. अब आरोप–दावीको प्रकरण ६ अथाफि ्व्यख्क्तगि कायफमा खचफ भएको तबल भरपाई पेश गरी भकु्तानी 
ददई वहनातमना गरेको भने्न आरोपका सम्बन्धमा तबचार गदाफ, प्रतिवादीहरु सभुाष कुमार तनरौला, अतनल 
कुमार दास, आददत्य वराल, वहक्मि तसंह ऐर, काख्शराज भण्डारी र ध्रवु राई उपर कुल ववगो रु. 
४,६४,९४,८७९।– कायम गरेको देख्खन्छ । मातथका अन्य प्रकरणमा उल्लेख गररए जस्िै प्रस्ििु 
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प्रकरणको आरोप लागेका सबै प्रतिवादीहरु उपरको ववगो रकम र कुल दावी रकममा फरक 
देख्खएको छ । त्यस्िै कुनै भौचरका सम्बन्धमा सरोकार नै नभएका व्यख्क्तलाई पतन ववगो कायम 
गरेर र ववगो दोहोरो पारेर दावी रकम धेरै देखाएको पाइयो। आरोप–दावी तलइएका अतधकांश 
भौचरसुँग सम्बख्न्धि रकम नेपाल पयफटन बोडफको उदे्दश्य अनरुुप खचफ भएको र त्यस्िो खचफलाई 
समथफन गने कागजािसमेि तमतसल संलग्न रहेको पाइएको र कतिपय खचफका ववषयमा लेखापरीक्षण 
हनु बाुँकी नै रहेको पाइयो । त्यसरी लेखापरीक्षण हनु बाुँकी रहेका खचफहरु कुनै रुज ु हनुपुने 
प्रकृतिका, कुनै असूल उपरसम्म गनुफपने प्रकृतिका र कुनै तनयतमि गराएर भववष्यमा त्यस प्रकारका 
कायफ दोहोररन नददनका लातग सिकफ िा अपनाउन ु पने प्रकृतिका देख्खएका हुुँदा त्यस्िा भौचरका 
सम्बन्धमा अतनयतमि गरेर भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको ठहर गनफ तमल्ने नदेख्खएको हुुँदा सो हदसम्मको 
आरोप दावी स्थावपि हनु सकेको पाइएन ।  

99. आरोप–परमा नेपाल पयफटन बोडफमा गररएका कतिपय खचफहरु बोडफको उदे्दश्यअनरुुप पयफटन प्रवद्धफनसुँग 
असम्बख्न्धि काममा गररएको र कतिपय खचफहरु नक्कली कागजाि खडा गरी खचफ गरेको भने्न 
कुरालाई आधार बनाएर त्यस्िो रकमका हकमा बदतनयिपूवफक आफूलाई फाइदा र नेपाल पयफटन 
बोडफलाई हानी नोक्सानी पु्  याएको दावीसवहि त्यसरी गररएको खचफलाई भ्रष्टाचारजन्य कायफतभर पारेको 
देख्खएको छ । त्यस्िा अतनयतमि कायफको वफहररस्िमा नेपाल बन्दको नाममा पटक–पटक मास ु
ख्चउरा, फलफूलसमेि खररद गरेको भनी खचफ लेखेको, वपकतनक खचफको पतन भकु्तानी लेखेको, आफैले 
काल्पतनक संस्था खडा गरी िी संस्थालाई ववतभन्न कायफक्रम बापि भकु्तानी ददएर वहनातमना गरी नेपाल 
पयफटन बोडफलाई नोक्सानी पु्  याएको भन्ने आरोप–दावी तलएको पाइन्छ । सोसुँग सम्बख्न्धि भौचर र 
अन्य कागजािको अध्ययन गदाफ तनम्न तलख्खि भौचरसुँग सम्बख्न्धि कायफमा चरम लापरवाही र 
बदतनयिका साथ खचफ लेख्खएको र भकु्तानी ददएको पाइएको हुुँदा त्यस्िा भौचरसुँग सम्बख्न्धि काममा 
भएको खचफलाई आरोप–परमा दावी तलइए जस्िो व्यख्क्तगि कायफमा भएको खचफको तबल भरपाई पेश 
गरेर वा नगरेरसमेि नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी िथा आफू र आफूसुँग तनकट 
व्यख्क्तहरुलाई गैरकानूनी लाभ पु्  याएर भ्रष्टाचारजन्य कायफ गरेको मानु्न पने देख्खयो । जहाुँसम्म 
प्रतिवादीहरुले बन्द हड्िालका क्रममा केही तबल भौचरहरु लटुी लगेको भनी ख्जकीर तलएको प्रश्न छ, 
ित्सम्बन्धमा ित्कालै कही ँकिै उजरु गरेको नदेख्खनकुो साथै सम्बख्न्धि भौचर तमतसल संलग्न रहेको 
िर सोही भौचरलाई समथफन गने तबल र अन्य कागजािमार लटुी लगेको भने्न कुरा पत्यारलायक 
देख्खन आएन । 

100. आतथफक वषफ ०६९।७० का तनम्न तलख्खि भौचरसुँग सम्बख्न्धि रहेका रकममध्ये केही रकमका 
हकमा प्रस्ििु मदु्दामा प्रतिवादी बनाइएका िर अमकु भौचरबाट भएको खचफ गदाफ संलग्निा भएको भए 
पतन आरोपपरमा दावी तलएको नपाइएको हुुँदा त्यस्िा प्रतिवादीका हकमा र केही भौचरमा संलग्निा 
नपाइएको हुुँदा त्यस्िा प्रतिवादीका हकमा र केही भौचरमा उख्ल्लख्खि रकमका हकमा पेमेण्ट मेमो 
उठाउने र फरवाडफ गने व्यख्क्तहरुलाई प्रतिवादी नै कायम नगररएको हुुँदा त्यसमा वववेचना गनुफ परेन। 
पेमेण्ट मेमो स्वीकृि गने, खचफको आदेश ददने र चेकमा सही गरी प्रमखु भतूमका तनभाएका नेपाल 
पयफटन बोडफमा प्रमखु भै कामकाज गने व्यख्क्त प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौलाउपर आरोप दावी 
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तलइएको पाइएको हुुँदा तनजले आरोप दावीबमोख्जम देहायका रकम एवं भौचरसम्बन्धमा कसूर गरेको 
देख्खन आयो । 

I. भौचर नम्बर १८५४ र १९६९ बाट क्रमश: रु. ३०,०००।– र रु. २५,०००।– खचफ 
लेख्खएकोमा सोको प्रमाण स्वरुप क्रमशः Fistival (New year 2070) र Happy New year 2070 
उल्लेख भएका रु. १५,०००।– का वटकट दबैु भौचरमा राखेको पाइन्छ । उक्त वटकट प्रयोग 
गरेर New year Fistival र Happy New year मा को-कसलाई सहभागी बनाइएको तथयो भन्ने 
कुरा खलु्ने कुनै प्रमाण समावेश भएको पाइएन । यसरी वटकटको आतधकाररकिा र िी वटकट 
कोबाट प्रयोग भएका तथए भने्न व्यहोरा केही नखलु्ने New year Fistival िथा Happy New year 
भने्न नामसम्म पारेर रु. १५,०००।– का अस्पष्ट प्रकृतिका वटकट राखेर दबैु भौचरको गरी रु. 
५५,०००।– खचफ गररएको कायफ ववश्वसनीय नदेख्खई नेपाल पयफटन बोडफको रकम आपूmखसुी 
मनोमानी वकतसमबाट खचफ भएको पाइएको र त्यस्िो कायफबाट नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी र 
प्रयोजन स्पष्ट नगररकन खचफ देखाउने व्यख्क्तलाई गैरकानूनी लाभ पगेुको देख्खएको र उक्त रकम 
खचफ गने प्रकृयामा प्रतिवादी बनाइएका व्यख्क्तहरुमध्ये प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौलाको मार 
संलग्निा रहेको पाइएको हुुँदा उक्त रकम रु. ५५,०००।–  

II. भौचर नम्बर १८९० सुँग सम्बख्न्धि रकम रु. १,३०,८३३।– के प्रयोजनका लातग खचफ भएको 
तथयो भने्न कुरा संलग्न कागजािबाट देख्खुँदैन । ववतभन्न खाने कुराको वहसाब तमलान गरी पटक–

पटक तबल भकु्तानी गरेको देख्खन्छ । त्यस्िा तबलमा तमवटङमा समायोजन गने गरी भन्ने व्यहोरा 
समेि उल्लेख भएको पाइएको हुुँदा उक्त भौ.नं. १८९० बाट खचफ भएको रकम नेपाल पयफटन 
बोडफसुँग सम्बख्न्धि कामका लातग खचफ भएको नभई तनिान्ि व्यख्क्तगि काममा गैरकानूनी लाभ 
तलने र नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी पु्  याउने मनसायबाट खचफ भएको पाइएको हुुँदा त्यसरी खचफ 
भएको रकम रु. १,३०,८३३।– 

III. भौचर नम्बर २७२८ बाट जम्मा रकम रु. १,११,०५९।– खचफ भएको देख्खएका छ ।आरोप–
परमा रु. ७१,०८०।– को दावी तलइएको छ । उक्त भौचरसुँग सम्बख्न्धि कागजाि हेदाफ नेपाल 
बन्दको खचफ एवं अन्य अपषु्ट खचफसमेि गरी जम्मा रु. ४७,६४५।– खचफ गरेको देख्खन्छ । 
अपवुष्ट खचफ र नेपाल बन्द भएको ददनमा नेपाल पयफटन बोडफको कोषबाट खचफ लेखेर खाजा 
खवुाएको भनी खचफ लेख्खनलुाई आतथफक कानून र आतथफक अनशुासनसम्बन्धी तसद्धान्िबमोख्जम 
स्वाभाववक खचफ मान्न सवकएन । एक वषफमा कैयन ् ददन बन्द हनुे गरेको ित्कालको समयमा 
हरेक बन्दमा कायाफलयका प्रमखुले खाजा खवुाएको भनी तबल संलग्न गरेर पयफटन प्रवद्धफनका 
लातग राज्यले जटुाइददएको रकम खचफ गनुफलाई असल तनयिका साथ संस्थाको उदे्दश्य र वहिका 
लातग खचफ गरेको मान्न सवकएन । आतथफक ऐन तनयम केही नभएको जस्िो गरी कुन 
अख्तियारीअन्िगफि खचफ गरेको भने्न कुरा केही नखलुाइकन आफ्नो तनजी आजफनको रकम खचफ गरे 
सरह गररएको खचफलाई नेपाल पयफटन बोडफ जस्िो सावफजतनक तनकायको रकम जस्िो वकतसमबाट 
खचफ गरेको देखाउुँदा पतन हनु्छ भने्न बदतनयि मानतसकिाको उपज मानु्न पने हुुँदा त्यसरी नेपाल 
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बन्दको नाममा खचफ भएको भन्दै तबल राखेर खचफ देखाइएको रकम रु. ४७,६४५।– को 
हदसम्म। 

