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विशेष अदालत,काठिाडौं 

इजलास 

सदस्य िाननीय न्यायाधीश श्री द्वाररकािान जोशी 
सदस्य िाननीय न्यायाधीश श्री रत्नबिादरु बागचन्द 

सदस्य िाननीय न्यायाधीश श्री नारायण प्रसाद पोखरेल 

फैसला 
(इजलास नं. २) 

िदु्दा नं. ०७३-CR-००३४ 
मन.नं.- १२ 

अत्तततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको उ.द.नं. १0281 मिमत २०७२/0१/२२ को 
उजरुी मनिेदनले आयोगको तफफ बाट अनसुन्धान अमधकृत चडुाराज न्यौपानकेो प्रमतिेदनले नपेाल 
सरकार ................................................................................................... १ 

 

विरुद्ध:-  

धनकुटा त्तजल्ला, लेगिुा गा.वि.स., िडा नं. ७ स्थायी ितन भई विभागीय नं. प्र.अ.अ. १११ 
२६५६ िाल राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, झापािा कायफरत सयुफबिादरु मिश्रका नामत, 
िानबिादरु मिश्रका छोरा प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत पषु्पराज मिश्र  ............................. १ 

 
झापा त्तजल्ला, पथृ्िीनगर गा.वि.स., िडा नं. ७ स्थायी ितन भई िाल ऐ. ऐ. िस्ने विभागीय नं. 
स.स.ु १११३३९२ का िकफ बिादरु अमधकारीका नामत, िानिीर अमधकारीका छोरा राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट रात्तजनािा खाली भएका तत्कालीन सिायक सूचक 
धनराज अमधकारी............................................................................................ १ 

 

धनकुटा त्तजल्ला, िगुा गा.वि.स., िडा नं. ४ स्थायी ितन भई विभागीय नं. स.ु १११२७२१ 
का िाल राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय,उदयपरुिा कायफरत रजिान राईका नामत, जगत 
बिादरु राईका छोरा सूचक प्रकाश कुिार राई......................................................... १ 

 
िदु्दा: सरकारी सम्पत्ति विनामिना एिि ्िामन नोक्सानी गरी गराई िासी भ्रष्टाचार गरेको । 

 

िादी 

प्रमतिादी 
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विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ तथा मिमत २०५९।५।६ को नपेाल राजपत्रिा प्रकात्तशत 
सूचनाबिोत्तजि यसै अदालतको क्षेत्रामधकारमभत्र रिी दायर िनु आएको प्रस्ततु िदु्दाको संत्तक्षप्त तथ्य 
एिं ठिर यसप्रकार रिेको छः 

तथ्य खण्डः 
१.उजरुी मनिेदनः- 

   राविय अनसुन्धान विभागअन्तगफत पााँचथरिा कायफरत प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत पषु्पराज मिश्रले ररक्त 
दरबन्दीका किफचारीिरुको नाििा फजी किफचारी खडा गरी तलब, भिा, रासन बापतको रकि 
मनकाली विनामिना/भ्रष्टाचार गरेकोले कारिािी गररपाऊाँ  भने्न सिेत व्यिोराको देशभक्त नेपालीका 
नािबाट परेको उजरुी मनिेदन । 

२. राविय अनसुन्धान विभागबाट प्राप्त कागजातिरुः-  

   राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय,झापािा प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत पदिा कायफरत विभागीय 
नम्बर प्र.अ.अ. १११ २६५६ का पषु्पराज मिश्र २०६६ पौषदेत्तख २०७१ आषाढसम्ि राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथर र २०७१ श्रािण िविनादेत्तख २०७१ िंसीर िविनासम्ि राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा कायाफलय प्रिखुका रुपिा कायफरत रिेको पाइयो भने मनज 
सो कायाफलयिरुिा कायाफलय प्रिखुका रुपिा कायफरत रिाँदा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, 
पााँचथरिा विभागीय नम्बर स.सू. १११ ३३९२ का सिायक सूचक धनराज अमधकारी तथा राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा विभागीय नम्बर सू १११ २७२१ का सूचक प्रकाश कुिार 
राईले लेखाफााँटको सिेत त्तजम्िेिारी सम्िालेको पाइयो।राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, 
पााँचथरका सिायक सूचक धनराज अमधकारी सोिी कायाफलयबाट २०७२/४/२० िा राजीनािा 
खाली भएको र सूचक प्रकाश कुिार राई िालसम्ि राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा 
कायफरत रिेको भने्न व्यिोराको राविय अनसुन्धान विभागबाट प.सं. १११।प्रः-१(ख)१,८३ मिमत 
२०७३।४।२७ को पत्र र पत्रसाथ प्राप्त कागजातिरु । 

३.छानविन प्रमतिेदनः- 

  राविय अनसुन्धान विभागका सि-अनसुन्धान मनदेशक ितुराज थापाको संयोजकत्ििा ४ सदस्यीय 
छानविन समिमत गठन गरी छानविन िुाँदा प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत पषु्पराज मिश्रसिेतले राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरिा आ.ि. २०७०/०७१, २०६९/०७० र २०६७/०६८ िा 
रु.२२,०५,८६०।१६ र राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा आ.ि. २०७०/०७१ र 
२०७१/०७२ िा रु.१,८७,०६९।९० गरी जम्िा रु२३,९२,९३९।६६ विनामिना गरेको भने्न 
छानिीनको मनष्कषफ रिेको व्यिोरा र सो छानिीन समिमतले २०७२।११।१६ िा राविय 
अनसुन्धान विभागिा पेश गरेको १८६ पषृ्ठको छानविन प्रमतिेदन राविय अनसुन्धान विभागको प.सं. 
१११।प्र।१(ख)।२७, १३४२ को मिमत २०७२।११।१८ को पत्रबाट प्राप्त िनु आएको । 



................................... 
नेपाल सरकार वि. पषु्पराज मिश्र सिेत, िदु्दा –सरकारी सम्पत्ति विनामिना, िदु्दा नं. ०७३-CR-००३४, फैसला पषृ्ठ ४६ िध्ये पषृ्ठ 3 

 

४.प्रमतिेदन व्यिोराः- 

  राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरिा आ.ि. २०७०।०७१, २०६९।०७० तथा 
२०६७।०६८ िा तथा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा आ.ि. २०७०।०७१ र 
०७१।०७२ िा तत ्तत ्कायाफलय ररक्त दरिन्दीका किफचारीिरुका नाििा फजी किफचारी खडा 
गरी तलब भिा लगायत अन्य शीषफकिा रकि त्तझकी विनामिना भएको भने्न सिेत व्यिोरा प्राप्त 
प्रमतिेदनबाट खलु्न आएको । 

५. सक्कल शे्रष्ता उपलब्ध गराइददन ेसम्बन्धी पत्राचारः- 
   अत्तततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट प.सं. १-यज्ञ-२०७२।७३ च.नं. २०३१ मिमत 

२०७३।१।२३ को पत्रबाट राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरिा आ.ि. 
२०६७।०६८, ०६८।०६९, ०६९।०७० र ०७०।०७१ को तथा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला 
कायाफलय, उदयपरुिा प.सं. १-यज्ञ-२०७२।०७३ च.नं. २०३२ मिमत २०७३।१।१२ पत्रबाट 
आ.ि. २०७०।०७१ र ०७१।७२ को सक्कल शे्रष्ता उपलब्ध गराइददन पत्राचार गररएको । 

६. सक्कल शे्रष्तािरुः-  

   राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट आ.ि. २०६९।७० को सक्कल शे्रस्ता कायाफलयिा 
नभेवटएको उल्लेख गदै िाग भएका अन्य आ.ि. को सक्कल शे्रस्ता च.नं. २३१ मिमत 
२०७३/०२/१२ को पत्रिाफफ त उपलब्ध गराइएको । साथै राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, 
उदयपरुबाट आयोगबाट िाग गररएका सक्कल शे्रष्तािरु च.नं. ४३७ मिमत २०७३।२।२६ को 
पत्रसाथ प्राप्त िनु आएको । 

७. फजी किफचारीको वििरणः- 
   अत्तततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आगोगको प.सं. १-अन-ु२०७२।७३ च.नं. १२३ मिमत 

२०७३।४।२५ को पत्रबाट राविय अनसुन्धान विभागका सि मनदेशक ितुराज थापाको 
संयोजकत्ििा गदठत छानविन समिमतले २०७२।११।१६ िा सो विभागिा पेश गरेको प्रमतिेदनको 
विमभन्न विषयिा थप स्पष्ट गरी कागजात/वििरणिरु िाग गररएकोिा राविय अनसुन्धान विभागबाट 
१४० पषृ्ठको थप कागजातसाथ राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथर तथा उदयपरुिा ररक्त 
दरिन्दीिा खडा गररएका फजी किफचारीको वििरण सिेत प.सं. १११।प्रः-१(ख)१,८३ मिमत 
२०७३।४।२७ को पत्रसाँग संलग्न गरी उपलब्ध िनु  
आएको । 

८. िात्तजरी वििरणिरुः- 
  राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरिा आ.ि. २०६७।०६८, ०६९।०७०, २०७०।०७१ 

िा तथा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा आ.ि. २०७०।०७१ तथा ०७१।०७२ 
िा तत ्तत ्कायाफलयिा दरबन्दी भै िात्तजर भएका िा अन्य काजिा रिेका किफचारीिरुको वििरण 
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िाग गररएकोिा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट आ.ि. २०६७।०६८, 
०६८।०६९, ०६९।०७० र ०७०।०७१ को िात्तजरी वििरणिरु च.नं. ०२३ मिमत 
२०७३।५।१ र च.नं. ०२६ मिमत २०७३।५।३ को पत्रबाट तथा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला 
कायाफलय, उदयपरुबाट आ.ि. २०७०।०७१ र ०७१।०७२ को िात्तजरी वििरणिरु च.नं. ४५ 
मिमत २०७३।५।३ तथा च.नं. ४७ मिमत २०७३।५।१५ को पत्रबाट उपलब्ध िनु आएको ।  

९. बैंक स्टेटिेन्टः-नेपाल बैंक मलमिटेड शाखा कायाफलय, पााँचथरलाई राविय अनसुन्धान त्तजल्ला 
कायाफलय, पााँचथरको सो बैंकिा रिेको ख/१३९ नं. को बैंक खाताको २०६८ बैशाख, जेष्ठ, 
आषाढ तथा श्रािण िविनाको बैंक स्टेटिेन्ट उपलब्ध गराउन लेखी पठाएकोिा सो बैंकबाट च.नं. 
३४९ मिमत २०७३।५।३ को पत्रबाट उक्त वििरण उपलब्ध िनु आएको । 

१०. रासन सम्बन्धी वििरणः- 

    राविय अनसुन्धान विभागलाई प.सं. १।अन।ुचडुा।२०७३।७४ च.नं. २४० मिमत २०७३।५।६ 
को पत्रबाट राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरको आ.ि. २०७०।०७१  तथा 
०७१।०७२ को रासन सम्िन्धी वििरण लयागत अन्य थप वििरण िाग गररएकोिा सो विभागको 
प.सं. १११।प्र-१(ख)२,११० मिमत २०७३।०५।०७ को पत्रबाट उक्त वििरणिरु उपलब्ध िनु 
आएको । 

११. पषु्पराज मिश्रको बयान कागजको व्यिोराः- 

    ि २०६६ पौषदेत्तख २०७१ आषाढसम्ि राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथर र २०७१ 
श्रािण िविनादेत्तख २०७१ िंसीर िविनासम्ि राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा 
कायफरत मथएाँ। देखाइएका भौचर एिं पेरोलिा दरिन्दी नै नभएका किफचारीको नाि तलबी भरपाईिा 
आएको व्यिोरा, जोडजम्िा फरक परेको देत्तखयो। कमतपय अिस्थािा लेखापाललाई विश्वास गदाफ 
विश्वासघात भएको िो। किफचारी कायफरत नै नभएको अिस्थािा कसरी खचफ लेत्तखयो िलाई थािा  
भएन । स्थानीय भिालाई वफल्ड भिािा लमगएको पेरोलिा नाि दोिोर् याई तलब भिा खाएको विषय 
पमन िलाई थािा भएन । िेरो िनसाय गलत मथएन। खाद्यान्न तथा आिार शीषफकिा बवढ खचफ 
देत्तखएको विषय पमन अन्जानिश भएको िो । मनिाफचन सेलका लामग तलब शीषफकबाट खचफ गररएको 
विषयलाई मलएर विभागले िलाई २ ग्रडे रोक्का गरेको छ । भकु्तानी आदेशिरुिा िेरो त्तस्िकृमत 
िस्ताक्षर रिेको छ, लेखापालले ल्याएका कागजातिा विश्वास गनुफ िेरो किजोरी रह्यो । कायफरत नै 
नभएका किफचारीिरुलाई रिाना ददएको सन्दभफिा पमन मनयतिश त्यस्तो कायफ आफूले नगरेको 
व्यिोरा अनरुोध छ । उदयपरुका दईु किफचारीको तलब भिा आफूले बतु्तझमलएको कुरा झठुो िो । 
काि गने क्रििा त्रवुट भएको िनुसक्छ । िैले गलत िनसाय राखी मनयतिश विनामिना गरी खाई 
िासेको छैन भने्न सिेत व्यिोराको बयान कागज । 
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१२. धनराज अमधकारीको बयान कागजको व्यिोराः-ि २०६८ साल जेष्ठ िविनादेत्तख २०७१ पौष 
िविनासम्ि राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरिा कायफरत मथएाँ । आ.ि. २०६७।६८ र 
०७०।७१ िा विभागबाट पठाएको तलबी प्रमतिेदनअनसुार नै खचफ लेत्तखएको मथयो । थप 
किफचारीको तलब गएको भए त्यो गलत भयो । तत्कालीन कायाफलय प्रिखु पषु्पराज मिश्रबाट सूत्र 
संचालनका लामग तलब शीषफकिा थप रकि जम्िा गररददन ु भने्न आदेश भएअनसुार थप रकि 
त्तझवकएको िो । विभागीय नम्बर दोिर् याई िा थप गररएको रकििरु तत्काल कायाफलय प्रिखु र 
लेखापालले बााँड्ने गरेको िो । सूत्र पररचालनका लामग थप रकि त्तझक्दै गनुफ ि िामथ कुरा गरौला 
भनी कायाफलय प्रिखुले भनेकोले रकि त्तझवकएको िो । िेरो ठूलो गल्ती भयो । तत्कालीन 
कायाफलय प्रिखुको आदेशानसुार रकि त्तझवकएकोले यसिा िेरो िात्र केिी गल्ती छैन । तामलि पमन 
नभएकोले लेखाको काि उत्तचत रुपिा गनफ सवकएन भने्न सिेत व्यिोराको बयान कागज । 

१३. प्रकाश कुिार राईको बयान कागजको व्यिोराः-ि मिमत २०६० भदौदेत्तख २०६४ साल भाद्रसम्ि र 
२०६४ िंमसरदेत्तख िालसम्ि राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा कायफरत छु । िैले 
लेखाफााँटको काि िेदै आएको छु । उदयपरु त्तजल्लाबाट स स ु२६०२ र स. स.ु १११ २८१३ 
विभागीय नम्बर रिेका किफचारीको तलब, भिा, राशन शीषफकिा खचफ लेत्तखएको सन्दभफिा २०७१ 
साल आषाढ िविनािा तत्कालीन कायाफलय प्रिखु पषु्पराज मिश्रले विभागीय नम्बर ददई मनजिरु 
सरुिा भएका छन ्खचफ लेख्न ुभनी लेत्तखएको िो । २०७१ साल श्रािणसम्ि सरुिा पत्र नआएकोले 
सो िविनािा खचफ लेत्तखएन । २०७१ भाद्रको खचफ लेख्न ेसियिा कायाफलय प्रिखुले िलाई मनज दईु 
जनाको सरुिा पत्र ददएपमछ २०७१ भाद्रदेत्तख ऐ. कामतफकसम्ि खचफ लेत्तखएको िो । कामतफक 
अत्तन्तििा विभागबाट किफचारीिरुको आमथफक वििरण (तलबी प्रमतिेदन) प्राप्त िुाँदा उत्तल्लत्तखत दईु 
जना किफचारीिरुको नाि नआए पश्चात खचफ नलेत्तखएको िो । यसै सियिा मनजिरुको सरुिा भयो 
भनी कायाफलय प्रिखुले रिाना पत्र ददए पश्चात ्२०७१ िंमसरदेत्तख खचफ नलेत्तखएको िो । उत्तल्लत्तखत 
दईु जना किफचारीिरुको तलब भिा तथा रासन खचफ कायाफलय प्रिखु पषु्पराज मिश्रले नै लगी िलाई 
भरपाई ददनिुनु्थ्यो । ती किफचारीिरुलाई िैले कविल्यै उदयपरु राविय अनसुन्धान त्तजल्ला 
कायाफलयिा देत्तखन । िैले मनजिरुको सरुिा पत्र र कायाफलय प्रिखुको िौत्तखक आदेशका आधारिा 
खचफ लेखेको िो । अविले आफू तल्लो तिको किफचारी भएकोले कायाफलय प्रिखुको आदेश िान्दा 
सिस्यािा परेको ििससु गरेको छु भने्न सिेत व्यिोराको बयान कागज । 

१४.अनसुन्धानबाट देत्तखन आएको िस्ततु्तस्थमतः- 

    राविय अनसुन्धान विभागबाट प्राप्त छानविन प्रमतिेदन, राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथर 
तथा उदयपरुबाट प्राप्त मिमसल, विमभन्न आ.ि. को खचफ शे्रष्ता, राविय अनसुन्धान विभागबाट तयार 
गररएको प्रारत्तम्भक अनसुन्धान प्रमतिेदन, राविय अनसुन्धान विभाग तथा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला 
कायाफलय, पााँचथर तथा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुबाट खलुाई पठाइएका वििरण 
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तथा िाल राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, झापािा प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत पदिा कायफरत 
पषु्पराज मिश्र, राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरका तत्कालीन सिायक सूचक धनराज 
अमधकारी तथा िाल राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा कायफरत सूचक प्रकाशकुिार 
राईले गररददएको बयानकागजबाट राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथर तथा राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा देिायबिोत्तजिको रकि बढी भकु्तानी गरी गराई नेपाल 
सरकारको सम् पत्ति बदमनयतसाथ विनामिना र िानीनोक्सानी गरी आफूिरुले िासी मलएको पवुष्ट िनु 
आएको छ ।प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत पषु्पराज मिश्र तथा सिायक सूचक धनराज अमधकारीले 
राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरिा नेपाल सरकारको सम् पत्ति बदमनयतसाथ विनामिना र 
िानीनोक्सानी गरी आफूिरुले िासी मलएको पवुष्ट िनु आएको वििरण देिायबिोत्तजि रिेको छ ।  

क्र.सं. आ.ि. 
त्तजल्ला 
कायाफलय 

रकि विनामिना, िानीनोक्सानी एिं िासेको शीषफक 

विनामिना 
िानीनोक्सानी एिं 
िासेको रकि रु. 

कैवफयत 

१ २०७०।0७१ पााँचथर 
दरिन्दी िािेकका फजी किफचारीिरुको नाििा तलब तथा 
भिािा बढी खचफ 

२,७९,२००।-  

२ २०७०।0७१ पााँचथर तलबी भरपाईिा जोडजम्िा फरक पारी बढी खचफ लेखेको ६,३९,२८०।-  

३ २०७०।0७१ पााँचथर स्थानीय भिा शीषफकिा बढी खचफ ३०,०००।-  

४ 
२०७०।0७१ 

पााँचथर 
विभागीय नम्बर तलिामथ पारी दोिोर् याई तलब भिािा 
बढी खचफ लेखेको 

४०,२७८।-  

५ 
२०७०।0७१ 

पााँचथर 
छुट तलब भिा रासन भनी दोिोर् याई तलब भिा रासनिा 
बढी खचफ लेखेको 

६९,३१६।-  

६ 
२०७०।0७१ 

पााँचथर 
मनिाफचन सेलको लामग भनी तलब शीषफकबाट दोिोरो खचफ 
लेखेको 

६०,९८७।-  

७ 
२०७०।0७१ 

पााँचथर 
पोशाक शीषफकिा नक्कली किफचारीको नाि राखी खचफ 
लेखेको 

१५,०००।-  

८ 
२०७०।0७१ 

पााँचथर 
विमभन्न किफचारीिरुको नाििा खाद्यान्न तथा आिार 
शीषफकिा बढी खचफ लेखेको 

५,५३,०५८।-  

९ २०७०।0७१ पााँचथर विमभन्न किफचारीिरुको नाििा ग्रडेिा बढी खचफ लेखेको ७,२३०।-  

आ.ि. २०७०।७१ िा पााँचथरको जम्िा रकि रु. १६,९४,३४९।-  

१० 
२०६९।0७० 

पााँचथर तलब भिा र खाद्यान्निा बढी खचफ लेखेको एकिषु्ठ जम् िा  ४,५५,४९८।०६ 

आ.ि. 
२०६९।७० 
को शे्रष्ता फेला 

नपरेको 

११ 
२०६७।0६८ 

पााँचथर 
फजी किफचारीिरुको नाििा तलब तथा भिािा बढी खचफ 
जम्िा रकि रु. 

