
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।१०।०३  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 
 

 

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

अदारतफाट बएको पैसराउऩय आमोगराई ख्चत्त नफझुी सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएका भदु्दाहरु । 

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशषे अदारत, काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशेष 
अदारतफाट बफबबन्न बभबतभा पैसरा बएका भध्मे घसु/रयसित सम्फन्धी ४(चाय) िटा भदु्दाहरुभा आमोगको बनणणम 
अनसुाय बभबत २०७९।०९।२६ गते सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएको बफफयण देहामानसुाय यहेको छ । 

 
 

 प्रिक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 

 

 

 

 

 



देहाम: 
बस.न. प्रबतिादीहरु भदु्दा आमोगको भागदािी विशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगफाट सम्भाबनत सिोच्च अदारत सभऺ ऩनुयािेदन गरयएका आधायहरु 

1  शोबबता साह 
(वि.अ.को भ.ुनॊ. 
077-CR-
0120वि.अ.को 
पैसरा बभबत 
२०७9/3/30 

 

घसु/ 
रयसित 
बरई  
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 
 

प्रबतिादी शोबबता 
साहराई भ्रष्टाचाय 
बनिायण ऐन, 2059 को 
दपा 55 फभोख्जभ 
सजामभा ऩूणणरुऩभा छुट 
ददई सयकायी साऺीको 
रुऩभा ऩेश गरयएकोभा 
बनज प्रबतिादीरे भ्रष्टाचाय 
बनिायण ऐन, 2059 को 
दपा 3(3) को कसूय 
गयेको ऩषु्टी बएकोरे रु. 
5,000/- विगो कामभ 
गयी ऐ.ऐनको दपा 
3(1) य दपा 3(1) 
को देहाम खण्ड (क) 
फभोख्जभ सजाम गयी 
ऩाउन भागदािी। 

 

पैसरा् प्रबतिादीराई कसूयफाट 
सपाई। 

वि.अ.रे सपाई दददा बरइएका 
आधायहरु् 
 उक्त पैसराभा प्रबतिादीरे 

अदारत सभऺ िमान गदाण शैरेन्र 
कुभाय भहतोरे भराई मी 
कागजभा सही गय बनेकोरे भैरे 
सही गयेको हो । भसॉग कसैरे 
घसु भाग गयेको बथएन ।   

 बभबसर सॊरग्न प्रभाणहरुफाट घसु 
बरएको बन् ने तय म ऩषु्टी हनु नसक  
आयोऩीत व्मख्क्तरे सपाई ऩाउने 
ठहयी पैसरा बैसकेको हुॉदा 
घसु/रयसित बरएको नदेख्खए ऩबछ 
घसु/रयसित ददएको बन् ने कुया 
स्ित् नै नदेख्खने बन् ने आधायबरई 
प्रबतिादी शोबबता साहराई 
आयोऩदािीफाट सपाई ददइएको। 

 प्रस्ततु भदु्दाको उठान नै उजयुीकताणको रुऩभा यहेक  प्रबतिादी शोबबता साह यहेको बनविणिाद 
रुऩभा ऩषु्टी बएको तय मराई अन्मथा बन् न सवकने अिस्था देख्खदैन । उजयुीकताणको रुऩभा 
यहेको बनज प्रबतिादी शोबबता साहरे अनसुन्धान अबधकृत सभऺ कागज गदाण "भ बनिेदक 
बछभेक  शैरेन्र कुभाय भहतोको बायतीम नम्फयको भोटय साइकर बनज प्र.स.बन.रे चेकजाॉच 
गने क्रभभा बनमन्रण बरएको य छुटाए िाऩतको राबग भ भापण त बनज प्र.स.बन.रे रु. 
5,000/- घसु/रयसित भाग गयेका बथए । उक्त यकभ बभबत 2077/03/23 गते 
बनजको प्रहयी चौक को कम्ऩाउण्ड बबर बनजराई हातभा नै ददएको हो । भ य प्र.स.बन. 
याभविश् िास याम मादि फीच बएको िाताणराऩतको येकडण हो " बनी कागज गरयददएफाट 
अनसुन्धानको क्रभभा सॊकबरत प्रभाणहरुफाट प्रबतिादी शोबबता साहको कसूय ऩषु्टी बएको। 