IV. भौचर नम्बर ३०५५, ३०५६ र ३०५७ बाट खचफ गरेको भतनएको रकम क्रमशः रु. 
४,८०,०००।–, रु. ४,८७,०००।– र ४,९२,०००।– को पेमेण्ट भौचरमा कसैको सहीछाप छैन। 
चेक नम्बर उल्लेख गरेर मवहला क्षमिा अतभववृद्ध कायफक्रमका लातग Women Help society िथा 
अन्य केही प्रयोजनका लातग जागिृ ग्रामीण ववकास मञ्च र आदशफ यवुा समूहलाई रकम ददएको 
भने्न व्यहोरासम्म उल्लेख गररएको छ । पेमेण्ट भौचरमा कसैको सहीछाप नै छैन। चेक 
नम्बरसम्म उल्लेख गररएको छ । Women Help society को पर भौचरसुँग संलग्न गररएको भए 
िापतन उक्त संस्थाको सख्चव भतनएकी सववना अयाफलको दस्िखि र संस्थाको छापसम्म लागेको 
पाइएन । अन्य दईुवटा संस्थाका हकमा पतन जागतृि ग्रामीण ववकास मञ्चका अध्यक्ष पषु्प अयाफल 
र आदशफ यवुा समूहका पररयोजना संयोजक सरेुश थापा भने्न नामसम्म उल्लेख भएको भए पतन 
तनजहरुको हस्िाक्षर र संस्थाको छाप समेि नलगाइएको सम्झौिाका प्रतिसम्म राखेको पाइयो । 
यसरी उक्त संस्थाहरुसुँग सम्झौिा भएको भने्न देखाउनका लातग सम्झौिाको प्रति राख्खएको भए 
िापतन उक्त सम्झौिामा दोस्रो पक्ष र संस्थाको छाप र िी संस्थालाई प्रतितनतधत्व गने व्यख्क्तहरुको 
दस्िखि समेि नभएको र उक्त संस्थाहरुले चेकबाट रकम बझेुको भने्न कुराको कुनै प्रमाण समेि 
नभएको हुुँदा उपयुफक्त संस्थासुँग सम्झौिा गरेर सम्झौिा बमोख्जमको रकम ददएको देखाएर नेपाल 
पयफटन बोडफको कोषको रकम दरुुपयोग गरी बदतनयिपूवफक खचफ गरेर आपूmलाई फाइदा र नेपाल 
पयफटन बोडफलाई हानी पु्  याएको हुुँदा उक्त िीनवटै भौचरको गरी कुल रकम रु. 
१४,५९,०००।– 

V. भौचर नं. ३१३० बाट खचफ भएको रकम रु. ३६,९४०।– का सम्बन्धमा चेक नं. १६५२१२७ 
बाट भकु्तानी भएको भने्नसम्म देख्खए पतन उक्त रकम के प्रयोजनका लातग खचफ भएको तथयो भने्न 
व्यहोरा देखाउने पेमेण्ट मेमो लगायि अन्य सम्बद्ध प्रमाण केही नभएको हुुँदा उक्त रकम चेक 
काटेर आफैले तनजी प्रयोजनमा खचफ गरेको मानु्न पने देख्खयो । रकम खचफ गनुफपने प्रकृया र 
पद्धतिका सम्बन्धमा आतथफक ववतनयमावली र नेपाल पयफटन बोडफमा रहेको लेखा राख्न ेपरम्परालाई 
समेि अन्यथा गरी आफूखसुी रकम खचफ गरेको पाइएको हुुँदा आरोप दावीबमोख्जम व्यख्क्तगि 
कामको लातग नेपाल पयफटन बोडफको कोषबाट रकम खचफ गरी आफूलाई गैरकानूनी फाइदा र 
नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी पु्  याएको रकम रु. ३६,९४०।– 

101. आतथफक वषफ ०७०।७१ मा खचफ भएको देहायको भौचरसुँग सम्बख्न्धि देहायको रकमका सम्बन्धमा 
पतन मातथको प्रकरणमा आतथफक वषफ ०६९।७० को भौचरका ववषय वववेचना गररए जस्िै प्रस्ििु 
मदु्दामा प्रतिवादी नै नबनाइएका व्यख्क्त िथा प्रतिवादी बनाइएका भए पतन अमकु भौचरमा उल्लेख 
भएको रकमको हकमा दावी नतलइएका व्यख्क्तको हकमा केही वववेचना गनुफपने देख्खएन । नेपाल 
पयफटन बोडफको का.म.ु कायफकारी प्रमखु भएर कामकाज गरेका प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौला खचफ 
गने आदेश ददने, पेमेण्ट मेमो स्वीकृि गने िथा चेकमा सही गरेर खचफको सम्पूणफ प्रकृयामा संलग्न 
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रहेको पाइएको हुुँदा देहायका रकमका हकमा पतन तनज सभुाष कुमार तनरौलाले आरोप दावी 
बमोख्जमको कसूर गरेको देख्खन आयो ।  

I. भौचर नम्बर १४ बाट खचफ भएको भतनएको रकम रु. २,९०,६८०।– चेक नम्बर १६५२०१२ 
बाट भकु्तानी भएको देखाइए िापतन सो खचफको पषु्याुँई गने सम्बद्ध प्रमाण कागजाि केही 
देख्खएन। भौचरमा प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौलाको मार हस्िाक्षर देख्खएको छ । रकम 
कसलाई ददइएको भने्न कुरा पतन खलु्दैन । भपाफइ पतन छैन । चेकमा प्रतिवादीहरु सभुाष कुमार 
तनरौला र अतनल कुमार दासको हस्िाक्षर परेको भए पतन सो भौचर नम्बर १४ को हकमा तनज 
प्रतिवादी अतनल कुमार दास उपर दावी नै नरहेको हुुँदा त्यसरी प्रकृया नप¥ुयाएर खचफ मार देखाई 
नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी र आफूलाई गैरकानूनी लाभ प¥ुयाएको ख्स्थति हुुँदा उक्त भौचर 
नम्बर १४ बाट खचफ भएको भतनएको रकम रु. २,९०,६८०।–  

II. भौचर नम्बर १६०, १६१ र २३५ बाट खचफ भएको  भतनएको रकम क्रमशः रु. 
२,९५,०००।–, रु. ३,१०,०००।– र रु. ५०,०००।– का सम्बन्धमा उक्त िीनवटै भौचर 
अन्िगफिको रकम क्रमशः १६८१७६२, १६८१७६१ र १६८१८५६ माफफ ि भकु्तानी ददएको 
भतनए िापतन के प्रयोजनका लातग कसलाई भकु्तानी ददइएको हो भने्न कुरा तमतसल संलग्न 
कागजािबाट खलेुको पाइएन । पेमेण्ट भौचरमा प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौलाको हस्िाक्षर 
परेको छ । खचफ समथफन गने कुनै कागजाि नै नभई गररएको खचफलाई असल मनसायका साथ 
नेपाल पयफटन बोडफको उदे्दश्य अनरुुपको कायफमा खचफ भएको मान्न सवकन े कुनै आधार नभएको 
हुुँदा उक्त िीनवटै भौचरबाट भएको कुल खचफलाई आरोपदावी बमोख्जम व्यख्क्तगि कायफमा खचफ 
गरी आपूmलाई फाइदा र नेपाल पयफटन बोडफलाई नोक्सानी पु्  याएको पाइएको हुुँदा उक्त िीनवटै 
भौचर अन्िगफिको रकम रु. ६,५५,०००।– 

III. भौचर नम्बर ४८५ बाट खचफ देखाइएको रकम रु. ३०,०००।– देवेन्र कुुँ वरको परलोक भएको 
छोराको सम्झानामा वक्रयापतुर भवन बनाइसकेकोमा सोको लातग भनेर रु. ३०,०००।– प्रतिवादी 
सभुाष कुमार तनरौलाको स्वीकृिीबाट प्रदान भएको देख्खन्छ । देवेन्र कुुँ वरलाई वक्रयापतुर भवन 
बनाउन ददइएको भतनएको रकम नेपाल पयफटन बोडफको उदे्दश्य अनरुुप नभएको ि छुँदैछ 
त्यसमातथ पतन तनज देवेन्र कुुँ वरलाई रकम उपलब्ध गराउुँदाको प्रकृया पतन अनौठो नै छ । 
उक्त वक्रयापतुर भवन बनाउनका लातग सहयोग पाउुँ भने्न तनवेदन सम्बख्न्धि गा.वव.स. को 
२०७०।४।२२ को तसफाररस समेि साथै राखी तमति २०७०।४।२३ मा मार परेको 
देख्खन्छ। तमति २०७०।४।२३ मा परेको तनवेदन तमति २०७०।४।३१ मा नेपाल पयफटन 
बोडफमा दिाफ भएको छ । वक्रयापतुर भवन बनाउनका लातग सहयोग रकम पाउुँ भने्न तनवेदन 
पनुफभन्दा अगातड नै अथाफि ् २०७०।४।१० मा रकम ददने भने्न ववषय स्वीकृि भएर तमति 
२०७०।४।११ मा सम्झौिा भएको देखाइएको छ । यसबाट वास्िववक रुपमा वक्रयापतुर भवन 
बनाउन रकम ददएको नभई बनावटी कागजाि खडा गरेर खचफ लेखेको प्रिीि हनु्छ । कुरा जे 
सकैु भए पतन प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौलाबाट सोझै प्रदान भएको रकम नपेाल पयफटन बोडफको 
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उदे्दश्यववपरीि र उल्टो प्रकृया (२०७०।४।३१ मा तनवेदन दिाफ हनुे िर रकम ददने स्वीकृिी 
२०७०।४।१० मा नै ददइएको) अवलम्बन भएको पाइएको हुुँदा नपेाल पयफटन बोडफको 
कोषबाट मनोमानी वकतसमले बोडफलाई हानी र अरु कसैलाई गैरकानूनी लाभ पु्  याउने उदे्दश्यबाट 
खचफ भएको पाइएको हुुँदा त्यसरी मनोमानी र बदतनयिका साथ खचफ गररएको रकम रु. 
३०,०००।–  

IV. भौचर नम्बर ५०१ बाट खचफ भएको रकम रु. ५८,०१७।– चेक नम्बर ६५२०३९ बाट 
भकु्तानी भएको देख्खन्छ । भौचर संलग्न वटपोटमा उल्लेख भए अनसुार दर खाने खचफ रु. 
४०,०००।– भने्न व्यहोरा जतनई सो रकमसमेि एउटै चेकबाट भकु्तानी ददएको देख्खन्छ िर पेश 
भएका तबलहरु िदनरुुप भएको पाइएन । अन्य खरुा तबल रु. ८०१७।– रहेको िर रु. 
५०,०००।– को कुनै तबल रहे भएको देख्खएन । पेमेण्ट मेमो नभएको र पेमेण्ट भौचरमा समेि 
कसैको हस्िाक्षर भएको नपाइएको हुुँदा खचफ भएको भतनएको रकमको समथफन हनुे गरी यथेष्ठ 
प्रमाण नभएको अवस्थामा त्यस वकतसमबाट खचफ गररएको रकमलाई पतन  नेपाल पयफटन बोडफको 
उदे्दश्य अनरुुप सदाशयिाका साथ खचफ भएको मान्न सवकएन । व्यख्क्तगि रकम खचफ गरे सरह 
मनोमानी वकतसमबाट रकम खचफ गरी वहनातमना गरेको भने्न कुरा पवुष्ट हनु आएको हुुँदा त्यसरी 
वहनातमना गरेको रकम रु. ५८,०१७।– 

V. भौचर नम्बर ५१७ बाट खचफ भएको भतनएको रकम रु. ६१,१७९।– भकु्तानी भएको चेकमा 
प्रतिवादीहरु सभुाष कुमार तनरौला र अतनल कुमार दासको हस्िाक्षर देख्खए िापतन प्रतिवादी अतनल 
कुमार दास उपर उक्त भौचरबाट खचफ भएको रकमको दावी तलएको पाइएन । भौचरमा 
उख्ल्लख्खि रकम मध्ये रु. ३१,३२०।– नेपाल बन्दको खाजा खचफ भनी तमति २०७०।५।२७ 
को तबल संलग्न गररएको भए पतन बाुँकी रकमका हकमा कुनै प्रयोजन खलेुको र तबल समेि रहे 
भएको पाइएन । नेपाल बन्दको बहानामा खाजामा खचफ देखाइएको रकमलाई मातथ आ.व. 
०६९।७० को भौचर नम्बर २७२८ मा समेि वववेचना भइसकेको हुुँदा सोही प्रकरणमा 
उख्ल्लख्खि आधार र कारणबाट पतन प्रस्ििु भौचर नम्बर ५१७ बाट भएको खचफ रु. 
६१,१७९।– पतन आरोपदावी बमोख्जम व्यख्क्तगि कायफमा खचफ गरेर नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी 
नोक्सानी प¥ुयाएको पाइएबाट उक्त रकम रु. ६१,१७९।– 