७१,७३५।-  

 पााँचथर त्तजल्लाको जम्िा रकि रु. २२,२१,५८२।०६  
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प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत पषु्पराज मिश्र तथा सूचक प्रकाश कुिार राईले राविय अनसुन्धान त्तजल्ला 
कायाफलय, उदयपरुिा नपेाल सरकारको सम् पत्ति बदमनयतसाथ विनामिना र िानीनोक्सानी गरी 
आफूिरुले िासी मलएको पवुष्ट िनु आएको वििरण देिायबिोत्तजि रिेको छ ।  

क्र.सं. आ.ि. 
त्तजल्ला 
कायाफलय 

रकि विनामिना, िानीनोक्सानी एिं िासेको शीषफक 

विनामिना 
िानीनोक्सानी एिं 
िासेको रकि रु. 

कैवफयत 

१ 
२०७०।0७१ 

उदयपरु 
दरिन्दी िािेकका फजी किफचारीिरुको नाििा तलब तथा 
भिािा बढी खचफ  

३५,८३९।६८  

२ 
२०७१।0७२ 

उदयपरु 
दरिन्दी िािेकका फजी किफचारीिरुको नाििा तलब तथा 
भिािा बढी खचफ  

१,५१,२३१।८२  

उदयपरु त्तजल्लाको जम्िा रकि रु. १,८७,०७१।५०  

 

१५.आरोप दाबी :- िाल राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय,झापािा प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत पदिा 
कायफरत विभागीय नम्बर प्र.अ.अ. १११ २६५६ का पषु्पराज मिश्र २०६६ पौषदेत्तख २०७१ 
आषाढसम्ि राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथर र २०७१ श्रािण िविनादेत्तख २०७१ 
िंसीर िविनासम्ि राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा कायाफलय प्रिखुका रुपिा कायफरत 
रिेको पाइयो भने मनज सो कायाफलयिरुिा कायाफलय प्रिखुका रुपिा कायफरत रिाँदा राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरिा विभागीय नम्बर स.सू. १११ ३३९२ का धनराज अमधकारी 
तथा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा विभागीय नम्बर सू. १११ २७२१ का प्रकाश 
कुिार राईले लेखाफााँटको सिेत त्तजम्िेिारी सम्िालेको पाइयो।राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, 
पााँचथरका सिायक सूचक धनराज अमधकारी सोिी कायाफलयबाट २०७२/४/२० िा राजीनािा 
खाली भएको र सूचक प्रकाश कुिार राई िालसम्ि राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा 
कायफरत रिेको पाइयो ।राविय अनसुन्धान विभागबाट प्राप्त छानविन प्रमतिेदन, राविय अनसुन्धान 
त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथर तथा उदयपरुबाट प्राप्त मिमसल विमभन्न आ.ि. को खचफ शे्रष्ता, राविय 
अनसुन्धान विभागबाट तयार गररएको प्रारत्तम्भक अनसुन्धान प्रमतिेदन, राविय अनसुन्धान विभाग तथा 
राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथर तथा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुबाट 
खलुाई पठाइएका वििरण तथा िाल राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, झापािा प्रिखु अनसुन्धान 
अमधकृत पदिा कायफरत पषु्पराज मिश्र, राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरका तत्कालीन 
सिायक सूचक धनराज अमधकारी तथा िाल राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा कायफरत 
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सूचक प्रकाशकुिार राईले गररददएको बयानकागजबाट देिायबिोत्तजिको तामलकािरुिा उत्तल्लत्तखत 
शीषफकिरुिा रकििरु बढी खचफ लेखेको व्यिोरा देिायअनसुारका तथ्यगत कागज प्रिाणिरुबाट 
खलु्न आयो । 

(क) आ.ि. २०७०।0७१ िा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट उक्त 
कायाफलयको दरिन्दी बािेकका  फजी किफचारीिरुको नाििा तलब तथा भिािा बढी 
भकु्तानी गराएको वििरण देिाय बिोत्तजि पाइयोः 

तामलका नं. १ 
कूल मनकासा तथा खचफ वििरण विनामिना, िानीनोक्सानी गरेको रकि/वििरण कै. 

मस.
नं. 

भकु्तानी आदेश नं 

र मिमत 

संलग्न भौचर नं. र कूल 
खचफ रकि रु 

भौचर नं. मिमत 
खचफ भएको 
िविना 

फजी किफचारी 
विभागीय नं. को 

वििरण 

रकि रु.  

१ 

१ 

२०७०/४/१८ 

१, २, ३, ४, ५, ६भौ नं 
बाट 

५९७१९८।- 

१ 

२०७०/०४/१८ 

३ 

२०७०/४/१८ 

२०७० 
श्रािण 

अ.स. 
१११,१७९९ 

तलि १८९२०।- 

भिा  २१८७।- 

जम्िा २११०७।- 

 

३ 

२०७०/५/२ 

१३,१४, १५, १६, १७, 
१८ भौ नं बाट 

४५०३५८ ।- 

१८ 

२०७०/५/२० 

२०७० 
भदौ 

अ.स. 
१११,१७९९ 

भिा २१८७।-  

४ 

२०७०/६/४ 

 

१९,२०,२१, २२, २३, 
२४, २५, २६, भौ नं 

बाट 

७३६९५०।- 

१९ 

२०७०/६/४ 

२१ 

२०७०/६/४ 

२०७० 
असोज 

अ.स. 
१११,१७९९ 

तलि १८९२०।- 

भिा  २१८७।- 

जम्िा २११०७।- 

 

४ 

२०७०/६/४ 

 

१९,२०,२१, २२, २३, 
२४, २५, २६, भौ नं 

बाट 

७३६९५०।- 

२२ 

२०७०/६/४ 

२०७० को 
दशै खचफ 

अ.स. 
१११,१७९९ 

दशै खचफ 
१६३२०।- 

 

६ 

२०७०/७/८ 

 

२९,३०,३१, ३२, ३३, 
३४, ३५, भौ नं बाट 

४४२७८६।- 

२९ 

मिमत नखलेुको 
३१ 

२०७०/७/१२ 

२०७० 
कामतफक 

अ.स. 
१११,१७९९ 

तलि १८९२०।- 

भिा  २१८७।- 

जम्िा २११०७।- 

 

१० 

२०७०/८/९ 

 

५२, ५३, ५४, ५५, भौ 
नं बाट 

४३७२३५।- 

५२ 

मिमत नखलेुको 
५४ 

मिमत नखलेुको 

२०७० 
िंसीर 

अ.स. 
१११,१७९९ 

तलि १८९२०।- 

भिा  २१८७।- 

जम्िा २११०७।- 

 

१२ ५८, ५९, ६०, ६१,६२ ५८ २०७० पौष अ.स. तलि १८९२०।-  
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२०७०/९/९ 

 
 

भौ नं बाट 

५१५३८७।- 

 

२०७०/९/९ 

६० 

२०७०/९/९ 

१११,१७९९ भिा  २१८७।- 

जम्िा २११०७ 

 अ.स. १११,१७९९ को जम्िा १,२४,०४२।-  

२ 

 

१ 

२०७०/४/१८ 

१, २, ३, ४, ५, ६भौ नं 
बाट 

५९७१९८।- 

१ 

२०७०/०४/१८ 

३ 

२०७०/४/१८ 

२०७० 
श्रािण 

अ.स. 
१११,२०८५ 

तलि १७९५२।- 

भिा  २१८७।- 

जम्िा २०१३९।- 

 

३ 

२०७०/५/२१ 

१३,१४, १५, १६, १७, 
१८ भौ नं बाट 

४५०३५८ ।- 

१८ 

२०७०/५/२० 

२०७० 
भदौ 

अ.स. 
१११,२०८५ 

भिा २१८७।-  

४ 

२०७०/६/४ 

 

१९,२०,२१, २२, २३, 
२४, २५, २६, भौ नं 

बाट 

७३६९५०।- 

१९ 

२०७०/६/४ 

२१ 

२०७०/६/४ 

२०७० 
असोज 

अ.स. 
१११,२०८५ 

तलि १७९५२।- 

भिा  २१८७।- 

जम्िा २०१३९।- 

 

४ 

२०७०/६/४ 

 

१९,२०,२१, २२, २३, 
२४, २५, २६, भौ नं 

बाट 

७३६९५०।- 

२२ 

२०७०/६/४ 

२०७० को 
दशै खचफ 

अ.स. 
१११,२०८५ 

दशै खचफ 
१६३२०।- 

 

६ 

२०७०/७/८ 

 

२९,३०,३१, ३२, ३३, 
३४, ३५, भौ नं बाट 

४४२७८६।- 

२९ 

मिमत नखलेुको 
३१ 

२०७०/७/१२ 

२०७० 
कामतफक 

अ.स. 
१११,२०८५ 

तलि १७९५२।- 

भिा  २१८७।- 

जम्िा २०१३९।- 

 

१० 

२०७०/८/९ 

 

५२, ५३, ५४, ५५, भौ 
नं बाट 

४३७२३५।- 

५२ 

मिमत नखलेुको 
५४ 

मिमत नखलेुको 

२०७० 
िंसीर 

अ.स. 
१११,२०८५ 

तलि १७९५२।- 

भिा  २१८७।- 

जम्िा २०१३९।- 

 

१२ 

२०७०/९/९ 

 
 

५८, ५९, ६०, ६१,६२ 
भौ नं बाट 

५१५३८७।- 

 

५८ 

२०७०/९/९ 

६० 

२०७०/९/९ 

२०७० पौष 
अ.स. 

१११,२०८५ 

तलि १७९५२।- 

भिा  २१८७।- 

जम्िा २०१३९।- 

 

 अ.स. १११,२०८५ को जम्िा ११९२०२।-  

३ 

१ 

२०७०/४/१८ 

१, २, ३, ४, ५, ६भौ नं 
बाट 

५९७१९८।- 

१ 

२०७०/०४/१८ 

३ 

२०७०/४/१८ 

२०७० 
श्रािण 

अ.स. 
१११,२७१० 

तलि १५७६३।- 

भिा  २०५०।- 

जम्िा १७८१३।- 

 

१० ५२, ५३, ५४, ५५, भौ ५६ २०७० अ.स. तलि १६०९३।-  
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२०७०/८/९ 

 

नं बाट 

४३७२३५।- 

मिमत नखलेुको िंसीर १११,२७१० भिा  २०५०।- 

जम्िा १८१४३।- 

 अ.स. १११,२७१० को जम्िा रु. ३५,९५६।-  

 मस नं १ , २ , ३ को कूल जम्िा रु. २,७९,२००।-  

 

(ख) आ.ि. २०७०।0७१ िा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट २०७० श्रािणदेत्तख 
२०७१ जेष्ठसम्ि तलबी भरपाईिा जोडजम्िा फरक पारी बढी भकु्तानी गरे गराएको वििरण 
देिाय बिोत्तजि पाइयोः 

तामलका नं. २ 

कूल मनकासा तथा खचफ वििरण विनामिना, िानीनोक्सानी गरेको रकि/वििरण 

कैवफयत 
मस.नं. 

भकु्तानी आदेश नं 

र मिमत 

संलग्न भौचर नं  र कूल खचफ 
रकि रु 

भौचर नं. मिमत खचफ भएको िविना बढी (फरक)रकि 

१ 
१ 

२०७०/४/१८ 

१, २, ३, ४, ५, ६भौ नं बाट 

५९७१९८।- 

१ 

२०७०/४/१८ 

 

२०७० श्रािण 2,00,000।-  

२ 
३ 

२०७०/५/२१ 

१३,१४, १५, १६, १७, १८ भौ 
नं बाट 

४५०३५८ ।- 

१३ 

२०७०/५/२० 

 

२०७० भाद्र 30,000।-  

३ 

४ 

२०७०/६/४ 

 

१९,२०,२१, २२, २३, २४, 
२५, २६, भौ नं बाट 

७३६९५०।- 

१९ 

२०७०/६/४ 

 

२०७० असोज 30,000।-  

४ 

४ 

२०७०/६/४ 

 

१९,२०,२१, २२, २३, २४, 
२५, २६, भौ नं बाट 

७३६९५०।- 

२२ 

२०७०/६/४ 

 

२०७० दशै खचफ 30,880।-  

५ 

६ 

२०७०/७/८ 

 

२९,३०,३१, ३२, ३३, ३४, 
३५, भौ नं बाट 

४४२७८६।- 

२९ 

मिमत नखलेुको 
 

२०७० कामतफक 30,000।-  

६ 

१० 

२०७०/८/९ 

 

५२, ५३, ५४, ५५, भौ नं बाट 

४३७२३५।- 

५२ 

मिमत नखलेुको 
 

२०७० िंमसर 30,000।-  

७ 

१२ 

२०७०/९/९ 

 

५८, ५९, ६०, ६१,६२ भौ नं 
बाट 

५१५३८७।- 

५८ 

२०७०/९/९ 

 

२०७० पौष 1,20,000।-  

८ 
१४ 

२०७०/१०१३ 

६४, ६५,६६,६७ भौ नं बाट 

३२०७८०।- 

६४ 

२०७०/९/९ 

 

२०७० िाघ 44,800।-  

९ 
१६ 

२०७०/११/६ 

७०,७१,७२ भौ नं बाट 

२९६७०७।- 

७० 

२०७०/११/६ 
२०७० फाल्गनु 9,800।-  
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१० 
१७ 

२०७१/१/२ 

७३,७४,७५,७६, 

७७, ७८,७९ भौ नं बाट 

५७७९८०।- 

७१ 

२०७१/१/२ 

 

२०७० चैत्र 9,800।-  

११ 
२० 

२०७१/१/२२ 

८४,८५,८६, ८७,८८ भौ नं बाट 

३३६२६७।- 

८४ 

मिमत नखलेुको 
 

२०७१ बैशाख 52,000।-  

१२ 

२१ 

२०७१/२/४ 

 

८९,९०,९१,९२, ९३,९४,९५ भौ 
नं बाट 

३६११६७।- 

८९ 

२०७१/२/७ 

 

२०७१ जेष्ठ 52,000।-  

 जोडजम्िािा फरक पारेको जम्िा रु. ६,३९,२८०।-  

(ग) राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट २०७१ जेष्ठिा स्थानीय भिा शीषफकिा बढी 
भकु्तानी गरे गराएको रकि देिाय बिोत्तजि पाइयोः 

तामलका नं ३ 

कूल मनकासा तथा खचफ वििरण विनामिना िानीनोक्सानी गरेको रकि /वििरण कैवफयत 

भकु्तानी आदेश 
नं र 

मिमत 

संलग्न भौचर नं  र कूल 
खचफ रकि रु 

भौचर नं. मिमत 
खचफ भएको 
िविना 

किफचारी वििरण रकि रु.  

२१ 

२०७१/२/४ 

 

८९,९०,९१,९२, 
९३,९४,९५ भौ नं बाट 

३६११६७।- 

९२ 

मिमत नखलेुको 
 

२०७१ 
जेष्ठ 

प्र.अ.अ. १११ २६५६ 4,000।-  

ब अ स १११ २१७० 3,500।-  

अ.स. १११, ३९३३ 3,500।-  

सू १११, २१३७ 3,000।-  

सू १११, २१४१ 3,000।-  

सू १११, २३८६ 2,000।-  

स.सू. १११, ३३९२ 2,000।-  

स.सू. १११, ३३९३ 2,000।-  

स.सू. १११, ३४८१ 2,000।-  

स.स.ु १११, ३५३० 2,000।-  

स.स.ु १११, ३८०५ 2,000।-  

स्थानीय भिा शीषफकिा बढी भकु्तानी जम्िा रु. २९,०००।- 
तर भौचरिा 

३०००० उल्लेख 
भएको 

(घ) राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट २०७० भाद्रिा किफचारीको विभागीय नम्बर 
तलिामथ दईु ठाउाँिा उल्लेख गरी तलब भिािा बढी भकु्तानी गरे गराएको वििरण देिाय 
बिोत्तजि पाइयोः 

तामलका नं. ४ 
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मस 
नं 

कूल मनकासा तथा खचफ वििरण विनामिना िानीनोक्सानी गरेकोरकि /वििरण 

कैवफयत भकु्तानी आदेश नं 

 र मिमत 
संलग्न भौचर नं  र कूल खचफ रकि रु. भौचर नं. मिमत 

किफचारी 
वििरण 

बढी रकि 

 

३ 

२०७०/५/२१ 

१३,१४, १५, १६, १७, १८ भौ नं बाट 

४,५०,३५८ ।- 

 

१३ 

२०७०/५/२० 

अ स १११ 
३९३३ 

तलब 
१७,९५२।- 

 

   
अ स १११ 
३८८५ 

तलब 
१७,९५२।- 

 

 
३ 

२०७०/५/२१ 

१३,१४, १५, १६, १७, १८ भौ नं बाट 

४५०३५८ ।- 

 

१८ 

२०७०/५/२० 

अ स १११ 
१७९९ 

भिा   
२,१८७।- 

 

 
अ स १११ 
२०८५ 

भिा   
२,१८७।- 

 

 विभागीय नम्बर तलिामथ पारी दईु ठाउाँिा उल्लेख गरी भकु्तानी गरे गराएको जम्िा रु. ४०,२७८।-  

 

(ङ) राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट २०७० भाद्र र असोजिा छुट तलब भिा 
रासन भनी दोिोर् याई तलब भिा रासनिा बढी भकु्तानी गरे गराएको वििरण देिाय बिोत्तजि 
रिेको पाइयो ।  

तामलका नं. ५ 

कूल मनकासा तथा खचफ वििरण 

भौचर नं. मिमत 

विनामिना िानीनोक्सानी गरेको रकि 
/वििरण 

कैवफयत 
भकु्तानी आदेश नं 

र मिमत 

संलग्न भौचर नं  र 
कूल खचफ रकि रु 

किफचारी 
वििरण 

खचफ भएको 
िविना 

बढी रकि 

५ 

२०७०/६/१८ 

२७ भौ नं बाट 

३९३१६।- 

२७ 

२०७०/६/१८ 

 

सू १११ 

२३८६ 

२०७० भाद्र 
दशै खचफ  र 
असोजको 
तलब भिा 

६९,३१६।- 

भौ नं १३ र १८ बाट २०७० 
भाद्रको तलब भिा भौ नं १९ र 
२१ बाट २०७० असोजको तलब 
भिा र भौ नं २२ बाट दशै खचफ 

लेखी पनु खचफ लेत्तखएको 
 

(च) राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट २०७० िंसीरिा मनिाफचन सेलको लामग भनी 
तलब शीषफकबाट दोिोरो भकु्तानी गरी गराई खचफ लेखेको वििरण देिाय बिोत्तजि पाइयोः 

तामलका नं. ६ 

कूल मनकासा तथा खचफ वििरण विनामिना िानीनोक्सानीगरेको रकि /वििरण 

कैवफयत 
मस.नं. 

भकु्तानी आदेश नं 

र मिमत 

संलग्न भौचर नं  र 
कूल खचफ रकि रु 

भौचर नं. 
मिमत 

किफचारी वििरण 
खचफ भएको 
बढी रकि 

१ 
११ 

२०७०/८/२० 

५६, ५७भौ नं बाट 
८८३३०।- 

५७  मिमत 
नखलेुको 

प्र.अ.अ. १११, २६५६ 15,513।- 
 

ब.अ.स. १११, २१७० 10,542।- 
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   अ.स. १११, ३८८५ 9,792।- 

अ.स. १११, ३९३३ 9,792।- 

स.स.ु १११, ३३९२ 7,674।- 

स.स.ु १११, ३८०५ 7,674।- 

 
मनिाफचन सेलको मलग तलब शीषफकबाट दोिोरो 

भकु्तानी खचफको जम्िा रु. 
 ६०,९८७।-  

 

(छ) राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट २०७० चैत्रिा पोशाक शीषफकिा नक्कली 
किफचारीको नाि राखी बढी भकु्तानी गरी गराई खचफ लेखेको वििरण देिाय बिोत्तजि पाइयोः 

तामलका नं. ७ 

कूल मनकासा तथा खचफ वििरण विनामिना िानीनोक्सानी गरेको रकि /वििरण कैवफयत 

भकु्तानी आदेश नं 

र मिमत 

संलग्न भौचर नं  र कूल 
खचफ रकि रु. 

