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विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  

 

सर्वोच्च अदालि काठमाडौंका नायर्व सवु्बा समुधरकुमार खड्काले भ्रष्टाचार मदु्दाको बकपत्र ह ुँदाको मर्वषयलाई 

मलएर मर्वशेष अदालि काठमाडौको कैमियि प्रमिरे्वदनको आधारमा दबेजंग शाहीलाई पपुपक्षको लामग मडल्लीबजार 

कारागार चलान गरेकोमा मर्वशेष अदालि काठमाडौंको आदशे मबरुद्ध सर्वोच्च अदालिमा ०७६-RE-०१२८ 

नम्बरको मनरे्वदन मदु्दा दिाप गरेकोमा दरे्वजंग शाहीलाई धरौटीमा छुटाइमदने भनी घसु/ररसर्वि माग गरेको भन्ने उजरुी 

सम्बन्धमा अनसुन्धान ह ुँदा सर्वोच्च अदालि काठमाडौंमा कायपरि ित्कालीन नायर्व सवु्बा समुधरकुमार खड्काले 

आफ्नो पदीय आचरण मर्वपररिको कायप गरी सम्मामनि सर्वोच्च अदालि काठमाडौंमा दिाप भएको ०७६-RE-

०१२८ नम्बरको मदु्दा मर्वचारधीन रहकेो अर्वस्थामा बरबहाना बनाई सेर्वाग्राहीलाई अप्ठेरोमा पारी आफ्नो अमधकार 

र ओहोदाले गनुपपने कायप नगरी सेर्वाग्राहीको काम कायपलाई सहज िररकाबाट सेर्वा प्रदान गनुपपनेमा उल्टै 

कायापलयमा सरकारी कामको मसलमसलामा आउने सेर्वाग्राहीलाई पररर्वन्धमा पारी मनयमानसुार ह ने मदु्दालाई सहज 

बनाउने, पेशी मछटो रामखमदने र धरौटीमा छुटाइमदने भनी घसु/ररसर्वि र्वापि माग गरेको रकम मध्ये रु. ५०,०००।– 

(पचास हजार) कम गरी मदने भनी रु. २,५०,०००।– (दईु लाख पचास हजार) माग गरी भ्रष्टाचार मनर्वारण ऐन, 

२०५९ को दिा ३ को उपदिा (१) को कसरु गनप उद्योग गरेको ह ुँदा सोही ऐनको दिा २१ बमोमजम कसरु गरेको 

पमुष्ट ह न आएकोले मनज आरोपी समुधरकुमार खड्कालाई मबगो रु. २,५०,०००।– कायम गरी भ्रष्टाचार मनर्वारण ऐन, 

२०५९ को दिा ३ को उपदिा (१) र दिा ३ को उपदिा (१) को खण्ड (घ) बमोमजम ह ने सजायमा सोही ऐनको 

दिा २१ बमोमजम आधा सजाय ह न मागदार्वी मलइएको छ । 

साथै मनजले उजुरी मनरे्वदकको दाज ु मनरे्वदक मर्वपक्षी नेपाल सरकार भएको सर्वोच्च अदालिमा दिाप रहकेो हाल 

मबचाराधीन अर्वस्थामा रहकेो मकनारा भई नसकेको ०७६-RE-०१२८ नम्बरको मदु्दासुँग सम्बमन्धि मममसल 

कागजािको प्रमिमलमप उपलब्ध गराई मदने बहाना बनाई एकपटक मममि २०७६ साल असोज ममहनाको अमन्िम 

मिर रु. ४,०००।– (चार हजार) र अको पटक मममि २०७६ साल कामिपक ममहनाको मिहार पर्वप अगाडी रु. 

५,०००।– (पाुँच हजार) गरी जम्मा रु. ९,०००।– (नौ हजार) समेि घसु/ररसर्वि र्वापि रकम मलई भ्रष्टाचार मनर्वारण 

ऐन, २०५९ को दिा ३ को उपदिा (१) बमोमजमको कसरु गरेको पमुष्ट ह न आएको ह ुँदा मनज आरोमपि समुधरकुमार 

खड्कालाई मबगो रु. ९,०००।– कायम गरी भ्रष्टाचार मनर्वारण ऐन, २०५९ को दिा ३ को उपदिा (१) र दिा ३ को 

उपदिा (१) को खण्ड (क) बमोमजम जररर्वाना र कैद सजाय गरी घसु/ररसर्वि मलएको रकम रु. ९,०००।– सोही 

ऐनको दिा ३ को उपदिा (१) बमोमजम असलुउपर गरी जिि ह न समेि मागदार्वी मलइप आज मर्वशेष अदालि, 

काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको छ । 
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