VI. भौचर नम्बर ६१९ बाट खचफ भएको रकम रु. ५९,६९०।– का हकमा भौचरमा प्रतिवादी सभुाष 
कुमार तनरौलाको हस्िाक्षर भएको देख्खन्छ । रु. १४,४६३।– को  मार तबल भएको पाइए 
िापतन िी तबलहरु पतन नेपाल पयफटन बोडफको कामसुँग सम्बख्न्धि ववषयका भएको नपाइएको र 
बाुँकी रहेको रकम रु. ४५,२२७।– को तबल र सो रकमलाई पषु्याुँई गने कागजाि रहे भएको 
पाइएन। यसरी कुनै प्रयोजन नदेखाई प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौलाले नेपाल पयफटन बोडफको 
कोषबाट खचफ भएको देखाएर नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी र आपूmलाई गैरकानूनी लाभ हनुे कायफ 
गरेको िथ्य स्थावपि हनु आएको हुुँदा उक्त भौचर नं. ६१९ बाट खचफ देखाइएको रकम पतन 
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आरोपदावी बमोख्जम तनज प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौलाले वहनातमना गरेको देख्खन आएको रकम 
रु. ५९,६९०।– 

102. यसरी मातथ उल्लेख भएबमोख्जम प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौलाले आफ्ना मािहिमा काम गने 
कमफचारीहरुलाई मेमो उठाउन वा तबल बनाउन लगाएर होस ् वा चेक ियार गनफ लगाएर आफूले 
समेि हस्िाक्षर गरेर होस ्आफू वा आफ्नालाई फाइदा पु्  याएर तनिान्ि व्यख्क्तगि काममा खचफ 
भएको भनी देखाइएको रकमलाई नेपाल पयफटन बोडफको कोषबाट भकु्तानी तलएर वहनातमना भएको र 
तनज प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौलाको मार संलग्निा देख्खएको रकमको कुलयोग रु. 
३०,२२,३०८।- हनु आयो।  

103. अब प्रतिवादी बनाइएका व्यख्क्तहरुमध्ये सभुाष कुमार तनरौला र अतनल कुमार दास दईुजनाको 
संलग्निामा आरोपदावी बमोख्जम व्यख्क्तगि काममा खचफ भएको रकम नपेाल पयफटन बोडफको कोषबाट 
भकु्तानी गरेको देखाई वहनातमना गरेको भनी भौचर नम्बर उल्लेख भएकोमध्ये आतथफक वषफ ०७०।७१ 
का तनम्न तलख्खि भौचर नम्बरका सम्बन्धमा तनज प्रतिवादीहरुले कसरु गरेको देख्खयो। 

I. भौचर नम्बर ४२० बाट रु. ४४,३११।– खचफ भएको देखाइएकोमा उक्त भौचरको साथमा सो 
खचफलाई समथफन गने भौचरको रकम अनसुारका कुनै तबल भरपाई रहे भएको पाइएन । भौचरमा 
कसैको हस्िाक्षरसम्म देख्खएन । कुनै वकतसमको मेमो उठाएको पतन पाइएन । चेक नम्बर 
२०३५३३८५ बाट भकु्तानी भएको देखाइएको र उक्त चेकमा प्रतिवादीहरु सभुाष कुमार तनरौला 
र अतनल कुमार दासको हस्िाक्षर भएको पाइएको हुुँदा उक्त भौचर नम्बर ४२० बाट भएको 
खचफमा तनज दबैुजना प्रतिवादीहरुको संलग्निा रहेको मानु्न पने देख्खयो । यसरी २ जना 
प्रतिवादीहरुको तमलोमिो र संलग्निामा वहनातमना भएको रकमका हकमा नपेाल पयफटन बोडफलाई 
ववगो भराउने प्रयोजनका लातग उक्त ववगोलाई २ भाग गरेर प्रत्येकले एकभाग व्यहोनुफ पने र 
सजायको हकमा वहनातमना गरेको रकम बराबर अथाफि ्ववगो बमोख्जम जररवाना गनुफ पने रकम रु. 
४४,३११।–, भौचर नं. ८१४ र ९३३ बाट क्रमश: रु. ८,६५,०००।- र रु. ६,००,०००।- 
चेक नं. १७३८७८३ र १५९४९९४ माफफ ि ्भकु्तानी गरेको देख्खन्छ िर सो रकम बझु्नेका 
सही छैन । पेमेण्ट भौचर छैन । प्रयोजन खलु्ने वील भपाफइसमेि नभएको हुुँदा सो दबैु भौचरको 
रु. १४,६५,०००।- तनज प्रतिवादीद्वयले अतनयतमिि िवरले वहनातमना गरेको देख्खयो । भौचर 
नं. ९७१ बाट रु. १,९९,१४०।- मध्ये रु. १,२४,३००।- तमति २०७०।९।५ मा अतनल 
दासमाफफ ि ् पेश भएको वटप्पणीमा सभुाष कुमार तनरौलाले स्वीकृि गरेको जसमा यामबहादरु 
के.सी. सेवा तनवतृ्त भएकोमा तबदाई र अतधकृि कुन्दन शमाफ (तमश्र) ले वैवावहक जीवन प्रारम्भ 
गरेकोमा बधाई ज्ञापन कायफक्रममा तडनर खचफ बापि बील भकु्तानी गरेको रु. १,२४,३००।- 

II. भौचर नम्बर ६७९ बाट रु. १,१६,४२४।– खचफ भएको देखाइएको छ । सो रकम United 

Arab Emirates Taekowondo and Karate Federation ले नेपाल करािे महासंघलाई प्रतियोतगिामा 
भाग तलन तनमन्रणा गरेकोमा नेपाल पयफटन बोडफका सवारी चालक सरेुन्र तसंह लामासमेि 
सहभागी हनुे जस्िो पयफटन बोडफको सरोकार नभएको ववषयमा तनजलाई खाना, आवास र हवाइ 
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भाडा बापि दबुई भ्रमणको लातग रु. १,१६,४२४।– आतथफक सहयोग ददएको देखाइएको छ । 
यसरी नेपाल पयफटन बोडफसुँग कुनै सरोकार नै नभएका संस्थाको तनमन्रणामा नेपाल कराुँिे 
महासंघका िफफ बाट सहभागी हनुे व्यख्क्तलाई नेपाल पयफटन बोडफको कोषबाट रकम प्रदान गरेको 
देखाइएको कायफ आरोपपरमा दावी तलए अनरुुपकै देख्खएको हुुँदा त्यसरी रकम प्रदान गने मेमो र 
भौचरमा हस्िाक्षर गने प्रतिवादीहरु सभुाष कुमार तनरौला र अतनल कुमार दास भएको पाइएको 
हुुँदा उक्त भौचर नम्बर ६७९ बाट खचफ देखाइएको रकम रु. १,१६,४२४।– 

III. भौचर नम्बर ९९४, ९९६, १०४७, १०५१ र १६०३ बाट खचफ भएको रकम क्रमशः 
२९,३९१।–, ४१,४०९।–, ९,६३,५८०।– ९,५२,५८३।– र ६३,५७५।– रहेको देख्खन्छ। उक्त 
रकमहरु चेकबाट भकु्तानी भएको र चेकमा प्रतिवादीहरु सभुाष कुमार तनरौला र अतनल कुमार 
दासको हस्िाक्षर भएको पाइन्छ । भौचर नम्बर ९९६ र १६०३ मा खानेकुराको केही तबल 
संलग्न गरेको भए िापतन उक्त सबै तबलबाट खचफ भएको रकमको प्रयोजन खलेुको पाइएन। 
पेमेण्ट मेमो िथा रकम प्राप्त गने र सो रकम बझु्ने व्यख्क्तको हस्िाक्षर समेि रहे भएको 
पाइएन। यसरी नेपाल पयफटन बोडफको लातग खचफ भएको भने्न देखाउन खोजेको रकम के 
प्रयोजनका लातग खचफ भएको हो भने्न कुरा नखलु्ने र खचफ समथफन हनुे गरी तबल भरपाई समेि 
भएको नपाइएको हुुँदा मातथ उख्ल्लख्खि ५ वटा भौचरबाट खचफ देखाइएको रकम चेक काट्ने 
अख्तियारी तलएका तनज २ जना प्रतिवादीहरुको तमलोमिोमा खचफ भएको देखाएर बदतनयिका साथ 
आफैले तलए खाएको देख्खएको रकम रु. २०,५०,५३८।– 

IV. चेक नम्बर ११०७ बाट खचफ भएको कूल रकम मध्ये रु. २,८००।– को कुनै तबल भरपाई र 
खचफ समथफनका तलखि कागजाि उक्त भौचरको साथमा रहे भएको पाइएन । यसरी खचफ समथफन 
गने कागजाि तबना नै रु. २,८००।– भकु्तानी ददइएको रकमलाई असल तनयिबाट खचफ भएको 
मान्न सवकएन । खचफ गनफ पनाफको औख्चत्य र कारण केही नखलुाई र खचफ समथफन गने तबल 
भरपाई समेि नरहेको अवस्थामा त्यस्िो रकम भकु्तानी ददने तनज २ जना प्रतिवादीहरुको 
तमलोमिो र बदतनयि रहेकै देख्खुँदा उक्त भौचर नम्बर ११०७ बाट खचफ गरेको भतनएको रु. 
२,८००।–  

V. भौचर नम्बर ११२२ को कुल खचफ रकम १८,१८,४४२।– देखाइएको छ । आरोप–परमा रु. 
९,५६,१७९।– को मार दावी तलएको पाइन्छ । उक्त भौचरसाथ संलग्न तबल हेदाफ हवाइ 
वटकटको तबल अनसुार जम्मा रु. ८,६२,२६३।– भकु्तानी गनुफ पनेमा रु. ९,५६,१७९।– तबना 
कारण बढी भकु्तानी भएको देख्खएको छ । यसरी बढी भकु्तानी गनुफ पनाफ कुनै आधार र कारण 
समेि नखलुाइकन चेकमा हस्िाक्षर गने प्रतिवादीहरु सभुाष कुमार तनरौला र अतनल कुमार 
दासको तमलेमिोमा नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी र भकु्तानी तलन ेपक्षलाई फाइदा पु्  याएको हुुँदा 
त्यसरी वहनातमना गरेको रकम रु. ९,५६,१७९।– 

VI. भौचर नम्बर १२२७ र १६४९ बाट खचफ भएको भतनएको रकम क्रमशः रु. ५९,५७८।– र 
७५,२०४।– का सम्बन्धमा तमति २०७०।५।२१ र २०७०।१२।५ को नेपाल बन्द खचफ 
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भने्न व्यहोरा उल्लेख भएको पाइयो । २०७०।५।२१ को नेपाल बन्दको खचफ भन्दै रु. 
३१,४००।– को साथै अन्य अपवुष्ट खचफसमेिको तबलको भकु्तानी ददएको देखाइएको छ भने 
२०७०।१२।५ को नेपाल बन्द खचफ भनी रु. ४७,७००।– भकु्तानी गरेको देख्खन्छ । चेकमा 
प्रतिवादीहरु सभुाष कुमार तनरौला र अतनल कुमार दासको हस्िाक्षर भएको पाइएको हुुँदा यसरी 
नेपाल बन्दको नाममा मनोमानी वकतसमको खचफ देखाएर ियार पारेको उक्त भौचरहरुको 
ववश्वसनीयिा देख्खएन । अि: नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी प¥ुयाएको रकमका 
सम्बन्धमा पतन आरोपदावीलाई अन्यथा भन्न तमल्ने देख्खएन । त्यसरी उख्ल्लख्खि २ वटा 
भौचरबाट खचफ गररएको भतनएको रकम रु. १,०७,२७८।– 

VII. भौचर नम्बर १५५२ बाट जम्मा रकम रु. ४५,४७०।– खचफ भएको देखाइएकोमा सो मध्ये 
संलग्न तबलहरुको रकम भन्दा बढी रु. ८,०००।– भकु्तानी गरेको र 