भौचर नं. मिमत 
किफचारी 
वििरण 

खचफ भएको 
िविना 

खचफ भएको 
बढी रकि 

 

२० 

२०७१/१/२२ 

८४,८५,८६, ८७,८८ भौ 
नं बाट 

३३६२६७।- 

८७ 

मिमत उल्लेख 
नभएको 

 

प्रकाश 

रविन 
२०७० चैत्र १५,०००।-  

 

(ज) राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट आ.ि. २०७०/0७१ िा  विमभन्न 
किफचारीिरुको नाििा खाद्यान्न तथा आिार शीषफकिा बढी भकु्तानी गरे गराएको वििरण देिाय 
बिोत्तजि पाइयोः 

तामलका नं. ८ 

कूल मनकासा तथा खचफ वििरण विनामिना िानीनोक्सानीगरेको रकि /वििरण 

कैवफयत 
मस.नं. 

भकु्तानी आदेश नं 

र मिमत 

संलग्न भौचर नं  र कूल खचफ 
रकि रु. 

भौचर नं. मिमत 
खचफ भएको 
िविना 

बढी (फरक)रकि 

१ 
१ 

२०७०/४/१८ 

१, २, ३, ४, ५, ६भौ नं 
बाट 

५९७१९८।- 

३ 

२०७०/४/१८ 

 

२०७० श्रािण ५५,३३६।-  

२ 
३ 

२०७०/५/२१ 

१३,१४, १५, १६, १७, 
१८ भौ नं बाट 

४५०३५८ ।- 

१८ 

२०७०/५/२० 

 

२०७० भाद्र ५४,०२४।-  

३ 

४ 

२०७०/६/४ 

 

१९,२०,२१, २२, २३, 
२४,२५, २६, भौ नं बाट 

७३६९५०।- 

२१ 

२०७०/६/४ 

 

२०७० असोज ६२,२६७।-  

५ ६ २९,३०,३१, ३२, ३३, ३४, ३१ 

 
२०७०कामतफक ७१,२६४।-  
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२०७०/७/८ 

 

३५, भौ नं बाट 

४४२७८६।- 

२०७०/६/४ 

 

६ 

१० 

२०७०/८/९ 

 

५२, ५३, ५४, ५५, भौ नं 
बाट 

४३७२३५।- 

५४ 

मिमत नखलेुको 
 

२०७० िंमसर ६९,२८०।-  

७ 

११ 

२०७०/८/२० 

५६,५७ 

भौ नं बाट 

८३३३०।- 

५६ 

मिमत नखलेुको 
 

 

 

२०७० पौष 

३३,२३२।- 

 

१२ 

२०७०/९/९ 

 

५८, ५९, ६०, ६१,६२ भौ 
नं बाट 

५१५३८७।- 

५८ 

२०७०/९/९ 

 

 

८ 
१४ 

२०७०/१०/१३ 

६४, ६५,६६,६७ भौ नं बाट 

३२०७८०।- 

६६ 

२०७०/१०/१३ 

 

२०७० िाघ 

१४,६७१।- 

 

 
१५ 

२०७०/१०/२८ 

६४, ६५,६६,६७ भौ नं बाट 

३२०७८०।- 

६८ 

२०७०/१०/२८ 

 

२०७० िाघ  

९ 
१६ 

२०७०/११/६ 

७०,७१,७२ भौ नं बाट 

२९६७०७।- 

७२ 

२०७०/११/६ 

 

२०७०फाल्गनु ५५७।-  

१० 
१७ 

२०७१/१/२ 

७३,७४,७५,७६, 

७७, ७८,७९ भौ नं बाट 

५७७९८०।- 

भ ुआ नं १७ को  
मस नं ९ र १०को 
जम्िाका आधारिा 

 

२०७० चैत्र १,९२,४२७।-  

 खाद्यान्न तथा आिार शीषफकिा बढी खचफ ५,५३,०५८।-  

 

(झ) राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट आ.ि.२०७०/0७१ िा विमभन्न 
किफचारीिरुको ग्रडेिा बढी भकु्तानी गरे गराएको वििरण देिाय बिोत्तजि पाइयोः 

तामलका नं. ९ 

मस.नं. 
भकु्तानी आदेश नं 

र मिमत 
संलग्न भौचर नं  र कूल खचफ रकि रु. 

विनामिना िानीनोक्सानी गरेको रकि 
/वििरण 

कैवफयत 

भौचर नं. मिमत 
खचफ भएको 
िविना 

बढी ग्रडे 
रकि रु. 

१ 

१ 

२०७०/४/१८ 

१, २, ३, ४, ५, ६भौ नं बाट 

५९७१९८।- 

१ 

२०७०/०४/१८ 

 

२०७० 
श्रािण 

७४०।-  

३ 

२०७०/५/२ 

१३,१४, १५, १६, १७, १८ भौ नं बाट 

४५०३५८ ।- 

१३ 

२०७०/५/२० 

२०७० 
भदौ 

१८४०।-  
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४ 

२०७०/६/४ 

 

१९,२०,२१, २२, २३, २४, २५, २६, 
भौ नं बाट 

७३६९५०।- 

१९ 

२०७०/६/४ 

४ 

२०७० 
असोज 

९६०।- 

 
 

 

४ 

२०७०/६/४ 

 

१९,२०,२१, २२, २३, २४, २५, २६, 
भौ नं बाट 

७३६९५०।- 

२२ 

२०७०/६/४ 

२०७० 
को दशै 
खचफ 

९६०।- 

 
 

६ 

२०७०/७/८ 

 

२९,३०,३१, ३२, ३३, ३४, ३५, भौ नं 
बाट 

४४२७८६।- 

२९ 

मिमत नखलेुको 
२०७० 
कामतफक 

९६०।- 

 
 

१० 

२०७०/८/९ 

 

५२, ५३, ५४, ५५, भौ नं बाट 

४३७२३५।- 

५२ 

मिमत नखलेुको 
२०७० 
िंसीर 

९६०।-  

१२ 

२०७०/९/९ 

 
 

५८, ५९, ६०, ६१,६२ भौ नं बाट 

५१५३८७।- 

५८ 

२०७०/९/९ 

२०७० 
पौष 

२७०।-  

 
१४ 

२०७०/१०/१३ 

६४, ६५,६६,६७ भौ नं बाट 

३२०७८०।- 

६४ 

२०७०/१०/१३ 

२०७० 
िाघ 

२७०।-  

 
१६ 

२०७०/११/६ 

७०,७१,७२ भौ नं बाट 

२९६७०७।- 

७० 

२०७०/११/६ 

२०७० 
फाल्गनु 

२७०।-  

 ग्रडेिा बढी खचफ लेखेको जम्िा ७,२३०।-  
 

(ञ) राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट आ.ि. २०६९।0७० िा तलब भिा र 
खाद्यान्निा बढी भकु्तानी गरे गराएको वििरण देिाय बिोत्तजि पाइयोः 

तामलका नं. १० 

मस.नं. खचफ शीषफक 

राविय अनसुनधान विभागबाट तयार 
पारेको तलबी भरपाई अनसुार खचफ लेख्न ु

पने रकि  

प्रिात्तणत आ.वि. अनसुार 
खचफ भएको रकि 

बढी खचफ लेखेको 
रकि 

कैवफयत 

१ तलब 25,06,318।83 27,20,000 ।- 2,13,681।17  

२ अन्य भिा 1,54,950।- 1,80,000।- 25,050।-  

३ खाद्यान्न 7,41,086।11 9,57,853।- 2,16,766।89  

आ.ि. २०६९।७० को 
जम्िा 

34,02,354।94 38,57,853।- 4,55,498।06  

 

(ट) आ.ि. २०६७।0६८ िा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट दरिन्दी िािेकका 
फजी किफचारीिरुको नाििा तलब भिा तथा रासनिा बढी भकु्तानी गरे गराएको रकि देिाय 
बिोत्तजि पाइयोः 
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तामलका नं. ११ 

मस.
नं. 

कूल मनकासा तथा खचफ वििरण विनामिना, िानीनोक्सानी गरेको रकि /वििरण  

बैङ्क स्टेटिेण्ट भौचर नं. मिमत खचफ भएको मिमत फजी किफचारी वििरण रकि रु. कैवफयत 

१ 

 
ने बै मल पााँचथरको  

बैङ्क स्टेटिेण्ट 

७४ 

२०६८/२/१९ 
२०६८ जेष्ठ अ.स. १११, ३८६६ 19,277।-  

८० 

२०६८/३/१० 
२०६८ असार अ.स. १११, ३८६६ 19,472।-  

 अ.स. १११, ३८६६ को जम्िा ३८,७४९।-  

२ ने बै मल पााँचथरको  
बैङ्क स्टेटिेण्ट 

७४ 

२०६८/२/१९ 
२०६८ जेष्ठ स.स.ु १११, ३८२५ 16,396।-  

८० 

२०६८/३/१० 
२०६८ असार स.स.ु १११, ३८२५ 16,590।-  

 फजी किफचारीिरुको नाििा तलब भिा तथा रासनिा बढी भकु्तानी रकिजम्िा रु. ३२,९८६।-  

(ठ) आ.ि.२०७०/0७१ िा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुबाट दरिन्दी िािेकका 
फजी किफचारी नाििा तलब भिा तथा रासनिा बढी भकु्तानी गरे गराएको वििरण देिाय 
बिोत्तजि पाइयोः 

तामलका नं. १२ 

क्र.सं. 
कूल मनकासा तथा खचफ वििरण विनामिना, िानीनोक्सानी गरेको रकि /वििरण 

कैवफ
यत 

भकु्तानी आदेश नं 

र मिमत 

संलग्न भौचर नं  र 
कूल खचफ रकि रु. 

भौचर नं. मिमत 
फजी किफचारी 

वििरण 

खचफ भएको 
िविना 

खचफ भएको बढी 
रकि 

 

१ 
२५ 

२०७१/३/१९ 

५६ भौ नं बाट 

३५८३९।६८ 

५६ 

२०७१/३/१९ 

 

सू १११ 
२६०२ 

२०७१ आषाढ १७,९१९।८४  

२ 
२५ 

२०७१/३/१९ 

५६ भौ नं बाट 

३५८३९।६८ 

५६ 

२०७१/३/१९ 

 

सू १११ 
२८१३ 

२०७१ आषाढ १७,९१९।८४  

फजी किफचारीिरुको नाििा तलब भिा तथा रासनिा बढी भकु्तानी जम्िा रु. ३५,८३९।६८  
 

(ड) आ.ि.२०७१/0७२ िा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुबाट दरिन्दी िािेकका 
किफचारीका नाििा तलब, भिा तथा रासनिा बढी भकु्तानी गरे गराएको वििरण देिाय 
बिोत्तजि पाइयोः 

तामलका नं. १३ 

क्र.सं.  कूल मनकासा तथा खचफ वििरण विनामिना, िानीनोक्सानी गरेको रकि /वििरण 
कैवफ
यत 
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१ 

भकु्तानी आदेश नं 

र मिमत 

संलग्न भौचर नं  र कूल 
खचफ रकि रु 

भौचर नं. मिमत 
किफचारी 
वििरण 

खचफ भएको 
िविना 

खचफ भएको बढी 
रकि 

 

४ 

२०७१/५/२५ 

५,६,७,८ भौ नं बाट 

६५४५११।३४ 

५ 

२०७१/५/२४ 

सू १११ 
२६०२ 

२०७१ भाद्र १९,२४७।९७  

४ 

२०७१/५/२५ 

५,६,७,८ भौ नं बाट 

६५४५११।३४ 

६ 

२०७१/५/२४ 

सू १११ 
२६०२ 

२०७१ भाद्र 
दशै खचफ 

१४,८७०।- 
 

६ 

२०७१/६/२७ 

९,१०,११,१२,१३ 

४१८९७४।३७ 

१० 

२०७१/६/२७ 

सू १११ 
२६०२ 

२०७१असोज 
 

२२,२४७।९७ 
 

७ 

२०७१/७/१८ 

१४,१५,१६ 

३८६३५८।९५ 

१४ 

२०७१/७/१८ 

सू १११ 
२६०२ 

२०७१कातफक १९,२४७।९७  

 सू १११ २६०२ को जम्िा ७५,६१३।९१  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

२ 

२५ 

२०७१/३/१९ 

५६ भौ नं बाट 

३५८३९।६८ 

५६ 

२०७१/३/१९ 

 

सू १११ 
२८१३ 

२०७१आषाढ १७,९१९।८४  

४ 

२०७१/५/२५ 

५,६,७,८ भौ नं बाट 

६५४५११।३४ 

५ 

२०७१/५/२४ 

सू १११ 
२८१३ 

२०७१ भाद्र १९,२४९।९७  

४ 

२०७१/५/२५ 

५,६,७,८ भौ नं बाट 

६५४५११।३४ 

६ 

२०७१/५/२४ 

सू १११ 
२८१३ 

२०७१ भाद्र 
दशै खचफ 

१४,८७०।- 
 

६ 

२०७१/६/२७ 

९,१०,११,१२,१३ 

४१८९७४।३७ 

१० 

२०७१/६/२७ 

सू १११ 
२८१३ 

२०७१असोज 
 

२२,२४७।९७ 
 

७ 

२०७१/७/१८ 

१४,१५,१६ 

३८६३५८।९५ 

१४ 

२०७१/७/१८ 

सू १११ 
२८१३ 

२०७१कामतफक १९,२४९।९७  

 दरिन्दी िािेकका किफचारीिरुको नाििा तलब भिा तथा रासनिा बढी भकु्तानी जम्िा रु. ७५,६१७।९१  
 

अतः उपयुफक्त तामलका नं १ देत्तख तामलका नं. १३ सम्िको वििरण एिं विश्लषेण सिेतिरुबाट 
राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरका तत्कालीन कायाफलय प्रिखु, प्रिखु अनसुन्धान 
अमधकृत पषु्पराज मिश्र र लेखाफााँटिा काि गने तत्कालीन सिायक सूचक धनराज 
अमधकारीले राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरिा सिग्रिा देिाय बिोत्तजिको रकि 
बढी भकु्तानी गरी गराई नेपाल सरकारको सम् पत्ति बदमनयतसाथ विनामिना एिि ्िानीनोक्सानी 
गरी आफूिरुले िासी मलएको पवुष्ट िनु आएको छ । 

क्र.सं. आ.ि. 
त्तजल्ला 
कायाफलय 

रकि विनामिना, िानीनोक्सानी एिं िासेको शीषफक 

विनामिना 
िानीनोक्सानी एिं 
िासेको रकि रु. 

कैवफयत 

१ २०७०।0७१ पााँचथर 
दरिन्दी िािेकका फजी किफचारीिरुको नाििा तलब तथा 
भिािा बढी खचफ 

२,७९,२००।-  

२ २०७०।0७१ पााँचथर तलबी भरपाईिा जोडजम्िा फरक पारी बढी खचफ लेखेको ६,३९,२८०।-  



................................... 
नेपाल सरकार वि. पषु्पराज मिश्र सिेत, िदु्दा –सरकारी सम्पत्ति विनामिना, िदु्दा नं. ०७३-CR-००३४, फैसला पषृ्ठ ४६ िध्ये पषृ्ठ 18 

 

३ २०७०।0७१ पााँचथर स्थानीय भिा शीषफकिा बढी खचफ ३०,०००।-  

४ 
२०७०।0७१ 

पााँचथर 
विभागीय नम्बर तलिामथ पारी दोिोर् याई तलब भिािा 
बढी खचफ लेखेको 

४०,२७८।-  

५ 
२०७०।0७१ 

पााँचथर 
छुट तलब भिा रासन भनी दोिोर् याई तलब भिा रासनिा 
बढी खचफ लेखेको 

६९,३१६।-  

६ 
२०७०।0७१ 

पााँचथर 
मनिाफचन सेलको लामग भनी तलब शीषफकबाट दोिोरो खचफ 
लेखेको 

६०,९८७।-  

७ 
२०७०।0७१ 

पााँचथर 
पोशाक शीषफकिा नक्कली किफचारीको नाि राखी खचफ 
लेखेको 

१५,०००।-  

८ 
२०७०।0७१ 

पााँचथर 
विमभन्न किफचारीिरुको नाििा खाद्यान्न तथा आिार 
शीषफकिा बढी खचफ लेखेको 

५,५३,०५८।-  

९ २०७०।0७१ पााँचथर विमभन्न किफचारीिरुको नाििा ग्रडेिा बढी खचफ लेखेको ७,२३०।-  

आ.ि. २०७०।७१ िा पााँचथरको जम्िा रकि रु. १६,९४,३४९।-  

१० 
२०६९।0७० 

पााँचथर तलब भिा र खाद्यान्निा बढी खचफ लेखेको एकिषु्ठ जम् िा  ४,५५,४९८।०६ 

आ.ि. 
२०६९।७० 
को शे्रष्ता फेला 

नपरेको 

११ 
२०६७।0६८ 

पााँचथर 
फजी किफचारीिरुको नाििा तलब तथा भिािा बढी खचफ 
जम्िा रकि रु. 

७१,७३५।-  

 पााँचथर त्तजल्लाको जम्िा रकि रु. २२,२१,५८२।०६  

 

यसैगरी उपयुफक्त तामलका नं १ देत्तख तामलका १३ सम्िको वििरण एिं विश्लषेण सिेतिरुबाट 
राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय,उदयपरुका तत्कालीन कायाफलय प्रिखु एिं प्रिखु 
अनसुन्धान अमधकृत पषु्पराज मिश्र र लेखाफााँटिा काि गने सूचक प्रकाश कुिार राईले राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय,उदयपरुिा सिग्रिा देिाय बिोत्तजिको रकि बढी भकु्तानी गरी 
गराई नेपाल सरकारको सम् पत्ति बदमनयतसाथ विनामिना एिि ् िानीनोक्सानी गरी आफूिरुले 
िासी मलएको पवुष्ट िनु आएको छ । 

क्र.सं. आ.ि. 
त्तजल्ला 
कायाफलय 

रकि विनामिना, िानीनोक्सानी एिं िासेको शीषफक 

विनामिना 
िानीनोक्सानी एिं 
िासेको रकि रु 

कैवफयत 

१ 
२०७०।0७१ 

उदयपरु 
दरिन्दी िािेकका फजी किफचारीिरुको नाििा तलब तथा 
भिािा बढी खचफ जम्िा रकि रु. 

३५,८३९।६८  

२ 
२०७१।0७२ 

उदयपरु 
दरिन्दी िािेकका फजी किफचारीिरुको नाििा तलब तथा 
भिािा बढी खचफ जम्िा रकि रु. 

