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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 गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजजन-१, सािजजबनक सम्ऩख्त्त हाबननोक्सानी-१ य 
घसु/रयसित सम्फन्धी-१ गयी जम्भा-३ िटा भदु्दाहरु आमोगको बनणजम अनसुाय बभबत २०७९।०८।०१ भा सिोच्च 
अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएका भदु्दाहरुको बफफयण देहामानसुाय यहेको छ । 

 

प्रिक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी

 



देहाम: 
क्र सॊ. प्रबतिादी भदु्दा आमोगको भागदाफी विशेष अदारतको पैसरा य आधाय सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएका आधाय 

1  सयेुश ठाकुय 
हजाभसभेत 

(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७५-
CR-००८१, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७९।२।
१३) 

गैयकानूनी 
सम्ऩख्त्त 
आजजन 
गयी  
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

क. सयेुश ठाकुय हजाभको हकभा 
बफगो रु. 3,18,73,720।69 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
2059 को दपा 20(2) अनसुाय 
बफगोफभोख्जभ जरयिाना य कैद 
सजाम हनु तथा गैयकाननुीरूऩभा 
आख्जजत श्रोत नखरेुको य योक्का 
याख्खएका सम्ऩख्त्त सोही ऐनको दपा 
20(2) य दपा 47 तथा 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग ऐन, 2048 को दपा 
29(ख) फभोख्जभ जपत हनु। 

ख. अबनता ठाकुयको हकभा 
अबनता ठाकुयको नाभभा विबबन् न 
फैङ्कभा यहेको तथा अनसुन्धानको 
क्रभभा योक्का याख्खएको चरअचर 
सम्ऩख्त्त भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
2059 को दपा 47 तथा 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग ऐन, 2048 को दपा 
29(ख) फभोख्जभ जपत गने 
प्रमोजनको राबग प्रबतिादी कामभ 
गरयएको। 

ग. सन्तोष ठाकुय, फरयाभ उऩाध्माम 
य बभनाऺी बसन्हाको हकभा 

 सयेुश ठाकुय हजाभरे 
गैयकानूनीरूऩभा आख्जजत सम्ऩख्त्त 
बनजहरूको नाभको खाताभा रकुाइज 
बछऩाइज याखेकोरे आमोगसभऺ 

पैसरा 
 प्रबतिादी सयेुश ठाकुयको बफगो 

घटाइएको तथा अन्म 
प्रबतिादीहरूराई सपाइ। 

आधाय 

 अनसुन्धानकोक्रभभा प्रबतिादीको 
कृवषफाट प्राप्त आम रु 
१२,६०,९३४।८८ कामभ 
गरयएकोभा िीयगञ्ज 
भहानगयऩाबरकाको 
२०७५।९।१५ को ऩत्रसाथ कृवष 
ऻान केन्र, ऩसाजको बभबत 
२०७५।९।२६ को ऩत्र य विशेष 
अदारतराई बभबत २०७७।९।१६ 
भा रेख्खएको ऩत्रानसुाय रु 
५,३५,१०८।१६ थऩ बई कुर 
कृवष आम रु १७,९६,०४३।८४ 
कामभ हनुे। 

 िीयगञ्ज भहानगयऩाबरका, िडा नॊ १५ 
को बसपारयस तथा 
२०७५।१०।२३ को स्थानीम 
सजजभीन भचुलु्काअनसुाय ऩशऩुारन 
आम ५,५०,०००।– थऩ हनुे। 

 प्रबतिादी सयेुश ठाकुयका फिुा 
चख्न्रका ठाकुयको फिुारे िीयगञ्ज 
ख्चनी कायखानाफाट स्िेख्च्छक 
अिकाश योजेिाऩत प्राप्त रु 
६,१९,५००।– आमभा थऩ 
हनुे।चख्न्रका ठाकुयरे बसकभॉ कामज 

 सॊगठठतरूऩभा उजयुी ऩयी नगद तथा फैँङ्क बौचयसभेत सयेुश ठाकुय हजाभकी 
श्रीभती अबनता ठाकुयराइज भकिानऩयुको भनहयीफाट ऩक्राउ गयेको 
देख्खन्छ।अबनता ठाकुयसॉग फयाभद यकभ  बनजको श्रीभान ् सयेुश ठाकुय हजाभरे 
घय रैजान बनजराइज ठदएको य बनजसॉग फयाभद यकभ जम्भा गदाजका फैङ्क 
बौचयहरूसभेत सयेुश ठाकुय हजाभरे नै बनजराइज ठदएको य स्रोत ऩवुष्ट गनज 
नसकेको। 

 प्रबतिादी सयेुश ठाकुय हजाभरे आफ्नो साथी फरयाभ उऩाध्माम य अकाज साथी 
सञ्जमकुभाय कणजकी श्रीभती बभनाऺी बसन्हाको नाभभा विबबन् न फैङ्कभा खाता खोल्न 
रगाई ती खाताहरूसभेत आपैरे सञ्चारन गयेको तथ्मसभेत खरेुको देख्खन्छ।सयेुश 
ठाकुय हजाभरे आपूरे कायोिाय गने गयी कुनै खाता खोबरठदन भेयो श्रीभानराइज 
अनयुोध गयेकोरे भेयो नाभभा NIC फैङ्कभा खाता खोरी बनजराइज कायोफाय गनज 
ठदइएको बन् नसेभेत यहमहोयाको बभनाऺी बसन्हाको भौकाको बनाइफाट सभबथजत 
छ।सोही फमान यहमहोया बनजरे अदारतसभऺ ऩबन रेखाएकी बछन।्त्मसैगयी 
फरयाभ उऩाध्मामरे आफ्नो नाभभा यहेको खाताभा भौज्दात यहेको सम्ऩूणज यकभ 
सयेुश ठाकुय हजाभकै यहेको तथा उक्त खाताफाट सन ्2017 जरुाइज 25 देख्ख 
नै बनजरे कायोिाय गदै आएका बथए बन् न े यहमहोया अनसुन्धानकोक्रभभा बएको 
िमानभा उल्रेख गदै बनजरे प्रबतिादी सयेुश ठाकुय हजाभ ऩक्राउ ऩयेऩश् चात ्
आफ्नो नाभको प्राइभ कभबसजमर फैङ्कभा यहेको यकभ भध्मे रु. 66,50,000/- 
आपैरे यहमख्क्तगत प्रमोजनको राबग ख्झकेको बए ऩबन अनसुन्धानभा सहमोग गने 
भनसामरे उक्त यकभ आमोगभा दाख्खरसभेत गयेको देख्खन्छ।साथै बनज फरयाभ 
उऩाध्मामरे अदारतसभऺ गयेको िमानभा प्राइभ कभबसजमर फैँङ्कको खाताभा यहेको 
यकभ सयेुश ठाकुयकै यहेको तथा बनजैरे कायोफाय गने बनी रेखाइठदएको; जिाप 
९ भा उक्त खाताभा प्रमोग बएको भोफाइरपोन नॊ बनज सयेुश ठाकुयको यहेको 
बनी रेखाइठदएको तथा उक्त खाताको यकभ जपत बएभा आफ्नो भञ्जुयी यहेको 
रेखाइठदॉदासभेत विशेष अदारतरे उक्त यकभ सयेुश ठाकुयको नयही प्रबतिादी 
फरयाभ उऩाध्मामकै यहेको बनेको तथा फरयाभ उऩाध्मामरे अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगभा दाख्खर गयेको रु. 66,50,000/- प्रबतिादी सयेुश 
ठाकुयको खचजभा सभािेश नगयी गरयएको पैसरा त्रवुटऩूणज छ। 

 आपूराइज फेराफेराभा सयेुश ठाकुय हजाभरे अवपसफाट काभ ठदने गयेकोरे बनजरे 



दाख्खर नगद तथा बनजहरूको 
नाभको फैङ्क खाताभा यहेको नगद 
तथा योक्का फैङ्क भौज्दातसभेत जपत 
गने प्रमोजनका राबग भ्रष्टाचाय 
बनिायण ऐन, 2059 को दपा 
47 तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, 2048 
को दपा 29(ख) फभोख्जभ 
बनजहरूराइज प्रबतिादी फनाइएको। 