103. आरोप–परको प्रकरण ७ अथाफि ् बैंक खािाबाट रकम तनकाली वहनातमना गरेको भने्न आरोपका 
सम्बन्धमा ववचार गदाफ, कुल ववगो रु. १४,७०,६७,६३५।– कायम गरेर प्रतिवादीहरु सभुाष कुमार 
तनरौला, अतनल कुमार दास र वहक्मि तसंह ऐर उपर प्रस्ििु आरोप लागेको देख्खन्छ । कतिपय 
खचफको भकु्तानी भौचर (Pv) भए पतन सो भकु्तानी भौचर अनसुार खचफ पषु्याई हनुे खररद िथा जरनल 
भौचर (JV) नदेख्खएको र कतिपय भौचरमा एउटा नम्बर लेख्खएको िर नेपाल पयफटन बोडफले आतथफक 
कारोबार राखेको याली शफ्टवेयरबाट भकु्तानी भौचरमा लेख्खएको खचफ अकै वप.भी.नं. बाट भकु्तानी 
भएको देख्खएको भन्दै बैंक खािाबाट रकम तनकाली वहनातमना गरेको भने्न मूल आरोप रहेको पाइन्छ 
। प्रस्ििु प्रकरणमा गररएको दावी रकम प्रतिवादीहरुका बीचमा दोहोररएको छ । केही भौचरका 
सम्बन्धमा उक्त भौचरसुँग सम्बख्न्धि कुनै पतन प्रकृयामा संलग्न नभएका प्रतिवादी वहक्मि तसंह 
ऐरलाईसमेि उक्त ववगो थपेर आरोप–परमा ववगो कायम गरेको देख्खन्छ । नेपाल पयफटन बोडफका 
केही कमफचारीलाई बैंकमा गएर चेक साुँट्ने, रकम तनकाल्ने मेसेन्जरको रुपमा लगाउने गरेको र 
त्यसरी तनकातलएको रकम ववतभन्न प्रयोजनमा खचफ गने गरेको भने्न कुरा प्रतिवादीहरुको बयानबाट 
खलु्न आएको र सो प्रचलन नेपाल पयफटन बोडफमा रहेको भने्न कुरा तमतसल संलग्न अन्य कागजािबाट 
पतन पवुष्ट हनु आएको छ । प्रस्ििु प्रकरणमा आरोप लागेको जस्िो बैंकबाट रकम तनकालेर 
वहनातमना गरेको भतनएका कतिपय भौचरमा उल्लेख भएको रकम खचफ गदाफ स्वीकृि बजेट र 
कायफक्रमको सीमातभर रहेर कायफक्रमको वववरण खलुाएर आवश्यक तबल, भौचर मेमो संलग्न गरी 
पयफटन बोडफले अपनाएको याली एकाउख्ण्टङ सफ्टवेयर (Tally Accounting Software) मा प्रवषृ्ट 
गराएको पाइएको हुुँदा बैंक खािाबाट त्यतिकै रकम तनकालेर वहनातमना गरेको भने्न आरोप–दावी 
स्थावपि हनु सकेको पाइएन। उदाहरणको लातग भौचर नम्बर आरोप–परमा ववगो कायम गररएको 
रकममध्ये आतथफक वषफ २०६९।०७० मा भएको खचफसुँग सम्बख्न्धि भौचर नम्बर १९, 

४८,८१,१३५,५५८ र ७२२ का सम्बन्धमा "PV" नभएको भन्ने अतभयोग भए िापतन आरोप–परमा 
नै भौचर नम्बर तमति र रकम उल्लेख भएको र नेपाल पयफटन बोडफबाट पठाइएको अतभलेखमा पतन 
उक्त भौचरहरु रहे भएको पाइएको र उक्त भौचरहरु अन्य कागजािबाट समतथफि भएको पाइएको र 
भौचर नं. २५३१ बाट रु. ९,७३,३६३।– कमफचारीहरुको ववमा रकम भकु्तानी गरेको पाइएको हुुँदा 
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मातथ उख्ल्लख्खि भौचरहरु िथा त्यस्िै प्रकारका अन्य भौचरसुँग सम्बख्न्धि रकम वहनातमना गरी 
भ्रष्टाचारजन्य कायफ भएको मान्न तमलेन । त्यसैगरी, आतथफक वषफ ०७०।७१ मा भएको खचफसुँग 
सम्बख्न्धि भौचर नम्बर ८१२, ८१३, ८१५, ११०९, १२०९, १५६४, १५६७, १६८६, १७९५, 

१७९६, १७९८, १७९९, १८०४, १८०८, १८२१, १८२६, १८४६, १८४७ र २२५३ समेिका 
भौचरहरु र िी भौचरसुँग सम्बख्न्धि कागजाि तभडाएर हेदाफ, केही भौचरबाट खचफ भएको रकम नेपाल 
पयफटन बोडफका कमफचारीहरुको ववमा बापिको रकम भकु्तानी गरेको पाइयो, अतभकांश भौचर र सो 
भौचरसुँग सम्बख्न्धि भनी आरोप–परमा उल्लेख गररएको रकम र उक्त भौचरहरुसुँग सम्बख्न्धि पेमेण्ट 
मेमोमा उल्लेख भएको रकम फरक–फरक देख्खन आएको र केही भौचरबाट खचफ गररएको रकम 
तनयम सम्मि रहेको पाइयो । आरोप–परको प्रकरण ८ अथाफि ्नक्कली हवाइ वटकट पेश गरी रकम 
वहनातमना गरेको भने्न आरोपका सम्बन्धमा ववचार गदाफ, प्रतिवादीहरु प्रचण्डमान शे्रष्ठ, सभुाष कुमार 
तनरौला, अतनल कुमार दास, नख्न्दनी लाहे थापा, आददत्य बराल, वहक्मि तसंह ऐर र काख्शराज 
भण्डारीलाई प्रस्ििु प्रकरण अन्िगफिको कसूरको अतभयोग लागेको पाइन्छ । कुल ववगो रु. 
६१,३९,६१०।– रहेकोमा प्रस्ििु प्रकरणमा पतन अन्य केही प्रकरणका आरोपका सम्बन्धमा वववेचना 
गररए जस्िै नेपाल पयफटन बोडफलाई हानी नोक्सानी भयो भतनएको रकम र प्रतिवादीहरुबाट भराई 
पाउन माग गररएको रकममा ठूलो अन्िर देख्खएको छ । कतिपय भौचरका सम्बन्धमा मेमो उठाउने 
र भकु्तानी ददन े प्रकृयामा किै संलग्न नभएका प्रतिवादी वहक्मि तसंह ऐर उपरमार ववगो कायम 
गरेको पतन पाइयो । यसरी मेमो ियार गने, फरवाडफ गने र सदर गने प्रकृया िथा भकु्तानीको लातग 
चेकमा हस्िाक्षर समेि नगरेका व्यख्क्तलाई सबै ववगो बोकाएर आरोप–पर दायर गररनलुाई  तनष्पक्ष 
रुपमा अनसुन्धान र अतभयोजन भएको मान्न सवकएन । 

104. आरोपको मूल शीषफकमा नक्कली हवाइ वटकट पेश गरी रकम वहनातमना गरेको भने्न भाषा प्रयकु्त भए 
पतन त्यसरी वहनातमना भएको भतनएका भौचर नम्बरसुँग सम्बख्न्धि कागजािको अध्ययनबाट नक्कली 
हवाइ वटकटको अतिररक्त रद्द िथा रकम वफिाफ गररएका हवाइ वटकट, दोहोरो भकु्तानी भएको हवाइ 
वटकट र वटकट दरमा कतमशन बापिको रकम थप गरेको ववषयसमेि समावेश भएको पाइयो । 
नक्कली हवाइ वटकट पेश गरेर रकम तनकाली वहनातमना गरेको भने्न आरोप पवुष्ट गनफका लातग 
अनसुन्धानको तसलतसलामा बदु्ध र यति लगायिका एयरलाइन्ससुँग पराचार गरेर अमकु तमतिमा उक्त 
एयरलाइन्सबाट वटकटमा नाम उल्लेख भएका यार ुअमकु गन्िव्यका लातग उडेका तथए वा तथएनन ्
भने्न कुराको सत्यिथ्य पत्ता लगाउने प्रयास गररएको भए िापतन अनसुन्धानले तनख्श्चिरुपमा कुन–कुन 
हवाइ वटकट नक्कली हनु ् र त्यस्िा नक्कली हवाइ वटकट को–कसले बनाएर नेपाल पयफटन बोडफका 
कुन–कुन पदातधकारीलाई उपलब्ध गराएका हनु ् भने्न ववषयमा तनख्श्चि तनष्कषफ तनकालेर आरोप 
लगाएको पाइएन । मलु आरोप–खण्डमा भौचर नम्बर, भौचर तमति र ववगो रकम मार उल्लेख भएको 
पाइन्छ । उख्ल्लख्खि भौचर नम्बरमा लेख्खएको ववगो रकम कुन–कुन गन्िव्यका कुन–कुन नम्बरका 
वटकट नक्कली बनाएर भकु्तानी तलनदुदन ुगररएको हो भने्न ववषयमा आरोप–परमा कुनै वववेचना भएको 
पाइएन । आरोप–परसाथ अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट पेश भएका प्रमाण, 

प्रतिवादीहरुले यस अदालिसमक्ष गरेको बयानको तसलतसलामा िथा प्रतिवादीका िफफ बाट उपख्स्थि 



       

         वादी नपेाल सरकार प्रतिवादी प्रचण्डमान शे्रष्ठ समेि मदु्दा: भ्रष्टाचार (अतनयतमििा) मदु्दा नं. ०७१-CR -०२८२ पेज 81 

 

ववद्वान ्कानून व्यवसायीहरुबाट बहसको तसलतसलामा पेश गररएका प्रमाणहरु एकआपसमा तभडाएर 
हेदाफ आरोप–परमा नक्कली भतनएका वटकटहरु नक्कली नभएर सक्कली नै भएको पाइयो । कुन वटकट 
नक्कली बनाएर रकम भकु्तानी तलनदुदन ुभएको हो र त्यसमा को–को व्यख्क्तको संलग्निा छ भने्न कुरा 
यकीन गनफ नसवकएको अवस्थामा अनमुानका भरमा लगाइएको आरोपलाई मार आधार मानेर नक्कली 
हवाइ वटकट पेश गरेर नेपाल पयफटन बोडफको रकम वहनातमना गरेको भने्न कुराको तनष्कषफ तनकाल्न 
हामीले अवङ्गकार गरेको फौज्दारी न्याय प्रणाली र उक्त न्याय प्रणालीले आत्मसाि गरेको फौजदारी 
न्यायको तसद्धान्िले अनमुति प्रदान गदैन । त्यसैले नक्कली हवाइ वटकट बनाएर रकम भकु्तानी गरी 
वहनातमना गरेको भने्न आरोप पगु्न सक्ने देख्खएन ।  

105. अब नक्कली हवाइ वटकट पेश गरी रकम वहनातमना गरेको भने्न शीषफक अन्िगफि कै रद्द िथा रकम 
वफिाफ गररएको वटकट पेश गरी रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा ववचार गदाफ, मातथको प्रकरणमा 
वववेचना गररए जस्िो एक पटक रद्द भएका कुन–कुन गन्िव्यका वटकट को–कसको तमलोमिोबाट र 
के–कुन प्रकृयाबाट वहनातमना गरी भ्रष्टाचार भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धानको क्रममा एकीन भएको 
पाइएन । प्रस्ििु आरोपसुँग सम्बख्न्धि केही भौचर नम्बर र िी भौचर नम्बरसुँग सम्बख्न्धि हवाइ 
वटकटहरुमध्ये केही हवाई वटकट एउटा गन्िव्यको रद्द गरी अको गन्िव्यमा साररएको र रद्द भएर 
प्रयोग नै नभएका हवाइ वटकटको हकमा सम्बख्न्धि ट्राभल्स कम्पतनलाई तिनुफपने रकमसुँग समायोजन 
गरेर तमलाएको अवस्था समेि देख्खन आएको हुुँदा रद्द िथा रकम वफिाफ गररएको वटकटको भकु्तानी 
गने नाममा रकम वहनातमना भएको भने्न कुरा स्थावपि हनु सकेको नपाइएको हुुँदा सो बापिमा 
लगाइएको आरोप पतन अस्पष्ट हनुकुा साथै स्विन्र र ववश्वसनीय वकतसमबाट पवुष्ट हनु सकेको 
पाइएन। 