१,५१,२३१।८२  

उदयपरु त्तजल्लाको जम्िा रकि रु. १,८७,०७१।५०  
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अत:िामथ प्रकरण प्रकरणिरूिा उत्तल्लत्तखत तथ्यगत वििरण एिि ्सबूद प्रिाण र कागजातिरु 
सिेतबाट आफ्नो ओिोदाको कतफव्य पालना गदाफ नेपाल सरकारको सम्पत्तिको िदमनयत गरी 
विनामिना, िानीनोक्सानी गरी, आफूिरुले िासी मलई भ्रष्टाचारजन्य कसरु गरेको सप्रिाण पषु्टी 
िनु आएकोले देिायका रािसेिक किफचारीिरुका िकिा देिायबिोत्तजिको सजायको िागदाबी 
मलइएको ।  
 

प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत पषु्पराज मिश्रका िकिाः 
सामबकिा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथर र उदयपरुिा कायफरत भई िाल राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, झापािा कायफरत विभागीय नम्बर प्र.अ.अ. १११ २६५६ का 
प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत पषु्पराज मिश्रले िामथका प्रकरणिरुिा वििेत्तचत आधार, कारण र 
प्रिाणिरुबाट राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथर एिं राविय अनसुन्धान त्तजल्ला 
कायाफलय, उदयपरुको कायाफलय प्रिखु भै आफ्नो ओिोदाको कतफव्य पालना गदाफ नेपाल 
सरकारको विगो रु.२४,०८,६५३।५६ (चौमबस लाख आठ िजार छ सय मत्रपन्न रुपैयााँ छपन्न 
पैसा) बराबरको सम्पत्ति बदमनयत गरी विनामिना एिि ्िानीनोक्सानी गरी आफूले िासी मलई 
भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बिोत्तजिको कसरु गरेको पवुष्ट िनु आएकाले मनज 
प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत पषु्पराज मिश्रले नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदमनयत गरी विनामिना,  
एिि ् िानीनोक्सानी गरी िासी मलएको रु.२४,०८,६५३।५६(चौिीस लाख आठ िजार छ 
सय मत्रपन्न रुपैयााँ छपन्न पैसा) विगो कायि गरी मनज प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत पषु्पराज 
मिश्रलाई भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले मनदेश गरेबिोत्तजि भ्रष्टाचार मनिारण 
ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देिाय(च) 
बिोत्तजि कसरुको िात्राअनसुार जररिाना र कैद सजाय िनु र भ्रष्टाचार मनिारण ऐन,२०५९ 
को दफा १७ बिोत्तजि विनामिना एिि ् िानीनोक्सानी गरी िासी मलएको रकि रु. 
२४,०८,६५३।५६ (चौिीस लाख आठ िजार छ सय मत्रपन्न रुपैयााँ छपन्न पैसा) मनजबाट 
असलुउपर गररपाऊाँ  । 

तत्कालीन सिायक सूचक धनराज अमधकारीका िकिा 
सामबकिा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरिा कायफरत रिेका र मिमत 
२०७२।४।२० िा सिायक सूचक पदबाट रात्तजनािा खाली भएका विभागीय नम्बर सू. 
१११ ३३९२ का तत्कालीन सिायक सूचक धनराज अमधकारीले िामथका प्रकरणिरुिा 
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वििेत्तचत आधार, कारण र प्रिाणिरुबाट राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरको 
लेखाफााँटिा सिायक सूचक पदिा रिी आफ्नो ओिोदाको कतफव्य पालना गदाफ नेपाल 
सरकारको विगो रु.२२,२१,५८२।०६ (बाइस लाख एक्काइस िजार पााँच सय बयासी रुपैयााँ 
छ पैसा) बराबरको सम्पत्ति बदमनयत गरी विनामिना एिि ् िानीनोक्सानी गरी आफूले िासी 
मलई भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बिोत्तजिको कसरु गरेको पवुष्ट िनु आएकाले 
मनज रािसेिक धनराज अमधकारीले नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदमनयत गरी विनामिना एिि ्
िानीनोक्सानी गरी,िासी मलएको रु.२२,२१,५८२।०६(बाइस लाख एक्काइस िजार पााँच सय 
बयासी रुपैयााँ छ पैसा) विगो कायि गरी मनज रािसेिक धनराज अमधकारीलाई भ्रष्टाचार 
मनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले मनदेश गरेबिोत्तजि भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, २०५९ को 
दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देिाय (च) बिोत्तजि कसरुको 
िात्राअनसुार जररिाना र कैद सजाय िनु र भ्रष्टाचार मनिारण ऐन,२०५९ को दफा १७ 
बिोत्तजि विनामिना, िानीनोक्सानी गरी िासी मलएको रकि रु.२२,२१,५८२।०६ (बाइस 
लाख एक्काइस िजार पााँच सय बयासी रुपैयााँ छ पैसा) मनजबाट असलुउपर गररपाऊाँ  । 

सूचक प्रकाश कुिार राईका िकिा 
सामबकिा राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा कायफरत रिी िाल राविय अनसुन्धान 
त्तजल्ला कायाफलय,उदयपरुिा सूचक पदिा कायफरत विभागीय नम्बर सू. १११ २७२१ का 
प्रकाश कुिार राईले िामथका प्रकरणिरुिा वििेत्तचत आधार, कारण र प्रिाणिरुबाट राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय,उदयपरुको लेखाफााँटिा सूचक पदिा रिी आफ्नो ओिोदाको 
कतफव्य पालना गदाफ नेपाल सरकारको विगो रु.१,८७,०७१।५० (एक लाख सतासी िजार 
एकििर रुपैयााँ पचास पैसा) बराबरको सम्पत्ति बदमनयत गरी विनामिना एिि ् िानीनोक्सानी 
गरी आफूले िासी मलई भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बिोत्तजिको कसरु गरेको 
पवुष्ट िनु आएकाले मनज रािसेिक प्रकाश कुिार राईले नेपाल सरकारको सम्पत्तिको बदमनयत 
गरी विनामिना एिि ्िानीनोक्सानी गरी िासी मलएको रु.१,८७,०७१।५० (एक लाख सतासी 
िजार एकििर रुपैयााँ पचास पैसा) विगो कायि गरी मनज रािसेिक प्रकाश कुिार राईलाई 
भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले मनदेश गरेबिोत्तजि भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, 
२०५९ को दफा ३ को उपदफा (१)र दफा ३ को उपदफा (१) को देिाय(घ) बिोत्तजि 
कसरुको िात्राअनसुार जररिाना र कैद सजाय िनु र भ्रष्टाचार मनिारण ऐन,२०५९ को दफा 



................................... 
नेपाल सरकार वि. पषु्पराज मिश्र सिेत, िदु्दा –सरकारी सम्पत्ति विनामिना, िदु्दा नं. ०७३-CR-००३४, फैसला पषृ्ठ ४६ िध्ये पषृ्ठ 21 

 

१७ बिोत्तजि विनामिना एिि ्िानीनोक्सानी गरी िासेको विगो रु. १,८७,०७१।५० (एक 
लाख सतासी िजार एकििर रुपैयााँ पचास पैसा) मनजबाट असलुउपर गररपाऊाँ  ।  

१६. प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रले यस अदालतसिक्ष गरेको बयानः- 
    िैले २०५४ साल फागनु िविनादेत्तख राविय अनसुन्धान विभागिा मनरीक्षक पदिा मनयतु्तक्त भई 

ओखलढुङ्गा, पााँचथर, उदयपरु लगायतका  विमभन्न त्तजल्ला िुाँदै २०७१ सालिा धरान िुाँदै झापा 
त्तजल्लािा सरुिा तथा बढुिा भई प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत पदिा कािकाज गदै आएको छु। 
त्तजल्ला भररको शात्तन्त सरुक्षा कायि गनफका लामग विमभन् न क्षेत्रसाँग सम्बत्तन्धत विषयिा गो्य 
सूचनािरु संकलन तथा विश्लषेण गरी सम्बत्तन्धत मनकायिा जािेर गने र पठाउने,  किफचारीिरुको 
खटनपटन, व्यिस्थापन लगायतका कायफ गनफ मनदेशन भएबिोत्तजि आफ्नो पदीय त्तजम्िेिारी पूरा 
गरेको िुाँ। ि पााँचथर त्तजल्लािा प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत भई गएपमछ कुनैपमन  फत्तजफ किफचारी 
खडा गरी उनीिरुको नािको कुनै रकि नखाएको तथा गो्य कायफिरु गनुफपने िुाँदा र विमभन् न 
सूत्रिरुलाई नै उक्त रकििरु उपलब्ध गराइएको िो। तर िैले सो रकि खाए िासेको तथा िामन 
नोक्सानी परु् याउने मनयत नभएको र कुनै फत्तजफ किफचारी खडा गरी रकि मनकाली िानी नोक्सानी 
गरेको छैन। अनसुन्धानको क्रििा गो्य सूत्रिरुलाई रकि मनकासा गने प्रचलन तथा मनयिािलीिा 
नै व्यिस्था भएकोले त्यस्तो गो्य सूत्रलाई रकि उपलब्ध गराइएको िो। खचफका सम्बन्धिा 
ििालेखा परीक्षकबाट ि.ले.प. भइसकेको छ। आमथफक वििरण अद्यािमधक रात ने कायफ लेखापालको 
िो। तत्कालीन सिायक सूचक धनराज अमधकारीलाई िैले कुनैपमन रकि मनकाल्न मनदेशन ददएको 
छैन। मनजले िलाई लगाएको आरोप झठु्ठा िो। दईुजना गो्य सूत्रका सूचकका रुपिा कायफ गने 
व्यत्तक्त भएकोले मनजिरुलाई गो्य रुपबाट रकि उपलब्ध गराई भरपाई गराउन लेखापाल प्रकाश 
कुिार राईलाई मनदेशन ददएको िो। सो रेकडफ पमन गो्य नै रात नपुने िनु्छ। तर िैले आफ्नो 
नािबाट मनकाली खाई िासेको िोइन। सम्बत्तन्धत व्यत्तक्तलाई नै उपलब्ध गराएको िो। राविय 
अनसुन्धान कायाफलय विशषे प्रकृमतको कायाफलय भएकोले कमतपय सूचनािरु गो्य रुपिा प्राप्त तथा 
संकलन गनुफपने िुाँदा र सो सिय संविधान सभाको मनिाफचनको सिय भएको िुाँदा र विमभन् न विषयिा 
सूचना संकलन गनफ सूचकिरु तथा सूत्रिरु खटाउन ुपने िुाँदा त्यस्ता सूत्रिरुलाई पाररश्रमिक बापत 
रकि उपलब्ध गराउन पने साथै सोिी अनरुुप सूचनािरु जािेर गरी कायफ गनुफपने िनु्छ। िैले 
मनदेशन अनसुार मनयिपूिफक काि गरेको छु। िैले कसैको रासन तथा तलबभिाको रकि मलई 
िासी बदमनयत गरेको छैन। उदयपरुको िकिा िैले रकि बझेुर सूत्रिरुलाई पाररश्रमिक बापत 
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रकि उपलब्ध गराई मनजबाट भरपाई मलई सो भरपाई अद्यािमधक रात न लेखापाललाई ददने गरेको 
िो। पााँचथर त्तजल्लािा रिी कािकाज गदाफ ििालेखाबाट उठेका बेरुजकुा सम्बन्धिा बेरुज ुअसलु 
तथा फछौट गररसकेको िुाँदा िैले कविाँकतै कुनै रकि लोभलालच गरी विनामिना तथा िानी 
नोक्सानी गरेको छैन। िलाई लगाइएको आरोप झठु्ठा िो। उक्त आरोपबाट सफाई पाऊाँ  भन् न े
सिेत व्यिोराको प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रले मिमत २०७३।७।२४ िा यस अदालतसिक्ष गरेको 
बयान। 

१७. थनुछेक आदेशः- 
    पमछ बझु्दै जााँदा ठिरेबिोत्तजि िनुे गरी प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रबाट रु.3,00,000।- धरौटी मलई 

िदु्दा पपुफक्ष गनुफ भन् न ेसिेत यस अदालतको मिमत २०७३।७।२४ को आदेशानसुार मनज प्रमतिादीले 
सोिी मिमतिा र.नं. 163 बाट रु.3,00,000।- नगद धरौट दात्तखला गरी िदु्दा पपुफक्षको लामग 
तारेखिा रिेका। 

१८. प्रमतिादी प्रकाश कुिार राईले यस अदालतसिक्ष गरेको बयानः- 

    िैले २०५४ सालिा काठिाडौंिा राविय अनसुन्धान विभाग अन्तगफत पिरेदार पदिा मनयतु्तक्त भई 
२०५४ साल चैत्र देत्तख तेह्रथिु लगायतका त्तजल्लािा कािकाज गदै २०६६ साल पषु िविनािा 
सूचक पदिा बढुिा भई उदयपरु त्तजल्लािा दरबन्दी कायि भई िालसम्ि सोिी त्तजल्लािा कायफरत 
रिेको छु। सूचना संकलन गने र प्रिखुलाई जानकारी गराउने िेरो पदीय त्तजम्िेिारी िो। िैले सो 
बािेक २०६५ सालदेत्तख उदयपरुिा लेखा शाखाको काि गथे। िैले कायाफलय प्रिखुले मनदेशन ददए 
अनसुार सरुिा भै आएका दईुजना नयााँ किफचारीिरु सूचकका लामग भनी २०७१ अषाढ, श्रािण, 
भाद्र, असोज, कामतफक िविनाको तलब, रासन भिा र दशैं खचफ लेखी सो रकि कायाफलय प्रिखुलाई 
ददई मनज कायाफलय प्रिखुले सो बझेुको भरपाई गराई िलाई ददएपमछ िैले शे्रस्तािा राखेको िो। 
िैले िुाँदै नभएको व्यत्तक्तिरुको नाििा खचफ लेखी उक्त रकि मनकाली विनामिना गरेको िोइन। 
िलाई आरोपदािीबिोत्तजि सजाय िनुपुने िोइन। आरोपदािीबाट सफाई पाऊाँ  भन् ने सिेत व्यिोराको 
प्रमतिादी प्रकाश कुिार राईले मिमत 2073।08।05 िा यस अदालतसिक्ष गरेको बयान। 

१९.थनुछेक आदेशः- 
   पमछ बझु्दै जााँदा ठिरेबिोत्तजि िनुे गरी िाललाई विशेष अदालत ऐन, 2059 को दफा ७(घ) 

बिोत्तजि मनज प्रमतिादी प्रकाश कुिार राईबाट रु.12,000।- धरौटी मलई िदु्दा पपुफक्ष गनुफ भन् न े
सिेत यस अदालतबाट मिमत २०७३।०८।।०५ िा भएका आदेशानसुार मनज प्रमतिादीले सोिी 
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मिमतिा र.नं. 169 बाट रु.12,000।- नगदै धरौटी दात्तखला गरी पपुफक्षको लामग तारेखिा 
रिेका। 

२०.म्याद गजुारेकोः- 
    यस अदालतबाट जारी भएको प्रमतिादी धनराज अमधकारीका नाउाँको सिाह्वान म्याद मिमत 

२०७३।१२।४ िा मनजको घरदैलोिा टााँस/तािेल भएकोिा मनज प्रमतिादी शरुु म्यादै गजुारी यस 
अदालतिा िात्तजर िनु नआई बसेको देत्तखयो। 

२१.साक्षी बकपत्रः- 

 प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रको आचरण व्यििार राम्रो मथयो। ििााँलाई िैले २०६० साल देत्तख नै 
त्तचन्दछु। ििााँले आरोपदािी बिोत्तजि सजाय पाउनपुने िोइन भन् ने सिेत व्यिोराको मनजका साक्षी 
रािप्रसाद ररजालले गरेको बकपत्र। 

 प्रमतिादी प्रकाशकुिार राई असल आचरणका व्यत्तक्त िनु।् मनजले कायाफलय प्रिखुको मनदेशन 
अनसुार काि गने िो। लेखाबाट गत्तल्त गरे जस्तो लाग्दैन भन् ने सिेत व्यिोराको मनजका साक्षी 
राजकुिार काकीले गरेको बकपत्र। 

 मिमत २०७२।११।१६ को प्रमतिेदनको व्यिोरा दठक िो। प्रमतिादी पषु्पराज मिश्र कायाफलय 
प्रिखु रिाँदा देखा परेका आमथफक अमनयमितता तथा िस्यौटलाई प्रमतिेदनिा उल्लेख गरेका छौं 
भन् न ेसिेत व्यिोराको िादी पक्षका साक्षी ितुराज थापाले गरेको बकपत्र। 

 मिमत २०७२।११।१६ को प्रमतिेदनको व्यिोरा दठक िो। अमनयमितता भएको सम्बन्धिा 
प्रमतिेदन उल्लेख गरेका छौं भन् ने सिेत व्यिोराको िादी पक्षका साक्षी ददनेश पौडेल, पषु्पनारायण 
दािाल र बालगोपाल शे्रष्ठले गरेको बकपत्र।                                                    

ठिर-खण्डः 

२२.मनयिानसुार दैमनक पेशी सूचीिा सिािेश भई मनणफयाथफ पेश िनु आएको प्रस्ततु िदु्दािा िादी नेपाल 
सरकारको तफफ बाट उपत्तस्थत विशेष सरकारी िवकलको कायाफलय, काठिाण्डौका विदषुी 
उपन्यायामधिक्ता र प्रमतिादीिरुको तफफ बाट उपत्तस्थत विद्वान ्कानून व्यिसायीिरुसिेतले गनुफभएको 
बिस बुाँदािरु देिायबिोत्तजि रिेका छनः – 

िादी नेपाल सरकारको तफफ बाट उपत्तस्थत विदषुी 
उपन्यायामधिक्ता श्री िोना मसंि ।  

 

प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रको तफफ बाट उपत्तस्थत 
विद्वान ् िररष्ठ अमधिक्ताद्वय श्री शम्भ ुथापा तथा 
श्री बालकृष्ण न्यौपाने र विदषुी अमधिक्ता श्री 
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िञ्जुल गौति, विद्वान ्अमधिक्तात्रय श्री पदिप्रसाद 
काफ्ले, श्री उज्िल त्तघमिरे तथा श्री िररिर 
मसलिाल ।  

 

 प्रमतिादीिरुिध्ये पषु्पराज मिश्र प्रिखु 
अनसुन्धान अमधकृत, धनराज अमधकारी 
तत्कालीन सिायक सूचक र प्रकाश 
कुिार राई सूचक पदिा रिी कायफरत 
रािसेिक भएकोिा वििाद छैन ।  

 मनज प्रमतिादीिरु कायफरत रिेका सामबक 
राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, 

पााँचथर र उदयपरुिा सिेत गरी सरकारी 
विगो रु. २४,०८,६५३।५६ विनामिना 
एिि ्िामन–नोक्सानी भएको तथ्य विमभन्न 
छानविन प्रमतिेदनबाट पवुष्ट भएको छ ।  

 प्रमतिादीिरुले परस्परिा मिलेितो गरी 
सरकारी सम्पत्ति बदमनयतसाथ विनामिना 
एिि ् िामन– नोक्सानी गरी आफूिरुले 
िासी मलएको तथ्य मिमसल संलग्न 
प्रिाणिरुबाट पवुष्ट भएको छ ।  

 यी प्रमतिादीिरुले आमथफक मनयि कानून 
प्रमतकूल दरबन्दीिै नरिेका किफचारीका 
नाििा तलि भिा, ग्रडे, पोशाक भिािा 
खचफ गरेको, तलिी भरपाईिा जोड जम्िा 
फरक पारी बढी खचफ गरेको, एउटै 
किफचारीलाई २ ठाउाँिा उल्लेख गरी 
तलि भिा भकु्तानी, मनिाफचन सेलका 
लामग तलब शीषफकबाट दोिोरो भकु्तानी, 
खाद्यान्न तथा आिार शीषफकिा बढी खचफ 
गरेको र स्िीकृत बेगर फजी किफचारीको 
नाििा तलि भिा ददने कायफसिेत गरेको 
तथ्य प्रिाणबाट पवुष्ट िनु्छ।  

 सिफप्रथि दोिोरो खतराको मसद्धान्तले 
विभागीय कारिािी भई सजायसिेत 
पाइसकेका रािसेिक उपर पनुः प्रस्ततु 
िदु्दा दायर गनफ मिल्दैन ।  

 लेखा परीक्षण प्रमतिेदनिा अमनयमितता 
नदेत्तखएको त्तस्थमतिा भ्रष्टाचार िदु्दा 
चलाउन मिल्दैन ।  

 प्रमतिादीिरुले बेरुज ु भमनएका रकि 
जम्िा गररसकेको अिस्था छ ।  

 प्रमतिादीिरु कायफरत कायाफलय गो्य 
एिि ् संिेदनशील प्रकृमतको िुाँदा सबै 
काि कारिािी प्रकाश पानफ सवकन्न ।  

 छानमबन प्रमतिेदनको आधारिा भ्रष्टाचार 
िदु्दा चलाउन मिल्दैन ।  

 प्रमतिादीले अदालतिा इन्कारी बयान 
गरेका छन ्।  

 कायाफलय प्रिखुले भैपरी आउने खचफको 
१०% प्रमतशत रकि सूत्र व्यिस्थापनिा 
खचफ गनफ पाउने िुाँदा त्यस्तो खचफलाई 
िामन– नोक्सानी भनु्न अनतु्तचत छ ।  

 मनिाफचन कायफक्रि सफल भए पश्चात ्
मनिाफचन सेलबापत भिा ददएको 
रकिलाई गैरकानूनी िा दोिोरो भकु्तानी 
गरेको भनु्न न्यायोत्तचत िनु सक्दैन ।  

 सूचक/सिायक सूचक सिेतलाई बझेुको 
देत्तखाँदैन ।  

 प्रमतिादीले सरकारी रकि िासेर खाने 
बदमनयतपूणफ कायफ गरेको छैन । 
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 प्रमतिादीिरुको िौकाको बयानबाट पमन 
आरोवपत कसरु स्थावपत िनु्छ ।  

 प्रमतिादीिरुले केिी रकि राजश्विा 
दात्तखल गदैिा फौजदारी दावयत्िबाट 
उन्ितु्तक्त पाउन सक्दैन ।  

 विभागीय कारिािी र अदालती कारिािी 
अलग अलग विषय िुाँदा प्रस्ततु िदु्दािा 
दोिोरो खतराको मसद्धान्त आकवषफत िनु 
सक्दैन ।  