गयेिाऩत रु १५,००,०००।– थऩ 
गरयएको। 

 प्रबतिादी सयेुश ठाकुयकी हजयुआभा 
िख्न्हमा हजाबभनको जग्गा बफक्रीफाट 
प्राप्त रु ९७,०००।– आम थऩ 
हनुे। 

 टीकाटारो, दख्ऺणा उऩहाय िाऩत रु 
५,००,५००।– थऩ हनुे। 

 िीयगञ्ज भहानगयऩाबरका िडा नॊ 
१५ को ऩत्रानसुाय प्रबतिादी अबनता 
ठाकुयरे टु्यशन ऩढाएिाऩत रु 
५,००,०००।– थऩ हनुे।(बन नॊ 
९३६६, भदु्दा नॊ ०६९-CR-०७६९) 

 प्रबतिादी सन्तोष ठाकुयरे गरुुकूर 
एकेडेभीभा ऩढाएिाऩतको ऩारयश्रबभक 
रु ६,००,०००।– थऩ हनुे।प्रबतिादी 
सयेुश ठाकुयको नेऩार फङ्गरादेश 
फैँङ्क, एसफीआइ फैँङ्क, NIC Asia Bank, 

भाछाऩचु्रे फैँङ्क य नेऩार फैङ्कभा 
यहेको खाता तथा प्रबतिादी अबनता 
ठाकुयको बसबबर फैँङ्क य यािा फैँङ्क य 
प्रबतिादी सन्तोष ठाकुयको NCC 

Bank को खाताफाट प्राप्त ब्माज 
यकभ रु २५,७१,२६९।३२ 
आमभा सभािेश हनुे। 

 सयेुश ठाकुयका फिुा चख्न्रका 
ठाकुयरे सनु बफक्री गयेिाऩतको रु 
१३,८७,७७२।– आमभा थऩ हनुे। 

 ठदरीऩ काकीसॉग बरएको साऩटी 
यकभ रु ५१,००,०००।– 

प्रबतिादीको आमभा सभािेश हनुे। 

आपैरे कायोिाय गने गयी कुनै फैङ्कभा खाता खोरी ठदन अनयुोध गयेअनरुूऩ भेयी 
श्रीभती बभनाऺी बसन्हाको नाभभा NIC Asia फैङ्कभा खोबरएको खाताफाट कायोिाय 
गनज ठदएको हो । खाताको चेक य ATM Card ऩबन उनैराइज ठदनकुा अबतरयक्त 
बसभ काडजसभेत बनजराइज नै ठदएकोरे SMS Alert को सवुिधासभेत बनजरे नै प्रमोग 
गने गयेका बथए बन् ने सञ्जमकुभाय कणजको भौकाको कागज यहमहोया यहेकोभा 
अदारतभा फकऩत्रको क्रभभा बनज सञ्जमकुभाय कणजरे भौकाको कागज सनाखत 
गयी भेयी श्रीभती बभनाऺी बसन्हाको खाता प्रबतिादी सयेुश ठाकुय हजाभरे चराउन े
जानकायी फैङ्कराई नठदइएको । उक्त खाताको चेक य ATM सयेुश ठाकुयसॉगै 
यहेको य ४/५ िटा चेकभा सही गयाएय ऩूयै चेकफकु सयेुश ठाकुयरे बरएको 
उल्रेख गरयठदएकोसभेतका आधायभा मी प्रबतिादी सयेुश ठाकुयरे प्रबतिादी बभनाऺी 
बसन्हाको नाभभा खाता खोरी अिैध आम रकुाएको प्रष्ट बइयहेको 
देख्खन्छ।भ्रष्टाचायको कसूय गने य भ्रष्टाचायफाट गरयएको आजजन रकुाउने तयीका 
अनेक हनु सक्छन।्गैयकानूनी आजजन गनेरे सधैँ आपू िा आफ्नो ऩरयिायका 
सदस्मका नाभभा भात्र सम्ऩख्त्त यातछ िा याखेको हनुऩुछज बन्ने छैन।गैयकानूनी 
आजजन गनेरे त्मस्तो आजजन रकुाउन बगीयथ प्रमत्नसभेत गनजसक्छ बन्ने कुया 
स्िाबाविक अनभुानको विषम हो।मस्तो कसूय गने यहमख्क्तरे आफ्नो ऩरयिायका 
सदस्मका नाभभा सम्ऩख्त्त यातदा सभाबतने डयरे ऩरयिायका सदस्म फाहेकका 
नातागोता, इष्टबभत्ररगामत अन्म ख्चनजानका साथीबाइ एिभ ्यहमाऩायीहरूका नाभभा 
सभेत सम्ऩख्त्त रकुाउन सक्ने ख्स्थबत इन्काय गनज नसवकने हनु्छ। 

 भेयो तरफ, बत्ता, कृवष आम, ऩरयिायको अन्म सदस्मको आम, ससयुारीफाट प्राप् त 
यकभ य साथीबाइ आपन्तफाट बरएको साऩटीसभेतको यकभ आफ्नो आम श्रोत 
बएको बन् न े यहमहोया प्रबतिादीरे अदारतभा फमान गदाज उल्रेख गयेका 
छन।्विबबन् न यहमख्क्तहरूसॉग बरएको साऩटी, ऩरयिायका सदस्महरूको आम य कृवष 
आम, जग्गा विक्रीिाट प्राप् त आम य सोफाट फढे फढाएको आम्दानी गणना 
नगरयएको बन् न े ख्जकीय बरए ऩबन प्रबतिादीरे तत्सम्फन्धी ठोस प्रभाण ऩेश गनज 
सकेको देख्खदैन।बभनाऺी बसन्हा य सञ्जमकुभाय कणजको फैङ्क खातासॉग आफ्नो कुनै 
सयोकाय नयहेको, फरयाभ उऩाध्मामको फैङ्क खाताभा आपूरे यकभ जम्भा नगयेको 
बन् ने बनजको ख्जवकय आपूरे विश् िासको आधायभा प्रबतिादी सयेुश ठाकुय 
हजाभराइज आफ्नो खाता प्रमोग गनज ठदएको य आफ्नो खाताभा बएको यकभ सयेुश 
ठाकुय हजाभको नै बएकोरे उक्त यकभ जपत बएभा भञ् जयु छु बन् नेसभेत 
यहमहोयाको प्रबतिादी िरयाभ उऩाध्मामको अदारतभा बएको फमानसभेतफाट 



 प्रबतिादी सन्तोष ठाकुयको अध्ममन 
खचज रु २५,९५०।– य सयेुश 
ठाकुयका छोयाहरू गौयि य योशनको 
२०७० देख्ख २०७५ सम्भको खचज 
रु १,८४,०४१।४० य गौयिको 
१०+२ को शलु्क रु 
२,१७,३१५।– गयी जम्भा रु 
४,२७,३०६।– हनुे तथा छोयाद्वमको 
२०७० सारबन्दा अख्घको अबबरेख 
नष्ट बइसकेकोरे शलु्क यहमहोया 
जानकायी गयाउन नसवकने बएकारे 
सोभा केही यकभ थऩ गयी अध्ममन 
खचज रु ६,०४,०००।– कामभ 
हनुे। 

 बभनाऺी बसन्हाको NIC Asia Bank 

खाताभा यहेको रु 
२६,९५,२११।५९ य फरयाभ 
उऩाध्मामको नाभभा NCC Bank भा 
यहेको रु ३६,५८,८५०।८१ य 
Prime Commercial Bank भा यहेको 
रु ६३,१९७।१४ का सम्फन्धभा 
खाताधनीहरूरे उक्त खाताको 
कायोफाय सयेुश ठाकुयरे नै गयेको 
बने ऩबन सयेुश ठाकुयफाट सम्फख्न्धत 
फैँङ्कहरूको चेक य ATM फयाभद 
नबएको य बभनाऺी बसन्हाको खाताभा 
हकफाराको नाभ बनजका श्रीभान ्
सञ्जमकुभाय कणजको नाभ यहेको तथा 
फरयाभ उऩाध्मामको नाभफाट 
खोबरएका खाताका चेक य एटीएभ 
प्रबतिादी सयेुश ठाकुयफाट फयाभद 