 प्रस्ततु भदु्दाका प्रबतिादीको सॊरग्नता अनसुन्धानको क्रभभा प्रभाणहरुरे ऩषु्टी गरयददएको य 
कानूनी व्मिस्था अन्तयगत ऩाउने छुट फभोख्जभ िादीको साऺीको रुऩभा प्रिेश बई सके 
ऩबछ अनसुन्धानको क्रभभा उजयुीकताणको रुऩभा यहेको तय मराई अऩव्मातमा गयी प्रबतकुर 
फकऩरका आधायभा बनज बनदोषीताको आधाय फन् न हदैुन । अनसुन्धानको क्रभभा आ्नै 
हस्तबरख्खत रुऩभा प्रबतिादीरे घसु/रयसित बरएको हो य आपूरे घसु/रयसितको यकभ 
ददएको हो बनी वकटानऩूिणक कसूयजन्म कामण गयेको बनी रेखाइददएको य प्रबतिादी याभ 
विश् िास याम तथा मी प्रबतिादी फीच भोरभोराई गयेको टेरीपोन सम्िादको बरऩीफाट ऩषु्टी 
बएको। 

2  सशुीर फढुाथोक  
य ऻान फहादयु 
काकी 
(वि.अ.भ.ुनॊ. 
076-CR-
0201वि.अ.को 
पैसरा बभबत 
२०७9/2/18  

 

घसु/ 
रयसित 
बरई  
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्रबतिादी सखु्शर 
फढुाथोक राई भ्रष्टाचाय 
बनिायण ऐन, 2059 को 
दपा 3 को उऩदपा 
(1) फभोख्जभको कसूयभा 
विगो रु. 4,000/- 
कामभ गयी ऐ.ऐजनको 
दपा 3(1) य दपा 
3(1) को देहाम खण्ड 
(क) फभोख्जभ सजाम 
गयी घसु/रयसित 
िाऩतको यकभ ऐ.को 

पैसरा् प्रबतिादीराई सपाई। 

वि.अ.रे सपाई दददा बरइएका 
आधायहरु् 
 प्रबतिादी सखु्शर फढुाथोक रे 

िमान गदाण ऻान फहादयु काकी 
भेयो कामाणरमको काभसॉग 
सम्फख्न्धत काभभा भराई बेट्न 
आएको छैन । भैरे बनजसॉग कुनै 
घसु िाऩतको यकभ बरएको ऩबन 
छैन । भ ऩक्राउ ऩनुण बन् दा अख्घ 
घय व्मिहायका काभका राबग 
साऩटी िाऩत बरएको यकभ रु. 

 प्रबतिादी सखु्शर फढुाथोक रे ऻान फहादयु काकीसॉग टे्रस नक्सा फनाई ददए िाऩत रु. 
4,000/- घसु/रयसित बरइयहेको अिस्थाभा बबबडमो पूटेज सभेत बरई सोधऩछु गदाण दिैु 
प्रबतिादीरे नक्सा टे्रस फनाइददने सम्फन्धभा यकभ बरए ददएको स्िीकाय गयेको बन् ने 
तोऩरार बषुार सभेतको प्रबतिेदन एिॊ ियाभदी भचुलु्का सभेतफाट खरुी आएको  प्रबतिादी 
सखु्शर फढुाथोक रे अनसुन्धानको क्रभभा िमान गदाण स.ज.11 भा यकभ बरएको स्िीकाय 
गयी उक्त टे्रस नक्सा कामाणरम सभमभा नबै शबनिाय फनाइ ददएको बनी रेखाई ददएका एिॊ 
प्रबतिादी सखु्शर फढुाथोक राई बेटी सेिाग्राही प्रबतिादी प्रिेश बन् ने ऻान फहादयु काकीरे 
ऩबन टे्रस बरएको तथा ऩैसा ऩबन ददएको स्िीकाय गयी िमान गरयददएको ऩाइन्छ । भौकाभा 
कागज गने दगुाण फहादयु शे्रष्ठ, श्रीयाभ शे्रष्ठ सभेतरे सेिाग्राहीको रुऩभा यहेका प्रिेश बन् ने 
ऻान फहादयु काकीरे सयकायी काभसॉग सम्फख्न्धत टे्रस नक्सा बरने प्रमोजनका राबग रु. 
4,000/- यकभ अबभन सखु्शर फढुाथोक राई ददएको य बनजको सेिाफाट उक्त यकभ 
सवहत ियाभद बएको तय मराई थऩ ऩषु्टमाॉई गरयददएको सभेतका प्रभाणहरुफाट आयोऩदािी 