 लेखा परीक्षण भई प्रमतिेदन पेश भएकै 
कारणले िात्र भ्रष्टाचार िदु्दा चलाउन 
नमिल्ने भन्न मिल्दैन ।  

 प्रमतिादीिरुले आरोवपत कसरु गरेको 
िोइन र आफूिरु मनदोष रिेको भने्न कुरा 
पवुष्ट गनफका लामग िस्तमुनष्ठ प्रिाणिरु 
प्रस्ततु गनफ सकेको पमन देत्तखाँदैन ।  

 अतः प्रमतिादीिरुले आरोप–दाबीअनरुुपको 
कसरु गरेको पवुष्ट भएको िुाँदा मनज 
प्रमतिादीिरुलाई िदैसम्ि सजाय गरी 
अमभयोग िागबिोत्तजि मनजिरुबाट 
मबगोसिेत असलु उपर िनुपुछफ ।  

 

 अमभयोजन पक्षले प्रमतिादीको यो यस्तो 
वक्रया गैरकानूनी भएको भनी प्रष्ट र 
पयाफप्त प्रिाण प्रस्ततु गनफ सकेको 
देत्तखाँदैन।  

 फौजदारी कानूनको सािान्य मसद्धान्तले 
शंका र अनिुानको आधारिा कसैलाई 
कसरुदार ठिराउन मिल्दैन ।  

 अतः प्रमतिादीले आरोप-दाबीबाट सफाई 
पाउनपुछफ । 

प्रमतिादी प्रकाशकुिार राईको तफफ बाट 
उपत्तस्थत विद्वान ् िररष्ठ अमधिक्ता श्री पूणफिान 
शाक्य तथा विद्वान ् अमधिक्तात्रय श्री ज्ञानरत्न 
शाक्य, श्री राज ु शाक्य एिि ् श्री सिुाश 
विश्वकिाफ ।  

 

  

 प्रमतिादी प्रकाशकुिार राई सूचक पदिा 
कायफरत रिे पमन मनजलाई लेखासम्बन्धी 
कािको त्तजम्िा ददएकोिा वििाद छैन ।  

 मनज प्रमतिादी लेखासम्बन्धी तालीि प्राप्त 
अनभुिी िोइनन ्।  

 कायाफलयको प्रकृमतअनरुुप 'Chain of 

Command' को आधारिा प्रमतिादीले 
काि गनुफपने अिस्था रिेको छ ।  

 कायाफलय प्रिखुले प्रमतिादीसाँग २ जना 
किफचारीको तलि भिा बझुीमलई भरपाई 
ददएको यथाथफता प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रले 
अदालतिा गरेको बयानबाट पमन पररपवुष्ट 
भएको छ ।  

 छानविन प्रमतिेदनको व्यिोराबाट पमन 
प्रमतिादी मनदोष छन ्।  

 यी प्रमतिादीको सरकारी सम्पत्ति 
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विनामिना गने बदमनयत एिि ्आपरामधक 
िनसाय रिेको देत्तखाँदैन ।  

 अमभयोजन पक्षले यी प्रमतिादीले आरोवपत 
कसरु गरेको पवुष्ट िनुे प्रष्ट र पयाफप्त 
प्रिाण प्रस्ततु गनफ सकेको देत्तखाँदैन ।  

 यस त्तस्थमतिा फौजदारी कानूनको 
सािान्य मसद्धान्तले आशंका र अनिुानको 
आधारिा कसैलाई पमन कसरुदार 
ठिराउन नमिल्ने िुाँदा प्रमतिादीले आरोप–
दाबीबाट सफाई पाउनपुछफ।  

 

 

२३.उपयुफक्त बिस सनुी आरोप–पत्रसवितको मिमसल अध्ययन गरी िेदाफ, िामथ तथ्य-खण्डिा उत्तल्लत्तखत 
व्यिोराको आरोप–दाबी र प्रमतिादीिरुको बयानसिेत रिेको देत्तखन्छ । यसिा आरोप–दाबी, 
प्रमतिादीिरुको प्रमतिाद त्तजवकर, मिमसल संलग्न प्रमतिेदन एिि ् प्रिाण र बिस बुाँदासिेतलाई 
िध्यनजर गरी िेदाफ िूलतः देिायका प्रश्निरुको मनरुपण गनुफपने देत्तखयो ।  

      

पविलो प्रश्न प्रस्ततु िदु्दािा दोिोरो खतराको मसद्धान्त - principle of double Jeopardy _  

आकवषफत िनु ेअिस्थाको विद्यिानता छ वक छैन ? 

 

दोश्रो प्रश्न लेखा परीक्षण प्रमतिेदनबाट फरफारक भइसकेको विषयिा भ्रष्टाचार िदु्दा चलाउन 
मिल्छ वक मिल्दैन ? 

 

तेश्रो प्रश्न प्रमतिादीिरुले आरोप –दाबीअनरुुपको कसरु गरेका िनु ्िा िोइनन ्? र प्रमतिादीिरुले 
बेरुज ु बापतको रकि सम्बद्ध बैंकिा जम्िा गरेको त्तस्थमतिा उक्त रकि विगोिा 
कायि गनफ मिल्न ेिो, िोइन ?  

 

चौथो प्रश्न यदद आरोप–दाबीअनरुुपको कसरु गरेका िनु ्भन ेमनज प्रमतिादीिरुलाई के कमत सजाय 
िनुपुने िो ?  
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२४.पविलो प्रश्नतफफ  विचार गदाफ, प्रमतिादीको तफफ बाट उपत्तस्थत विद्वान ् कानून व्यिसायीिरुले िूलतः 
प्रमतिादी पषु्पराज मिश्र र धनराज अमधकारीलाई नेपाल विशेष सेिा (सोह्रौँ संशोधनसवित) मनयिािली, 
२०४४ को मनयि १०.३ बिोत्तजि विभागीय कारिािी भई मिमत २०७१।१०।५ को मनणफयानसुार 
मनजिरुको २ (दईु) तलि िवृद्ध ( ग्रडे) रोक्का गरी सजाय गररसकेको त्तस्थमतिा दोिोरो खतराको 
मसद्धान्तले प्रस्ततु िदु्दा चलाउनै मिल्दैन भनी बिस त्तजवकर मलन ु भएको देत्तखन्छ ।िस्ततुः कुनै 
व्यत्तक्तले प्रचमलत कानूनबिोत्तजि गरेको कुनै कसरुको सन्दभफिा एक पटक अमभयोग लगाई कारिािी 
चलाइसकेपमछ िा मनजले सो िदु्दािा एक पटक सजाय िा सफाइ पाई िदु्दाको वकनारा भएपमछ पनुः 
सो व्यत्तक्तलाई सोिी कसरुिा दोिोरो कारिािी चलाउन िा सजाय गनफ सवकाँ दैन । यो व्यिस्था 
प्राचीन रोिन सूत्र "Nemo debet bis vexari "  1 अथाफत एउटै कसूरिा दईु पटक सजाय निनुे 
िान्यतािा आधाररत छ । किन ल प्रणालीिा यसलाई "principle of double Jeopardy "  

नािकरण गने गररएको छ । प्रस्ततु मसद्धान्त आकवषफत िनुका लामग िूलतः सक्षि मनकायबाट 
मनणफय भएको िनुपुने , मनणफय अत्तन्ति िनुपुने र त्यस्तो मनणफय स्िच्छसिेत िनुपुने िनु्छ । यो 
मसद्धान्त उिी व्यत्तक्तले उिी कसरुिा अत्तघ नै कारिािी भई सजाय पाइसकेको -Convicted _ िा 
सफाइ पाइसकेको (acquitted _  दबैु अिस्थािा आकवषफत िनु्छ ।  

२५. नेपालले िस्ताक्षर गरेको नागररक तथा राजनैमतक अमधकारसम्बन्धी अन्ताराविय प्रमतज्ञापत्र , १९६६ 
ले प्रस्ततु मसद्धान्तलाई आत्िसात ्गरी "No one shall be liable to be tried or punished again 

for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance 

with the law and penal procedure of each country  " 2 अथाफत कुनै पमन व्यत्तक्तलाई कुनै 
कसरुिा प्रत्येक देशको कानून र दण्ड कायफविमधअनसुार अत्तन्ति सजाय ददई सकेपमछ िा सोबाट 
मनजले छुटकारा पाइसकेपमछ सोिी कसरुिा मनज विरुद्ध पनुः िदु्दा चलाउन िा मनजलाई दण्ड ददन 
पाइने छैन भने्न व्यिस्थालाई सिावित गरेको पाइन्छ । त्यस्तै यस मसद्धान्तलाई आत्िसात ् गदै 
नेपालको संविधान3 र िलुकुी अपराध ( संविता) ऐन, २०७४4ले कुनै पमन व्यत्तक्त विरुद्ध अदालतिा 
एकै कसरुिा एक पटकभन्दा बढी िदु्दा चलाइने र सजाय ददइने छैन भनी िौमलक एिि ्कानूनी 
िकको रुपिा प्रत्याभतू गरेको पाइन्छ ।  

                                                           
1Henry Campbell Black, Black's law Dictionary, 10 th reprint, 1996, 6 th ed, p. 1037 
2 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Art14(7). 
3 नेपालको संविधान, धारा२०(६). 
4 िलुकुी अपराध (संविता) ऐन, २०७४ दफा ९ 
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२६.यस पररप्रके्ष्यिा दोिोरो खतराको मसद्धान्तलाई आत्िसात ्गरी न्याय मनरुपण गररनपुदफछ भने्न कुरािा 
दईु ित िनु सक्दैन तर िदु्दाको मबषयिस्त,ु प्रकृमत र मनरुपण गनुफपने प्रश्नसिेतको विश्लषेण नगरी 
मसधै उक्त मसद्धान्त आकवषफत िनुे भनी अनिुान गररन ुभने न्यायोत्तचत िुाँदैन । िस्ततुः प्रत्येक िदु्दा 
िा कारिािीको आफ्नै वित्तशष्टता िनु्छ । त्यसको विषयिस्त,ु प्रकृमत र मनरुपण गनुफपने प्रश्न फरक 
िनु सक्ने यथाथफतालाई पमन नजरअन्दाज गनफ सवकाँ दैन । सािान्यतः दोिोरो खतराको मसद्धान्त भनकेो 
फौजदारी अपराधिा अमभयोजन गने र अदालतबाट िनु े सजायको सन्दभफिा आकवषफत िनु्छ तर 
रोजगारीको सन्दभफिा विभागीय कारिािी र सजाय भएको अथाफत  Disciplinary Action को कारणले 
अदालती कारिािीलाई पूणफ विराि लगाउन सक्दैन । वकनकी अदालती कारिािी र विभागीय 
कारिािी भनकेो एउटै नभई अलग अलग प्रकृमत, प्रकृया र प्रश्नयकु्त कारिािी िनु ् ।त्यसैले 
प्रमतिादीिरु पषु्पराज मिश्र र धनराज अमधकारीलाई विभागीय कारिािी गरी दईु ग्रडे रोक्का गने 
मनणफयसिेत भएको कारणले िात्र सरकारी सम्पत्ति बदमनयतले विनामिना एिि ्िामन–नोक्सानी गरेको 
प्रश्नयकु्त प्रस्ततु भ्रष्टाचार िदु्दा चलाउन मिल्दैन भन्न मिलेन । यस सन्दभफिा सम्िामनत सिोच्च 
अदालतबाट देिायका मसद्धान्तसिेत प्रमतपादन भइरिेको पाइन्छ ।  

 “  भ्रष्टाचार िदु्दा परी विभागीय सजायको रुपिा नोकरीबाट िटाइएको र विगो तथा 
जररिानाको िकिा अदालती कारिािी चलाएकोलाई एउटै कसूरिा दोिोरो सजाय निनु े
भन्न ेप्राकृमतक न्यायको मसद्धान्तविपरीत भयो भन्न ेररट िनामसब नदेत्तखन े। ” 5 

 “  संगठनका किफचारीलाई आचरणविपरीत कारिािी गरी पनुः भ्रष्टाचारको फौजदारी 
अपराधिा कारिािी गरी अदालतबाट सजाय िुाँदा पमन Double jeopardy  विरुद्धको 
िक िनन ्िुाँदैन । यो न्यायको िान्य मसद्धान्त िो । 6 

२७.अतः प्रस्ततु िदु्दािा दोिोरो खतराको मसद्धान्त आकवषफत िनुे अिस्थाको विद्यिानता रिेको नदेत्तखंदा 
उक्त मसद्धान्तले प्रस्ततु िदु्दा चल्नै सक्दैन भनी प्रमतिादीतफफ बाट उपत्तस्थत विद्वान ् कानून 
व्यिसायीिरुले मलनभुएको बिस त्तजवकरसाँग यो इजलास सिित िनु सकेन ।  

२८.दोश्रो प्रश्नतफफ  विचार गदाफ, प्रमतिादीका तफफ बाट उपत्तस्थत विद्वान कानून व्यिसायीिरुले कोष तथा लेखा 
मनयन्त्रक कायाफलयबाट आन्तररक लेखा परीक्षण भई ििालेखा परीक्षकको कायाफलयबाट सिेत लेखा 

                                                           
5 नेपाल कानून पमत्रका, २०४३ मन.नं. २८८७ प.ृ१०२०. 
6नेपाल कानून पमत्रका, २०६४ मन.नं. ७८१६ प.ृ१५३. 
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परीक्षण भई पेश भएको प्रमतिेदनिरुबाट सबै विसाब फरफारक भइसकेको त्तस्थमतिा सोिी विषयलाई 
मलएर पनुः भ्रष्टाचार िदु्दा चलाउन ुकानूनप्रमतकूल िनु्छ भनी बिस त्तजवकर मलन ुभएको देत्तखन्छ । 
िस्ततुः िरेक सािफजमनक संस्थािरुको प्रत्येक आमथफक िषफिा संविधान एिि ् कानूनबिोत्तजि 
मनयमितता, मितव्यवयता, कायफदक्षता, प्रभाकाररता र औत्तचत्यसिेत विचारगरी लेखा परीक्षण िनु े र 
िनुपुनेिा वििाद छैन । लेखा परीक्षण प्रारम्भ गनुफपूिफ लेखा परीक्षणको योजना बनाएर खचफ गररएको 
आधार र कारण देत्तखने मबल, भरपाई, भौचरलगायतका कागजातको निूना परीक्षण - sampling _ को 
आधारिा लेखा परीक्षण गररने र लेखा परीक्षण योजनािा नपरेको विषयिा लेखा परीक्षकले ध्यान 
नददएको पमन िनुसक्दछ । लेखा परीक्षणको उदे्दश्य आमथफक अनशुासन र कायफविमधअनरुुप विसाि 
वकताि दरुुस्त छ, छैन भने्न विषयिा परीक्षण गरी बेरुज ुभएिा सोसिेतको कैवफयत जनाउन ुिो तर 
लेखा परीक्षणअन्तगफत कुनै रािसेिकले बदमनयतले काि गरेको छ, छैन ? किफचारीिरु सक्कली िनु,् 
िोइनन ्? भन्न ेजस्ता सम्पूणफ विषयिा िेनफ सम्भि िनु सक्दैन । उदािरणाथफ लेखा परीक्षकले कुनै 
किफचारीलाई प्रदान गरेको तलि भिा मनयिानसुार छ, छैन िेनफ सक्छन ्तर जसलाई तलि खिुाएको 
छ त्यो किफचारी नै फजी िनु ् िा िोइनन ् त्यसको विषयिा मनयतु्तक्त िा पदस्थापनासम्बन्धी पत्र 
सक्कली िा नक्कली के िनु ्भने्न विषयिा यवकन गनफ सक्दैनन ्। अतः लेखा परीक्षण भई प्रमतिेदन 
पेश भइसकेपमछ कानूननतः अत्तततयार प्राप्त अमधकारीले सरकारी सम्पत्ति बदमनयतबाट विनामिना िा 
िामन-नोकसानी भए नभएको विषयिा अनसुन्धान गरी अमभयोजन गनै नपाउने भन्न मिलेन । 

२९.परिाथफिा लेखा परीक्षण प्रमतिेदन भनकेो फौजदारी दावयत्िबाट उन्ितु्तक्त पाउन ेप्रमतरक्षात्िक प्रिाण-पत्र 
िनु सक्दैन । अतः कुनै पमन सािफजमनक संस्थाको लेखा परीक्षण कायफ सम्पन्न िुाँदैिा सदा सिफथा 
भ्रष्टाचार िदु्दा चल्नै सक्दैन भनी कुनै प्रचमलत कानूनले उद्घोष नगरेको त्तस्थमतिा अमभयोजन पक्षले 
प्रमतिादीिरुले बदमनयतसाथ सरकारी सम्पत्ति विनामिना एिि ् िामन–नोक्सानीसिेत गरेको प्रश्न उठाई 
प्रस्ततु भ्रष्टाचार िदु्दा चलाउनै मिल्दैन भन्न फौजदारी न्यायको िान्य मसद्धान्तले अनिुमत प्रदान गदैन ।   

३०.तेश्रो प्रश्नतफफ  विचार गदाफ, भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, २०५९ले कसैले पमन आमथफक अनशुासन, नैमतकता र 
सदाचा प्रमतकूल कायफ गरी सरकारी िा सािफजमनक सम्पत्तिको िामन–नोक्सानी गनफ नसकोस ् भन्न े
उद्दशे्यले कुनै रािसेिकले आफ्नो ओिदाको िा सोसम्बन्धी कतफव्य पालन गदाफ, नपेाल सरकार िा 
सािफजमनक  संस्थाको सम्पत्तिको लापरिािी िा बदमनयत गरी विनामिना, िामन-नोक्सानी िा दरुुपयोग 
गरे गराएिा िा िासेिा िा मनजी प्रयोगिा लगाएिा मनजलाई कसूरको िात्राअनसुार सजाय िनु े र 
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त्यसरी विनामिना, िामन–नोक्सानी िा दरुुपयोग गरेको िा िासेको िा िास्न ददएको सम्पत्ति पमन 
मनजबाट असलु उपर गररनछे7  भन्न ेकानूनी व्यिस्था गरेको पाइन्छ ।  

३१.प्रस्ततु कानूनी व्यिस्थाको पररप्रके्ष्य एिि ्पररिेशिा प्रथितः आरोप–दािी अिलोकन गदाफ, िादी नेपाल 
सरकारले िूलतः प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रले राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथर र ऐ. 
कायाफलय उदयपरुिा कायाफलय प्रिखुको िैमसयतबाट आफ्नो ओिदाको कतफव्य पालना गदाफ नेपाल 
सरकारको विगो रु. २४,०८,६५३।५६ बराबरको सम्पत्ति बदमनयतासाथ विनामिना एिि ्िामन –
नोक्सानी गरी र अकाफ प्रमतिादी धनराज अमधकारीले सोिी कायाफलय, पााँचथरिा सिायक सूचक पदिा 
रिी आफ्नो ओिदाको कतफव्य पालना गदाफ नेपाल सरकारको रु.२२,२१,५८२।०६ बराबरको 
सम्पत्ति बदमनयतसाथ विनामिना एिि ्िामन –नोक्सानीसिेत गरी भ्रष्टाचार मनिारण ऐन,२०५९ को 
दफा १७ बिोत्तजिको कसरु गरेको पवुष्ट िुाँदा मनज प्रमतिादीद्वयलाई सोिी ऐनको दफा १७, ३(१) 
तथा ३(१)(च) बिोत्तजि सजाय गरी मनजिरुबाट विगोसिेत असलु उपर गररपाऊाँ  र त्यस्तै प्रमतिादी 
प्रकाशकुिार राईले सोिी कायाफलय, उदयपरुिा सूचक पदिा रिी आफ्नो ओिदाको कतफव्य पालना 
गदाफ नेपाल सरकारको विगो रु.१,८७,०७१।५० बराबरको सम्पत्ति बदमनयतसाथ विनामिना एिि ्
िामन–नोक्सानीसिेत गरी भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बिोत्तजिको कसरु गरेको पवुष्ट 
िुाँदा मनज प्रमतिादीलाई सोिी ऐनको दफा १७,३(१) र ३(१)(घ) बिोत्तजि सजाय गरी मनजबाट 
विगोसिेत असलुउपर गररपाऊाँ  भनी आरोप दािी मलएको देत्तखन्छ ।  