खख्ण्डत बइयहेको छ। 

 सयेुश ठाकुयरे आपूरे गैयकानूनी तयीकारे आख्जजत सम्ऩख्त्त रकुाई बछऩाई याख्न 
फरयाभ उऩाध्माम य बभनाऺी बसन्हाको खाता चराउने तथ्मराई फरयाभ 
उऩाध्मामको नाभभा प्राईभ कभबसजमर फैङ्कभा यहेको खाता नॊ. 021000201U 
को SMS Alert का सम्फन्धभा उक्त फैङ्कफाट प्राप्त च.नॊ. 1063 बभबत 
2075/5/20 को ऩत्रद्वाया खरेुअनसुाय बभबत 15 अगस्ट 2017 देख्ख सयेुश 
ठाकुयरे प्रमोग गने गयेको पोन नॊ ९८४५२27400 भा SMS Alert सबुफधा 
बरइएकोभा बनज सयेुश ठाकुय 2075/4/12 भा ऩक्राउ ऩनाजसाथ 30 जरुाई 
2018 अथाजत 2075/4/14 देख्ख ऩनु: फरयाभ उऩाध्मामरे प्रमोग गने पोन 
नॊ 9802673634 भा SMS Alert प्राप्त हनुे गयी ऩरयफतजन गयेको देख्खएको 
साथै, सयेुश ठाकुयरे खाता प्रमोग गदाज SMS Alert प्राप्त हनुे 9845227400 
नम्फयको बसभकाडजसवहतको भोफाइरपोन सयेुश ठाकुय ऩक्राउ ऩदाज बनजसॉगै 
फयाभद बै आएको देख्खएको य NCC Bank को बभबत २०७५/०५/२४ च.नॊ. 
१४५ को ऩत्रद्वाया उक्त फैङ्कभा फरयाभ उऩाध्मामको खाता नॊ 
0010001561710 को कायोफायको SMS Alert 2074/12/27 देख्ख 
बभनाऺी बसन्हाका श्रीभान ्सञ्जमकुभाय कणजको नाभभा यही सयेुश ठाकुयरे प्रमोग 
गने पोन नॊ ९८१३७५२८५६ भा बरइएको य बभबत 2075/4/12 भा सयेुश 
ठाकुय ऩक्राउ ऩनाजसाथ 2075/4/13 गते नै सो नॊ ऩरयफतजन गयी 
9801023240 भा SMS Alert  प्राप्त हनुे गयी बभराईएको तथा NIC Asia 

फैङ्कको बभबत 2075/5/25 च नॊ. १९४ को ऩत्रद्वाया खरेुअनसुाय बभनाऺी 
बसन्हाको नाभको खाता नॊ. 2187985648052401 को SMS Alert 
सबुफधा कायोफायको शरुूदेख्ख नै उख्ल्रख्खत पोन नॊ. 9813752856 भा नै 
बरएको देख्खएफाट उख्ल्रख्खत तीनिटै फैङ्क खाताहरूको कायोफाय सयेुश ठाकुयरे 
नै सञ्चारन गने कुयाभा कुनै बफफाद नदेख्खएको य सो कुया सम्फख्न्धत फैङ्कहरूफाट 
प्राप्त SMS बफफयणका साथै फरयाभ उऩाध्माम, बभनाऺी बसन्हा, सन्जमकुभाय कणज 
य सयेुश ठाकुयसभेतरे सोही ब्महोया सभथजन गदै अनसुन्धानको क्रभभा गरयठदएको 
फमान ब्महोयारे सभेत ऩवुष्ट गरययहेको छ। 

 सयेुश ठाकुयकी श्रीभती अबनता ठाकुय य बाइ सन्तोष ठाकुयको भौकाको फमानभा 
आफ्नो नाभभा बफबबन्न फैङ्कभा यहेको खाताहरूभा बएको कायोफाय सयेुश ठाकुयरे 
नै गयेका हनु ्बनेका य अबनता ठाकुयको नाभभा बसबबर फैङ्कभा बएको खाता नॊ. 
00510105665014, यावष्डम फाख्णज्म फैङ्कको खाता नॊ. 



नबएको य हकफारा श्रीभती ऩूजा 
उऩाध्मामराई याखेकोरे गैययहमख्क्तको 
नाभभा यहेको फैँङ्क खाताको यकभ 
प्रबतिादी सयेुश ठाकुयको हो बनी 
बनेको आधायभा प्रबतिादी सयेुश 
ठाकुयको यकभ कामभ गनज नबभल्ने 
(बन नॊ ९१४९)।साथै फरयाभ 
उऩाध्मामरे आमोगभा दाख्खर गयेको 
रु ६६,५०,०००।– सयेुश ठाकुयको 
नबई बनऺेऩकताज फरयाभ 
उऩाध्मामको नै हनुे। 

 

25002005010 य बाइ सन्तोष ठाकुयको नाभभा यहेको एनबसबस फैङ्कको 
खाता नॊ. 0110000042813 भा भौज्दात यहेका यकभ सयेुश ठाकुयरे नै 
जम्भा गरयठदएको य अबनता ठाकुयसॉग फयाभद बै आएका फैङ्कभा यकभ जम्भा 
गरयएका बौचयसॉग सम्फख्न्धत खाताहरूका सम्ऩूणज यकभको कायोफाय बनज सयेुश 
ठाकुय आपूरे नै गयेको तथ्म ऩवुष्ट बइयहेको छ।साभान्मतमा अनसुन्धान 
अबधकायीसभऺ गयेको साबफती फमानको आधायभा भात्र कसयु ठहय गनज ऩमाजप्त 
प्रभाण होइन तय अनसुन्धान अबधकायीसभऺको फमान कुनै दफाफ प्रबािविना 
आफ्नो अन्तय रृदमफाट स्िस्पूतजरूऩभा आयोवऩत कसूयसॉग स्िाबाविक साभञ्जस्मता 
हनुे गयी फमान गयी सो फमान अन्म स्ितन्त्र प्रभाणफाट ऩवुष्ट बइयाखेको छ बन े
अनसुन्धान अबधकायीसभऺ गयेको फमानराई प्रभाणभा ग्रहण नगने हो बन े सो 
फमान गनुजऩने कानूनी यहमिस्थाको कुनै अथज य प्रमोजन देख्खन नआउने (बन नॊ 
१००५९, २०७२ अङ्क ७)।मसयी अनसुन्धान अबधकृतसभऺ गरयएको फमान य  
अन्म तथ्महरूरे प्रबतिादीरे अिैधाबनकरूऩभा आजजन गयेको सभथजन गरययहेको 
अिस्थाभा प्रबतिादी सयेुश ठाकुयको बफगो यकभ घटाएय तथा अन्म 
प्रबतिादीहरूराई सपाइ ठदई गरयएको पैसरा त्रवुटऩूणज छ। 

 सयेुश ठाकुयरे रू. ३०,००,०००।- साऩटी बरएको बनी दाफी गयेका 
ऩथृ्फीप्रसाद झारे कागज गने क्रभभा सयेुश ठाकुयसॉग कुनै आबथजक रेनदेन 
नबएको बनेकारे सयेुश ठाकुयरे आपूरे आजजन गयेको गैयकानूनी सम्ऩख्त्तको 
श्रोत ऩवुष्ट गने बनमतरे काल्ऩबनक साह ु खडा गयेका स्ऩष्ट देख्खन्छ।बनजरे 
फकऩत्रभा आपूरे सयेुश ठाकुयसॉग कायोफाय नगयेको बनी फकऩत्र गरयठदएकै 
देख्खन्छ। 

 भािरीफाट करयफ रू. ९५,००,०००।- साऩटी बरएको बनी सयेुश ठाकुयरे 
खरुाए ऩबन उक्त तथ्म ऩषु्ट्ट्याइॉ हनुे कुनै आबधकायीक कागजात नबएको य सो 
अिबधभा बनज सयेुश ठाकुयको बफबबन्न फैङ्कभा सभेत ठूरो यकभ भौज्दात यहेको 
देख्खएकोरे बनजरे भाभासॉग यकभ साऩटी बरनऩुने कुनै औख्चत्मसभेत नदेख्खनकुा 
साथै बनजको उक्त कायोफाय ऩवुष्ट गने कुनै आधायसभेत देख्खदैन।साथै बफना 
आधाय टीकाटारो, दख्ऺणा, उऩहाय िाऩत रु ५,००,५००।– थऩ हनुे बनी 
प्रबतिादी सयेुश ठाकुयको आम कामभ गयेकोसभेत विशेष अदारतको पैसरा 
त्रवुटऩूणज देख्खन्छ। 