106. जहाुँसम्म वटकट दरमा कतमशन बापिको रकम थप गरेको भने्न आरोपको ववषय छ ट्राभल्स एजेन्सी 
संचालन गरेर वटकट तबक्रीको काम गरे बापि सम्बख्न्धि एयरलाइन्सले आफ्नो वटकट तबक्री गरेर 
यार ुउपलब्ध गराई आफ्नो व्यवसाय प्रवद्धफनमा सघाउ पु्  याउने व्यख्क्त वा संस्थालाई सो बापिमा 
तबक्री भएको प्रत्येक वटकटमा तनख्श्चि रकम कतमशन (सेवा शलु्क वा जेसकैु नाममा भए पतन) 
उपलब्ध गराउनलुाई अन्यथा भन्न सवकने अवस्था छैन । मनुाफा कमाउने उदे्दश्यबाट मलुकुको 
प्रचतलि कानूनबमोख्जम दिाफ भएर व्यवसाय संचालन गरेका र आफूले आजफन गरेको मनुाफामा 
राज्यलाई कर बझुाएर व्यवसाय चलाएका व्यख्क्त वा संस्थाले कानूनबमोख्जम तलएको मनुाफालाई 
स्वाभाववक मानु्न पने हनु्छ । 

107. अनसुन्धान गने तसलतसलामा वटकट तबक्रीको व्यवसाय गने संस्थाको हरवहसाब तनरीक्षण गने क्रममा 
NTB Commission उल्लेख भएको पाइयो भन्दैमा सोही व्यहोरालाई भ्रष्टाचारजन्य कसूरको संज्ञा ददन 
तमल्ने देख्खुँदैन। आफूले संचालन गरेको ट्राभल्स एजेन्सी माफफ ि वटकट वकतनददएर नेपाल पयफटन 
बोडफले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्धफनमा सहयोग पु्  याए बापिमा आफूले प्राप्त गने कतमशनको रकममध्ये 
केही रकम नेपाल पयफटन बोडफका केही पदातधकारीलाई ददएको अवस्था हो वक भन्नलाई नेपाल पयफटन 
बोडफका यी–यी पदातधकारीलाई यो–यो वटकट बापि यो–यति रकम ददएको भने्न कुरा आरोप–परबाट 
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खलु्न आएको पाइएन । यसरी कुन–कुन प्रतिवादीले कतमशन बापिमा के–कति रकम तलए खाएका 
हनु ् भने्न कुराको भरपदो प्रमाण नभएको अवस्थामा प्रतिवादीमध्येका महेन्र खनालले अनसुन्धानको 
तसलतसलामा बयान गदाफ कतमशन बापिमा नेपाल पयफटन बोडफका सम्बख्न्धि पदातधकारीलाई रकम 
ददन्थें भने्न व्यहोरो लेखाएकै भरमा वटकट दरमा कतमशन बापिको रकम थप गरेको भने्न आरोपदावी 
पगु्न सक्ने देख्खएन। भ्रष्टाचार जस्िा कसूर ठहर हनुका लातग प्रतिव्यख्क्त ववरुद्धको आरोप स्विन्र 
प्रमाणबाट पवुष्ट हनु आवश्यक पदफछ भने्न स्थावपि मान्यिालाई आत्मसाि गनुफ नै पने हनु्छ।  

108. अब एउटै वटकट बापिमा दोहोरो भकु्तानी गरी रकम वहनातमना गरी भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको भने्न 
आरोपका सम्बन्धमा ववचार गदाफ, आतथफक वषफ ०७०।७१ मा हवाइ वटकट बापि दोहोरो भकु्तानी 
भएको भनी आरोप दावी तलइएको भौचर नम्बर ७८९ बाट ८ वटा हवाइ वटकटको रु. 
१,५४,४००।– भकु्तानी गरेको देख्खन्छ िर आरोप–परमा दावी तलइएको जस्िो सोही वटकट बापि 
भौचर नं. ३२९ बाट भकु्तानी भएको पाइएन । जहाुँसम्म दोहोरो भकु्तानी भयो भनी आरोप–परमा 
दावी तलइएको भौचर नम्बर ११२२ को प्रश्न छ, Worldwide Asian Travel and Tours (pvt.ltd) को 
तबल नं. ४९०८ (तमति १५ सेप्टेम्बर २०१३) बमोख्जम यति एयरलाइन्सको वटकट नम्बर 
९९९२१००५६४३९७ देख्ख ९९९२१००५६४४१० सम्म गरी जम्मा १४ वटा वटकट  बापि 
रु. १,५४,२२४।– १२ जनवरी २०१४ मा भौचर नम्बर ११२२ अन्िगफिको भनी भकु्तानी भएको 
देख्खन्छ । सोही Worldwide Asian Travel and Tours को तबल नं. ४५७० (तमति ३० सेप्टेम्बर 
२०१३) बमोख्जम सोही यति एयरलाइन्सको वटकट नम्बर ९९९२१००५६४३९७ देख्ख 
९९९२१००५६४४१३ सम्मका १७ वटा वटकट बापिको रकम भौचर नम्बर ३२९ अन्िगफिको 
रकम भनी ३० सेप्टेम्बर २०१३ मा भकु्तानी गरेको पाइयो । अख्घ भकु्तानी भै सकेका १४ वटा 
वटक बापिको रकम रु. १,५४,२२४।– पनुः भकु्तानी गरेको पाइयो । एउटा एयरलाइन्सका जारी 
हनुे वटकट नम्बर दोहोररएर सोही नम्बरका वटकट पनुः जारी गररएका हनु ् वक भन्नलाई एक पटक 
जारी भएको वटकटमा उल्लेख भएको नम्बर पनुः अको वटकटमा दोहोररएर नआउने भने्न कुरा 
सम्बख्न्धि एयरलाइन्सका आतधकाररक व्यख्क्तहरुबाट जानकारी पाइएको हुुँदा मातथ उल्लेख भएका 
यति एयरलाइन्सका वटकटहरु बापि नेपाल पयफटन बोडफका सम्बद्ध पदातधकारी र उक्त Asian Travel 

and Tours का प्रवन्ध तनदेशक महेन्र खनालको तमलेमिोमा दोहोरो भकु्तानी तलए ददएको भने्न कुरा 
पवुष्ट हनु आयो । उक्त दोहोरो भकु्तानी भएको पेमेण्ट मेमो र भौचर हेदाफ प्रतिवादीहरु मध्ये सभुाष 
कुमार तनरौलाबाट सदर भएको र चेकमा तनज सभुाष कुमार तनरौला र प्रतिवादी अतनल कुमार दासको 
हस्िाक्षर भएको पाइएको हुुँदा यसरी एउटै वटकट बापि दोहोरो भकु्तानी तलने ददने कायफमा ट्राभल 
एजेन्सीका प्रतिवादी महेन्र खनाल र नपेालका पयफटन बोडफका प्रतिवादीहरु सभुाष कुमार तनरौला र 
अतनल कुमार दासको तमलेमिो र संलग्निा रहे भएको देख्खन आयो । यसरी एउटै वटकटलाई 
आपसी तमलेमिो गरी रु. १,५४,२२४।– रकम दोहोरो भकु्तानी तलन ुददन ुगरी नेपाल पयफटन बोडफलाई 
हानी नोक्सानी र आफूहरुलाई गैरकानूनी फाइदा पु्  याउने कायफ गने तनज ३ जना प्रतिवादीहरुले 
आरोपदावी बमोख्जम एउटै वटकट बापिमा दोहोरो भकु्तानी गरी रकम वहनातमना गरी भ्रष्टाचारजन्य 
कसूर गरेको स्थावपि हनु आयो । 
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109. आरोप–परको प्रकरण ९ अथाफि ्कायाफलय सहायक िथा कमफचारीहरुको नाममा चेक काटी भकु्तानी 
ददई रकम वहनातमना गरेको भन्ने ववषयमा ववचार गदाफ, आ.व. ०७०।७१ मा नेपाल पयफटन बोडफमा 
कायफरि कमफचारीहरु लेखनाथ भषुाल, श्रद्धा शे्रष्ठ, सखु्स्मिा दहाल, सतुमि बराल र प्रददप बस्नेिका 
नाममा चेक काटेर ववतभन्न तमतिमा तनकातलएको रकमलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर भएको भने्न आरोपदावी 
लगाएर प्रतिवादीहरु सभुाष कुमार तनरौला र अतनल कुमार दासलाई समान ववगो रु. 
८०,५२,६४१।– कायम गरेर आरोप लगाएको देख्खन्छ । १७ अवप्रल २०१४ मा चेक नं. 
१००१८५६४२९ को चेकबाट रु. १०,००,०००।– (दशलाख रुपैयाुँ) को चेक काटेर वहनातमना 
गरेको भने्न आरोपदावी रहेको र चेक कावटएका भतनएका व्यख्क्त लेखनाथ भषुालले आफूले उक्त 
रकमको चेक बापिको रकम नतलएको भने्न अनसुन्धान अतधकारीसमक्ष बयान गरेको भने्न कुरालाई 
मतुय आधार बनाएर आरोप लगाएको देख्खएको छ । प्रतिवादीहरुको िफफ बाट उक्त तमतिको 
उख्ल्लख्खि रकमको चेक लेखनाथ भने्न व्यख्क्तका नाममा कावटएको र चेकमा सम्बख्न्धि व्यख्क्तको 
थर लेख्न छुट भएको हो । सो चेक लेखनाथ रायको नाममा कावटएको हो । तनज लेखनाथ राय 
भने्न व्यख्क्त करारमा तनयखु्क्त भएर नेपाल पयफटन बोडफको काुँकडतभट्टा सूचना केन्रमा कायफरि रहेका 
व्यख्क्त हनु ् । तनजले पाउन ु पने ववजलुीको काम गरे बापिको रु. ५०,०००।– लगायि बोडफका 
लेखा अतधकृि प्रददप पौडेल, तन. तनदेशक अतनल कुमार दास, सहायक कमफचारी ववनोद बराल र 
सहायक अतधकृि प्रददप बस्नेिलाई बोडफको आतथफक ववतनयम िथा कायफववतध, २०५५ को ववतनयम ५–

१–२ बमोख्जम ६ मवहनाको िलब पेश्की ददइएको हो र उक्त सबै रकमको पेश्की फर्छ्यौट 
भइसकेको छ भने्न ख्जकीर तलएको देख्खन्छ। नेपाल पयफटन बोडफको केन्रीय कायाफलयमा कायफरि 
रहेका कमफचारीहरु त्यसमा पतन आतथफक प्रशासन शाखाको प्रमखु अतनल कुमार दाससमेिले तलएको 
िलब पेश्कीको रकम के–कति कारणले करारमा भनाफ गररएका र काुँकडतभट्टा सूचना केन्रमा कायफरि 
रहेका कमफचारी लेखनाथ रायको नाममा चेक काटेर ददइएको हो भने्न कुराको ख्चत्तबझु्दो आधार 
प्रतिवादीहरुका िफफ बाट पेश गनफ सकेको नपाइए िापतन उक्त रकम अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको तमति २०७१।०८।१४ को तनदेशनबमोख्जम तमति २०७१।०८।२६ मा फर्छ्यौट भै 
सकेको देख्खंदा आफैँ ले फर्छ्यौटका लातग ददएको तनदेशन अनसुार फर्छ्यौट भएको रकमका हकमा 
समेि भ्रष्टाचारको कसूर कायम गरेर लगाएको आरोप–परमा तलइएको दावी पगु्न सक्ने देख्खएन । 