३२.प्रस्ततु आरोप–दािीको सन्दभफिा प्रमतिादीिध्ये पषु्पराज मिश्रको िकिा केत्तन्द्रत भई िेदाफ,  मनज 
प्रमतिादीले यस अदालतसिक्ष कुनै पमन फजी किफचारी खडा गरी उनीिरुको नािको कुनै रकि 
नखाएको तथा गो्य कायफिरु गनुफपने िुाँदा र प्रचलन तथा मनयिािलीअनसुार सूत्रिरुलाई उक्त 
रकििरु  उपलब्ध गराइएको िो तर िैले सो रकि खाए िासेको छैन तथा िामन–नोक्सानी परु् याउन े
मनयत मलएको छैन । अत्तततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगिा दिाब ददई स्िीकानफ लगाएको िो । 
िैले रकि मनकाल्न िौत्तखक िा मलत्तखत मनदेशन ददएको छैन । ि.ले.प. बाट उठेका बेरुज ुफछौट 
गदाफको बैंक भौचरलाई प्रिाण लगाई पाऊाँ  । उदयपरुको िकिा रकि िैले बझेुर  सूत्रिरुलाई 
पाररश्रमिकबापत रकि उपलब्ध गराई मनजबाट भपाफई मलई सो भपाफई अद्यािमधक गनफ लेखापाललाई 
ददने गरेको भनी आरोवपत कसरुिा इन्कार रिी बयान गरेको देत्तखए तापमन मनज प्रमतिादीले 

                                                           
7भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, २०५९, दफा १७. 
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अत्तततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगसिक्ष ि २०६६ पौषदेत्तख २०७१ आषाढसम्ि राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथर र २०७१ श्रािण िविनादेत्तख २०७१ िंसीर िविनासम्ि राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा कायफरत मथएाँ। देखाइएका भौचर एिं पेरोलिा दरबन्दी नै 
नभएका किफचारीको नाि तलबी भरपाईिा आएको व्यिोरा, जोडजम्िा फरक परेको देत्तखयो। 
कमतपय अिस्थािा लेखापाललाई विश्वास गदाफ विश्वासघात भएको िो। किफचारी कायफरत नै नभएको 
अिस्थािा कसरी खचफ लेत्तखयो िलाई थािा  भएन । स्थानीय भिालाई वफल्ड भिािा लमगएको, 
पेरोलिा नाि दोिर् याई तलब भिा खाएको विषय पमन िलाई थािा भएन । िेरो िनसाय गलत मथएन। 
खाद्यान्न तथा आिार शीषफकिा िढी खचफ देत्तखएको विषय पमन अन्जानिश भएको िो । मनिाफचन 
सेलका लामग तलब शीषफकबाट खचफ गररएको विषयलाई मलएर विभागले िलाई २ ग्रडे रोक्का गरेको 
छ । भकु्तानी आदेशिरुिा िेरो त्तस्िकृती िस्ताक्षर रिेको छ, लेखापालले ल्याएका कागजातिा 
विश्वास गनुफ िेरो किजोरी रह्यो । कायफरत नै नभएका किफचारीिरुलाई रिाना ददएको सन्दभफिा पमन 
मनयतिश त्यस्तो कायफ आफूले नगरेको व्यिोरा अनरुोध छ । उदयपरुका दईु किफचारीको तलब 
भिा आफूले बतु्तझमलएको कुरा झठुो िो । काि गने क्रििा त्रवुट भएको िनुसक्छ । िैले गलत 
िनसाय राखी मनयतिश विनामिना गरी खाई िासेको छैन भनी बयान गरेको देत्तखन्छ । मनज 
प्रमतिादीले आयोगसिक्ष गरेको उक्त बयान प्रिाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) (क) को देिायका 
(१) (२) र (३) को अिस्थाविपरीत रिेको छ भनी िस्तमुनष्ठ एिि ् विश्वसनीय प्रिाण प्रस्ततु गनफ 
सकेको देत्तखाँदैन । यस त्तस्थमतिा मनज प्रमतिादीको उक्त बयान मनजको विरुद्धिा प्रिाण नलाग्न ेभन्न 
मिल्न ेअिस्था देत्तखएन ।   

३३.प्रस्ततु िदु्दाको उठान राविय अनसुन्धान विभागअन्तगफत पााँचथरिा कायफरत कायाफलय प्रिखु पषु्पराज 
मिश्रले रकि विनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोले कारिािी गररपाऊाँ  भनी देशभक्त नेपालीका नािबाट 
परेको उजरुीबाट भएको देत्तखन्छ । तत्पश्चात ्विमभन्न कारिािी भई राविय अनसुन्धान विभागका सि 
अनसुन्धान मनदेशक ितुराज थापाको संयोजकत्ििा ४ सदस्यीय  छानविन समिमत गठन भई सो 
समिमतको तफफ बाट मिमत २०७२।११।१६ िा विस्ततृ प्रमतिेदनसिेत पेश भएको देत्तखन्छ । 
तदनरुुप अत्तततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट विमभन्न आमथफक िषफको सक्कल शे्रस्ता, दरबन्दीको 
वििरण, सरुिा एिि ्िात्तजरी वििरण, बैंक स्टेटिेण्ट िगाई अनसुन्धान तिवककात गरी प्रस्ततु आरोप 
दायर भएकोिा वििाद देत्तखंदैन ।  



................................... 
नेपाल सरकार वि. पषु्पराज मिश्र सिेत, िदु्दा –सरकारी सम्पत्ति विनामिना, िदु्दा नं. ०७३-CR-००३४, फैसला पषृ्ठ ४६ िध्ये पषृ्ठ 32 

 

३४.िादी नेपाल सरकारका साक्षीिरु ितुराज थापा, पषु्पनारायण दिाल, ददनेश पौडेल  र बालगोपाल शे्रष्ठले 
यस अदालतसिक्ष छानविन प्रमतिेदनको व्यिोरा ठीक सााँचो छ । त्यसिा रिेको सविछाप आफ्नै 
िो। प्रमतिादीिरुले तलि भिा लगायतका खचफिरु दोिोर् याई लेत्तखएको, काल्पमनक नाि प्रयोग गरी 
सरकारी खचफ लेत्तखएको, एकै व्यत्तक्तको नाि तल िामथ पारी भकु्तानी गरेको, जोड जम्िा फरक पारी 
बढी खचफ लेत्तखएको सिेत भनी छानविन प्रमतिेदनको सिथफन गरी अलग अलग बकपत्र गरेको 
देत्तखन्छ । प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रका साक्षी रािप्रसाद ररजालले यस अदालतसिक्ष प्रमतिादीलाई 
ररसइिीको कारणले दःुख ददने मनयतले फसाएको िनुसक्छ भनी बकपत्र गरेको देत्तखए तापमन कसले 
के कस्ता कारणले प्रमतिादीलाई फसाउन खोजेका िनु ्भने्न कुरा प्रष्ट गनफ सकेको देत्तखाँदैन ।  

३५.िस्ततुः प्रमतिादी कायफरत राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथर एिि ्उदयपरुसिेत नेपाल विशेष 
सेिा ऐन, २०४२ र नेपाल विशेष सेिा ( सत्रौं संशोधनसवित) मनयिािली, २०४४ बिोत्तजि सञ्चालन 
िनुे संिेदनशील एिि ्अमत गो्य तिरबाट काि कारिािी गनुफपने मनकाय भएकोिा वििाद छैन । 
यस्तो मनकायसाँग सम्बद्ध प्रस्ततु िदु्दािा अमभयोजन पक्षले आरोप–पत्रिा तामलका नं. १ देत्तख १३ 
सम्िको विश्लषेणबाट प्रमतिादी पषु्पराज मिश्र र धनराज अमधकारीले राविय अनसुन्धान त्तजल्ला 
कायाफलय, पााँचथरिा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनवयतसाथ विनामिना एिि ् िामन –नोक्सानी गरी 
आफूिरुले िासी मलएको भनी देिायबिोत्तजि दाबी मलएको देत्तखन्छ ।  
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पााँचथर 
छुट तलब भिा रासन भनी दोिोर् याई तलब भिा रासनिा 
बढी खचफ लेखेको 

६९,३१६।-  

६ 
२०७०।0७१ 

पााँचथर 
मनिाफचन सेलको लामग भनी तलब शीषफकबाट दोिोरो खचफ 
लेखेको 

६०,९८७।-  

७ २०७०।0७१ पााँचथर पोशाक शीषफकिा नक्कली किफचारीको नाि राखी खचफ १५,०००।-  
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लेखेको 

८ 
२०७०।0७१ 

पााँचथर 
विमभन्न किफचारीिरुको नाििा खाद्यान्न तथा आिार शीषफकिा 
बढी खचफ लेखेको 

५,५३,०५८।-  

९ २०७०।0७१ पााँचथर विमभन्न किफचारीिरुको नाििा ग्रडेिा बढी खचफ लेखेको ७,२३०।-  

आ.ि. २०७०।७१ िा पााँचथरको जम्िा रकि रु. १६,९४,३४९।-  

१० 
२०६९।0७० 

पााँचथर तलब भिा र खाद्यान्निा बढी खचफ लेखेको एकिषु्ठ जम् िा  ४,५५,४९८।०६ 
आ.ि. 

२०६९।७० 
को शे्रष्ता फेला 

नपरेको 

११ 
२०६७।0६८ 

पााँचथर 
फजी किफचारीिरुको नाििा तलब तथा भिािा बढी खचफ 
जम्िा रकि रु. 

७१,७३५।-  

 पााँचथर त्तजल्लाको जम्िा रकि रु. २२,२१,५८२।०६  

 

३६.मिमसल संलग्न प्रमतिेदन, सम्बद्ध भौचर, भरपाई, दरबन्दी वििरण एिि ् सरुिासम्बन्धी पत्र, िात्तजर 
कापीसिेत मभडाएर िामथ उत्तल्लत्तखत तामलका नं.१ को सन्दभफिा विचार गदाफ, मिमत २०५३।१२।४ 
िा राजीनािा ददई खाली भएको अनसुन्धान सिायक ११११७९९ विभागीय नम्िरका किफचारीको 
नाििा २०७० साल साउन, भाद्र, असोज, कामतफक, िंमसर, पौषको तलि भिा र सोिी सालको दशैं 
खचफ बापतसिेत जम्िा रु.१,२४,०४२।–कानूनविपरीत भकु्तानी गरे गराएको देत्तखयो । त्यस्तै 
अनसुन्धान सिायक १११२०८५ विभागीय नम्िरका किफचारी राविय अनसुन्धान विभागको मिमत 
२०७०।४।४ को पत्रानसुार मिमत २०७०।४।२ को मनणफयले राविय अनसुन्धान त्तजल्ला 
कायाफलय सनुसरीिा सरुिा भई कायफरत रिेकोिा उक्त किफचारीका नाििा २०७० साल साउन, 

भाद्र, असोज, कामतफक, िंमसर, पषुको तलि भिा एिि ्दशैं खचफसिेत रु.१,१९,२०२।–कानूनविपरीत 
भकु्तानी गरे गराएको देत्तखयो । तदनरुुप मिमत २०७०।४।२ को विभागीय मनणफयानसुार राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट राविय अनसुन्धान विभागिा सरुिा भई विभागिै कायफरत 
रिेका सिायक सूचक १११२७१० विभागीय नम्बरको किफचारीको नाििा २०७० साल साउन र 
िागफको तलि भिासिेत बापत रु.३५,९५६।- कानूनविपरीत भकु्तानी गरी तामलका नं १ अन्तगफत 
जम्िा रु.२,७९,२००।- विनामिना एिि ्िामन –नोक्सानी सिेत गरेको देत्तखयो ।  

३७.तामलका नं. २ को सन्दभफिा विचार गदाफ, विमभन्न मिमतका भौचर नं 
१,१३,१९,२२,२९,५२,५८,६४,७०,७३, ८४,८९ र सम्बद्ध तलि वििरण फारििरुसिेत मभडाएर 
िेदाफ २०७० साल साउनदेत्तख २०७१ साल जेष्ठिविनासम्ि पटक पटक तलिी भरपाईिा िनुपुने 
िास्तविक रकिभन्दा बढी रकि जोड जम्िा देखाई रकि मनकालेको पाइयो । उदािरणाथफ मिमत 
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२०७०।४।१८ को भौचर नम्बर १ साँग सम्बन्ध तलि वििरण फारििा तलिी ििलिा जम्िा 
रु.२,३७,७०५।–िनुपुनेिा रु.४,३७,७०५।– उल्लेख गरी रु.२,००,०००।- कानूनविपरीत रकि 
मनकालेको देत्तखयो भने मिमत २०७१।२।७ को भौचर नं ८९ साँग सम्बद्ध तलि वििरण फारििा 
पमन तलबबापत िनुपुने जम्िा रु.१,८४,९३८।- तर रु.२,३६,९३८।- उल्लेख गरी जम्िा 
रु.५२,०००।- कानूनविपरीत रकि मनकालेको देत्तखयो । तदनरुुप अन्य भौचरिरुसाँग सम्बद्ध तलि 
वििरण फारििा पमन जोड जम्िा फरक पारी तामलका नं. २ अन्तगफत जम्िा रु. ६,३९,२८०।- 
विनामिना एिि ्िामन–नोक्सानीसिेत गरेको देत्तखयो ।  

३८.तामलका नं.३ को सन्दभफिा विचार गदाफ, मिमत उल्लेख नगररएको भौचर नं.९२ िा किफचारीिरुलाई 
वफल्डभिा बापत रु.३०,०००।- उल्लेख भएको तर सो रकि स्िीकृमत बेगर स्थानीय भिा 
शीषफकबाट खचफ गरेको देत्तखयो । सम्बद्ध भरपाईिा वफल्डभिा प्राप्त गने किफचारीिरुको 
दस्तखतसिेत भएको देत्तखएन । यसरी तामलका नं ३ अन्तगफत जम्िा रु. ३०,०००।–विनामिना 
एिि ्िामन–नोक्सानीसिेत गरेको देत्तखयो ।  

३९.तामलका नं.४ को सन्दभफिा विचार गदाफ, मिमत २०७०।५।२० को भौचर नं. १३ साँग सम्बद्ध 
अनसुन्धान सिायक १११३९३३ र १११३८८५ विभागीय नम्बरका किफचारीको तलिी भरपाईिा 
दईु ठाउाँिा सो नम्िर उल्लेख गरी तलबबापत जम्िा रु.३५,९०४।- कानूनविपरीत बढी खचफ गरे 
गराएको देत्तखयो । तर मिमत २०७०।५।२० को भौचर नं.१८ साँग सम्बद्ध अनसुन्धान सिायक 
११११७९९ र १११२०८५  विभागीय नं. का किफचारीलाई भन ेदईु ठाउाँिा सो नम्बर उल्लेख 
गरी दोिोरो भिा भकु्तानी ददएको तथ्य सम्बद्ध तलिी भरपाईबाट देत्तखएन । यसको साथै सो भौचर 
नं. साँग सम्बद्ध भिा तामलका नं. १ िा नै पररसकेको देत्तखाँदा तामलका नं. ४ अन्तगफत भौचर नं. 
१८ साँग सम्बद्ध भिा बापतको जम्िा रु.४३७४।–सम्ि दािी पगु्ने  देत्तखएन ।  

४०.तामलका नं. ५ को सन्दभफिा विचार गदाफ, िस्ततुः सूचक १११२३८६ विभागीय नं. का किफचारीको 
नाििा २०७० सालकै भौचर नं. १३ बाट भाद्र िविनाको तलि, भौचर नं. १८ बाट सोिी 
िविनाको अन्य भिा र राशन भिा, भौचर नं १९ बाट असोज िविनाको तलि, भौचर नं २१ बाट 
सोिी िविनाको राशन भिा एिि ् अन्य भिा र भौचर नं.२२ बाट तलि भिा एिि ् दशै खचफ 
लेत्तखएको भएपमन पनुः मिमत २०७०।६।१८ को भौचर नं. २७ बाट सूचक १११२३८६ 
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विभागीय नं. का किफचारीको नाििा २०७० साल भाद्र र असोजको छुट तलि भिा एिि ्राशन 
भिा भनी रु.६९,३१६।- कानूनविपरीत भकु्तानी गरे गराएको देत्तखयो ।  

४१.तामलका नं. ६ को सन्दभफिा विचार गदाफ, मिमत २०७२।११।१६ को छानविन समिमतको प्रमतिेदन र 
भौचर नं. ४४ बाट मनिाफचन सेल भिा वितरण भइसकेकोिा पनुः विमभन्न किफचारीिरुका नाििा 
भौचर नं. ५७ बाट मनिाफचन सेलको लामग भनी तलि शीषफकबाट रु.६०,९८७।– कानूनविपरीत बढी 
भकु्तानी गरे गराएको देत्तखयो ।  

४२.तामलका नं. ७ को सन्दभफिा विचार गदाफ, संिेदनशील प्रकृमतको कायफ गनुफपने कारणले विभागीय 
नीमतअनसुार विभागीय नम्बरबाट िात्र खचफ लेख्न ेगरेकोिा मिमत उल्लेख नभएको भौचर नं. ८७ बाट 
प्रकाश र रविन भन्ने काल्पमनक किफचारीका नाििा पोशाक शीषफकबाट रु.१५,०००।– 

कानूनविपरीत भकु्तानी गरे गराएको देत्तखयो ।  

४३.तामलका नं ८ को सन्दभफिा विचार गदाफ, आ.ि.०७०।०७१ िा विमभन्न किफचारीिरुका नाििा भौचर 
नं. ३, १८, २१, ३१, ५४, ५६ ,६०, ६६, ६८, ७२ भ.ुआ.नं. १७  सिेतबाट खाद्यान्न तथा आिार 
शीषफकिा िनुपुने यथाथफ खचफभन्दा बढी रु.५,५३,०५८।- कानूनविपरीत भकु्तानी गरे गराएको 
देत्तखयो । उदािरणाथफ खाद्यान्न  तथा आिार शीषफकअन्तगफत तत्कालको दररेट र कायफ ददनको 
विसािले साउन िविनािा जम्िा रु.६०,१९२।- िात्र खचफ िनुपुनेिा साउन िविनाको भौचर नं. ३ 
िा रु.१,१५,५२८।– लेखी रु.५५,३३६।- बढी खचफ लेखेको पाइयो भन ेफागनु िविनािा जम्िा 
रु.५९,८३४।४० िात्र खचफ िनुपुनेिा भौचर नं. ७२ िा रु.६०,३९१।- लेखी रु.५५७।- बढी 
खचफ लेखेको पाइयो । तदनरुुप िामथ उत्तल्लत्तखत अन्य भौचरिरुिा पमन िनुपुने यथाथफ खचफ भन्दा 
बढी खचफ लेखेको पाइयो ।  

४४.तामलका नं. ९ को सन्दभफिा विचार गदाफ, आ.ि.०७०।०७१ िा भौचर नं. 
१,१३,१९,२२,२९,५२,५८,६४ र ७० बाट विमभन्न किफचारीिरुलाई ग्रडेबापत िनुपुने यथाथफ खचफ 
भन्दा बढी रु.७२३०।- कानूनविपरीत भकु्तानी गरे गराएको देत्तखयो । जनु तथ्य राविय अनसुन्धान 
विभागको प.सं.१११ प्र.१ (ख) १,८३ मिमत २०७३।४।२७ को पत्रसाथ प्राप्त वििरणबाट पमन 
पवुष्ट भएको देत्तखयो ।  
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४५.तामलका नं.१० को सन्दभफिा विचार गदाफ, राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरबाट आ.ि. 
०६९।०७० िा तलि भिा र खाद्यान्निा रु.४,५५,४९८।०६ बढी भकु्तानी गरे गराएको भने्न 
आरोप–दािी देत्तखए तापमन आरोप–पत्रिा नै प्रष्ट रुपिा आ.ि. ०६९।०७०  को सक्कल शे्रस्ता फेला 
नपरेको तथ्याङ्कन भएको देत्तखन्छ। यसरी सक्कल शे्रस्ता नै फेला नपरेको त्तस्थमतिा अन्य आमथफक 
वििरण िा प्रमतिेदनसाँग मभडाएर िस्तमुनष्ठ प्रिाणको अभाििा अन्दाज, अनिुान र अड्कलको 
आधारिा रु.४,५५,४९८।०६ बढी भकु्तानी गरे गराएको िान्न फौजदारी न्यायको िान्य मसद्धान्तले 
अनिुमत प्रदान नगने िुाँदा तामलका नं. १० अन्तगफतको रु.४,५५,४९८।०६  िदसम्ि आरोप-दािी 
पगु्न सक्ने देत्तखएन ।  