 कृवष ऻान केन्रको ऩत्रको आधायभा आम्दानीभात्र देखाई कृवष कभज गदाज खचै 
नहनुेजसयी विशेष अदारतरे प्रबतिादी सयेुश ठाकुयको आमभात्र देखाई गरयएको 



पैसरा फदयबागी छ।जग्गाधनीरे नै जग्गा कभाएको बन्ने ख्जकीय यहेको 
अिस्थासभेत कृवष उत्ऩादनकोक्रभभा भर, फीउ श्रभरगामत हनु जाने उऩमुजक्त 
भनाबसफ खचजहरू कटाई आम्दानी कामभ गनुज न्मामोख्चत देख्खन्छ।अत् प्रस्ततु 
भदु्दाभा कृवषआम कामभ गदाज भाबथका आधायहरूिाये कुनै कुया उल्रेख गरयएको 
छैन।साथै कृवष आमको यकभ अॊख्शमायहरूफीच िाॉडपाॉड गरयएको ऩबन 
देख्खॉदैन।सगोरको ऩैतकृ जग्गाफाट फचत नै हनु नसक्ने नगण्म कृवष आमराई 
खचजसभेत नकटाई ऩूयै प्रबतिादीको एकरौटी आम कामभ गयी कृवष ऻान केन्रको 
ऩत्रको आधायभा प्रबतिादीको आम कामभ गरयठदएको विशेष अदारतको पैसरा 
त्रवुटऩूणज छ।िादी नेऩार सयकाय प्रबतिादी हयेकृष्ट्ण बगत बएको भदु्दाभा हयेकृष्ट्ण 
बगतरे आफ्नी श्रीभती सनुमनादेिी बगतरे तयकायी यहमिसामफाट 
रू.११,८८,०००।– आम गयेको बनी विशेष अदारतभा रेखाएको 
देख्खन्छ।सनुमानदेिी बगतको नाभभा पभज दताज बएको बए ताऩबन के कबत 
तयकायी उत्ऩादन बएको, कबत बफक्री वितयण बएको बन्नेजस्ता कुयाहरू ऩवुष्ट हनु 
नआएफाट सो यकभ प्रबतिादीको आमभा जम्भा गनज बभल्दैन।(बन नॊ ९४३३; 

नेकाऩ २०७२, अङ्क ७) 

 सयेुश ठाकुयरे आमोगभा ऩेश गयेको सम्ऩख्त्त बफफयण पायाभभा एकासगोरको 
ऩरयिायका सदस्मको आम शीषजकभा फिुा चख्न्रका ठाकुयरे बसकभॉ ऩेशा गयी रू. 
१५,००,०००।- आम्दानी गयेको बनी आम थऩ गयेको, श्रीभती अबनता ठाकुयरे 
ट्युसन ख्शख्ऺकाको रूऩभा काभ गयी रू. ५,००,०००।- आम्दानी गयेको य 
बाइ सन्तोष ठाकुयरे टु्यसन ख्शऺकको रूऩभा काभ गयी जम्भा रू. 
६,००,०००।- आम्दानी गयेको बनी आम थऩ गयेकोभा बनजहरूभध्मे फिुा 
चख्न्रका ठाकुयरे कुन प्रकायको काभ गयी उक्त यकभ आम्दानी गयेका हनु ्स्ऩष्ट 
नबएको, बनजको नाभभा कुनै पभजसभेत दताज बएको नदेख्खएको य बनजको 
नाभफाट कुनै आमकय बतयेको प्रभाण ऩेश बएको सभेत नदेख्खएको । साथै, 
बनजकी श्रीभती अबनता ठाकुयरे भौकाभा फमान गदाज आफ्नो ऩेशा गवृहणी बनी 
खरुाइठदएको य बनजको बाइरे आफ्नो ऩेशा विद्याथॉ बनी उल्रेख गयेको तथा 
बनजहरूको कुनै आबधकायीक टु्यसन सेन्टय यहे/बएको सभेत नदेख्खएको य उक्त 
यकभ कुनै फैङ्कभा जम्भा बएको सभेत नदेख्खॉदा अदारतरे थऩ गरयठदएको उक्त 
यकभ आम आजजन बएको प्रभाख्णत हनुे कुनै ठोस आधाय प्रभाण नऩाइएकोरे 
बनजहरूरे आपूरे आजजन गयेको गैयकानूनी सम्ऩख्त्तको श्रोत ऩवुष्ट गने गरत 
भनसामरे झठु्ठा बफफयण उल्रेख गयेकोभा विशेष अदारतरे सभेत तथ्म 



प्रभाणबफना सम्ऩख्त्त थऩ गरयठदएको त्रवुटऩूणज छ। 

 बनजाभती वकताफखानाफाट सयेुश ठाकुयरे अख्घल्रा ३ आबथजक फषजहरूभा 
फझुाएको सम्ऩख्त्त बफफयण पायाभहरूभा तथा आमोगभा फझुाएको सम्ऩख्त्त बफफयण 
पायाभभा उल्रेख गयेको फरयाभ उऩाध्माम तथा बभनाऺी बसन्हासभेतको नाभभा 
जम्भा गयेको यकभ उल्रेख नगयेको; बनजरे ठदबरऩकुभाय काकी, ऩथृ्िीप्रसाद झा, 
बनजको ससयुारी तथा भािरी कसैसॉग बरएको साऩटी यकभको सम्फन्धभा सभेत 
कुनै ब्महोया उल्रेख गयेको नदेख्खएफाट सभेत बनजरे साऩटी बरएको बनी 
भौख्खकरूऩभा खरुाएका ब्महोया झठु्ठा यही ऩबछ प्रभाण कागजात फनाएको 
देख्खएको य बनजरे आपूरे आजजन गयेको सम्ऩख्त्त रकुाउन बछऩाउन फरयाभ 
उऩाध्माम य बभनाऺी बसन्हाको नाभको खाता प्रमोग गयेका हनु ्बन्ने कुया फरयाभ 
उऩाध्माम य बभनाऺी बसन्हाको अदारतकै फमानसभेतरे ऩवुष्ट बइयहेको छ। 

 बनज प्रबतिादीका वऩता चख्न्रका ठाकुयरे २०७४ सारभा विबबन्न बभबतभा यागनी 
ज्िेरसज करैमा फायाभा सनु बफक्री गयी रू.१३,८७,७७२।– आम प्राप्त बएको 
विशेष अदारतको पैसराभा उल्रेख गयेको देख्खएकोभा बनजरे फैङ्क खाताभा रू. 
२ कयोडबन्दा फढी भौज्दात नै बएका ब्मख्क्तरे घयभा यहेका गयगहना फेच्नऩुने 
कुनै आिश्मकता ऩनजसक्ने अिस्था सभेत देख्खन नआउॉदा बनजरे सनु बफक्री गयी 
यकभ आम्दानी गयेको बन्ने बफषमसभेत कऩोरकख्ल्ऩत देख्खन्छ।िीयगञ्जभा घय 
हनुेरे करैमा ऩगुेय सनु बफक्री गयेको देखाउनरेु केिर आम यकभ फवृिका राबग 
यागनी ज्िेरसजको बफर ऩेश गयेको देख्खन्छ।आफ्ना गठभेरका भाबनसहरूराई 
बभराई जनुसकैु सभमभा तमाय ऩानज सवकने घयामसी फनािटी कागज खडा गयी 
गयाई आपूरे स्रोत ऩवुष्ट गनुजऩने सम्ऩख्त्तको भूल्म घटफढ गयाउने उद्देश्मरे तमाय 
गरयएको कतै अबबरेख नयहने गैयसयकायी बफररे सम्ऩख्त्तको स्रोत सबुनख्ित 
गदैन।ब्मख्क्तका साथभा यहेको सनुचाॉदी चर सम्ऩख्त्त हो।त्मस्तो सम्ऩख्त्त बफक्री 
गदाज प्राप्त हनुे भनुापा आमस्रोत हनु सक्छ , तय सम्ऩख्त्त स्िमभ ्बने आमको स्रोत 
हनु नसक्न े।सम्ऩख्त्त य आमस्रोतको बबन्नतासम्फन्धी साभान्म अिधायणागत 
विषमभा अनबबऻ यही सनु चाॉदीराई स्रोतको रूऩभा गणना गयेको विश्लषेण 
प्रथभदृवष्टभा नै त्रवुटऩूणज देख्खएकोरे कामभ यहन नसक्ने ।(बन.नॊ. ८८३२, नेकाऩ 
२०६९ अङ्क ५) 