दपा 3(1) फभोख्जभ 
असरुगयी जपत हनु 
तथा प्रबतिादी प्रिेश बन् ने 
ऻान फहादयु काकीराई 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 

2059 को दपा 3(3) 
फभोख्जभको कसूयभा 
ऐ.ऐनको दपा 3(3) रे 
बनदेशन गये फभोख्जभ 
विगो रु. 4,000/- 
कामभ गयी ऐ.ऐनको 
दपा 3(1) य दपा 
3(1) को देहाम खण्ड 
(क) फभोख्जभको  सजाम 
हनु। 

4,000/- वपताण ददएको हो । 
सोही क्रभभा भराई अख्ततमायरे 
ऩक्राउ गयेका हनु बन् ने सभेत 
व्महोयाको आयोवऩत कसूयभा 
इन्काय यही भौकाभा य अदारत 
सभऺ िमान गयेको ऩाइन्छ ।  

 मसै गयी प्रबतिादी सखु्शर 
फढुाथोक  य प्रबतिादी ऻान फहादयु 
काकीरे आपूहरु फीच बएको 
रेनदेन साऩटी यकभ यहेको तथा 
रयसित रेनदेन गयेको होइन बनी 
इन्कायी िमान गयेको अिस्थाभा 
प्रबतिादी सखु्शर फढुाथोक रे 
आ्नो ओहादाको काभ गरयददन 
िदबनमतऩूिणक रयसित भाग गयेको 
ऩषु्टी हनु नसकेको हुॉदा केिर 
प्रबतिादीफाट साऩटी यकभ ियाभद 
बएको आधायभा भार रयसित 
बरएको बन् ने अनभुान गयी 
प्रबतिादीहरुराई कसूयदाय ठहय 
गनुण न्मामोख्चत नहनेु बन् ने सभेत 
आधाय ग्रहण गरयएको। 

 

फभोख्जभ कसूय गयेको ऩषु्टी बई यहेको अिस्थाभा प्रबतिादीहरुरे सयकायी अबभनरे गनुणऩने 
काभ िाऩत रयसितको रुऩभा रु. 4,000/- ददए बरएको देख्खने मथेष्ठ प्रभाणराई अदारत 
सभऺ साऩटी िाऩत बरएको यकभ वपताण गयेको बन् ने कथनराई आधाय बरई बएको पैसरा 
सयासय रटुीऩूणण देख्खन्छ ।     

 प्रबतिादी सखु्शर फढुाथोक  सयकायी कभणचायीको रुऩभा यहेकोभा ऩबन वििाद छैन । सेिा 
ग्राहीको रुऩभा यहेका प्रबतिादी ऻानफहादयु काकीरे ऩबन टे्रस नक्सा फनाई ददएिाऩत रु. 
4000/-ददएको य प्रबतिादी सखु्शर फढुाथोक रे ऩबन बरएकोभा बनविणिाद रुऩभा ऩषु्टी 
बइयहेको अिस्थाभा प्रबतिादी सखु्शर फढुाथोक रे अदारतभा उक्त यकभ आपूरे बरएको 
तय विदाको ददन शबनिाय काभ गयी त्मस िाऩत बरएको बनी केिर कसूयफाट फच्ने 
उदे्दश्मरे गयेको बनाई कै आधायभा प्रबतिादी सखु्शर फढुाथोक रे अनखु्चत राब बरएनन ्य 
िदबनमत बथएन बनेय बन्न सवकने ख्स्थती बनविणिाद रुऩभा ऩषु्टी बएको अिस्था होइन । 