४६.तामलका नं.११ को सन्दभफिा विचार गदाफ, आ.ि.०६७।०६८ िा भौचर नं ७४ र ८० बाट विभागीय 
नं. अ.स. १११३८६६ को पदिा मनयकु्त नै नभएको र उक्त विभागीय नम्बरका अनसुन्धान 
अमधकृत मिमत २०६८।२।२० िा राविय अनसुन्धान विभागिा नयााँ मनयकु्त भई विभागिै दरबन्दी 
कायि भई कायफरत रिेकोिा २०६८ सालको जेष्ठ र असार िविनाको तलि भिा र राशन बापत 
भनी रु.३८,७४९।- र सिायक सूचक १११३८२५ विभागीय नम्बरका किफचारी मिमत 
२०६७।११।२७ िा राविय अनसुन्धान विभागको दरबन्दीिा मनयतु्तक्त भई सोिी मिमतदेत्तख मिमत 
२०७२।६।२२ सम्ि राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा कायफरत रिेको मिमसल 
संलग्न राविय अनसुन्धान विभागको मिमत २०७३।४।२७ को पत्रबाट पवुष्ट भइरिेकोिा मनजका 
नाििा सिेत २०६८ साल जेष्ठ र असार िविनाको तलि भिा र राशन बापत भनी 
रु.३२,९८६।- सिेत जम्िा रु.७१,७३५।- कानूनविपरीत भकु्तानी गरे गराएको देत्तखयो ।  

४७.यसरी प्रमतिादीिरु पषु्पराज मिश्र र धनराज अमधकारी राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरिा 
कायफरत रिेको अिमधिा अथाफत आ.ि. ०६७।०६८, ०६९।०७० र ०७०।०७१ सिेतिा गरी 
जम्िा विगो रु. १७,६१,७१०।–बराबरको सरकारी सम्पत्ति विनामिना एिि ्िामन–नोक्सानी गरेको 
देत्तखए तापमन मनज प्रमतिादीद्वयले नेपाल बैंक मलमिटेड शाखा कायाफलय, पााँचथरिा राविय अनसुन्धान 
त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरका नाििा खोमलएको खातािा बेरुज ुबापत देिायबिोत्तजिको रकि दात्तखला 
गरेको तथ्य मिमत २०७२।११।१६ को छानविन समिमतको प्रमतिेदन र सम्बद्ध भौचरिरुबाट 
देत्तखएको छ ।  
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दात्तखला मिमत दात्तखला गने व्यत्तक्त  दात्तखला गरेको रकि  

 

२०७१।८।९ धनराज अमधकारी रु.३,८०,०००।– 

२०७१।८।१० पषु्पराज मिश्र  रु.३,१०,०००।– 

२०७१।८।११ पषु्पराज मिश्र रु.३,२०,८८०।– 

 

 

  जम्िा दात्तखला भएको रकि 
         रु.१०,१०,८८०।– 

 

   

४८.प्रमतिादीद्वयले िामथ तामलकािा उल्लेख भएबिोत्तजिको रकि सम्बद्ध बैंकिा जम्िा गरेको त्तस्थमतिा 
उक्त रकि विगोिा कायि गनफ मिल्ने िो, िोइन ? भने्न प्रश्निा केत्तन्द्रत भई िेदाफ, प्रस्ततु िदु्दाको 
आरोप–पत्र दायर भएको मिमत २०७३।५।२३ भन्दा अगािै देशभक्त नेपालीका नािबाट मिमत 
२०७२।१।६ िा उजूरी परेको र छानविन समिमतको प्रमतिेदन  मिमत २०७२।११।१६ िा 
तयार भएको पररप्रके्ष्यिा सोभन्दा अगािै बेरुज ु रकि सम्बद्ध बैंक खातािा जम्िा गररसकेको 
त्तस्थमतिा सो जम्िा गरेको िदसम्िको रकि प्रमतिादीिरुले विनामिना एिि ् िामन–नोक्सानी गरेको 
िानी प्रस्ततु िदु्दाको विगोिा सिािेश गनफ न्यायोत्तचत िनुे देत्तखएन । यस सन्दभफिा सम्िामनत सिोच्च 
अदालतबाट “...प्रमतिादीले रु.१,४१,५२०।–रा.िा.बैंकको खातािा जम्िा गरेको कारणले उक्त रकि 
विगोिा कायि गनुफपने िो,िोइन भन्न े सन्दभफिा प्रमतिादीले मिमत २०६१।३।२७ िा उक्त रकि 
जम्िा गरेको ...आरोप–पत्र पेश िनु ु अगािै प्रिखु त्तजल्ला अमधकारीसिक्ष बािदेि सिेुदीले मिमत 
२०६१।५।२० िा उजरुी ददएको, मिमत २०६१।६।४ िा मनजसिेत छानविन समिमतका 
सदस्यिरुले उजरुी ददएको र राजा िा.वि. छानविन समिमतको प्रमतिेदन  मिमत २०६१।५।३० िा 
तयार भएको पररप्रके्ष्यिा सोभन्दा अगाबै बैंक खातािा जम्िा भएको अिस्था िुाँदा यसलाई भ्रष्टाचारको 
विगोिा सिािेश गने अिस्था भएन । ” 8 भनी कानूनी मसद्धान्तसिेत प्रमतपादन भइरिेको पररप्रके्ष्यिा 
यी प्रमतिादीद्वयको तफफ बाट बैंक खातािा दात्तखला गररसकेको रु.१०,१०,८८०।– प्रस्ततु िदु्दािा 
दािी मलइएको पााँचथरतफफ को विगोिा सिािेश गनफ नमिल्न े िुाँदा पााँचथरतफफ को विगोिा रु. 
१७,६१,७१०।–कायि नभई जम्िा विगो रु.७,५०,८३०।–िात्र कायि िनुे देत्तखयो ।  

                                                           
8नेपाल कानून पमत्रका, २०७२ मन.नं. ९४०३ प.ृ ८७१. 
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४९.अब प्रमतिादीिरु पषु्पराज मिश्र र प्रकाशकुिार राई राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा 
कायफरत रिाँदा सरकारी सम्पत्ति बदमनयतसाथ विनामिना एिि ्िामन–नोक्सानी गरी िासी मलएको भनी 
अमभयोजन पक्षले आरोपपत्रिा तामलका नं. १२ र १३ को विश्लषेणको आधारिा देिायबिोत्तजि दािी 
मलएको देत्तखन्छः- 

     

तामल
का नं. 

आ.ि. 
त्तजल्ला 
कायाफलय 

रकि विनामिना, िामन-नोक्सानी एिं िासेको शीषफक 

विनामिना िामन-
नोक्सानी एिं 

िासेको रकि रु 

कैवफयत 

१२ 
२०७०।0७१ 

उदयपरु 
दरिन्दी बािेकका फजी किफचारीिरुको नाििा तलब तथा 
भिािा बढी खचफ जम्िा रकि रु. 

३५,८३९।६८  

१३ 
२०७१।0७२ 

उदयपरु 
दरिन्दी बािेकका फजी किफचारीिरुको नाििा तलब तथा 
भिािा बढी खचफ जम्िा रकि रु. 

१,५१,२३१।८२  

उदयपरु त्तजल्लाको जम्िा रकि रु. १,८७,०७१।५०  

 

५०.मिमसल संलग्न प्रमतिेदन, सम्बद्ध भौचर, भरपाई, दरबन्दी वििरण एिि ् सरुिा सम्बन्धी पत्र, िात्तजर 
कापीसिेत मभडाएर िामथ उत्तल्लत्तखत तामलका नं १२ र १३ को सन्दभफिा विचार गदाफ, सूचक 
१११२६०२ विभागीय नम्बर राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, सल्यानको प्रिखु अनसुन्धान 
अमधकृत पदिा कायफरत किफचारी रिेकोिा मनज मिमत २०७१।१।२८ देत्तख मिमत 
२०७१।९।२४ सम्ि राविय अनसुन्धान  त्तजल्ला कायाफलय बैतडीको दरबन्दीिा कायफरत रिेको 
तथ्य राविय अनसुन्धान विभागको प.स.१११प्रः १(ख) १,८३ मिमत २०७३।४।२७ को पत्र एिं 
सो पत्रसाथ संलग्न वििरणबाट प्रष्ट रुपिा खलेुको, दरबन्दी वििरणिा सो विभागीय नं.नभएको र 
राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुको मिमत २०७३।५।३ को पत्रसिेतबाट प्राप्त िात्तजरी 
वििरणबाट उक्त विभागीय नं. का किफचारी सो कायाफलयिा नै नभएकोिा आ.ि. ०७०।०७१ को 
भौचर नं. ५६,आ.ि.०७१।०७२ को भौचर नं.५,६,१० र १४ सिेतबाट २०७१ सालको असार, 
भाद्र, असोज र कामतफक िविनाको तलि भिा, राशन भिा एिि ् दशै खचफसिेत जम्िा 
रु.९३,५३३।७५  कानूनविपरीत भकु्तानी गरे गराएको देत्तखयो ।  

५१.त्यस्तै सिायक सूचक १११२८१३ विभागीय नं. का किफचारी मिमत २०५८।४।१ देत्तख गयल 
खारेजिा परेको व्यिोरा राविय अनसुन्धान विभागको प.स.१११ प्रः १(ख) १, ८३  मिमत 
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२०७३।४।२७ को पत्र र सो पत्रसाथ संलग्न वििरणबाट प्रष्ट रुपिा खलेुको, दरबन्दी वििरणिा 
सो नं. नभएको र राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुको मिमत २०७३।५।३ को 
पत्रसिेतबाट प्राप्त िात्तजरी वििरणिा उक्त विभागीय नं. को किफचारी सो कायाफलयिा नै नभएकोिा 
आ.ि.०७०।०७१ को भौचर नं. ५६, आ.ि.०७१।०७२ को भौचर नं. ५,६,१० र १४ 
सिेतबाट २०७१ सालको असार, भाद्र , असोज र कामतफक िविनाको तलि भिा, राशन एिि ्दशैं 
खचफसिेत जम्िा रु.९३,५३७।७५ कानूनविपरीत भकु्तानी गरे गराएको देत्तखयो । यसरी राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुतफफ  अथाफत तामलका नं. १२ र १३ अन्तगफत जम्िा विगो रु. 
१,८७,०७१।५० बराबरको सरकारी सम्पत्ति विनामिना एिि ्िामन–नोक्सानी गरेको  देत्तखयो ।  

५२.फौजदारी न्यायको िान्य मसद्धान्तअनसुार आपरामधक कायफ -Actus Reus_ र आपरामधक िनसाय - 

Mens Rea _  को संयोजन बेगर आपरामधक दावयत्ि मसजफना िनु सक्दैन । यस सैद्धात्तन्तक कोणबाट 
िेदाफ प्रमतिादी पषु्पराज मिश्र प्रिखु अनसुन्धान अमधकृतको रुपिा संिेदनशील मनकाय अथाफत राविय 
अनसुन्धान  त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथर र उदयपरुिा कायफरत रािसेिक भएकोिा मनविफिाद छ । मनज 
प्रमतिादी कायाफलय प्रिखुको िैमसयतले आफ्नो कायाफलयको लेखा एिि ् विसाब वकताब आमथफक 
अनशुासन एिि ् कायफविमधितुाविक दरुुस्त रुपिा राख्न े र राख्न लगाउने दावयत्ि मनिफिन गनैपने 
िनु्छ। यो मनजको कानूनी दावयत्ि पमन िो । अतः मनज प्रमतिादीले लेखापाललाई विश्वास गरेर, के 
कसरी खचफ लेत्तखएको थािा भएन भनेर, स्थानीय भिालाई वफल्ड भिािा खचफ गरेको थािा भएन, िेरो 
गलत िनसाय मथएन, अन्जानिश खाद्यान्न तथा आिार शीषफकिा बढी खचफ देत्तखएको भनेर आफ्नो 
कानूनी दावयत्िबाट पत्तन्छन मिल्ने िोइन ।  

५३.िामथ वििेचना गरेअनरुुप यी प्रमतिादीले तलि रकिको जोड जम्िा बढी रकि पटक पटक लेखेकोिा 
पमन  प्रमतवक्रया ददएको देत्तखाँदैन । सम्बत्तन्धत तलि भरपाई एिि ्भौचरसिेतिा यी प्रमतिादीले सदर 
गने अमधकारीको रुपिा िस्ताक्षर गरेकोिा पमन अन्यथा भन्न सकेको देत्तखाँदैन । सि-प्रमतिादी 
धनराज अमधकारीले िौकािा विभागीय नम्बर दोिोर् याई  िा थप गररएको रकििरु कायाफलय प्रिखु 
एिि ्लेखापालले बााँड्ने गरेको र कायाफलय प्रिखु पषु्पराज मिश्रबाट आदेश भएबिोत्तजि थप रकि 
त्तझवकएको सिेत िो भनी बयान गरेको देत्तखन्छ । त्यस्तै सि-प्रमतिादी प्रकाश कुिार राईले 
उदयपरुतफफ  १११२६०२ र १११२८१३  को विभागीय नम्बर रिेका किफचारीलाई िैले कविले 
पमन कायाफलयिा देत्तखन । मनजिरुको खचफ कायाफलय प्रिखुको आदेशिा खचफ लेखेको र मनजिरुको 
नािको रकि कायाफलय प्रिखु पषु्पराज मिश्रले नै लगी िलाई भरपाई ददन ुिनु्थ्यो भनी बयान गरेको 
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देत्तखन्छ भने यी प्रमतिादी स्ियंले यस अदालतसिक्ष उदयपरुका िकिा रकि िैले बझेुर सूत्रिरुलाई 
पाररश्रमिक बापत रकि उपलव्ध गराई मनजबाट भरपाई मलई सो भरपाई अद्यािमधक गनफ 
लेखापाललाई ददने गरेको भनी बयान गरेको देत्तखन्छ ।तर िामथ वििचना गरे अनरुुप १११२६०२ 
र १११२८१३ विभागीय नम्बरका किफचारी नै उदयपरुिा कायफरत नभएको त्तस्थमतिा यी प्रमतिादीले 
आपरामधक कायफ -Actus Reus_ र आपरामधक िनसाय - Mens Res _ सवित आरोवपत कसूर गरेको 
िोइन रिेछ भन्न मिलेन ।  

५४.नेपाल विशेष सेिा ( सत्रौ संशोधनसवित) मनयिािली, २०४४ को व्यिस्थाबिोत्तजि यी प्रमतिादीले सूत्र 
सञ्चालन समिमतको स्िीकृमत प्राप्त गरी सूत्र मनयकु्त गरेको र सूत्रलाई ददएको रकिको भरपाई सवित 
फााँटिारी  दरुुस्त राखी सूत्र सञ्चालन समिमतबाट सिथफन गराएको भनी प्रिाण ददन सकेको पमन 
देत्तखाँदैन । मसद्धान्ततः संिेदनशील मनकायिा प्रिखुको रुपिा काि गने यी प्रमतिादीले आफ्नो 
मनकायसाँग सम्िद्ध  ऐन, मनयिविपरीतको आमथफक अराजकता िनु े कायफ गनुफ भनकेो सशुासनको 
मसद्धान्त र प्रचमलत कानूनसिेतको प्रमतकूल कायफ िो जनु कायफ क्षम्य िनु सक्दैन ।  

५५.कानूनतः कुनै अमभयोग लागेको व्यत्तक्तले सो अमभयोगबाट उन्ितु्तक्त  पाउन ेिा सजायिा किी िा छुट 
पाउन े त्तजवकर मलएिा सो कुराको प्रिात्तणत गने भार - onus of proof _ मनजिामथ नै रिन्छ।9 तर  
मनज प्रमतिादीले आफूले कसूर नगरेको भनी त्तजवकर मलएको देत्तखए तापमन सो त्तजवकरलाई प्रिात्तणत 
गनफका लामग िस्तमुनष्ठ एिि ् विश्वसनीय प्रिाण प्रस्ततु गनफ सकेको देत्तखदैन। अतः मिमसल संलग्न 
प्रिाणिरुबाट िामथ वििेचना गरे अनरुुप आरोप–पत्रिा विगो रु.२४,०८,६५३।५६दािी मलएको 
देत्तखएतापमन मनज प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रले पााँचथरको कायाफलयतफफ  रु.७,५०,८३०।- र उदयपरुको 
कायाफलयतफफ  रु.१,८७,०७१।५० सिेत गरी जम्िा रु.९,३७,९०१।५० बराबरको सरकारी 
सम्पत्तिसम्ि बदमनयतसाथ विनामिना एिि ्िामन–नोक्सानी गरी आरोवपत कसरु गरेको देत्तखयो ।  

५६.प्रमतिादीिध्ये धनराज अमधकारीको िकिा केत्तन्द्रत भई िेदाफ, मनज प्रमतिादीले अत्तततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगसिक्ष ि २०६८ साल जेष्ठ िविनादेत्तख २०७१ पौष िविनासम्ि राविय 
अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरिा कायफरत मथएाँ । आ.ि. २०६७।६८ र आ.ि. 
२०७०।७१ िा विभागबाट पठाएको तलबी प्रमतिेदनअनसुार नै खचफ लेत्तखएको मथयो । थप 
किफचारीको तलब गएको भए त्यो गलत भयो । तत्कालीन कायाफलय प्रिखु पषु्पराज मिश्रबाट सूत्र 
                                                           
9प्रिाण ऐन, २०३१ दफा २७(१). 
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संचालनका लामग तलब शीषफकिा थप रकि जम्िा गररददन ु भने्न आदेश भएअनसुार थप रकि 
त्तझवकएको िो । विभागीय नम्बर दोिर् याई िा थप गररएको रकििरु तत्काल कायाफलय प्रिखु र 
लेखापालले बाड्न ेगरेको िो । सूत्र पररचालनका लामग थप रकि त्तझक्दै गनुफ ि िामथ कुरा गरौँला 
भनी कायाफलय प्रिखुले भनेकोले रकि त्तझवकएको िो । िेरो ठूलो गल्ती भयो । तत्कालीन 
कायाफलय प्रिखुको आदेशानसुार रकि त्तझवकएकोले यसिा िेरो िात्र केिी गल्ती छैन । तामलि पमन 
नभएकोले लेखाको काि उत्तचत रुपिा गनफ सवकएन भनी आरोवपत कसरुिा सामबत रिी बयान गरेको 
देत्तखन्छ । यस अदालतबाट मनज प्रमतिादीका नाििा जारी भएको सिाब्िान म्याद मिमत 
२०७३।१२।४ िा रीतपूिफक तािेल भएको देत्तखन्छ तर मनज प्रमतिादीले प्राकृमतक न्यायको 
मसद्धान्तको भािनाबिोत्तजि प्रमतिाद गनफका लामग ददइएको अिसरलाई बेिास्ता गरी बसेको देत्तखन्छ। 
यसरी ऐनका म्यादमभत्र यस अदालतसिक्ष उपत्तस्थत भई आफ्नो सत्य तथ्य  भनाई प्रस्ततु गरी न्याय 
सम्पादन कायफिा सियोगसम्ि नगरी प्रारत्तम्भक म्याद नै गजुारी बसेबाट मनजको िौकाको सामबमत 
बयानलाई मनजको विरुद्ध प्रिाणिा मलन मिल्ने नै देत्तखयो । िस्ततुः मनज प्रमतिादी राविय अनसुन्धान 
त्तजल्ला कायाफलय, पााँचथरिा तत्कालीन  सिायक सूचक पदिा कायफरत रिे तापमन लेखा फााँटको 
त्तजम्िासिेत मनजलाई तोवकएकोिा वििाद छैन । कानूनतः रािसेबकको रुपिा कायफरत मनज 
प्रमतिादीले लेखा फााँटको त्तजम्िासिेत प्राप्त गरेपमछ लेखाको सािान्य मसद्धान्तबिोत्तजि विसाब वकताब 
एिि ् लेखा दरुुस्त राख्नपुनेिा तामलि नभएको भने्न आधारिा आमथफक अराजकता िनुे कायफ गनफ छुट 
पाउन सक्ने िोइन । कायाफलय प्रिखुले आदेश ददएको भने्न आधारिा िात्र मनजले आफ्नो 
दावयत्िबाट पत्तन्छन पाउने पमन िोइन ।  