 विशेष अदारतरे पैसराभा कृवष य ऩशऩुारनफाट क्रभश: रु १७,९६,०४३ य 
५,५०,०००।- आम गयेको बनी िडा कामाजरमको ऩत्रराई आधाय बरएकोभा 
बनजरे के कस्ता ऩशऩुॊऺी कबत भूल्मभा बफक्री गयी उक्त आम्दानी गयेका हनु ्



बन्ने एवकन नखलु्नकुा साथै सो बफषम प्रभाख्णत गने कुनै आधाय तथा 
कागजातसभेत ऩेश गनज नसकेकोरे अदारतको पैसरा त्रवुटऩूणज छ। 

 पैसराको प्रकयण ५० (घ) भा गैययहमख्क्तको नाभभा यहेको फैङ्क खाताको यकभ 
प्रबतिादी सयेुश ठाकुयको हो बनी बनेको आधायभा प्रबतिादी सयेुश ठाकुयको 
यकभ कामभ गनज नबभल्ने (बन.नॊ. ९१४९) उल्रेख गरयए ऩबन सिोच्च अदारतको 
बन.नॊ. ९१४९ को भदु्दाभा यहेको तथ्मगत अिस्था प्रस्ततु भदु्दाको तथ्मसॉग 
सम्फख्न्धत यहेको देख्खदैन।प्रस्ततु भदु्दाभा प्रबतिादीहरू फरयाभ उऩाध्माम, बभनाऺी 
बसन्हासभेतरे आआफ्नो खाताभा यहेको यकभ प्रबतिादी सयेुश ठाकुयरे नै खाता 
खोल्न रगाई जम्भा गयेको य त्मसको बोगचरन उनैरे गने यहमहोया अदारतकै 
फमानभा सभेत उल्रेख गरयठदएको अिस्थाभा उक्त बन.नॊ. ९१४९ का आधाय बरई 
सपाइ ठदइएको त्रवुटऩूणज छ। 

2  प्रठदऩ कुभाय 
ठाकुय य 
याजकुभाय 
भहया (वि.अ. 
को भ.ुनॊ. 
०७5-CR-

०131, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७९।०3
।07)  

साभाख्जक 
सयुऺा बत्ता 
यकभ खाई 
भासी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्रबतिादी प्रठदऩ कुभाय ठाकुय् विगो 
रु.९,६२,९१४/- कामभ गरय भ्र.बन. 
ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ 
बफगो असरु गयी सोही ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३(१)(ङ) फभोख्जभ कैद 
य जरयिाना हनु 

प्रबतिादी याजकुभाय भहया् विगो रु 
१,२२,०००/- कामभ गरय भ्र.बन.ऐन, 
२०५९ को दपा १७ फभोख्जभ बफगो 
असरु गयी भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) य दपा 
३(१)(घ) फभोख्जभ कैद य जरयिाना हनु  

 

पैसरा् प्रबतिादीहरुराई सपाई। 

विशेष अदारतरे सपाई ठददा बरएका 
आधाय् 

 प्रबतिादीहरुरे साभाख्जक सयुऺा बत्ता 
सम्फख्न्धत राबग्राहीहरुराई नफझुाई 
आपैरे खाइभासेको बने्न न त 
सम्िख्न्धत राबग्राहीहरुको उजयुी छ, न 
त उनीहरुको भौकाको कागज छ, न त 
स्थरगत रुऩभा गई स्थानीम सयजबभन 
फेहोया यहेको छ,  

 तत्काबरन बबूभगत ऩाटॊको कायणरे 
गा.वि.स कामाजरमभा आउन नक्सने 
राबग्राही साभाख्जक सयुऺा बत्ता 
बनजहरु यहेफसेको स्थानभा ऩरु् माई 
असर बनमतरे बनजहरुरे गने बयऩाई 
कागजभा प्रबतिादीहरुरे अऩिादको 
रुऩभा औठाछाऩ रगाएको बएताऩबन 
राबग्राहीको वहतभा असर बनमतरे 
गयेको सो कामजभा प्रबतिादीहरुको 
फदबनमत यहेको बथमो बनी बन्न सवकने 
अिस्था देख्खएन,  

 राबग्राहीहरुरे गने सवहछाऩभा 

 साभाख्जक सयुऺा बत्ता सम्िख्न्धत राबग्राहीहरुराई फझुाएको बन्ने सम्िन्धभा 
बभबसर सॊरग्न कुनै ऩनी प्रभाणहरु यहे बएको नदेख्खएको अिस्थाभा सभेत 
अदारतरे “राबग्राहीहरुरे गने सवहछाऩभा प्रबतिादीहरुरे आपैरे सहीछाऩ गयी 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता सम्िख्न्धत राबग्राहीहरुराई फझुाएको ख्स्थबतभा 
प्रबतिादीहरुरे प्रवक्रमागत त्रवुट गयेको”  (पैसराको प्रकयण नॊ.35) बन्न े भरु 
आधाय ग्रहण गयी प्रबतिादीहरुराई सपाई ठदन े गयी पैसरा गयेको देख्खन्छ । 
तसथज विशेष अदारतिाट प्रबतिादीहरुराई सपाई ठदने हेतरेु हदैु नबएको 
प्रभाणराई नै प्रभाणको रुऩभा ग्रहण गयी प्रबतिादीहरुराई सपाई ठदने गयी बएको 
प्रस्ततु पैसरा प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 54 िभोख्जभ प्रथभ दृवष्टभा नै त्रवुट 
ऩूणज बई फदय बागी छ ।  

 तत्काबरन विषभ ऩरयख्स्थबतभा प्रबतिादीहरुरे राबग्राहीको सवहछाऩ आपै गयी 
सम्िख्न्धत यहमख्क्तहरुराई फझुाएको बनी िमान यहमहोया रेखाएका, तत्काबरन 
बबूभगत ऩाटॊको कायणरे गा.वि.स कामाजरमभा आउन नसक्न ेराबग्राही साभाख्जक 
सयुऺा बत्ता बनजहरु यहेफसेको स्थानभा ऩरु् माई असर बनमतरे बनजहरुरे गने 
बयऩाई कागजभा प्रबतिादीहरुरे अऩिादको रुऩभा औठाछाऩ रगाएको(पैसराको 
प्रकयण नॊ.31) बनी स्िॊम विशेष अदारतरे पैसराभा स्िीकाय गयेको अिस्था छ 
। तय विशेष अदारतको पैसराभा राबग्राही फसेको स्थानभा आपै गई साभाख्जक 
सयुऺा बत्ता फझुाउन सक्ने प्रबतिादीहरुरे राबग्राहीराई साभाख्जक सयुऺा बत्ता 
िझेुको बयऩाईभा सहीछाऩ वकन गयाएनन बन्न े कुनै उत्तय नयहेको अिस्थाभा 
प्रबतिादीहरुरे आयोऩदािी िभोख्जभ कसूय गयेको ऩवुष्ट बएको देख्खएकोरे सजाम 



प्रबतिादीहरुरे आपैरे सहीछाऩ गयी 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता सम्िख्न्धत 
राबग्राहीहरुराई फझुाएको ख्स्थबतभा 
प्रबतिादीहरुरे प्रवक्रमागत त्रवुट गयेको 
देख्खएताऩबन फदबनमत याखी उक्त कामज 
नगयेको तथा बत्ता यकभ सम्िख्न्धत 
राबग्राहीहरुराई फझुाइ बनजहरुरे खाइ 
भासेको तथ्म य कसूय स्थावऩत हनु 
नसकेको, 