 सयकायी कभणचायीको रुऩभा यहेको याष्ड सेिकरे सेिाग्राही सॉग आबथणक राब बरन ुआपैभा 
िदबनमत हो । तसथण िदबनमत बथएन य अनखु्चत राब बरएनन ् बने्न पैसराको तकण सॉग 
सहभत हनेु अिस्था देख्खदैन । तसथण उल्रेख्खत आधायहरु बरई बएको पैसरा सभेत 
िदयमोग्म यहेको देख्खन्छ ।  

 प्रबतिादी सखु्शर फढुाथोक रे अनसुन्धानको क्रभभा िमान गदाण नक्सा टे्रस फनाई ददएको 
सम्फन्धभा रु. 4,000/- प्रबतिादी प्रिेश बन् ने ऻान फहादयु काकीफाट बरएको स्िीकाय 
गयेका य प्रबतिादी ऻान फहादयु काकीरे ऩबन यकभ आपूरे ददएको स्िीकाय गयेफाट 
सेिाग्राहीको रुऩभा प्रबतिादी ऻान फहादयु काकी य प्रबतिादी सखु्शर फढुाथोक  सयकायी 
काभको ख्जम्भेिायीभा यहेको तय मरे उजागय गरयददएको ऩाइन्छ । प्रबतिादी सखु्शर 
फढुाथोक रे अदारत सभऺ िमान गदाण यकभ बरएको तय मराई ऩषु्टी गरयददएका य उक्त 
बरएको यकभ रु. 4,000/- 5/7 ददन बन्दा अख्घ साऩटी बरएको यकभ वपताण 
गरयददएको बनी स.ज.8 भा खरुाई ददएको ऩाइन्छ । प्रबतिादी ऻान फहादयु काकीरे ऩबन 
अदारत सभऺ िमान गदाण बभबत 2076/8/08 गतेका ददन साऩटी यकभ वपताण ददएको 
हो बनी खरुाई ददएको सभेत ऩाइन्छ । सम्भाबनत सिोच्च अदारतको सॊमकु्त इजरासफाट 
प्रबतिादी यभेश कुभाय ताभाङ बएको भ्रष्टाचाय (घसु/रयसित) भदु्दाभा बभबत 2078/4/19 
भा "आ्नो कामाणरमको काभसॉग सम्फख्न्धत सेिाग्राहीसॉग साऩटी बनी यकभ बरएको 
कुयाराई स्िमॊ प्रबतिादीरे अदारतभा िमान गदाण सभेत स्िीकाय गयेको हुॉदा यकभ रेनदेन 
बएको तय म ियाभदी यकभ य भचुलु्का िाहेकको प्रभाणफाट ऩबन ऩषु्टी बएको देख्खन्छ । मस 
अिस्थाभा " भदु्दाभा सॊकबरत अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनका आधायभा आयोऩदािी ठहय हनेु 
नहनेु कुयाको न्मावमक बनरुऩण गनुणऩने हनु्छ बनी ऩूिण उधृत अबधिक्ता विष्णपु्रसाद ख्घबभयेको 
बनिेदनका सन्दबणभा बएको व्मातमा य प्रबतऩाददत बसद्धान्तका आधायभा सभेत यकभ बरने ददने 
कामण बएको कुयाराई प्रभाणभा ग्रहण गनण बभल्ने नै देख्खन्छ ।" बनी प्रबतऩाददत बसद्धान्तरे 
सयकायी काभसॉग सम्फख्न्धत सेिाग्राहीसॉग साऩटी यकभ बरएभा ऩबन भ्रष्टाचाय ठहयीने 



व्मिस्था सभेतका आधायभा बनज प्रबतिादीहरु दिैु जनाराई कसूय ठहय गयी सजाम गनुण 
ऩनेभा सो नगयी बएको पैसरा रटुीऩूणण देख्खन्छ । 

3  याभ नयेश 
ऩासिान 
वि.अ.भ.ुनॊ. 
076-CR-
0273वि.अ.को 
पैसरा बभबत 
२०७9/3/10 

घसु/ 
रयसित 
बरई  
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 
 

प्रबतिादी याभनयेश 
ऩासिानराई भ्रष्टाचाय 
बनिायण ऐन, 2059 
को दपा 3(1) को 
कसूयभा विगो रु. 
75,000/- कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
2059 को दपा 3(1) 
य 3(1) को देहाम 
खण्ड (ग) फभोख्जभको 
सजाम हनु। 