५७.लेखा फााँटको त्तजम्िा पाउने यी प्रमतिादीले सािान्य आमथफक अनशुासन र कायफविमधविपरीत दरबन्दी नै 
नभएका किफचारीको नाििा तलि भिा मनकाल्न,े तलि भिाको िनुपुने भन्दा बढी रकि जोड जम्िा 
गरी पटक पटक मनकाल्ने, उिी किफचारीलाई एउटै तलिी भरपाईिा २ ठाउाँिा उल्लेख गरी तलब 
भिा मनकाल्न,े मनिाफचन सेल बापत २ पटक रकि भकु्तानी गने गराउने, आिार एिि ् खाद्यान्न 
शीषफकिा यथाथफभन्दा बढी खचफ लेख्न े , बढी ग्रडे ददने र फजी किफचारीको नाििा तलि भिासिेत 
खचफ गने कायफ गरेको देत्तखन्छ। जनु कायफ अन्जानिश भएको र त्यसिा मनज प्रमतिादीको बदमनयत 
मथएन भन्न सवकने आधार देत्तखएन । सम्बत्तन्धत  भौचर र तलिी वििरण भरपाईसिेत तयार गनेिा 
यी प्रमतिादीले िस्ताक्षर गरेको पमन देत्तखन्छ ।  
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५८.यसत्तस्थमतिा यी प्रमतिादीको िौकाको बयानिा विभागीय नम्बर दोिोर् याई िा थप गररएको रकििरु 
कायाफलयप्रिखु र लेखापालले िााँड्ने गरेको भने्न व्यिोरा उल्लेख भएबाट मनज प्रमतिादीले आपरामधक 
कायफ -Actus Reus_ र आपरामधक िनसाय - Mens Rea _  सवित आरोवपत कसरु गरेको िोइन रिेछ 
भन्न मिलेन। िस्ततुः लेखा फााँटिा काि गने यी प्रमतिादीले  आफूले राखेको िा तयार गरेको भौचर 
लगायतका कागजात ठीक दरुुस्त रिेको छ भनी सप्रिाण अदालतिा उपत्तस्थत भई प्रमतिादसम्ि गनफ 
नसकेको त्तस्थमतिा आरोप-पत्रिा विगो रु.२२,२१,५८२।०६ दािी मलएको देत्तखए तापमन िामथ 
वििेचना गरेअनरुुप मनज प्रमतिादी धनराज अमधकारीले पााँचथरतफफ को तामलका १ देत्तख ११ सम्िको 
जम्िा विगो रु.७,५०,८३०।–बराबरको सरकारी सम्पत्तिसम्ि बदमनयतसाथ विनामिना एिि ्िामन–
नोक्सानी सिेत गरी आरोवपत कसरु गरेको देत्तखयो ।  

५९.अब प्रमतिादी प्रकाशकुिार राईको िकिा केत्तन्द्रत भई िेदाफ, मनज प्रमतिादीले यस अदालतसिक्ष 
कायाफलय प्रिखुले भनेबिोत्तजि लेखाको काि गने भएकोले िेरो दोिोरो त्तजम्िेिारी मथयो । िाम्रो 
अवफसिा एउटा गो्य सूचना संकलन गने भएकोले को को िनु ्प्रत्यक्ष नदेत्तखने िुाँदा र मनजिरुको 
कायाफलय प्रिखुसाँग प्रत्यक्ष भेटघाट िनुे, मनजिरुको मनयमित िात्तजर पमन निनुे भएकाले ती सूचकलाई 
िैले देत्तखन । त्तचनेको पमन छैन । कायाफलय प्रिखुले लाए अह्राएकाले सरुिा पत्रसिेत आएकाले 
िैले दईु जना सूचकको तलि भिा मनकाली कायाफलय प्रिखुलाई ददएको िो । कायाफलय प्रिखुले 
गो्य सूचकिरुलाई तलि भिा राशन आदद खचफ लेत्तखएको भरपाईिा सविछाप गराई िलाई 
ददएकोले ती भरपाई शे्रस्तािा राखेको िो । आरोप–दािीबाट सफाई पाऊाँ  भनी आरोवपत कसरुिा 
इन्कार रिी बयान गरेको देत्तखन्छ भने मनज प्रमतिादीले अत्तततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगसिक्ष 
ि मिमत २०६० भदौदेत्तख २०६४ साल भाद्रसम्ि र २०६४ िंमसरदेत्तख िालसम्ि राविय अनसुन्धान 
त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा कायफरत छु ।  ि लेखाफााँटको काि िेदै आएको छु । उदयपरु 
त्तजल्लाबाट स. सू. २६०२ र स. सू. १११ २८१३ विभागीय नम्बर रिेका किफचारीको तलब, 
भिा, राशन शीषफकिा खचफ लेत्तखएको सन्दभफिा २०७१ साल आषाढ िविनािा तत्कालीन कायाफलय 
प्रिखु पषु्पराज मिश्रले विभागीय नम्बर ददई मनजिरु सरुिा भएका छन ्खचफ लेख्न ुभनी लेत्तखएको 
िो। २०७१ साल श्रािणसम्ि सरुिा पत्र नआएकोले सो िविनािा खचफ लेत्तखएन । २०७१ 
भाद्रको खचफ लेख्न ेसियिा कायाफलय प्रिखुले िलाई मनज दईु जनाको सरुिा पत्र ददएपमछ २०७१ 
भाद्रदेत्तख ऐ. कामतफकसम्ि खचफ लेत्तखएको िो । कामतफक अत्तन्तििा विभागबाट किफचारीिरुको 
आमथफक वििरण (तलबी प्रमतिेदन) प्राप्त िुाँदा उत्तल्लत्तखत दईु जना किफचारीिरुको नाि नआए पश्चात ्
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खचफ नलेत्तखएको िो । यसै सियिा मनजिरुको सरुिा भयो भनी कायाफलय प्रिखुले रिाना पत्र ददए 
पश्चात २०७१ िंमसरदेत्तख खचफ नलेत्तखएको िो । उत्तल्लत्तखत दईु जना किफचारीिरुको तलब भिा 
तथा रासन खचफ कायाफलय प्रिखु पषु्पराज मिश्रले नै लगी िलाई भरपाई ददनिुनु्थ्यो । ती 
किफचारीिरुलाई िैले कविल्यै उदयपरु राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलयिा देत्तखन । िैले 
मनजिरुको सरुिा पत्र र कायाफलय प्रिखुको िौत्तखक आदेशका आधारिा खचफ लेखेको िो । अविले 
आफू तल्लो तिको किफचारी भएकोले कायाफलय प्रिखुको आदेश िान्दा सिस्यािा परेको ििससु 
गरेको छु भनी बयान गरेको देत्तखन्छ।  

६०.मनज प्रमतिादीका साक्षी राजकुिार काकीले यस अदालतसिक्ष िावकिको तजविजले िन परेको 
व्यत्तक्तलाई लेखािा राख्न ेगरेको, कायाफलयिा लेखाको दावयत्ि िावकिसाँगै मनभफर रिन्छ । भकु्तानी 
सम्बन्धिा पूणफ रुपिा िावकिको मनयन्त्रण र त्तजम्िा रिने गरेको छ । प्रमतिादीको आचरण एिि ्
व्यििार राम्रो छ भनी बकपत्र गरेको देत्तखन्छ ।  

६१.िस्ततुः मिमसल संलग्न प्रिाणिरुबाट प्रमतिादी प्रकाशकुिार राईलाई राविय अनसुन्धान त्तजल्ला 
कायाफलय, उदयपरुिा लेखाको कािगने त्तजम्िासिेत ददएकोिा वििाद देत्तखाँदैन । अमभयोजन पक्षले 
राविय अनसुन्धान त्तजल्ला कायाफलय, उदयपरुिा दरबन्दी नै नभएका १११२६०२ र १११२८१३ 
विभागीय नम्बरका किफचारीलाई तलि भिा, राशन, दशैं खचफ बापत विगो रु.१,८७,०७१।५० 
भकु्तानी गरेको भनी तामलका नं. १२ र १३ को सन्दभफिा यी प्रमतिादीउपरसिेत दािी मलएको 
देत्तखन्छ । 

६२.फौजदारी न्यायको िान्य मसद्धान्तअनसुार आपरामधक कायफ -Actus Reus_ र आपरामधक िनसाय - 

Mens Rea _ को संयोजन बेगर आपरामधक दावयत्िको मसजफना िनु सक्दैन।यस सैद्धात्तन्तक कोणबाट 
यस िदु्दाको तथ्यािलोकन गदाफ, मनज प्रमतिादी प्रकाशकुिार राईले यस अदालतसिक्ष स्पष्ट रुपिा 
कायाफलय प्रिखुले लाए अह्राएकाले िैले दईु जना सूचकको तलि भिा मनकाली कायाफलय प्रिखुलाई 
ददएको िो । कायाफलय प्रिखुले गो्य सूचकिरुलाई तलि भिा राशन आदद खचफ लेत्तखएको 
भरपाईिा सविछाप गराई िलाई ददएकोले ती भरपाई शे्रस्तािा राखेको िो भनी बयान गरेको 
देत्तखन्छ।तदनरुुप सि प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रले यस अदालतसिक्ष उदयपरुको िकिा रकि िैले 
बझेुर सूत्रिरुलाई पाररश्रमिक बापत रकि उपलब्ध गराई मनजबाट भरपाई मलई सो भरपाई 
अद्यािमधक गनफ लेखापाललाई ददन े गरेको भनी बयान गरेको देत्तखन्छ तर सम्बत्तन्धत विभागको 
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पत्रबाट तीकिफचारीिरुको दरबन्दी नभई फजी देत्तखएको त्तस्थमतिा यी प्रमतिादी प्रकाशकुिार राईिा 
सरकारी सम्पत्ति विनामिना िा िामन-नोक्सानी गने एिि ्मलने खाने बदमनयत िा आपरामधक िनसाय 
रिे भएको िान्न मिल्ने देत्तखएन ।  

६३.यी प्रमतिादी कायफरत रिेको संिेदनशील मनकायिा  'Chain of command'  लागू िनु ेिुाँदा  आफूभन्दा 
िामथका प्रिखु अनसुन्धान अमधकृत पषु्पराज मिश्रको आदेश र मनदेशनबिोत्तजि आफ्नो पदीय दावयत्ि 
मनिफिन स्िरुप यी प्रमतिादीले रकि मनकाली कायाफलय प्रिखुको रुपिा रिेका प्रमतिादी पषु्पराज 
मिश्रलाई ददएको र मनजबाट प्राप्त भरपाई शे्रस्तािा सम्ि राखेको वक्रयालाई कसरु िानी मनज 
प्रमतिादीलाई सजाय गनफ दोषी िनोभािना बेगर कुनै पमन कायफ अपराध निनु े - Actus non facit 

reum nisi mens sit rea._ फौजदारी कानूनको सािान्य मसद्धान्तले अनिुमत प्रदान गदैन । यी 
प्रमतिादीको आरोवपत कसरु गनफिा स्पष्ट सििमत, सिभागीता र संलग्नता रिे भएको अिस्था प्रिात्तणत 
नभईकन मनज प्रमतिादीलाई अन्दाज, अनिुान र अड्कलको आधारिा कसरुदार िानी सजाय गनुफ 
भनेको फौजदारी  न्यायको िूलिन्त्र  र िान्यतािामथ प्रिार  गनुफ सरि िनु जान्छ । यस सन्दभफिा 
सम्िामनत सिोच्च अदालतबाट ''... भ्रष्टाचार जस्तो फौजदारी अपराधिा केिल शंका र अनिुानको 
भरिा कसरुदार ठिराउन नमिल्न े” 10  भनी कानूनी मसद्धान्तसिेत प्रमतपादन भईरिेको पाइन्छ ।  

६४.िस्ततुः कुनै पमन अमभयकु्तको कसूर प्रिात्तणत गने भार अमभयोजन पक्षिा िनु े - offence must be 

proved by the prosecutor _ मसद्धान्तलाई प्रिाण ऐन, २०३१ ले आत्िसात ् गरी कानूनी 
व्यिस्थासिेत सिावित गरेको पाइन्छ। 11 तर अमभयोजन पक्षले यी प्रमतिादीले यो यस्तो 
कानूनविपरीतको कायफ गरी बदमनयत िा दोषी िनोभािना सवित विगो रु.१,८७,०७१।५०  
बराबरको सरकारी सम्पत्ति विनामिना िा िामन–नोक्सानी गरी मलई खाई आरोवपत कसरु गरेको भनी 
िस्तमुनष्ठ एिि ् विश्वसनीय प्रिाण प्रस्ततु गनफ नसकेको अिस्थािा अन्दाज, अनिुान र अड्कलको 
आधारिा यी प्रमतिादीले आरोप–दािीअनरुुप भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसरु 
गरेको ठिराउन फौजदारी न्यायको ''शंकाको सवुिधा अमभयकु्तले पाउन'े' - Benefit of doubt goes 

to the accused _ भने्न मसद्धान्तले अनिुमत प्रदान नगने िुाँदा मनज प्रमतिादी प्रकाशकुिार राईले 
आरोप–दािीबाट सफाई पाउने देत्तखयो ।  

                                                           
10नेपाल कानून पमत्रका २०५३ मन.नं. ६२८६ प.ृ ७८४. 
11प्रिाण ऐन, २०३१ दफा २५. 
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६५.अन्तिा चौथो प्रश्नतफफ  विचार गदाफ, फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तगफत अदालती कारिािीका दईु िित्त्िपूणफ 
पक्षिरु छन ्-पविलो अमभयोग ठिर गनुफ र दोश्रो सजाय मनधारण गनुफ । जसले जमत िात्राको कसरु 
गरेको छ सोिीअनरुुप सजाय ददन ुनै दण्डको सार र मसद्धान्त िो । अतः िामथ वििेचना गरेअनरुुप 
आरोप-दािीबाट सफाई पाउने प्रमतिादी प्रकाशकुिार राई बािेक अन्य प्रमतिादीद्वय पषु्पराज मिश्र र 
धनराज अमधकारीले आरोप-दािीअनरुुप भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बिोत्तजिको 
कसरु गरेको पवुष्ट भएको िुाँदा सोिी ऐनको दफा १७,३(१) तथा ३(१) (ङ) बिोत्तजि कसूर र 
विगोको िात्राको आधारिा प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रलाई २ िषफ कैद र विगोअनरुुप 
रु.९,३७,९०१।५० जररिाना र प्रमतिादी धनराज अमधकारीलाई १ िषफ ६ िविना कैद र 
विगोअनरुुप रु.७,५०,८३०।– जररिाना गदाफ न्यायको िकसद पूरा िनुे देत्तखयो । यसको साथै 
आरोप-दािीबिोत्तजि दािासािीसिेतको आधारिा प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रबाट  विगो 
रु.५,६२,४८६।५०  र प्रमतिादी धनराज अमधकारीबाट विगो रु.३,७५,४१५।- असलु उपर गरी 
मलन पाउने सिेत देत्तखयो ।  

६६.अतः िामथ वििेत्तचत आधार एिि ्कारणको पररप्रके्ष्यिा िादी नेपाल सरकारले प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रको िकिा 
विगो रु.24,08,653।56 (चौविस लाख आठ िजार छ सय मत्रपन् न रुपैयााँ र छपन् न पैसा) प्रमतिादी 
धनराज अमधकारीको िकिा विगो रु.22,21,582।06 (बाइस लाख एक् काइस िजार पााँच सय बयासी 
रुपैयााँ र छ पैसा) र प्रमतिादी प्रकाश कुिार राईको िकिा विगो रु.1,8७,071।50 (एक लाख सतासी 
िजार एकििर रुपैयााँ र पचास पैसा) कायि गरी आरोप-पत्र दायर गरेकोिा प्रमतिादीिध्ये पषु्पराज मिश्रले 
रु.9,37,901।50 (नौ लाख सैंतीस िजार नौसय एक रुपैयााँ र पचास पैसा) सम्िको सरकारी सम्पत्ति 
बदमनयतसाथ विनामिना एिं िामन-नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, 2059 को दफा 17 बिोत्तजिको 
कसूर गरेको पवुष्ट िनु आएकोले मनज प्रमतिादीलाई सोिी ऐनको दफा १७, दफा ३(१) तथा दफा ३(१) 
(ङ) बिोत्तजि २ (दईु) िषफ कैद र विगोअनरुुप रु.9,37,901।50 (नौ लाख सैंमतस िजार नौसय एक 
रुपैयााँ र पचास पैसा) जररिाना िनुे, प्रमतिादी धनराज अमधकारीले रु.7,50,830।- (सात लाख पचास 
िजार आठ सय तीस रुपैयााँ) सम्िको सरकारी सम्पत्ति बदमनयतसाथ विनामिना एिि ् िानीनोक्सानी गरी 
भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, 2059 को दफा १७ बिोत्तजि कसूर गरेको पवुष्ट िनु आएकोले मनज प्रमतिादीलाई 
सोिी ऐनको दफा १७, दफा ३(१) तथा दफा ३(१) (ङ) बिोत्तजि 1 (एक) िषफ ६(छ) िविना कैद र 
विगोअनरुुप रु.7,50,830।- (सात लाख पचास िजार आठ सय तीस रुपैयााँ) जररिाना िनुे,  आरोप-िाग 
दािीबिोत्तजि दािसािीसिेतको आधारिा प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रबाट विगो रु.5,62,486।50 (पााँच लाख 
बैसठ्ठी िजार चार सय छयासी रुपैयााँ र पचास पैसा) र प्रमतिादी धनराज अमधकारीबाट विगो 
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रु.3,75,415।- (तीन लाख पचििर िजार चार सय पन्र रुपैयााँ) असलु उपर गरी मलन पाउने र 
प्रमतिादी प्रकाश कुिार राईले आरोवपत कसरु गरेको पवुष्ट नभएको िुाँदा मनज प्रमतिादीले आरोप-दािीबाट 
सफाई पाउने ठिछफ। अन्य िाग दािी पगु्न सक्दैन।अरु कुराका िकिा तपमसल-खण्ड बिोत्तजि गनुफिोला । 

तपमसल-खण्ड 

िामथ ठिरखण्डिा लेत्तखएबिोत्तजि प्रमतिादी पषु्पराज मिश्र र धनराज अमधकारीलाई देिायअनरुुप कैद तथा जररिाना एिि ्
मनजिरुबाट देिायअनरुुप विगो असलु उपर गनुफपने भएकोले जररिानाका िकिा प्रमतिादी पषु्पराज मिश्रले यस अदालतको मिमत 
२०७३।७।२४ को आदेशानसुार सोिी मिमतिा र.नं. 163 बाट रु.3,00,000।– धरौटी राखेको देत्तखंदा उक्त धरौटी रकि 
मनजलाई ठिरेको जररिानाको रकििा कट्टा गरी सदरस्यािा गनफ यस अदालतको लेखा शाखािा लेखी पठाउन ुर मनजको बााँकी 
जररिाना तथा कैद एिं विगो र प्रमतिादी धनराज अमधकारीको जररिाना तथा कैद एिं विगो देिायिा उल्लेख भएबिोत्तजि असलु 
उपर गनफ मनजिरुको ितन रिेको शरुु त्तजल्ला अदालतिा लेखी पठाउनू .....................................................................१ 

मस.नं.  प्रमतिादीको नाि  असलु गनुफपने कैद असलु गनुफपने जररिाना असलु गनुफपने विगो 
१. पषु्पराज मिश्र २ (दईु) िषफ रु.६,37,901।50 रु.5,62,486।50 

२. धनराज अमधकारी 1 (एक) िषफ ६(छ) 
िविना 

रु.7,50,830।- रु.3,75,415।- 

 

प्रमतिादी प्रकाशकुिार राईले िामथ ठिरखण्डिा लेत्तखए बिोत्तजि आरोपदाबीबाट सफाइ पाउने ठिरेकाले मनजले यस अदालतको 
आदेशानसुार मिमत २०७३।०८।।०५ िा र.नं. 169बाट राखेको धरौटी रु.१२,०००।– प्रस्ततु िदु्दाको अत्तन्ति वकनारा 
लागेपमछ मनज प्रमतिादीले वफताफ पाऊाँ  भनी दरखास्त ददए मनजलाई मनयिानसुार वफताफ ददन.ु..............................................२ 

यस फैसलािा त्तचि नबझेु विशेष अदालत ऐन,२०५९को दफा १७ बिोत्तजिको म्याद ३५ (पैंतीस ) ददनमभत्र श्री सिोच्च 
अदालतिा पनुरािेदन गनफ जानिुोला भनी फैसलाको प्रिात्तणत प्रमतमलवपसवित विशेष सरकारी िकील कायाफलयलाई एिं सोिी 
बिोत्तजिको पनुरािेदनको म्याद प्रमतिादी पषु्पराज मिश्र लाई ददन ु र प्रमतिादी धनराज अमधकारीले शरुु म्यादै गजुारी बसेकाले 
मनजलाई पनुरािेदनको म्याद ददनपुरेन.................................................................................................................३ 

 प्रस्ततु िदु्दाको दायरीको लगतकट्टा गरी मिमसल मनयिानसुार अमभलेख शाखािा बझुाई ददन.ु...........................................४ 

       

     सदस्य                   सदस्य                     सदस्य                                 

फैसला लेखनिा  सियोग गने: 
इजलास अमधकृत : केशि पराजलुी 
टा.ना.स.ु विश्वराज पोखरेल                                        

इमतसम्ित ्२०७५ साल असोज १गते रोज २ शभुि ्..............................................। 