 बनिेदक भोहन भहतोराई फकऩत्रको 
रागी ख्झकाउॉदा उऩख्स्थत नबई उजयुी 
ऩवुष्ट गनज सकेको देख्खदैन बने्नसभेत 
आधाय ग्रहण गयी प्रबतिादीराई 
आयोवऩत कसूयफाट सपाइ ठदन े गयी 
बभबत २०७९।03।07 भा पैसरा 
बएको देख्खमो । 

 

गनुज ऩनेभा अस्ऩष्ट तथा भनोगत आधायबरई प्रबतिादीहरुराई सपाई ठदन े गयी 
बएको पैसरा त्रटुी ऩूणज बई फदयबागी छ ।  

 बसयहा ख्जल्रा साविक याभऩयु विताज गा.वि.स.का प्राविबधक सहामक प्रठदऩ कुभाय 
ठाकुयरे भतृ्तकको सभेत बत्ता खाइयहेको उजयुीको सम्फन्धभा ख्जल्रा विकास 
सबभबतको कामाजरम बसयहाफाट २०६५ सार देख्ख २०७२ सार सम्भको साविक 
याभऩयु विताज गा.वि.स.को साभाख्जक सयुऺा बयऩाईको सक्करै प्रबत भाग गदाज उक्त 
कामाजरमफाट आ.ि. २०६६/६७ देख्ख आ.ि. २०७०/०७१ सम्भका सा.स.ु 
वितयणको सक्करै प्रबत प्राप्त बई तत्काबरन गा.वि.स. कामाजरमभा यहेका 
कभजचायीहरुको औॊठा छाऩ नभनुा बरई ऩयीऺणको रागी केन्रीम प्रहयी विबध 
विऻान प्रमोगशारा, साभाखसुी काठभाण्डौभा ऩठाएकोभा उक्त कामाजरमको च.नॊ. 
४६८४ बभबत २०७४/१२/१६ य च.नॊ. १६९६ बभबत २०७५/०५/२५ को 
ऩत्रभापज त प्राप्त बएको औॊठाछाऩ ऩयीऺण प्रबतिेदन अनसुाय बनज प्राविबधक 
सहामक प्रठदऩ कुभाय ठाकुयको औॊठाछाऩ आ.ि. ०६६/६७ देख्ख आ.ि. 
२०७०/७१ सम्भको बयऩाई ऩयीऺण गदाज बनजको जम्भा ५४६ िटा औॊठाछाऩ 
बभरेको देख्खन्छ य उक्त कामाजरमका कामाजरम सहमोगी याजकुभाय भहयाको सभेत 
सो अिबधभा जम्भा ६६ िटा औॊठाछाऩ बभरेको बबन प्रबतिेदन प्राप्त बएको 
देख्खएकोभा विशेषऻ प्रबतिेदक सबुभत्रा राभा य ख्शखय याज कुॉ ियरे प्रबतिेदनको 
यहमहोयाराई सभथजन गयी अदारतभा िकऩत्र सभेत गयेको देख्खएको अिस्था छ 
(प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 20 य दपा 23 िभोख्जभ प्रभाणभा बरन ऩने) । 
स्िॊम प्रबतिादी प्रठदऩ कुभाय ठाकुयरे अबधकाय प्राप्त अबधकायी सभऺ गयेको िमान 
य प्रबतिादी याज कुभाय भहयाको िमानभा सवहछाऩ आपूरे गयेको बनी कसयु 
स्िीकाय गयेको देख्खएकोछ । प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 9(2)(क) अनसुाय 
मस्तो िमान प्रबतिादीहरुको विरुिभा राग्न ेस्ऩष्ट छ । मसथज बनज प्रबतिादीहरुरे 
साभख्जक सयुऺाबत्ता िाऩतको सयकायी यकभ आपै बरने खाने फदबनमत साथ 
वहनाबभना उक्त साभाख्जक सयुऺा बत्ता वितयणको नेऩार सयकायको सम्ऩख्त्त 
िदबनमतसाथ हानी नोक्सानी गयेको ऩवुष्ट बई यहेको अिस्थाभा सभेत बनज 
प्रबतिादीहरुराई सपाई ठदने गयी बएको पैसरा त्रवुट ऩूणज छ । 

 विशेष अदारतरे प्रबतिादीहरुराई सपाई ठदन े गयी पैसरा बई प्रबतिादीहरुरे 
तत्काबरन बबूभगत ऩाटॊको कायणरे गा.वि.स कामाजरमभा आउन नक्सन ेराबग्राही 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता बनजहरु यहेफसेको स्थानभा ऩरु् माई असर बनमतरे 
बनजहरुरे गने बयऩाई कागजभा प्रबतिादीहरुरे अऩिादको रुऩभा औठाछाऩ 



रगाएको बएताऩबन राबग्राहीको वहतभा असर बनमतरे गयेको सो कामजभा 
प्रबतिादीहरुको फदबनमत यहेको बथमो बनी बन्न सवकने अिस्था देख्खएन बन्ने 
आधाय बरएको ऩाईन्छ । भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को 
कानूनी यहमिस्थाभा ” नेऩार सयकाय िा सािजजबनक सॊस्थाको सम्ऩख्त्तको राऩयिाही 
िा िदबनमत गयी वहनाबभना हानी नोक्सानी िा दरुुऩमोग गये गयाएभा भासेभा िा 
बनजी प्रमोगभा रगाएभा कसयु हनुे यहमिस्था स्ऩष्ट गयेको छ । मसयी कानूनी 
यहमिस्था एकातपज  बनणजमाधाय अको तपज  बएको विशेष अदारतको पैसरा त्रटुीऩूणज 
एिॊ िदय मोग्म यहेको छ । 

 बनिेदक भोहन भहतोराई फकऩत्रको रागी ख्झकाउॉदा उऩख्स्थत नबई उजयुी ऩवुष्ट 
गनज सकेको देख्खदैन बनी आधाय बरई प्रबतिादीहरुराई सपाई ठदएको सम्िन्धभा 
हेदाज प्रस्ततु भदु्दाभा बनज भोहन भहतोराई भरुकुी पौजदायी कामजविधी सॊवहता, 
२०७४ को दपा ११२ िभोख्जभ फझु्न सक्ने देख्खदा सभेत सो कामजविधी कानून 
तपज  प्रिेश नगयी प्रबतिादीहरुराई सपाई ठदन हतायभा गयेको पैसरा प्रभाण ऐन, 

२०३१ को दपा ५४ को कानून यहमिस्थाको प्रबतकुर यवह पैसरा त्रवुट ऩूणज बई 
फदय बागी छ । 

  (स.अ.फ,ु िषज १८, अॊक १५, भॊसीय २०६६, ऩूणाांक ४१७, ऩषृ्ठ १९ ),  (ने.का.ऩ, 

२0४६, अॊक ६, बाग ३१, बन.नॊ ३८४९) सिोच्च अदारतिाट प्रबतऩादन बएको 
नख्जयको प्रबतकुर हनुेगयी प्रबतिादीहरुराई सपाई ठदने गयी पैसरा बएको । 

3  विजम याना य 
अबनर कुभाय 
झा (वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७7-

CR-०031, 

वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७९।०2
।20)  

घसु/ 

रयसित 

बरने/ ठदन े

कामज गयी 
भ्रष्टाचाय 

गयेको। 

प्रबतिादी विजम याना् भ्र.बन.ऐन, 

२०५९ को दपा ३(१) को 
कसयुभा बफगो रु.२,००,०००।–

कामभ गयी सोही ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३(१)(घ) फभोख्जभ 
जरयिाना य कैद सजाम गयी उक्त 
फयाभदीत यकभ सभेत सोवह ऐनको 
दपा ३(१) फभोख्जभ जपत हनु  

प्रबतिादी अबनर कुभाय झा्भ्र.बन.ऐन, 

२०५९ को दपा ३(3) को 
कसयुभा बफगो रु.२,००,०००।–

कामभ गयी सोही ऐनको दपा 
३(३) भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोवह 