110. त्यसैगरी, अन्य कमफचारीहरु श्रद्धा शे्रष्ठ र सखु्स्मिा दहालका नाममा कावटएका चेकहरुमा उल्लेख 
भएको रकमका सम्बन्धमा पतन मातथका चेकहरुमा उल्लेख भएको रकमका सम्बन्धमा पतन मातथको 
प्रकरणमा उल्लेख गरे जस्िै अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको तनदेशन अनसुार फर्छ्यौट 
भइसकेको अवस्था हुुँदा त्यसरी फर्छ्यौट भइसकेको रकमलाई पतन भ्रष्ट्राचार गरेर वहनातमना भएको 
रकम मान्न तमल्ने देख्खएन । अकाफ व्यख्क्त सतुमि बरालको नाममा कावटएको चेकका सम्बन्धमा उक्त 
चेक सतुमि बरालका नाममा भलूवस कावटएको हो। सतुमि बराइलीका नाममा कावटन ुपने चेक हो 
। सतुमि बरालको उक्त चेकसुँग कुनै सरोकार छैन भने्न प्रतिवादीहरुको भनाइ रहेको पाइन्छ । 
यसरी एका व्यख्क्तका नाममा ख्खख्चन ुपने चेक अकै व्यख्क्तका नाममा ख्खचेर रकम भकु्तानी तलएको 
कायफ स्वाभाववक नदेख्खए िापतन उक्त रकमसमेि नेपाल पयफटन बोडफको ववतभन्न काममा खचफ भई 
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अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगकै तनदेशानसुार फर्छ्यौटसमेि भइसकेको पररप्रके्ष्यमा सो 
रकमलाई पतन प्रतिवादीहरुले तलने खाने बख् नयिका साथ आफैले प्रयोग गरेको भने्न कुरा स्थावपि 
हनु सकेको नपाइएको हुुँदा आरोपदावीबमोख्जम रकम वहनातमना गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गनफ तमल्ने 
देख्खएन । 

111. जहाुँसम्म प्रददप बस्नेिको नाममा कावटएका ववतभन्न तमतिका चेकको प्रश्न छ, तनज प्रददप बस्नेिको 
नाममा कावटएका चेकमा उल्लेख भएको रकममध्ये केही रकम मातथका प्रकरणमा उल्लेख भएको 
रोहरीिअनसुार फर्छ्यौट भएको र केही रकम फर्छ्यौट हनु बाुँकी रहेको देख्खन्छ । पेश्की फर्छ्यौट 
भएको रकमका हकमा मातथका प्रकरणमा उल्लेख भएजस्िो भ्रष्टाचारजन्य कसूर ठहर गने हो भने 
एकै प्रकृतिको रकमका हकमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको अथफ लाग्छ।न्याय सम्पादन गदाफ यी यस्िा 
कुरामा पतन होस ्प ु्  याउन ुपने हनु्छ। फर्छ्यौट हनु बाुँकी रकमका हकमा एकै प्रकृतिको रकममध्ये 
फर्छ्यौट भएको रकम भ्रष्टाचार गरेको नठहने र फर्छ्यौट वा तनयतमि हनु बाुँकी रकमलाई भ्रष्टाचार 
ठहर गनफ तमल्ने देख्खएन । नेपाल पयफटन बोडफको आतथफक वषफ २०७०।०७१ को लेखापरीक्षण हनु 
बाुँकी नै देख्खएको र पेश्की तलएर फर्छ्यौट हनु बाुँकी रहेको रकमका हकमा त्यस्िो रकम के–कति 
समय सीमातभर फर्छ्यौट गररसक्न ु पने हो भने्न सम्बन्धमा नेपाल पयफटन बोडफको प्रचतलि आतथफक 
ववतनयम िथा कायफववतधमा िोवकएको प्रवक्रया र समय सीमातभर पेश्की रकम फर्छ्यौट नगरेमा के–

कस्िो िररका अवलम्बन गरेर असूल उपर गने भने्न व्यहोरा समेि उल्लेख भएको हुुँदा सोही िररका 
अपनाएर असूल उपर हनु ेर सो ववषयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले समेि औलं्याउने नै हुुँदा फर्छ्यौट 
हनु बाुँकी रहेको रकमलाई समेि आरोप दावीबमोख्जम भ्रष्टाचारको कसूर ठहर गनफ तमल्ने देख्खएन। 

112. आरोप–परको प्रकरण १० मा लगाइएको अतभयोग अथाफि ्नेपाल पयफटन बोडफ आथफक ववतनयमावली, 
२०७० लाई संशोधन िथा स्वीकृि गरी बढी भकु्तानी गराई िथा बोडफमा भएको अतनयतमि खचफ 
अनमुोदन गरी रकम वहनातमना गरेको भने्न अतभयोगका सम्बन्धमा ववचार गदाफ, नेपाल पयफटन बोडफ 
आतथफक ववतनयम िथा कायफववतध, २०५५ को ववतनयम ३.३ ले व्यवस्था गरे बमोख्जम पूणफ बजेट 
पाररि नभएसम्म चाल ुआ.व. २०६९।०७० को कुल बजेटको २५% (पच्चीस प्रतिशि) बजेटको 
सीमातभर रही आगामी आ.व. २०७०।०७१ का कायफक्रमहरु संचालन गनफ कायफकारी सतमतिबाट 
स्वीकृिी प्रदान भएको देख्खन्छ ।यसरी अख्घल्लो वषफको कुल बजेटको २५ प्रतिशि रकम पेश्की 
खचफको रुपमा पाररि भएको ववषयलाई वववादको ववषयवस्ि ुबनाएको पाइएन। 

113. बोडफको २०७०।७।८ मा बसेको १८८ औ ं बैठकको तनणफय नं. १८८ को तनणफय नं. १ मा 
“कायफकारी सतमतिको तमति २०७०।३।२६ मा बसेको १८६ औ ंबैठकको तनणफय र नेपाल पयफटन 
बोडफ आतथफक ववतनयम िथा कायफववतध, २०५५ ले गरेको व्यवस्था अनसुार चाल ुआ.व. २०७० र 
०७१ को प्रथम ३(िीन) मवहना (२०७० श्रावणदेख्ख आख्श्वनसम्म) का लातग स्वीकृि भएअनसुार 
कायफकारी प्रमखुले बैठकसमक्ष प्रस्ििु गनुफभएको बोडफबाट सम्पन्न कायफक्रम र खचफहरु बैठकले 
अनमुोदन ग् यो” भने्न व्यहोरा राखेर तनणफय भएको देख्खन्छ । 
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114. नेपाल पयफटन बोडफको कायफकारी सतमतिको १८८ औ ं बैठकबाट आतथफक वषफ २०७०।०७१ को 
पवहलो िीन मवहनामा खचफ भएको रकमलाई अनमुोदन गरेको कायफलाई भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा १७ अन्िगफिको कसूर कायम गरेर सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोख्जम सजाय 
हनु माग दावी तलइएको छ । नेपाल पयफटन बोडफको एक आतथफक वषफको पूणफ बजेट पाररि 
नभएसम्मका लातग दैतनक कायफ संचालन गनफको लातग अख्घल्लो आतथफक वषफको बजेटलाई आधार 
मानेर सो बजेटको २५ प्रतिशिसम्म रकम खचफ गनफ स्वीकृिी ददन सक्ने अतधकार नेपाल पयफटन 
बोडफको कायफकारी सतमतिलाई नेपाल पयफटन बोडफ आतथफक ववतनयम िथा कायफववतध, २०५५ ले 
अख्तियारी प्रदान गरेको भए पतन सो अवतधमा भएका सम्पूणफ खचफ सोही अवतधतभरै अनमुोदन गनुफपने 
अवस्था भएको पाइुँदैन ।  

115. यसरी आतथफक ववतनयमावलीमा व्यवस्था नै नभएको ववषयमा एकाएक कायफकारी सतमतिको बैठकबाट 
तनणफय हनुलुाई स्वाभाववक प्रकृयाबाट भए गरेको कायफ मान्न तमल्ने देख्खएन । एकातिर नेपाल पयफटन 
बोडफलाई थप आतथफक दावयत्व पने दैतनक भत्ता, होटल बास, स्थानीय यािायाि, ववद्यिु खचफ जस्िा 
ववषयहरु समावेश गरेर २०७०।९।२२ मा ववतनयमावली संशोधन गदाफ उक्त संशोतधि ववतनयमावली 
२०७०।४।१ देख्ख नै लागू हनुे तनणफय भएको देख्खएको छ । उक्त २०७०।९।२२ मा थप 
गररएका दैतनक भत्ता लगायिका खचफको २०७०।०४।०१ देख्ख नै भकु्तानी तलन े र ददन े कायफ 
भएको र सो खचफ अनमुोदन गरेपतछ आतथफक वषफको समातप्तपतछ अन्य बाुँकी खचफका सम्बन्धमा 
अनमुोदन गराउन सख्जलो हनुे पररख्स्थति तमलाएको जस्िो पतन देख्खन्छ । यसरी जनुसकैु प्रयोजनका 
लातग उक्त ३ मवहनाको खचफ अनमुोदन गररएको भए पतन उक्त ३ मवहनामा भएको खचफसमेि 
समाववष्ट गरी समथफन भै सकेको र त्यसरी वषफ भररको खचफ समथफन गने कायफकारी सतमतिका 
सदस्यहरु उपर अतभयोग लगाएको पाइुँदैन । त्यसका अतिररक्त जनु ववतनयमावली संशोधन गरेर 
पश्चात् दशी असर ददएको कारणबाट पयफटन बोडफलाई थप आतथफक भार पारेर नोक्सानी पु्  याएको भन्न े
आरोप दावी छ, सो ववतनयमावली संशोधनको ववषयलाई तलएर उक्त संशोतधि ववतनयमावली उत्प्रषेणको 
आदेशद्वारा बदर गररपाऊुँ  भनी ररट तनवेदक ख्शलकुा तलंथेप र ववक्रम तमश्रले नेपाल पयफटन बोडफ 
आतथफक ववतनयमावली, २०७० उत्प्रषेणको आदेशद्वारा बदर गररपाऊुँ  भनी ददएको छुट्टाछुटै्ट ररट 
तनवेदनमा ०७०-WO-०८१९  र ०७०-WO-०६७४ दबैु ररट तनवेदन खारेज हनुे ठहरी सवोच्च 
अदालिबाट २०७३।०५।१६ मा तनणफय भएको सन्दभफमा आरोप परमा दावी गररएको उक्त 
ववतनयमावलीलाई खारेज गररपाऊुँ  भने्न ररट श्री सवोच्च अदालिबाट ररट तनवेदन नै खारेज हनु ेठहरी 
आदेश भै सकेको पररप्रके्ष्यमा उक्त संशोतधि ववतनयमावली अन्िगफि भएको खचफ अनमुोदन गरेको 
कायफलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर ठहर गनफ तमल्ने देख्खएन ।  

116. जहाुँसम्म नेपाल पयफटन बोडफ आतथफक ववतनयमावली िथा कायफववतध, २०७० लाई संशोधन गरेर नेपाल 
पयफटन बोडफलाई रु. ६१,२८,२७७।– नोक्सानी प¥ुयाएको भन्ने आरोप दावीको प्रश्न छ उक्त 
ववतनयमावलीको मस्यौदा नेपाल पयफटन बोडफको २०७०।०३।३१ मा बसेको १८७ औ ं बैठकमा 
पेश हुुँदा उक्त मस्यौदा आवश्यक पररमाजफन सवहि स्वीकृि गरी २०७०।४।१ देख्ख लागू हनुे 
व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । सो ववतनयमावलीको मस्यौदा पररमाजफन गने प्रयोजनका लातग सोही 
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बैठकबाट पूणफचन्र भट्टराईको संयोजकत्वमा शरदचन्र पौड्याल िथा टीकाराम सापकोटा सदस्य 
रहेको उपसतमति गठन गरेको देख्खन्छ । त्यसपतछको कायफकारी सतमतिको १८८ औ ंबैठक तमति 
२०७०।०७।०८ मा बसेकोमा उक्त बैठकमा उक्त ववतनयमावलीको मस्यौदा पररमाजफन गरी पेश 
भए वा नभएको सम्बन्धमा बैठकको तनणफयमा कुनै व्यहोरा उल्लेख भएको पाइएन । िदोपरान्ि 
२०७०।०९।२२ मा सम्पन्न भएको बोडफको १८९ औ ंबैठकको तनणफय नं. ११ मा “...कायफकारी 
सतमतिको १८८ औ ं बैठकमा काम ु कायफकारी प्रमखुले राख्नभुएको राय सझुावका ववषयमा श्रीमान ्
अध्यक्षज्यूबाट संस्कृति पयफटन िथा नागररक उड्डयन मन्रालयका कानून महाशाखा प्रमखु सहसख्चव 
श्री रञ्जनकृष्ण अयाफल र यस बोडफको का.म.ु कायफकारी प्रमखुले आवश्यक अध्ययन गरी उठेका 
ववषयहरु र त्यसको कानूनी भाषा तमलाई अख्न्िम स्वीकृिीका लातग आगातम बैठकमा पेश गनफ 
ददनभुएको तनदेशनबमोख्जम पेश भएको नेपाल पयफटन बोडफ आतथफक ववतनयमावली, २०७० लाई 
२०७० श्रावण १ गिेदेख्ख लागू भै रहेको अवस्थालाई समथफन गदै स्वीकृि गररयो” भन्ने व्यहोरा 
उल्लेख भएको पाइन्छ । पूणफचन्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गदठि सतमतिले पेश गरेको नेपाल पयफटन 
बोडफको आतथफक ववतनयमावली िथा कायफववतध,२०७० को मस्यौदामा कानूनी भाषा र केही आनसुांतगक 
ववषयमार तमलाइएको भने्न व्यहोरा तनणफयमा पाररएको भए पतन उक्त बैठकमा पररमाख्जफि मस्यौदा पेश 
नगररएको र नेपाल पयफटन बोडफलाई आतथफक भार पने गरी कमफचारीहरुको दैतनक िथा भ्रमण भत्ता 
लगायिका आतथफक दावयत्व पने अन्य ववषयसमेि थप गरेको देख्खन्छ । सो कुरा अतधल्लो मस्यौदा 
पररमाजफन गने उपसतमतिमा सदस्य रहेका प्रतिवादी शरदचन्र पौड्यालले यस अदालिसमक्ष गरेको 
बयानको सवाल ९ को जवाफमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।  