 

पैसरा् प्रबतिादीराई सपाई। 

वि.अ.रे सपाई दददा बरइएका 
आधायहरु् 
 प्रस्ततु भदु्दाको िायदात सभेत सोही 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग बनमभािरी, 2059 को 
बनमभ 30 फभोख्जभ प्रभाण 
सॊकरनको विषम सवहत यहेकोरे 
आमोगरे उऩरब्ध गयाएको यकभ 
नै ियाभद बएकोराई भूर दशीको  

रुऩभा ग्रहण गयी कसूय ठहय गनण 
उल्रेख्खत सॊिैधाबनक इजरासफाट 
प्रबतऩाददत बसद्धान्त प्रबतकूर 
देख्खएको, 

 अबबमोगदािी ऩषु्टी हनेु प्रभाण बनी  

िादी ऩऺरे उल्रेख्खत यकभ 
ियाभदी िागेबनङ पोन सम्िाद, 

यकभ ियाभद गने क्रभभा 
ख्खख्चएको श्रव्म-दृश्म बस.बड. 
यङे्गहात ऩरयऺण भचुलु्का, ऩरयऺण 
प्रबतिेदन, घसु/रयसित रेनदेन 
सम्फन्धी कुयाकानी येकडण गरयएको 
अबडमोफाट उताय ख्स्क्रप्ट याइवटङ्ग 
एिॊ खानतरासी, ियाभदी 
भचुलु्काभा सहीछाऩ गने य 
अनसुन्धानको क्रभभा फखु्झएका 
भाबनसहरुरे गयेको कागजको 
व्महोया अदारत सभऺ गयेको 
फकऩर सभेत प्रभाण ग्राह्य देख्खन 
नआएको। 

 प्रस्ततु भदु्दाका उजयुीकताण धयेुन्र गपु्तारे आ्नो फाफ ु रुऩनायामण साहको नाभभा यहेको 
जग्गा हार साबफक गने कामणका राबग बनिेदन ददइएकोभा प्रबतिादी याभनयेश ऩासिानरे 
ऩटक-ऩटक दखु् हैयानी ददई आरटार गदै रु. 75,000/- यकभ भाग गयेको बनी 
बरख्खत उजयुी ददएकोभा प्रबतिादी याभनयेश ऩासिानरे अनसुन्धानको क्रभभा िमान गदाण 
स.ज. नॊ. 28 भा धयेुन्र गपु्तासॉग घसु/रयसित िाऩत रु. 75,000/- बरएको दठक साॉचो 
बन् ने व्महोया खरुाई ददएका प्रबतिादी य उजयुीकताण बनिेदक फीच यकभ भोरभोराई 
गरययहेको पोन येकडणको बरवऩ रेखनभा प्रबतिादीरे "त कभसेकभ एक धयुको ऩैसा ददददन"ु 
बनेकोभा बनिेदक य उजयुी कताणरे "सत्तयी हजाय रुऩैमाॉ" बन्दा प्रबतिादीरे "ऩचहत्तयी  
बनेकोक   सत्तयी बनेको हो" य बनिेदकरे "ए ऩचहत्तयी" बन्दा प्रबतिादीरे स्िीकाय गयेको 
ऩाइन्छ ।उजयुकताण धयेुन्र गपु्तारे भौकाको उजयुीराई सभथणन गयी अदारत सभऺ फकऩर 
गरयददएका सभेतका प्रभाणहरुफाट कसयु ऩषु्टी बइयहेको अिस्थाभा सिोच्च अदारतको 
सॊिैधाबनक इजरासफाट 074-WC-0020 रयटभा "............. अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग बनमभािरी, 2059 को बनमभ 30 भा यहेको प्रािधान अनसुाय सॊकरन 
गरयएको अथाणत प्रत्मथॉ आमोग स्िमॊरे नै ददई ऩठाएको सयकायी कोषको यकभ ियाभद बए 
गयेका सफै काभ कायिाही िदय हनेु होइनन, भदु्दाभा सॊकबरत अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कन 
आधायभा आयोऩदािी ठहय हनेु िा नहनेु कुयाको न्मावमक बनरुऩण गनुण ऩने नै हनु्छ ।" बनी 
बएको व्मातमाको प्रबतकूर प्रस्ततु रयट आदेशको आडभा बएको प्रस्ततु पैसरा रटुीऩूणण 
यहेको। 