पैसरा् प्रबतिादीहरुराई सपाई  

विशेष अदारतरे सपाई ठददा बरएका 
आधाय् 

 प्रबतिादी अबनर कुभाय झाको 
भोिामरको पोटो ग्मारयीभा 
फटुिर अवपस 2,00,000।- 
फटुिर ख्चऩ 2,00,000।– 
रेख्खएको पोटो प्रबतिादी विजम 
यानासॉगको सम्फिता य 
आबधकारयकता ऩवुष्ट हनु नसकेको, 

  प्रबतिादी विजम यानाराई बभबत 
2077।04।20 भा ऩक्राउ 
गदाजको दृष्ट्मभा प्रबतिादी अबनर 

 विशेष अदारतरे प्रबतिादीहरुराई आयोऩदािीट सपाई ठददाॉ प्रबतिादी विजम 
यानाको साथिाट ियाभद बएको यकभ बनजका बबनाज ु बगयीप्रसाद ऩनुिाट साऩटी 
यकभ बरएको बन्न ेप्रबतिादी ख्जवकय बनजका साऺी बगयीप्रसाद ऩनुरे अदारत सभऺ 
गयेको फकऩत्र सोही सभथजनभा प्रबतिादी ख्जवकय बनजका साऺी याभ प्रसाद 
काफ्रेरे गयेको फकऩत्र, बगयीप्रसाद ऩनु य याभप्रसाद काफ्रे बफच बभबत 
2077।04।18 भा बएको तभसकु तथा याभप्रसाद काफ्रेरे नेऩार फैङ्क 
बरबभटेडफाट ऩैसा ख्झकेको ऩवुष्ट हनुे फैङ्क स्टेटभेण्ट सभेतका प्रभाणहरुफाट ऩवुष्ट 
बएको देख्खन्छ। प्रबतिादी विजम यानाको साथफाट फयाभद यकभको श्रोत सभेत 
खरेुको छ बनी भरु आधायको रुऩभा बरएको देख्खन्छ । सो सम्िन्धभा हेदाज 
विशेष अदारतरे बनज प्रबतिादीको साऺी बबनएको याभ प्रसाद काफ्रेराई 
प्रबतिादीरे साऺीको रुऩभा याखेको देख्खदैन, अदारतिाट फकऩत्रको रागी आदेश 
बएको ऩबन देख्खदैन बने अदारतभा याभ प्रसाद काफ्रेको फकऩत्र नै बएको 
नदेख्खएकोभा बनजको फकऩत्र बएको बनी उक्त फकऩत्रराई भहत्िऩूणज आधाय 



ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(घ) फभोख्जभ जरयिाना य कैद 
सजाम हनु 

कुभाय झा प्रबतिादी विजम यानाको 
गाडीभा चढेको िा ऩैसा ठदएको 
दृष्ट्म यहेको देख्खएन,  

 प्रबतिादी अबनर कुभाय झाराई 
अनसुन्धानकताजरे प्रबतिादी विजम 
यानाराई रु.2,00,000।– 
ठदएको हुॉ बनी ऩोर िमान गनज य 
पसाउन कुटवऩट गयेको य 
कयकाऩभा ऩायेको कुया बनजको 
अदारतको िमानफाट देख्खएको, 

  प्रबतिादी विजम यानाको साथिाट 
ियाभद बएको यकभ बनजका 
बबनाज ु बगयीप्रसाद ऩनुिाट साऩटी 
यकभ बरएको बन्ने प्रबतिादी ख्जवकय 
बनजका साऺी बगयीप्रसाद ऩनुरे 
अदारत सभऺ गयेको फकऩत्र सोही 
सभथजनभा प्रबतिादी ख्जवकय बनजका 
साऺी याभ प्रसाद काफ्रेरे गयेको 
फकऩत्र, बगयीप्रसाद ऩनु य याभप्रसाद 
काफ्रे बफच बभबत 
2077।04।18 भा बएको 
तभसकु तथा याभप्रसाद काफ्रेरे 
नेऩार फैङ्क बरबभटेडफाट ऩैसा 
ख्झकेको ऩवुष्ट हनुे फैङ्क स्टेटभेण्ट 
सभेतका प्रभाणहरुफाट ऩवुष्ट बएको 
देख्खन्छ ।प्रबतिादी विजम यानाको 
साथफाट फयाभद यकभको श्रोत 
सभेत खरेुको छ 

बरएको देख्खन्छ । त्मस्तै बगयी प्रसाद ऩनु य याभ प्रसाद काफ्रे बफच बभबत 
2077।04।18 भा तभसकु बएको बबनएको सम्िन्धभा हेदाज उक्त तभसकुभा 
भरुकुी देिानी कामजविधी सॊवहता, 2074 को दपा 36 िभोख्जभ कामजविधी ऩयुा 
नगयेको य िडा कामाजरमभा दताज गयेको नदेख्खएकोरे सोही बभबतभा नै प्रभाणीत 
गयेको बबनएको प्रभाणको सम्िन्धभा अदारतरे प्रभाण फझु्ने कामज सभेत गयेको 
देख्खदैन । साथै याभ प्रसाद काफ्रेको नेऩार फैक बर.को खाताको फैङ्क स्टेटभेण्ट 
बनजरे ऩेश गयेको नबई प्रबतिादी विजम यानारे ऩेश गयेको देख्खएकोभा सोको 
आबधकारयकता सभेत ऩयीऺण बएको देख्खदैन । मी सिै प्रभाणहरु अनसुन्धानको 
क्रभभा कवह कतै खरेुको खरुाएको नदेख्खई आयोऩ-ऩत्र दताज ऩिात बसख्जजत प्रभाण 
यहेको देख्खन्छ । सिोच्च अदारतिाट भदु्दा नॊ.074-WC-0020 भा बसख्जजत 
प्रभाणराई प्रभाणको रुऩभा नबरईने बसिान्त प्रबतऩादन बएको छ ।तसथज विशेष 
अदारतिाट प्रबतिादीहरुराई सपाई ठदन े हेतरेु हतायभा गयेको प्रस्ततु पैसरा 
प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 54 िभोख्जभ प्रथभ दृवष्टभा नै त्रवुटऩूणज बई 
फदयबागी छ ।   

 प्रबतिादी विजम यानाको िायदातको िखतको श्रयहम-दृष्ट्म बड.बब.बड २ भा बबबडमोको 
24 देखी 25 सेकेण्डभा “तऩाईरे के िाऩत ऩैसा बरनबुएको मो” बबन सोध्दा 
बनजरे “होईन भैरे त बरएको मो साऩट िाऩत” बबन बनेकोभा 30 देखी 31 
सेकेण्डसम्भभा “को भान्छेसॉग, उहाॉको नाभ के हो?” बबन सोध्दा ३२ देख्ख ३६ 
सेकेण्डभा “अबनर झा” बनी उल्रेख बएको सॊिाद देख्खन्छ । उक्त श्रयहम दृष्ट्म 
प्रभाणराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 13क. फभोख्जभ प्रभाणभा बरन हनुे 
देख्खन्छ । त्मसैगयी प्रबतिादीरे अबधकाय प्राप्त अबधकायी सभऺ हस्तबरख्खत िमान 
गदाज फयाभद यकभ अख्घल्रो आ.ि सञ्चमकोषिाट 35 राख बन्दा फढी य 
ना.रा.कोषिाट करयि 3 राख 50 हजाय मसै गयी श्रीभती येिती देिी यानारे 
सहकायीिाट करयि 9 राख 50 हजाय बन्दा फढी ऋण बरएको छौ, उक्त यकभ 
उल्रेख्खत यकभ भध्मे हो बनी िमान गयेको देख्खन्छ । उक्त िमानको ठठक 
विऩरयत प्रबतिादीरे अदारतभा िमान गदाज भेयो बेनाज ु ऩने बगयी प्रसाद ऩनुरे 
रु.2,50,000।– साऩटी बरएको यकभ भध्मे दईु राख ऩबत्रकारे िेरय सयुख्ऺत 
तियरे काठभाडौ ल्माउन गाडीभा याखेको, ऩछी बबनाज ुबगयी प्रसाद ऩनुराई उक्त 
तऩाईरे कहाॉिाट ल्माउन ुबएको बनी सोध्दा आफ्नो साथी याभ प्रसाद काफ्रेरे 
2077।04।18 गते बनकारीरेको यकभ भराई ठदएको, रु.200,000।– को 
स्रोतको रुऩभा यहेको कऩारी तभसकु य फैङ्कको फैङ्क स्टेटभेण्ट प्रबतबरवऩ ऩेश 