117. त्यसैगरी, ववतनयमावलीको मस्यौदा पररमाजफन गने उपसतमति सदस्य टीकाराम सापकोटाले पतन 
आफूसमेि संलग्न भएर ियार पाररएको आतथफक ववतनयमावलीमा के–कस्िो व्यहोरा थप वा पररमाजफन 
गरेर अको ववतनयमावली ियार भएको र कसरी पाररि भएको हो भने्न ववषयमा आफूलाई जानकारी 
नभएको व्यहोरा लेखाएर बयान गरेको पाइन्छ । आफू १८९ औ ं बैठकमा उपख्स्थि भएको िर 
उक्त बैठकको एजेण्डामा ववतनयमावली संशोधनको ववषय समावेश नभएको व्यहोरा लेखाएको 
पाइन्छ। कायफकारी सतमतिको १८९ औ ं बैठकमा एजेण्डा समावेश नै नभएको ववतनयमावली 
संशोधनको ववषयमा उक्त बैठकमा उपख्स्थि सतमतिका सदस्यहरुमध्ये कतिलाई राम्रो जानकारी तथयो 
भने्न कुरा खलु्न सकेको पाइुँदैन । सतमतिका सदस्यहरुबाट नै एजेण्डामा समावेश नभएको ववषयमा 
अस्पष्ट भाषामा तनणफय लेखी मस्यौदामा सहीछाप नगराइकन तनणफयमा मार हस्िाक्षर गराएर 
ववतनयमावली स्वीकृि गराउने प्रयाश भएको रहेछ भने्न कुरा कायफकारी सतमतिका सदस्यहरुको भनाइ 
र ववतनयमावली पररमाजफनको सम्बन्धमा ववकतसि घटनाक्रमबाट पवुष्ट भएको छ । एक पटक 
कायफकारी सतमतिको बैठकबाट तनणफय भई गठन भएको उपसतमतिले पररमाजफन गरेर पेश भएको 
मस्यौदामा भाषा तमलाउने नाममा कायफकारी सतमतिका अध्यक्षसमक्ष का.म.ु कायफकारी प्रमखुले प्रस्िाव 
राखेर अध्यक्ष एक्लैले अको दईुजना व्यख्क्तहरु सहसख्चव रञ्जनकृष्ण अयाफल र का.म.ु कायफकारी प्रमखु 
सभुाष तनरौला रहेको उपसतमति मौख्खक आदेशका भरमा गठन गरी एक पटक पाररि भै सकेको 
ववतनयमावलीमा कानूनी भाषा तमलाउने नाममा पयफटन बोडफलाई थप आतथफक भार पने गरी भ्रमण भत्ता 
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लगायिका सवुवधा थप गरेर र कायफकारी प्रमखुलाई आतथफक अतधकार प्रयोग गनफ थप अतधकार ददने 
व्यवस्था समावेश गरेर पररमाजफनको नाममा मूल तनयमावलीमा रहेको व्यवस्था भन्दा धेरै फरक पने 
व्यवस्था समावेश गरी आतथफक ववतनयमावली पाररि गरेको ववषयलाई ववतनयमावली तनमाफणको स्वच्छ  
र पारदशी प्रकृया मान्न सवकने अवस्था छैन । यो प्रकृयाले नेपाल पयफटन बोडफको कायफकारी 
सतमतिका अध्यक्ष र का.म.ु कायफकारी प्रमखुले कायफकारी सतमतिका अन्य सबै सदस्यहरुलाई 
गमुराहमा राखेर पयफटन बोडफका कायफकारी तनदेशक िथा कमफचारीहरुको लातग अश्वाभाववक 
वकतसमबाट आतथफक लाभ प¥ुयाउने कायफ गरेको देख्खन्छ । मलुकुमा पयफटन प्रवद्धफन गने उदे्दश्यका 
साथ स्थापना भएको नेपाल पयफटन बोडफलाई संसदले तनमाफण गरेको ऐनबाटै पयफटन सेवा शलु्कका 
नाममा तनख्श्चि रकम उठाउन अनमुति ददएर संकलन भएको रकम प्रत्यायोख्जि व्यवस्थापन अन्िगफि 
ववतनयमावली बनाउने अतधकार कै दरुुपयोग हनुे गरी खचफको सीमा बढाउनलुाई तमिव्यवयिाको 
दृवष्टकोणबाट पतन उपयकु्त देख्खुँदैन । नेपाल पयफटन बोडफको कायफकारी सतमतिका सदस्यहरुले यस्िा 
वेमनुातसव खचफ तनयन्रण गरी तमिव्यवयिा र पारदख्शफिा कायम गरी समग्रमा सशुासन कायम गनेिफफ  
ख्जम्मेवारीपूवफक काम गनुफपने देख्खन्छ ।नेपाल पयफटन बोडफलाई थप आतथफक व्ययभार पनेगरी 
ववतनयमावलीमा थप व्यवस्था समावेश गने र त्यस्िो कायफलाई कानूनी भाषा तमलाएर अन्य 
आनसुांतगक कुरा तमलाएको हो वा सोको नाममा अन्यथा भएको हो भने्न कुरामा स्पष्ट हनु जरुरी 
तथयो । िथावप ित्काल कायम रहेको नेपाल पयफटन बोडफको कायफकारी सतमतिका सदस्यहरुले त्यस्िो 
भतूमका तनवफहन गरेको पाइएन ।  

118. ववतनयमावली पररमाजफनको तनख्श्चि ववतध र प्रकृया छ । एक पटक तनमाफण भएको ववतनयमावलीलाई 
समय सापेक्ष बनाउन संशोधन र पररमाजफन गनफ नसवकने होइन िर अख्घ नै पाररि भएर प्रारम्भ 
भइसकेको ववतनयमावलीलाई कानूनी भाषा तमलाउने नाममा ववतनयमावलीको सारभिू ववषयलाई चलाएर 
अख्घल्लै तमतिबाट अथाफि ् प्रश्चादशी असर पने गरी लागू गराइएको कायफ मातथ नै भतनएजस्िो 
प्रकृयागि वहसाबबाट उपयकु्त मान्न नसवकन ेभए िापतन सो ववतनयमावली संशोधनको ववषयलाई तलएर 
श्री सवोच्च अदालिमा सो ववतनयमावली बदर घोवषि गररपाउन ददएको उत्प्रषेणको तनवेदन खारेज हनुे 
ठहरी आदेश भएको सन्दभफमा सोिफफ  थप वववेचना गनफ आवश्यक देख्खएन । उक्त ववतनयमावली 
संशोधनको ववषयलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर ठहर हनु ु पदफछ भनी तलइएको आरोप दावी पगु्न सक्ने 
देख्खएन । 

119. मातथ ववतभन्न प्रकरणमा वववेचना गररए जस्िो नेपाल पयफटन बोडफको कोषबाट रकम खचफ गदाफ ववतभन्न 
वकतसमका अतनयतमििा भएको पाइयो । त्यस्िा अतनयतमििाले तनरन्िरिा पाउन ुहुुँदैन भने्न ववषयमा 
वववाद गने ठाउुँ छैन । नेपाल पयफटन बोडफ तनयमावली, २०५५ को तनयम ३ को उपतनयम (१) को 
खण्ड (क) मा बोडफले पयफटकलाई प्रदान गने सेवा बापि सतमतिले तनधाफरण गरे बमोख्जमको सेवा 
शलु्क तलन सक्ने व्यवस्था भएको पाइयो । सोही तनयम ३ को उपतनयम (२) मा “उपतनयम (१) 
को खण्ड (क) बमोख्जमको सेवा शलु्क बोडफले नेपाल बावहर प्रस्थान गने हवाई यारबुाट वटकट मै 
समावेश गरी असलु गनफ सक्नेछ ।” भने्न व्यवस्था राखेर हवाइयारबुाट रकम तलने सम्बन्धमा नेपाल 
पयफटन बोडफलाई व्यापक अतधकार प्रदान गरेको पाइयो । नेपाल पयफटन बोडफ तनयमावली, २०५५ को 
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उक्त व्यवस्थाद्वारा प्रदान भएको अतधकार प्रयोग गरेर नेपाल पयफटन बोडफले नेपाल बावहर उड्न े
प्रत्येक यारबुाट रु. १,०००।– वटकटमा नै समावेश गरेर असलु गदै आएको देख्खयो । यसरी नपेाल 
बावहर उड्ने प्रत्येक यारबुाट रु. १,०००।– असलु गनफ थालेपतछ नेपाल पयफटन बोडफको बजेटको 
आकार पतन प्रत्येक वषफ बढ्दै गएको पाइयो । नेपाल पयफटन बोडफले पयफटकलाई के कस्िो सेवा 
सवुवधा प्रदान गरे बापि प्रत्येक यारलेु वटकटमा नै रकम तिनफ परेको हो र त्यसरी वटकटमा नै 
समावेश गरेर उठाइएको रकम बराबरको सेवा िी पयफटकले पाए वा पाएनन ्भने्न कुराको वववेचना 
गने यस इजलासको क्षेरातधकार र चाहना पतन होइन। िथावप, त्यसरी उठाइएको रकम ऐनको 
उदे्दश्य अनरुुप पयफटन प्रवद्धफनको क्षेरमा तमिव्ययी र पारदशी वकतसमबाट खचफ गररन ुपनेमा नेपाल 
पयफटन बोडफका का.म.ु कायफकारी प्रमखु प्रतिवादी सभुाष कुमार तनरौलाको कायफकालमा ऐनको उदे्दश्य 
अनरुुपका कायफमा खचफ नभएको पाइएको हुुँदा र अख्न्िम लेखा परीक्षणसमेिमा पतन यस ववषयमा 
सम्पूणफ कुरा सम्बोधन भएको नपाइएकोले अख्न्िम लेखापरीक्षण गदाफका बखि ववशेष ध्यान पु्  याएर 
आतथफक अनशुासन कायम गराउनेिफफ  ववशेष पहल हनुपुने भने्न ववषयमा यस इजलासको ध्यान आकृष्ट 
भएको छ। कुनै सावफनख्जक तनकायको लेखापरीक्षण प्रारम्भ गनुफपूवफ लेखापरीक्षण योजना बनाएर खचफ 
गररएको आधार र कारण देख्खने तबल, भरपाई, भौचर लगायिका कागजािको नमनुा परीक्षण 
(Sampling) को आधारमा लेखापरीक्षण गररने र आफ्नो लेखापरीक्षण योजनामा नपरेको ववषयमा 
लेखापरीक्षक ख्जम्मेवार हनु ु नपने पररपाटी रहेको सन्दभफ समेिलाई दृवष्टगि गदाफ, नेपाल पयफटन 
बोडफको लेखापरीक्षण हुुँदाका बखि नेपाल पयफटन बोडफ ऐन, २०५३ द्वारा तनधाफरण गररएको उदे्दश्य 
अनरुुप खचफ भए वा नभएको भने्न ववषयमा ववशेष ध्यान पु्  याएर नेपालको संववधानको धारा २४१ मा 
गररएको व्यवस्था बमोख्जम ववस्ििृ लेखापरीक्षण योजना बनाएर लेखापरीक्षण गनफ आवश्यक देख्खएको 
हुुँदा महालेखापरीक्षकको कायाफलयलाई सो कुराको जानकारी गराउन वाञ्छनीय देख्खयो । 