 प्रबतिादी याभनयेश ऩासिान उऩयको उजयुीकताणरे अदारत सभऺ उक्त उजयुी बनिेदनराई 
सभथणन गयी ऩषु्टी गरयददएका प्रबतिादीरे अनसुन्धानको क्रभभा आ्नै हस्तबरख्खत 
व्महोयाफाट कसूयराई स्िीकाय गयेको िमान व्महोयाराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 
9(2)(क) फभोख्जभ प्रभाणमोग्म यहेको छ बने अकोतपण  प्रबतिादी य उजयुीकताण फीच बएको 
टेरीपोन सम्िाद सवहतको बसडीफाट देख्खएको रयसित रेनदेन तय मराई प्रभाण बरन ु ऩने 
हनु्छ । "आयोवऩत कसूय गयेको तय म सभथॉत हनेु बस.बड.भा यहेको देख्खएकोरे मसराई 
प्रभाण होइन बन् न नबभल्ने" (ने.का.ऩ. 2074, अङ्क, 9, बाग 59, बनणणम 9880) बनी 
सिोच्च अदारतफाट प्रबतऩादीत बसद्धान्त य प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 13क फभोख्जभ 
श्रव्मदृश्म अबबरेखराई प्रभाण ग्रहण गनण सवकने कानूनी व्मिस्था विऩरयत सो नगयी 
प्रबतिादी विरुद्धका प्रभाणहरुको शकु्ष्भ विश्लषेण नगयी सतही रुऩभा प्रभाणको भूल्माङ्कन भार 
गयी बएको पैसरा रटुीऩूणण देख्खएको। 

4  ऩिणत ऩौडेर 
(वि.अ. को भ.ुनॊ. 

घसु/ 
रयसित 

प्र. ऩिणत ऩौडेरराई 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 

पैसरा् प्रबतिादीराई सपाई। 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरइएका 
 प्र. ऩिणत ऩौडेररे विबबन्न फहाना गयी वढराससु्ती गयी आपूसॉग बसधै यकभ भाग नगयी 

याभभणी दाईसॉग जनकयाज ढुॉगानाराई ऩवहरेको सवहत सफै वहसाफ वकताफ बभराउन रु. 



077-CR-

0046, वि.अ. 
को पैसरा बभबत 
२०७9/4/12)  

बरई  
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 
 

2059 को दपा 3 को 
उऩदपा (1) िभोख्जभको 
कसयुभा विगो रु. 
75,000/- कामभ गयी 
ऐनको दपा 3(1) य 
3(1) को देहाम खण्ड 
(ग) िभोख्जभ सजाम। 

आधायहरु 
 फयाभद बएको रु. 75,000/- 

भैरे याभभणी ख्घबभयेसॉग भाग गयेको 
य याभभणीरे बनिेदक जनकयाज 
ढुॊगानासॉग बरन ुबनेको साऩटी यकभ 
बरएको हो। 

 प्रस्ततु भदु्धाभा ऩबन प्रबतिादीको घसु 
खाने भनसाम, बनिेदकसॉग घसु 
भागेको य घूस/ रयसित बरएको 
तय म ऩषु्टी हनु सकेको छैन।  

 फयाभदी यकभ प्रबतिादीरे भाग गये 
िभोख्जभ बनजराई ददन बनी 
बनिेदकरे अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगभा बनिेदन ददई 
आमोगफाट उऩरब्ध गयाइएको 
यकभ नै नायामण प्रसाद बट्टरे 
बबयेको झोराफाट फयाभद बएको 
खानतरासी तथा फयाभदी 
भचुलु्काफाट देख्खएको। प्रबतिादीरे 
बनिेदकसॉग घसु िाऩत बरएको 
बबनएको यकभ प्रबतिादीको साथफाट 
फयाभद बएको देख्खदैन। 