गयेको बन्न े बनी िमान गयेको देख्खएकोिाट प्रबतिादी विजम यानारे कसयु 
सजामिाट फच्न एकै विषमभा पयक पयक तीन वकबसभको यहमहोयाको िमान 
गयेको देख्खएकोिाट सभेत बनजको आयोऩ दािी िभोख्जभको कसयु गयेको ऩवुष्ट बई 
यहेको देख्खएको अिस्थाभा सभेत अदारतिाट प्रबतिादीराई सपाई ठदन े गयी 
बएको पैसारा त्रटुी ऩूणज छ । 

 फयाभद हनु आएको यकभ रु.200,000।-को बफटाभा यहेको स्रीऩभा मस 
फैंकका कभजचायीको हस्ताऺय य मसै फषजको बभबत 2077।03।23, 

2077।03।23, 2077।04।11 य 2077।04।14 गते उल्रेख बएको 
साॉचो हो बन्न े यहमहोयाको नेऩार फैंक बरबभटेड, कृष्ट्ननगय शाखा, कवऩरिस्तकुो 
ऩ.सॊ.14/83/336 बभबत २०७7।04।29 गतेको ऩत्रको यहमहोया देख्खएकोभा 
उक्त बभबतहरुभा WIZARD FRAGNANCE UDHYOG PVT.LTD चेक भापज त यकभ 
ख्झकेको नेऩार फैङ्क बर.को फैङ्क स्टेट्भेण्टिाट देख्खन्छ । प्रबतिादी विजम यानारे 
याभ प्रसाद काफ्रेको नेऩार फैङ्कको खातािाट बभबत 2077।04।18 गते 
ख्झकेको बनी खरुाएकोिाट सभेत उक्त यकभ याभ प्रसाद काफ्रेको खातािाट 
ख्झवकएको यकभ नबएको िरु प्रबतिादी अबनर कुभाय झा सॉग सम्िख्न्धत WIZARD 

FRAGNANCE UDHYOG PVT.LTD चेक भापज त ख्झकेको यकभ हो बन्न े ऩवुष्ट बई 
यहेको अिस्थाभा अदारतिाट उक्त ियाभद यकभको स्रोत खरेुको आधाय बरई 
बएको पैसरा त्रवुट ऩूणज छ ।  

 प्रबतिादी अबनर कुभाय झाको भोिाइरको पोटो ग्मारयीभा फटुिर अवपस 
2,00,000।- फटुिर ख्चऩ 2,00,000।– रेख्खएको य उक्त बरखत बनज 
प्रबतिादी अबनर कुभाय झाको नै हो बन्न े ऩयीऺण प्रबतिेदनिाट ऩवुष्ट बै यहेको 
अिस्था छ । प्रबतिादी अबनर कुभाय झारे उक्त विियण रेख्न ुऩने विश्वास मोग्म 
कायण प्रभाण ऩेश गयेको नदेख्खएको (प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 27) य 
प्रबतिादीहरु अबनर कुभाय झा य विजम याना साथ सॉग आमोगरे बनमन्त्रणभा बरदा 
रु.200,000।– नै फयाभद बएको सॊमोगभात्र हनु सक्न ेअिस्था नदेख्खएकोिाट 
प्रबतिादी अबनर कुभाय झाको हस्त बरख्खत फटुिर अवपस 2,00,000 य 
फटुिर ख्चप 200,000।– रेख्खएको प्रबतिादी विजम याना नै हो बन्न ेऩवुष्ट बई 
यहेको अिस्थाभा प्रबतिादी अबनर कुभाय झाको भोिामर पोटो प्रबतिादी विजम 
यानासॉगको सम्फिता य आबधकारयकता ऩवुष्ट हनु नसकेको बनी आधाय बरई 
प्रबतिाठदहरुराई सपाई ठदन ेगयी बएको पैसरा त्रटुी ऩूणज छ । 

 प्रबतिादी विजम यानाराई बभबत 2077।04।20 भा ऩक्राउ गदाजको दृष्ट्मभा 



प्रबतिादी अबनर कुभाय झा प्रबतिादी विजम यानाको गाडीभा चढेको िा ऩैसा 
ठदएको दृष्ट्म यहेको देख्खएन बनी बरएको आधायको सम्िन्धभा हेदाज गाडी बबत्रिाट 
यकभ ियाभद बएकोभा वििाद छैन बने प्रबतिादी विजम यानारे अबधकाय प्राप्त 
अबधकायी सभऺ िमान गदाज अबनर कुभाय झा गाडीभा फसी 50 बभटय सम्भ 
गएको बनी स्िीकाय गयेको(प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 9(2)(क) प्रभाणभा 
बरन बभल्ने) बनी खरुाएकोिाट उक्त आधाय खम्िीय बएको देख्खन्छ, त्मस्तै गाडी 
बबत्र रेनदेन बएको दृष्ट्म ऩेश हनुे अिस्था नै बएको देख्खएकोराई नै सपाई ठदन े
आधाय बरई बएको पैसरा त्रवुटऩूणज छ । 

  प्रबतिादी अबनर कुभाय झाराई अनसुन्धानकताजरे प्रबतिादी विजम यानाराई 
रु.2,00,000।– ठदएको हुॉ बनी ऩोर िमान गनज य पसाउन कुटवऩट गयेको य 
कयकाऩभा ऩायेको कुया बनजको अदारतको िमानफाट देख्खएको बन्न ेआधायको 
सम्िन्धभा हेदाज बनज प्रबतिादीराई कुटऩीट गयी मातना ठदई बनजको ईच्छा विऩयीत 
सवहछाऩ गयाएको बए सोसम्फन्धभा तत्कार िा वहयासतभा याख्न म्माद थऩको 
रागी अदारतसभऺ उऩख्स्थत गयाउॉदाका अिस्थाभै सो कुयाको ख्जकीय बरई 
बनिेदन ठदई शायीरयक जाॊच गयाई भाग्न ुस्िाबाविक हनुेभा सो केही बए गयाएको 
ऩाइदैन । प्रबतिादीरे अनसुन्धानको क्रभभा आफ्नै हस्तबरख्खत गयेको िमान राई 
प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ९(२)(क) रे प्रभाण मोग्म नै देख्खदा सभेत सो 
कानूनी यहमिस्थाको गरत अथज रगाई केिर प्रबतिादीरे कसयुिाट फच्न 
अदारतभा गयेको ईन्कायी िमानराई भात्र आधाय बरई प्रबतिादीराई कसयुभा 
सपाई ठदने गयी बएको पैसरा प्रभाणको भलु्माङ्कनको योहभा त्रटुी ऩूणज बई िदय 
बागी छ । 

 भाथी उल्रेख्खत वििेख्चत आधाय प्रभाणहरुिाट प्रबतिादीहरुरे कसयु गदाजको 
घटनाका शृॊखराहरु क्रभफि रुऩभा बभल्न आएको देख्खई प्रस्ततु िायदातभा 
प्रबतिादीको Mens Rea य Actus Reus दिैु तत्िको विद्यभान यहेको अिस्था ऩवुष्ट 
बएकोभा प्राप्त प्रभाणहरुको उख्चत भलु्माङ्कन नगयी प्रबतिादीहरुराई सपाई ठदने 
गयी बएको पैसरा प्रभाणको भलु्माङ्कनको योहभा त्रवुट ऩूणज बई फदय बागी छ । 

  (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, बन.न.९८८०),  (स.अ.फ,ु िषज १८, अॊक २१, 

पागनु २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), (ने.का.ऩ.2066, बन.न.8069, बाग 
51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) सिोच्च अदारतिाट प्रबतऩादन बएको नख्जयको 
प्रबतकुर हनुेगयी प्रबतिादीहरुराई सपाई ठदने गयी पैसरा बएको । 

 