120. मातथ ववतभन्न प्रकरणमा गररएको वववेचना िथा आधार र कारणबाट प्रतिवादीमध्येका सभुाष तनरौला 
भने्न सभुाष कुमार तनरौलाले आफू नेपाल पयफटन बोडफमा कायफरि रहेको अवतधमा प्रकरण ४, ६ र ८ 
मा उल्लेख भएको ववगोमध्ये जम्मा ववगो रु. ८०,५१,३६२।– वहनातमनासमेि गरी भ्रष्टाचार तनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्िगफिको कसूर गरेको पवुष्ट हनु आएकोले तनज प्रतिवादीलाई सोही 
ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) िथा सोही दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (ज) बमोख्जम ६ वषफ 
कैद र ववगोबमोख्जम रु. ८०,५१,३६२।– जररवाना हनुकुो साथै सोही ऐनको दफा २४ बमोख्जम थप 
१ वषफ कैदको सजाय र सोही ऐनको दफा १७ बमोख्जम दामासाहीको वहसाबले हनु आउने ववगो रु. 
५४,५९,७२३।– नेपाल पयफटन बोडफलाई भराइददने ठहछफ । सो बाहेक अरुमा आरोपदावी पगु्न 
सकै्तन । 

121. प्रतिवादीमध्येका अतनल दास भने्न अतनल कुमार दासले आरोप–परको प्रकरण ६ र ८ मा उल्लेख 
भएको ववगोमध्ये जम्मा रु. ५०,२९,०५४।– वहनातमनासमेि गरी भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १७ अन्िगफिको कसूर गरेको पवुष्ट हनु आएकोले तनज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा ३ को 
उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोख्जम ६ वषफ कैद र ववगो बमोख्जम रु. 
५०,२९,०५४।– जररवाना हनुकुो साथै सोही ऐनको दफा १७ बमोख्जम दामासाहीको वहसाबले हनु 
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आउने ववगो रु. २४,३७,४१५।– नेपाल पयफटन बोडफलाई भराइददने ठहछफ । सो बाहेक अरुमा 
आरोप दावी पगु्न सकै्तन । 

122. प्रतिवादीमध्येका महेन्र खनालले आरोपदावीमा उख्ल्लख्खि ववगोमध्ये रु. १,५४,२२४।– 

बख् नयिपूणफसमेि कायफ गरी नेपाल पयफटन बोडफका कमफचारीसुँग तमलोमिो गरी भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, 

२०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) अन्िगफिको कसूर गरेको पवुष्ट हनु आएकोले तनज 
प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोख्जम ववगोबमोख्जम रु. १,५४,२२४।– 

जररवाना हनुे र उक्त ववगोबमोख्जमको रकम जफि हनुे हुुँदा रु. १,५४,२२४।– तनज प्रतिवादीबाट 
नेपाल पयफटन बोडफलाई भराइददने ठहछफ सो बाहेक अरुमा आरोपदावी पगु्न सकै्तन । 

123. प्रतिवादीहरु प्रचण्डमान शे्रष्ठ, नख्न्दनी लाहे थापा भने्न नख्न्दनी लाहे, आददत्य बराल, वहक्मि तसंह ऐर, 
काख्शराज भण्डारी, ध्रवु राई, तलला बहादरु बातनयाुँ, ददवाकर ववक्रम राणा भन्ने ददवाकर राणा, लक्ष्मण 
गौिम, सखु्शल ख्घतमरे, शरदचन्र पौड्याल, मेघ बहादरु पाण्डे, टीकाराम सापकोटा, पम्फादेवी धमला 
(पौडेल), तडल्ली प्रसाद ख्शवाकोटी, रतिशचन्र लाल समुन, रेवि बहादरु थापा, ध्रवु नारायण शे्रष्ठ, 

फुरगेल्जेन शेपाफ र रञ्जनकृष्ण अयाफलको हकमा आरोपदावी पगु्न सकै्तन तनजहरुले आरोपदावीबाट 
सफाइ पाउने ठहछफ ।अरुमा िपसील बमोख्जम गनुफहोला । 

िपसील 

मातथ ठहर खण्डमा प्रतिवादी सभुाष तनरौला भने्न सभुाष कुमार तनरौलालाई भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा 17 को कसूरमा सोही  ऐनको दफा 3 (1)िथा 3(1)(ज) बमोख्जम 6(छ) वषफ कैद र रु. 
८०,५१,३६२।– (असीलाख एकावन्नहजार िीनसय वैसाठ्ठी रुपैया) जररवाना हनुे र सोही ऐनको दफा 24 
वमोख्जम थप 1(एक) वषफ कैद हनुे ठहर भएकोले तनजलाई ठहर भएको कैद िथा जररवाना लगि कसी 
असूल गनुफ भनी सम्बख्न्धि ख्जल्ला अदालिमा लगि पठाउन ु....................................................१ 

प्रतिवादी अतनल दास भने्न अतनल कुमार दासलाई भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा 17 को 
कसूरमा सोही  ऐनको दफा 3 (1)िथा 3(1)(ज) बमोख्जम 6(छ) वषफ कैद र रु. ५०,२९,०५४।– 

(पचासलाख उनान्िीसहजार चौवन्न रुपैया) जररवाना हनुे ठहर भएकोले तनजलाई ठहर भएको कैद िथा 
जररवाना लगि कसी असूल गनुफ भनी सम्बख्न्धि ख्जल्ला अदालिमा लगि पठाउन ु ......... ................2 

प्रतिवादी महेन्र खनाललाई भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) को कसूरमा सोही दफा ८ 
(४) बमोख्जम ववगोबमोख्जम रु. १,५४,२२४।– जररवाना हनुे ठहर भएकोले तनजलाई ठहर भएको 
जररवाना लगि कसी असूल गनुफ भनी सम्बख्न्धि ख्जल्ला अदालिमा लगि पठाउन ु..........................3 

मातथ ठहर खण्डमा प्रतिवादी सभुाष तनरौला भने्न सभुाष कुमार तनरौलाबाट ववगो रु. ५४,५९,७२३।–, 
प्रतिवादी अतनल कुमार दासबाट ववगो रु. २४,३७,४१५।– र प्रतिवादी महेन्र खनालबाट ववगो रु. 
१,५४,२२४।–नेपाल पयफटन बोडफलाई भराइददने ठहर भएकोले तनज प्रतिवादीहरुको जेथाबाट कानून 
बमोख्जम पयफटन बोडफलाई ववगो भराइददन ु भनी सम्बख्न्धि ख्जल्ला अदालिलाई लेखी पठाई सोको 
जानकारी नेपाल पयफटन बोडफलाई ददनहुोला .........................................................................४ 
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मातथ ठहर खण्डमा जफि हनुे ठहर भएको रु. १,५४,२२४।– प्रस्ििु मदु्दा अख्न्िम भएपतछ कानून 
बमोख्जम जफि गरी राजस्वमा दाख्खल गनुफहोला ....................................................................५ 

ठहर खण्डमा आरोपदावीबाट सफाई पाउने ठहर भएका देहायका प्रतिवादीहरुले देहाय बमोख्जम यस 
अदालिमा राखेको नगद धरौटी प्रस्ििु मदु्दा अख्न्िम भएपतछ तनयमानसुार वफिाफ ददनहुोला .................६ 

 

क्र.सं. प्रतिवादीको नाम र.नं. तमति  धरौटी रकम 

1 शरदचन्र पौडेल  ३०४७ २०७२।२।१२ ५०,०००।– 

2 तडल्ली प्रसाद 
ख्शवाकोटी 

३०५४  २०७२।२।१७ २५,०००।– 

3 रञ्जनकृष्ण अयाफल  ३०६० २०७२।२।१८ २५,०००।– 

4 रतिशचन्रलाल समुन  ३०८६ २०७२।२।२५ ५०,०००।– 

5 सखु्शल ख्घतमरे  ३०९७ २०७२।२।३२ १,००,०००।– 

6 टीकाराम सापकोटा  ३१२० २०७२।३।८ २५,०००।– 

7 पम्फादेवी धमला 
(पौडेल)  

३१२१ २०७२।३।८ ३०,०००।- 

8 आददत्य वराल  ३१३० २०७२।३।१३ ५,००,०००।– 

9 मेघ बहादरु पाण्डे  ३१३६ २०७२।३।१४ ३०,०००।– 

10 फूर गेल्जे शेपाफ  ३१३७ २०७२।३।१४ ३०,०००।– 

11 ध्रवु नारायण शे्रष्ठ  ३१४० २०७२।३।१५ ३०,०००।– 

12 लक्ष्मण गौिम  ३१४५ २०७२।३।२२ २५,०००।– 

13 काशीराज भण्डारी  ३१५७ २०७२।३।२३ २,५०,०००।– 

14 ददवाकरण ववक्रम 
राणा  

३१५८ २०७२।३।२३ २०,०००।– 

15 प्रचण्डमान शे्रष्ठ  ३१७८ २०७२।३।२९ २५,०००।– 

16 रेवि बहादरु थापा  ३१८४ २०७२।३।३० ३०,०००।– 

17 नख्न्दनी लाहे थापा 
भने्न नन्दनी लाहे  

३१८९ २०७२।४।६ १,५०,०००।– 

18 ध्रवु राई  ३१९४ २०७२।४।११ २०,०००।– 

19 तलला बहादरु बातनया  ३१९५ २०७२।४।११ ८,०००।– 

20 महेन्र खनाल  ३२२९ २०७२।४।२५ ५०,०००।– 

 

ठहर खण्डमा आरोपदावीबाट सफाई पाउने ठहर भएका प्रतिवादी वहक्मि तसंह ऐरले राखेका बैंक 
ग्यारेण्टीहरु प्रस्ििु मदु्दा अख्न्िम भएपतछ तनयमानसुार फुकुवा गररददनहुोला ..................................७ 
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प्रतिवादीहरु अतनल कुमार दास र सभुाष तनरौलाले राखेका बैंक ग्यारेण्टीहरु प्रस्ििु मदु्दा अख्न्िम भई  
तनजहरुलाई यस फेसलाले लागेको कैद िथा जररवानाको लगि अशलु भएपतछ तनयमानसुार फुकुवा 
गररददनहुोला ................................................................................................................८ 

यस फैसलामा ख्चत्त नबझेु 3५ ददनतभर श्री सवोच्च अदालिमा पनुरावेदन गनफ जान ुभनी प्रतिवादीहरु 
सभुाष तनरौला भने्न सभुाष कुमार तनरौला, अतनल दास भने्न अतनल कुमार दास र महेन्र खनाललाई 
पनुरावेदनको म्याद ददन ु र सोही व्यहोराको पनुरावेदनको म्याद सवहिको फैसलाको जानकारी ववशेष 
सरकारी वकील कायाफलयलाई ददनहुोला ..............................................................................९ 

यस फैसलाको जानकारी महालेखा परीक्षकको कायाफलयलाई ददई प्रस्ििु मदु्दाको दायरीको लगि कट्टा 
गरी तमतसल अतभलेख शाखामा बझुाई ददनहुोला ..................................................................१० 

 

 

 

 

 सदस्य                         सदस्य                            अध्यक्ष 

इजलास अतधकृिः मकुुन्द तनरौला 
कम्प्यटुर टाईप:  कल्पना बिौला 
इति सम्बि ्२०७४ साल फागनु 10 गिे रोज 5 शभुम ्.................................... 