75,000/- ददएभार घय बनभाणण सम्ऩन्नको प्रभाणऩर ददन्छु बनी सो कुया जनकयाज 
ढुॉगानाराई जानकायी गयाई ददन ुबनी बनेकोरे बभबत 2077/7/19 गते बनज इख्न्जबनमय 
ऩिणत ऩौडेरराई बेटी कुयाकानी गदाण याभभणी दाईरे बने अनसुाय गनुण बनी घय बनभाणण 
सम्ऩन्नको प्रभाणऩर उऩरब्ध गयाउन यकभ फयाफय भाग गरययहेकोरे आमोगफाट यकभ 
भाग गयी फखु्झ बनज ऩिणत ऩौडेरको साथफाट यकभ फयाभद बएकोरे आिश्मक कायिाही 
गयी ऩाउॉ बने्न जनकयाज ढुॊगानाको उजयुी बनिेदनफाट खरुी आएको प्रस्ततु भदु्धाभा बभबत 
2077/7/22 गते विदयु न.ऩा. -2 ख्स्थत काउन्टय चोकको सागय बभठाई ऩसरफाट 
भैरे भाग गयेको साऩटी यकभ जनकयाज ढुॊगानारे भराई ददन रागेको रु. 75,000/- 
यकभ भैरे नबरएय भसॉगै गएका नायामण प्रसाद बट्टराई बरन रगाई ब्मागभा याख्न 
रगाएको हो बनी प्रबतिादी ऩिणत ऩौडेरको अनसुन्धानको िमान व्महोयाफाट खरुी आएको 
तथा रु. 25,000/- य रु. 50,000/- दईु ऩटक गयी जनकयाज ढुॉगानाफाट यकभ 
बरएय आ्नो साथभा यहेको झोरा बबर याखी फावहय बनस्कने क्रभभा उक्त यकभ रु. 
75,000/- फयाभद बएको हो बने्न व्महोया खरुाउदै उक्त यकभ जनकयाज ढुॊगानारे 
ईन्जीबनमय ऩिणत ऩौडेरराई ददन राग्दा बनजरे नायामण दाइराई ददन ु बनेऩबछ जनकयाज 
ढुॊगानाको हातफाट सो यकभ भैरे बरएको हुॉ। उक्त यकभ घसु िाऩतको यकभ हो बने्न 
भराई जानकायी बथएन बने्न व्महोया नायामण प्रसाद बट्टको कागजफाट खरुाई ददएको 
ऩाइन्छ। मसयी उल्रेख्खत तय म तथा उक्त व्महोयाफाट प्रबतिादी उऩयको कसयु ऩषु्टी 
बईयहेको  अिस्थाभा साऩटी बरएको बने्न बनाईराई आधाय बरई बएको उक्त पैसरा 
रटुीऩणुण देख्खन्छ। 

 उजयुीकताणको बनिेदन अनसुाय रु. 75,000/- रुऩैमा इख्न्जबनमय ऩिणत ऩौडेरराई ददन 
राग्दा  बनजरे नायामण बट्टराई ददन रगाइ बनज नायामण बट्टरे झोराभा याखेको अिस्थाभा 
फयाभद बएको देख्खन्छ। उक्त व्महोयाराई प्रबतिादीरे भौकाभा यकभ बरएको कुया स्िीकाय 
गयेफाट अदारत सभऺको िमानभा ऩबन उक्त यकभ भाग गयेको स्िीकादै मद्दऩी 
याभभणीसॉग साऩटी भागेको यकभ बनजरे उजयुीकताणसॉग बरन ु बनी बनेकोरे भैरे साऩटी 
बरएको हो बने्न व्महोया खरुाई िमान गरयददएको ऩाइन्छ। बनज प्रबतिादीरे िदबनमत साथ 
उजयुी कताणसॉग रयसित िाऩत यकभ भाग गयेको तय मराई प्रबतिादी ऩिणत ऩौडेर य 
उजयुीकताण तथा अकाण व्मख्क्त याभभख्ण ख्घबभये िीच बएको अबडमो सम्फादको बरऩी 
रेखनफाट सभेत ऩषु्टी बएको ऩाइन्छ। सम्फादका क्रभभा उजयुीकताणरे “मताउती सफै गयेय 
50, 60 हजाय कबत हनु्छ त्मती ददउॉरा है।” बन्दा प्रबतिादी ऩिणत ऩौडेररे स्िीकाय 
गयेको ऩाइन्छ। मसैगयी प्रबतिादी य याभभख्ण ख्घबभये िीच येकडण बएको सम्फादको बरऩी 
देखनभा ऩबन याभभख्ण ख्घबभयेरे “कबत ददने बन्मा बथमो य बन्मा ? बन्दा ऩिणत ऩौडेररे 
“Fifty” बनेकोभा याभभणीरे “ऩचास” बबन बनेको य प्रबतिादी ऩिणत ऩौडेररे “अॉ” बनेकोभा 
याभभणीरे “अबन भैरे साठी दे बन्मा बथएॉ त।” बनी बनेका य प्रबतिादी ऩिणत ऩौडेररे 
“अफ उल्रे त ऩचास बन्छ त अबन Seventy Five गददणन ु “Seventy five” बनेकोभा 



याभभणीरे “अवहरे साठी गनुण न” बबन बनेको देख्खन्छ। मसफाट प्रबतिादीरे टेबरपोन 
सम्फाद गदाण  घसु/ रयसित िागेबनङ्ग गयेको देख्खएको अिस्थाको बनविणिाद प्रभाणराई 
पैसराभा ग्रहण नगयेको देख्खन्छ। प्रस्ततु भदु्धाभा प्रभाणको रुऩभा ऩेश गरयएको अबडमो 
बबडीमो बस.डी.फाट रयसित बरएको तय म खलु्न आएको छ। “आयोवऩत कसयु गयेको तय म 
सभबथणत हनेु बस.डी.भा यहेको देख्खएकोरे मसराई सम्फद्ध प्रभाण होइन बन्न नबभल्ने” 
(ने.का.ऩ.2074 अङ्क 9, बाग 59, बन.नॊ. 9880) बबन सिोच्च अदारतको प्रबतिादीत 
बसद्धान्त य प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 13क िभोख्जभ श्रव्म दृश्म अबबरेखराई 
प्रभाणभा ग्रहण गनण सवकने कानूनी व्मिस्थाराई प्रभाणको रुऩभा ग्रहण नगयी प्रबतिादीराई 
सपाई ददने गयी बएको पैसरा प्रबतऩाददत बसद्धान्त, कानून तथा तय म प्रभाणको भूल्माङ्कनको 
योहभा सभेत रटृीऩूणण छ। 

 प्रबतिादी ऩिणत ऩौडेररे िदबनमत याखी घसु/ रयसित भाग गयेको उजयुी बनिेदन, फयाभदी 
भचुलु्का, प्रबतिादीसॉग टेरीपोन सम्िादको अबडमो येकडण, भौकाभा भाबनसहरु नायामण प्रसाद 
बट्ट सभेतरे गरयददएको कागज सभेतरे आयोऩदािी ऩषु्टी बइयहेको अिस्थाभा फयाभद यकभ 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट उऩरब्ध गयाएको य नायामण प्रसाद बट्टफाट 
फयाभद बएको बन्ने आधाय बरई कसूयफाट सपाई ददइएको ऩाइन्छ। सिोच्च अदारतको 
सॊिैधाबनक इजरासफाट 074-WC-0020 रयटभा बएको आदेश पैसराभा “अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग बनमभािरी 2059 को बनमभ 30 भा यहेको प्रािधान अनसुाय 
सॊकरन गरयएको अथाणत प्रत्मथॉ आमोग स्िमरे ददई ऩठाएको सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गरयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहनेु हो। केिर मही कायणफाट भदु्धा नै खायेज हनेु िा 
बए गयेका सफै काभ कायिाही फदय हनेु होइनन।् भदु्धाभा सॊकबरत प्रभाणको भूल्माङ्कनको 
आधायभा ठहय हनेु िा नहनेु कुयाको न्मावमक बनरुऩण गनुण नै ऩने हनु्छ।” बने्न आदेशभा 
बएको प्रबतकुर अथण गयी प्रबतिादीको ऩऺभा एकतपी रुऩभा प्रभाणको आड बरइ प्रस्ततु 
सिोच्च अदारतफाट प्रबतऩाददत बसद्धान्त प्रबतकूर बएको पैसरा रटृीऩूणण देख्खएको। 

 


